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1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ανάγκη για χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιμων καυσίμων έναντι του πετρελαίου και των προϊόντων 

του έχει αρχίσει να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον ανεπτυγμένο κόσμο, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για 

οικονομικούς και διαχειριστικούς λόγους. 

Ένα υποσχόμενο βιοκαύσιμο, παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο του συμβατικού ντίζελ, είναι το 

βιοντίζελ, το οποίο προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που περιέχουν τριγλυκερίδια, δηλαδή από την 

ελαιούχο βιομάζα, όπως είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Το βιοντίζελ θεωρείται ως το πλέον διαδεδομένο 

υγρό βιοκαύσιμο, το οποίο έχει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το συμβατικό πετρελαϊκό ντίζελ και είναι 

πλήρως συμβατό και αναμίξιμο με αυτό σε οποιαδήποτε αναλογία. Έτσι, θεωρείται ως ένα άριστο υποκατάστατο 

του συμβατικού ντίζελ και μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο αυτούσιο όσο και σε διάφορες αναλογίες σε μίγματα με 

αυτό στις ήδη υπάρχουσες πετρελαιομηχανές. Η χρήση του έχει θετική επίδραση στις εκπομπές καυσαερίων από 

τους ντιζελοκινητήρες και βελτιώνει τη λιπαντικότητα του βαθειά αποθειωμένου ντίζελ. Η καύση του δεν αυξάνει το 

επίπεδο του CO2 στην ατμόσφαιρα. Η ενέργεια που παράγεται από την καύση του είναι μεγαλύτερη από την 

ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του. Οι πρώτες ύλες μπορούν να παραχθούν σε τοπικό επίπεδο, 

ενισχύοντας την οικονομία δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Νέες ή υπάρχουσες 

καλλιέργειες μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργειακές, υποστηρίζοντας έτσι την αγροτική παραγωγή στην 

Ελλάδα.  

Το βιοντίζελ παράγεται μέσω της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων. Ως αλκοόλη χρησιμοποιείται 

συνήθως η μεθανόλη, λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών και χημικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Η 

αντίδραση καταλύεται από βάσεις, οξέα και ένζυμα και πραγματοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.  

Οι συμβατικές διεργασίες εφαρμογής της αντίδρασης μετεστεροποίησης βασίζονται συνήθως στη χρήση 

βασικών ομογενών καταλυτών, όπως το NaOH, το KOH και το CH3ONa. Παρόλο που η αντίδραση, με τη χρήση 

βασικού ομογενούς καταλύτη, ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (~1 h) και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(65 ± 5
ο
C) και πιέσεις (~1 bar), υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της που σχετίζονται με την ποιότητα και 

την καθαρότητα των πρώτων υλών. Η βασική ομογενής κατάλυση απαιτεί ως πρώτες ύλες φυτικά έλαια και ζωικά 

λίπη απαλλαγμένα από υγρασία (<0,05% κ.β.) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (<0,5% κ.β.). Η χρήση πρώτων υλών με 

υψηλότερες συγκεντρώσεις υγρασίας και οξύτητας έχει ως συνέπεια την εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται 

με το σχηματισμό σαπώνων μέσω της ανεπιθύμητης αντίδρασης της σαπωνοποίησης των ελεύθερων λιπαρών 

οξέων από τον βασικό καταλύτη. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

κόστους παραγωγής του βιοντίζελ. Επίσης, η διαδικασία καθαρισμού της γλυκερίνης που προκύπτει ως παρα-

προϊόν της αντίδρασης, για την παραγωγή γλυκερίνης υψηλής αξίας, είναι δαπανηρή σε σχέση με την συνεχώς 

μειούμενη τιμή της γλυκερίνης. 

Η αντίδραση της μετεστεροποίησης καταλύεται επίσης και από οξέα, όπως το H2SO4. Οι όξινοι ομογενείς 

καταλύτες δεν επηρεάζονται από την παρουσία ελεύθερων λιπαρών οξέων στην πρώτη ύλη και καταφέρνουν να 

ολοκληρώνουν την αντίδραση, αλλά με μικρότερους ρυθμούς αντίδρασης. Επίσης, οι όξινοι ομογενείς καταλύτες 

αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη διάβρωση που προκαλούν στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Το 

προϊόν (βιοντίζελ) πρέπει να καθαριστεί από τα υπολείμματα του όξινου καταλύτη, τα οποία είναι εξαιρετικά 

διαβρωτικά για τον κινητήρα και ρυπογόνα για το περιβάλλον εάν καούν μαζί με το καύσιμο. Για τους παραπάνω 

λόγους η όξινη ομογενής κατάλυση δεν προτείνεται πλέον για βιομηχανικές εφαρμογές.  

Για την παραγωγή βιοντίζελ χωρίς τα παραπάνω προβλήματα γίνονται προσπάθειες ανάπτυξης νέων, 

οικονομικά αποδοτικών και ευέλικτων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ με τη χρήση νέων στερεών ετερογενών 

καταλυτών. 

Το αντικείμενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη τέτοιων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ. 
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Ο στόχος της διατριβής ήταν η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής βιοντίζελ με τη βελτίωση, 

βελτιστοποίηση και ανάπτυξη χημικών διεργασιών που θα μπορούν καταρχήν να μετατρέπουν υπολειμματική και 

απόβλητη, χαμηλού ή και αρνητικού κόστους, ελαιούχο βιομάζα σε βιοντίζελ και επιπλέον να είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον, με χαμηλές απαιτήσεις σε ενέργεια και όσο το δυνατόν πιο συμβατές με τον όρο «βιοκαύσιμα». 

Μία νέα διεργασία βασίστηκε στη χρήση ενός τυπικού βασικού ετερογενούς καταλύτη στον οποίο δόθηκε 

η ονομασία HAS, εφαρμόζοντας τη μέθοδο της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων κυρίως φυτικών ελαίων, 

ραφιναρισμένων και όξινων, χρησιμοποιημένων ελαίων (τηγανελαίων), αποβλήτων ελαίων, αλλά και αποβλήτων 

ζωικών λιπών. 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης διαλείποντος έργου υψηλών 

πιέσεων, σε θερμοκρασίες 170 - 210
o
C. Ως αλκοόλη χρησιμοποιήθηκε μεθανόλη αναλυτικής καθαρότητας (99%), 

σε μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1. Η συγκέντρωσή του καταλύτη διατηρήθηκε στο 1% κ.β. της 

αρχικής ποσότητας του ελαίου. Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν διάφορα φυτικά έλαια, όπως βαμβακέλαιο 

οξύτητας 0,15% κ.β. και εργαστηριακά παραγόμενο όξινο βαμβακέλαιο υψηλής οξύτητας (9,5% κ.β.), αλλά και 

ζωικά λίπη. Η επίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων και του νερού στη λειτουργία του καταλύτη ελέγχθηκε με 

εργαστηριακά παραγόμενο όξινο βαμβακέλαιο πολύ υψηλής οξύτητας (43% κ.β.) και περιεκτικότητας σε Η2Ο 

(3,5% κ.β.). 

Για την προσομοίωση των πειραματικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς ένα θεωρητικό μοντέλο 

τεχνικής κινητικής. 

Ο εν λόγω βασικός ετερογενής καταλύτης καταλύει επιτυχώς την αντίδραση της μετεστεροποίησης, τόσο 

σε ραφιναρισμένο όσο και σε όξινο φυτικό έλαιο. Παρατηρήθηκε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων σε χρόνο 

μικρότερο των τριών (3) ωρών και σημαντική μείωση της οξύτητας του ελαίου (άρα καταλύει και την αντίδραση 

της εστεροποίησης) η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε στο 1% κ.β. Η δράση του δεν επηρεάζεται από 

την παρουσία ελεύθερων λιπαρών οξέων και νερού στην πρώτη ύλη, ακόμα και σε μεγάλες συγκεντρώσεις. 

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος βασικός ετερογενής καταλύτης λειτουργεί συνεργικά με την οξύτητα της πρώτης ύλης. 

Δηλαδή, η δράση του όχι μόνο δεν αναστέλλεται από την παρουσία των ελεύθερων λιπαρών οξέων, όπως 

συμβαίνει με όλους τους άλλους βασικούς ετερογενείς καταλύτες που αναφέρει η βιβλιογραφία, ιδιαίτερα όταν η 

οξύτητα είναι πολύ υψηλή, αλλά αντίθετα ενισχύεται από αυτή. 

Όλες οι σταθερές ρυθμού παρουσίασαν μία μείωση με τη θερμοκρασία. Ενδεικτικά, η σταθερά ρυθμού 

της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων στο όξινο βαμβακέλαιο είχε τιμές 16,35x10
-04

 kg
2 

mol
-1 

min
-1 

gcat
-1

 στους 

200
ο
C και 3,57x10

-04
 kg

2 
mol

-1 
min

-1 
gcat

-1
 στους 170

ο
C. Από τις τιμές των σταθερών ρυθμού υπολογίστηκε μία 

ενέργεια ενεργοποίησης ίση με 79 kJ/mol για τα τριγλυκερίδια, 81 kJ/mol για τα διγλυκερίδια και 105 kJ/mol για τα 

μονογλυκερίδια. Για την αντίδραση της εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων υπολογίσθηκε ενέργεια 

ενεργοποίησης της τάξης των 90 kJ/mol. 

Μετά το τέλος της αντίδρασης (διάρκειας 9 h) το τελικό προϊόν ήταν ένα μίγμα μεθυλεστέρων (βιοντίζελ) 

και σε ποσοστό 15% κ.β. διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων και ελεύθερων λιπαρών οξέων. Δηλαδή, η αντίδραση 

είναι ποσοτική μόνο ως προς την κατανάλωση των τριγλυκεριδίων. Στο τελικό μίγμα μετρήθηκαν αξιοσημείωτες 

ποσότητες διγλυκεριδίων (1,7% κ.β.), μονογλυκεριδίων (10,5% κ.β.) και ελεύθερων λιπαρών οξέων (2,63% κ.β.), 

με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να περιέχει περίπου 85% κ.β. βιοντίζελ. Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε 

μεθυλεστέρες και την παραγωγή βιοντίζελ προδιαγραφών πραγματοποιήθηκε μετατόπιση της θέσης της χημικής 

ισορροπίας της αντίδρασης με δύο διαδοχικές απομακρύνσεις της γλυκερινικής στοιβάδας και προσθήκη νέας 

ποσότητας μεθανόλης μετά από κάθε απομάκρυνση. Αποτέλεσμα των απομακρύνσεων αυτών ήταν ένα τελικό 

προϊόν με 0,2% κ.β. σε διγλυκερίδια, 1,9% κ.β. σε μονογλυκερίδια, 1% κ.β. σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και 96,6% 

κ.β. σε μεθυλεστέρες. 
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Η επίδραση του νερού στη συμπεριφορά του καταλύτη ελέγχθηκε με όξινο βαμβακέλαιο πολύ υψηλής 

οξύτητας (43% κ.β.) και υγρασίας (3,5% κ.β.). Και στην περίπτωση αυτή παρατηρήθηκε πλήρης μετατροπή των 

τριγλυκεριδίων σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) ωρών, ενώ η οξύτητα του ελαίου μειώθηκε σημαντικά και 

έφτασε στο 1% κ.β. 

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκε με επιτυχία η χρήση του βασικού ετερογενούς 

καταλύτη HAS για τη μετεστεροποίηση κυρίως αποβλήτων ελαίων κακής ποιότητας (όξινων ελαίων με σημαντική 

περιεκτικότητα σε νερό). Σε συνδυασμό με τη διεργασία αυτή αναπτύχθηκε και η θερμική μετεστεροποίηση σε 

υψηλές θερμοκρασίες απουσία καταλύτη.  

Τα κύρια πλεονεκτήματα των δύο αυτών διεργασιών είναι ο καλύτερος διαχωρισμός των προϊόντων, η 

μετατροπή σε βιοντίζελ όξινων ελαίων με σημαντική περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και νερό, χωρίς 

οποιαδήποτε προεπεξεργασία της πρώτης ύλης και χωρίς τη δημιουργία ανεπιθύμητων παραπροϊόντων. Επίσης, 

τόσο οι μεθυλεστέρες όσο και η γλυκερίνη παράγονται σε κατάσταση υψηλής καθαρότητας. 

Μία άλλη νέα διεργασία παραγωγής βιοντίζελ, που εξετάσθηκε, βασίστηκε στη χρήση ενός ειδικού 

ενζύμου ως βιοκαταλύτη, της λιπάσης Β του μικροοργανισμού Candida Antarctica, εφαρμόζοντας τη μέθοδο 

της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων. 

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδική διάταξη, με τη λιπάση Β ακινητοποιημένη και σε ποσοστό 

4% κ.β. της αρχικής ποσότητας του ελαίου, σε θερμοκρασίες 35 – 40
ο
C και με διάφορες αναλογίες μεθανόλης / 

ελαίου, χωρίς τη χρήση οργανικού διαλύτη ή την προσθήκη νερού. Στα πειράματα μελετήθηκε η επίδραση της 

αναλογίας μεθανόλης/ελαίου στην αντίδραση μετεστεροποίησης, καθώς και η επίδραση της προεπεξεργασίας του 

ενζύμου με μεθυλεστέρες και βαμβακέλαιο στη δραστικότητά του. 

Από τα πειράματα αυτά διαπιστώθηκε πως όταν η στοιχειομετρική μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 

(3:1) προστίθεται τμηματικά σε 3 ισόποσες δόσεις (1/1 + 1/1 + 1/1) στις 0, 10 και 14 ώρες, τότε η μετατροπή των 

τριγλυκεριδίων μετά από συνολικά 48 ώρες αντίδρασης ξεπερνούσε το 98% και το ποσοστό των μεθυλεστέρων 

άγγιζε το 95% κ.β.. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε προσπάθεια εξήγησης του ενζυμικού μηχανισμού για τις αντιδράσεις των 3 

σταδίων, λαμβάνοντας υπόψη τον μηχανισμό ping pong Bi Bi, καθώς και της ανάπτυξης ενός κινητικού μοντέλου 

που θα προσομοιώνει κινητικά τα πειραματικά αποτελέσματα, το οποίο στηρίζεται σε 3 αμφίδρομες αντιδράσεις, 

παρέχοντας 6 κινητικές σταθερές. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της διεργασίας αυτής είναι η χρήση μεθανόλης σε στοιχειομετρικές αναλογίες, η 

αντίδραση σε χαμηλές θερμοκρασίες, η παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας κ.ά.. 

Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα είναι η υψηλή τιμή του ενζύμου και γενικά των ενζύμων και η απαίτηση 

χρήσης εξευγενισμένων ελαίων για την αποφυγή της αποδραστικοποίησης του βιοκαταλύτη.  

Για την ανάλυση των μονογλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και τριγλυκεριδίων αναπτύχθηκε η μέθοδος της 

αέριας χρωματογραφίας.  

Παράλληλα, κατασκευάστηκε και αναπτύχθηκε πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, δυναμικότητας 

150 lt/day, καθώς και αναλυτικό εργαστήριο προσδιορισμού ιδιοτήτων του παραγόμενου βιοντίζελ, στα πλαίσια 

του πρώτου ερευνητικού προγράμματος κάθετης παραγωγής βιοντίζελ στη χώρα μας, με ανάδοχο του έργου τον 

καθηγητή κ. Ν. Παπαγιαννάκο, το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη νέων χημικών διεργασιών για την παραγωγή 

ελληνικού βιοντίζελ από βιομάζα και τις χρήσεις του στην ελληνική αγορά. 
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2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1 ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

2.1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Ως βιοντίζελ θεωρούνται μίγματα εστέρων λιπαρών οξέων με αλκοόλες μικρού μοριακού βάρους, οι 

οποίοι παράγονται με τη μέθοδο των αντιδράσεων της μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (τριεστέρων της 

γλυκερόλης με λιπαρά οξέα) και της εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων των φυτικών ελαίων και των 

ζωικών λιπών. Ως αλκοόλη χρησιμοποιείται συνήθως η μεθανόλη, λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών 

και χημικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. 

 

Μεθυλεστέρες ή Βιοντίζελ 

 

  

   

2.1.2 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

 Σε αντίθεση με το συμβατικό πετρελαϊκό ντίζελ, το βιοντίζελ, ως προϊόν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

είναι ένα καθαρό, μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και οι εκπομπές 

των ρυπαντών οξειδίων του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης, που 

προέρχονται από την καύση του στις μηχανές ντίζελ, είναι πολύ χαμηλές [2,3]. Η παρουσία του θείου στα καύσιμα 

ευθύνεται για τα οξείδια του θείου (SOx) στα καυσαέρια, τα οποία αποτελούν έναν από τους κυριότερους ρύπους 

του συμβατικού ντίζελ. Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική. Επίσης, το 

βιοντίζελ είναι ένα οξυγονούχο καύσιμο με περιεκτικότητα σε οξυγόνο περίπου 10% [1]. Το οξυγόνο αυτό καθιστά 

την καύση λιγότερο ατελή, με αποτέλεσμα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε 

άκαυστους υδρογονάνθρακες (H/C) και σε αιθάλη (C) να είναι πολύ μικρότερη απ΄ ότι στο συμβατικό ντίζελ. 

Επιπλέον, η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει ή αυξάνει ελάχιστα τις εκπομπές ΝΟx [4] και συμβάλλει στη μείωση 

των αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 3,2 kg ισοδύναμου CO2 για κάθε kg βιοντίζελ, αφού η ποσότητα 

του CO2, που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης, αφομοιώνεται στη συνέχεια από το φυτό κατά τη 

φωτοσύνθεση. Επίσης, Η ενέργεια που παράγεται από την καύση του είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια που 

απαιτείται για την παραγωγή του. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει το τυπικό προφίλ εκπομπών από την καύση του 
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καθαρού βιοντίζελ (Β100), αλλά και ενός από τα πλέον συνηθισμένα μίγματά του με συμβατικό ντίζελ το οποίο 

αποτελείται από 20% βιοντίζελ και 80% ντίζελ (Β20), χρησιμοποιώντας ως αναφορά τις εκπομπές από την καύση 

του συμβατικού πετρελαϊκού ντίζελ. 

Πίνακας 1. Εκπομπές Β100 (100% βιοντίζελ) και Β20 (μίγμα 20% βιοντίζελ και 80% συμβατικό ντίζελ) 

σε σύγκριση με τις εκπομπές του συμβατικού ντίζελ. 

Εκπομπή Β100 Β20 

Μονοξείδιο του άνθρακα -48% -12% 

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες  -67% -20% 

Σωματίδια -47% -12% 

Οξείδια του αζώτου +10% +2% 

Οξείδια του θείου -100% -20% 

Τοξικά αέρια -60% έως -90% -12% έως -20% 

 

 Εκτός από το γεγονός ότι πλεονεκτεί ως ανανεώσιμο καύσιμο, το βιοντίζελ έχει παρόμοιες φυσικοχημικές 

ιδιότητες με το συμβατικό ντίζελ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει και καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτό, όπως 

μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης οπότε είναι ασφαλέστερο στη χρήση, μικρότερη ποσότητα θείου αλλά μεγαλύτερη 

λιπαντική ικανότητα λόγω του οξυγόνου που περιέχει, και μεγαλύτερο αριθμό κετανίου [5,13]. 

Η μείωση του περιεχόμενου θείου, που επιβάλλεται στα ορυκτά καύσιμα, έχει αρνητική επίδραση στη 

λίπανση του κινητήρα λόγω της μείωσης των λιπαντικών ενώσεων του θείου στο βαθιά υδρογονοεπεξεργασμένο 

καύσιμο. Έτσι, τα διυλιστήρια κάνουν χρήση πανάκριβων και ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμων πρόσθετων 

για την επαναφορά της λιπαντικότητας του καυσίμου. Η προσθήκη, όμως, του βιοντίζελ στο πετρελαϊκό ντίζελ, 

ακόμα και σε περιεκτικότητες λίγο μικρότερες από 1% κ.β., επαναφέρει τη λιπαντική ικανότητα του καυσίμου [6], 

οπότε με τη χρήση του βιοντίζελ παρατείνεται η ζωή του πετρελαιοκινητήρα, προστατεύεται το περιβάλλον από τα 

πρόσθετα λίπανσης και τα διυλιστήρια εξοικονομούν αρκετά χρήματα. Ο μεγαλύτερος αριθμός κετανίου, που 

παρουσιάζει το βιοντίζελ έναντι του συμβατικού ντίζελ, αντισταθμίζει το γεγονός ότι κατά την καύση του το 

βιοντίζελ απελευθερώνει ενέργεια λίγο μικρότερη από την ενέργεια που απελευθερώνει το συμβατικό ντίζελ (το 

βιοντίζελ έχει θερμογόνο δύναμη κατά 6% περίπου μικρότερη σε σχέση με αυτή του συμβατικού ντίζελ [1]). Έτσι, 

η απόδοση ενός πετρελαιοκινητήρα που κινείται με καθαρό βιοντίζελ κυμαίνεται τουλάχιστον στα επίπεδα του 

συμβατικού ντίζελ. Επίσης, το βιοντίζελ είναι κατάλληλο για τους ήδη υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν 

χρειάζεται να γίνει σχεδόν καμία μετατροπή ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί αμιγές βιοντίζελ. 

Οι μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων (το βιοντίζελ) έχουν σημαντικά μικρότερο ιξώδες από αυτό των 

τριγλυκεριδίων (των φυτικών ελαίων και των ζωικών λιπών) και λίγο μεγαλύτερο από αυτό του συμβατικού ντίζελ. 

Οι μεθυλεστέρες έχουν μοριακά βάρη της τάξης των 280 - 300 g mol
-1

, δηλαδή το 1/3 των μοριακών βαρών των 

τριγλυκεριδών. Αποτέλεσμα του χαμηλότερου μοριακού τους βάρους είναι ότι οι μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων 

είναι πτητικότεροι των τριγλυκεριδίων, κάτι που συμβάλει στην καλύτερη συμπεριφορά του καυσίμου σε συνθήκες 

ψύχους (χαμηλότερο σημείο θόλωσης και ροής σε σχέση με αυτά των τριγλυκεριδίων). Ο αριθμός κετανίου των 

μεθυλεστέρων είναι μεγάλος και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερος και από αυτόν του ντίζελ Νο2. Το σημείο 

ανάφλεξης των μεθυλεστέρων είναι υψηλότερο του ντίζελ Νο2. Οι κύριες ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των 

μεθυλεστέρων, από διάφορες πηγές, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Ιδιότητες και χαρακτηριστικά μεθυλεστέρων από φυτικά έλαια και ζωικό λίπος. 

 Πυκνότητα 
στους 20°C 

g/lt 

Κινηματικό ιξώδες 
στους 40

o
C 

mm
2
/s 

Αριθμός 
κετανίου 

Θ.Δ. 
kJ/kg 

Σημείο ανάφλεξης 
o
C 

Μεθυλεστέρες από      

φοινικέλαιο 870 4,75 62 37800 158 

σογιέλαιο 890 4,1 50 32800 163 
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ηλιέλαιο 885 4,2 51 38450 170-174 

κραμβέλαιο 883 4,5 53 36700 160 

βαμβακέλαιο 883 4,2 52 40600 169-172 

λινέλαιο 890 3,7 52 33000  

ζωικό λίπος 873-877 5,3 – 6,8  40230 172 

Ντίζελ Νο2 832 2,72 52,5 44900 67,7 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα διαπιστώνεται πως τα χαρακτηριστικά του βιοντίζελ βρίσκονται 

πολύ κοντά σε αυτά του συμβατικού πετρελαϊκού ντίζελ. Τα σημεία στα οποία υπάρχει σημαντική απόκλιση 

μεταξύ του βιοντίζελ και του ντίζελ είναι στις ψυχρές ιδιότητες, όπως το σημείο θόλωσης και το σημείο ροής, στις 

οποίες το βιοντίζελ έχει υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με αυτές του ντίζελ, και στο σημείο ανάφλεξης, το οποίο 

στην περίπτωση του βιοντίζελ είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό του ντίζελ. Το ιξώδες του βιοντίζελ είναι ελάχιστα 

μεγαλύτερο του ντίζελ και ουσιαστικά δεν προκαλεί καμία ουσιαστική διαφορά στη χρήση του [14]. 

Στον Πίνακα 3 φαίνεται μία σύγκριση μεταξύ των τιμών που πρέπει να έχουν οι διάφορες ιδιότητες του 

συμβατικού πετρελαϊκού ντίζελ και του βιοντίζελ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

ΕΝ590:  Το EN590/2000 περιγράφει τις φυσικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν όλα τα καύσιμα 

ντίζελ όταν αυτά πρόκειται να διατεθούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ελβετίας κ.ά.. 

Επιτρέπει την ανάμιξη μέχρι 5% βιοντίζελ με συμβατικό ντίζελ (μίγμα 95/5). Σε κάποιες χώρες, όπως στη Γαλλία, 

όλο το ντίζελ που διατίθεται σε καθημερινή βάση βασίζεται σε αυτό το μίγμα 95/5. 

ΕΝ14214: Το EN14214 είναι το ισχύον πρότυπο για το βιοντίζελ που έχει καθοριστεί από την 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό CEN. Το πρότυπο αυτό είναι βασισμένο στο DIN 51606. 

Πίνακας 3. Σύγκριση των κυριότερων ιδιοτήτων του συμβατικού ντίζελ και του βιοντίζελ. 

Ιδιότητα DIESEL (EN590) Biodiesel (DIN51606) Biodiesel EN14214) 

Πυκνότητα στους 15°C (g/cm³) 0,82-0,86 0,875-0,9 0,86-0,9 

Density at 15°C    

Ιξώδες στους 40°C (mm²/s) 2,0-4,5 3,5-5,0 3,5-5,0 

Viscosity at 40°C    

Σημείο ανάφλεξης (°C) >55 >110 >110 

Flashpoint    

Θείο (mg/kg) 200 <10 <10 

Sulphur    

Θειική τέφρα (% kg/kg) 0,01 <0,03 0,02 

Sulphated ash    

Υγρασία (mg/kg) 200 <300 <500 

Water    

Υπόλειμμα άνθρακα (% kg/kg) 0,30 <0,3 <0,3 

Carbon residue    

Συνολική νόθευση (mg/kg) <24 <20 <24 

Total contamination    

Διάβρωση ταινίας χαλκού (3h/50°C) Class 1 Class 1 Class 1 

Copper corrosion    

Αριθμός κετανίου >45 >49 >51 

Cetane number    

Μεθανόλη (% kg/kg) - <0,3 <0,2 

Methanol     

Εστερικό περιεχόμενο (% kg/kg) - >96,5 >96,5 

Ester content    

Μονογλυκερίδια (% kg/kg) - <0,8 <0,8 

Monoglycides    
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Διγλυκερίδια (% kg/kg) - <0,4 <0,2 

Diglycerides    

Τριγλυκερίδια (% kg/kg) - <0,4 <0,4 

Tridlycendes    

Ελεύθερη Γλυκερίνη(% kg/kg) - <0,02 <0,02 

Free Glycerol    

Συνολική Γλυκερίνη (% kg/kg) - <0,25 <0,25 

Total Glycerol    

Αριθμός ιωδίου - <115 120 

Lodine number    

Φώσφορος (mg/kg) - <10 <10 

Phosphor    

Μέταλλα Na, K (mg/kg) - <5 <5 

Alcaline metals Na, K    

Οξύτητα (mg KOH/g) - <0,5 <0,5 

Acidity    

Οξειδωτική σταθερότητα, 110οC (h) - - >6 

 

 Η μείωση του ορατού καπνού που εκπέμπεται από στάσιμες μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(εγκατεστημένες από τη ΔΕΗ) έχει μεγάλη σημασία για τα ελληνικά νησιά όπου η τουριστική «βιομηχανία» ανθίζει. 

Η χρήση μιγμάτων βιοντίζελ και συμβατικού ντίζελ μπορεί να μειώσει δραστικά τις εκπομπές καπνού και τις 

παρελκόμενες ανεπιθύμητες επιδράσεις της τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον τουρισμό. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ασφαλώς η Ελλάδα εξαρτώνται σημαντικά από μεγάλες εισαγωγές ορυκτών 

καυσίμων. Για τον λόγο αυτόν υπάρχει κίνδυνος στην ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας κυρίως στον τομέα των 

μεταφορών. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας υπάρχει ανάγκη προώθησης όλων των εναλλακτικών 

καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και όχι μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει ποσοστό συμμετοχής των 

βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων μέχρι 20% έως το 2020. 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει υπερπαραγωγή αγροτικής σοδειάς και το βιοντίζελ αποτελεί όχημα 

εναλλακτικής αγροτικής πολιτικής για καινούργιες καλλιέργειες (ενεργειακές καλλιέργειες), οι οποίες είναι πολύ πιο 

αποδοτικές για τον αγρότη. 

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται η ευκαιρία να οδηγηθεί η αγροτική οικονομία σε ανάπτυξη. Κλασικά φυτά, 

όπως ο καπνός και το βαμβάκι, στα οποία στηριζόταν έως τώρα η αγροτική δράση σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει 

να μειωθούν δραστικά. Στη θέση τους μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά (ενεργειακά φυτά) τα οποία αποδίδουν 

μεγαλύτερο εισόδημα στον αγρότη, χωρίς την ανάγκη της επιδότησης, με την προϋπόθεση, όμως, ότι ολόκληρο 

το φυτό θα οδηγείται σε ενεργειακή χρήση, στα πλαίσια κάθετης επιχειρηματικής δράσης όπου θα συμμετέχει ο 

ίδιος ο αγρότης. Ο ηλίανθος, η σόγια, η ελαιοκράμβη και άλλα ελαιούχα φυτά με μεγάλη στρεμματική απόδοση σε 

σπόρο και μεγάλη περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι αποτελούν την καλύτερη λύση για την παραγωγή βιοντίζελ. 

Η πίτα που απομένει από το σπόρο μπορεί να αξιοποιηθεί ως ζωοτροφή. Το ξυλώδες τμήμα του φυτού μπορεί να 

οδηγηθεί στην παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή μία σημαντική 

αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Μόνο όταν ο αγρότης γίνει ένας σύγχρονος επιχειρηματίας ο οποίος δεν θα 

παραδίδει τη σοδειά του, όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά θα συμμετέχει στη διαχείριση της βιομάζας που ο ίδιος 

παράγει, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη διάθεση των τελικών προϊόντων, στα πλαίσια 

μιας σύγχρονης, υγιούς και κάθετης επιχειρηματικής δράσης, μόνο τότε θα προκύψουν βιώσιμες λύσεις και θα 

μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ανάπτυξη της αγροτικής και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Το βιοντίζελ 

πράγματι προσφέρει την ευκαιρία για μία καινοτόμο αγροτική και γενικότερα εθνική πολιτική, η οποία μπορεί να 
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οδηγήσει τον αγροτικό κόσμο στην αναμόρφωση του κοινωνικού του ρόλου αλλά και συνολικά την τοπική 

κοινωνία σε οικονομική και κοινωνική άνθηση.  

Παράλληλα, οι ενεργειακές καλλιέργειες απαιτούν χαμηλότερα επίπεδα λίπανσης και μειωμένη χρήση 

φυτοφαρμάκων, με συνέπεια την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των ίδιων των αγροτών. 

2.1.3 ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Τα κύρια μειονεκτήματα του βιοντίζελ είναι: 

 Η μικρότερη θερμογόνος δύναμη (κατά 6%) και το υψηλότερο ιξώδες σε σχέση με αυτά του συμβατικού 

ντίζελ. 

 Οι ελάχιστα μεγαλύτερες εκπομπές NOx από αυτές του συμβατικού ντίζελ. 

 Το υψηλό κόστος σε σχέση με το κόστος του φθηνότερου ντίζελ. Σε αυτό συμβάλει το υψηλό κόστος της 

πρώτης ύλης (φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών). 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλόγιστες εισαγωγές βρώσιμων ελαίων από τρίτες χώρες με μοναδικό 

σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ, καθώς και η καταστροφή οικοσυστημάτων προκειμένου να καλλιεργηθούν φθηνά 

τροπικά ελαιούχα φυτά, όπως π.χ. το φοινικέλαιο. 

 Η παραγωγή γλυκερίνης ως παραπροϊόν. 

 Η χρησιμοποίηση μεθανόλης για την παραγωγή του. 

2.1.4 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Εξετάζοντας το παρελθόν της παραγωγής του βιοντίζελ παρατηρούμε ότι οι πρώτες ενέργειες έγιναν το 

1981 στη Νότια Αφρική. Στην Ευρώπη, οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η 

Αυστρία. Στην Αυστρία, η παραγωγή του πρώτου βιοντίζελ πραγματοποιήθηκε σε μία πιλοτική μονάδα το 1985, 

ενώ το 1990 ξεκίνησε η εμπορευματοποίησή του. Το 1991 το βιοντίζελ έγινε ευρέως αποδεκτό εξασφαλίζοντας 

υψηλή ποιότητα καυσίμου. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του βιοντίζελ ήταν κυρίως το 

έλαιο ελαιοκράμβης, το οποίο θεωρείται ως μία από τις ιδανικές πρώτες ύλες για το ευρωπαϊκό κλίμα. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκε το ηλιέλαιο, κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία [7]. Σε άλλες περιοχές χρησιμοποιήθηκαν το 

φοινικέλαιο (Μαλαισία) και το σογιέλαιο (Αμερική) [8]. 

Οι στρατηγικές marketing σήμερα εξαρτώνται από την κάθε χώρα. Για παράδειγμα η Γαλλία υιοθέτησε 

την ανάμιξη 5% βιοντίζελ με πετρελαϊκό ντίζελ και διένειμε το καύσιμο μέσω υπαρχόντων συστημάτων διανομής 

των πετρελαϊκών εταιρειών. Η πολιτική αυτή φαίνεται να υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τάση να 

αυξήσει το ποσοστό του βιοντίζελ στο καύσιμο στο προσεχές μέλλον. Στις ΗΠΑ ένα μίγμα συμβατικού ντίζελ με 

20% βιοντίζελ από σογιέλαιο χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο σήμερα. Αυτό το 80/20 μίγμα σε συνδυασμό με 

έναν καταλυτικό μετατροπέα έχει πρόσφατα αποκτήσει την πιστοποίηση από την ΕΡΑ για τα αστικά λεωφορεία. Η 

χρήση Β100 (100% βιοντίζελ) είναι η στρατηγική στη Γερμανία και την Αυστρία. Εργασίες με αυτό το σκεπτικό 

έχουν πραγματοποιηθεί στη Νότια Αφρική και στη Βραζιλία χρησιμοποιώντας κυρίως μίγμα συμβατικού ντίζελ και 

βιοντίζελ σε αναλογία το πολύ μέχρι 80/20.  

Μία άλλη προσέγγιση είναι η χρήση αυτούσιων φυτικών ελαίων (ραφιναρισμένων και μη, όπως είναι τα 

χρησιμοποιημένα έλαια, π.χ. τα τηγανέλαια) στους πετρελαιοκινητήρες σε μίγματα με το συμβατικό πετρελαϊκό 

ντίζελ. Τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα της προσέγγισης αυτής είναι το κόστος του τελικού καυσίμου, η επίδραση 

των ελαίων στην απόδοση του κινητήρα και η αντοχή και οι προδιαγραφές του μίγματος. Γενικά, ο πολυμερισμός 

των πολυακόρεστων φυτικών ελαίων αυξάνει το ιξώδες και προκαλεί τη μόλυνση του λιπαντικού λαδιού [6]. Η 

χρήση των φυτικών ελαίων, ακόμη και σε μικρές περιεκτικότητες, έως και 10-20%, στο συμβατικό ντίζελ, προκαλεί 

μακροπρόθεσμα αποθέσεις στους κινητήρες, κόλλημα των δακτυλίων στεγανότητας, πήξη των λιπαντικών και 

μειώνουν τη διάρκεια χρήσης του κινητήρα. 
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Διάγραμμα 1. Παραγωγή βιοντίζελ στην Ευρώπη των 27 έως το 2009. 

2.1.5 ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ - Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ, που εφαρμόζεται παγκόσμια σε βιομηχανικό επίπεδο, συνίσταται στη 

μετεστεροποίηση των τριγλυκεριδίων με κάποια αλκοόλη μικρού μοριακού βάρους [1,9,10,11]. Τα τριγλυκερίδια 

είναι τριεστέρες της γλυκερόλης (δηλαδή της 1,2,3-προπανοτριόλης) με λιπαρά οξέα (μονοκαρβοξυλικά οξέα 

μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας) και αποτελούν το κύριο συστατικό (σε ποσοστό μέχρι και 98% κ.β.) των φυτικών 

ελαίων και των ζωικών λιπών [12]. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται ο τύπος ενός τριγλυκεριδίου. 
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Σχήμα 1. Ο χημικός τύπος ενός τριγλυκεριδίου. 

Τα υπόλοιπα συστατικά των ελαίων και λιπών είναι διγλυκερίδια και μονογλυκερίδια, ελεύθερα λιπαρά 

οξέα και σε μικρότερες αναλογίες φωσφατίδια, μη σαπωνοποιήσιμα συστατικά, καροτένια, τοκοφερόλες, νερό κ.ά. 

Τα λιπαρά οξέα διαφέρουν ως προς τον αριθμό των ατόμων άνθρακα (μήκος της ανθρακικής αλυσίδας) 

και τον αριθμό των διπλών δεσμών (Πίνακες 4 και 5). Τα τριγλυκερίδια των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών 

περιέχουν διάφορα λιπαρά οξέα (Πίνακας 6). 

Πίνακας 4. Χημικός τύπος και ονομασία των κυριότερων λιπαρών οξέων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών. 

Λιπαρό οξύ (Δομή
1
) Κοινή ονομασία  Χημικός τύπος 

4:0 Βουτυρικό Butyric CH3(CH2)2COOH 

6:0 Καπροϊκό Caproic CH3(CH2)4 COOH 

8:0 Καπριλικό Caprylic CH3(CH2)6 COOH 

10:0 Καπρικό Capric CH3(CH2)8 COOH 

12:0 Λαυρικό Lauric CH3(CH2)10 COOH 

14:0 Μυριστικό Myristic CH3(CH2)12 COOH 

16:0 Παλμιτικό Palmitic CH3(CH2)14 COOH 

18:0 Στεαρικό Stearic CH3(CH2)16 COOH 

18:1 Ελαϊκό Oleic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7 COOH 

18:2 Λινελαϊκό Linoleic CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6 COOH 

                                                           

1 xx:y υποδηλώνει xx άτομα άνθρακα στην ανθρακική αλυσίδα του λιπαρού οξέος με y διπλούς δεσμούς 
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18:3 α-Λινολενικό a-Linoleic CH3CH2(CH=CHCH2)3(CH2)6 COOH 

22:1 Ερουκικό Erucic CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11 COOH 

20:5 - EPA
2
 CH3CH2(CH=CHCH2)5(CH2)2 COOH 

22:6 - DHA
2
 CH3CH2(CH=CHCH2)6CH2 COOH 

 

Πίνακας 5. Λιπαρά οξέα που συναντιούνται στα κοινά φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. 

Λιπαρό οξύ Σημαντικές πηγές (φυτικά έλαια, ζωικά λίπη) 

4:0 βούτυρο, γαλακτοκομικά λίπη 

6:0  καρύδα, πυρήνας φοίνικα 

8:0  ‘’ 

10:0  ‘’ 

12:0  ‘’ 

14:0  ‘’ 

16:0  βαμβακόσπορος, φοίνικας 

18:0  βούτυρο κακάο, ζωικό λίπος 

18:1 βαμβακόσπορος, ελιά, φοίνικας, ελαιοκράμβη 

18:2 καλαμπόκι, σουσάμι, σόγια, ηλίανθος 

18:3 λιναρόσπορος 

22:1  ελαιοκράμβη υψηλού ερουκικού οξέος  

20:5 ψάρια και ζωικά λίπη 

22:6 ψάρια και ζωικά λίπη 

 

Πίνακας 6. Σύσταση των τριγλυκεριδίων φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών. 

Έλαια / Λίπη 
Σύνθεση λιπαρών οξέων 

14:0 16:0 18:0 20:0 22:0 24:0 18:1 22:1 18:2 18:3 

Αραβοσιτέλαιο 0 12 2 Ίχνη 0 0 25 0 6 Ίχνη 

Βαμβακέλαιο 0 28 1 0 0 0 13 0 58 0 

Κραμβέλαιο 0 2 1 2 1 1 19 58 9 7 

Λινέλαιο 0 5 2 0 0 0 20 0 18 55 

Φυστικέλαιο 0 11 2 1 2 1 48 0 32 1 

Ελαιοκράμβη 0 3 1 0 0 0 64 0 22 8 

Κάρδαμο 0 9 2 0 0 0 12 0 78 0 

Σισαμέλαιο 0 13 4 0 0 0 53 0 30 0 

Σογιέλαιο 0 12 3 0 0 0 23 0 55 6 

Ηλιέλαιο 0 6 3 0 0 0 17 0 74 0 

Φοινικέλαιο 0,6-1,6 41-47 3,7-5,6 0-0,8 - - 38-44 - 6,6-12 0-0,5 

Ελαιόλαδο 0 11 3,60 - - - 75,3 0 9,50 0,60 

Πυρηνέλαιο 0 5.00 1,60 0 0 0 74,7  17,60 0 

Λίπος  
προβάτου 

- 3,7-7,9 2,4-8,9 - 0 1-3,5 44-71 0 11-18 0 

Λίπος  
βοδιού 

2,73 22,99 19,44 0,14 - - 41,60 - 3,91 0,49 

Κίτρινο λίπος 0,70 14,26 8,32 0,33 - - 43,34 - 26,25 2,51 

Επιλεγμένο  
λευκό λίπος 

1,57 22,04 9,95 0,14 - - 42,45 - 13,17 0,97 

Λίπος  
πουλερικών 

0,57 22,76 5,36 0 - - 42,07 - 17,14 1,07 

Λαρδί 1,40 25,50 15,80 - - - 47,10 0 8,90 1,10 

 

                                                           

2 Συντομογραφίες των συστηματικών ονομάτων του εικοσα-πεντα-εν-οϊκού οξέος και εικοσιδυα-εξα-εν-οϊκού οξέος 
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Στην αντίδραση μετεστεροποίησης ο τριεστέρας της γλυκερόλης αντιδρά με την αλκοόλη και παράγεται 

ένα μίγμα εστέρων της αλκοόλης με τα λιπαρά οξέα του τριεστέρα και γλυκερόλη (ή γλυκερίνη) (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2. Αντίδραση μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων. 

Η αλκοόλη προστίθεται σε περίσσεια για να επιτευχθούν υψηλοί βαθμοί μετατροπής και υψηλή απόδοση 

σε βιοντίζελ. Ως αλκοόλη χρησιμοποιείται συνήθως η μεθανόλη λόγω του χαμηλού κόστους και των φυσικών και 

χημικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει. Ειδικοί καταλύτες (βάσεις, οξέα και ένζυμα) επιταχύνουν την αντίδραση 

[9,11,15], η οποία πραγματοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.  

Στην αντίδραση μετεστεροποίησης τα ακύλια του τριγλυκεριδίου αντικαθίστανται από το υδρογόνο της 

αλκοόλης, οπότε παράγονται αλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και ως ενδιάμεσα διγλυκερίδια και μονογλυκερίδια, τα 

οποία με τη σειρά τους δίνουν νέους αλκυλεστέρες. Στο τέλος της αντίδρασης έχουν παραχθεί οι αλκυλεστέρες 

των λιπαρών οξέων (μεθυλεστέρες εφόσον ως αλκοόλη έχει χρησιμοποιηθεί η μεθανόλη), οι οποίοι αποτελούν το 

βιοντίζελ, και γλυκερίνη ως παραπροϊόν. Ακολουθεί κατάλληλος διαχωρισμός των προϊόντων και καθαρισμός του 

παραγόμενου βιοντίζελ. Στο Σχήμα 3 φαίνονται τα τρία διαδοχικά στάδια της αντίδρασης μετεστεροποίησης 

τριγλυκεριδίου με μεθανόλη. 
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Σχήμα 3. Τα τρία διαδοχικά στάδια της αντίδρασης μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων  

 με μεθανόλη. 
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Το είδος του καταλύτη που χρησιμοποιείται είναι σημαντικός παράγοντας, αφού καθορίζει την ποιότητα 

που πρέπει να έχουν οι πρώτες ύλες. Οι συνθήκες της αντίδρασης (το είδος της διεργασίας, η θερμοκρασία, η 

πίεση και οι αναλογίες των ποσοτήτων των αντιδραστηρίων) καθώς και τα στάδια διαχωρισμού των προϊόντων 

επίσης καθορίζονται από την ποιότητα των πρώτων υλών σε συνδυασμό με το είδος του καταλύτη. 

Στις συμβατικές διεργασίες - τεχνολογίες, στις οποίες βασίζεται η έως τώρα ανάπτυξη των μονάδων 

παραγωγής βιοντίζελ πρώτης γενιάς σε ολόκληρο τον κόσμο, ως καταλύτες χρησιμοποιούνται κυρίως ισχυρές 

βάσεις (NaOH ή KOH, CH3ONa κ.ά.), δηλαδή ισχυροί βασικοί στερεοί καταλύτες οι οποίοι είναι ομογενείς αφού 

διαλύονται στη μεθανόλη και σχηματίζουν με αυτή ομογενή μίγματα, και σπανίως ισχυρά οξέα (πυκνό H2SO4) [9]. 

Στα Σχήματα 4 και 7 παρουσιάζονται οι μηχανισμοί τόσο της βασικής όσο και της όξινης ομογενούς κατάλυσης 

της αντίδρασης μετεστεροποίησης.  

Στην περίπτωση των βασικών ομογενών καταλυτών, όπως υδροξειδίων ή αλκοξειδίων, η αντίδραση 

γίνεται κοντά στο σημείο ζέσης της αλκοόλης (στην περίπτωση της μεθανόλης σε θερμοκρασίες 60
ο
 έως 64

ο
C), 

οπότε η πίεση στο χώρο της αντίδρασης δεν υπερβαίνει το 1 bar, ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου μία (1) h, 

ενώ η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ή λίπους που προτείνεται είναι ίση με 6:1 [10,15]. Μετά την αντίδραση 

οι δύο υγρές φάσεις, η εστερική φάση και αυτή της γλυκερίνης, διαχωρίζονται και καθαρίζονται. 

 

Σχήμα 4. Ο μηχανισμός της βασικής ομογενούς κατάλυσης της μετεστεροποίησης.  

Στο πρώτο στάδιο (1) η βάση Β αντιδρά με την αλκοόλη και σχηματίζεται αλκοξείδιο και η πρωτονιομένη 

μορφή του καταλύτη. Η αντίδραση είναι μετατοπισμένη προς το αλκοξείδιο (ισχυρότερη βάση της Β, λόγω του +Ι 

επαγωγικού φαινομένου του αλκυλίου R). Στη συνέχεια γίνεται πυρηνόφιλη προσθήκη του αλκοξειδίου στη μία 

καρβονυλομάδα του τριεστέρα (τριγλυκεριδίου), οπότε δημιουργείται ένα τετραεδρικό αλκοξειδικό ενδιάμεσο (2). 

Κατόπιν, στο στάδιο (3) με απόσπαση αλκοξειδίου, δηλαδή ανιόντος του διεστέρα (διγλυκεριδίου), σχηματίζεται ο 

αλκυλεστέρας. Στο τελευταίο στάδιο (4) το αλκοξείδιο αποσπά το υδρογονακατιόν από την πρωτονιομένη μορφή 

του καταλύτη επαναφέροντας τον στην ενεργή του μορφή, οπότε σχηματίζεται το διγλυκερίδιο. Τα διγλυκερίδια και 

τα μονογλυκερίδια μετατρέπονται με τον ίδιο μηχανισμό τελικά σε ένα μίγμα αλκυλεστέρων και γλυκερίνης. 
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Ένα αδύνατο σημείο της διεργασίας αυτής είναι η παρουσία των καταλυτών στο τελικό μίγμα. Μέρος του 

καταλύτη παραμένει στην φάση του βιοντίζελ και το υπόλοιπο βρίσκεται στη φάση της γλυκερίνης. Η έκπλυση των 

δύο φάσεων αυξάνει το κόστος παραγωγής και δημιουργεί απόβλητα. Ακόμα, η φάση της γλυκερίνης αποκτά 

σκούρο καστανό χρώμα και απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία για την παραγωγή διαυγούς γλυκερίνης υψηλής 

αξίας.  

Ένα επιπλέον πρόβλημα σχετικό με τη χρήση των υδροξειδίων ή των αλκοξειδίων αποτελεί η αντίδραση 

του καταλύτη με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs), που περιέχονται κυρίως σε ελαιούχα απόβλητα ή σε έλαια και 

λίπη χαμηλής ποιότητας (όπως είναι τα απόβλητα έλαια και λίπη βιομηχανιών ραφιναρίσματος ελαιούχων υλών, 

τα τηγανέλαια κ.ά.) ή δημιουργούνται από την υδρόλυση των τριγλυκεριδίων λόγω του νερού που περιέχεται στα 

έλαια και τα λίπη αυτά, με αποτέλεσμα να παράγονται σαπούνια (Σχήμα 5). Η παραγωγή σαπουνιών προκαλεί το 

σχηματισμό τζελ, αύξηση του ιξώδους του προϊόντος, μείωση της απόδοσης σε εστέρες λόγω της κατανάλωσης 

του καταλύτη και σημαντική αύξηση του κόστους διαχωρισμού και καθαρισμού. Η περιεχόμενη υγρασία στα έλαια 

και τα λίπη, καθώς και εκείνη που παράγεται κατά τη σαπωνοποίηση, υδρολύει και τους παραγόμενους εστέρες 

προς σχηματισμό ελεύθερων λιπαρών οξέων. Για τους λόγους αυτούς, απαιτείται προεπεξεργασία (εξευγενισμός) 

των ελαιούχων αυτών υλών, με σκοπό την απομάκρυνση της περιεχόμενης υγρασίας και την απομάκρυνση ή την 

όξινη εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, προτού αυτές οδηγηθούν στη βασική μέθοδο παραγωγής 

βιοντίζελ [16,17,18,19] (Σχήμα 6).  

 

Σαπωνοποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων με NaOH 

 

Υδρόλυση των αλκυλεστέρων (εδώ μεθυλεστέρων) σε ελεύθερα λιπαρά οξέα  

από την υγρασία που προϋπάρχει στις πρώτες ύλες και παράγεται κατά τη σαπωνοποίηση 

 

Σαπωνοποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων με NaOCH3 

Σχήμα 5. Παράλληλες αλυσιδωτές αντιδράσεις με τη χρήση βασικών ομογενών καταλυτών. 

Τα αλκοξείδια, όπως το μεθοξείδιο του νατρίου (CH3ONa) στην περίπτωση της μεθανόλυσης, είναι οι πιο 

ισχυροί καταλύτες, λόγω του +Ι επαγωγικού φαινομένου του αλκυλίου R (π.χ. του μεθυλίου CH3) σε σχέση με το 

Η των υδροξειδίων. Μάλιστα, δίνουν πολύ υψηλές αποδόσεις (>99%) σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 30 min 

ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται σε μικρές μοριακές συγκεντρώσεις (0,5 mol %). Παρόλα αυτά, και με τη χρήση 

αλκοξειδίων απαιτείται απουσία νερού από το αντιδρών μίγμα, όχι γιατί τα αλκοξείδια αντιδρούν με αυτό, αλλά 

γιατί το νερό υδρολύει τους παραγόμενους εστέρες. Όμως, λόγω της παραγωγής μεθανόλης αντί νερού κατά τη 

σαπωνοποίηση, τα αλκοξείδια είναι ικανά να καταλύουν με επιτυχία τη μετεστεροποίηση ελαφρώς όξινων ελαίων 
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και λιπών, δηλαδή ελαιούχων υλών με οξύτητες έως και 1 - 1,5%, σε μεγαλύτερες μοριακές συγκεντρώσεις του 

καταλύτη (έως και 1 ή 2 mol %.).  

 

Εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων σε αλκυλεστέρες (εδώ μεθυλεστέρες) 

Σχήμα 6. Αντίδραση των ελεύθερων λιπαρών οξέων ως στάδιο προεπεξεργασίας  

 των όξινων ελαιούχων υλών. 

Συνεπώς, η χρήση ισχυρών βασικών ομογενών καταλυτών απαιτεί σχετικά καθαρή πρώτη ύλη, δηλαδή 

λάδι ή λίπος με πολύ χαμηλή οξύτητα (περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα μικρότερη από 0,5% κ.β.) και 

απαλλαγμένο από υγρασία, η οποία όχι μόνο στο έλαιο ή το λίπος αλλά και στον καταλύτη και την αλκοόλη 

πρέπει συνολικά (δηλ. στο αντιδρών μίγμα) να βρίσκεται σε ποσοστό μικρότερο από 0,05-0,1% κ.β., κάτι που 

αυξάνει σημαντικά το κόστος του παραγόμενου βιοντίζελ, το οποίο στην περίπτωση αυτή οφείλεται κατά 70% 

περίπου στο κόστος της πρώτης ύλης (ραφιναρισμένα ή στη χειρότερη περίπτωση εξουδετερωμένα φυτικά έλαια 

και ζωικά λίπη).  

Στην περίπτωση των όξινων ομογενών καταλυτών, δηλαδή των ισχυρών οξέων, δεν εμφανίζεται το 

πρόβλημα της παραγωγής σαπουνιών, η αντίδραση γίνεται στους 60
ο
 έως 64

ο
C αλλά απαιτεί περίπου 50 h για να 

ολοκληρωθεί, ενώ χρειάζεται μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ή λίπους ίση με 30:1 [20,21,15]. Επίσης, οι 

καταλύτες αυτοί δημιουργούν προβλήματα διάβρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας 

[22], ενώ το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται από τα υπολείμματα του καταλύτη τα οποία είναι εξαιρετικά διαβρωτικά 

για τον κινητήρα και ρυπογόνα για το περιβάλλον εάν καίγονται μαζί με το καύσιμο. Για τους παραπάνω λόγους, η 

όξινη ομογενής κατάλυση δεν προτείνεται πλέον για βιομηχανικές εφαρμογές. 

 

Σχήμα 7. Ο μηχανισμός της όξινης ομογενούς κατάλυσης της μετεστεροποίησης, 

 π.χ. για το μόριο του μονογλυκεριδίου. 

Η πρωτονίωση της καρβονυλομάδας του εστέρα δημιουργεί το καρβοκατιόν (ΙΙ), από το οποίο, μετά την 

πυρηνόφιλη προσθήκη της αλκοόλης, παράγεται το τετραεδρικό ενδιάμεσο (ΙΙΙ), το οποίο αποβάλλει γλυκερόλη, 

οπότε δημιουργείται ο νέος εστέρας (ΙV) και αναγεννιέται ο καταλύτης Η
+
 [20].

 
Σύμφωνα με τον μηχανισμό, όταν 

υπάρχει νερό στο αντιδρών σύστημα, σχηματίζονται καρβοξυλικά οξέα από την αντίδραση του καρβοκατιόντος (ΙΙ) 

με το νερό. 
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Στην περίπτωση των ενζύμων, η μετεστεροποίηση (αλκοόλυση, μεθανόλυση στην περίπτωση χρήσης 

της μεθανόλης) των γλυκεριδίων αλλά και η εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων πραγματοποιούνται 

μέσω ενός ενδιάμεσου ακυλοενζύμου [23], δηλαδή ενός ενεργού συμπλόκου μεταξύ μιας ακυλομάδας που ανήκει 

στο υπόστρωμα (γλυκερίδιο) και μιας δραστικής πυρηνόφιλης ομάδας (δραστικό αμινοξύ) του ενεργού κέντρου 

του ενζύμου. Ο ακριβής μηχανισμός εξαρτάται από το περιβάλλον του ενζυμικού συστήματος, όπως το υδατικό 

περιεχόμενο, η παρουσία ή απουσία μη πολικού (ή και πολικού) οργανικού διαλύτη και κυρίως η διαμόρφωση και 

η εξειδίκευση του ενζύμου [24,25,26,27,31,32,33].  

Γενικά, οι μηχανισμοί παραγωγής βιοντίζελ με χρήση ενζύμων και ειδικότερα λιπασών από φυτικά έλαια 

και μία αλκοόλη (π.χ. μεθανόλη) είναι δύο.  

Στον πρώτο μηχανισμό, αρχικά υδρολύονται τα τριγλυκερίδια από το νερό της λιπάσης με την καταλυτική 

βοήθεια της λιπάσης. Στη συνέχεια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα εστεροποιούνται από τη μεθανόλη προς παραγωγή 

μεθυλεστέρων, επίσης με την καταλυτική βοήθεια της λιπάσης. Με τον ίδιο τρόπο μετατρέπονται τα δι- και μονο-

γλυκερίδια. Και στις δύο αντιδράσεις (υδρόλυση και εστεροποίηση) η λιπάση λειτουργεί μέσω του ενδιάμεσου 

ακυλοενζύμου. Η ενζυμική εστεροποίηση ακολουθεί μηχανισμό 2 υποστρωμάτων και 2 προϊόντων (Bi Bi) με δύο 

παραλλαγές, τον μηχανισμό ορισμένης τάξης και το μηχανισμό ping pong Bi Bi [28,29]. 

Στον μηχανισμό ping pong για την εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων παρουσία της λιπάσης, 

αρχικά το ελεύθερο λιπαρό οξύ προσδένεται στο ελεύθερο ένζυμο σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο λιπαρό οξέος- 

ενζύμου. Εναλλακτικά, στο ελεύθερο ένζυμο μπορεί να προσδεθεί μόριο αλκοόλης (μεθανόλης) σχηματίζοντας 

ένα ενδιάμεσο αλκοόλης-ενζύμου, το οποίο δεν παρέχει προϊόντα. Στη συνέχεια, το ενδιάμεσο λιπαρό οξύ-ένζυμο 

μετασχηματίζεται μέσω ισομερισμού σε ένα ακυλοενδιάμεσο (ακυλιωμένο ένζυμο) και απελευθερώνεται το πρώτο 

προϊόν (νερό). Έπειτα, το δεύτερο υπόστρωμα (η αλκοόλη) συνδέεται στο ακυλοενδιάμεσο για τον σχηματισμό 

ενός άλλου δυαδικού συμπλόκου, το οποίο τελικά διασπάται και δίνει τον εστέρα (τελικό προϊόν) και το ελεύθερο 

ένζυμο. Τα παραγόμενα διγλυκερίδια υδρολύονται παρόμοια από το ένζυμο προς μονογλυκερίδια και ελεύθερα 

λιπαρά οξέα και τέλος τα μονογλυκερίδια υδρολύονται προς γλυκερίνη και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Προφανώς, τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα, που προϋπάρχουν στο έλαιο, εστεροποιούνται από τη μεθανόλη με τον ίδιο τρόπο. 

Στον δεύτερο μηχανισμό, τα τριγλυκερίδια αντιδρούν απευθείας με τη μεθανόλη (μετεστεροποίηση), 

οπότε παράγονται μεθυλεστέρες, μονο- και δι-γλυκερίδια και γλυκερίνη. Η αντίδραση αυτή ουσιαστικά είναι μία 

αντίδραση μεταφοράς ακυλομάδων, για την οποία έχει προταθεί ο μηχανισμός μη αντιστρεπτού ping pong με 

παρεμπόδιση αδιεξόδου από την αλκοόλη [30].  

Ο μηχανισμός ping pong για τη μετεστεροποίηση (αλκοόλυση) των τριγλυκεριδίων παρουσία της 

λιπάσης είναι ίδιος με τον αντίστοιχο της εστεροποίησης. Αρχικά, το τριγλυκερίδιο (TG) προσδένεται στο ελεύθερο 

ένζυμο (Ε) σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο λιπαρό τριγλυκεριδίου-ενζύμου (ETG). Εναλλακτικά, στο ελεύθερο 

ένζυμο μπορεί να προσδεθεί μόριο μεθανόλης σχηματίζοντας ένα ενδιάμεσο αδιεξόδου μεθανόλης- ενζύμου (E-

MeOH), το οποίο δεν παρέχει προϊόντα. Στη συνέχεια, το ενδιάμεσο τριγλυκεριδίου-ενζύμου (ETG) 

μετασχηματίζεται μέσω ισομερισμού σε ακυλοενδιάμεσο F (ακυλιωμένο ένζυμο) και απελευθερώνεται το πρώτο 

προϊόν (διγλυκερίδιο, DG). Έπειτα, το δεύτερο υπόστρωμα (μεθανόλη, MeOH) συνδέεται με το ακυλοενδιάμεσο 

(F) για τον σχηματισμό ενός άλλου δυαδικού συμπλόκου (F-MeOH), το οποίο τελικά διασπάται και δίνει τον 

μεθυλεστέρα (MeCOR, τελικό προϊόν) και το ελεύθερο ένζυμο (Ε). Το παραγόμενο διγλυκερίδιο (DG) αντιδρά 

παρόμοια με το ένζυμο και δίνει μονογλυκερίδιο (MG) και μεθυλεστέρα (MeCOR). Στη συνέχεια το μονογλυκερίδιο 

μετατρέπεται σε άλλο ένα μόριο μεθυλεστέρα και ένα μόριο γλυκερίνης. Στον μηχανισμό αυτόν δεν λαμβάνεται 

υπόψη η επίδραση των προϊόντων (παρεμπόδιση από μονο-, δι-γλυκερίδια και εστέρες).  

Σε αρκετές περιπτώσεις [12] έχει προταθεί ο απλούστερος μηχανισμός Bi Bi ordered (μη αντιστρεπτός) 

για την αλκοόλυση, σύμφωνα με τον οποίο, αρχικά σχηματίζεται ένα δυαδικό σύμπλοκο τριγλυκεριδίου-ενζύμου 

(E-TG), το οποίο στη συνέχεια προσβάλλεται από ένα μόριο μεθανόλης, οπότε σχηματίζεται το τριπλό σύμπλοκο 

E-ΤG-MeOH, που διασπάται αναντίστρεπτα προς διγλυκερίδιο (DG), μεθυλεστέρα (ME) και ελεύθερο ένζυμο (E). 
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Γίνεται δεκτή η συναγωνιστική παρεμπόδιση από τη μεθανόλη (σύμπλοκο Ε-MeOH). Παρόμοια αντιδρούν, στη 

συνέχεια, τα διγλυκερίδια και τα μονογλυκερίδια με το ένζυμο και τη μεθανόλη. 

Στο Σχήμα 8 παρατίθεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής της συμβατικής διεργασίας - τεχνολογίας 

παραγωγής βιοντίζελ από εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα) φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. Όπως αναφέρθηκε, η 

πρώτη ύλη, απαλλαγμένη από οξύτητα και υγρασία, οδηγείται για αντίδραση στους 60 - 64
ο
C σε αντιδραστήρα ή 

αντιδραστήρες μετεστεροποίησης παρουσία του καταλύτη και της μεθανόλης. Η αντίδραση μπορεί να γίνει σε ένα 

στάδιο, δηλαδή να γίνει μία προσθήκη όλης της ποσότητας της μεθανόλης και του καταλύτη, ή σε δύο ή τρία 

στάδια προσθέτοντας τμηματικά τη μεθανόλη και τον καταλύτη, σε έναν ή πολλούς σε σειρά αντιδραστήρες. 

 

Σχήμα 8. Διάγραμμα ροής της συμβατικής διεργασίας - τεχνολογίας παραγωγής βιοντίζελ  

 από εξευγενισμένα (ραφιναρισμένα) φυτικά έλαια και ζωικά λίπη. 

                                               

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης λαμβάνονται δύο φάσεις - στοιβάδες που διαχωρίζονται βαρυτικά. 

Η βαριά στοιβάδα της ακατέργαστης γλυκερίνης και η στοιβάδα των μεθυλεστέρων. Οι δύο στοιβάδες (κυρίως 

αυτή της γλυκερίνης) περιέχουν την περίσσεια της μεθανόλης, τον καταλύτη και μικρές ποσότητες σαπώνων που 

έχουν σχηματιστεί. Για τον εξευγενισμό της στοιβάδας του βιοντίζελ ακολουθούν τα στάδια εξουδετέρωσης του 

βασικού ομογενούς καταλύτη με οξύ, απομάκρυνσης της περίσσειας της μεθανόλης με εξάτμιση, πλύσης με νερό 

για την απομάκρυνση και των τελευταίων ιχνών και τέλος το στάδιο ξήρανσης (απομάκρυνσης της υγρασίας). Στη 

στοιβάδα της γλυκερίνης ο εξευγενισμός συνίσταται στη διάσπαση των σαπώνων (γίνεται με οξίνιση με πυκνό 

οξύ), την εξάτμιση της περίσσειας της μεθανόλης και τέλος το διαχωρισμό σε τεχνική γλυκερίνη και λιπαρά οξέα. 

Πρώτη ύλη

(εξευγενισμένα - ραφινέ φυτικά έλαια και ζωικά λίπη)

Ανάκτηση και 

απόσταξη MeOH

Εξευγενισμός

(εξουδετέρωση, πλύση, ξήρανση)

Μετεστεροποίηση

(ενός ή πολλαπλών σταδίων)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

(Crude Glycerin)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

(Crude Biodiesel)

ΜΕΘΑΝΟΛΗ + ΚΟΗ

Εξευγενισμός

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
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Από όλη τη διεργασία εξευγενισμού ανακτάται μεθανόλη, η οποία αποστάζεται σε καθαρότητα τουλάχιστον 99% 

και επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία για επαναχρησιμοποίηση. 

Στην περίπτωση των όξινων ελαίων και λιπών απαιτείται η προεργασία τους (μετατροπή των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων σε μεθυλεστέρες) με τη βοήθεια όξινου ομογενούς καταλύτη, όπως το π. H2SO4. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί λόγω της δυσκολίας διαχείρισης του πυκνού οξέος και των επιμολύνσεων που 

προκαλεί το H2SO4 στο τελικό βιοκαύσιμο, με τη δημιουργία ενώσεων του θείου που δύσκολα απομακρύνονται με 

νερό, με αποτέλεσμα την παραγωγή βιοντίζελ με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο (>10 ppm που απαιτεί το ΕΝ). Στο 

Σχήμα 9, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η τροποποίηση της συμβατικής μεθόδου με στάδιο προεργασίας την 

επεξεργασία με H2SO4. 

 

Σχήμα 9. Διάγραμμα ροής της συμβατικής διεργασίας - τεχνολογίας παραγωγής βιοντίζελ  

 από όξινα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη με προεπεξεργασία με θειικό οξύ. 

Παρόλο, λοιπόν, που οι συμβατικές διεργασίες απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες για την αντίδραση, η 

συνεχής κατανάλωση του καταλύτη που επιβαρύνει οικονομικά τη διεργασία και συμβάλλει στη ρύπανση του 

περιβάλλοντος, η ανάγκη για συνεχή καθαρισμό του ρεύματος παραγωγής και οι χαμηλές αποδόσεις προϊόντων 

όταν χρησιμοποιούνται όξινα έλαια και λίπη, οδήγησαν την έρευνα στην ανεύρεση νέων, οικονομικά αποδοτικών 

και ευέλικτων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ, οι οποίες χρησιμοποιούν στερεούς ετερογενείς καταλύτες για τη 

μετεστεροποίηση [34,35,36,37,38], δημιουργώντας έτσι μια νέα εποχή για την τεχνολογία παραγωγής βιοντίζελ. 

2.1.6 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ έχουν δοκιμαστεί διάφορα φυτικά έλαια, που προέρχονται 

από τους σπόρους διαφόρων φυτών τα οποία για τον λόγο αυτό ονομάζονται ελαιούχα φυτά, καθώς και διάφορα 

ζωικά λίπη. Από τα έλαια μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν εκείνα που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και 

έχουν σχετικά μικρό κόστος, όπως το κραμβέλαιο, το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο, το φοινικέλαιο και το βαμβακέλαιο. Η 

Όξινη 

Εστεροποίηση

Ανάκτηση και 

απόσταξη MeOH

Εξευγενισμός

(εξουδετέρωση, πλύση, ξήρανση)

Μετεστεροποίηση

(ενός ή πολλαπλών σταδίων)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ

(Crude Glycerin)

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

(Crude Biodiesel)

ΜΕΘΑΝΟΛΗ + ΚΟΗ

Εξευγενισμός

ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ

+ ΜΕΘΑΝΟΛΗ

Όξινα λίπη & έλαια

(τηγανέλαια, λίπη,

απόβλητα έλαια)

Πρώτη ύλη
(εξευγενισμένα - ραφινέ 

λίπη & έλαια)
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διαθεσιμότητα και το κόστος κάθε ελαίου εξαρτώνται από τις καλλιεργητικές παραμέτρους του αντίστοιχου φυτού, 

οι οποίες επηρεάζονται από τις κλιματολογικές συνθήκες αλλά και την αγροτική πολιτική κάθε χώρας. Έτσι, το 

σογιέλαιο παράγεται σε αρκετά μεγάλες ποσότητες στις ΗΠΑ, το κραμβέλαιο και το ηλιέλαιο στην Ευρώπη και το 

φοινικέλαιο σε χώρες της Ασίας (Ινδονησία, Μαλαισία κ.ά.). Στην Ελλάδα παράγονται σπορέλαια σε διάφορες 

ποσότητες, όπως το ηλιέλαιο και το βαμβακέλαιο, ενώ τα τελευταία έτη έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ανάπτυξης 

καλλιεργειών νέων ελαιούχων φυτών για τα ελληνικά δεδομένα, όπως της ελαιοκράμβης. 

Άλλα πολλά υποσχόμενα φυτικά έλαια είναι το λάδι της Jatropha curcas με πολύ μεγάλη διάδοση στις 

Ινδίες, Μεξικό και άλλες θερμές ξερικές περιοχές, καθώς και το λάδι των σπόρων της Αγριαγκινάρας (Cynara 

Cridunculus), η οποία μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση στην Ελλάδα και να αποτελέσει μία οικονομική 

λύση για την παραγωγή βιοντίζελ. 

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της καλλιέργειας μικροφυκών (algae) με 

σκοπό, εκτός των άλλων, την εκμετάλλευση του ελαίου για την παραγωγή βιοντίζελ. Η καλλιέργεια μικροφυκών 

υπόσχεται εξαιρετικές αποδόσεις σε έλαιο, της τάξης τουλάχιστον 1.600 – 1.700 lt ελαίου το στρέμμα ανά έτος, 

σύμφωνα με δεδομένα πραγματικών καλλιεργειών που έχουν γίνει σε ανοιχτές δεξαμενές. Θεωρητικά, σε ιδανικές 

συνθήκες και με τη χρήση φωτοβιοαντιδραστήρων, η παραγωγή μπορεί να ξεπεράσει τα 4.000 - 15.000 lt ελαίου 

το στρέμμα ανά έτος. 

Η πρώτη ύλη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην παραγωγή του βιοντίζελ, αφού εκτιμάται πως 

συμβάλλει τουλάχιστον στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του βιοκαυσίμου. Παγκοσμίως, υπάρχουν 

περισσότερα από 280 είδη φυτών με μικρή ή μεγαλύτερη περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι, των βολβών ή των 

ριζών τους. Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι αποδόσεις σε σπόρο και η περιεκτικότητα σε λάδι του σπόρου 

διαφόρων ελαιούχων φυτών. 

Πίνακας 7. Παραγωγικότητα σε λάδι διαφόρων φυτών. 

Διεθνής ονομασία Ελληνική ονομασία Απόδοση  
σε σπόρο (t/ha) 

Περιεκτικότητα 
σε λάδι (%) 

Απόδοση σε λάδι 
(t/ha) 

Coconut palm Καρύδα 4,17 36 1,5 

Cotton Βαμβάκι 1,2 15 - 25 0,29 

Flax, linseed Λινάρι 1,8 30 - 48 0,70 

Hemp Κάνναβη 0,5 – 2,0 28 - 35 0,14 – 0,7 

Oil palm Φοινικέλαιο 30 26 7,8 

Olive Ελιά 1,0 – 12,5 40 0,4 – 5,0 

Rapeseed Ελαιοκράμβη 2,0 – 3,5 30 - 50 1,26 

Safflower Ατρακτυλίδα 1,8 18 - 50 0,63 

Sesame Σουσάμι 0,5 50 - 60 0,25 

Soybean Σόγια 2,1 18 - 24 0,38 

Sunflower Ηλίανθος 2,5 – 3,2 35 - 52 0,88 – 1,67 

White mustard Σπ. μουστάρδας 1,5 – 2,5 22 - 42 0,64 

 

Ηλίανθος 

Ετήσιο φυτό που καλλιεργείται ευρέως στη χώρα μας, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, με κύριο σκοπό την 

παραγωγή φυτικού ελαίου για διατροφή. Μετά την εξαγωγή του ελαίου, τα υπολείμματα του σπόρου (η πίττα) 

χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία ως ζωοτροφή αφού είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. 
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Οι καλλιεργητικές τεχνικές είναι όμοιες με εκείνες των φυτών μεγάλης καλλιέργειας γραμμικής σποράς, 

όπως το βαμβάκι και ο αραβόσιτος. Ο ηλίανθος καλλιεργείται σήμερα σε ξερικά εδάφη, με μέση στρεμματική 

απόδοση τα 200 kg σπόρου/στρέμμα και απόδοση σε λάδι τα 70 - 90 kg ελαίου/στρέμμα, και σε ποτιστικά εδάφη, 

με πολύ υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις, της τάξης των 300 - 450 kg σπόρου στρέμμα, ενώ οι αποδόσεις σε 

λάδι κυμαίνονται από 140 - 200 kg ελαίου/στρέμμα. 

Σόγια 

Ετήσιο φυτό που αναπτύσσεται στα τροπικά και υποτροπικά κλίματα. Αποτελεί μία πολύ σημαντική 

πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και ελαίου. Ο σπόρος έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (40%) 

από όλα τα ελαιούχα φυτά και μία υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (20%). Υπολογίζεται ότι το σογιέλαιο αποτελεί το 

50% της παγκόσμιας παραγωγής σπορέλαιων. Ένα προϊόν, που προκύπτει μετά την παραγωγή του ελαίου, είναι 

το αποκαλούμενο κέικ σόγιας, που παρασκευάζεται από την πίττα του σπόρου και χρησιμοποιείται ως ζωική 

τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες. 

 

Ελαιοκράμβη 

Ετήσιο φυτό, το οποίο πολλαπλασιάζεται με σπόρο και καλλιεργείται κυρίως για την παραγωγή ελαίου. 

Μετά την εξαγωγή του ελαίου, το υπόλειμμα από τον σπόρο (η πίττα) χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφία ως 

ζωοτροφή, αφού είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες. 

Θεωρείται παγκοσμίως το τρίτο σημαντικότερο ελαιοπαραγωγό φυτό μετά τη σόγια και το φοινικέλαιο, με 

περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι που κυμαίνεται μεταξύ 30 - 50%. Οι καλλιεργητικές τεχνικές είναι όμοιες με 

εκείνες των χειμερινών σιτηρών, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συγκομιδή και στον χρόνο που 

θα πραγματοποιηθεί αυτή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια του σπόρου από τις υψηλές θερμοκρασίες. 

 

Βαμβάκι 

Το βαμβάκι είναι το πλέον καλλιεργούμενο φυτό μεγάλης καλλιέργειας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί 

τον πρώτο παραγωγό βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το σύνολο του σύσπορου βαμβακιού, το 32 - 

33% είναι καθαρές εκμεταλλεύσιμες ίνες, το 52 - 54% είναι βαμβακόσπορος για ζωοτροφή ή επεξεργασία και το 

υπόλοιπο 14 - 16% είναι μικρού μήκους ίνες, φύλλα, σκόνη κ.λπ. Τα ποσοστά αυτά εξαρτώνται σημαντικά από 

την περιοχή, την ποικιλία και την ένταση της καλλιέργειας. Ο βαμβακόσπορος μπορεί, με θερμή πίεση, να δώσει 

έλαιο σε ποσοστό 12 - 18%, οπότε, με δεδομένο ότι ανά στρέμμα παράγονται περίπου 350 kg σύσπορο βαμβάκι, 

προκύπτει μία παραγωγή 20 - 32 kg ελαίου/στρέμμα το έτος. Το γεγονός αυτό καθιστά την καλλιέργεια ως μία 

παραγωγό πρώτης ύλης για παραγωγή βιοντίζελ μόνο εφόσον συνεχιστεί η εκμετάλλευση του βασικού προϊόντος 

της καλλιέργειας που είναι οι ίνες του βαμβακιού. 
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Ζωικά λίπη 

Εκτός από τα σπορέλαια, μία εξαιρετική πηγή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ αποτελούν τα 

χαμηλής ποιότητας και αξίας λίπη και έλαια. Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει ζωικά λίπη που μπορούν να 

ανακτηθούν από ζωικά υποπροϊόντα σφαγείου κατηγορίας 3 και 2. Οι πιο σημαντικές πηγές των λιπών είναι τα 

βοοειδή, οι χοίροι, τα αιγοπρόβατα και τα πουλερικά. Κατά μέσο όρο τα ζωικά υποπροϊόντα από τα βοοειδή 

περιέχουν 5% υποδόριο λίπος και 3,5% ενδομυϊκό λίπος, από τους χοίρους 6% υποδόριο και 4,5% ενδομυϊκό 

λίπος, από τα αιγοπρόβατα 3% υποδόριο και 3,1% ενδομυϊκό λίπος και από τα πουλερικά 1,4 - 1,6% ενδομυϊκό 

λίπος. Από τα δύο είδη λίπους, το μεγαλύτερο μέρος του υποδόριου χρησιμοποιείται κυρίως στην βιομηχανία 

τροφίμων, π.χ. στα αλλαντικά, ενώ το ενδομυϊκό λίπος μπορεί να ανακτηθεί με τη μέθοδο της αδρανοποίησης 

(rendering) από τα ζωικά υποπροϊόντα, όπως τα σπλάχνα και τα αποβαλλόμενα ζωικά υποπροϊόντα, με στόχο 

την παραγωγή βιοντίζελ. 

Τηγανέλαια 

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες συλλογής και μεταφοράς τηγανελαίων από διάφορες 

πηγές εστίασης, όπως εστιατόρια, ψησταριές και ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει προσπάθεια από 

Δήμους για τη συλλογή χρησιμοποιημένων λαδιών και από τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα σημερινά ανεπίσημα 

στοιχεία, στην Ελλάδα συλλέγονται περίπου 20.000 - 30.000 τόνοι τηγανελαίου το έτος, ενώ τα επόμενα χρόνια 

αναμένεται σημαντική αύξηση της ποσότητας αυτής, αν αναλογιστεί κανείς τις ποσότητες των σπορελαίων που 

χρησιμοποιούνται μόνο στα εστιατόρια. 

Απόβλητα λίπη και έλαια, λιπαρά οξέα, ολεΐνες 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι χαμηλής ποιότητας και αξίας ελαιούχες ύλες, 

όπως όξινα λάδια που προκύπτουν από την επεξεργασία βρωσίμου ελαίου, ολεΐνες (acid oils) που προκύπτουν 

από τη διάσπαση της σαπουνόπαστας (απόβλητο ραφινερίας) καθώς και λιπαρών οξέων που προκύπτουν ως 

αποστάγματα από κολώνες απόσμησης και απόσταξης σε ραφινερίες ελαίων. Οι συγκεκριμένες πρώτες ύλες είναι 

χαμηλής ποιότητας και μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ μόνο μέσω συνδυασμού της εστεροποίησης και της 

μετεστεροποίησης και των νέων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ. 

Πίνακας 8. Τυπική σύσταση αποβλήτων ραφινερίας ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ. 

Συστατικό (%) Σαπουνόπαστα Ολεΐνες Αποστάγματα λιπαρών οξέων
3
 

   ΡΑΑ ΕΑΑ 

Νερό 32-67 <1-3 - - 

Λιπαρά Οξέα 10-28 39-79 80-90 30-60 

Γλυκερίδια 12-13 18-30 <1-14 5-12 

Φωσφατίδια 5-9 - - - 

Μη-σαπωνοποιήσιμα <1 <1-4 5-10 25-33 

 

2.1.7 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Το κύριο προϊόν της μετεστεροποίησης των φυτικών ελαίων και των ζωικών λιπών με μεθανόλη είναι οι 

μεθυλεστέρες (βιοντίζελ). Παράλληλα, παράγεται και γλυκερίνη ως παραπροϊόν, σε ποσότητες ίσες με το 10% του 

βάρους του παραγόμενου βιοντίζελ. Επίσης, από τη διαδικασία παράγονται και μικρές ποσότητες λιπαρών οξέων. 

Η γλυκερίνη ή γλυκερόλη (1,2,3 προπανοτριόλη) είναι μία αλκοόλη υγρή, διαφανής, άοσμη, γλυκιά και 

παχύρρευστη. Οι παραδοσιακές χρήσεις της, είτε ως πρώτη ύλη είτε ως βοηθητική, είναι ως πρόσθετο τροφίμων, 

καπνού, φαρμάκων, καλλυντικών κ.ά., καθώς και στη σύνθεση τρι-νιτρογλυκερίνης, ρητινών και πολυουρεθάνης. 

                                                           

3
 ΡΑΑ : Ραφιναρισμένο Αποχρωματισμένο Αποσμισμένο, ΕΑΑ : Εξουδετερωμένο, Αποχρωματισμένο, Αποσμισμένο 
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Χρησιμοποιείται, επίσης, για την παρασκευή αναγεννημένης κυτταρίνης, συνθετικών πλαστικών, λάκας, μελάνης, 

βερνικιών, κόλλας κ.ά.. 

 

Διάγραμμα 2. Αγορά γλυκερίνης (ποσότητες και βιομηχανικές χρήσεις). 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης παραγωγής του βιοντίζελ, προέκυψε πλεόνασμα γλυκερίνης, με 

αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της αγοραστικής της αξίας. Έτσι, η βιομηχανία στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων 

και νέων προϊόντων για την αξιοποίηση της γλυκερίνης. Ένας τομέας που σχετίζεται με την αξιοποίηση της 

γλυκερίνης είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως βιοαερίου και υδρογόνου.  

Η γλυκερίνη που παράγεται από τις τυπικές μονάδες παραγωγής βιοντίζελ είναι τεχνικής ποιότητας και 

προέρχεται μετά από επεξεργασία της ακατέργαστης γλυκερίνης με: 

 διάσπαση των περιεχόμενων σαπουνιών με ισχυρό οξύ, όπως H2SO4 ή HCl, και διαχωρισμό από αυτήν 

των παραγόμενων λιπαρών οξέων και  

 απομάκρυνση με εξάτμιση της περίσσειας της μεθανόλης. 

Από τη γλυκερίνη τεχνικής ποιότητας (technical grade) μπορεί να παραχθεί γλυκερίνη αναλυτικής 

ποιότητας με κλασματική απόσταξη. Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της γλυκερίνης 

τεχνικής ποιότητας που παράγεται από την κύρια μάζα των εργοστασίων παραγωγής βιοντίζελ. 

Πίνακας 9. Σύσταση τεχνικής γλυκερίνης μετά την επεξεργασία της με οξίνιση. 

Τεχνική Γλυκερίνη Σύσταση (%) 

Γλυκερίνη >80-85 

Νερό Υπόλοιπο 

Μεθανόλη < 0,1 

Μονογλυκερίδια < 1,5 

Άλατα  < 5 

 

Τα λιπαρά οξέα, που παράγονται κατά τη οξίνιση της γλυκερίνης (διάσπαση των σαπώνων), συνήθως 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας από την καύση τους σε καυστήρες μαζούτ. Θεωρητικά, τα οξέα 

αυτά αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ με την προϋπόθεση της χρήσης έντονου συστήματος 

εστεροποίησης. 

Οι προδιαγραφές του βιοντίζελ 

Όπως σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, έτσι και στο βιοντίζελ πρέπει να γίνεται έλεγχος της ποιότητάς 

του. Απαιτείται, επομένως, η ύπαρξη προδιαγραφών που να διασφαλίζουν την ποιότητα και τις ιδιότητές του σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός ότι το βιοντίζελ παράγεται από μία μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών (ελαίων και 

λιπών) με τη χρήση διαφόρων διεργασιών, καθιστά απαραίτητη τη προτυποποίησή του.  
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Η πρώτη χώρα που θέσπισε προδιαγραφές για το βιοντίζελ που παράγεται από κραμβέλαιο ήταν η 

Αυστρία το 1992. Οι προδιαγραφές αυτές τροποποιήθηκαν το 1995 (O-NORM C-1190,1995), ενώ στα επόμενα 

χρόνια παρουσιάστηκαν και άλλες αυστηρότερες και λεπτομερέστερες προδιαγραφές για το βιοντίζελ από άλλες 

χώρες, π.χ. από τη Γερμανία (DIN V51606,1996). Το 2001 θεσπίστηκε μία νεώτερη ευρωπαϊκή οδηγία (prEN 

14214:2001) που καθορίζει τις γενικές προδιαγραφές του βιοντίζελ καθώς και τις μεθόδους προσδιορισμού των 

διαφόρων ιδιοτήτων του. Σήμερα, στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝ 

14214 σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πιστοποίηση και ο χαρακτηρισμός του παραγόμενου βιοντίζελ. Στον Πίνακα 

10, που ακολουθεί, παρατίθενται οι προδιαγραφές που επιβάλει το ΕΝ 14214. 

Πίνακας 10. Προδιαγραφές των χαρακτηριστικών του παραγόμενου βιοντίζελ σύμφωνα με το ΕΝ-14214. 

  Όρια  

Ιδιότητα Μονάδες Min. Max. Μέθοδος 

Εστέρες (μεθυλεστέρες) % kg/kg 96,5 - EN 14103 

Πυκνότητα στους 15
o
C kg/m

3 
860 900 EN 3675/12185 

Ιξώδες στους 40
o
C mm

2
/s 3,5 5,0 EN ISO 3104 

Σημείο ανάφλεξης 
o
C 120 - prEN ISO 3679 

Θείο mg/kg - 10,0 EN ISO 10370 

Υπόλειμμα άνθρακα  % kg/kg - 0,3 EN ISO 10370 

Αριθμός κετανίου  51 - EN ISO 5165 

Θειική τέφρα % kg/kg - 0,02 ISO 3987 

Υγρασία mg/kg - 500 EN ISO 12937 

Συνολική μόλυνση mg/kg - 24 EN 12662 

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50
o
C) rating Class 1 Class 1 EN ISO 2160 

Σταθερότητα στην οξείδωση στους 110
o
C hours 6.0 - EN 14112 

Αριθμός οξύτητας mg KOH/g - 0,50 EN 14104 

Αριθμός ιωδίου giodine/100g - 120 EN 14111 

Μεθυλεστέρες λινολενικού οξέoς % kg/kg - 12,0 EN 14103 

Πολυακόρεστοι μεθυλεστέρες (≥ 4 διπλ. δεσμ.) % kg/kg - 1  

Μεθανόλη % kg/kg - 0,20 EN 14110 

Μονογλυκερίδια % kg/kg - 0,80 EN 14105 

Διγλυκερίδια % (m/m) - 0,20 EN 14105 

Τριγλυκερίδια % kg/kg - 0,20 EN 14105 

Ελεύθερη Γλυκερίνη % kg/kg - 0,02 EN 14105 

Συνολική Γλυκερίνη % kg/kg - 0,25 EN 14105 

Μέταλλα (Na, K) mg/kg - 5,0 EN 14108/14109 

Μέταλλα (Ca, Mg) mg/kg - 5,0 prEN 14538 

Φώσφορος mg/kg - 10,0 EN 14107 

 

Μία σημαντική ιδιότητα του βιοντίζελ, που σχετίζεται άμεσα με τη ροή του βιοντίζελ στις σωληνώσεις του 

οχήματος, είναι το σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου, το CFPP (Cold Filter Plugging Point / EN 116). Η ιδιότητα 

αυτή ουσιαστικά σημαίνει τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το καύσιμο ρέει μέσω του φίλτρου σωματιδίων 

του οχήματος. Τα όρια της ιδιότητας αυτής δεν είναι συγκεκριμένα για όλες τις χώρες. Κάθε χώρα, ανάλογα με τις 

θερμοκρασίες που επικρατούν σε αυτή, επιλέγει τα όρια για το CFPP. Στην Ελλάδα έχει επιλεγεί η θερμοκρασία 

των -5
o
C ως όριο για τους χειμερινούς μήνες και η θερμοκρασία των +5

o
C ως όριο για τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Επειδή το βιοντίζελ που παράγεται από όλα τα ελληνικά έλαια δεν πληροί τις παραπάνω προδιαγραφές για το 

CFPP που επέλεξε η Ελλάδα, κρίνεται επιτακτική η προσθήκη στο βιοντίζελ αυτό προσθέτων αντιπηκτικών για 

την βελτίωση της ιδιότητας του CFPP. 
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2.2 ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

2.2.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας βασίστηκε 

στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αειφορίας που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και 

την κλιματική αλλαγή, να βελτιωθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης και να αναπτυχθεί η 

ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η βιομηχανική και τεχνολογική καινοτομία. Το σταθερό πλαίσιο άσκησης 

πολιτικής εξασφαλίζεται από τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπου προσδιορίζεται η αναμενόμενη ανάπτυξη 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κάθε κράτος μέλος. Στις Οδηγίες 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ καθορίζονται 

ενδεικτικοί στόχοι για όλα τα κράτη μέλη με ορίζοντα το έτος 2010. Ειδικότερα, η Οδηγία 2003/30/ΕΚ στοχεύει 

στην προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με σκοπό την αντικατάσταση 

του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης στις μεταφορές σε κάθε κράτος - μέλος, ως μέτρο για τη συμμόρφωση 

προς το πρωτόκολλο του Κιότο. Στα πλαίσια της Οδηγίας αυτής, τα κράτη - μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι μία 

ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στα συμβατικά καύσιμα διατίθεται στις αγορές 

τους και καθορίζουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους. 

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ, έως τις 31/12/2005 ως τιμή αναφοράς καθορίστηκε η συμμετοχή των 

βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό 2% (με βάση το ενεργειακό περιεχόμενο) επί του συνόλου της 

βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, δηλαδή για χρήση στις μεταφορές. Έως τις 31/12/2010 το ποσοστό αυτό 

έπρεπε να ανέλθει σε 5,75%. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της Οδηγίας, η 1η εθνική έκθεση υποβλήθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2004 και περιελάμβανε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με σκοπό την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Τα βασικά σημεία της συγκεκριμένης έκθεσης, σχετικά 

με την εισαγωγή και προώθηση του βιοντίζελ στη χώρα μας, ήταν τα εξής: 

 Εκτιμήθηκαν οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης για την περίοδο 2005 - 2010, με βάση τις οποίες 

προέκυψε ότι η ποσότητα βιοντίζελ που απαιτείτο για να καλύψει τον ενδεικτικό στόχο του 2% για το έτος 

2005 ανερχόταν σε 47.000 τόνους, ενώ για το έτος 2010 και τον ενδεικτικό στόχο του 5,75% η αντίστοιχη 

ποσότητα ανερχόταν σε 148.000 τόνους. 

 Μία μονάδα παραγωγής βιοντίζελ κατασκευαζόταν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα από την εταιρεία 

ΕΛ.ΒΙ. Α.Ε. στο Κιλκίς, με ετήσια δυναμικότητα 40.000 τόνους. Επίσης, τέσσερις ακόμη εταιρείες είχαν 

εκφράσει ενδιαφέρον, μέχρι εκείνη τη στιγμή, για την κατασκευή μονάδων παραγωγής βιοντίζελ και μία 

είχε ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.  

 Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούσαν οι μονάδες αυτές θα ήταν κυρίως εισαγόμενα φυτικά έλαια 

(κυρίως κραμβέλαιο και σογιέλαιο), ενώ τα εγχώρια έλαια (κυρίως το βαμβακέλαιο την εποχή εκείνη και 

χρησιμοποιημένα λάδια, όπως τα τηγανέλαια) θα είχαν πολύ μικρότερη συνεισφορά, παρόλο που ο 

σχετικός νόμος που ψηφίστηκε στο τέλος του 2005 υποχρέωνε, μετά από δική μας παρέμβαση, όλη η 

ποσότητα των πρώτων υλών παραγωγής βιοντίζελ να είναι εγχώρια. 

 Το Γενικό Χημείο του Κράτους είχε ξεκινήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των αναγκαίων τεχνικών 

κανονισμών στο εθνικό δίκαιο, όπως τα: 

o ΕΝ 590 του 2004 για το ντίζελ κίνησης και  

o ΕΝ 14214 για τις προδιαγραφές του βιοντίζελ κίνησης. 

 Για την προώθηση της χρήσης του βιοντίζελ και γενικότερα των βιοκαυσίμων, κρίθηκε απαραίτητη, σε 

πρώτη φάση, η αποφορολόγηση της ελάχιστης ποσότητας βιοντίζελ που θα έπρεπε να διατίθεται και 

άρα να παράγεται σε κάθε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ, ώστε το βιοντίζελ να καταστεί 

ανταγωνιστικό έναντι του συμβατικού ντίζελ, δεδομένου ότι έχει διπλάσιο κόστος ex-factory (χωρίς να 

περιλαμβάνονται φόροι). Επίσης, την ίδια περίοδο αλλά και τα αμέσως επόμενα χρόνια εξετάστηκαν 
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διάφορα σενάρια αποφορολόγησης των βιοκαυσίμων, στη βάση της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, λαμβάνοντας 

υπόψη και την τελική τιμή στον καταναλωτή. 

Θεσμικό πλαίσιο 

Η εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/30/ΕΚ και η εισαγωγή των βιοκαυσίμων 

(κυρίως του βιοντίζελ) στην ελληνική αγορά έγινε με την κατάλληλη τροποποίηση και συμπλήρωση του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου για τα πετρελαιοειδή, δηλαδή του νόμου 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230A’/02.10.2002), με το νόμο 3423/2005 «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των 

βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων» (ΦΕΚ 304 Α’/13.12.2005). 

Με το νόμο 3423/2005 θεσπίζεται η Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) στη χώρα μας. Ο κάτοχος της 

σχετικής άδειας θα έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων 

καυσίμων και της διάθεσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η παραλαβή 

από τα διυλιστήρια των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων που προορίζονται για ανάμειξη με προϊόντα διύλισης 

αργού πετρελαίου, καθώς και η διάθεσή τους από α) κατόχους Άδειας Διύλισης, β) κατόχους Άδειας Εμπορίας 

κατηγορίας Α’, εφόσον αυτοί πραγματοποιούν εισαγωγές έτοιμων προϊόντων διύλισης αργού πετρελαίου. Μέσα 

στο 2008 ψηφίσθηκε ο νόμος 3653/2008 «Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

49/21.03.2008) και συγκεκριμένα, διαγράφεται η φράση, «που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των 

διατάξεων του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α’)». 

Μέσα στο 2009 ψηφίσθηκε ο νόμος 3769. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του συγκεκριμένου 

νόμου: 

 Επιτρέπεται η διάθεση μιγμάτων βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου 

με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που καθορίζεται από τις αποφάσεις του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), εφόσον οι λοιπές προδιαγραφές των μιγμάτων αυτών βρίσκονται εντός των 

ορίων που καθορίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις του ΑΧΣ για το βιοκαύσιμο ή άλλο ανανεώσιμο 

καύσιμο και το προϊόν διύλισης του αργού πετρελαίου. 

 Υποχρεώνονται οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων να αναρτούν 

ειδική σήμανση στα σημεία πώλησης α) αυτούσιων βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, β) 

βιοντίζελ αναμεμειγμένο με συμβατικό πετρέλαιο κίνησης σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο που 

καθορίζεται από τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του ΑΧΣ για τις προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης. 

 Ρυθμίζονται τα θέματα της ετήσιας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ σε ότι αφορά την πρόσκληση 

κατανομής, τον υπολογισμό της ποσότητας για κάθε δικαιούχο, τον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής, τα 

κριτήρια αξιολόγησης και τέλος την απόφαση της κατανομής. Η προς κατανομή ετήσια ποσότητα 

αυτούσιου βιοντίζελ καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται κάθε έτος πριν την 15η Απριλίου, για την περίοδο από 1η 

Ιουλίου τρέχοντος έτους έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. 

 Εισάγεται ειδικός τύπος Σ, με βάση τον οποίο γίνεται η ετήσια κατανομή του βιοντίζελ. Η ποσότητα 

αυτούσιου βιοντίζελ που προέρχεται από συμβολαιοποιημένες ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες για το 

έτος 2009 ανέρχεται σε ποσοστό 35% επί του συνόλου της κατανεμημένης ποσότητας βιοντίζελ. Επίσης, 

σύμφωνα με τον ίδιο τύπο, ποσοστό 10% επί της συνολικής κατανεμημένης ποσότητας κατανέμεται 

μεταξύ των δικαιούχων οι οποίοι καταθέτουν συμβάσεις συνεργασίας που έχουν κάνει με Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Ιδρύματα ή συμβάσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα εντός της Ε.Ε., για θέματα 

σχετικά με τα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα. 

Με τους παραπάνω νόμους καταρτίζεται το «Πρόγραμμα Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» για τη 

ρύθμιση των διαδικασιών και της μεθοδολογίας κατανομής των ποσοτήτων αυτούσιων βιοκαυσίμων (βιοντίζελ) σε 
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ετήσια βάση. Όπως προβλέπεται από το νόμο, μετά από πρόσκληση, μέσω ΚΥΑ των Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των ενδιαφερομένων παραγωγών ή εμπόρων - εισαγωγών, εγκρίνεται η 

κατανομή των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ, μέσω ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και Ανάπτυξης. 

Μετά τη λήξη του προγράμματος αποφορολόγησης του αυτούσιου βιοντίζελ στις 31.12.2007, το βιοντίζελ 

φορολογείται πλέον με τον ίδιο ΕΦΚ που έχει και το συμβατικό ντίζελ. Όμως, η τιμή πώλησης του βιοντίζελ στα 

διυλιστήρια αποφασίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία να είναι ιδιαίτερα υψηλή, οπότε και με την προσθήκη του 

ΕΦΚ στην τιμή του εξασφαλίζεται μεγάλη κερδοφορία στις ελληνικές εταιρείες παραγωγής του και τους εισαγωγείς 

σε βάρος του Έλληνα καταναλωτή. 

Πίνακας 11. Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

Συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (EURO/M
3
) 2006  2007  2008  2009  2010 

Βιοντίζελ (εκτός αποφορολόγησης) 260 276 293 302 352 

Πετρέλαιο κίνησης 260 276 293 302 352 

 

Στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης 

Το έτος 2008 οι καταναλώσεις του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2.575.000 ΜΤ. Την ίδια 

χρονική περίοδο διατέθηκαν 76.255 ΜΤ βιοντίζελ από 17 εταιρείες, δεκατρείς (13) ελληνικές εταιρείες με εγχώρια 

μονάδα παραγωγής, δύο (2) ελληνικές εταιρείες που έκαναν εισαγωγή από μονάδα παραγωγής εγκατεστημένη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δύο (2) άλλους εισαγωγείς. 

Το αυτούσιο βιοντίζελ αναμιγνύεται με το ντίζελ κίνησης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 590 του 2004, το 

οποίο ήταν σε ισχύ έως τον Ιανουάριο 2010, ενώ διατίθεται από το υπάρχον δίκτυο διανομής πετρελαίου κίνησης 

σε όλη τη εγχώρια αγορά. Ο Εθνικός Στόχος Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, υπολογίζεται 

βάσει του ενεργειακού περιεχομένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που διατίθενται 

την ίδια περίοδο προς χρήση στις μεταφορές. 

 Εντός του 2005 στη χώρα διακινήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους μόνο 420 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ. 

 Για το έτος 2006 ο εθνικός στόχος ήταν οι 80.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 91.000 Μ
3
), το οποίο 

αποτελούσε το 1,1% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, όμως, διατέθηκαν μόνο 

53.600 ΜΤ. 

 Για το έτος 2007 ο εθνικός στόχος ήταν οι 100.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 114.000 Μ
3
), το οποίο 

αποτελούσε το 1,4% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, διατέθηκαν 94.470 ΜΤ 

αυτούσιου βιοντίζελ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μία εταιρεία δεν διέθεσε καθόλου ποσότητα από 

τους 3.520 ΜΤ (4.000 Μ
3
) που είχε πάρει από το Πρόγραμμα Κατανομής και οι λοιπές ποσότητες από 

τεχνικά - πρακτικά κωλύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Για το έτος 2008 ο εθνικός στόχος ήταν οι 108.240 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 123.000 Μ
3
), το οποίο 

αποτελούσε το 1,47% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. Τελικά, διατέθηκαν 76.255 ΜΤ 

αυτούσιου βιοντίζελ. Αυτό οφείλεται στη μη τήρηση της υποχρέωσης από ορισμένες εταιρείες καθώς και 

σε τεχνικά - πρακτικά κωλύματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.  

 Για το έτος 2009 ο εθνικός στόχος ήταν οι 120.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 136.000 Μ
3
), το οποίο 

αποτελούσε το 1,59% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. 

 Για το έτος 2010 ο εθνικός στόχος ήταν οι 158.000 ΜΤ αυτούσιου βιοντίζελ (ή 180.000 Μ
3
), το οποίο 

αποτελούσε το 2,02% του Εθνικού Ενδεικτικού Στόχου Βιοκαυσίμων. 

Στον Πίνακα 12, που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εταιρείας παραγωγής και εισαγωγής βιοντίζελ στην 

Ελλάδα, καθώς και οι ποσότητες βιοντίζελ που του κατανεμήθηκαν τα έτη 2007 - 2010. 
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Πίνακας 12. Εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα. 

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 2007-08 2008-09 2009-10 

1 ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Μονάδα παραγωγής στο Δ.Δ. 
Βιστωνίδας Ξάνθης 

3.000 3.250 5.892 

2 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  Μονάδα παραγωγής στη 
ΒΙ.ΠΕ Αχαΐας 

31.000 33.525 38.513 

3 ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. Μονάδα παραγωγής στο Δ.Δ. 
Δρυμού Ν. Θεσσαλονίκης 

3.500 4.026 6.835 

4 BIODIESEL Α.Ε Εισαγωγή από Ιταλία  2.000 5.699 7.270 

5 VERT OIL Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στον Αγ. 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης 

9.000 5.259 2.230 

6 AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. Μονάδα παραγωγής στο 
Αχλάδι Ν. Φθιώτιδας 

11.500 25.467 26.165 

7 STAFF COLOUR – ENERGY 
Α.Β.Ε.Ε. 

Μονάδα παραγωγής στη 
ΒΙ.ΠΕ Λάρισας  

5.000 4.752 5.284 

8 ΕΛ.ΒΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

Μονάδα παραγωγής στο 
Σταυροχώρι Ν. Κιλκίς 

34.000 17.191 19.744 

9 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στη Β' 
ΒΙ.ΠΕ Μαγνησίας 

8.000 10.740 14.095 

10 MIL OIL HELLAS Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στη 
ΒΙ.ΠΕ. Λευκώνα Ν. Σερρών 

800 406 2.655 

11 DP LUBRIFICANTI SRL Εισαγωγή από Ιταλία 1.000 2.682 3.789 

12 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 

Μονάδα παραγωγής στη 
ΒΙ.ΠΑ Λάκκωμα Χαλκιδικης 

1.200 2.395 3.801 

13 GF ENERGY Α.Β.Ε.Ε. Μονάδα παραγωγής στους 
Αγ. Θεοδώρους Ν. Κορινθίας 

- 2.251 20.269 

14 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 

Εισαγωγή από Ιταλία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία 

- 2.320 5.874 

15 ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στο 
Παραλίμνιο Ν. Σερρών 

- 2.272 11.706 

16 CAFFARO CHIMICA SRL Εισαγωγή από Ιταλία - 582 - 

17 ΜΑΝΟΣ Α.Ε. Μονάδα παραγωγής στη Β'  
ΒΙ.ΠΕ Μαγνησίας   

- 183 4.465 

18 BIODIESEL VIENNA GmbH Εισαγωγή από Αυστρία - - 1.075 

19 OIL.B S.R.L. Εισαγωγή από Ιταλία - - 2.117 

  ΣΥΝΟΛΟ    123.000 182.000 

 

Για την εγχώρια παραγωγή βιοντίζελ, τα ελαιούχα φυτά που παίζουν σημαντικό ρόλο είναι ο ηλίανθος, το 

βαμβάκι, η ελαιοκράμβη και η σόγια. Το βαμβάκι καλλιεργείται συστηματικά σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ο 

ηλίανθος και η ελαιοκράμβη άρχισαν να καλλιεργούνται συστηματικά σε αρκετές περιοχές της χώρας το 2007, 

κυρίως στη Θράκη και τη Μακεδονία. Η σόγια ακόμα εισάγεται. Επίσης, τα χρησιμοποιημένα έλαια, τα τηγανέλαια, 

αλλά και τα ζωικά λίπη μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ, 

σε κάποιο ποσοστό, βοηθώντας παράλληλα και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τα εν λόγω 

απόβλητα. Ενδεικτικά, στην κατανομή του 2008 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία 

του Πίνακα 13 σε ότι αφορά την προέλευση του βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες. 
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Πίνακας 13. Παραγωγή βιοντίζελ από εγχώριες πρώτες ύλες - κατανομή 2008. 

  Απόδοση 
σε βιοντίζελ 

(Μ
3
) 
 

Κατανεμημένη 
ποσότητα βιοντίζελ 

(Μ
3
) 

Ποσοστό επί της 
συνολικής κατανεμόμενης 

ποσότητας βιοντίζελ 
(123.000 Μ

3
) 

Ενεργειακές καλλιέργειες 
(στρ.) 

116.725 11.672 

36.900 30% 
Βαμβακόσπορος  
(κιλά) 

900.000 126 

Τηγανέλαια, 
χρησιμοποιημένα  
και απόβλητα 
φυτικά έλαια και ζωικά λίπη 
(τόνοι) 

3.999 3.799 7.134 6% 

 

2.2.2 Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

2.2.2.1 Η έρευνα στο ΕΜΠ 

Στην Ελλάδα η έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί μέχρι το 2001 για την παραγωγή βιοντίζελ, ιδίως από 

ελληνικές πρώτες ύλες, ήταν πολύ περιορισμένη, παρόλο που υπήρχαν και υπάρχουν μεγάλες πηγές ελαιούχου 

βιομάζας και ιδιαίτερα φυτικών ελαίων. Εντοπίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα για την 

παραγωγή βιοντίζελ, τόσο για τη βελτίωση των διεργασιών παραγωγής του όσο και για την διερεύνηση της 

αξιοποίησης ελληνικών ελαιούχων πρώτων υλών, η Μονάδα Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και 

Βιοκαυσίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ξεκίνησε το 2001 τη συστηματική ανάπτυξη όλης της 

απαραίτητης υποδομής και δυνατότητας παραγωγής βιοντίζελ, με πρώτες ύλες διάφορα φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, 

βαμβακέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο κ.ά.), ραφιναρισμένα ή μη, χαμηλού κόστους χρησιμοποιημένα 

και τηγανισμένα λάδια, καθώς επίσης και ζωικά λίπη.  

Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν αυτή της αλκοόλυσης (μετεστεροποίησης) των τριγλυκεριδίων. Ως 

διεργασίες χημικής μετατροπής εξετάσθηκαν τόσο οι συμβατικές διεργασίες όσο και διεργασίες νέας γενιάς.  

Στα πλαίσια των νέων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ αναπτύχθηκε και διερευνάται περαιτέρω η 

χρήση διαφόρων τύπων στερεών ετερογενών καταλυτών, με σκοπό την παραγωγή βιοντίζελ κυρίως από τα μη 

ραφιναρισμένα φυτικά έλαια και ζωικά λίπη, από απόβλητα λάδια κακής ποιότητας (όξινα και υπερόξινα λάδια με 

σημαντική περιεκτικότητα σε νερό) και από απόβλητα ζωικά λίπη [41,42,43].  

Παράλληλα, αναπτύχθηκε και η θερμική μετεστεροποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες απουσία καταλύτη 

[44,45], η οποία συμβάλλει σε συνδυασμό με τις νέες διεργασίες. 

 

                                                                                             

Απομάκρυνση 

Γλυκερίνης 

Συλλογή 

Βιοντίζελ 

Το πρώτο βιοντίζελ 

που παράχθηκε στην Ελλάδα 

τον Ιούνιο του 2004 

στο ΕΜΠ 

σε ημιπιλοτική κλίμακα 
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Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής δραστηριότητας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, αφού, εκτός όλων 

των άλλων, σε πολύ μικρούς χρόνους αντίδρασης είναι δυνατή πλέον η μετατροπή σε βιοντίζελ πρώτων υλών 

χαμηλού ή μηδενικού κόστους, χωρίς οποιαδήποτε προεπεξεργασία της πρώτης ύλης και χωρίς τη δημιουργία 

των ανεπιθύμητων παραπροϊόντων και αποβλήτων των κλασικών διεργασιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Ιδιαίτερη επιτυχία παρουσίασε ένας τυπικός στερεός βασικός ετερογενής καταλύτης, στον οποίο δόθηκε 

το κωδικό όνομα HAS. Ενώ όλοι οι βασικοί ετερογενείς καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν πολύ καλή 

συμπεριφορά στα ραφιναρισμένα έλαια, αλλά όχι στα όξινα, με τα οποία σε ορισμένους μάλιστα παρατηρήθηκε 

σημαντική μείωση της δραστικότητάς τους, ο HAS ήταν ο μόνος που παρουσίασε αυξημένη δραστικότητα με την 

παρουσία των ελεύθερων λιπαρών οξέων στο λάδι. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιήθηκε κυρίως ραφιναρισμένο και 

εργαστηριακά παραγόμενο όξινο βαμβακέλαιο. Σε κάθε περίπτωση, ο HAS ήταν ο μόνος βασικός ετερογενής 

καταλύτης που έδωσε πλήρη μετατροπή των τριγλυκεριδίων, σε χρόνο μάλιστα μικρότερο των τριών (3) ωρών, η 

συμπεριφορά του δε αυτή παρέμεινε αμετάβλητη ακόμα και παρουσία σημαντικών ποσοτήτων νερού στο λάδι. 

Επιπλέον, τόσο οι μεθυλεστέρες όσο και η γλυκερίνη παράγονται σε κατάσταση υψηλής καθαρότητας αμέσως 

μετά την αντίδραση, οπότε δεν χρειάζεται να υποστούν περαιτέρω όλη εκείνη την επεξεργασία που απαιτούν οι 

κλασικές διεργασίες. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, το συνολικό κόστος παραγωγής του βιοντίζελ και διαχείρισης 

των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας να είναι κατά πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος των 

κλασικών διεργασιών [41,42,43]. 

                                                                                  

Στον Πίνακα 14 αναφέρονται επιγραμματικά τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας διεργασίας με 

καταλύτη τον HAS σε σύγκριση με τις κλασικές διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ που εφαρμόζονται έως σήμερα. 

Πίνακας 14. Σύγκριση κλασικών διεργασιών και νέας διεργασίας με βασικό ετερογενή καταλύτη (τον HAS). 

Πρώτες ύλες Κλασικές διεργασίες 
Κλασικές διεργασίες 
με προ-επεξεργασία 

Νέα διεργασία 

Ραφινέ έλαια Ναι Ναι Ναι 

Τηγανέλαια (1% οξύτητα)   Ναι (μικρή απόδοση) Ναι Ναι 

Τηγανέλαια (2-5% οξύτητα) Όχι Ναι Ναι 

100% ζωικό λίπος Όχι Ναι (ασύμφορο οικονομικά) Ναι 

50% ζωικό λίπος Όχι Ναι (απώλειες σε σαπούνι) Ναι 

10% ζωικό λίπος Όχι Ναι (απώλειες σε σαπούνι) Ναι 

<10% FFAs Όχι Ναι (απώλειες σε σαπούνι) Ναι 

Εστεροποίηση 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων 

όξινων ελαιούχων υλών 

με τη βοήθεια ενός τυπικού 

στερεού όξινου ετερογενούς καταλύτη 

στο ΕΜΠ 

σε ημιπιλοτική κλίμακα 
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>30% FFAs Όχι Όχι Ναι 

100% FFAs Όχι Όχι Ναι 

Μεθανόλη 99,9%  Ναι Ναι Ναι 

Αιθανόλη 98% Όχι Όχι Ναι 

Βιοαιθανόλη (95%) Όχι Όχι Ναι 

5% υγρασία Όχι Όχι Ναι 

>5% υγρασία Όχι Όχι Ναι 

Καθαρή γλυκερίνη Όχι Όχι Ναι 

Μη επικίνδυνος καταλύτης Όχι Όχι Ναι 

Εξουδετέρωση καταλύτη Ναι Ναι Όχι 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η ενζυμική παραγωγή βιοντίζελ, στα πλαίσια της οποίας διεξήχθησαν 

πειράματα μετεστεροποίησης ραφιναρισμένων ελαίων με τη χρήση ειδικού ενζύμου ως βιοκαταλύτη, σε χαμηλές 

θερμοκρασίες (35
ο
- 40

ο
C) και με στοιχειομετρικές μοριακές αναλογίες μεθανόλης/ελαίου (1:1 σε κάθε στάδιο της 

αντίδρασης). Το ένζυμο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida Αntarctica. Οι 

λιπάσες ανήκουν στη κατηγορία των υδρολυτικών ενζύμων (υδρολάσες) και συγκεκριμένα στις υδρολάσες των 

καρβοξυλεστέρων. Δηλαδή, τα ένζυμα αυτά επιδρούν στους εστερικούς δεσμούς των γλυκεριδίων (μονο-, δι- και 

τργλυκεριδίων) των ελαίων και λιπών υδρολύοντάς τους. Σε συστήματα όπου η περιεκτικότητα σε νερό είναι πολύ 

χαμηλή (μη συμβατικά συστήματα) και παρουσία οργανικών διαλυτών έχει διαπιστωθεί ότι οι λιπάσες μπορούν να 

καταλύουν αποδοτικά αντιδράσεις μετεστεροποίησης γλυκεριδίων και εστεροποίησης λιπαρών οξέων με κάποια 

αλκοόλη [46]. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις ενζυμικής μεθανόλυσης φυτικών ελαίων και χωρίς τη 

χρήση οργανικών διαλυτών, με ή χωρίς την προσθήκη νερού [46,47,48,49,50,51]. Μάλιστα, η πραγματοποίηση 

της αντίδρασης αυτής χωρίς την παρουσία κάποιου οργανικού διαλύτη είναι μεγάλης βιομηχανικής σημασίας, 

καθώς στο τελικό στάδιο αποφεύγονται οι δαπανηρές διεργασίες διαχωρισμού και ανάκτησης του διαλύτη. 

Τα πλεονεκτήματα της διεργασίας αυτής είναι η χρήση μεθανόλης σε στοιχειομετρικές αναλογίες οπότε 

δεν απαιτείται ανάκτηση της όποιας περίσσειας, η αντίδραση σε χαμηλές θερμοκρασίες, η παραγωγή προϊόντων 

υψηλής καθαρότητας, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του καταλύτη κ.ά. [53,54,55,56]. 

Τα πιο σημαντικά μειονεκτήματα είναι η υψηλή τιμή του ενζύμου και γενικά των ενζύμων και η απαίτηση 

χρήσης εξευγενισμένων ελαίων για την αποφυγή της αποδραστικοποίησης του βιοκαταλύτη.  

Στον Πίνακα 15 γίνεται μία σύγκριση της βασικής ομογενούς κατάλυσης με την ενζυμική κατάλυση της 

αντίδρασης μετεστεροποίησης. 

Πίνακας 15. Σύγκριση βασικής κατάλυσης και κατάλυσης με ένζυμα (λιπάσες). 

Παράμετροι Αλκαλική κατάλυση Ενζυμική κατάλυση 

Θερμοκρασία αντίδρασης 60 - 70
o
C 30 - 40

o
C 

Ελεύθερα λιπαρά οξέα Σχηματισμός σαπώνων Σχηματισμός μεθυλεστέρων 

Νερό  Επηρεάζει τη αντίδραση Καμιά επίδραση 

Περιεκτικότητα σε μεθυλεστέρα Φυσιολογική  Υψηλή  

Ανάκτηση γλυκερίνης Δύσκολη  Εύκολη  

Καθαρισμός μεθυλεστέρων Επανειλημμένα πλυσίματα Κανένας  

Κόστος παραγωγής καταλύτη Χαμηλό  Εξαιρετικά υψηλό 

 

2.2.2.2 Η πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ του ΕΜΠ 

Οι περισσότερες από τις παραπάνω διεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν σε πιλοτική κλίμακα στη 

Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (παραγωγή 150 lt βιοντίζελ την ημέρα), με τη βοήθεια της πρώτης πιλοτικής 

μονάδας παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα, την οποία σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική ομάδα της 

Μονάδας Μηχανικής Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων της Σχολής. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει 
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τη δυνατότητα να παράγει βιοντίζελ από κάθε είδους έλαια και λίπη. Τα δεδομένα από τη λειτουργία της μονάδας 

μπορούν να συνδυαστούν με τις υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις για την κλιμάκωση μεγέθους, τον σχεδιασμό, 

την ολοκλήρωση και την υποστήριξη οποιασδήποτε βιομηχανικής μονάδας παραγωγής βιοντίζελ. Παράλληλα, η 

συγκεκριμένη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοντίζελ μπορεί να βοηθήσει στη διεξαγωγή πιλοτικών πειραμάτων 

κάθετης αξιοποίησης ενεργειακών καλλιεργειών ελαιούχων σπόρων [57]. 

Η πιλοτική αυτή μονάδα λειτούργησε στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού προγράμματος της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο οποίο συμμετείχαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), τα 

ΕΛΠΕ, η Μότορ Όϊλ, η Μινέρβα, οι Μύλοι Σόγιας και η ΔΕΗ, με ανάδοχο του έργου τη Μονάδα Μηχανικής 

Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων του ΕΜΠ και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον καθηγητή κ. 

Νίκο Παπαγιαννάκο. 

                                      

Στόχοι του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη τεχνογνωσίας παραγωγής και διάθεσης βιοντίζελ κυρίως 

από ελληνικές πρώτες ύλες που είναι διαθέσιμες ή μπορούν να παραχθούν, η δυνατότητα εφαρμογών ευρείας 

έκτασης του ελληνικού βιοντίζελ και η διερεύνηση της οικονομικότητας και του κόστους παραγωγής βιοντίζελ στην 

Ελλάδα. Το παραγόμενο στην πιλοτική μονάδα βιοντίζελ χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο καύσιμο κίνησης και ως 

πρόσθετο καύσιμο στατικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, στα πλαίσια του έργου. Περισσότερα από 25 

βαρέλια βιοντίζελ διατέθηκαν στα ελληνικά διυλιστήρια, σε ινστιτούτα, σε ερευνητικά εργαστήρια και σε άλλους 

ενδιαφερόμενους. Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν βαμβακέλαιο προερχόμενο από τη Μινέρβα, ηλιέλαιο και 

σογιέλαιο προερχόμενα από τους Μύλους Σόγιας και χρησιμοποιημένα λάδια από τη Μινέρβα. Το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο πραγματοποίησε δύο πιλοτικές καλλιέργειες ηλίανθου σε δύο διαφορετικές περιοχές της χώρας μας 

συνολικής έκτασης δεκαπέντε (15) στρεμμάτων και το λάδι που παρήχθη μετατράπηκε σε βιοντίζελ στην πιλοτική 

μονάδα. Επίσης, αναπτύχθηκε ένα δίκτυο προσδιορισμού των ιδιοτήτων του παραγόμενου στην πιλοτική μονάδα 

βιοντίζελ σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 14214, ΕΝ 116 και ΕΝ 590, όπου συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι 

φορείς του έργου. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος, ερευνήθηκαν και αναπτύχθηκαν νέες διεργασίες 

παραγωγής βιοντίζελ από φθηνές πρώτες ύλες, δηλ. από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, φυτικά έλαια υψηλής 

οξύτητας και απόβλητα ζωικά λίπη.  

Οι πρώτες ποσότητες βιοντίζελ, που παρήχθησαν στην πιλοτική μονάδα, μεταφέρθηκαν στα ΕΛΠΕ και 

τη Μότορ Όϊλ, όπου δοκιμάστηκαν σε μίγματα με το συμβατικό ντίζελ, ενώ άλλες ποσότητες δοκιμάστηκαν σε 

κινούμενο όχημα στη Θεσσαλονίκη από το ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα, έγιναν δοκιμές του παραγόμενου βιοντίζελ στο 

Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Στα πλαίσια του 

πιλοτικού αυτού έργου έγινε πιλοτική διάθεση μίγματος βιοντίζελ - ντίζελ σε πρατήρια καυσίμων μέσω των ΕΛΠΕ. 
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Τα διάφορα τμήματα της πιλοτικής μονάδας σχεδιάστηκαν στη βάση των δεδομένων που απαιτεί η 

κλασική διεργασία της ομογενούς βασικής κατάλυσης. Η μονάδα ελέγχεται από κεντρικό πίνακα, διαθέτει πίνακα 

χειρισμού των πνευματικών οργάνων και αντλιών, μονάδα απιονισμού του νερού έκπλυσης και δίκτυο διανομής 

του ρεύματος, του πεπιεσμένου αέρα και του απιονισμένου νερού, και αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα: 

1) Το τμήμα υποδοχής και προετοιμασίας των πρώτων υλών, το οποίο αποτελείται από: 

 Το δοχείο ανάμιξης της μεθανόλης με τον καταλύτη, χωρητικότητας 250 lt.,  

το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο. 

 Το δοχείο αποθήκευσης του ελαίου. 

 Το δοχείο προσμέτρησης του μεθανολικού διαλύματος (ομογενές μίγμα καταλύτη - μεθανόλης),  

το οποίο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. 

 Το δοχείο προσμέτρησης του φυτικού ελαίου,  

το οποίο είναι κατασκευασμένο επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα SS316. 

Το δοχείο αυτό διαθέτει αντιστάτη και διασπορέα αζώτου. 

2) Το τμήμα μετεστεροποίησης, το οποίο αποτελείται από: 

 Τον αντιδραστήρα μετεστεροποίησης, ο οποίος είναι πλήρους ανάδευσης και διαλείποντος έργου,  

χωρητικότητας 110 lt και κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα SS316.  

Ο αντιδραστήρας λειτουργεί αξιόπιστα και με ασφάλεια σε πίεση μέχρι 3,5 bar και διαθέτει σύστημα 

τριών αντιστάσεων στον πυθμένα του, ισχύος 700 W η κάθε μία. 

Η σχεδόν αδιαβατική λειτουργία του αντιδραστήρα επιτυγχάνεται με τη χρήση μονωτικών υλικών που 

βρίσκονται γύρω από την επιφάνειά του. Η ανάδευση των αντιδρώντων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα αντιεκρηκτικού τύπου, ισχύος 1 hp. Στον πυθμένα του υπάρχουν βάνες 

δειγματοληψίας. Στο κέντρο του έχει τοποθετηθεί γυάλινη θυρίδα παρατήρησης. 

3) Το τμήμα εξευγενισμού του τελικού προϊόντος, το οποίο αποτελείται από: 

 Την μονάδα έκπλυσης του βιοντίζελ, η οποία έχει τις ίδιες διαστάσεις, το ίδιο σύστημα θέρμανσης και 

το ίδιο υλικό κατασκευής με αυτά του αντιδραστήρα. 

 Δύο δοχεία χωρητικότητας 35 lt το καθένα, στα οποία προσμετρούνται και αποθηκεύεται απιονισμένο 

νερό και διάλυμα οξέος. Αυτά τροφοδοτούν τη μονάδα έκπλυσης με τις κατάλληλες ποσότητες νερού 

και οξέος για τον εξευγενισμό του βιοντίζελ. 

 Αντλία κενού και σύστημα απογύμνωσης αζώτου. 

4) Το τμήμα αποθήκευσης του βιοντίζελ.  

Το βασικό αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια της Μονάδας Μηχανικής 

Διεργασιών Υδρογονανθράκων και Βιοκαυσίμων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, εκτός των άλλων, 

ήταν η ανάπτυξη και αριστοποίηση νέων, οικονομικά αποδοτικών και ευέλικτων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ 

δεύτερης γενιάς, με τη χρήση διαφόρων νέων καταλυτών (στερεών ετερογενών καταλυτών), με σκοπό το 

περιορισμένο κόστος παραγωγής, χρησιμοποιώντας ως πρώτες ύλες κάθε είδος ελληνικού φυτικού ελαίου και 

ζωικού λίπους. Η έρευνα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας 

βελτιωμένης διεργασίας μετατροπής της ελαιούχου βιομάζας για την παραγωγή εμπορεύσιμου και φιλικού προς 

το περιβάλλον βιοντίζελ. Επίσης, η έρευνα μπορεί να εμπλακεί σε όλα τα στάδια από την πιλοτική παραγωγή 

ελαιούχων πρώτων υλών στην Ελλάδα μέχρι τη διάθεση του νέου προϊόντος ως μεταφορικό καύσιμο και ως 

καύσιμο σε βιομηχανίες και σε στάσιμες μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (στη ΔΕΗ). Ειδική έμφαση 

μπορεί να δοθεί στην ανάπτυξη διεργασιών ως μέσο για την οδήγηση της χώρας μας σε ηγετική θέση ανάμεσα 

στις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. και στην παρουσίαση της παραγωγής του βιοντίζελ στην Ελλάδα με σύγχρονες 

τεχνολογίες νέας γενιάς. 
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3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση της πορείας των αντιδράσεων μετεστεροποίησης και εστεροποίησης, αλλά και 

για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, χρησιμοποιήθηκαν οι 

πρότυπες μέθοδοι ανάλυσης. Οι βασικότερες αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε αέριο χρωματογράφο και με τη 

μέθοδο της τιτλοδότησης. 

3.1.1 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Οι αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν, ήταν αναλύσεις που γίνονται στην ελαιώδη φάση του δείγματος 

και τα αποτελέσματα εξάγονται σε ποσοστά ανά βάρος της ελαιώδους φάσης. Επομένως, τα δείγματα θα πρέπει 

να είναι απαλλαγμένα από τις ουσίες που δεν έχουν σχέση με την ελαιώδη φάση. Τέτοιες ουσίες είναι η μεθανόλη, 

η γλυκερίνη, το νερό και ο καταλύτης που χρησιμοποιείται. Έτσι, σε όλα τα δείγματα έγινε προεπεξεργασία πριν 

από την ανάλυσή τους για να απομακρυνθεί οτιδήποτε που δεν αποτελεί ελαιώδη φάση. 

Στην περίπτωση της ύπαρξης γλυκερίνης και ποσοτήτων ετερογενούς καταλύτη σε ένα δείγμα βιοντίζελ, 

η απομάκρυνση πραγματοποιείται με τη χρήση φυγοκεντρικού διαχωριστήρα, εκμεταλλευόμενοι τη διαφορά του 

ειδικού βάρους των μη αναμίξιμων υλικών. Η συγκεκριμένη μέθοδος βοηθάει και στην απομάκρυνση μεγάλων 

ποσοτήτων νερού από το δείγμα. Η απομάκρυνση της μεθανόλης και του υπόλοιπου διαλυμένου νερού από το 

ίδιο δείγμα γινόταν με ελαφρά θέρμανση του δείγματος στους 40 ± 5
o
C και ταυτόχρονη διαβίβαση αζώτου (Ν2) 

μέσα από το δείγμα (απογύμνωση ή stripping πτητικών) για χρονικό διάστημα 30 min. 

Στην περίπτωση πειραμάτων με ομογενείς καταλύτες, π.χ. στη μετεστεροποίηση με τη χρήση NaOH, 

ακολουθείτο παρόμοια διαδικασία. Αρχικά πραγματοποιείτο βαρυτικός και μετά φυγοκεντρικός διαχωρισμός και 

στη συνέχεια ακολουθούσε έκπλυση του δείγματος του βιοντίζελ με απιονισμένο νερό, ώστε να απομακρυνθούν 

με αυτό οι ποσότητες της μεθανόλης και του NaOH που είχαν παραμείνει στο δείγμα. Τέλος, ακολουθούσε η 

διαδικασία της θέρμανσης και απογύμνωσης με άζωτο που περιγράφηκε προηγουμένως. 

3.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ, ΜΟΝΟΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ 

3.1.2.1 Η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας 

Για την ποιοτική και την ποσοτική ανάλυση των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας υψηλών θερμοκρασιών με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας 

(capillary GC-FID). Η ανάλυση όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ποιότητας ΕΝ-14105 [58,59]. 

Στην αέρια χρωματογραφία, ο διαχωρισμός των μεθυλεστέρων, των γλυκεριδίων και της γλυκερίνης 

επιτυγχάνεται με τη διέλευση του δείγματος, δηλαδή του μίγματος των ουσιών, το οποίο βρίσκεται σε αέρια φάση, 

δια μέσου της χρωματογραφικής στήλης με τη βοήθεια ρέοντος αερίου (φέρον αέριο, κινητή φάση). Λόγω της 

διαφορετικής ταχύτητας μετατόπισης καθενός από τα συστατικά του μίγματος, η οποία εξαρτάται και από την 

πτητικότητα και τη συνάφειά τους προς το πληρωτικό υλικό (στατική φάση), τα συστατικά εξέρχονται της στήλης 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και ανιχνεύονται από κατάλληλο ανιχνευτή (π.χ. FID). Ανάλογα, δηλαδή, με την 

πολικότητα του πληρωτικού υλικού και των συστατικών που διαχωρίζονται, επιτυγχάνονται διαφορετικοί χρόνοι 

ανάσχεσης. Αν η στήλη είναι πολική τότε τα πολικότερα συστατικά παραμένουν για μεγαλύτερο χρόνο στη στήλη 

(μεγάλοι χρόνοι συγκράτησης), ενώ τα λιγότερο πολικά μόρια περνούν γρήγορα από τη στήλη. Στην περίπτωση 

συστατικών παρόμοιας πολικότητας (π.χ. τριγλυκεριδίων και διγλυκεριδίων), μεγάλο ρόλο παίζει το μέγεθος των 

μορίων. Τα μικρότερα μόρια κινούνται ταχύτερα σε σχέση με τα μεγαλύτερα. Στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, 
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με την επιλογή του κατάλληλου θερμοπρογράμματος επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των διαφόρων συστατικών με 

βάση το μέγεθος και την πολικότητά τους (σημείο ζέσης).  

Σημειώνεται πως τα δείγματα που εισάγονται στη στήλη είναι υγρά, αλλά ατμοποιούνται στην εισαγωγή 

του χρωματογράφου, έτσι ώστε να περνούν υπό τη μορφή αέριας φάσης στο εσωτερικό της στήλης. 

3.1.2.2 Αέριος χρωματογράφος 

Ο αέριος χρωματογράφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο HRGC Mega 2 Series της Fison Instruments. Η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων γινόταν μέσω ειδικού λογισμικού (Chromcard, που δούλευε σε περιβάλλον Dos), 

εγκατεστημένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με τον ανιχνευτή του χρωματογράφου. 

         

Ο χρωματογράφος αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους εξαρτήματα:  

 τον φούρνο,  

 τον ανιχνευτή (Zone 2),  

 την εισαγωγή (Zone 3) για τριχοειδείς στήλες (capillary) ή την εισαγωγή (Zone 1) για packed,  

 τη μονάδα ελέγχου και ρυθμίσεων των συνθηκών λειτουργίας του (MFC 800),  

 τη μονάδα ελέγχου του σήματος του ανιχνευτή (EL 980 Fisons Instruments),  

 ρυθμιστικές βάνες και ενδεικτικά των πιέσεων των αερίων που χρησιμοποιούνται. 

Μέσα στο φούρνο βρίσκεται η τριχοειδής στήλη διαχωρισμού (capillary) δια μέσου της οποίας περνά το 

δείγμα. Μία στήλη που χρησιμοποιήθηκε ήταν η τριχοειδής στήλη υψηλής θερμοκρασίας DB5-ΗΤ, J&W Scientific, 

εσωτερικής διαμέτρου 0,32 mm και πάχους φιλμ 0,1 μm, με δυνατότητα να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 400°C. 

Tο μήκος της στήλης ήταν 15 m. Σε αυτή συνδέθηκε, με μεταλλικό συνδετήρα, προ-στήλη μήκους 2 m, της ίδιας 

διαμέτρου, από fused silica. Τα άκρα του συνδετήρα, όπου εφαρμόζουν οι δύο στήλες, αποτελούνται από γραφίτη 

(graphite ferrules). Το ένα άκρο του συστήματος των δύο στηλών συνδέεται στην εισαγωγή και το άλλο άκρο στον 

ανιχνευτή του χρωματογράφου. Ως φέρον αέριο χρησιμοποιείται το ήλιο (He).  

Η εισαγωγή αποτελείται από μία θερμαινόμενη διάταξη στην οποία γίνεται η εισαγωγή του δείγματος με 

ένεση. Ο ανιχνευτής, στην έξοδο της στήλης, είναι ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (Flame Ionization Detector - FID), 

ο οποίος τροφοδοτείται με υδρογόνο (H2) και αέρα (καθαρό μίγμα Ν2/Ο2 = 79/21, Air Zero). Οι θερμοκρασίες που 

μπορούν να αναπτυχθούν τόσο στον ανιχνευτή όσο και στην είσοδο είναι αρκετά υψηλές, της τάξης των 400
o
C. 

Το σύστημα εισόδου δεν είναι on-column αλλά λειτουργεί με split. Στο σύστημα on-column όλη η ποσότητα του 

δείγματος, που εισάγεται με ένεση, περνά από τη στήλη. Στο σύστημα με split ένα μέρος του δείγματος, που 

εισάγεται επίσης με ένεση, περνάει στη στήλη και το υπόλοιπο φεύγει στο περιβάλλον. Το split ρυθμίζεται μέσω 

βαλβίδας (bottom). 

Για ένα σωστό χρωματογράφημα σημασία έχουν οι εξής παράγοντες: η προετοιμασία του δείγματος, οι 

θερμοκρασίες των ζωνών, το θερμοπρόγραμμα λειτουργίας του φούρνου, οι παροχές των αερίων, η ρύθμιση του 

split, η επιλογή της στήλης, ο τρόπος εισαγωγής του δείγματος, η βαθμονόμηση του χρωματογράφου κ.ά.. 

Η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας του χρωματογράφου έγινε μετά από πολλές δοκιμές 

και παρατηρήσεις αλλά και από μελέτη βιβλιογραφικών δεδομένων. 

3.1.2.3 Αντιδραστήρια ανάλυσης 

Τα αντιδραστήρια, που χρησιμοποιήθηκαν στη χρωματογραφική ανάλυση και για την παρασκευή 

πρότυπων δειγμάτων για τη βαθμονόμηση του χρωματογράφου, είναι τα εξής: 
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 MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide), 5 ml, της Fluka Chemika,  

ως μέσο της αντίδρασης σιλανοποίησης. 

 Πυριδίνη αναλυτικής καθαρότητας της Prolabo,  

ως καταλύτης της αντίδρασης σιλανοποίησης και συν-διαλύτης ελαίου / MSTFA. 

 Διάλυμα τρικαπρίνης αναλυτικής καθαρότητας σε επτάνιο, 5 g, της Fluka Chemika, 

ως εσωτερικό πρότυπο της ανάλυσης. 

 Αναλυτικής ποιότητας επτάνιο 99% της SDS, ως διαλύτης των δειγμάτων. 

 1-μονο-[cis-9-οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη (Μονολεΐνη), δηλαδή μονογλυκερίδιο υψηλής καθαρότητας, 

σε αμπούλα των 50 mg, της Sigma (Diesenhofen,Germany). 

 1,3-δι-[cis-9-οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη (Διολεΐνη), δηλαδή διγλυκερίδιο υψηλής καθαρότητας, 

σε αμπούλα των 25 mg, της Sigma (Diesenhofen,Germany).  

 Γλυκερίνη αναλυτικής καθαρότητας (99%) της Fluka Chemika. 

 (±)-1,2,4 Βουτανοτριόλη αναλυτικής καθαρότητας, 25 ml, της Fluka Chemika. 

 Φέρον αέριο Ήλιο (He) αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). 

 Αέριο υδρογόνο (Η2) για την καύση της προς ανάλυση ουσίας στον FID. 

 Αέρας χρωματογραφίας (Air Zero). 

3.1.2.4 Προετοιμασία του δείγματος - Σιλανοποίηση 

Κάθε δείγμα αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον ομάδες συστατικών, που δίνουν πολλές και διακριτές 

ομάδες κορυφών στο χρωματογράφημα. Οι ομάδες αυτές είναι οι παραγόμενοι μεθυλεστέρες, τα τριγλυκερίδια, τα 

διγλυκερίδια, τα μονογλυκερίδια, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, η γλυκερίνη, η μεθανόλη κ.ά. Κάποια συστατικά είναι 

αρκετά πολικά και μικρού μεγέθους, όπως η γλυκερίνη και η μεθανόλη, κάποια άλλα εμφανίζουν πολύ μικρή 

πολικότητα, όπως τα διγλυκερίδια και τα μονογλυκερίδια λόγω του ενός και των δύο υδροξυλίων που περιέχουν 

αντίστοιχα, ενώ τα τριγλυκερίδια εμφανίζουν απειροελάχιστη πολικότητα και είναι μεγάλου μεγέθους. Η χρήση, 

λοιπόν, μιας στήλης όπως η DB5-HT στην οποία καταλήξαμε αρχικά, με μία σχετικά πολική στατική φάση (από 

(5%- phenyl)-methylpolysiloxane)), ή όπως η παρόμοια ZB5 που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια, καθιστά την 

ταυτόχρονη ανάλυση και τον προσδιορισμό όλων των παραπάνω συστατικών δύσκολη, καθώς τα πολικά μόρια 

προσκολλώνται στη στατική φάση της στήλης, με αποτέλεσμα τον προβληματικό διαχωρισμό τους και τη δύσκολη 

εξαγωγή τους από αυτή. Ειδικά η γλυκερίνη, τα μονογλυκερίδια και τα διγλυκερίδια μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντικό πρόβλημα στη στήλη και για το λόγο αυτό το δείγμα πρέπει να υποστεί τέτοια επεξεργασία, πριν 

οδηγηθεί στη στήλη, ώστε τα υψηλού σημείου ζέσης πολικά μόρια να γίνουν λιγότερο πολικά και περισσότερο 

πτητικά. Η μέθοδος που προτείνεται από τη βιβλιογραφία [58,59] είναι η σιλανοποίηση των πολικών ομάδων 

υδροξυλίου της γλυκερίνης, των μονογλυκεριδίων, των διγλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών οξέων. 

Η σιλανοποίηση είναι μία αντίδραση αντικατάστασης του όξινου υδρογόνου ενός μορίου, όπως π.χ. του 

υδρογόνου ενός υδροξυλίου (όχι κάθε υδροξυλίου), από μία τριμεθυλοσιλανομάδα, η οποία καθιστά το μόριο 

λιγότερο πολικό και περισσότερο πτητικό απ’ ότι ήταν προηγουμένως. Ως αντιδραστήριο σιλανοποίησης μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί είτε το BSTFA είτε το MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide). Ως καταλύτης της 

σιλανοποίησης χρησιμοποιείται η πυριδίνη. Με το MSTFA η αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί ποσοτικά σε 

χρόνο 20 λεπτών και σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση σιλανοποίησης των ελεύθερων υδροξυλομάδων 

της γλυκερίνης, των μόνο-, δι-γλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών οξέων με το MSTFA παρουσία πυριδίνης:  

3 3

3 3 3 3 3 3

CH CH
| |

R OH + CF CO Si(CH ) R O Si(CH ) + CF CO HN N         

Μετά, λοιπόν, την προεπεξεργασία κάθε δείγματος και πριν την ανάλυσή του στον αέριο χρωματογράφο, 

ακολουθούσε η σιλανοποίηση του δείγματος. Ως αντιδραστήριο επιλέχθηκε το MSTFA. 
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Εκτός της σιλανοποίησης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ποσοτικές μετρήσεις στα δείγματα, κατά 

τη προετοιμασία των δειγμάτων και πριν τη χρωματογραφική τους ανάλυση προστίθενται σε αυτά καθορισμένες 

με ακρίβεια ποσότητες ουσιών (εσωτερικά πρότυπα), των οποίων τα εμβαδά στο χρωματογράφημα συγκρίνονται 

με τα εμβαδά των προσδιοριζόμενων ουσιών. Για να είναι ακριβής η συσχέτιση των εσωτερικών προτύπων με τις 

προσδιοριζόμενες ουσίες (λόγοι εμβαδών) πρέπει η φύση και η συμπεριφορά κατά την έκλουση των εσωτερικών 

προτύπων να είναι παρόμοια με αυτή των ουσιών που προσδιορίζονται. Έτσι, για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των γλυκεριδίων χρησιμοποιείται ως εσωτερικό πρότυπο η τρικαπρίνη, ενώ για τον ποσοτικό προσδιορισμό της 

γλυκερίνης χρησιμοποιείται η 1,2,4-βουτανοτριόλη.  

Η διαδικασία της προετοιμασίας (σιλανοποίησης κ.λπ.) κάθε δείγματος, πριν από τη χρωματογραφική 

του ανάλυση για τον προσδιορισμό μονο-, δι- και τριγλυκεριδίων, είναι η εξής:  

Λαμβάνονται 60 - 65 μl δείγματος με πιπέτα ακριβείας και τοποθετούνται σε βιδωτό δοκιμαστικό σωλήνα 

των 10ml όπου και ζυγίζονται. Η ζύγιση του δείγματος πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας τεσσάρων 

δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια, στον δοκιμαστικό σωλήνα προστίθενται 80 μl MSTFA και 120 μl πυριδίνης και, 

αφού σφραγιστεί ο σωλήνας, το δείγμα αφήνεται να σιλανοποιηθεί για 20 min σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης σιλανοποίησης, προστίθενται 2 ml διαλύματος τρικαπρίνης συγκεκριμένης 

συγκέντρωσης, τα οποία επίσης ζυγίζονται με ακρίβεια. Η συγκέντρωση του πρότυπου διαλύματος τρικαπρίνης 

είναι περίπου 0,0060 g/g επτανίου. Το διάλυμα αυτό παρασκευάζεται σε μικρές ποσότητες, συνήθως ικανές για 

10 περίπου δείγματα, ώστε να μην υπάρχουν σφάλματα από την αλλαγή της συγκέντρωσής του λόγω εξάτμισης 

επτανίου. Τέλος, γίνεται προσθήκη 3 ml επτανίου, που είναι ο συνδιαλύτης όλων των ουσιών που βρίσκονται στο 

δοκιμαστικό σωλήνα. Επειδή οι ενώσεις, που υπάρχουν στο δείγμα, είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία και για να 

μην μεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις, το δείγμα τοποθετείται στο ψυγείο (στους 4°C). Η ανάλυση του δείγματος 

πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 24 ώρες από τη στιγμή της παρασκευής του.  

3.1.2.5 Περιγραφή της διαδικασίας ανάλυσης - Λειτουργία χρωματογράφου 

Μετά την παραπάνω προετοιμασία, το δείγμα είναι έτοιμο για τη χρωματογραφική ανάλυση. 

Η εισαγωγή του δείγματος στον χρωματογράφο γίνεται με σύριγγα ακριβείας των 5 μl. Αρχικά, η σύριγγα 

πλένεται με καθαρό επτάνιο. Κατόπιν, λαμβάνονται 2 μl δείγματος, τα οποία εισάγονται στον χρωματογράφο και 

αφού περάσουν 10 sec γίνεται η έναρξη του θερμοπρογράμματος. Μετά από 20 min τελειώνει η καταγραφή του 

χρωματογραφήματος και γίνεται υπολογισμός των εμβαδών των κορυφών μέσω του λογισμικού του υπολογιστή 

με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο χρωματογράφος. 

Η εισαγωγή του χρωματογράφου έχει τέτοια θερμοκρασία (370
ο
C) ώστε ολόκληρη η ποσότητα του 

υγρού δείγματος να εξατμίζεται ακαριαία . Όπως είπαμε, η εισαγωγή του χρωματογράφου ακολουθείται από ένα 

διαχωριστήρα (split), o οποίος με τη βοήθεια δύο (2) ειδικών βελονοειδών βαλβίδων διαχωρίζει την ποσότητα του 

εξατμισμένου πλέον δείγματος, έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος να συμπαρασύρεται έξω από τη χρωματογραφική 

στήλη και το υπόλοιπο μικρό μέρος του εξατμισμένου δείγματος να οδηγείται από το φέρον αέριο στη στήλη, στην 

οποία πραγματοποιείται ο τελικός διαχωρισμός των συστατικών. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι βαλβίδες του 

split ρυθμίστηκαν έτσι ώστε στη στήλη να οδηγείται περίπου το 1/100 του συνολικού εισαχθέντος δείγματος. Με 

αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η φόρτιση της χρωματογραφικής στήλης με βαριά συστατικά υψηλού σημείου 

ζέσης (π.χ. τριγλυκεριδίων). Σημειώνεται ότι, για τον καλύτερο διαχωρισμό των συστατικών αλλά και για την 

προστασία της στήλης, πριν από την κύρια στήλη συνδέθηκε προστήλη μήκους 2 m. Στη συνέχεια, τα συστατικά, 

που διαχωρίζονται μέσω της στήλης, οδηγούνται στη φλόγα του ανιχνευτή FID την οποία ιονίζουν σε διαφορετικό 

βαθμό. Ο ιονισμός της φλόγας ανιχνεύεται μέσω ειδικού πηνίου, του οποίου το ηλεκτρικό σήμα ενισχυόμενο 

οδηγείται στο καταγραφικό όργανο (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή).  

Όπως είπαμε, η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας του αέριου χρωματογράφου έγινε βάσει 

δοκιμών και παρατηρήσεων αλλά και από μελέτη βιβλιογραφικών δεδομένων. 
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Η πίεση εισόδου του φέροντος αερίου (He) στη στήλη, για όλες τις αναλύσεις, επιλέχθηκε στα 80 kPa 

(σχετική) που αντιστοιχεί σε ροή αερίου περίπου 2 ml/min. Για τον ανιχνευτή FID η πίεση εισόδου του αέρα 

ρυθμίστηκε στα 140 kPa και η πίεση εισόδου του υδρογόνου στα 60 kPa. 

Όσον αφορά στις θερμοκρασίες των ζωνών, για την είσοδο επιλέχθηκε, όπως είπαμε, η θερμοκρασία 

των 370
ο
C, ώστε να ατμοποιούνται και τα υψηλού σημείου ζέσης τριγλυκερίδια. Στην έξοδο η θερμοκρασία του 

ανιχνευτή FID διατηρείτο στους 380
ο
C, δηλαδή 10

ο
C υψηλότερα της εισαγωγής. 

Για τον καλύτερο δυνατό διαχωρισμό κυρίως των γλυκεριδίων, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ανάλυσης, 

επιλέχθηκε το εξής θερμοπρόγραμμα λειτουργίας του φούρνου, το οποίο διαρκεί συνολικά 20 min: 

 Αρχική θερμοκρασία 150°C, στην οποία παραμένει για 1min. 

 Ρυθμός ανόδου 15°C / min μέχρι τους 180°C. 

 Ρυθμός ανόδου 7°C / min μέχρι τους 230°C. 

 Ρυθμός ανόδου 35°C / min μέχρι τους 370°C. 

 Παραμονή στους 370°C για 5min και στην συνέχεια ψύξη στην αρχική θερμοκρασία 

3.1.2.6 Ποιοτική ανάλυση 

Όπως είπαμε, το θερμοπρόγραμμα λειτουργίας του χρωματογράφου προσαρμόστηκε έτσι ώστε να είναι 

εμφανείς κυρίως οι κορυφές των τριγλυκεριδίων, των διγλυκεριδίων, των μονογλυκεριδίων και του προτύπου 

αναφοράς, δηλ. της τρικαπρίνης. Οι μεθυλεστέρες, το επτάνιο, η περίσσεια του MSTFA, η πυριδίνη, η γλυκερίνη 

και η μεθανόλη βγαίνουν όλα μαζί στην αρχή του χρωματογραφήματος. Για την πιστοποίηση των κορυφών των 

μονογλυκεριδίων και των διγλυκεριδίων χρησιμοποιήθηκαν οι πρότυπες ενώσεις μονολεΐνη (1-μονο-[cis-9-

οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη) και διολεΐνη (1,3-δι-[cis-9-οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη) αντίστοιχα. Η πιστοποίηση των 

κορυφών των τριγλυκεριδίων έγινε με καθαρό φυτικό έλαιο (βαμβακέλαιο). 

Με την σειρά εμφάνισης των κορυφών έχουμε ποιοτικά: 

 πολλές επικαλυπτόμενες κορυφές, ουσιαστικά σε μία, όλων των μη μετρούμενων ουσιών, 

 δύο σειρές κορυφών μονογλυκεριδίων, 

 κορυφή τρικαπρίνης, 

 δύο ή τρεις, ανάλογα με την πρώτη ύλη, σειρές κορυφών διγλυκεριδίων, 

 τέσσερις κορυφές τριγλυκεριδίων. 

Οι κορυφές του χρωματογραφήματος συσχετίζονται χρονικά με το χρόνο ανάσχεσης της κορυφής της 

τρικαπρίνης μέσω του Σχετικού Χρόνου Ανάσχεσης (Relative Retention Time, RRT). O RRT ορίζεται ως ο λόγος 

του χρόνου ανάσχεσης κάθε συστατικού προς τον χρόνο ανάσχεσης του εσωτερικού προτύπου. 

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα τυπικό χρωματογράφημα βαμβακελαίου. 

 

Διάγραμμα 3. Τυπικό χρωματογράφημα βαμβακελαίου. 
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3.1.2.7 Ποσοτική ανάλυση - Βαθμονόμηση χρωματογράφου 

Η ποιοτική ανάλυση βασίζεται στον χρόνο ανάσχεσης των κορυφών που αντιστοιχούν στα συστατικά του 

δείγματος. Η ποσοτική ανάλυση βασίζεται στα εμβαδά των κορυφών και τον συσχετισμό τους με τις ποσότητες 

του συστατικών. 

H πραγματοποίηση, όμως, του ποσοτικού προσδιορισμού των συστατικών με βάση τα απόλυτα εμβαδά 

των κορυφών δεν είναι εφικτή, καθώς για το ίδιο δείγμα τα εμβαδά των κορυφών διαφόρων χρωματογραφημάτων 

διαφέρουν σημαντικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε στη μη σταθερή ποσότητα του δείγματος που εισάγεται κάθε 

φορά στον χρωματογράφο είτε στις διακυμάνσεις της εξάτμισης του δείγματος στην εισαγωγή. Για τον λόγο αυτόν, 

γίνεται χρήση της μεθόδου του εσωτερικού προτύπου, η οποία βασίζεται στην προσθήκη γνωστής ποσότητας 

πρότυπου διαλύματος του εσωτερικού προτύπου στο δείγμα. Για τον προσδιορισμό όλων των γλυκεριδίων, ως 

εσωτερικό πρότυπο χρησιμοποιείται η τρικαπρίνη. Από τον λόγο του εμβαδού της κορυφής κάθε συστατικού 

(κάθε γλυκεριδίου) προς το εμβαδό της κορυφής του εσωτερικού προτύπου (της τρικαπρίνης) υπολογίζεται η 

άγνωστη συγκέντρωση του συστατικού. 

Για να είναι δυνατή η συσχέτιση του λόγου των εμβαδών συστατικού / τρικαπρίνης με τον λόγο των 

αντίστοιχων συγκεντρώσεων, απαιτείται από πριν η βαθμονόμηση του χρωματογράφου για κάθε συστατικό με 

πρότυπα δείγματα γνωστής συγκέντρωσης ως προς το συστατικό αυτό. Συγκεκριμένα, ορισμένη ποσότητα του 

πρότυπου διαλύματος του εσωτερικού προτύπου, δηλαδή ορισμένη ποσότητα του εσωτερικού προτύπου (στην 

περίπτωσή μας, τρικαπρίνης), προστίθεται σε διάφορα πρότυπα δείγματα του προς ανάλυση συστατικού, δηλαδή 

σε δείγματα που περιέχουν το προς ανάλυση συστατικό σε διάφορες γνωστές συγκεντρώσεις. Τα μίγματα που 

προκύπτουν χρωματογραφούνται και στη συνέχεια σχεδιάζεται η καμπύλη βαθμονόμησης για το συστατικό αυτό, 

μεταξύ του λόγου της γνωστής ποσότητας του συστατικού προς τη γνωστή ποσότητα του εσωτερικού προτύπου 

και του λόγου των αντίστοιχων εμβαδών. Από την καμπύλη (ευθεία) βαθμονόμησης του συστατικού προκύπτει η 

αντίστοιχη μαθηματική γραμμική σχέση του λόγου των ποσοτήτων (μαζών) συστατικού (γλυκεριδίου)/ εσωτερικού 

προτύπου (τρικαπρίνης) με τον λόγο των αντίστοιχων μετρούμενων εμβαδών. 

Για τη βαθμονόμηση των τριγλυκεριδίων έγινε χρήση ελαίου (ηλιελαίου, βαμβακελαίου) διαλυμένου σε 

επτάνιο. Παρασκευάστηκαν διάφορα πρότυπα διαλύματα τριγλυκεριδίων (ελαίου), των οποίων οι συγκεντρώσεις 

ως προς το έλαιο κυμάνθηκαν από 20% μέχρι 95% κ.β.. Σε κάθε πρότυπο διάλυμα τριγλυκεριδίων προστίθεται 

ορισμένη ποσότητα πρότυπου διαλύματος τρικαπρίνης, δηλαδή προστίθεται ορισμένη ποσότητα τρικαπρίνης, 

οπότε σε κάθε μίγμα είναι γνωστός ο λόγος των συγκεντρώσεων ή των ποσοτήτων τριγλυκεριδίων / τρικαπρίνης. 

Kάθε μίγμα αναλύεται στον χρωματογράφο 4 φορές και προκύπτει η πειραματικά προσδιοριζόμενη μέση τιμή του 

λόγου των εμβαδών για κάθε λόγο συγκεντρώσεων ή ποσοτήτων τριγλυκεριδίων / τρικαπρίνης. Στο Σχήμα 10 

παρουσιάζεται μία καμπύλη βαθμονόμησης για τα τριγλυκερίδια, καθώς και η αντίστοιχη εξίσωση παλινδρόμησης 

που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των τριγλυκεριδίων σε άγνωστα δείγματα. Δηλαδή, η ανάλυση 

ενός άγνωστου ποσοτικά δείγματος γίνεται με τον υπολογισμό του λόγου των εμβαδών στο χρωματογράφημα και 

τον προσδιορισμό, στη συνέχεια, του αντίστοιχου λόγου των μαζών από την καμπύλη βαθμονόμησης. Έτσι, από 

τον τελευταίο λόγο και με γνωστή τη μάζα της τρικαπρίνης που προστέθηκε στο δείγμα, υπολογίζεται η μάζα του 

μετρούμενου συστατικού. 

Για τη βαθμονόμηση των μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων έγινε χρήση πρότυπων διαλυμάτων 

μονολεΐνης (1-μονο-[cis-9-οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη) και διολεΐνης (1,3-δι-[cis-9-οκταδεκανοϊκό]-γλυκερίνη), με το 

ίδιο εσωτερικό πρότυπο (την τρικαπρίνη). Στο Σχήμα 11 παρουσιάζονται από μία καμπύλη βαθμονόμησης για τα 

μονογλυκερίδια και τα διγλυκερίδια, καθώς και οι αντίστοιχες εξισώσεις παλινδρόμησης, οι οποίες, όμως, δεν 

χρησιμοποιήθηκαν για τη ποσοτικοποίηση των μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων σε άγνωστα δείγματα λόγω 

της μη ικανοποιητικής τιμής του R
2
.  
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Σχήμα 10. Καμπύλη βαθμονόμησης τριγλυκεριδίων.  

 

 

Σχήμα 11. Καμπύλες βαθμονόμησης διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων. 
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Ο καθορισμός των ευθειών βαθμονόμησης για τα δύο αυτά συστατικά πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό 

των πειραματικών σχέσεων με σχέσεις που δίνονται από τη βιβλιογραφία για παρόμοιο αναλυτικό όργανο.  

Για τα μονογλυκερίδια, μία καμπύλη βαθμονόμησης που χρησιμοποιήθηκε: 

y = 0,7480x + 0,0040 , R
2
 = 0,9990 

Για τα διγλυκερίδια, μία καμπύλη βαθμονόμησης που χρησιμοποιήθηκε: 

y = 1,8200x + 0,0190 , R
2
 = 0,9990 

Για τα τριγλυκερίδια, καμπύλες βαθμονόμησης που χρησιμοποιήθηκαν: 

y = 1,2161x + 0,0506 , R
2
 = 0,9996   y = 1,3474x + 0,0387 , R

2
 = 0,9999 

Σημειώνεται πως οι παραπάνω καμπύλες βαθμονόμησης ισχύουν μόνο για τις συνθήκες των ροών των 

αερίων και των θερμοκρασιών των ζωνών που προαναφέρθηκαν. 

3.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 

Ο προσδιορισμός των πολύ μικρών ποσοτήτων της γλυκερίνης, που παρέμεναν στα δείγματα μετά την 

προεπεξεργασία τους για την απομάκρυνση των ουσιών που δεν είχαν σχέση με την ελαιώδη φάση, μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας.  

Για τον σκοπό αυτόν επιλέχθηκε άλλο θερμοπρόγραμμα λειτουργίας του φούρνου, ώστε να είναι δυνατός 

ο διαχωρισμός των αρχικών κορυφών του χρωματογραφήματος και κυρίως για να αποκαλυφθούν οι κορυφές της 

γλυκερίνης και του αντίστοιχου εσωτερικού προτύπου, δηλαδή της 1,2,4-βουτανοτριόλης. Για τη σιλανοποίηση 

των δειγμάτων στα οποία θέλαμε να προσδιορίσουμε και τα ίχνη της παραμένουσας γλυκερίνης, άρα στα οποία 

θα προσθέταμε και την ποσότητα της βουτανοτριόλης, προσθέταμε μεγαλύτερες ποσότητες των αντιδραστηρίων 

της σιλανοποίησης. 

Η βαθμονόμηση του χρωματογράφου για τον προσδιορισμό της γλυκερίνης έγινε με χρήση καθαρής 

γλυκερίνης. Στο Σχήμα 12 παρουσιάζεται μία καμπύλη βαθμονόμησης για τη γλυκερίνη, καθώς και η αντίστοιχη 

εξίσωση παλινδρόμησης που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση της γλυκερίνης σε άγνωστα δείγματα. 

 

Σχήμα 12. Καμπύλη βαθμονόμησης γλυκερίνης.  

3.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ 

Μία από τις αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της πορείας της αντίδρασης ήταν 

η μέτρηση της οξύτητας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την πρότυπη μέθοδο της ογκομετρικής τιτλοδότησης, 

σύμφωνα με το EN-14214. Επειδή οι οξύτητες που αναλύθηκαν είχαν μεγάλο εύρος, από 0,01% έως 50%, και 
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επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή η διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων δειγμάτων προς ανάλυση, η 

μέθοδος πολλές φορές τροποποιήθηκε, χωρίς όμως να χάσει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της. Η εφαρμογή της 

μεθόδου της ογκομετρικής τιτλοδότησης έγινε με πρότυπο αιθανολικό διάλυμα KOH 0,1 Ν και φαινολοφθαλεΐνη 

ως δείκτη. Για την παρασκευή του δείκτη (διαλύματος της φαινολοφθαλεΐνης) διαλύονται 0,1 g φαινολοφθαλεΐνης 

(στερεής) σε 25 ml απιονισμένου H2O και 25 ml αιθανόλης. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια, τόσο για τα δείγματα χαμηλής οξύτητας όσο και για τα 

δείγματα υψηλής οξύτητας: 

Επειδή η φαινολοφθαλεΐνη βρίσκεται σε μίγμα υδατικού και αιθανολικού διαλύματος, για να διαλυθεί στην 

ελαιώδη φάση (στο δείγμα) προστίθενται σε 1 - 2 g ελαίου (δείγματος) περίπου 20 ml διαιθυλαιθέρα (ο οποίος 

διαλύει το λάδι) και 20 ml αιθανόλης (η οποία δρα ως συνδιαλύτης). Αν το δείγμα της ελαιώδους φάσης είναι 

περισσότερο από 1 - 2 g, τότε προστίθενται ανάλογα επιπλέον ποσότητες αιθέρα και αλκοόλης. 

Αναλυτικότερα, το δείγμα μεταφέρεται σε κωνική φιάλη των 50 ml και ζυγίζεται. Στη συνέχεια, το δείγμα 

διαλύεται στις ποσότητες του αιθέρα και της αλκοόλης. Στο διάλυμα προστίθενται 150 μl (3 σταγόνες) διαλύματος 

φαινολοφθαλεΐνης και ακολουθεί ογκομέτρηση με πρότυπο αιθανολικό διάλυμα KOH 0,1 ή 0,2 Ν. Η ογκομέτρηση 

τερματίζεται όταν παρατηρηθεί αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος, το οποίο από άχρωμο ή κιτρινωπό γίνει ροζ. 

Κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης πραγματοποιείται η εξής αντίδραση εξουδετέρωσης: 

2RCOOH  KOH  RCOOK  H O    

Δηλαδή, στο ισοδύναμο σημείο ισχύει: αριθμός mol ΚΟΗ = αριθμός mol ελεύθερου λιπαρού οξέος. 

Έτσι, αν για την εξουδετέρωση α g δείγματος καταναλώνονται τελικά β ml διαλύματος ΚΟΗ 0,1 Ν, αυτό 

σημαίνει: 

β ml x 0,1 x 10
-3

 g-eq/ml ΚΟΗ  β x 0,1 x 10
-3

 mol KOH  β x 0,1 x 10
-3

 mol ελεύθερου λιπαρού οξέος  

        1 x β x 282,3 x 10
-4

 g ελεύθερου ελαϊκού οξέος, 

(το ελαϊκό οξύ, C18H34O2, έχει MB = 282,3 g/mol, το οποίο θεωρείται ως το μέσο ΜΒ των λιπαρών οξέων) 

Δηλαδή, στα α g δείγματος περιέχονται 1 x β x 282,3 x 10
-4

 g ελεύθερου ελαϊκού οξέος. 

Η οξύτητα εκφράζει τα g του ελεύθερου ελαϊκού οξέος που περιέχονται σε 100 g δείγματος. 

Δηλαδή, οξύτητα 
41 x β x 282,3 x 10 1 x β x 282,3

Χ%(κ.β.)=  x 100%  = %
α α x 100  

Γενικά,
sol,KOH sol,KOH OA

oil

C V MB
οξύτητα Χ (% κ.β.)= 100(% κ.β.)

m 1000
 

Ο βαθμός οξύτητας είναι ο αριθμός των ml διαλ/τος ΚΟΗ 0,1 Ν που απαιτούνται για την εξουδετέρωση 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων (π.χ. του ελεύθερου ελαϊκού οξέος) που περιέχονται σε 100 g δείγματος. 

Ο αριθμός οξύτητας εκφράζει τα mg του ΚΟΗ που απαιτούνται για την εξουδετέρωση των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων που υπάρχουν σε 1 g ελαίου.  

Δηλαδή, 
sol,KOH sol,KOH

oil

C V 56,1
αριθμός οξύτητας Ψ = 

m
 

Η σχέση μεταξύ οξύτητας και αριθμού οξύτητας είναι: οξύτητα (% κ.β.) = αριθμός οξύτητας x 0,503. 

Η ακρίβεια στον υπολογισμό της οξύτητας εξαρτάται από την ποσότητα της δείγματος που αναλύεται, 

από την περιεκτικότητά του σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και από τον σωστό τρόπο προεπεξεργασίας του δείγματος. 

Στις αναλύσεις, που έγιναν, πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο μετρήσεις οξύτητας για κάθε δείγμα. 

Για τον υπολογισμό της οξύτητας χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα αντιδραστήρια: 

 Πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,1 ή 0,2 Ν (Merck) για την τιτλοδότηση. 

 Αναλυτική αιθανόλη (Merck) ως διαλύτης του δείγματος. 

 Αναλυτικός διαιθυλαιθέρας (Sds) ως διαλύτης του δείγματος. 

 Φαινολοφθαλεΐνη ως δείκτης της αντίδρασης εξουδετέρωσης. 
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3.1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Το νερό μπορεί να περιέχεται στο λάδι ή στο βιοντίζελ σε τρεις μορφές. Μία μορφή είναι το διαλυμένο 

νερό, που χαρακτηρίζεται από μεμονωμένα μόρια νερού τα οποία είναι διεσπαρμένα μέσα στην ελαιώδη φάση. 

Όπως συμβαίνει και με την υγρασία στον αέρα, έτσι και αυτό το νερό δεν είναι ορατό στο λάδι. Εάν όμως υπάρχει 

μεγάλη ποσότητα νερού στην ελαιώδη φάση, το νερό αυτό μπορεί να γίνει κορεσμένο, οπότε δημιουργείται ένα 

θόλωμα στην ελαιώδη φάση. Όταν συμβαίνει αυτό, το νερό θεωρείται ότι βρίσκεται σε κολλοειδή διασπορά (ή, 

αλλιώς, είναι γαλακτωματοποιημένο). Το αδιάλυτο (ή ελεύθερο) νερό σχηματίζεται όταν η ποσότητα του νερού 

είναι πολύ μεγάλη, τέτοια ώστε να  διαχωρίζονται δύο φάσεις (μία υδάτινη και η ελαιώδης).  

  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της υγρασίας. Η κουλομετρική τιτλοδότηση Karl 

Fischer είναι μία από τις πιο ακριβείς και αξιόπιστες μεθόδους, αφού μπορεί να ανιχνεύει χαμηλά επίπεδα 

ελεύθερου, γαλακτωματοποιημένου και διαλυμένου νερού. Συγκεκριμένα, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, αυτή η 

μέθοδος μπορεί να μετρήσει χαμηλά επίπεδα υγρασίας, έως και 1 ppm. 

Βασικές αρχές της μεθόδου: 

Όπως φαίνεται στην εξίσωση που ακολουθεί, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί το αντιδραστήριο 

Karl Fischer για τη μέτρηση της υγρασίας, το οποίο αντιδρά ποσοτικά και εκλεκτικά με το νερό. Το αντιδραστήριο 

Karl Fischer αποτελείται από ιώδιο, διοξείδιο του θείου (SO2), μία οργανική βάση (RN) όπως είναι η πυριδίνη 

(C5H5N) και μία χαμηλής τάξης αλκοόλης (R΄OH) όπως είναι η μεθανόλη (CH3OH) ή η αιθανόλη (C2H5OH). 

H2O + I2 + SO2 + 3 RN + R΄OH  2(RNH)I + (RNH)SO4R΄ 

Στη μέθοδο της κουλομετρικής τιτλοδότησης, η διάταξη (Σχήμα 13) αποτελείται από ένα ηλεκτρολυτικό 

κελί που αποτελείται από δύο τμήματα, ένα ανοδικό και ένα καθοδικό (τα οποία ενδέχεται να χωρίζονται από ένα 

κεραμικό διάφραγμα), μία φιάλη, ένα σύστημα ανάδευσης και ένα ποτενσιομετρικό σύστημα τιτλοδότησης με 

συνεχές ρεύμα. Τα δύο ηλεκτρόδια (ανόδου και καθόδου) είναι κατασκευασμένα από πλέγμα λευκόχρυσου. 

 

 

Σχήμα 13. Διάταξη τιτλοδότησης Karl Fischer. 

Κατά την τιτλοδότηση Karl Fischer, ιώδιο (Ι2) παράγεται ηλεκτροχημικά από την οξείδωση των ιόντων 

ιωδίου (Ι
-
). Όταν το ιώδιο έρθει σε επαφή με το νερό του δείγματος, το νερό αυτό τιτλοδοτείται σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα αντίδραση. Η αντίδραση ολοκληρώνεται όταν καταναλωθεί όλο το διαθέσιμο νερό. Η ποσότητα 

του νερού στο δείγμα υπολογίζεται από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος (Ηλεκτρικό Ρεύμα [Α] x Χρόνος 

[s] = Ηλεκτρικό Φορτίο [Cb]) για την παραγωγή του ιωδίου από τα ιόντα ιωδίου: 

- -

2
2I I +2e  

Έτσι, βάσει του νόμου του Faraday και σύμφωνα με τη στοιχειομετρία των αντιδράσεων που λαμβάνουν 

χώρα στην τιτλοδότηση, ισχύει η ισότητα: 

2
1 mg H O = 10,72  Cb

 

Generator electrode 

Indicator electrode 

Drying tube 

Septum stopper 
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Η ατμοσφαιρική υγρασία αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή σφάλματος κατά την τιτλοδότηση. Για την 

προστασία της διάταξης από την υγρασία αυτή, εκτός του ότι είναι αεροστεγώς κλεισμένη, υπάρχει εγκατεστημένη 

μία στήλη ξηραντικού υλικού (όπως silica gel ή χλωριούχο ασβέστιο). Ωστόσο, μία μικρή ποσότητα νερού από τον 

αέρα καταφέρνει σχεδόν πάντα να εισέλθει στο ηλεκτρολυτικό κελί. Η ποσότητα του νερού που εισέρχεται για 

κάποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται ως drift. Οι κατασκευαστές ορίζουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές 

για την τιμή του drift (μg/min) και τη μέγιστη επιτρεπτή ατμοσφαιρική υγρασία. 

Η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται κατά την τιτλοδότηση είναι ευαίσθητη στην οξύτητα ή στην 

αλκαλικότητα του δείγματος. Το βέλτιστο εύρος pH του δείγματος για την αξιόπιστη τιτλοδότηση Karl Fischer είναι 

μεταξύ 5,5 και 8. Εάν το pH είναι μεγαλύτερο από 8,5, τότε ο ρυθμός κατανάλωσης του ιωδίου αυξάνεται λόγω 

παράπλευρων αντιδράσεων, οπότε επηρεάζονται τα αποτελέσματα. Βέβαια, υπάρχουν ειδικά ρυθμιστικά 

πρόσθετα για την ανάλυση όξινων ή αλκαλικών δειγμάτων, τα οποία διατηρούν το pH μεταξύ 5,5 και 8. 

Περιγραφή της διαδικασίας ανάλυσης: 

Για τη μέτρηση της υγρασίας δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία του δείγματος και φυσικά δεν 

απαιτείται stripping με άζωτο (όπως έγινε για τις προηγούμενες αναλύσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το 

δείγμα είναι στερεό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, τοποθετείται σε κλειστό βιδωτό φιαλίδιο ή δοκιμαστικό 

σωλήνα και θερμαίνεται ελαφρά με ανάδευση. Αυτό γίνεται διότι το δείγμα εισάγεται στη διάταξη τιτλοδότησης 

μέσω σύριγγας, οπότε θα πρέπει να είναι σε ρευστή μορφή. 

Τα βήματα που ακολουθούνται για την ανάλυση είναι τα εξής: Αρχικά, η διάταξη Karl Fischer μπαίνει σε 

λειτουργία και αφήνεται να ελαττωθεί η τιμή του drift, η οποία στην αρχή είναι υψηλή λόγω της συσσώρευσης 

υγρασίας στο δοχείο τιτλοδότησης κατά την περίοδο μη λειτουργίας της διάταξης. Παράλληλα, με τη χρήση της 

σύριγγας γίνεται δειγματοληψία από την προς ανάλυση ελαιώδη φάση, της οποίας, για να είναι η ανάλυση ορθή, 

πρέπει να έχει προηγηθεί ανάδευση. Αν υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας στην σύριγγα, αυτός απομακρύνεται. 

Κατόπιν, η σύριγγα τοποθετείται σε έναν γυάλινο υποδοχέα, ο οποίος με τη σειρά του τοποθετείται στον ζυγό 

ακριβείας. Ο ζυγός μηδενίζεται και όταν η τιμή του drift της διάταξης τιτλοδότησης πέσει σε χαμηλά επίπεδα (< 20 

mg/min) η σύριγγα τοποθετείται στο στόμιο εισαγωγής, γίνεται έναρξη της διαδικασίας τιτλοδότησης και εκχύνεται 

το περιεχόμενο της σύριγγας. Έπειτα, η χρησιμοποιημένη σύριγγα τοποθετείται ξανά στο ζυγό, όπου μετράται το 

απόβαρο, και με τη χρήση του ειδικού πληκτρολογίου της διάταξης εισάγεται το βάρος του δείγματος. Μετά από 

σύντομο χρονικό διάστημα, στην ηλεκτρονική οθόνη της συσκευής Karl Fischer δίνεται η τιμή της μέτρησης. 

Σημειώνεται, ότι το αντιδραστήριο Karl Fischer, που τοποθετείται στη διάταξη τιτλοδότησης, είναι ικανό 

να πραγματοποιήσει αρκετές μετρήσεις υγρασίας χωρίς να χρειασθεί η αλλαγή του. Όταν χάσει τη δραστικότητά 

του, τότε αντικαθιστάται από καινούριο διάλυμα Karl Fischer, αφού καθαριστεί και η διάταξη τιτλοδότησης.  
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3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 

3.2.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ HAS 

Τα πειράματα με καταλύτη τον HAS διεξήχθησαν σε εργαστηριακό αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, 

διαλείποντος έργου και υψηλών πιέσεων (Series 4560 Bench Top Mini Reactor, Parr Instrument Company). Ο 

αντιδραστήρας αποτελείται από: 

 το κύριο δοχείο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 

χάλυβα SS-316, συνολικού όγκου 500 ml, μέσα στο 

οποίο τοποθετούνται τα αντιδρώντα,  

 το καπάκι στεγανοποίησης του αντιδραστήρα,  

 τον εξωτερικό μανδύα θέρμανσης,  

 τον κινητήρα περιστροφής του αναδευτήρα και  

 τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (microcontroller).   

Το καπάκι του αντιδραστήρα κλείνει ερμητικά με τη βοήθεια δύο σιαγόνων στις οποίες υπάρχουν έξι (6) 

βίδες σύσφιξης. Στο καπάκι του αντιδραστήρα είναι προσαρμοσμένα τα ακόλουθα εξαρτήματα: i) Μανόμετρο για 

την ένδειξη της πίεσης στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. ii) Τρεις (3) βάνες επικοινωνίας του εσωτερικού του 

αντιδραστήρα με το εξωτερικό περιβάλλον. Η μία από τις βάνες έχει έξοδο στην κορυφή του αντιδραστήρα και οι 

άλλες δύο καταλήγουν διαμέσου κοινού ανοξείδωτου σωλήνα σχεδόν στον πυθμένα του αντιδραστήρα. Από τον 

ανοξείδωτο σωλήνα πραγματοποιείται η δειγματοληψία. iii) Θερμοστοιχείο που εκτείνεται σε όλο το μήκος του 

αντιδραστήρα και συνδέεται εξωτερικά με τον ρυθμιστή θερμοκρασίας. iv) Μηχανικό κατακόρυφο αναδευτήρα, 

ειδικά προσαρμοσμένο με σαλαμάστρες για πλήρη στεγανοποίηση στις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις των 

πειραμάτων. v) Εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας, νερού, για την ταχεία ψύξη του αντιδραστήρα όταν χρειαστεί. 

Στο Σχήμα 14 φαίνεται η πειραματική διάταξη του αντιδραστήρα. 

 

Σχήμα 14. Πειραματική διάταξη αντιδραστήρα μετεστεροποίησης σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις. 

Για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων στον συγκεκριμένο αντιδραστήρα ακολουθήθηκε η εξής 

διαδικασία: Αρχικά ζυγίζονται οι κατάλληλες ποσότητες φυτικού ελαίου και μεθανόλης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 

επιθυμητή αναλογία μεθανόλης/ελαίου. Η ποσότητα του ελαίου που χρησιμοποιείται σε κάθε πείραμα είναι της 
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τάξης των 200 g, για να επιτυγχάνεται σωστή ανάδευση του αντιδρώντος μίγματος. Οι ποσότητες ζυγίζονται με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

Επειδή οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι υψηλές (της τάξης των 200
o
C), ο αέρας που υπάρχει 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα (R-01) είναι ικανός να προκαλέσει οξειδώσεις στα αντιδρώντα. Για την αποφυγή 

τέτοιου είδους προβλημάτων, γίνεται απομάκρυνση του αέρα μετά την εισαγωγή των αντιδρώντων και πριν την 

έναρξη της αντίδρασης, δηλαδή από τον κενό όγκο του αντιδραστήρα, με διαβίβαση ρεύματος αζώτου μέσω της 

βάνας εισαγωγής (GV-01). Η παροχή του αζώτου και ο χρόνος παροχής ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε η συνολική 

ποσότητα που θα διαβιβαστεί να είναι ίση με τουλάχιστον πέντε φορές τον κενό όγκο του αντιδραστήρα. Αφού 

ολοκληρωθεί η διαβίβαση του αζώτου, ξεκινά η θέρμανση μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία που έχουμε ήδη 

ρυθμίσει και ταυτόχρονα η ανάδευση του μίγματος στο μέγιστο αριθμό στροφών των 2500 rpm. Ως αρχή κάθε 

πειράματος θεωρείται η στιγμή κατά την οποία η θερμοκρασία του αντιδραστήρα φτάσει στη επιθυμητή, το οποίο 

συμβαίνει σε χρονικό διάστημα 20 - 30 min από την έναρξη της θέρμανσης, ανάλογα με την προεπιλεγμένη τελική 

θερμοκρασία. 

Η δειγματοληψία γίνεται από τη βελονοειδή βάνα (V-15) του αντιδραστήρα, η οποία είναι συνδεδεμένη 

στον εναλλάκτη θερμότητας (E-10), έτσι ώστε να ψύχεται το δείγμα που συλλέγεται από τον αντιδραστήρα αλλά 

και να συμπυκνώνονται οι ατμοί της μεθανόλης που βγαίνουν μαζί με αυτό. Πριν από κάθε δειγματοληψία γινόταν 

απόρριψη ποσότητας μίγματος 6 - 7 ml η οποία αντιστοιχεί στον όγκο του εξωτερικού εναλλάκτη και του σωλήνα 

στο εσωτερικό του αντιδραστήρα. Τα δείγματα τοποθετούνται σε βιδωτά φιαλίδια. 

Ο συγκεκριμένος τρόπος δειγματοληψίας γινόταν σε πειράματα όπου δεν χρησιμοποιείτο ο ετερογενής 

καταλύτης, δηλαδή στα πειράματα θερμικής μετεστεροποίησης απουσία καταλύτη και στα πειράματα θερμικής 

υδρόλυσης του βαμβακελαίου. 

Στα καταλυτικά πειράματα η δειγματοληψία δεν γινόταν από τη βάνα γιατί υπήρχε κίνδυνος καταστροφής 

της από τον ετερογενή καταλύτη που θα συσσωρευόταν στο εσωτερικό της. Στα πειράματα αυτά ακολουθήθηκε η 

εξής διαδικασία δειγματοληψίας:  

Τη χρονική στιγμή της δειγματοληψίας σταματά η θέρμανση, αφαιρείται ο εξωτερικός μανδύας και ξεκινά 

ταχεία ψύξη του αντιδραστήρα, η οποία επιτυγχάνεται με διαβίβαση νερού μέσω του εναλλάκτη στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα και ταυτόχρονη ψύξη εξωτερικά με υδατόλουτρο. Η ψύξη ολοκληρώνεται σε σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα. Μέσα σε 2-3 min η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 50
ο
C, θερμοκρασία στην οποία μπορεί 

να θεωρηθεί ότι η αντίδραση έχει σταματήσει. Όταν η θερμοκρασία πέσει ακόμα περισσότερο (στους 20 - 25
ο
C), 

ώστε η τάση ατμών της μεθανόλης και συνεπώς η απώλεια σε μεθανόλη να είναι η ελάχιστη δυνατή, σταματά η 

ανάδευση, ανοίγει ο αντιδραστήρας και λαμβάνεται δείγμα με σιφώνιο των 5 ml από τη μέση του μίγματος. Στη 

συνέχεια ο αντιδραστήρας ξανακλείνει και συνεχίζεται η αντίδραση (με θέρμανση και ανάδευση) μέχρι το επόμενο 

δείγμα και μέχρι το τέλος της αντίδρασης. Όλα τα δείγματα σφραγίζονται σε βιδωτούς δοκιμαστικούς σωλήνες. 

Μετά την πρώτη δειγματοληψία (πρώτο άνοιγμα - κλείσιμο του αντιδραστήρα) δεν επαναλαμβανόταν η 

διαβίβαση αζώτου, με σκοπό οι απώλειες σε μεθανόλη να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. 

Ο αντιδραστήρας είναι εφοδιασμένος με μανόμετρο από όπου μπορούμε να έχουμε μία πρώτη ένδειξη 

της πορείας της αντίδρασης. Μετά το τέλος της αντίδρασης το μίγμα τοποθετείται σε ποτήρι ζέσης κλεισμένο 

αεροστεγώς με αδρανή μεμβράνη ή σε διαχωριστική χοάνη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω μελέτη του. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση και η μελέτη των δειγμάτων. Τα δείγματα περιέχουν μεθυλεστέρες, 

ποσότητες μονογλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και τριγλυκεριδίων που δεν έχουν αντιδράσει, μεθανόλη και γλυκερίνη 

(και καταλύτη στα καταλυτικά πειράματα). Για τη σωστή ανάλυση των δειγμάτων πρέπει η ελαιώδης στοιβάδα να 

είναι όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένη από τη γλυκερίνη και τη μεθανόλη (και τον καταλύτη). Η απομάκρυνση της 

γλυκερίνης (και του καταλύτη) γίνεται σχετικά εύκολα, αφού μετά από σύντομο χρονικό διάστημα η φάση της 

διαχωρίζεται από τη φάση του βιοντίζελ λόγω βαρύτητας στο κάτω μέρος των δειγμάτων. Για τη διευκόλυνση του 

διαχωρισμού ακολουθεί διαδικασία φυγοκέντρισης των δειγμάτων. Μετά την φυγοκέντριση η ελαιώδης φάση 
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μεταφέρεται σε νέα βιδωτά φιαλίδια. Για την απομάκρυνση της μεθανόλης από τα δείγματα υπάρχουν δύο τρόποι 

που λειτουργούν εναλλακτικά ή και οι δύο σειριακά. Ο πρώτος αφορά σε εκπλύσεις των δειγμάτων με νερό για να 

απομακρυνθεί μαζί του η μεθανόλη. Ο δεύτερος τρόπος αφορά στην εξάτμιση της μεθανόλης με ήπια ανάδευση 

στον απαγωγό. Σε ορισμένα δείγματα, τα οποία περιείχαν μεγάλες ποσότητες μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων, 

παρατηρείτο στερεοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το δείγμα ομογενοποιείτο σε υδατόλουτρο στους 40
o
C.  

3.2.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ TH ΛΙΠΑΣΗ (CALB) 

Για τα πειράματα με καταλύτη την ακινητοποιημένη λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida Antarctica 

έγινε χρήση μιας διάταξης η οποία αποτελείται από έναν ανακινούμενο αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (μία 

σφαιρική φιάλη των 50 mL), ο οποίος κατά τη διάρκεια της αντίδρασης διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία μέσα 

σε θερμαινόμενο υδατόλουτρο, του οποίου η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση. Η διακύμανση σε 

σχέση με την επιθυμητή θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους ±0,2
ο
C. Ο αντιδραστήρας υφίσταται μία ελλειπτική 

περιστροφική κίνηση μέσω ειδικού μηχανισμού ηλεκτροκινητήρα - εδράνων μέσα στο υδατόλουτρο, κάτι που έχει 

ως αποτέλεσμα την ελεγχόμενη ανακίνηση του αντιδρώντος μίγματος. Η διάταξη αυτή περιγράφεται στο Σχήμα 15 

που ακολουθεί. 

Η συγκεκριμένη διάταξη, εκτός του υδατόλουτρου, αποτελεί κατασκευή του εργαστηρίου μας. 

     M 7  

 

 3 
                                                       ΤC               8                                   9 

 

 

       

  4 

 6          1 

             220 V ~                       5 2 

        10 

Σχήμα 15. Διάταξη για τη μεθανόλυση βαμβακελαίου διαλείποντος έργου.  

 1. Αντιδραστήρας-σφαιρική φιάλη των 50 mL, 2. Θερμαινόμενο υδατόλουτρο,  

 3. Θερμοστοιχείο, 4.Θερμοστάτης 20-90
ο
C, 5. Ηλεκτρική αντίσταση, 6. Παροχή δικτύου,  

 7. Ηλεκτροκινητήρας 0-1000 rpm, 8. Έδρανο στήριξης, 9. Διωστήρας στήριξης,  

 10. Μεταλλικό στήριγμα διάταξης. 

Στα πειράματα που έγιναν στη διάταξη αυτή, η διαδικασία προετοιμασίας τους ήταν η εξής:  

Μέσα στον αντιδραστήρα πρώτα τοποθετείται ποσότητα βαμβακελαίου 5 - 10 g, ανάλογα με το πείραμα. 

Κατόπιν, στον αντιδραστήρα προστίθεται η ποσότητα της μεθανόλης που απαιτεί το κάθε πείραμα. Στη συνέχεια, 

η σφαιρική φιάλη πωματίζεται και τοποθετείται στο υδατόλουτρο, όπου η θερμοκρασία διατηρείται στους 35
ο
C για 

όλα τα πειράματα (εκτός εκείνων που έγιναν στους 50
ο
C). H σφαιρική φιάλη αναδεύεται με ρυθμό 150 rpm για 15 

min, έτσι ώστε να διαλυθεί πλήρως το σύνολο της προστιθέμενης μεθανόλης. Ακολουθεί με προσοχή η προσθήκη 

στη σφαιρική φιάλη προζυγισμένης ποσότητας του ενζύμου. Σημειώνεται πως το καθαρό ένζυμο διατηρείται στο 

ψυγείο σε θερμοκρασία 4
ο
C, ενώ η προεπεξεργασία του στη περίπτωση πειραμάτων με ενεργοποιημένο ένζυμο 

περιγράφεται στη συνέχεια. Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε ποσότητα ενζύμου ίση με το 4% κ.β. της 

αρχικής ποσότητας του μίγματος μεθανόλης/ελαίου. Σε όλα τα πειράματα η αντίδραση πραγματοποιήθηκε με 
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ρυθμό ανάδευσης 150 rpm. Δείγματα των 150 μL του υγρού αντιδρώντος μίγματος (χωρίς την απομάκρυνση του 

ενζύμου) λαμβάνονταν σε διάφορες χρονικές στιγμές του πειράματος με τη βοήθεια αυτόματου μικροσιφωνίου 

(πιπέτας).  

Στα πειράματα όπου χρησιμοποιήθηκε ενεργοποιημένο ένζυμο, έγινε μία κατάλληλη προεπεξεργασία 

του ενζύμου πριν αυτό τοποθετηθεί στον αντιδραστήρα (στη σφαιρική φιάλη). Η διαδικασία αυτή προτείνεται στη 

βιβλιογραφία [39] και έχει σκοπό την αύξηση της δραστικότητας του ενζύμου κατά την αντίδραση μεθανόλυσης 

του βαμβακελαίου. Η διαδικασία της περαιτέρω ενεργοποίησης του ενζύμου Novozym 435, που ακολουθήθηκε, 

ήταν η εξής: 

Σε δοχείο που περιείχε καθαρό βιοντίζελ (μεθυλεστέρες από βαμβακέλειο, που παρασκευάστηκαν με την 

αλκαλική μέθοδο, δηλ με καταλύτη KOH ) τοποθετήθηκε ποσότητα φρέσκου ενζύμου Novozym 435. To δοχείο 

πωματίστηκε και το ένζυμο παρέμεινε σε επαφή με το καθαρό βιοντίζελ για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε διήθηση και συγκράτηση του ενζύμου σε χάρτινο ηθμό. Ακολούθησε η έκπλυση 

του ενζύμου με καθαρό βαμβακέλαιο. Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εκπλύσεις και κάθε έκπλυση έγινε με 25 ml 

βαμβακελαίου. Κατόπιν, το ένζυμο οδηγήθηκε σε δοχείο που περιείχε καθαρό βαμβακέλαιο και διατηρήθηκε για 

15 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (25
ο
C). Πριν τη χρησιμοποίηση του ενζύμου, πραγματοποιήθηκε προσεκτικά 

η απόχυση του βαμβακελαίου και τα σωματίδια του ενζύμου ήταν, πλέον, διαθέσιμα για τα πειράματα. 

 

3.3 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

3.3.1 ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 

Ως πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν ραφιναρισμένα έλαια, κυρίως βαμβακέλαιο οξύτητας 0,15% κ.β., 

προερχόμενο από τη ΜΙΝΕΡΒΑ, και όξινο βαμβακέλαιο υψηλής οξύτητας. 

Το όξινο βαμβακέλαιο παρασκευάστηκε στο εργαστήριο και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες οξύτητες. Μία 

οξύτητα, που επιλέχθηκε για τα περισσότερα πειράματα, ήταν η 9,5% κ.β.. Η σύσταση ως προς τα κυριότερα 

συστατικά του συγκεκριμένου βαμβακέλαιου φαίνεται στον Πίνακα 16.  

Πίνακας 16. Σύσταση όξινου βαμβακέλαιου που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο. 

Σύσταση όξινου βαμβακέλαιου % κ.β. 

Τριγλυκερίδια 80,9 

Διγλυκερίδια 7,0 

Μονογλυκερίδια 3,5 

Οξύτητα 9,5 

 

Η χρήση όξινων και υπερόξινων ελαίων, με σημαντική περιεκτικότητα σε νερό, έγινε για να εξεταστεί η 

συμπεριφορά - δραστικότητα του καταλύτη HAS στην παραγωγή βιοντίζελ από δύσκολες ελαιούχες ύλες και 

κυρίως απέναντι στα προβλήματα της οξύτητας και της υγρασίας. 

Στις ενζυμικές αντιδράσεις, στο ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο, πριν χρησιμοποιηθεί, έγινε έκπλυση με 

θερμό νερό και στη συνέχεια φυγοκέντριση για την απομάκρυνση των στερεών. 

3.3.1.1 Παρασκευή όξινου βαμβακελαίου - Πειράματα θερμικής υδρόλυσης 

Υπερόξινο βαμβακέλαιο, το οποίο θα αποτελούσε τη βασική πρώτη ύλη για τα πειράματα παραγωγής 

βιοντίζελ με χρήση ετερογενούς καταλύτη, δεν υπήρχε στην αγορά. Έτσι, θα έπρεπε να παρασκευαστεί ένα τέτοιο 

βαμβακέλαιο. Για τον σκοπό αυτόν έγιναν πειράματα θερμικής υδρόλυσης ραφιναρισμένου βαμβακέλαιου σε 

διάφορες θερμοκρασίες από 170
o
C έως 200

o
C, χρησιμοποιώντας αρκετή ποσότητα νερού. Κατά τη διάρκεια των 

πειραμάτων λαμβάνονταν ενδιάμεσα δείγματα για να μελετηθεί η πορεία της αντίδρασης υδρόλυσης σε κάθε 

θερμοκρασία. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στον αντιδραστήρα υψηλών πιέσεων. 
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Στο πρώτο πείραμα θερμικής υδρόλυσης, που έγινε, ζυγίστηκε ποσότητα ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

(πολύ χαμηλής οξύτητας, 0,05%) 180 g (0,2 mol) και ποσότητα νερού 18 g (1 mol). Δηλαδή, η μοριακή αναλογία 

ελαίου/νερού ήταν 1/5. Η θερμοκρασία της αντίδρασης ρυθμίστηκε στους 200
ο
C και η αρχική πίεση έφτασε τα 15 

bar. Μετά από χρόνο αντίδρασης επτά (7) ωρών μετρήθηκε οξύτητα 33,3%. Το μίγμα αποτελείτο από γλυκερίδια 

(μονο-, δι- και τριγλυκερίδια), γλυκερίνη, ελεύθερα λιπαρά οξέα και νερό. 

Ακολούθησαν και άλλα πειράματα θερμικής υδρόλυσης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου σε διάφορες 

συνθήκες και με διάφορες αναλογίες ελαίου/νερού. 

Μετά το τέλος κάθε πειράματος υδρόλυσης ακολουθεί η επεξεργασία τόσο των ενδιάμεσων δειγμάτων 

όσο και του τελικού προϊόντος. Επειδή η αντίδραση πραγματοποιείται με περίσσεια νερού, κύριος στόχος της 

επεξεργασίας είναι η μείωση του ποσοστού της περιεχόμενης υγρασίας. 

Όσον αφορά στα ενδιάμεσα δείγματα, η αφαίρεση της υγρασίας γίνεται με ήπια θέρμανση υπό κενό και 

ελαφριά ανάδευση. Κάθε φιαλίδιο, που περιέχει το δείγμα, εισέρχεται σε αυτοσχέδιο δοχείο κενού και αφήνεται 

υπό ανάδευση (με μαγνητικό αναδευτήρα) μέχρι να σταματήσει ο έντονος βρασμός. Στη συνέχεια, σε κάθε δείγμα 

γίνεται προσδιορισμός της οξύτητας σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο. 

Σχετικά με την επεξεργασία του τελικού προϊόντος (όξινου βαμβακελαίου) ακολουθήθηκε η παρακάτω 

διαδικασία: Η ποσότητα που παράγεται από το πείραμα συγκεντρώνεται σε ποτήρι ζέσης. Το μίγμα θερμαίνεται 

και αναδεύεται ελαφρά ώστε να επιτευχθεί πλήρης ομογενοποίηση. Στο τελικό μίγμα υπάρχει μικρή ποσότητα 

γλυκερίνης που οφείλεται σε πλήρη διάσπαση ποσοστού των τριγλυκεριδίων. Για τον λόγο αυτόν, στη συνέχεια το 

μίγμα τοποθετείται σε διαχωριστική χοάνη και γίνονται διαδοχικές εκπλύσεις με νερό, με στόχο την απομάκρυνση 

της γλυκερίνης η οποία είναι διαλυτή στο νερό. Στη συνέχεια το μίγμα θερμαίνεται υπό κενό και ελαφριά ανάδευση 

έως ότου το ποσοστό υγρασίας πέσει στη επιθυμητή τιμή. 

Το βαμβακέλαιο που παρασκευάστηκε ήταν υπερόξινο, οπότε έγινε αραίωση με ραφινέ βαμβακέλαιο για 

τη δημιουργία πρώτης ύλης με οξύτητα κοντά στο 10%, για χρήση της στα καταλυτικά πειράματα. 

Στους Πίνακες 17, 18, 19 και 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων προσδιορισμού της 

οξύτητας από τέσσερα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασίες 170
ο
, 180

ο
, 190

ο
 και 200

ο
C. Σε κάθε 

πείραμα το νερό βρισκόταν σε περίσσεια και συγκεκριμένα η μοριακή αναλογία νερού/ελαίου ήταν 6:1. 

Πίνακας 17. Πορεία της οξύτητας στο 1
ο
 πείραμα θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου, σε Τ = 170

ο
C. 

Δείγματα Χρόνος (min) Μάζα (g) ΚΟΗ (ml) Οξύτητα (% κ.β.) 

1 0 1,31 4,90 1,05 

2 30 1,37 3,35 0,69 

3 90 1,02 2,85 0,79 

4 180 1,10 4,70 1,20 

5 360 1,02 10,90 3,02 

6 550 1,69 4,80 8,02 

7 915 1,48 18,00 34,37 

8 1360 1,15 23,20 56,93 

9 1440 1,16 25,10 61,14 

10 1800 1,13 24,60 61,37 

 

Πίνακας 18. Πορεία της οξύτητας στο 2
ο
 πείραμα θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου, σε Τ = 180

ο
C. 

Δείγματα Χρόνος (min) Μάζα (g) ΚΟΗ (ml) Οξύτητα (% κ.β.) 

1 0 1,72 0,75 1,23 

2 30 1,66 0,55 0,93 

3 90 1,50 0,60 1,13 

4 180 1,54 0,80 1,47 
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5 360 1,52 3,10 5,77 

6 555 1,50 11,70 21,95 

7 730 1,41 22,70 45,30 

8 1402 1,19 25,35 59,91 

9 1440 1,19 25,30 59,98 

10 1800 1,22 26,30 60,85 

11 2880 1,17 24,65 59,33 

 

Πίνακας 19. Πορεία της οξύτητας στο 3
ο
 πείραμα θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου, σε Τ = 190

ο
C. 

Δείγματα Χρόνος (min) Μάζα (g) ΚΟΗ (ml) Οξύτητα (% κ.β.) 

1 0 1,51 0,40 0,75 

2 30 1,53 0,40 0,74 

3 90 1,51 0,55 1,03 

4 180 1,45 1,60 3,11 

5 360 1,45 9,60 18,64 

6 530 1,43 23,90 47,19 

7 1310 1,21 25,90 60,50 

8 1440 1,21 26,00 60,79 

 

Πίνακας 20. Πορεία της οξύτητας στο 4
ο
 πείραμα θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου, σε Τ = 200

ο
C. 

Δείγματα Χρόνος (min) Μάζα (g) ΚΟΗ (ml) Οξύτητα (% κ.β.) 

1 0 2,01 1,20 1,69 

2 30 1,51 0,60 1,13 

3 90 1,51 0,70 1,31 

4 180 1,50 2,50 4,71 

5 420 1,50 30,50 57,37 

6 645 1,01 21,50 60,31 

7 1200 1,02 21,90 60,64 

 

Με βάση τα αποτελέσματα από τους παραπάνω Πίνακες κατασκευάζεται το διάγραμμα που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 16. Πορεία της οξύτητας της αντίδρασης θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου  

 για διάφορες θερμοκρασίες. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, σε όλες τις θερμοκρασίες η παραγωγή οξέων στην αρχή της αντίδρασης 

είναι πολύ μικρή. Αντίθετα, μετά από κάποιον χρόνο εμφανίζεται μία κατακόρυφη αύξηση στην τιμή της οξύτητας. 
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Όπως προκύπτει, η αντίδραση θερμικής υδρόλυσης βαμβακελαίου είναι μία αυτοκαταλυόμενη αντίδραση. Τα 

λιπαρά οξέα που παράγονται δρουν καταλυτικά στον ρυθμό της αντίδρασης, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη 

αύξηση της οξύτητας. 

3.3.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

Εκτός από τη μεθανόλη, υψηλής καθαρότητας (99,9%, Merk), που κυρίως χρησιμοποιήσαμε ως αλκοόλη 

στα πειράματα μετεστεροποίησης, τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των γλυκεριδίων με τη 

μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας, τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω, τα αντιδραστήρια των άλλων μεθόδων 

ανάλυσης, που επίσης περιγράφηκαν, άλλα αντιδραστήρια γενικής χρήσης ήταν: 

 Αιθανόλη αναλυτικής καθαρότητας (>99%) της Merk). 

 Ακετόνη βιομηχανικής καθαρότητας. 

 Διαιθυλαιθέρας αναλυτικής καθαρότητας της Merk. 

 Επτάνιο (κ-Επτάνιο) αναλυτικής καθαρότητας (>99%) της SDS. 

 Αμπούλα για την Παρασκευή πρότυπου διαλύματος NaOH 0,1 N, Titrisol, της Merk. 

 Αέριο άζωτο βιομηχανικής χρήσης. 

Επίσης, βασικά αντιδραστήρια (περιγράφονται στη συνέχεια) ήταν  

Α) Ο στερεός ετερογενής βασικός καταλύτης HAS και  

Β) Η λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida antarctica με το εμπορικό όνομα Novozym 435.  

H λιπάση Β ήταν ακινητοποιημένη στην επιφάνεια σφαιριδίων μακρόπορης πολυακρυλικής ρητίνης 

(Lewatit E) με ειδικό βάρος 2 gr/mL.H ονομαστική ενεργότητα του παρασκευάσματος αυτού δίνεται ίση 

με 7 PLU/mg (propyl laurate hydrolysis / 50
0
C). Συσκευασία των 50 g της λιπάσης αυτής δωρίθηκε στο 

εργαστήριο από την εταιρία Novo Nordisc Denmark. 

 

3.4 Ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ HAS 

3.4.1 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

Στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο για την ανάπτυξη νέων, οικονομικά 

αποδοτικών και ευέλικτων διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ από υπολειμματική και απόβλητη ελαιούχο βιομάζα, 

ο καταλύτης, που χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, είναι ένας τυπικός στερεός βασικός καταλύτης, ο οποίος 

είναι ετερογενής αφού δεν διαλύεται στο αντιδρών μίγμα. Ο συγκεκριμένος καταλύτης, στον οποίο δόθηκε το 

όνομα HAS, αποτελείται από Μαγνήσιο (Mg) και Αργίλιο (Al) σε οποιαδήποτε αναλογία Mg:Al ≥ 1 (π.χ. η ατομική 

αναλογία Mg:Al μπορεί να είναι 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 ή και μεγαλύτερη) και συμπίπτει στον τύπο (i): 

(1-x) x 2 3 x/2 2
Mg Al(OH)(CO ) mH O   με  (0 x 0,5)     (i) 

Για μοριακή αναλογία Mg: Al 1:1 , δηλ. για 
1 x 1 1

x
x 1 2


    προκύπτει ο HAS-1: 2 2 8 3 2Mg Al (OH) CO mH O . 

Για μοριακή αναλογία Mg: Al 2 :1 , δηλ. για 
1 x 2 1

x
x 1 3


    προκύπτει ο HAS-2: 4 2 12 3 2Mg Al (OH) CO mH O . 

Για μοριακή αναλογία Mg: Al 3 :1 , δηλ. για 
1 x 3 1

x
x 1 4


    προκύπτει ο HAS-3: 6 2 16 3 2Mg Al (OH) CO mH O . 

Για μοριακή αναλογία Mg: Al 4 :1 , δηλ. για 
1 x 4 1

x
x 1 5


    προκύπτει ο HAS-3: 8 2 20 3 2Mg Al (OH) CO mH O . 

Μερικές από τις ιδιότητες του HAS που αντιστοιχούν στον τύπο 4,5 2 13 3 2Mg Al (OH) CO 3,5H O , σύμφωνα 

με εταιρεία παρασκευής του, είναι οι ακόλουθες: 
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Η κρυσταλλική δομή του: 

         OH
-
       

Mg
2+

, Al
3+

       

         OH
-
       

CO3
2-

, H2O                                               7,63 Å 

         OH
-
       

Mg
2+

, Al
3+

                                                       4,77 Å 

         OH
-
       

CO3
2-

, H2O                                              

 Τυπική ανάλυση 

Mg ως MgO 34% 

Al ως Al2O3 19% 

Μοριακή αναλογία MgO/ Al2O3 4,5 

Ελάττωση βάρους με τη ξήρανση (στους 105
ο
C για 1 ώρα)  0,34% 

Βαριά μέταλλα  10 ppm (max) 

Specific Surface Area 11 m
2
/g 

pH of Suspension (1 g / 50 ml C2H5OH + H2O) (1:1) 8,55 

 

Θερμική ανάλυση: 

Το περιεχόμενο νερό (12%) απομακρύνεται μετά τους 

180
ο
C μέχρι τους 300

ο
C.  

Η κρυσταλλική δομή παραμένει αμετάβλητη μέχρι τους 

350
ο
C.  

Ο κρύσταλλος αρχίζει να αποδομείται στους 350
ο
C  με 

την απομάκρυνση H2O και CO2, με αποτέλεσμα το 

σχηματισμό στερεού MgO-Al2O3 με τύπο Mg1-3x/2AlxO. 

Το στερεό αυτό παραμένει σταθερό μέχρι τους 800
o
C.  

Στους 900
ο
C έχουν σχηματιστεί MgO και MgAl2O4. 

 

3.4.2 ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΥΕΙ 

Οι κύριες αντιδράσεις που μπορούν να καταλύονται ταυτόχρονα, σε ένα στάδιο, από τον καταλύτη 

Magnesium-Aluminum-Hydroxide-Carbonate Hydrate (Mg-Al-OH-CO3), κάτι που αποτελεί βασικό στόχο της 

διατριβής, είναι η αντίδραση μετεστεροποίησης των γλυκεριδίων, δηλαδή των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων, και η εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών (μονοκαρβοξυλικών) οξέων, με μονοσθενείς 

αλκοόλες μικρού μοριακού βάρους, για την παραγωγή αλκοολεστέρων λιπαρών οξέων ή γλυκεριδίων και 

γλυκερίνης στην περίπτωση της αντίδρασης μετεστεροποίησης και αλκοολεστέρων λιπαρών οξέων και νερού 

στην περίπτωση της αντίδρασης εστεροποίησης. Παράλληλα, καταλύονται και οι αντίστροφες αντιδράσεις, 

δηλαδή η μετεστεροποίηση και η υδρόλυση των μεθυλεστέρων αντίστοιχα.  
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Λέγοντας αλκοολεστέρες αναφερόμαστε στους εστέρες μονοσθενών αλκοολών μικρού μοριακού βάρους, 

όπως μεθυλεστέρες αν χρησιμοποιηθεί η μεθανόλη, αιθυλεστέρες αν χρησιμοποιηθεί η αιθανόλη, προπυλεστέρες 

αν χρησιμοποιηθεί η προπανόλη, βουτυλεστέρες αν χρησιμοποιείται η βουτανόλη, κ.λπ. 

3.4.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΤΟΝ HAS 

Οι συνθήκες των αντιδράσεων παραγωγής βιοντίζελ εξαρτώνται από το είδος της διαδικασίας που θα 

χρησιμοποιηθεί. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα μη συνεχούς λειτουργίας, τότε είναι δυνατόν ο καταλύτης να 

λειτουργήσει σε ένα ή δύο στάδια. Για παράδειγμα, να επιτευχθεί με μία πρώτη αντίδραση μία μετατροπή της 

τάξης του 80% και, αφού ανακτηθεί με εξάτμιση και ψύξη η περίσσεια της αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκε, να 

γίνει διαχωρισμός και απομάκρυνση της γλυκερίνης, οπότε στη συνέχεια, με μία δεύτερη αντίδραση όπου θα έχει 

προστεθεί η επιπλέον κατάλληλη ποσότητα αλκοόλης, να ολοκληρωθεί η αντίδραση με τελική μετατροπή που θα 

έχει φθάσει στο 99,9%. Επίσης, μπορούν να εξασφαλίζονται αποδόσεις της τάξης του 98% σε ένα στάδιο, με την 

αντίδραση, όμως, να διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Εάν χρησιμοποιηθεί σύστημα συνεχούς έργου, η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει σε μία συστοιχία από 

αυτόκλειστα και διαχωριστές. Στον πρώτο αντιδραστήρα επιτυγχάνεται μία μετατροπή της τάξης του 85% και στη 

συνέχεια γίνεται εξάτμιση της αλκοόλης και κατόπιν διαχωρισμός της γλυκερίνης από το βιοντίζελ. Στον δεύτερο 

αντιδραστήρα η αντίδραση ολοκληρώνεται με την προσθήκη της αλκοόλης που εξατμίστηκε στο προηγούμενο 

στάδιο. Τέλος, η περίσσεια της αλκοόλης απομακρύνεται με εξάτμιση και ακολουθεί διαχωρισμός της γλυκερίνης 

από το βιοντίζελ. 

Σε ένα σύστημα συνεχούς έργου για την παραγωγή βιοντίζελ, είτε σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης είτε 

σε αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, είναι δυνατό η αντίδραση να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες από 100 - 

250
ο
C, σε πιέσεις από 10-50 bar και σε μοριακές αναλογίες αλκοόλης/ελαίου από 2:1 μέχρι 0,1:1 σε κάθε στάδιο, 

με προτιμότερες τις θερμοκρασίας 180 - 210
ο
C. Δηλαδή, η προσθήκη της αλκοόλης μπορεί να γίνεται σταδιακά 

στον αντιδραστήρα ή τους αντιδραστήρες, μεταφερόμενη σε μικρά κλάσματα. 

Για παράδειγμα, η εισαγωγή της αλκοόλης στους αντιδραστήρες εμβολικής ροής μπορεί να γίνεται με τον 

ακόλουθο τρόπο: 

i. Τροφοδοτώντας τον αντιδραστήρα με λάδι και ένα ποσοστό x% από την συνολική αλκοόλη, που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, στο κάτω μέρος του αντιδραστήρα και στη συνέχεια  

ii. Τροφοδοτώντας το συμπλήρωμα της αλκοόλης σχεδόν στο επάνω μέρος της αντιδραστήρα. Εάν δεν 

ξεπεράσουμε τη θερμοκρασία των 250
ο
C, τότε μετά από διαχωρισμό αποκτώνται αλκοολεστέρες ίδιου χρώματος 

με το αρχικό λάδι και άχρωμη γλυκερίνη. 

iii. Στη συνέχεια, ο αλκοολεστέρας μπορεί να περάσει μέσα από μία ρητίνη ή μέσα από απορροφητική 

αποχρωστική γη (προτιμότερο θα ήταν ενεργοποιημένος πηλός) ή μέσα από ενεργοποιημένο άνθρακα ή 

γλυκερίνη και να καθαριστεί πλήρως από τυχόντα υπολείμματα καταλύτη ή μονογλυκεριδίων. 

3.4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ HAS ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 

Η χρήση ετερογενών καταλυτών για την παραγωγή εστέρων δεν είναι νέα.  

Σε σύγκριση με τον NaX και τον ETS-10, δύο καταλύτες ζεολιθικής βάσης που έχουν δοκιμαστεί και 

προταθεί για την παραγωγή βιοντίζελ [24], ο καταλύτης Mg-Al-OH-CO3 εμφανίζει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

Ο NaX συμπεριφέρεται καλά στη θερμοκρασία των 100
ο
C. Με τον ETS-10 η μετατροπή σε εστέρες άγγιζε το 92% 

σε 3 h, με πρώτη ύλη σογιέλαιο που περιείχε 2,6% κ.β ελεύθερα λιπαρά οξέα. Ο καταλύτης δεν μετέτρεψε τα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα σε μεθυλεστέρες, με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκονται στο μίγμα στο τέλος της αντίδρασης. 

Όταν ο ETS-10 χρησιμοποιήθηκε στην μετεστεροποίηση ελαίου που περιείχε ελεύθερα λιπαρά οξέα σε ποσοστό 

27% κ.β., παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της δραστικότητάς του. Οι ποσότητες των ελεύθερων λιπαρών οξέων 
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ανέστειλαν τη δράση του καταλύτη, με αποτέλεσμα η μετατροπή σε εστέρες να είναι μικρότερη του 13,7% μετά 

από αντίδραση 4 h. Αυτό αποδεικνύει ότι τα ελεύθερα λιπαρά οξέα καταστρέφουν τον καταλύτη. 

Σε αντίθεση με τους καταλύτες αυτούς, ο βασικός καταλύτης Mg-Al-ΟΗ-CO3 λειτουργεί με την παρουσία 

οποιασδήποτε ποσότητας ελευθέρων λιπαρών οξέων, χωρίς να παρατηρείται μείωση της δραστικότητάς του, ενώ 

παράλληλα με την αντίδραση μετεστεροποίησης καταλύει σε ένα στάδιο και την αντίδραση της εστεροποίησης, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ταυτόχρονα και η περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ελεύθερα λιπαρά οξέα.  

3.4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ HAS ΜΕ ΜΙΓΜΑ ΟΞΕΙΔΙΩΝ MgO ΚΑΙ Al2O3 

Η αντίδραση της μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων για την παραγωγή εστέρων λιπαρών οξέων και 

γλυκερίνης με τη χρήση ετερογενούς καταλύτη αποτελούμενο από οξείδιο του μαγνησίου (MgO) ή μίγμα οξειδίων 

του μαγνησίου (MgO) και αργιλίου (Al2O3), τα οποία προκύπτουν από μετατροπή (ψήσιμο - επεξεργασία σε 

υψηλή θερμοκρασία, άνω των 300
ο
C) συστατικών υδροταλσιτικής βάσης τα οποία περιέχουν Mg και Al με 

ατομική αναλογία Mg:Al ≥ 1, μελετήθηκε από τον Siano [60] στην πατέντα με αριθμό WO 2006/050925 A1. 

Σύμφωνα με την αξίωση 4 της πατέντας, ο καταλύτης αυτός είναι σε θέση να καταλύει την αντίδραση ελαίων που 

περιέχουν ελεύθερα λιπαρά οξέα σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 1% κ.β.. Στη συγκεκριμένη πατέντα, όμως, η 

επιβεβαίωση της αξίωσης αυτής είναι ελλιπής και δεν αποδεικνύεται. 

Στο Παράδειγμα 3 της συγκεκριμένης πατέντας αναλύεται η αντίδραση της μετεστεροποίησης, απουσία 

καταλύτη, μίγματος σογιέλαιου - στεαρικού οξέος το οποίο περιέχει, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οξύτητα 10% 

κ.β.. Αναλυτικότερα, για την αντίδραση χρησιμοποιούνται 1,9 g ραφινέ σογιέλαιου και 0,1 g στεαρικού οξέος. Το 

μίγμα αυτό, κατά τους ισχυρισμούς των συγγραφέων, είναι οξύτητας 10% κ.β. (που αντιστοιχεί σε 0,20 g αρχικής 

ποσότητας οξέων στο μίγμα). Στη συνέχεια, με προθήκη 0,9 g μεθανόλης και αντίδραση του μίγματος για 60 min 

στους 180
ο
C επιτυγχάνεται μία μετατροπή της τάξης του 25% με ταυτόχρονη μείωση της οξύτητας στο 6,5% κ.β. 

(που αντιστοιχεί σε 0,13 g τελικής ποσότητας οξέος στο μίγμα). Η επισήμανση ότι η οξύτητα δρα καταλυτικά, και 

αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία μετατροπή της τάξης του 25 % στο έλαιο, είναι κοινώς αποδεκτή. Στη συνέχεια, στο 

Παράδειγμα 9 της πατέντας, γίνεται αναφορά σε πείραμα μετεστεροποίησης στη ίδια θερμοκρασία (180
ο
C) με 

έλαιο που περιέχει αρχική οξύτητα 27% κ.β. με χρήση καταλύτη 10% κ.β.. Παρόλη την υπερβολική ποσότητα του 

καταλύτη και την υψηλή οξύτητα του ελαίου, η οποία όπως προαναφέρθηκε δρα ως καταλύτης, σε ίδιο χρονικό 

διάστημα 60 min (1 h) επιτυγχάνεται μετατροπή μόλις 10,8% και μείωση της οξύτητας στο 9,4% κ.β. Η μείωση της 

οξύτητας είναι λογική αλλά δεν υπάρχει σύγκριση με αντίστοιχο πείραμα απουσία καταλύτη για την υπόδειξη της 

διαφοράς δραστικότητας του καταλύτη. Παράλληλα, όμως, παρατηρείται και μείωση της μετατροπής του ελαίου 

(μετατροπή μόνο 10,8%), αποτέλεσμα που αποδεικνύει ότι ο καταλύτης όχι μόνο δεν καταλύει την αντίδραση του 

ελαίου παρουσία οξέων σύμφωνα με την αξίωση 4 του WO 2006/050925 A1, αλλά μειώνει την μετατροπή αυτού 

(στο αντίστοιχο πείραμα αλλά με λιγότερο οξύ χωρίς καταλύτη είχαμε 25% μετατροπή). Την ίδια στιγμή, σύμφωνα 

με το Παράδειγμα 4, με τον ίδιο καταλύτη αλλά σε μικρότερη περιεκτικότητα (5% κ.β.), στην ίδια θερμοκρασία, η 

αντίστοιχη μετατροπή ραφινέ ελαίου, δηλαδή ελαίου με οξύτητα κάτω του 1% κ.β., σε διάστημα 60 min (1 h) ήταν 

92%. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συγγραφέων, αναμενόταν τουλάχιστον η ίδια μετατροπή (92 %) και στα όξινα 

έλαια και όχι μία φτωχή μετατροπή της τάξης του 10,8%, αφού, όπως ισχυρίζονται στη συγκεκριμένη πατέντα, ο 

καταλύτης είναι δραστικός και σε όξινα έλαια με οξύτητα πάνω του 1% κ.β. Τέλος, μετά από 120 min (2 h) η 

μετατροπή αυξάνεται στο 27,2% και η περιεκτικότητα σε οξέα μειώνεται στο 7,2% κ.β., ενώ μετά από 180 min (3 

h) η μετατροπή ανέρχεται στο 44,4% και η οξύτητα πέφτει στο 5,7% κ.β.. Η αύξηση της μετατροπής του ελαίου 

είναι λογική και πολύ πιθανόν να μην οφείλεται στην δράση του στερεού καταλύτη αλλά στη καταλυτική δράση της 

οξύτητας. Δυστυχώς δεδομένα πειράματος απουσία καταλύτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει 

σύγκριση και πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, δεν δίνεται. 
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3.4.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ HAS 

Η παρασκευή του καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3 πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο που προτάθηκε από τους 

Walter T. Rekhle (1985) και Cavani (1991). Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατό να παρασκευαστεί οποιοσδήποτε 

καταλύτης Mg-Al-ΟΗ-CO3 που έχει ατομική αναλογία Mg:Al ≥ 1. 

Αρχικά παρασκευάστηκαν δύο υδατικά διαλύματα:  

Το πρώτο περιείχε 256,0 g Mg(NO3)2·6H2O (1,00 mol) και 187,5 g Al(NO3)3·9H2O (0,50 mol) διαλυμένα 

σε 700 ml απιονισμένου νερού.  

Το δεύτερο περιείχε 280,0 g διαλύματος NaOH 50% κ.β., άρα 140,0 g NaOH (3,50 mol), 100 g άνυδρου 

Na2CO3 (0,943 mole) διαλυμένα σε 1000 ml απιονισμένου νερού. 

Οι ποσότητες των συστατικών των δύο διαλυμάτων ρυθμίστηκαν έτσι ώστε η τελική αναλογία Mg:Al στον 

καταλύτη να είναι ίση με 2:1, οπότε γι΄ αυτό αναφερόμαστε στον καταλύτη ΗAS-2.  

Η όλη διαδικασία παρασκευής του καταλύτη πραγματοποιήθηκε σε μία τρίλαιμη σφαιρική φιάλη των 3 lt, 

η οποία ήταν εφοδιασμένη με μηχανικό σύστημα ανάδευσης, δοσομετρικό σύστημα προσθήκης των υγρών στην 

κορυφή της φιάλης και θερμόμετρο. 

Στη σφαιρική φιάλη τοποθετήθηκε το δεύτερο διάλυμα και στη συνέχεια προστέθηκε το πρώτο διάλυμα 

μέσω του δοσομετρικού συστήματος προσθήκης υγρού. Η προσθήκη διήρκησε 4 ώρες (h) και έγινε υπό ισχυρή 

ανάδευση. Η θερμοκρασία σε αυτό το στάδιο κρατήθηκε στους 35±1
o
C με τη βοήθεια υδατόλουτρου όπου ήταν 

βυθισμένη η σφαιρική φιάλη. Με το τέλος της προσθήκης είχε ολοκληρωθεί ο σχηματισμός του καταλύτη Mg-Al-

ΟΗ-CO3 (πυλός). Στη συνέχεια, ακολούθησε θέρμανση του μίγματος στους 65±1
o
C για 20 ώρες (h) υπό συνεχή 

ανάδευση. Το τελικό μίγμα φιλτραρίστηκε με τη βοήθεια φιλτρόπρεσας και εκπλύθηκε με νερό μέχρι το pH του να 

γίνει ουδέτερο. Η έκπλυση του καταλύτη είναι σημαντική επειδή το όλο μίγμα περιέχει ιόντα Na
+
 τα οποία εάν δεν 

απομακρυνθούν (και να γίνει έτσι το pH = 7) η συμπεριφορά και κυρίως η απόδοση του καταλύτη στις αντιδράσεις 

θα είναι παραπλανητική, αφού η καταλυτική του δράση θα οφείλεται στα ιόντα Na
+
 και όχι στον ίδιο τον καταλύτη. 

Ακολούθησε ξήρανση του καταλύτη στους 100 - 120
o
C για την απομάκρυνση της υγρασίας και τέλος έγινε λεπτή 

σκόνη διαμέτρου 10 - 100 μm με τη βοήθεια γουδιού. Το αποτέλεσμα ήταν μία λευκή σκόνη καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-

CO3 με αναλογία Mg:Al ίση με 2:1.  

Με την ίδια διαδικασία μπορούν να παρασκευαστούν καταλύτες Mg-Al-ΟΗ-CO3 με διάφορες αναλογίες 

Mg:Al. Με την ίδια μέθοδο και με τις κατάλληλες αρχικές ποσότητες των Mg(NO3)2·6H2O, Al(NO3)3·9H2O, NaOH 

και Na2CO3 παρασκευάστηκαν, επίσης, οι καταλύτες ΗAS-1, ΗAS-3, ΗAS-4, δηλαδή καταλύτες Mg-Al-ΟΗ-CO3 με 

μοριακές αναλογίες Mg:Al ίσες με 1:1, 3:1 και 4:1 αντίστοιχα.  

Με όλους τους καταλύτες που παρασκευάστηκαν αλλά και με έτοιμο εμπορικό καταλύτη ίδιου τύπου που 

παραγγέλθηκε από εργαστήριο του εξωτερικού έγιναν δοκιμές σε αντιδράσεις μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων 

και ζωικών λιπών. 

3.4.7 ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΜΕ ΤΟΝ HAS 

3.4.7.1 Δράση πιθανών ετερογενών καταλυτών σε σχέση με τον HAS 

Με στόχο την ανεύρεση στερεών ετερογενών καταλυτών, οι οποίοι θα ήταν σε θέση να προωθήσουν την 

αντίδραση μετεστεροποίησης χωρίς να επηρεάζονται από την ποιότητα των πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα 

από την παρουσία οξύτητας (ελεύθερων λιπαρών οξέων) και υγρασίας σε αυτές, πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

μετεστεροποίησης καταρχήν ραφιναρισμένου βαμβακελαίου με τη χρήση διαφόρων ετερογενών καταλυτών στον 

εργαστηριακό αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, διαλείποντος έργου και υψηλών πιέσεων. Τα πρώτα πειράματα 

πραγματοποιήθηκαν στη θερμοκρασία των 210
ο
C και σε ατμόσφαιρα αζώτου (N2) για την αποφυγή οξειδώσεων 

στο αντιδρών μίγμα. 
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Σε κάθε πείραμα, σε συνθήκες περιβάλλοντος τοποθετήθηκαν στον αντιδραστήρα 200 g ραφιναρισμένου 

βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης και 2 g καταλύτη, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε καταλύτης σε ποσοστό 1% κ.β. της 

ποσότητας του ελαίου. Η ποσότητα της μεθανόλης αντιστοιχεί σε μία μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 

6:1. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα (4) πειράματα χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό καταλύτη σε κάθε 

πείραμα.  

Οι ετερογενείς καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν α) σκόνη CaCO3, β) σκόνη CaO, γ) σκόνη όξινου 

ζεόλιθου ZSM-5 και δ) σκόνη του βασικού καταλύτη της προτεινόμενης διεργασίας, του οποίου δόθηκε το όνομα 

HAS-2 και ο οποίος παρασκευάστηκε με τη μέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. Τα 

αποτελέσματα της καταλυτικής δράσης των καταλυτών αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 21 που ακολουθεί. 

Επειδή σε υψηλές θερμοκρασίες η θερμοκρασία είναι ικανή από μόνη της να καταλύει την αντίδραση της 

μετεστεροποίησης, πραγματοποιήθηκε και το αντίστοιχο πείραμα απουσία καταλύτη ώστε να ελεγχθεί η επίδραση 

της θερμοκρασίας στην μετατροπή των τριγλυκεριδίων. Όλα τα πειράματα διήρκεσαν 3 ώρες. 

Πίνακας 21. Αποτελέσματα πειραμάτων μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C,  

 με μοριακή αναλογίας μεθανόλης/ελαίου ίσης με 6:1, 

 παρουσία διαφορετικών καταλυτών αλλά και απουσία καταλύτη. 

Έλαιο Μεθανόλη Καταλύτης Θερμοκρασία Μετατροπή Τριγλυκεριδίων Παραγωγή 
Εστέρων (g) (g)  (°C) σε 3 h (%) σε 3 h (%) 

200 42,6 CaCO3 210 92,6 72,6 

200 42,6 CaO 210 96,9 78,4 

200 42,6 ZSM-5 210 87,7 65,5 

200 42,6 HAS-2 210 99,9 85,2 

200 42,6 - 210 42,3 18,5 

 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του Πίνακα παρατηρούμε την ισχυρή καταλυτική δράση του HAS-2. 

Παρόλο που και οι άλλοι καταλύτες προκαλούσαν μία σημαντική μετατροπή των τριγλυκεριδίων σε χρόνο 3 h, σε 

ποσοστά 92 - 97%, το γεγονός αυτό τους κάνει λιγότερο ελκυστικούς από τον HAS-2, με τον οποίο η μετατροπή 

των τριγλυκεριδίων άγγιξε το 100%. Οι προδιαγραφές του τελικού προϊόντος απαιτούν ποσοστό τριγλυκεριδίων 

σε αυτό το πολύ 0,2% κ.β. ή, με άλλα λόγια, ποσοστό μετατροπής των τριγλυκεριδίων τουλάχιστον 99,8%, το 

οποίο επιτυγχάνεται μόνο με την χρήση του καταλύτη HAS-2 της προτεινόμενης διεργασίας. Επίσης, η θερμική 

μετατροπή των τριγλυκεριδίων χωρίς τη χρήση κάποιου καταλύτη κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Έτσι, 

δεν υπήρξε λόγος να προχωρήσουμε σε πειράματα μετεστεροποίησης όξινου ελαίου με τη χρήση των καταλυτών 

αυτών, στα οποία θα εξεταζόταν η συμπεριφορά τους παρουσία οξύτητας και υγρασίας, κάτι που άξιζε να δούμε 

και κάναμε με τον HAS. 

3.4.7.2 Επίδραση της αναλογίας Mg:Al στην αντίδραση μετεστεροποίησης 

Χρησιμοποιώντας τους καταλύτες που παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο που περιγράφτηκε παραπάνω, 

πραγματοποιήθηκαν τέσσερα πειράματα μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στον εργαστηριακό 

αυτόκλειστο αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, διαλείποντος έργου και υψηλών πιέσεων. 

Σε κάθε πείραμα, σε συνθήκες περιβάλλοντος προστέθηκαν στον αντιδραστήρα 200 g ραφιναρισμένου 

βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής καθαρότητας (99,9 %) (δηλαδή μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 

ίση με 6:1) και 2 g καταλύτη (δηλαδή σε ποσοστό 1% κ.β. της ποσότητας του ελαίου), τον ΗAS-1 στο πρώτο 

πείραμα, τον HAS-2 στο δεύτερο, τον ΗAS-3 στο τρίτο και τον ΗAS-4 στο τέταρτο. Όλοι οι καταλύτες ήταν σε 

μορφή σκόνης. Στη συνέχεια ακολούθησε θέρμανση του εσωτερικού του αντιδραστήρα μέχρι τη θερμοκρασία των 

210°C υπό ισχυρή ανάδευση. Για την αποφυγή οξειδώσεων των αντιδρώντων και προϊόντων λόγω της υψηλής 

θερμοκρασίας, η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 3 ώρες. 
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα δείγματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 22 που ακολουθεί.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε πείραμα με καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3 που παρασκευάστηκε από εργαστήριο 

του εξωτερικού που μελετά καταλύτες, με μοριακή αναλογία Mg:Al ίση με 2:1 (ΗAS-2) για να ελεγχθεί εάν αυτός 

λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά με αυτόν που παρασκευάστηκε στο εργαστήριό μας. O καταλύτης αυτός είχε τα 

ίδια χαρακτηριστικά με τον δικό μας και έφερε το κωδικό όνομα DHT-2A από το εργαστήριο παρασκευής του.  

Πίνακας 22. Αποτελέσματα πειραμάτων μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C,  

 με μοριακή αναλογίας μεθανόλης/ελαίου ίσης με 6:1, 

 παρουσία καταλυτών Mg-Al-ΟΗ-CO3 οι οποίοι έχουν διαφορετική αναλογία Mg:Al. 

Έλαιο Μεθανόλη Καταλύτης Θερμοκρασία Μετατροπή Τριγλυκεριδίων Παραγωγή 
Εστέρων 

(g) (g)  (°C.) σε 3 h (%) σε 3 h (%) 

200 42,6 ΗAS-1 210 92,3 75,5 

200 42,6 ΗAS-2 210 99,9 85,2 

200 42,6 ΗAS-3 210 99,9 84,8 

200 42,6 HAS-4 210 97,1 80,3 

200 42,6 ΗAS-2 εμπ.* 210 99,9 85,3 

* Εμπορικός καταλύτης Mg-Al-ΟΗ-CO3 με μοριακή αναλογία Mg:Al ίση με 2:1 (ΗAS-2). 

Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων του Πίνακα 22 συμπεραίνουμε ότι ο καταλύτης ΗAS-2 λειτούργησε 

πολύ καλά, όπως το ίδιο καλά λειτούργησε και ο καταλύτης ΗAS-2 του εξωτερικού. Έτσι, κάθε καταλύτης Mg-Al-

ΟΗ-CO3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεργασία, ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής του. Παράλληλα με 

τον καταλύτη ΗAS-2 και οι άλλοι καταλύτες λειτούργησαν με παρόμοιες μετατροπές και συνεπώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και αυτοί για την παραγωγή βιοντίζελ. 

3.4.7.3 Επίδραση της περιεκτικότητας σε υγρασία στη δράση του HAS 

Ο καταλύτης ΗAS δοκιμάστηκε στην αντίδραση της μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 

στους 210°C, παρουσία και σημαντικής ποσότητας νερού (υγρασίας). Το πείραμα αυτό πραγματοποιήθηκε για 

την εξέταση της επίδρασης της υγρασίας (Η2Ο) στη δράση του καταλύτη. 

Στον αυτόκλειστο αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%), 2 g καταλύτη HAS-2 σε σκόνη καθώς και 6 g απιονισμένου νερού. Για την 

αποφυγή οξειδώσεων η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου (N2). Μετά την αποκατάσταση της 

θερμοκρασίας (περίπου σε 20 min) συλλέχθηκαν δείγματα από τον αντιδραστήρα σε 1,5 και σε 3 ώρες. Από την 

ανάλυση των δειγμάτων υπολογίστηκε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων και παραγωγή εστέρων (απόδοση) 

86,3% μετά από χρόνο 3 ωρών. Από τα αποτελέσματα του πειράματος φαίνεται και το πλεονέκτημα του καταλύτη 

να μην επηρεάζεται από την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε υγρασία. 

Αντίθετα, στη συμβατική μέθοδο παραγωγής βιοντίζελ, δηλαδή με τη χρήση NaOH ή KOH και CH3ONa ή 

CH3OK ως καταλύτες, προκύπτει στο τελικό προϊόν σαπούνι. Με τη χρήση του HAS-2, μετά από ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στο τελικό προϊόν, δεν διαπιστώθηκε παρουσία σαπώνων σε αυτό, πράγμα που επαληθεύει 

τη σταθερότητα και τη δράση του καταλύτη σε υδατικό περιβάλλον. 

3.4.7.4 Επίδραση της περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα στη δράση του HAS 

Ο καταλύτης ΗAS δοκιμάστηκε στην αντίδραση της μετεστεροποίησης, στους 210°C, παρουσία και 

σημαντικής ποσότητας ελεύθερων λιπαρών οξέων (οξύτητας). Πραγματοποιήθηκαν δύο πειράματα, το πρώτο με 

ραφιναρισμένο και το δεύτερο με όξινο βαμβακέλαιο. Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν για την εξέταση της 

επίδρασης των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFAs) στη δράση του καταλύτη. 

Στο πρώτο πείραμα, στον αυτόκλειστο αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). Για την αποφυγή οξειδώσεων η αντίδραση έγινε σε 
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ατμόσφαιρα αζώτου (N2). Μετά την αποκατάσταση της θερμοκρασίας (περίπου σε 20 min) συλλέχθηκαν δείγματα 

από τον αντιδραστήρα σε 1,5 και 3 ώρες. Από την ανάλυση των δειγμάτων υπολογίστηκε μία μετατροπή των 

τριγλυκεριδίων κοντά στο 99% και παραγωγή εστέρων (απόδοση) πάνω από 80% μετά από χρόνο 3 ωρών. 

Στον Πίνακα 23 και στο διάγραμμα του Σχήματος 17 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε 

τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια (DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις διάφορες χρονικές 

στιγμές της αντίδρασης. 

Πίνακας 23. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 4,5 7,5 15,3 72,7 

3 1,6 4,5 13,5 80,4 

 

Σχήμα 17. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C. 

Στο δεύτερο πείραμα, στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% 

κ.β.), 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2 σε σκόνη. Μετά την 

αποκατάσταση της θερμοκρασίας συλλέχθηκαν δείγματα σε 1,5 και 3 ώρες. Από την ανάλυση των δειγμάτων 

υπολογίστηκε μία μετατροπή των τριγλυκεριδίων τουλάχιστον 99% και απόδοση σε εστέρες κοντά στο 80% μετά 

από χρόνο 3 ωρών. Τέλος, η αρχική οξύτητα του ελαίου μειώθηκε από το 9,5% στο 3% κ.β.. 

Στον Πίνακα 24 και στο διάγραμμα του Σχήματος 18 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε 

τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια (DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα 

(FFAs) στις διάφορες χρονικές στιγμές της αντίδρασης. 

Πίνακας 24. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 210
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 1,6 5,8 14,0 3,1 75,5 

3 0,6 3,4 13,2 3,0 79,8 
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Σχήμα 18. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 210
ο
C. 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων φαίνεται το επιπλέον πλεονέκτημα του καταλύτη, δηλαδή να μην 

επηρεάζεται από την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ελεύθερα λιπαρά οξέα. Αντίθετα, ο συγκεκριμένος 

βασικός ετερογενής καταλύτης λειτουργεί συνεργικά με την οξύτητα. Τέλος, η σημαντική μείωση της αρχικής 

οξύτητας αποτελεί απόδειξη του χαρακτηριστικού του καταλύτη να καταλύει παράλληλα με την μετεστεροποίηση 

και την αντίδραση εστεροποίησης. 

Αντίθετα, στη συμβατική μέθοδο παραγωγής βιοντίζελ, δηλαδή με τη χρήση NaOH ή KOH και CH3ONa ή 

CH3OK ως καταλύτες, προκύπτει στο τελικό προϊόν σαπούνι. Με τη χρήση του HAS-2, μετά από ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε στο τελικό προϊόν, δεν διαπιστώθηκε παρουσία σαπώνων σε αυτό, πράγμα που επαληθεύει 

τη σταθερότητα και τη δράση του καταλύτη σε όξινο περιβάλλον. 

3.4.7.5 Η δράση του HAS στη μετεστεροποίηση υπερόξινων φυτικών ελαίων, τηγανελαίου και 

αποβλήτου ζωικού λίπους 

Ο καταλύτης ΗAS-2 δοκιμάστηκε, στους 210°C, στην αντίδραση της μετεστεροποίησης υπερόξινου 

βαμβακελαίου, το οποίο περιείχε οξύτητα 43% κ.β. και υγρασία 3,5% κ.β., αλλά και απόβλητου ζωικού λίπους σε 

ακατέργαστη μορφή, το οποίο περιείχε τριγλυκερίδια 55% κ.β., υγρασία 45% κ.β. και υπολείμματα πρωτεΐνης, 

ιστών και αίματος.  

Το πρώτο πείραμα, με το υπερόξινο βαμβακέλαιο, πραγματοποιήθηκε για τη μελέτη της επίδρασης της 

πολύ υψηλής περιεκτικότητας της πρώτης ύλης σε οξύτητα στη συμπεριφορά του καταλύτη. Όπως αναφέρεται 

στη βιβλιογραφία, ο Suppes σε ανάλογα πειράματα μετεστεροποίησης με ζεολιθικό καταλύτη ETS-10 κατάφερε 

σημαντικές μετατροπές των τριγλυκεριδίων σογιελαίου σε ποσοστά 80-92% μετά από 2 ώρες στους 100 - 120
ο
C, 

αλλά όταν χρησιμοποιήθηκε ο καταλύτης σε πειράματα με πρώτη ύλη έλαιο που περιείχε ελεύθερα λιπαρά οξέα 

σε ποσοστό 27% κ.β., η δράση του μειώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μία πολύ μικρή 

μετατροπή των τριγλυκεριδίων, της τάξης του 13,7% μετά από 4 ώρες.  

Αντίστοιχα, στην πατέντα του Siano, με πρώτη ύλη που περιείχε επίσης 27% κ.β. ελεύθερα λιπαρά οξέα, 

παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της οξύτητας αλλά πολύ μικρή μετατροπή του ελαίου, μόλις 10,8%, μετά από 1 

ώρα, τη στιγμή που στο ραφιναρισμένο έλαιο η αντίστοιχη μετατροπή με τη χρήση του καταλύτη ήταν 92%. Το 

αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει σαφώς την αναστολή της δράσης του καταλύτη παρουσία οξέων. Η μείωση της 

οξύτητας πιθανότατα να οφείλεται στην καταλυτική δράση της υψηλής θερμοκρασίας. 

Στην περίπτωση του καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3 με αναλογία Mg:Al ίση με 2:1 (ΗAS-2) που προτείνεται, τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο καταλύτης όχι μόνο δεν απενεργοποιήθηκε από την υψηλή οξύτητα και 
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την υψηλή υγρασία της πρώτης ύλης αλλά δούλεψε συνεργικά με αυτή και μετέτρεψε πλήρως τα τριγλυκερίδια σε 

μεθυλεστέρες σε μικρότερο χρόνο από ότι στο ραφιναρισμένο έλαιο. 

Συγκεκριμένα, στον αυτόκλειστο αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g υπερόξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 

43% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2 σε μορφή σκόνης. Για την 

αποφυγή οξειδώσεων η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου (N2). Μετά την αποκατάσταση της 

θερμοκρασίας των 210
ο
C (σε 20 min) συλλέχθηκαν δείγματα από τον αντιδραστήρα σε 1,5 και 3 ώρες. Από την 

ανάλυση των δειγμάτων υπολογίστηκε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων και παραγωγή εστέρων (απόδοση) 

πάνω από 75% μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης (μετά από χρόνο 3 ωρών). Από τα αποτελέσματα του 

πειράματος αποδεικνύεται το σημαντικό πλεονέκτημα του καταλύτη να μην επηρεάζεται από οποιαδήποτε 

περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ελεύθερα λιπαρά οξέα και να λειτουργεί συνεργικά με την οξύτητα για την 

κατάλυση της αντίδρασης μετεστεροποίησης. Σημαντική είναι, επίσης, η επισήμανση της μείωσης της οξύτητας 

της πρώτης ύλης, η οποία από 43% μειώθηκε στο 8,1% κ.β.. Η μείωση αυτή επιβεβαιώνει την απόδειξη ότι ο 

καταλύτης παράλληλα με την μετεστεροποίηση καταλύει και την αντίδραση της εστεροποίησης. 

Ένα άλλο πείραμα έγινε με χρησιμοποιημένο λάδι εστιατορίου. Το λάδι που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

τηγανισμένο φοινικέλαιο. Η αρχική του κατάσταση ήταν αρκετά επιβαρημένη και δύσκολη, είχε σκούρο πορτοκαλί 

χρώμα, περιείχε υπολείμματα τηγανισμένων τροφών και ήταν διασκορπισμένο σε στερεά μορφή μέσα σε μεγάλη 

ποσότητα νερού. Η οξύτητά του μετρήθηκε στο 2,67% κ.β. Η μόνη προ-επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε στο 

λάδι αυτό ήταν ο διαχωρισμός του στερεού μέρους της πρώτης ύλης (του λαδιού) με αποστράγγιση του νερού και 

στη συνέχεια με φιλτράρισμα των στερεών υπολειμμάτων. Η μετεστεροποίηση του λαδιού αυτού έγινε με μοριακή 

αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1 (mol∙mol
-1

) στους 200
o
C, ενώ η ποσότητα του καταλύτη ήταν το 1% κ.β. 

της ποσότητας του λαδιού. Μετά το πέρας της αντίδρασης (3 h) έγινε απομάκρυνση της γλυκερίνης και περαιτέρω 

αντίδραση του μίγματος στην ίδια θερμοκρασία με νέα μεθανόλη σε μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 

6:1 και νέο καταλύτη σε ποσοστό 0,5% κ.β. της ποσότητας της ελαιώδους φάσης. Το τελικό μίγμα δεν περιείχε 

τριγλυκερίδια, περιείχε διγλυκερίδια 0,2% κ.β., μονογλυκερίδια 1,3% κ.β., οξύτητα 0,1% κ.β. και περίπου 98% κ.β. 

μεθυλεστέρες. 

Ένα τρίτο πείραμα, με το απόβλητο μη επεξεργασμένο ζωικό λίπος, πραγματοποιήθηκε για την μελέτη 

της δράσης του καταλύτη στη μετεστεροποίηση ζωικού λίπους πολύ κακής ποιότητας, καθώς και της επίδρασης 

της πολύ μεγάλης περιεκτικότητας σε υγρασία αλλά και διαφόρων μολυσματικών συστατικών (πρωτεϊνών, 

αίματος, υπολειμμάτων ιστών με περιεχόμενο λίπος) στη δράση αυτή. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται θεωρητικά η 

μετεστεροποίηση του ζωικού λίπους, όμως δεν υπήρχαν επαρκή πειραματικά δεδομένα, ιδίως για ζωικό λίπος σε 

ακατέργαστη crude μορφή. Το ζωικό λίπος προήλθε από ενδιάμεσο στάδιο διαδικασίας αδρανοποίησης ζωικών 

αποβλήτων. Το χρώμα του ήταν σκούρο, σχεδόν μαύρο. Ο προσδιορισμός της αρχικής περιεκτικότητάς του σε 

γλυκερίδια έγινε με τη χρήση του αέριου χρωματογράφου. Η ύπαρξη των ακαθαρσιών ήταν εμφανής, αλλά δεν 

κρίθηκε σκόπιμη η ακριβής ταυτοποίησή τους. 

Στον αυτόκλειστο αντιδραστήρα
 
προστέθηκαν 200 g ακατέργαστου απόβλητου ζωικού λίπους (περιείχε 

τριγλυκερίδια 56,2% κ.β., διγλυκερίδια 5,3% κ.β., μονογλυκερίδια 1,4% κ.β., υγρασία 45% κ.β. και άλλες ουσίες), 

42,6 g μεθανόλης αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2 σε μορφή σκόνης. Για την αποφυγή 

οξειδώσεων η αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου. Μετά την αποκατάσταση της θερμοκρασίας 

των 210
ο
C συλλέχθηκαν δείγματα από τον αντιδραστήρα σε 1,5 και 3 ώρες. Από την ανάλυση των δειγμάτων 

υπολογίστηκε πλήρης μετατροπή (σχεδόν 100%) των τριγλυκεριδίων και παραγωγή εστέρων περίπου 75% μετά 

την ολοκλήρωση της αντίδρασης (μετά από χρόνο 3 ωρών). Το μίγμα περιείχε επίσης διγλυκερίδια 3,16% κ.β. και 

μονογλυκερίδια 13,24% κ.β. Οι συγκεντρώσεις των τελευταίων έπεσαν στο 0,32% κ.β. και 3,84% κ.β. αντίστοιχα 

μετά από απομάκρυνση της γλυκερίνης και παράταση της αντίδρασης για 3 ώρες στην ίδια θερμοκρασία.  

Ο προσδιορισμός της οξύτητας του αρχικού λίπους και του τελικού προϊόντος δεν ήταν εφικτός, αφού το 

χρώμα του δείγματος ήταν ακατάλληλο για τη μέθοδο μέτρησης της οξύτητας που χρησιμοποιούσαμε. 
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Το τελικό προϊόν εξακολουθούσε να έχει το σκούρο χρώμα και να περιέχει το νερό που περιείχε αρχικά. 

Με απομάκρυνση της υγρασίας, φιλτράρισμα του τελικού μίγματος με φίλτρα 10 και 1 μm για την απομάκρυνση 

των στερεών, καθώς και αποχρωματισμό με τη χρήση αποχρωστικής γης ενεργού άνθρακα ή άλλου κατάλληλου 

προσροφητικού, είναι δυνατός ο τελικός εξευγενισμός του προϊόντος σύμφωνα με το ΕΝ-14214. 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων αποδεικνύονται τα σημαντικά πλεονεκτήματα του καταλύτη να 

μην επηρεάζεται από την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε υγρασία και οξύτητα, αλλά και σε άλλες προσμίξεις, 

σε οποιαδήποτε ποσοστά, ενώ παράλληλα ο καταλύτης μετεστεροποιεί 100% και το ζωικό λίπος. 

3.4.8 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HAS ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Η βασικότερη και σημαντικότερη εφαρμογή των αλκοολεστέρων λιπαρών οξέων είναι η χρήση τους ως 

καύσιμο κίνησης, δηλαδή ως βιοντίζελ. Στην περίπτωση αυτή, όπως έχουμε αναφέρει, το τελικό προϊόν πρέπει να 

συμβαδίζει με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ-14214 για την Ευρώπη 

και άλλα μέρη του κόσμου και ASTM-D6751 για την Αμερική. Οι αλκοολεστέρες δεν πρέπει να περιέχουν σχεδόν 

καθόλου βαριά συστατικά των πρώτων υλών (φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών), όπως είναι τα τριγλυκερίδια, 

ελάχιστα διγλυκερίδια και ελάχιστα μονογλυκερίδια. Επίσης, το καύσιμο δεν πρέπει να περιέχει ελεύθερα λιπαρά 

οξέα συγκέντρωσης μεγαλύτερης από 0,5 mg KOH / g ελαίου (acid value), ελεύθερη γλυκερίνη συγκέντρωσης 

μεγαλύτερης από 0,02% κ.β. και στοιχεία όπως P (μέγιστης συγκέντρωσης 10 mg/kg) ή Na, K, Ca, Mg (μέγιστης 

συγκέντρωσης 5 mg/kg). Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του καυσίμου πρέπει να είναι συγκεκριμένη. 

Με την παραγωγή των αλκοολεστέρων παράγεται ταυτόχρονα και γλυκερίνη (GL), σε ποσοστό περίπου 

10% της μάζας του ελαίου ή του λίπους. Η γλυκερίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, αλλά 

μόνο εάν βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής καθαρότητας έχει κάποια αξία ικανή να εξασφαλίσει ικανοποιητικό 

κέρδος στον μεταποιητή. Η παραγωγή καθαρής γλυκερίνης με τις συμβατικές μεθόδους επιτυγχάνεται μόνο μετά 

από πολλά στάδια επεξεργασίας, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας και περιλαμβάνουν 

οξίνιση, εξουδετέρωση, διαχωρισμούς, αποχρωματισμό και συνεχείς αποστάξεις του τελικού προϊόντος. 

Όπως έχει αναφερθεί, σχεδόν όλες οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την παραγωγή 

αλκοολεστέρων οδηγούν σε παραγωγή ακατέργαστων προϊόντων, αλκοολεστέρων και γλυκερίνης, τα οποία στη 

συνέχεια θα πρέπει να εξευγενιστούν με ποικίλες, χρονοβόρες και δαπανηρές κατεργασίες, οι οποίες αυξάνουν 

σημαντικά το κόστος της παραγωγής εξευγενισμένων και εντός προδιαγραφών τελικών προϊόντων. 

Οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι αλκαλικοί καταλύτες, όπως τα υδροξείδια NaOH και KOH, αποσυντίθεται, 

οπότε ίχνη Na και K απαντώνται και στα δύο προϊόντα, και στη γλυκερίνη και στους αλκοολεστέρες, οπότε είναι 

απαραίτητο τα ίχνη αυτά να απομακρυνθούν από τους αλοολεστέρες. Η απομάκρυνση αυτή πραγματοποιείται με 

εξουδετέρωση του εστερικού κλάσματος με πυκνό ανόργανο ή οργανικό οξύ, στη συνέχεια με το πλύσιμο και τη 

ξήρανση του κλάσματος και σε κάποιες διεργασίες με δέσμευση της διαλυμένης γλυκερίνης σε ιοντοεναλλακτικές 

ρητίνες. Στο γλυκερινικό κλάσμα είναι απαραίτητη η όξινη διάσπαση των σαπώνων με τη χρήση ανόργανου οξέος 

και η εξουδετέρωση του καταλύτη, στη συνέχεια ο διαχωρισμός των αλάτων που σχηματίζονται και τέλος η 

απόσταξη και ο αποχρωματισμός της γλυκερίνης καθώς και η απομάκρυνση του νερού. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η εξάτμιση και στη συνέχεια η απόσταξη και η δέσμευση της περίσσειας της 

αλκοόλης, τόσο από την εστερική όσο και από την γλυκερινική στοιβάδα. Η απόσταξη από την εστερική στοιβάδα 

πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη προκαλέσει ανεπιθύμητη αντίστροφη αντίδραση του εστέρα 

με τη διαλυμένη σε αυτόν γλυκερίνη, η οποία αντίδραση θα οδηγήσει στο σχηματισμό μονογλυκεριδίων που θα 

καταστήσουν το τελικό προϊόν εκτός προδιαγραφών. 

Άρα για να προκύψουν αλκοολεστέρες και γλυκερίνη προδιαγραφών, είναι απαραίτητο να καταφύγει 

κανείς σε μία διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια τα οποία μόνο σε μονάδες μεγάλης κλίμακας, που είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένες, είναι οικονομικά βιώσιμα. 
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Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν τη χρήση ραφιναρισμένων ελαιούχων πρώτων υλών και σχεδόν 

άνυδρης αλκοόλης, δηλαδή πρώτων υλών με μέγιστη περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 0,05% κ.β. και σε 

υγρασία 500 mg/kg και αλκοόλης μέγιστης περιεκτικότητας σε υγρασία 200 - 500 mg/kg. Εάν η ελαιούχος πρώτη 

ύλη περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες λιπαρών οξέων και υγρασίας ή η αλκοόλη μεγαλύτερες ποσότητες υγρασίας, 

τότε γίνονται εμφανείς οι συνέπειες από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις της σαπωνοποίησης και της υδρόλυσης. 

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (RCOOH) αντιδρούν με τον καταλύτη (NaOH ή MeONa) και σχηματίζουν 

σαπούνια (RCOONa) και νερό (H2O) ή μεθανόλη (MeOH). Το νερό υδρολύει τους παραγόμενους εστέρες, στην 

περίπτωσή μας τους μεθυλεστέρες (RCOOMe), προς σχηματισμό ελεύθερων λιπαρών οξέων και αλκοόλης, στην 

περίπτωσή μας μεθανόλης. Τα παραγόμενα λιπαρά οξέα αντιδρούν πάλι με τον καταλύτη, με αποτέλεσμα οι 

διαδοχικές αυτές αντιδράσεις: 

i. να καταναλώνουν τον καταλύτη με συνέπεια τη μη ικανοποιητική κατάλυση της αντίδρασης, 

ii. να μειώνουν την απόδοση σε εστέρες αφού αυτοί γίνονται σαπούνια, 

iii. να παράγουν σαπούνια που δυσκολεύουν τον εξευγενισμό των τελικών προϊόντων και δημιουργούν 

περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Όπως αποδείχθηκε στο εργαστήριο, μπορεί να επιτευχθεί, σε ένα στάδιο και σε συγκεκριμένες συνθήκες 

θερμοκρασίας και πίεσης, η απευθείας παραγωγή καθαρού βιοντίζελ και άχρωμης (glass clean) και σε ορισμένες 

περιπτώσεις άοσμης γλυκερίνης, από ελαιούχες ύλες (φυτικά έλαια και ζωικά λίπη) οποιασδήποτε μορφής και 

σύστασης, με μονοσθενείς αλκοόλες, κυρίως με μεθανόλη, χρησιμοποιώντας έναν καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3, ο 

οποίος μπορεί να βρίσκεται σε ελεύθερη μορφή (σκόνη) ή να είναι ακινητοποιημένος σε κάποιο φορέα (ανόργανο 

ή οργανικό).  

Η παραγωγή αυτή μπορεί να γίνεται είτε συνεχώς (σε σύστημα συνεχούς λειτουργίας), για παράδειγμα 

σε σταθερή κλίνη, είτε μη συνεχώς (σε σύστημα διαλείποντος έργου) είτε σε σύστημα που περιλαμβάνει και τους 

δύο τρόπους.  

Τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη μπορεί να είναι ραφιναρισμένα, δηλαδή σχεδόν να μην έχουν οξύτητα 

και υγρασία, ή να περιέχουν οποιαδήποτε ποσότητα ελεύθερων λιπαρών οξέων και υγρασίας, χωρίς να λαμβάνει 

χώρα η ανεπιθύμητη αντίδραση της σαπωνοποίησης ή της υδρόλυσης όπως συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται οι 

συμβατικοί καταλύτες. Ο καταλύτης αυτός μπορεί να καταλύει ταυτόχρονα τις αντιδράσεις μετεστεροποίησης και 

εστεροποίησης σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το αντιδρών μίγμα μπορεί να περιέχει σημαντικές 

ποσότητες υγρασίας, έως και 50% κ.β., οποιεσδήποτε ποσότητες ελεύθερων λιπαρών οξέων, έως και 100% κ.β., 

αλλά και οποιεσδήποτε ακαθαρσίες και προσμίξεις, χωρίς οι τελευταίες να επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα 

του καταλύτη, ο οποίος μετατρέπει επιλεκτικά τα γλυκερίδια (τριγλυκερίδια, διγλυκερίδια και μονογλυκερίδια) και 

τα ελεύθερα λιπαρά οξέα σε αλκοολεστέρες. Το χαρακτηριστικό της αντοχής και της δράσης του στην υγρασία του 

επιτρέπει την κατάλυση των αντιδράσεων με ένυδρη αλκοόλη, όπως για παράδειγμα την βιοαιθανόλη. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των καταλυτών Mg-Al-ΟΗ-CO3 είναι η δυνατότητά τους να καταλύουν τη 

μετεστεροποίηση των ελαίων και λιπών με αλκοόλες μεγαλύτερης ανθρακικής αλυσίδας από τη μεθανόλη. Έτσι, 

είναι δυνατός ο σχηματισμός αιθυλεστέρων, οι οποίοι έχουν δύο επιπλέον πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιούνται 

ως καύσιμα. Το ένα αφορά στο σημείο πήξης των αιθυλεστέρων το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο, έως και 

10
ο
C, από αυτό των μεθυλεστέρων, χαρακτηριστικό που κάνει δυνατή τη χρήση περισσότερο κορεσμένων ελαίων 

και λιπών ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, αφού τα κορεσμένα έλαια δίνουν μεθυλεστέρες με υψηλό 

σημείο πήξης. Το άλλο αφορά στη χρήση αιθανόλης, άρα βιοαιθανόλης, οπότε το τελικό καύσιμο θα είναι 100% 

ανανεώσιμο, κάτι που δεν συμβαίνει υποχρεωτικά στην περίπτωση της χρήσης μεθανόλης. 

Όπως είπαμε, πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοντίζελ με τη χρήση του καταλύτη μπορούν να είναι όλα 

τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη, βρώσιμα ή μη. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτικά έλαια 

όπως το φοινικέλαιο (palm oil), το καρυδανέλαιο (coconut oil), το ριζέλαιο (rice bran oil) κ.ά., παραδοσιακά έλαια 
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όπως το ηλιέλαιο (sunflower oil), το καλαμποκέλαιο (corn oil), το βαμβακέλαιο (cottonseed oil), το κραμβέλαιο 

(rapeseed oil) ,το σογιέλαιο (soybean oil) κ.ά., ζωικά λίπη όπως το λίπος βοδινού (beef tallow), το λίπος χοιρινών 

‘λαρδί’ (lard), το λίπος πουλερικών, το λίπος αμνοεριφίων, το ιχθυέλαιο (fish oil) κ.ά., καθώς και όλα τα όξινα, τα 

υπερόξινα, τα χρησιμοποιημένα και απόβλητα λίπη και έλαια όπως το απόβλητο ζωικό λίπος (waste animal fat), 

τα βαθιά τηγανισμένα λάδια (deep frying oil), τα ζωικά λίπη από ψησταριές, αλλά και λιπαρά οξέα (FFAs) που 

αποτελούν παραπροϊόντα ραφινερίας, ολεΐνες κ.ά., αλλά και όλα τα παράγωγα φυτικά λάδια που προέρχονται 

από γενετικά τροποποιημένα φυτά ή υβρίδια αυτών. 

Γενικά, στις συμβατικές διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ, που χρησιμοποιούν αλκαλικούς καταλύτες, ο 

σχηματισμός μιας μικρής ενδιάμεσης στοιβάδας με τους βαρύτερους εστέρες και γλυκερίνης μετά την αντίδραση 

καθιστά δύσκολες τη διαδικασία διαχωρισμού της γλυκερίνης από τους εστέρες και την επίτευξη σημαντικών 

αποδόσεων και μετατροπών σε ένα μόνο στάδιο. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επεξεργασίας γίνεται πιο 

πολύπλοκη, αφού είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο διαχωρισμού της γλυκερίνης με 

εξάτμιση της μεθανόλης, πριν το στάδιο του εξευγενισμού των εστέρων και της τελικής γλυκερίνης που πρέπει να 

ακολουθήσει, όπως έχει περιγραφεί. Αντίθετα, με τη χρήση του ετερογενούς καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3 απαιτούνται 

πολύ λιγότερα στάδια επεξεργασίας. Στη νέα διεργασία με τη χρήση του συγκεκριμένου νέου καταλύτη μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν πολλά είδη αντιδραστήρων καθώς και συνδεσμολογίες τους. Η αντίδραση μπορεί να γίνεται 

σε ένα, δύο ή και περισσότερα στάδια, ανάλογα με τα δεδομένα σχεδιασμού, τη δυναμικότητα της μονάδας, την 

προέλευση της πρώτης ύλης, τον αυτοματισμό κ.λπ.. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα δύο σταδίων, στον πρώτο 

αντιδραστήρα ο εστέρας και η υψηλής ποιότητας γλυκερίνη διαχωρίζονται όταν η μετατροπή έχει φθάσει στο 80% 

και στη συνέχεια απομακρύνεται η περίσσεια της αλκοόλης, και στον δεύτερο αντιδραστήρα γίνεται προσθήκη της 

επιπλέον απαραίτητης ποσότητας αλκοόλης, οπότε επιτυγχάνεται τελική μετατροπή 99,9% και παραγωγή τελικών 

προϊόντων προδιαγραφών με φιλτράρισμα του καταλύτη και απόσταξη της αλκοόλης. 

Επίσης, είναι δυνατόν να παραχθεί βιοντίζελ και υψηλής καθαρότητας γλυκερίνη σε ένα μόνο στάδιο, 

εφαρμόζοντας τις κατάλληλες συνθήκες. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής βιοντίζελ με υψηλό περιεχόμενο 

σε μονογλυκερίδια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να ανακτηθούν σε υψηλή καθαρότητα και στη συνέχεια να 

διατεθούν για λοιπές εφαρμογές, π.χ. σε εφαρμογές ζαχαροπλαστικής. 

Όπως προαναφέρθηκε, η παρουσία του νερού στην αντίδραση δημιουργεί προβλήματα σε όλες σχεδόν 

τις διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ, γιατί το νερό προκαλεί την ανεπιθύμητη αντίδραση της υδρόλυσης του 

βιοντίζελ και τον σχηματισμό λιπαρών οξέων, τα οποία στη συνέχεια αντιδρούν με τον συμβατικό καταλύτη προς 

τον σχηματισμό σαπουνιών. Στην προτεινόμενη διεργασία η παρουσία του νερού δεν επηρεάζει την αντίδραση. Η 

δομή του καταλύτη είναι τέτοια ώστε να μην ευνοεί την αντίδραση της υδρόλυσης αλλά να ευνοεί επιλεκτικά τις 

επιθυμητές αντιδράσεις μετεστεροποίησης και εστεροποίησης. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, εάν η ελαιούχος 

πρώτη ύλη περιέχει ελεύθερα λιπαρά οξέα, σύμφωνα με την υφιστάμενη τεχνολογία σχηματίζονται σαπούνια από 

την αντίδραση του καταλύτη με τα λιπαρά οξέα. Και σε αυτή την περίπτωση ο προτεινόμενος τύπος καταλύτη 

υπερτερεί επειδή δεν αντιδρά με τα λιπαρά οξέα για το σχηματισμό σαπουνιών, παρόλο που είναι ένας βασικός 

καταλύτης. Αντίθετα, ευνοεί την αντίδραση της εστεροποίησης, δηλαδή της αντίδρασης των λιπαρών οξέων με 

την αλκοόλη για το σχηματισμό εστέρων και νερού. Συνεπώς, ο καταλύτης είναι κατάλληλος να παράγει βιοντίζελ 

και από όξινα έλαια και λίπη. 

 

3.5 Ο ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ CALB (CANDIDA ANTARCTICA LIPASE B) 

3.5.1 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

Στα πλαίσια της έρευνας για την ενζυμική παραγωγή βιοντίζελ με τη χρήση διαφόρων λιπασών, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η ακινητοποιημένη λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida Antarctica (Νοvozym 435). 
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Το συγκεκριμένο ένζυμο αποτελεί έναν αποτελεσματικό καταλύτη για τη μεθανόλυση τριγλυκεριδίων, τόσο σε 

διαλείπουσες όσο και σε συνεχείς διεργασίες. Επίσης, το ένζυμο αυτό καταλύει και την αντίδραση εστεροποίησης 

των ελεύθερων λιπαρών οξέων των φυτικών ελαίων και ζωικών λιπών. 

Ο φορέας ακινητοποίησης του ενζύμου Novozym 435 είναι σφαιρίδια μακρόπορης ακρυλικής ρητίνης 

(Lewatit E, ειδικής επιφάνειας 95,5 m
2
/g, μέσης διαμέτρου πόρων 179,2 Å) (Σχήμα 19). Τα μόρια της λιπάσης Β 

είναι προσδεμένα με ομοιοπολική σύνδεση πάνω στην επιφάνεια των σφαιριδίων της ρητίνης. 

 

Σχήμα 19. Ηλεκτρονική μικροφωτογραφία των σφαιριδίων του ενζύμου Novozym 435 (μεγέθυνση 200x). 

Η λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida antarctica είναι μία πρωτεΐνη, της οποίας το μέγεθος της 

κρυσταλλικής τρισδιάστατης δομής είναι 30 x 40 x 50 Å (προσδιορισμός με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ). Η 

πρωτεΐνη αυτή έχει μοριακό βάρος της τάξης των 33000 g/mol και ισοηλεκτρικό σημείο (pI) 6,26. Η καταλυτική 

δράση της λιπάσης αυτής οφείλεται σε μία δραστική τριάδα των αμινοξέων Ser 105, Asp18 και His224, τα οποία 

αποτελούν το ενεργό κέντρο του ενζύμου. Το ενεργό αυτό κέντρο έχει σχήμα ελλειπτικής χοάνης με διαστάσεις 

9,5 x 4,5 Å [41, 42]. Η είσοδος στο ενεργό κέντρο του ενζύμου βρίσκεται στο μέσο μιας εκτεταμένης υδρόφοβης 

επιφάνειας (περίπου 450 Å
2
), η οποία βοηθά στη πρόσδεση των υδρόφοβων τμημάτων των υποστρωμάτων [60]. 

Όπως και στις περισσότερες λιπάσες αυτού του τύπου (α/β υδρολάσες), τον κύριο ρόλο στην καταλυτική δράση 

του ενζύμου αυτού παίζει η πυρηνόφιλη σερίνη (Ser105), η οποία είναι προσβάσιμη στους οργανικούς διαλύτες 

μέσω ενός στενού καναλιού [44]. Η ύπαρξη του καναλιού αυτού έχει ως αποτέλεσμα την έντονη επίδραση των 

οργανικών διαλυτών στη δραστικότητα του ενεργού κέντρου, κάτι που έχει παρατηρηθεί από έναν μεγάλο αριθμό 

ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με αντιδράσεις αλκοόλυσης με τη CALB (Candida Antarctica Lipase B) απουσία 

ή παρουσία οργανικών διαλυτών. Στη λιπάση αυτή το ενεργό κέντρο, λόγω της μεγάλης υδρόφοβης επιφάνειας 

που το περιβάλλει, παρουσιάζει μεγάλη εκλεκτικότητα σε υδρόφοβα μόρια, κυρίως στα λιπίδια. Το μέγεθος της 

χοάνης του ενεργού κέντρου είναι τέτοιο ώστε το μέγιστο μήκος του λιπαρού οξέος (ή λιπιδίου), που μπορεί να 

προσδεθεί ολόκληρο σε αυτή, δεν ξεπερνά τα 13 άτομα άνθρακα (13,5 Å). Σε ύψος άνω των 13,5 Å από το βάθος 

της χοάνης βρίσκεται η εκτεταμένη υδρόφοβη επιφάνεια στην οποία προσδένονται τα υδρόφοβα τμήματα του 

υποστρώματος. Το υπόστρωμα (λιπαροί εστέρες, γλυκερίδια) προσδένεται κατά μήκος του άξονα της χοάνης του 

ενεργού κέντρου. Στο πάνω μέρος της χοάνης αυτής υπάρχει μία α5 έλικα που παίζει το ρόλο καπακιού ύψους 

10,5 Å, το οποίο μπορεί να κλείσει και να αδρανοποιήσει το ενεργό κέντρο. 

Όπως στις περισσότερες λιπάσες, έτσι και στην CALB το ενεργό κέντρο αποτελείται από δύο κανάλια. 

Στο ένα κανάλι προσδένεται η ακυλομάδα του υποστρώματος, ενώ στο άλλο κανάλι προσδένεται το αλκοολικό 

τμήμα του υποστρώματος. Το μόριο της CALB παρουσιάζεται στο Σχήμα 20.  

 

Σχήμα 20. Πρωτεϊνικό μόριο της CALB (Candida Antarctica Lipase B) 
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3.5.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ CALB 

Tο είδος του φορέα και ο τρόπος που αυτός συνδέεται με το μόριο του ενζύμου επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τη δραστικότητα της CALB. Κατά την πρόσδεση του ενζύμου στον φορέα του με ομοιοπολικούς δεσμούς 

δημιουργούνται ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολικών ομάδων του φορέα και της υδροξυλομάδας της 

καταλυτικής σερίνης (Ser 105) της λιπάσης. Αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζεται σημαντικά η ενεργότητα του 

ενζύμου. 

Ο βαθμός υδροφοβικότητας του φορέα δεν επηρεάζει την ενεργότητα της CALB [32].  

Μία επίσης σημαντική παράμετρος, που ρυθμίζει αποφασιστικά την ενεργότητα όλων των λιπασών και 

επομένως και της CALB, είναι η ποσότητα του νερού που βρίσκεται παγιδευμένη στο ένζυμο ή στον φορέα του, 

δηλαδή η θερμοδυναμική ενεργότητα του νερού στο ένζυμο. Από αρκετές αναφορές έχει διαπιστωθεί η παρουσία 

νερού της τάξης του 2 - 4% κ.β. στον φορέα ακινητοποίησης της CALB (Novozym 435) [24,55,56]. Λόγω του ότι η 

λιπάση αυτή χρησιμοποιείται κατά κόρο για την αλκοόλυση των τριγλυκεριδίων, καταβλήθηκε αρκετή προσπάθεια 

για την ανεύρεση της βέλτιστης ενεργότητας του νερού στο ένζυμο όπου παρουσιάζεται η μέγιστη δραστικότητά 

του. Για την CALB ερευνήθηκε η επίδραση διαφόρων τύπων φορέων στη βέλτιστη ενεργότητα νερού όπου 

παρατηρούνται και οι μεγαλύτεροι ρυθμοί κατά την αλκοόλυση. 

Έχει παρατηρηθεί πως αν οι λιπάσες χρησιμοποιούνται παρουσία οργανικών διαλυτών, απαιτείται πολύ 

μικρή ποσότητα νερού για την ενεργοποίησή τους. Όταν το ένζυμο είναι ακινητοποιημένο, η συγγένεια του φορέα 

με το νερό επηρεάζει την καταλυτική συμπεριφορά του ενζύμου. Πολλές φορές το νερό, που προσροφάται από 

τους στερεούς φορείς, μπορεί να προβλεφθεί από τον βαθμό υδροφοβικότητας του φορέα. Η διαθεσιμότητα του 

νερού στον βιοκαταλύτη, ώστε αυτός να μπορέσει να διατηρήσει την καταλυτική του ενεργότητα, εξαρτάται από 

την κατανομή του νερού σε όλα τα συστατικά του αντιδρώντος συστήματος, όπως του υποστρώματος (ελαίου - 

αλκοόλης), του οργανικού διαλύτη, του ενζύμου και του στερεού φορέα του ενζύμου. Γενικά, έχει διαπιστωθεί πως 

οι λιπάσες απαιτούν έστω και ελάχιστη ποσότητα νερού για να εμφανίσουν δραστικότητα κατά την αντίδραση της 

αλκοόλυσης των τριγλυκεριδίων. Η ποσότητα του νερού στη λιπάση, όπως και στο αντιδρών σύστημα, μπορεί να 

υπολογιστεί μέσω της θερμοδυναμικής ενεργότητας του νερού, από τις ισόθερμες ρόφησης - εκρόφησης νερού. 

Γενικά, η συμπεριφορά και η δραστικότητα των λιπασών κατά τη μετεστεροποίηση των ελαίων και λιπών 

επηρεάζεται από έναν σημαντικό αριθμό παραμέτρων, όπως: 

1) Το είδος και η σύσταση του ελαίου. 

2) Η ποσότητα της αλκοόλης (μοριακή αναλογία αλκοόλης/ελαίου). 

3) Η παρουσία ή η απουσία νερού. 

4) Η παρουσία ή η απουσία οργανικού διαλύτη. 

5) Η επίδραση της θερμοκρασίας στην αντίδραση της αλκοόλυσης. 

6) Η ποσότητα και το είδος του ενζύμου. 

7) Η επίδραση της παραγόμενης γλυκερίνης.  



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

72 

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 

 

4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ HAS 

Ακολούθησε σειρά πειραμάτων με καταλύτη τον HAS, κυρίως με ραφιναρισμένο και όξινο βαμβακέλαιο, 

σε διάφορες θερμοκρασίες από 170
ο
C - 210

o
C. Τα πειράματα έγιναν στον εργαστηριακό αντιδραστήρα πλήρους 

ανάδευσης και διαλείποντος έργου. Η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ήταν ίση με 6:1 (mol∙mol
-1

), τόσο στο 

ραφιναρισμένο όσο στο όξινο έλαιο. Η συγκέντρωση του καταλύτη διατηρήθηκε σε όλα τα πειράματα στο 1% κ.β. 

της αρχικής ποσότητας του ελαίου. Ο καταλύτης HAS ήταν σε μορφή σκόνης. Για την αποφυγή οξειδώσεων κάθε 

αντίδραση πραγματοποιήθηκε σε ατμόσφαιρα αζώτου (N2). Ακολουθούσε θέρμανση του αντιδραστήρα μέχρι την 

επιθυμητή θερμοκρασία. Λόγω της περίσσειας της μεθανόλης, στις συγκεκριμένες θερμοκρασίες η αρχική πίεση 

στον αντιδραστήρα ξεπερνούσε τα 25 bar. Τα δείγματα αφήνονταν να ηρεμήσουν και μετά το διαχωρισμό των δύο 

φάσεων ακολουθούσε φυγοκέντριση, οπότε σχηματίζονταν τρεις στιβάδες, η γλυκερινική στο κάτω μέρος, μετά 

μία στιβάδα με τον καταλύτη και στο πάνω μέρος η εστερική στιβάδα. Μετά την παραλαβή της εστερικής στιβάδας 

ακολουθούσε ελαφρά θέρμανσή της (30 - 40
ο
C) υπό ανάδευση για να απομακρυνθεί η περίσσεια της μεθανόλης.  

Τo ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο είχε οξύτητα < 0,5% κ.β.. Το όξινο βαμβακέλαιο παρασκευάστηκε στο 

εργαστήριό μας από το ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο, όπως έχει περιγραφεί, και είχε οξύτητα 9,5% κ.β.. 

Παράλληλα με τα καταλυτικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχα θερμικά πειράματα χωρίς 

καταλύτη, στις ίδιες θερμοκρασίες και γενικότερα στις ίδιες συνθήκες, με πρώτες ύλες το ραφιναρισμένο και όξινο 

βαμβακέλαιο, με την ίδια μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου. Τα πειράματα αυτά έγιναν για τη σύγκριση των 

καταλυτικών αποτελεσμάτων με αυτά των μη καταλυτικών. 

Επίσης, έγιναν ενδεικτικά πειράματα μετεστεροποίησης με καταλύτη τον HAS σε επιβαρημένες πρώτες 

ύλες, όπως τα υπερόξινα έλαια, τα χρησιμοποιημένα έλαια εστιατορίων και το ακατέργαστο ζωικό λίπος, τα οποία 

περιγράψαμε παραπάνω.  

Τέλος, για την περαιτέρω μελέτη του HAS πραγματοποιήθηκαν πειράματα που αποσκοπούσαν στην 

μελέτη της σταθερότητας και αποδραστικοποίησης του καταλύτη. 

4.1.1 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 210
ο
C 

4.1.1.1 Θερμική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 ώρες από τη στιγμή αποκατάστασης 

της θερμοκρασίας των 210±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

21 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 25. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 45,2 14,5 6,8 33,4 

3 34,9 15,6 10,0 39,4 

6 21,1 13,0 12,6 53,3 

9 11,4 9,4 13,0 66,2 
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Σχήμα 21. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C. 

4.1.1.2 Καταλυτική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5 και 3 από τη στιγμή 

της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 210±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 26 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

22 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 26. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 4,5 7,5 15,3 72,7 

3 1,6 4,5 13,5 80,4 

 

Σχήμα 22. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 210
ο
C. 
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4.1.1.3 Καταλυτική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5 και 3 ώρες από 

τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 210±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 27 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 23 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 27. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 210
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 1,6 5,8 14,0 3,1 75,5 

3 0,6 3,4 13,2 3,0 79,8 

 

Σχήμα 23. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου 

 στους 210
ο
C. 

4.1.2 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 200
ο
C 

4.1.2.1 Θερμική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9, 12 και 24 ώρες από τη στιγμή της 

αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 200±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 28 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

24 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 28. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 65,4 13,9 4,0 16,7 
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3 57,1 17,4 6,6 18,9 

6 31,6 17,7 11,8 38,9 

9 18,4 14,1 15,1 52,4 

12 10,2 10,4 16,6 62,8 

24 1,4 3,0 14,1 81,5 

 

Σχήμα 24. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C. 

4.1.2.2 Καταλυτική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9 και 24 ώρες 

από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 200±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

25 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 29. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 14,1 11,0 14,4 60,5 

3 4,0 5,0 13,8 77,2 

6 1,0 2,4 11,9 84,7 

9 0,7 2,3 10,5 86,5 

24 0,6 2,3 10,4 86,7 
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Σχήμα 25. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C. 

4.1.2.3 Θερμική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9, 12 και 24 ώρες από τη στιγμή 

της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 200±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 26 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 30. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 28,6 21,7 12,2 4,3 33,2 

3 17,2 18,8 15,2 3,2 45,6 

6 7,9 12,1 16,8 2,3 60,9 

9 3,1 6,8 16,4 1,8 71,9 

12 2,0 4,7 15,5 1,7 76,1 

24 0,8 2,4 13,4 1,4 81,9 

 

Σχήμα 26. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C. 
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4.1.2.4 Καταλυτική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9 και 24 

ώρες από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 200±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 27 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 31. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 3,0 3,8 13,0 3,1 77,1 

3 1,1 2,2 11,8 3,0 81,9 

6 0,7 1,8 10,2 3,0 84,3 

9 0,3 1,9 10,4 3,0 84,4 

24 0,1 1,8 10,3 3,0 84,8 

 

Σχήμα 27. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου 

 στους 200
ο
C. 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται η σημαντική επίδραση του καταλύτη (HAS) στις αντιδράσεις 

μετεστεροποίησης σε σχέση με το αντίστοιχο θερμικό πείραμα απουσία καταλύτη. Στην περίπτωση της θερμικής 

αντίδρασης απαιτείται σχεδόν τριπλάσιος χρόνος για την επίτευξη μετατροπών αντίστοιχων της καταλυτικής. Στην 

περίπτωση της θερμικής αντίδρασης, το όξινο βαμβακέλαιο αντιδρά πιο γρήγορα από το ραφιναρισμένο λόγω της 

καταλυτικής δράσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Το ίδιο συμβαίνει και στην καταλυτική αντίδραση όπου το 

όξινο περιβάλλον συνεργεί στην καταλυτική συμπεριφορά του HAS. Αυτό σημαίνει ότι η δράση του καταλύτη όχι 

μόνο δεν αναστέλλεται από την παρουσία των ελεύθερων λιπαρών οξέων, όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους 

καταλύτες που δοκιμάστηκαν ή αναφέρει η βιβλιογραφία, ιδιαίτερα όταν η περιεχόμενη οξύτητα είναι πολύ υψηλή, 

αλλά αντίθετα ενισχύεται από αυτή. Επιπλέον, η δράση του καταλύτη δεν επηρεάζεται από την παρουσία νερού 

στην πρώτη ύλη, ακόμα και σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Επίσης, από τη μελέτη της μεταβολής της οξύτητας κατά 

τη διάρκεια της αντίδρασης διαπιστώνεται ότι ο καταλύτης HAS καταλύει και την εστεροποίηση των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων. 
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4.1.3 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 190
ο
C 

Τα ίδια πειράματα επαναλήφθηκαν και στους 190
o
C για να ελεγχθεί πιθανή μετατόπιση της θέσης της 

ισορροπίας τόσο των γλυκεριδίων όσο και της οξύτητας με τη μείωση της θερμοκρασίας. 

4.1.3.1 Θερμική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 ώρες από τη στιγμή αποκατάστασης 

της θερμοκρασίας των 190±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 32 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

28 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 32. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 190
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 65,8 15,3 2,6 16,3 

3 53,2 18,1 5,1 23,6 

6 36,3 18,9 9,7 35,1 

9 22,3 16,3 12,6 48,9 

 

Σχήμα 28. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 190
ο
C. 

4.1.3.2 Καταλυτική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 ώρες από 

τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 190±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 33 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

29 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 
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Πίνακας 33. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 190
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 28,8 16,6 9,6 45,0 

3 16,2 14,6 13,6 55,6 

6 4,2 7,5 14,7 73,6 

9 1,5 5,0 14,0 79,5 

 

Σχήμα 29. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 190
ο
C. 

4.1.3.3 Θερμική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9 και 12 ώρες από τη στιγμή της 

αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 190±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 34 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 30 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 34. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs και MGs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 190
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0 

1,5 32,7 19,3 8,5 5,4 34,0 

3 17,3 19,8 13,2 4,3 45,4 

6 8,6 14,4 15,9 3,2 57,9 

9 6,5 12,0 15,5 2,3 63,6 

12 3,0 10,6 13,4 1,8 71,2 
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Σχήμα 30. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 190
ο
C. 

4.1.3.4 Καταλυτική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3 και 6 ώρες 

από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 190±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 35 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 31 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 35. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 190
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 5,6 7,3 13,3 3,4 70,4 

3 1,7 4,5 13,0 3,0 77,8 

6 0,9 3,1 11,6 3,0 81,3 

 

Σχήμα 31. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 190
ο
C. 



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

81 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι στους 200
ο
C είχαμε ελαφρά καλύτερες μετατροπές των 

γλυκεριδίων στην ισορροπία, ενώ η μετατροπή της οξύτητας ήταν η ίδια στις δύο θερμοκρασίες. 

4.1.4 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 180
ο
C 

4.1.4.1 Θερμική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 ώρες από τη στιγμή αποκατάστασης 

της θερμοκρασίας των 180±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 36 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

32 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 36. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 180
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 63,9 10,1 1,3 24,8 

3 56,3 13,3 4,6 27,9 

6 43,7 16,4 9,7 35,4 

9 26,0 15,5 6,7 51,8 

 

Σχήμα 32. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 180
ο
C. 

4.1.4.2 Καταλυτική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 ώρες από 

τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 180±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 37 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

33 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 
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Πίνακας 37. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 180
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 22,9 16,4 11,6 49,1 

3 8,6 11,1 13,3 67,0 

6 2,3 4,7 13,6 79,4 

9 1,6 3,5 11,1 83,8 

 

Σχήμα 33. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 180
ο
C. 

4.1.4.3 Θερμική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9, 12 και 24 ώρες από τη στιγμή 

της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 180±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 38 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 34 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 38. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs και MGs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0 

1,5 45,8 22,9 7,8 6,0 17,6 

3 29,7 24,3 11,4 4,6 30,1 

6 16,9 21,1 14,7 3,4 43,9 

9 9,5 16,7 17,2 2,8 53,8 

12 6,8 13,9 17,7 2,5 59,1 

24 1,9 6,2 16,3 1,9 73,7 
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Σχήμα 34. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 180
ο
C. 

4.1.4.4 Καταλυτική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 

ώρες από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 180±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 39 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 35 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 39. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 8,7 8,0 11,9 3,7 67,7 

3 3,1 3,9 11,0 3,5 78,5 

6 1,0 1,6 7,5 3,0 86,9 

9 0,8 1,2 7,3 3,0 87,7 

 

Σχήμα 35. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 180
ο
C. 
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Στους 180
ο
C, στο όξινο έλαιο παρατηρήθηκε μία μικρή μετατόπιση της ισορροπίας των αντιδράσεων 

μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων προς μεγαλύτερες μετατροπές. Αντίθετα, η ισορροπία 

της εστεροποίησης παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.  

4.1.5 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΤΟΥΣ 170
ο
C 

4.1.5.1 Θερμική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου και 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1, 2, 4, 8, 16 και 24 ώρες από τη στιγμή της 

αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 170±1
ο
C. 

Στον Πίνακα 40 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

36 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 40. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs 

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 170
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1 68,8 9,0 2,1 20,1 

2 60,3 12,0 3,6 24,0 

4 50,5 14,4 5,7 29,4 

8 28,4 14,4 10,6 46,6 

16 14,0 10,5 12,0 63,6 

24 6,3 6,3 11,1 76,3 

 

Σχήμα 36. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 170
ο
C. 

4.1.5.2 Καταλυτική μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 42,6 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9% κ.β.) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6 και 9 από τη 

στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 170±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 41 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs) και μεθυλεστέρες (MEs) στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 

37 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 
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Πίνακας 41. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs και MEs  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 170
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 95,0 4,6 0,4 0,0 

1,5 45,2 14,5 6,8 33,4 

3 40,0 15,6 10,0 39,4 

6 21,1 13,0 12,6 53,3 

9 11,4 9,4 13,0 66,2 

 

Σχήμα 37. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 170
ο
C. 

4.1.5.3 Θερμική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%). Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9, 12 και 24 ώρες από τη στιγμή 

της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 170±1
ο
C.  

Στον Πίνακα 42 παρουσιάζονται οι περιεκτικότητες του μίγματος σε τριγλυκερίδια (TGs), διγλυκερίδια 

(DGs), μονογλυκερίδια (MGs), μεθυλεστέρες (MEs) και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) στις χρονικές στιγμές 

συλλογής των δειγμάτων. Στο Σχήμα 38 παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάγραμμα της πορείας της αντίδρασης. 

Πίνακας 42. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 170
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, χωρίς τη χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

1,5 50,2 21,4 7,2 6,3 15,0 

3 40,2 23,1 8,6 5,6 22,6 

6 25,1 23,5 12,5 3,7 35,2 

9 15,6 21,2 15,3 3,2 44.8 

12 12,7 19,3 16,5 2,6 48,9 

24 4,7 11,0 17,3 2,1 64,9 
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Σχήμα 38. Πορεία της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 170
ο
C. 

4.1.6 ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ 170
ο
 - 210

ο
C ΜΕ ΟΞΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ  

Για την πληρέστερη μελέτη της συμπεριφοράς του καταλύτη HAS στα όξινα έλαια πραγματοποιήθηκε μία 

επιπλέον σειρά πέντε (5) πειραμάτων στις θερμοκρασίες 170
ο
, 180

ο
, 190

ο
, 200

ο
 και 210

ο
C με ενδιάμεση 

δειγματοληψία και δύο (2) ακόμα πειραμάτων στους 170
ο
 και 200

ο
C χωρίς ενδιάμεση δειγματοληψία, με πρώτη 

ύλη το όξινο βαμβακέλαιο οξύτητας 9,5% κ.β.. Σε κάθε πείραμα χρησιμοποιήθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου, 

42,6 g μεθανόλης και 2 g καταλύτη HAS-2. Σε κάθε πείραμα συλλέχθηκαν δείγματα μετά από 0, 0,5, 1,5, 3, 6, 9 

και 12 h από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας. Τα πειράματα στους 170
ο
 και 180

ο
C διήρκησαν 15 

h, οπότε συλλέχθηκε ένα επιπλέον δείγμα για κάθε πείραμα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 43 - 47 και στα διαγράμματα των Σχημάτων 39 - 43 που ακολουθούν. 

Πίνακας 43. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 170
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

0,5 36,1 18,5 8,1 5,1 32,1 

1,5 15,1 11,9 12,6 4,4 55,9 

3 5,7 8,1 13,5 3,8 69,0 

6 1,1 3,2 9,9 3,2 82,6 

9 0,3 1,9 8,2 2,9 86,7 

12 0,2 1,6 6,7 2,7 88,8 

15 0,2 1,4 6,6 2,5 89,3 
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Σχήμα 39. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 170
ο
C. 

Πίνακας 44. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

0,5 19,8 15,9 11,4 4,4 48,5 

1,5 5,5 8,1 12,5 3,5 70,4 

3 1,4 3,8 11,4 2,2 81,2 

6 0,2 1,8 8,5 2,4 87,1 

9 0,2 1,5 8,0 2,4 87,9 

12 0,1 1,4 7,8 2,3 88,4 

15 0,1 1,3 7,7 2,2 88,7 

 

Σχήμα 40. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 180
ο
C. 
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Πίνακας 45. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 190
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

0,5 16,5 14,6 11,2 3,3 54,4 

1,5 2,9 5,7 11,9 2,8 76,7 

3 0,4 2,5 10,4 2,6 84,1 

6 0,2 1,8 9,2 2,4 86,4 

9 0,2 1,6 8,6 3,6 86,0 

12 0,1 1,6 9,2 2,6 86,6 

 

Σχήμα 41. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 190
ο
C. 

Πίνακας 46. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs 

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

0,5 8,7 9,3 11,5 3,0 67,5 

1,5 1,3 3,1 10,8 2,6 82,2 

3 0,3 1,8 10,1 2,5 85,3 

6 0,2 1,8 10,0 2,5 85,5 

9 0,1 1,8 10,3 2,6 85,2 

12 0,1 1,7 10,5 2,6 85,0 
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Σχήμα 42. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 200
ο
C. 

Πίνακας 47. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 210
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

Χρόνος (h) TGs (% κ.β.) DGs (% κ.β.) MGs (% κ.β.) FFAs (% κ.β.) MEs (% κ.β.) 

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0 

0,5 5,5 7,1 10,8 3,0 73,6 

1,5 0,3 5,1 9,7 2,5 82,3 

3 0,2 1,9 9,7 2,4 85,8 

6 0,2 2,0 9,7 2,5 85,6 

9 0,1 2,0 9,8 2,6 85,5 

12 0,1 2,0 10,0 2,6 85,3 

 

Σχήμα 43. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 στους 210
ο
C. 
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Από τη μελέτη των παραπάνω αποτελεσμάτων παρατηρούμε ότι ο καταλύτης HAS λειτουργεί τόσο στις 

χαμηλές θερμοκρασίες των 170
ο
C όσο και στις υψηλότερες των 210

o
C. Επίσης, είναι προφανές ότι ο καταλύτης 

λειτουργεί με μεγαλύτερους ρυθμούς αντίδρασης στις υψηλές θερμοκρασίες 210
ο
C (πλήρης μετατροπή σε 3 h) 

από ότι στις χαμηλές 170
ο
C (πλήρης μετατροπή περίπου σε 6 ώρες). Όμως, οι παραγόμενοι εστέρες στους 

170
ο
C (περίπου 90%) είναι ελαφρώς περισσότεροι από τους εστέρες στους 210

ο
C (περίπου 85%). Αυτό οφείλεται 

στη θερμοδυναμική ισορροπία, δηλαδή ευνοείται η μετατόπιση της θέσης της χημικής ισορροπίας προς την 

παραγωγή εστέρων σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Επομένως, μία διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ με έναν 

πρώτο αντιδραστήρα σε υψηλή θερμοκρασία (π.χ. σε 210 
ο
C ή και υψηλότερα) θα είχε ως αποτέλεσμα μεγάλους 

ρυθμούς αντίδρασης και άρα γρήγορη μετατροπή τριγλυκεριδίων και με έναν δεύτερο αντιδραστήρα σε χαμηλή 

θερμοκρασία (π.χ. σε 170 
ο
C) θα εξασφάλιζε μεγάλη απόδοση σε μεθυλεστέρες. 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν (Σχήμα 44) παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ισορροπίας για κάθε 

θερμοκρασία, δηλαδή τα αποτελέσματα των μετρήσεων του τελευταίου δείγματος για κάθε ένα από τα πέντε 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν. Σε αυτό φαίνεται, με εξαίρεση το τελευταίο πείραμα στους 210
ο
C, ότι με την 

αύξηση της θερμοκρασίας παρατηρείται αύξηση στη συγκέντρωση ισορροπίας των μονογλυκεριδίων πράγμα που 

οδηγεί και σε μείωση των παραγόμενων μεθυλεστέρων. Δηλαδή, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τα τέσσερα 

πρώτα πειράματα, η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί μείωση της απόδοσης της αντίδρασης σε μεθυλεστέρες. 

 

 

Σχήμα 44. Συγκεντρώσεις ισορροπίας για τις διάφορες θερμοκρασίες. 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την δειγματοληψία στα πέντε παραπάνω πειράματα οδήγησε σε 

δύο επιπλέον πειράματα, με σκοπό τη σύγκριση των τελικών συγκεντρώσεων. Σε αυτά υπήρξε ένα μόνο δείγμα 

στο τέλος της αντίδρασης. 

Συγκεκριμένα, εξαιτίας του ανοίγματος του αντιδραστήρα για την λήψη κάθε δείγματος, υπήρχαν μικρές 

απώλειες σε μεθανόλη. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο η απώλεια αυτή σε μεθανόλη επηρέαζε την απόδοση της 

αντίδρασης πραγματοποιήθηκαν τα δύο νέα πειράματα και έγινε σύγκριση με τα αντίστοιχα προηγούμενα. 

Τα αποτελέσματα για κάθε θερμοκρασία παρουσιάζονται στους Πίνακες 48 και 49 που ακολουθούν: 

Πίνακας 48. Σύγκριση των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs στο τέλος της αντίδρασης 

 μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου στους 170
ο
C, 

 με ενδιάμεση δειγματοληψία και χωρίς ενδιάμεση δειγματοληψία, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

 Χρόνος 

(h) 

TGs 

(% κ.β.) 

DGs 

(% κ.β.) 

MGs 

(% κ.β.) 

FFAs 

(% κ.β.) 

MEs 

(% κ.β.) 

Πείραμα 

με ενδιάμεση 

δειγματοληψία 

15 0,1 1,4 6,6 2,5 89,4 

Πείραμα 

χωρίς ενδιάμεση 

δειγματοληψία 

15 0,1 1,3 5,8 2,2 90,5 

Απόκλιση (%)  0,0 8,8 10,7 12,7 1,2 

 

Πίνακας 49. Σύγκριση των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs στο τέλος της αντίδρασης 

 μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με ενδιάμεση δειγματοληψία και χωρίς ενδιάμεση δειγματοληψία, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS. 

 Χρόνος 

(h) 

TGs 

(% κ.β.) 

DGs 

(% κ.β.) 

MGs 

(% κ.β.) 

FFAs 

(% κ.β.) 

MEs 

(% κ.β.) 

Πείραμα 

με ενδιάμεση 

δειγματοληψία 

12 0,0 1,7 10,5 2,9 84,9 

Πείραμα 

χωρίς ενδιάμεση 

δειγματοληψία 

12 0,0 1,6 8,4 2,6 87,3 

Απόκλιση (%)  0,0 5,4 20,2 10,3 2,8 

 

Από τη σύγκριση των δύο αντίστοιχων πειραμάτων με και χωρίς ενδιάμεση δειγματοληψία, παρατηρείται 

μία απόκλιση στις τιμές των συγκεντρώσεων ισορροπίας. Με εξαίρεση τα μονογλυκερίδια, οι άλλες αποκλίσεις 

μπορούν να δικαιολογηθούν από την ακρίβεια του οργάνου.  

Όσον αφορά στις αποκλίσεις στα μονογλυκερίδια, αυτές μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι κατά το 

άνοιγμα του αντιδραστήρα σε κάθε δειγματοληψία διέφευγε μεθανόλη. Δηλαδή, στα πειράματα χωρίς ενδιάμεση 

δειγματοληψία, όπου δε χάθηκε ποσότητα μεθανόλης, η μετατροπή των μονογλυκεριδίων ήταν μεγαλύτερη. 
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4.1.7 ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ 170
o
C ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ/ΕΛΑΙΟΥ 9:1 ΚΑΙ 3:1 

4.1.7.1 Μετρήσεις - Αποτελέσματα 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε πείραμα αναφοράς με πρώτη ύλη ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο και μοριακή 

αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 9:1, ώστε να γίνει σύγκριση της πορείας της αντίδρασης των όξινων ελαίων με 

το πείραμα αυτό. Η πορεία της αντίδρασης του πειράματος αυτού παρουσιάζεται στον Πίνακα 50.  

Πίνακας 50. Πορεία αντίδρασης μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 170
o
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 9:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 2 4 6 8 16 24 

Τριγλυκερίδια (% κ.β.) 0,950 0,688 0,603 0,505 0,284 0,140 0,063 

Διγλυκερίδια (% κ.β.) 0,046 0,090 0,120 0,144 0,144 0,105 0,063 

Μονογλυκερίδια (% κ.β.) 0,004 0,021 0,036 0,057 0,106 0,120 0,111 

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν πειράματα με το όξινο βαμβακέλαιο οξύτητας 9,5% κ.β. Στα πειράματα αυτά 

μελετήθηκε, επίσης, και η πορεία της μείωσης της οξύτητας. 

Η πρώτη σειρά πειραμάτων με πρώτη ύλη το όξινο βαμβακέλαιο είχε ως σκοπό τη μελέτη της επίδρασης 

της μοριακής αναλογίας των αντιδρώντων στην πορεία και το τελικό αποτέλεσμα της αντίδρασης. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν δύο (2) πειράματα, το πρώτο με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 9:1 και το δεύτερο με 

μοριακή αναλογία 3:1. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 51 και 52 αντίστοιχα. 

Πίνακας 51. Πορεία αντίδρασης μετεστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,55% κ.β.) στους 170
o
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 9:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 2 4 6 8 16 24 

Τριγλυκερίδια (% κ.β.) 0,800 0,498 0,408 0,271 0,135 0,075 0,036 

Διγλυκερίδια (% κ.β.) 0,071 0,132 0,172 0,186 0,160 0,118 0,064 

Μονογλυκερίδια (% κ.β.) 0,038 0,061 0,063 0,082 0,162 0,174 0,241 

Οξύτητα (% κ.β.) 0.096 0,073 0,062 0,050 0,031 0,023 0,018 

 

Πίνακας 52. Πορεία αντίδρασης μετεστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,55% κ.β.) στους 170
o
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 3:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 2 4 6 8 16 24 

Τριγλυκερίδια (% κ.β.) 0,800 0,543 0,430 0,278 0,157 0,092 0,055 

Διγλυκερίδια (% κ.β.) 0,071 0,175 0,215 0,223 0,201 0,173 0,132 

Μονογλυκερίδια (% κ.β.) 0,038 0,054 0,075 0,110 0,143 0,160 0,179 

Οξύτητα (% κ.β.) 0,096 0,068 0,058 0,050 0,035 0,028 0,025 

 

Από τη σύγκριση της πορείας των αντιδράσεων του ραφινέ και του όξινου βαμβακελαίου καταλήγουμε 

στο γνωστό συμπέρασμα ότι η οξύτητα του ελαίου δρα καταλυτικά στη θερμική μετεστεροποίηση αλλά και στη 

θερμική εστεροποίηση. Στο διάγραμμα του Σχήματος 45, που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σύγκριση της πορείας 

της μετατροπής των τριγλυκεριδίων των δύο ελαίων (όξινου και ραφιναρισμένου βαμβακελαίου), στους 170
ο
C, με 

μοριακή αναλογία μεθανόλης ελαίου ίση με 9:1. 
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Σχήμα 45. Σύγκριση της πορείας κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων σε ραφιναρισμένο και όξινο 

  βαμβακέλαιο, στους 170
o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 9:1. 

 

 

Σχήμα 46. Σύγκριση της πορείας κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων και παραγωγής μονογλυκεριδίων 

 σε όξινο βαμβακέλαιο, στους 170
o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 3:1 και 9:1. 

Από τη μελέτη των τιμών των Πινάκων 51 και 52 καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: Αρχικά, η 

μεγαλύτερη περίσσεια μεθανόλης δεν φαίνεται να έχει σημαντική επίπτωση στην μετατροπή των τριγλυκεριδίων 

(διάγραμμα Σχήματος 46). Αυτό οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι δεν συμμετέχει στην αντίδραση όλη η ποσότητα 

της μεθανόλης από την αρχή αλλά μόνο η ποσότητα που είναι διαλυμένη στην ελαιώδη φάση. Όσο προχωρά η 

αντίδραση και αυξάνεται η διαλυτότητα της μεθανόλης στην ελαιώδη φάση τόσο περισσότερη επίδραση έχει η 

περίσσεια στη μετατροπή, με αποτέλεσμα στο τέλος να έχουμε σοφώς καλύτερα αποτελέσματα. 

4.1.7.2 Σταδιακή προσθήκη μεθανόλης - Αποτελέσματα 

Στην σειρά πειραμάτων θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης, που ακολουθεί, πραγματοποιήθηκε 

σταδιακή προσθήκη των ποσοτήτων της μεθανόλης που αντιστοιχούν στις τελικές μοριακές αναλογίες μεθανόλης 

/ ελαίου 9:1 και 3:1. Η σταδιακή προσθήκη της μεθανόλης είχε ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της περίσσειας της μεθανόλης στην πορεία της αντίδρασης καθώς και της επίδρασης της μεθανόλης 

στην οξύτητα του ελαίου. 

Το πείραμα που έγινε μέχρι να ολοκληρωθεί η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 9:1 ξεκίνησε αρχικά 

με μοριακή αναλογία 3:1, στη συνέχεια και μετά από 8 h αντίδρασης προστέθηκε δεύτερη ποσότητα μεθανόλης 
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που αντιστοιχούσε σε μία επιπλέον μοριακή αναλογία 3:1 και μετά από 16 αντίδρασης έγινε η τρίτη προσθήκη 

μεθανόλης αντίστοιχης μίας τρίτης μοριακής αναλογίας 3:1.  

Το δεύτερο πείραμα που έγινε μέχρι να ολοκληρωθεί η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 3:1 ξεκίνησε 

με μοριακή αναλογία 1:1 και στη συνέχεια έγινε δεύτερη προσθήκη μεθανόλης μοριακής αναλογίας 1:1 και τρίτη 

προσθήκη μεθανόλης μοριακής αναλογίας 1:1 στις 8 h και 16 h αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών παρουσιάζονται στους Πίνακες 53 και 54 που ακολουθούν.  

Πίνακας 53. Πορεία αντιδράσεων μετεστεροποίησης και εστεροποίησης  

 όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,55% κ.β.) στους 170
o
C  

 με σταδιακή προσθήκη μεθανόλης σε τρία στάδια, 

 μοριακής αναλογία μεθανόλης/ελαίου 3:1 για κάθε στάδιο, 

 δηλαδή με προσθήκες μεθανόλης 3:1 + 3:1 + 3:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 2 4 6 8 16 24 

Τριγλυκερίδια (% κ.β.) 0,800 0,543 0,430 0,278 0,151 0,056 0,026 

Διγλυκερίδια (% κ.β.) 0,071 0,175 0,215 0,223 0,191 0,116 0,059 

Μονογλυκερίδια (% κ.β.) 0,038 0,054 0,075 0,110 0,140 0,170 0,138 

Οξύτητα (% κ.β.) 0,096 0,069 0,062 0,057 0,038 0,026 0,019 

 

Πίνακας 54. Πορεία αντιδράσεων μετεστεροποίησης και εστεροποίησης  

 όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,55% κ.β.) στους 170
o
C  

 με σταδιακή προσθήκη μεθανόλης σε τρία στάδια,  

 μοριακής αναλογία μεθανόλης/ελαίου 1:1 για κάθε στάδιο, 

 δηλαδή με προσθήκες μεθανόλης 1:1 + 1:1 + 1:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 2 4 6 8 16 24 

Τριγλυκερίδια (% κ.β.) 0,800 0,567 0,447 0,359 0,215 0,085 0,051 

Διγλυκερίδια (% κ.β.) 0,071 0,152 0,167 0,211 0,216 0,153 0,127 

Μονογλυκερίδια (% κ.β.) 0,038 0,057 0,072 0,082 0,131 0,184 0,174 

Οξύτητα (% κ.β.) 0,096 0,080 0,072 0,064 0,048 0,033 0,028 

 

Σχήμα 47. Επίδραση της σταδιακής προσθήκης της μεθανόλης, συνολικής μοριακής αναλογίας 3:1,  

 στην πορεία κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων όξινου βαμβακελαίου, στους 170
o
C. 
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Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων του Πίνακα 54 (σταδιακή προσθήκη μεθανόλης 1:1 + 1:1 + 1:1) 

και του Πίνακα 52 (μοριακή αναλογία 3:1 από την αρχή), επαληθεύτηκαν οι υποθέσεις για τον τρόπο δράσης της 

μεθανόλης. Η κατανάλωση των τριγλυκεριδίων και στις δύο περιπτώσεις αρχικά προχωρά σχεδόν το ίδιο, πράγμα 

που αποδεικνύει ότι η περίσσεια της μεθανόλης δεν επηρεάζει τον αρχικό ρυθμό. Στη συνέχεια, παρατηρείται 

σημαντική διαφορά στον ρυθμό λόγω της αύξησης της διαλυτότητας της μεθανόλης στην ελαιώδη φάση. Μετά την 

προσθήκη μεθανόλης στις 8 h η διαφορά των μετατροπών στα δύο πειράματα σχεδόν μηδενίζεται (διάγραμμα 

Σχήματος 47). 

Το άλλο πείραμα με την σταδιακή προσθήκη μεθανόλης 3:1 + 3:1 + 3:1 δεν παρουσίασε τόσο μεγάλη 

διαφορά με το αντίστοιχο μοριακής αναλογίας 9:1 από την αρχή. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αρχική μοριακή αναλογία 3:1 ήταν ίσως η μέγιστη ποσότητα που κατάφερε να διαλυθεί στην ελαιώδη φάση που 

υπήρχε στον αντιδραστήρα μέχρι το χρονικό διάστημα της δεύτερης προσθήκης. 

4.1.8 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Σε όλα τα πειράματα που προηγήθησαν χρησιμοποιήθηκε μία μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση 

με 6:1 (mol∙mol
-1

). Στη συμβατική διεργασία παραγωγής μεθυλεστέρων, η οποία πραγματοποιείται περίπου στους 

62 
ο
C, η μοριακή αυτή αναλογία είναι ικανή για ικανοποιητικές αποδόσεις σε εστέρες, της τάξης του 96,5% που 

είναι και η ελάχιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε εστέρες για να ικανοποιείται η προδιαγραφή του ΕΝ-14214. 

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, π.χ. πάνω από τους 170
ο
C, η μοριακή αυτή αναλογία δεν είναι ικανή για μεγάλες 

αποδόσεις σε εστέρες λόγω θερμοδυναμικής ισορροπίας. Οι αποδόσεις αυτές κυμαίνονται από 85-90% κ.β.. 

Ένα επιπλέον μειονέκτημα του καταλύτη (HAS) είναι η υψηλή συγκέντρωση των μονογλυκεριδίων που 

παρατηρείται στο τέλος της αντίδρασης. 

Για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων σε εστέρες και τη μείωση της συγκέντρωσης των μονογλυκεριδίων 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα απομάκρυνσης της γλυκερινικής στοιβάδας και συνέχιση της αντίδρασης, ώστε 

να επιτευχθεί μετατόπιση της θέσης της ισορροπίας προς τα προϊόντα. 

Η εστεροποίηση, με τη σειρά της, είναι ισχυρά αμφίδρομη αντίδραση. Η απομάκρυνση της γλυκερίνης 

έχει ως αποτέλεσμα και την απομάκρυνση του νερού μαζί της (αφού το νερό ενώνεται με τη γλυκερίνη με δεσμούς 

υδρογόνου), με αποτέλεσμα τη μετατόπιση της θέσης της ισορροπίας και της εστεροποίησης και άρα τη μείωση 

της οξύτητας. 

Η απομάκρυνση της γλυκερίνης έγινε τη χρονική στιγμή που επικρατούσε στο μίγμα κατάσταση χημικής 

ισορροπίας και πραγματοποιήθηκε μετά τον διαχωρισμό των στοιβάδων με φυγοκέντριση του μίγματος. Επειδή 

κατά την απομάκρυνση παράλληλα απομακρυνόταν ο καταλύτης και η μεθανόλη, μετά από κάθε απομάκρυνση 

γινόταν επιπλέον προσθήκη μεθανόλης σε μοριακή αναλογία με το λάδι ίση με 3:1 (mol∙mol
-1

) και καταλύτη 0,5% 

κ.β.. Το πρώτο πείραμα απομάκρυνσης πραγματοποιήθηκε με πρώτη ύλη όξινο βαμβακέλαιο στη θερμοκρασία 

των 200
o
C (Πίνακας 55). Η πρώτη απομάκρυνση έγινε στις 9 ώρες και η δεύτερη στις 12 ώρες (διάγραμμα 

Σχήματος 48). 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 200 g όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), 42,6 g μεθανόλης 

αναλυτικής καθαρότητας (99,9%) και 2 g καταλύτη HAS-2. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 0, 1,5, 3, 6, 9, 12 και 

15 ώρες από τη στιγμή της αποκατάστασης της θερμοκρασίας των 200±1
ο
C.  

Στο τέλος της αντίδρασης, στις 9 ώρες, το τελικό προϊόν ήταν ένα μίγμα διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων, 

μεθυλεστέρων, ελεύθερων λιπαρών οξέων, μεθανόλης και γλυκερίνης. Υπολογίστηκαν σημαντικές ποσότητες 

διγλυκεριδίων (1,91 % κ.β.), μονογλυκεριδίων (10,36 % κ.β.) και λιπαρών οξέων (2,96 % κ.β.). Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να περιέχει μεθυλεστέρες 84% κ.β.. Για την αύξηση της απόδοσης σε μεθυλεστέρες 

και την κατανάλωση των συγκεντρώσεων ισορροπίας, η γλυκερινική στοιβάδα απομακρύνθηκε. Στη συνέχεια, η 

ελαιώδης φάση απογυμνώθηκε με ρεύμα αζώτου (Ν2) ώστε να απομακρυνθούν τα υπολείμματα του νερού και της 
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μεθανόλης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα προσροφητικό επιλεκτικό της υγρασίας, ώστε να 

απομακρυνθεί μόνο η ανεπιθύμητη υγρασία και να παραμείνει η χρήσιμη μεθανόλη στο μίγμα. Τέλος το μίγμα 

αντέδρασε με φρέσκια μεθανόλη (ποσότητας μισής της αρχικής, δηλαδή 21,3 g, άρα σε αναλογία με την ελαιώδη 

φάση ίση με 3:1 mol∙mol
-1

) και φρέσκο καταλύτη, για επιπλέον 3 ώρες (σημείο 1
ης

 απομάκρυνσης γλυκερινικής 

στοιβάδας του Σχήματος 21). Το αποτέλεσμα ήταν μία ελαιώδης στοιβάδα η οποία περιείχε λιγότερα διγλυκερίδια 

(0,54% κ.β.), μονογλυκερίδια (4,47% κ.β.) και λιπαρά οξέα (1,37% κ.β.). Καλύτερα αποτελέσματα προέκυψαν με 

μία δεύτερη απομάκρυνση της γλυκερινικής στοιβάδας, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η πρώτη (σημείο 2
ης

 

απομάκρυνση γλυκερινικής στοιβάδας του Σχήματος 21). Το αποτέλεσμα ήταν ένα τελικό προϊόν που περιείχε 

τριγλυκερίδια 0,2% κ.β., διγλυκερίδια 0,17% κ.β., μονογλυκερίδια 1,94% κ.β., ελεύθερα λιπαρά οξέα 1,01% κ.β. 

και μεθυλεστέρες 96,6% κ.β.. 

Πίνακας 55. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS, 

 με την πραγματοποίηση δύο απομακρύνσεων της γλυκερινικής στοιβάδας. 

Χρόνος  TGs  DGs  MGs  FFAs  MEs   

(h) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.)  

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0  

1,5 3,0 3,8 13,0 3,1 77,1  

3 1,1 2,2 11,8 3,0 81,9  

6 0,7 1,8 10,2 3,0 84,3  

9 0,3 1,9 10,4 3,0 84,4 
1

η
 απομάκρυνση 

γλυκερίνης. 

12 0,3 0,5 4,5 1,4 93,3 
2η απομάκρυνση 

γλυκερίνης 

15 0,2 0,2 1,9 1,0 96,6  

 

 

Σχήμα 48. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με απομάκρυνση της γλυκερινικής στοιβάδας στις 9 και 12 ώρες. 

Το ίδιο πείραμα στους 180
o
C είχε ανάλογα αποτελέσματα (Πίνακας 56 και διάγραμμα Σχήματος 49) με 

απόδοση σε μεθυλεστέρες 97,5% στο τέλος της αντίδρασης.  
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Οι καλύτερες αποδόσεις σε εστέρες οφείλονται στη θερμοδυναμική ισορροπία, δηλαδή ευνοείται, όπως 

έχουμε πει, η μετατόπιση της θέσης της ισορροπίας προς τους εστέρες σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

Πίνακας 56. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs, MGs, MEs και FFAs  

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση του HAS, 

 με την πραγματοποίηση δύο απομακρύνσεων της γλυκερινικής στοιβάδας. 

Χρόνος  TGs  DGs  MGs  FFAs  MEs   

(h) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.) (% κ.β.)  

0 80,0 7,0 3,5 9,5 0,0  

1,5 8,7 8,0 11,9 3,7 67,7  

3 3,1 3,9 11,0 3,5 78,5  

6 1,0 1,6 7,5 3,0 86,9  

9 0,8 1,2 7,3 3,0 87,7 
1

η
 απομάκρυνση 

γλυκερίνης. 

12 0,7 0,3 2,7 1,4 94,9 
2η απομάκρυνση 

γλυκερίνης 

15 0,9 0,1 1,4 0,1 97,5  

 

 

Σχήμα 49. Πορεία της καταλυτικής μετεστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C, 

 με απομάκρυνση της γλυκερινικής στοιβάδας στις 9 και 12 ώρες. 

4.1.9 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ HAS 

Στα πλαίσια της μελέτης του τρόπου της καταλυτικής συμπεριφοράς του καταλύτη (HAS) έγινε θερμική 

επεξεργασία του στη θερμοκρασία των 350
o
C. Σε μία κάψα πορσελάνης τοποθετήθηκαν 2,8 g καταλύτη και 

θερμάνθηκαν στους 350
o
C για δύο ώρες. Ο ρυθμός θέρμανσης ήταν τέτοιος ώστε χρειάστηκαν 6 ώρες για να 

φτάσει η θερμοκρασία στους 350
o
C. Μετά τη θέρμανση ακολούθησε η ψύξη του που έγινε με φυσικό τρόπο. Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας (περίπου σε 24 ώρες) ζυγίστηκε η ποσότητα του καταλύτη και βρέθηκε ίση με 

1,95 g (δηλαδή 30% μείωση του βάρους του). Στη συνέχεια, με τον ψημένο καταλύτη πραγματοποιήθηκε πείραμα 

μετεστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου (οξύτητας 9,5% κ.β.), με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1 

(mol mol
-1

), στους 180
o
C. Η ποσότητα του καταλύτη αντιστοιχούσε στο 1% κ.β. της αρχικής μάζας του ελαίου 

(Πίνακας 57). 
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Πίνακας 57. Πορεία των συγκεντρώσεων των TGs, DGs και MGs 

 στη μετεστεροποίηση και εστεροποίηση όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1, με χρήση θερμικά επεξεργασμένου HAS. 

 Χρόνος  

 0 1,5 3 6 

Τριγλυκερίδια  0,800 0,149 0,073 0,019 

Διγλυκερίδια  0,070 - 0,086 0,050 

Μονογλυκερίδια  0,035 - 0,148 0,133 

 
Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα του Σχήματος 50, όπου γίνεται η σύγκριση της μετατροπής των 

τριγλυκεριδίων με χρήση του θερμικά επεξεργασμένου καταλύτη και του φρέσκου ακατέργαστου καταλύτη, η 

δραστικότητα του θερμικά επεξεργασμένου καταλύτη μειώθηκε κατά ένα σχετικά μικρό ποσοστό. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η καταλυτική δράση του καταλύτη δεν οφείλεται μόνο στο πλέγμα αλλά και σε στοιχεία που 

υπάρχουν σε αυτό, τα οποία απενεργοποιήθηκαν από τη θερμική επεξεργασία. 

 

Σχήμα 50. Πορεία της μετατροπής των τριγλυκεριδίων όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C, 

 με χρήση μη επεξεργασμένου και θερμικά επεξεργασμένου καταλύτη. 

4.1.10 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ HAS 

Μία σημαντική παράμετρος της μελέτης ενός καταλύτη είναι η απενεργοποίησή του. Για τον σκοπό αυτό 

έγινε προσπάθεια ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του καταλύτη. Αρχικά πραγματοποιήθηκε πείραμα στους 

200
o
C με πρώτη ύλη ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο και μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1 (mol∙mol

-1
). 

Μετά την ολοκλήρωση του πειράματος έγινε διήθηση του τελικού μίγματος ώστε να συλλεχθεί ο καταλύτης. Ο 

τελευταίος, μετά από ένα καθαρισμό του με διαιθυλαιθέρα για να απομακρυνθούν από πάνω του τα υπολείμματα 

γλυκερίνης, μεθυλεστέρων και λαδιού, χρησιμοποιήθηκε ξανά σε δεύτερο πείραμα και στις ίδιες συνθήκες. Τα 

αποτελέσματα από τη σύγκριση των δύο πειραμάτων, καθώς και του αντίστοιχου που έγινε απουσία καταλύτη, 

παρουσιάζονται στα διαγράμματα των Σχημάτων 52 - 54. 

Δεύτερη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση του καταλύτη δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Ο λόγος 

ήταν η πολύ μικρή κοκκομετρία του καταλύτη (40-60 μm), η οποία με την διαδοχική ανάδευση γινόταν όλο και 

μικρότερη, οπότε στο τέλος ήταν δύσκολο να συλλεχθεί αξιόλογη ποσότητα. 
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Σχήμα 51. Πορεία της μετατροπής των τριγλυκεριδίων ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με χρήση μη επεξεργασμένου και χρησιμοποιημένου καταλύτη, αλλά και χωρίς καταλύτη. 

 

 

Σχήμα 52. Πορεία της μετατροπής των διγλυκεριδίων ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με χρήση μη επεξεργασμένου και χρησιμοποιημένου καταλύτη, αλλά και χωρίς καταλύτη. 

 

 

Σχήμα 53. Πορεία της μετατροπής των μονογλυκεριδίων ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C, 

 με χρήση μη επεξεργασμένου και χρησιμοποιημένου καταλύτη, αλλά και χωρίς καταλύτη. 
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4.1.11 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ  

Σε όλα τα προηγούμενα πειράματα χρησιμοποιήθηκε μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1 

(mol∙mol
-1

). Για να έχει η αντίδραση μεγαλύτερες αποδόσεις σε εστέρες, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τη 

χρήση μεγαλύτερης μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της θέσης 

της χημικής ισορροπίας προς τα προϊόντα, δηλαδή προς τους εστέρες. Η μεγάλη περίσσεια της αλκοόλης μπορεί 

να απομακρυνθεί από το τελικό προϊόν με εξάτμιση και να επαναχρησιμοποιηθεί, ώστε το κόστος της διεργασίας 

να παραμένει σε λογικά επίπεδα. 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 150 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 106,5 g μεθανόλης αναλυτικής 

καθαρότητας (99,9%) (άρα η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ήταν ίση με 20:1) και 2 g καταλύτη HAS-2. Η 

αντίδραση έγινε στους 200°C. Δείγματα συλλέχθηκαν μετά από 1,5 και 3 ώρες. 

Και στα δύο δείγματα μετρήθηκε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων και απόδοση σε εστέρες 97,5% 

και 97,9% αντίστοιχα.  

Από τα αποτελέσματα του πειράματος φαίνεται ότι μπορούμε να καταφέρουμε μεγάλες αποδόσεις σε 

εστέρες σε ένα μόνο στάδιο με τη χρήση μεγάλης περίσσειας μεθανόλης.  

4.1.12 ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HAS 

Για τον έλεγχο της δράσης του καταλύτη στην αντίδραση της μετεστεροποίησης με τη χρήση άλλων 

αλκοολών, εκτός της μεθανόλης (CH3OH), πραγματοποιήθηκαν πειράματα μετεστεροποίησης βαμβακελαίου με 

τη χρήση αναλυτικής καθαρότητας αιθανόλης (CH3CH2OH) και βιοαιθανόλης. Η αιθανόλη, όπως και η μεθανόλη, 

είναι μια αλκοόλη μικρού μοριακού βάρους, επομένως η μετεστεροποίηση είναι λογικό να πραγματοποιείται.  

Είναι γνωστό ότι η αιθανόλη είναι μία ισχυρά υγροσκοπική αλκοόλη, με αποτέλεσμα η χρήση της με τους 

κλασικούς βασικούς ομογενείς καταλύτες, όπως τα υδροξείδια του καλίου και νατρίου (KOH και NaOH) ή τα 

αιθοξείδια του καλίου και νατρίου (CH3CH2OK και CH3CH2ONa), να οδηγεί στη δημιουργία σαπώνων λόγω της 

περιεχόμενης υγρασίας. Για να μην υπάρχει το πρόβλημα αυτό στην περίπτωση αυτή, πρέπει η αιθανόλη να είναι 

απόλυτη, δηλαδή να περιέχει υγρασία σε συγκέντρωση μικρότερη από 500 ppm. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η 

αιθανόλη να επεξεργαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί σε ειδικές συνθήκες 

απόλυτης ξηρασίας, με αποτέλεσμα το κόστος της άρα και το κόστος της διεργασίας να είναι πολύ υψηλό.  

Ο στερεός βασικός καταλύτης HAS δεν επηρεάζεται από την υγρασία, όπως έχει αποδειχθεί, επομένως 

δεν αναμένονταν προβλήματα από τη χρήση συνηθισμένης αιθανόλης αναλυτικής καθαρότητας, ακόμα και στην 

περίπτωση που η τελευταία θα περιέχει σημαντικές ποσότητες υγρασίας.  

Για την επαλήθευση της μετεστεροποίησης με αιθανόλη και χρήση του HAS πραγματοποιήθηκαν δύο 

πειράματα στους 200
ο
C, το πρώτο με τη χρήση απόλυτης αιθανόλης και το δεύτερο με τη χρήση βιοαιθανόλης. Η 

απόλυτη αιθανόλη περιείχε υγρασία 1% κ.β., ενώ η βιοαιθανόλη περιείχε υγρασία 5% κ.β. (ήταν σε ακατέργαστη 

μορφή, αφού δεν είχε αποσταχτεί). 

Στον αντιδραστήρα προστέθηκαν 150 g ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 150 g αιθανόλης καθαρότητας 

99% (άρα η μοριακή αναλογία αιθανόλης/ελαίου ήταν μεγαλύτερη από 3:1) και 2 g καταλύτη HAS-2. Μετά το 

τέλος της αντίδρασης και αφού πραγματοποιήθηκαν οι δύο απομακρύνσεις της γλυκερίνης και η μετατόπιση της 

θέσης της ισορροπίας, μετρήθηκε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων και σχεδόν πλήρης των διγλυκεριδίων 

και απόδοση σε εστέρες στο 95,5%. 

Το ίδιο πείραμα, στις ίδιες συνθήκες και με τη χρήση της ίδιας μοριακής αναλογίας αλκοόλης/ελαίου αλλά 

με τη χρήση βιοαιθανόλης καθαρότητας 95% είχε παρόμοιο αποτέλεσμα, δηλαδή μετά το τέλος της αντίδρασης 

υπήρξε πλήρης μετατροπή των τριγλυκεριδίων και σχεδόν πλήρης των διγλυκεριδίων και η απόδοση σε εστέρες 

υπολογίστηκε στο 95,2%. 



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

101 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων φαίνεται ότι μπορούν να επιτυγχάνονται μεγάλες αποδόσεις σε 

εστέρες σε ένα μόνο στάδιο με τη χρήση αιθανόλης (99% καθαρότητας) ή βιοαιθανόλης μικρότερης καθαρότητας 

(π.χ. 95% ή και μικρότερης) με χρήση του HAS.  

Στον Πίνακα 58 και στο διάγραμμα του Σχήματος 54, που ακολουθούν, γίνεται μία σύγκριση στις πορείες 

της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου με αιθανόλη και με μεθανόλη, πριν από τις δύο 

απομακρύνσεις της γλυκερινικής στοιβάδας. 

Πίνακας 58. Πορεία καταλυτικής μετεστεροποίησης (με χρήση του HAS) 

 ραφιναρισμένου βαμβακελαίου στους 200
ο
C,  

 με αιθανόλη σε σύγκριση με τη μεθανόλη, 

 με μοριακή αναλογία αλκοόλης/ελαίου = 6:1. 

 Χρόνος (h) 

 0 1,5 3 6 9 19 

Τριγλυκερίδια και Αιθανόλη 0,95 0,515 0,350 0,141 0,065 0,066 

Τριγλυκερίδια και Μεθανόλη 0,95 0,141 0,040 0,010 0,007 - 

Διγλυκερίδια και Αιθανόλη 0,046 0,156 0,164 0,122 0,085 0,086 

Μονογλυκερίδια και Αιθανόλη 0,004 0,055 0,094 0,133 0,147 0,143 

 

Σχήμα 54. Πορεία της καταλυτικής μετατροπής των τριγλυκεριδίων ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

 στους 200
ο
C, με αιθανόλη σε σύγκριση με τη μεθανόλη. 

4.1.13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HAS 

Όπως έχει ειπωθεί, ένα από τα κύρια προβλήματα των κλασικών διεργασιών παραγωγής βιοντίζελ με τη 

χρήση ομογενών καταλυτών είναι η ποιότητα της παραγόμενης γλυκερίνης η οποία είναι σημαντικά χαμηλή, ώστε 

η γλυκερίνη αυτή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προκύπτει (crude) και να απαιτούνται μεγάλα κόστη για 

τον εξευγενισμό της. Επίσης, λόγω της μεγάλης παραγωγής βιοντίζελ παγκοσμίως, έχουμε υπερπαραγωγή αυτής 

της γλυκερίνης. Συνεπώς, υπάρχει πρόβλημα για τη διάθεση ενός ιδιαίτερα υποβαθμισμένου παραπροϊόντος της 

διεργασίας. Μία λύση αποτελεί η αρχική επεξεργασία της γλυκερίνης έως έναν βαθμό για την παραγωγή τεχνικής 

γλυκερίνης (technical grade glycerin) η οποία μπορεί να διατεθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή διαφόρων 

άλλων προϊόντων και η περαιτέρω επεξεργασία της για την παραγωγή φαρμακευτικής γλυκερίνης καθαρότητας 

99,9% (pharmacy grade glycerin) η οποία έχει υψηλή αξία. Όμως, το κόστος της επεξεργασίας αυτής είναι πολύ 

υψηλό.  
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Αρχικά, πρέπει να απομακρυνθεί από τη γλυκερίνη η περίσσεια της αλκοόλης (π.χ. μεθανόλης), η οποία 

βρίσκεται κυρίως στη γλυκερινική στοιβάδα. Στη συνέχεια, πρέπει να εξουδετερωθεί ο καταλύτης με ένα οξύ στην 

περίπτωση βασικού καταλύτη ή με μία βάση στην περίπτωση όξινου καταλύτη και να απομακρυνθούν τα άλατα 

που θα προκύψουν από την εξουδετέρωση. Κατά τη διάρκεια της εξουδετέρωσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα 

και διάσπαση των σαπώνων, επομένως είναι απαραίτητη στη συνέχεια και η απομάκρυνση των λιπαρών οξέων 

(FFAs) που θα προκύψουν από τη διάσπαση αυτή. Τέλος, πρέπει να απομακρυνθεί η υγρασία καθώς και όλα τα 

ανεπιθύμητα υπολείμματα. Όλη αυτή η κατεργασία απαιτεί την εγκατάσταση μονάδας εξευγενισμού ισοδύναμου 

κόστους εγκατάστασης με αυτό της μονάδας μετεστεροποίησης. Παράλληλα, όλη η διεργασία εξευγενισμού κάνει 

χρήση πυκνών οξέων ή βάσεων με συνέπεια τη δυσκολία του χειρισμού, την επικινδυνότητα της επεξεργασίας και 

τη σημαντική αύξηση του κόστους εξευγενισμού της γλυκερίνης.  

Στην προτεινόμενη διεργασία μετεστεροποίησης, η αντίδραση της μετεστεροποίησης πραγματοποιείται 

με τη χρήση βασικού ετερογενούς καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3. Η γλυκερίνη που παράγεται με τη συγκεκριμένη 

διεργασία είναι υψηλής καθαρότητας και άρα σημαντικά υψηλότερης αξίας από τη γλυκερίνη των συμβατικών 

διεργασιών. Στην Εικόνα παρουσιάζεται τυπική εικόνα της γλυκερίνης της νέας διεργασίας (διαυγής γλυκερίνη) και 

της γλυκερίνης των συμβατικών διεργασιών (καφέ γλυκερίνη). 

 

Για την επεξεργασία της συγκεκριμένης γλυκερίνης πρέπει να γίνει μόνο απομάκρυνση της περίσσειας 

της αλκοόλης και της υγρασίας, π.χ. με εξάτμιση και στη συνέχεια φιλτράρισμα της καθαρής γλυκερίνης. Επειδή ο 

καταλύτης Mg-Al-ΟΗ-CO3 (ο HAS) δεν αντιδρά με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα και δεν επηρεάζεται από την υγρασία, 

η γλυκερίνη που παράγεται είναι απαλλαγμένη από σαπούνια άρα δεν απαιτείται κάποια διάσπαση σαπουνιών. Ο 

καταλύτης Mg-Al-ΟΗ-CO3 είναι ετερογενής, δηλαδή δεν διαλύεται στο έλαιο και την αλκοόλη, επομένως για την 

απομάκρυνσή του δεν απαιτείται εξουδετέρωση, όπως γίνεται στις συμβατικές διεργασίες, αλλά διαχωρισμός του 

από το μίγμα το οποίο γίνεται με φιλτράρισμα ή με φυγοκεντρικό διαχωριστή. Τέλος, η απομάκρυνση από τη 

γλυκερίνη ορισμένων υπολειμμάτων μεθυλεστέρων, μεθανόλης και άλλων ουσιών (μονογλυκερίδια, διγλυκερίδια 

κ.ά.) μπορεί να γίνει με τη βοήθεια κάποιου προσροφητικού μέσου, όπως για παράδειγμα με τη χρήση ενεργού 

άνθρακα.  

4.1.14 ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HAS 

Όλα τα πειράματα αναφέρονται στην μετεστεροποίηση κυρίως ραφιναρισμένου και όξινου βαμβακέλαιου. 

Η επιλογή του βαμβακέλαιου έγινε επειδή το τελευταίο αποτελεί σήμερα μία δύσκολη προς επεξεργασία πρώτη 

ύλη, αφού απαντάται συνήθως σε υψηλές οξύτητες και υγρασίες. Επίσης, η χρήση ίδιου τύπου ελαίου σε όλα τα 

πειράματα επιβάλλεται για την σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφόρων πειραμάτων μεταξύ τους.  

Ακατέργαστη Γλυκερίνη 

Κλασικής Διεργασίας 

Ακατέργαστη Γλυκερίνη 

Νέας Διεργασίας 
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Στη συνέχεια έγιναν πειράματα με διάφορες πρώτες ύλες για την επιβεβαίωση της καταλυτικής δράσης 

του καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τη χρήση του HAS σε ποσοστό 

1% του βάρους της πρώτης ύλης, με διάφορες ραφιναρισμένες ελαιούχες ύλες (ηλιέλαιο, σογιέλαιο, φοινικέλαιο, 

καρυδανέλαιο και λίπος από κοτόπουλα). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα με τηγανισμένο φοινικέλαιο, 

τηγανισμένο ηλιέλαιο και ακατέργαστο ζωικό λίπος χοίρων προερχόμενο από μονάδα αδρανοποίησης rendering. 

Τέλος, πειράματα έγιναν με μπρούτο ηλιέλαιο και κραμβέλαιο. Τα αποτελέσματα και οι συνθήκες των πειραμάτων 

αυτών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 59 που ακολουθεί. 

Πίνακας 59. Καταλυτική μετεστεροποίηση - εστεροποίηση διαφόρων πρώτων ελαιούχων υλών. 

Πρώτη Ύλη Βάρος Βάρος Οξύτητα Θερμοκρασία TGs FFAs MEs 

 Ελαίου (g) Μεθανόλης (g) (%) (°C) (%κ.β.) (%κ.β.) (%κ.β.
) 

Ηλιέλαιο 200 42,6 0,02 200 0,07 0,02 87,11 

Σογιέλαιο 200 42,6 0,03 
 

200 0,07 0,02 87,31 

Φοινικέλαιο 200 42,6 0,02 200 0,06 0,02 87,62 

Καρυδανέλαιο 
 
 

200 42,6 0,02 200 0,09 0,02 88,89 

Λίπος κοτόπουλου 200 42,6 0,51 200 0,11 0,21 86,98 

Τηγ. Φοινικέλαιο 200 42,6 2,86 200 
 

0,04 1,23 86,53 

Τηγ. Ηλιέλαιο 200 42,6 3,15 200 0,03 1,34 85,83 

Λίπος χοίρων 200 42,6 9,86 200 0,09 2,81 86,10 

Μπρούτο Ηλιέλαιο 200 42,6 1,27 200 0,08 0,93 85,99 

Μπρούτο Κραμβέλαιο 200 42,6 2,41 200 0,05 1,11 86,04 

 

4.1.15 ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΤΟΥ HAS 

Το βασικό μειονέκτημα του καταλύτη Mg-Al-ΟΗ-CO3 ήταν η χρησιμοποίησή του υπό μορφή σκόνης ή 

πούδρας. Έτσι, έγιναν προσπάθειες μορφοποίησης του καταλύτη HT2 (ή HAS-2) από τη μορφή αυτή σε έκβολα 

και πραγματοποιήθηκαν πειράματα μετεστεροποίησης με τη νέα μορφή του καταλύτη. Με τη μορφοποίηση αυτή 

ουσιαστικά παρασκευάζουμε έναν καταλύτη φιλικό προς χρήση, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε αντιδραστήρα σταθερής καταλυτικής κλίνης. 

Αρχικά διεξήχθησαν προσπάθειες μορφοποίησης του HAS-2 με στόχο τη δημιουργία εκβόλων με καλές 

μηχανικές ιδιότητες και κατάλληλο πορώδες για τη διεξαγωγή της αντίδρασης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα μετεστεροποίησης με τον μορφοποιημένο καταλύτη στους 180
ο
 και 200

ο
C. Στις ίδιες θερμοκρασίες 

πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα θερμικά πειράματα αλλά και πειράματα με τη χρήση τριμμένου καταλύτη για τη 

μελέτη της καθαρής καταλυτικής δράσης του καταλύτη και για τη διερεύνηση ύπαρξης εσωτερικών φαινομένων 

μεταφοράς. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα απενεργοποίησης του καταλύτη. Τα αποτελέσματα όλων των 

πειραμάτων έδειξαν ότι ο μορφοποιημένος καταλύτης διαθέτει το κατάλληλο πορώδες για τη διεξαγωγή της 

αντίδρασης, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε και μία μικρή απενεργοποίηση του καταλύτη. 

4.1.15.1 Προετοιμασία των εκβόλων του καταλύτη 

Ως βάση για τη δημιουργία των εκβόλων υδροταλσίτη χρησιμοποιήθηκε σκόνη υδροταλσίτη ΗΤ2 η οποία 

αρχικά επεξεργάστηκε θερμικά στους 350
o
C για χρονικό διάστημα 6 h. Επειδή από μόνη της η καταλυτική σκόνη 

HT2 δε ήταν ικανή να σχηματίσει ανθεκτικά έκβολα, χρησιμοποιήθηκε ως συγκολλητική ύλη το υλικό Celite 545 σε 

αναλογία 15% κ.β. επί της μάζας του μίγματος. Το μίγμα καταλύτη HT2 - Celite ομογενοποιήθηκε με τη βοήθεια 

απιονισμένου νερού και στη συνέχεια έγινε η εξαγωγή των εκβόλων. Ακολούθησε η ξήρανση των εκβόλων για 24 

h σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και για άλλες 24 h στους 100
o
C πριν γίνει η τελική τους θερμική επεξεργασία 

στους 550
ο
C για 6 h. Τα τελικά έκβολα είχαν μήκος 5 - 6 mm και διάμετρο 2 mm. 
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4.1.15.2 Πειράματα με χρήση των καταλυτικών εκβόλων 

Τα πειράματα μετεστεροποίησης με τη χρήση των εκβόλων του υδροταλσίτη πραγματοποιήθηκαν στον 

αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης, διαλείποντος έργου και υψηλών πιέσεων. Η θερμοκρασία της αντίδρασης 

ρυθμίστηκε στους 180±1
o
C και 200±1

o
C. Ως αλκοόλη χρησιμοποιήθηκε μεθανόλη αναλυτικής καθαρότητας, σε 

μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1 mol∙mol
-1

. Λόγω της περίσσειας της μεθανόλης στις συγκεκριμένες 

θερμοκρασίες, οι αρχικές πιέσεις στον αντιδραστήρα ήταν 22 και 30 bar αντίστοιχα. Η συγκέντρωση του καταλύτη 

διατηρήθηκε σε όλα τα πειράματα στο 2,5% κ.β. της αρχικής ποσότητας του ελαίου. Για τη διατήρηση της μάζας 

και της μορφής του καταλύτη σταθερά και για την αποφυγή θραύσης του εξαιτίας της ανάδευσης, τα έκβολα του 

καταλύτη τοποθετήθηκαν σε ειδικό μεταλλικό καλάθι προστασίας το οποίο φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Ως 

πρώτες ύλες χρησιμοποιήθηκαν ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο οξύτητας μικρότερης του 1% κ.β., εργαστηριακά 

παραγόμενο όξινο βαμβακέλαιο (9,5% κ.β.), ραφιναρισμένο φοινικέλαιο οξύτητας μικρότερης του 1% κ.β. και 

τηγανισμένο φοινικέλαιο οξύτητας 2,7% κ.β. 

Τα δείγματα της αντίδρασης, μετά τη συλλογή τους από τον αντιδραστήρα σε διάφορες χρονικές στιγμές, 

αφήνονταν να ηρεμήσουν ώστε να διαχωριστούν και να σχηματιστούν οι δύο στοιβάδες, η γλυκερινική στο κάτω 

μέρος και η υπερκείμενη εστερική. Μετά την παραλαβή της εστερικής στοιβάδας ακολουθούσε ελαφρά θέρμανσή 

της στους 40±5
ο
C για να απομακρυνθεί από αυτή η περίσσεια της μεθανόλης.  

Στο διάγραμμα του Σχήματος 55 φαίνεται η καταλυτική δράση των εκβόλων μορφοποιημένου καταλύτη 

HT2 στη θερμοκρασία των 200
o
C. Στην ίδια θερμοκρασία πραγματοποιήθηκε θερμικό πείραμα απουσία καταλύτη 

και χωρίς το μεταλλικό πλέγμα αλλά και θερμικό πείραμα απουσία καταλύτη με τη χρήση του πλέγματος, ώστε να 

πιστοποιηθεί ότι το τελευταίο δεν επηρεάζει την αντίδραση. 

 

Σχήμα 55. Κατανάλωση τριγλυκεριδίων στους 200
o
C με τη χρήση εκβόλων καταλύτη 

 και σύγκριση με αντίστοιχα θερμικά πειράματα. 

Παράλληλα, έγινε μελέτη απενεργοποίησης των καταλυτικών εκβόλων με τη διεξαγωγή διαδοχικών 

πειραμάτων μετεστεροποίησης στους 200
o
C (διάγραμμα Σχήματος 56). Μετά από κάθε πείραμα ο αντιδραστήρας 
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άδειαζε από τα προϊόντα, γέμιζε με καινούργια αντιδρώντα και συνεχιζόταν η αντίδραση με τη χρήση του ίδιου 

καταλύτη που βρισκόταν μέσα στο μεταλλικό προστατευτικό πλέγμα. 

 

Σχήμα 56. Μελέτη απενεργοποίησης μορφοποιημένων εκβόλων HT2 σε διαδοχικά πειράματα  

 στους 200
o
C. 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα του Σχήματος 56, μετά το τέλος του πρώτου πειράματος - της 

πρώτης αντίδρασης μετεστεροποίησης (σε 5 h) τα καταλυτικά σωματίδια αποκτούν τη μέγιστη δραστικότητά τους 

η οποία διαρκεί για τις επόμενες 5 h (δεύτερο πείραμα - δεύτερη αντίδραση) και την οποία χάνουν στη συνέχεια, 

επανερχόμενα στα αρχικά επίπεδα δραστικότητας. 

Για τη διερεύνηση ύπαρξης εσωτερικών φαινομένων μεταφοράς στα έκβολα του μορφοποιημένου HT2, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα μετεστεροποίησης τόσο με τη χρήση των εκβόλων, ως έχουν, όσο και με τη 

χρήση λειοτριβημένων εκβόλων. Στα διαγράμματα των Σχημάτων 57 και 58, της κατανάλωσης τριγλυκεριδίων και 

της παραγωγής μεθυλεστέρων αντίστοιχα, φαίνεται η καταλυτική δράση των εκβόλων μορφοποιημένου καταλύτη 

HT2 στους 200
o
C καθώς και αυτή των λειοτριβημένων εκβόλων στους 180

o
C και 200

o
C. Από τα διαγράμματα 

αυτά συμπεραίνεται ότι υπάρχουν εσωτερικά φαινόμενα μεταφοράς στα καταλυτικά σωματίδια, με αποτέλεσμα να 

παρατηρούνται μεγαλύτεροι ρυθμοί αντίδρασης στην περίπτωση των λειοτριβημένων εκβόλων. 

 

Σχήμα 57. Κατανάλωση τριγλυκεριδίων στους 200
o
C με τη χρήση εκβόλων και λειοτριβημένου  

 καταλύτη HT2 και σύγκριση με χρήση εμβόλων στους 180
o
C. 
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Σχήμα 58. Παραγωγή μεθυλεστέρων στους 200
o
C με τη χρήση εκβόλων και λειοτριβημένου  

 καταλύτη HT2 και σύγκριση με χρήση εμβόλων στους 180
o
C. 

Τέλος στο διάγραμμα του Σχήματος 59 γίνεται σύγκριση της καταλυτικής δράσης α) καταλυτικής σκόνης 

HT2 χωρίς αυτή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, β) χρησιμοποιημένης καταλυτικής σκόνης HT2, γ) θερμικά 

επεξεργασμένης στους 350
o
C καταλυτικής σκόνης HT2, δ) εκβόλων μορφοποιημένου HT2, ε) λειοτριβημένων 

εκβόλων μορφοποιημένου HT2. 

 

Σχήμα 59. Κατανάλωση τριγλυκεριδίων στους 200
o
C με τη χρήση διαφόρων μορφών του HT2. 

Από τη μελέτη το διαγράμματος εξάγεται το συμπέρασμα ότι η δραστικότερη μορφή καταλύτη είναι αυτή 

σε μορφή ακατέργαστης σκόνης. Η χρησιμοποίηση, όμως, για την αντίδραση είτε χρησιμοποιημένης σκόνης είτε 

θερμικά επεξεργασμένης σε χαμηλή θερμοκρασία (350
o
C) είτε λειοτριβημένων εκβόλων θερμικά επεξεργασμένων 

σε υψηλή θερμοκρασία (550
o
C) μπορεί να παρουσιάζει μικρότερους ρυθμούς αλλά μεταξύ των μορφών αυτών 

του καταλύτη δεν παρατηρείται κάποια ουσιαστική διαφορά. Επομένως, η θερμική επεξεργασία του καταλύτη δεν 

επηρεάζει τη δραστικότητά του. Η μονή διαφορά στο ρυθμό της αντίδρασης παρατηρείται στην περίπτωση των 

εκβόλων καταλύτη. 

4.1.15.3 Συμπεράσματα από τη χρήση των καταλυτικών εκβόλων 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στερεού βασικού 

καταλύτη HT2 (υδροταλσίτη) σε μορφή εκβόλων, συμπεραίνεται ότι η μορφή αυτή διαθέτει το σωστό πορώδες 
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ώστε να καταλυθεί η αντίδραση μετεστεροποίησης. Παρόλο που η ύπαρξη εσωτερικών φαινομένων μεταφοράς 

στα έκβολα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερους ρυθμούς αντίδρασης, ο μορφοποιημένος καταλύτης απλοποιεί τη 

διεργασία της ετερογενούς μετεστεροποίησης σε μεγάλο βαθμό, αφού δεν χρειάζεται ο επιπλέον διαχωρισμός του 

καταλύτη από το παραγόμενο βιοντίζελ. Η απενεργοποίηση του καταλύτη στην έκταση που μελετήθηκε δεν ήταν 

σημαντική ώστε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για μία πιθανή εφαρμογή της χρήσης αυτής του καταλύτη 

σε βιομηχανική παραγωγή βιοντίζελ με τη νέα διεργασία. 

 

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ CALB 

4.2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

4.2.1.1 Επίδραση της μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου στον ρυθμό της αντίδρασης 

Η μελέτη της επίδρασης της μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου έγινε στα πειράματα Α1 και Α2. Στο 

πείραμα Α1 χρησιμοποιήθηκε αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 4:1, παρουσία της CALB (του ενζύμου Novozym 

435) σε ποσοστό 4% κ.β. επί του βάρους του αρχικού μίγματος, στους 50
ο
C. Ο ρυθμός ανάδευσης διατηρήθηκε 

σταθερός στις 150 osc/min. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν από τις αναλύσεις των 

δειγμάτων στις 3, 6, 22 και 24 ώρες αντίδρασης, παρουσιάζονται στο Πίνακα 60. 

Πίνακας 60. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α1, στους 50
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 4:1, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 

0 0,973 0,019 0,0076 

3 0,965 0,021 0,0078 

6 0,960 0,021 0,0077 

22 0,960 0,022 0,0078 

24 0,960 0,022 0,0079 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών δεν γίνεται 

αντίδραση μεταξύ των τριγλυκεριδίων του ελαίου και της μεθανόλης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι χάθηκε η 

καταλυτική δραστικότητα του ενζύμου. Επίσης, στις συνθήκες του πειράματος Α1, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η 

δυνατότητα πραγματοποίησης της μετεστεροποίησης με ανιχνεύσιμο ρυθμό απουσία καταλύτη είναι πρακτικά 

ανύπαρκτη. Επομένως, διαπιστώνεται ότι η παρουσία της παραπάνω ποσότητας της μεθανόλης είναι ικανή για 

να απενεργοποιήσει πλήρως τη λιπάση Novozym 435.  

Σημειώνεται πως κατά την ανάμιξη της μεθανόλης με το έλαιο παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

της μεθανόλης παρέμενε αδιάλυτο υπό τη μορφή αιρούμενων σταγονιδίων διεσπαρμένων στο έλαιο. Προφανώς, 

η αδιάλυτη μεθανόλη κατά την επαφή της με το ένζυμο προκαλεί την πλήρη απενεργοποίησή του, γεγονός που 

είναι σύμφωνο με τη βιβλιογραφία. 

Για να διαπιστωθεί η πιθανότητα επανάκτησης της καταλυτικής δραστικότητας του ενζύμου όταν αυτό 

τοποθετηθεί σε μίγμα μεθανόλης/ελαίου μοριακής αναλογίας 1:1 (πλήρως διαλυτή μεθανόλη), πραγματοποιήθηκε 

το πείραμα Α2, στις ίδιες συνθήκες με το πείραμα Α1, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιήθηκε όλη η ποσότητα του 

ενζύμου από το πείραμα Α1 (υπέστη έκπλυση με έλαιο) και η μοριακή αναλογία ελαίου/ μεθανόλης ήταν 1:1. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν από τις αναλύσεις των δειγμάτων του πειράματος Α2 

στις 3, 6  και 24 ώρες αντίδρασης, παρουσιάζονται στο Πίνακα 61. 
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Από τα αποτελέσματα του Πίνακα διαπιστώνεται ότι, ακόμα και στη περίπτωση που το απενεργοποιημένο 

ένζυμο επαναχρησιμοποιείται σε μίγμα όπου η μεθανόλη είναι πλήρως διαλυτή στο έλαιο, δεν πραγματοποιείται 

ουσιαστικά η αντίδραση της μετεστεροποίησης.  

Πίνακας 61. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α2, στους 50
ο
C, 

 με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 1:1,  

 με χρήση της χρησιμοποιημένης CALB από το πείραμα Α1 (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 

0 0,973 0,019 0,0076 

3 0,965 0,021 0,0078 

6 0,960 0,021 0,0077 

24 0,960 0,022 0,0079 

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα  (Πίνακες 60 και 61) είναι ότι η λιπάση 

Β δεν επανακτά την απολεσθείσα δραστικότητά της κατά την επανάληψη του πειράματος με ισομοριακό μίγμα 

μεθανόλης/ελαίου. 

4.2.1.2 Προσθήκη της μεθανόλης σε τρία (3) στάδια 

Με βάση τη παρατήρηση ότι το ένζυμο Novozym 435 υφίσταται μη αναστρέψιμη απενεργοποίηση από 

την αδιάλυτη στο έλαιο μεθανόλη, επιχειρήθηκε, στη συνέχεια, η πραγματοποίηση αντιδράσεων μεθανόλυσης 

βαμβακελαίου με προσθήκη της συνολικής στοιχειομετρικής ποσότητας της μεθανόλης σε τρία (3) στάδια. Σε κάθε 

στάδιο προστέθηκε ποσότητα μεθανόλης που αντιστοιχεί σε μοριακή αναλογία αρχικού μεθανόλης/ελαίου 1:1. Για 

τη μελέτη των αντιδράσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα Α3, Α4 και Α5. Και στα τρία πειράματα 

επικρατούσαν οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και ανάδευσης (35
ο
C, 150 osc/min), ενώ σε κάθε πείραμα γινόταν 

προσθήκη φρέσκου ενζύμου Novozym 435 σε ποσοστό 4% κ.β. Η προσθήκη των δόσεων της μεθανόλης έγινε σε 

διάφορες χρονικές στιγμές. Οι πειραματικές μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν για τα πειράματα Α3, Α4 και Α5, 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 62, 63 και 64. Στο διάγραμμα του Σχήματος 60 παρουσιάζεται η μεταβολή της 

συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο και για τα τρία πειράματα (Α1, Α2 και Α3). 

Πίνακας 62. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α3, στους 35
ο
C, 

 με σταδιακή προσθήκη της στοιχειομετρικής μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου = 3:1,  

 σε τρεις ισόποσες δόσεις (1:1+1:1+1:1), σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 

0 (1
η
 προσθήκη) 0,973 0,019 0,008 

21 (2
η
 προσθήκη) 0,302 0,142 0,037 

25 0,139 0,111 0,025 

29 0,128 0,134 0,031 

45 (3
η
 προσθήκη) 0,074 0,143 0,037 

51 0,046 0,041 0,014 

69 0,011 0,025 0,010 

 

Πίνακας 63. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α4, στους 35
ο
C, 

 με σταδιακή προσθήκη της στοιχειομετρικής μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου = 3:1,  
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 σε τρεις ισόποσες δόσεις (1:1+1:1+1:1), σε άλλες χρονικές στιγμές, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 

0 (1
η
 προσθήκη) 0,973 0,019 0,008 

4  0,566 0,050 0,021 

8 0,520 0,118 0,033 

10 (2
η
 προσθήκη) 0,490 0,141 0,037 

14 0,302 0,030 0,020 

18 0,289 0,069 0,023 

22 0,240 0,093 0,026 

24 (3
η
 προσθήκη) 0,202 0,098 0,035 

26  0,182 0,027 0,014 

44 0,058 0,017 0,016 

48 0,055 0,018 0,016 

 

Πίνακας 64. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α5, στους 35
ο
C, 

 με σταδιακή προσθήκη της στοιχειομετρικής μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου = 3:1,  

 σε τρεις ισόποσες δόσεις (1:1+1:1+1:1), σε άλλες χρονικές στιγμές, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 

0 (1
η
 προσθήκη) 0,973 0,019 0,008 

2  0,682 0,024 0,014 

4 0,555 0,059 0,029 

6 0,491 0,084 0,036 

8 0,454 0,118 0,039 

24 (2
η
 προσθήκη) 0,270 0,202 0,074 

25 0,259 0,085 0,014 

28 0,211 0,048 0,009 

39 0,122 0,131 0,023 

58 (3
η
 προσθήκη) 0,075 0,125 0,041 

59 0,068 0,033 0,008 

62 0,066 0,032 0,009 

66 0,042 0,029 0,007 

82 0,020 0,018 0,015 

 

Από τους παραπάνω Πίνακες και το διάγραμμα του Σχήματος διαπιστώνεται ότι υπάρχει ικανοποιητική 

επαναληψιμότητα στις τιμές για τα τριγλυκερίδια για κάθε στάδιο προσθήκης της μεθανόλης στα πειράματα Α4 και 

Α5. Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι μόλις προστεθεί η πρώτη δόση της μεθανόλης, ο ρυθμός κατανάλωσης των 

τριγλυκεριδίων γίνεται μεγάλος, ιδίως τις πρώτες 4 ώρες. Μετά από 8 ώρες από την προσθήκη της πρώτης δόσης 

της μεθανόλης (πειράματα Α4, Α5), ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων μειώνεται σημαντικά. Μετά τη 

προσθήκη της δεύτερης δόσης της μεθανόλης μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 2 - 4 ωρών στο οποίο ο ρυθμός 

κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων αυξάνεται αλλά σε μικρότερο βαθμό από τον ρυθμό κατανάλωσης των 

τριγλυκεριδίων στο πρώτο στάδιο. Μετά από 14 - 18 ώρες από τη προσθήκη της δεύτερης δόσης της μεθανόλης, 

ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων ελαττώνεται σημαντικά. Τέλος, μετά την προσθήκη της τρίτης δόσης 

της μεθανόλης, μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 4 ωρών στο οποίο ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων 

μεγιστοποιείται και ακολουθεί η σχεδόν πλήρης κατανάλωση των τριγλυκεριδίων μετά από 48 ώρες. 
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Σχήμα 60. Μεταβολή της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο 

 και των χρονικών σημείων προσθήκης της μεθανόλης για τα πειράματα Α3, Α4 και Α5. 

Λεπτομερέστερη εξήγηση για την πορεία της αντίδρασης μπορεί να δοθεί από τη μελέτη της πορείας 

παραγωγής ή κατανάλωσης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων (διαγράμματα Σχημάτων 61 και 62). Από τα 

διαγράμματα αυτά γίνεται φανερό ότι και στα τρία πειράματα η συγκέντρωση των διγλυκεριδίων κατά τη διάρκεια 

της αντίδρασης αποκτά μεγαλύτερες τιμές από αυτές των μονογλυκεριδίων σε όλες τις χρονικές στιγμές.  

 

Σχήμα 61. Μεταβολή της συγκέντρωσης των διγλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο 

 και των χρονικών σημείων προσθήκης της μεθανόλης για τα πειράματα Α3, Α4 και Α5. 

 

Σχήμα 62. Μεταβολή της συγκέντρωσης των μονογλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο 

 και των χρονικών σημείων προσθήκης της μεθανόλης για τα πειράματα Α3, Α4 και Α5. 
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Επίσης, από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν τα εξής: 

Αρχικά, στη πρώτη δόση της μεθανόλης ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων είναι υψηλός. Στο 

τέλος του πρώτου σταδίου η συγκέντρωση των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων είναι υψηλή με τη μεθανόλη 

να έχει σχεδόν πλήρως καταναλωθεί. Όταν προστεθεί η δεύτερη δόση της μεθανόλης, το μεγαλύτερο μέρος της 

καταναλώνεται αρχικά από τις γρήγορες αντιδράσεις μετατροπής των διγλυκεριδίων προς μονογλυκερίδια και των 

μονογλυκεριδίων προς γλυκερίνη. Δηλαδή, όταν προστεθεί η δεύτερη δόση της μεθανόλης, καταναλώνονται 

ταχύτατα τα υπάρχοντα μονογλυκερίδια, με αποτέλεσμα, λόγω μετατόπισης της ισορροπίας προς τα δεξιά, να 

αρχίζει και η ταχεία κατανάλωση των διγλυκεριδίων. Όταν η συγκέντρωση των διγλυκεριδίων ελαττωθεί αρκετά, 

τότε παρόμοια μετατοπίζεται προς τα δεξιά και η σχετικά αργή αντίδραση κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, με 

συνέπεια την αύξηση του ρυθμού κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων μετά από τη προσθήκη της δεύτερης δόσης 

της μεθανόλης. 

Η κατανάλωση των τριγλυκεριδίων γίνεται με σαφώς μικρότερο ρυθμό από τον ρυθμό κατανάλωσης των 

διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων, ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο. Για να υπάρξει γρήγορη κατανάλωση 

των μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων απαιτείται μεγάλη συγκέντρωση μεθανόλης. Όταν η συγκέντρωση της 

μεθανόλης είναι χαμηλή, ο ρυθμός κατανάλωσης των μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων γίνεται αρκετά χαμηλός, 

λίγο μικρότερος από τον ρυθμό κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, με αποτέλεσμα μία αύξηση της συγκέντρωσης 

των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων με αργούς ρυθμούς. 

Μπορεί, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι οι αντιδράσεις κατανάλωσης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων 

έχουν σχεδόν ταυτόσημο ρυθμό, πολύ μεγαλύτερο από αυτόν της αντίδρασης κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, 

η οποία απ’ ότι φαίνεται καθορίζει και το συνολικό (εγγενή) ρυθμό της αντίδρασης μεθανόλυσης του ελαίου. Στα 

επόμενα στάδια, ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, αμέσως μετά τη προσθήκη της 2
ης

 και της 3
ης

 δόσης 

της μεθανόλης, ελαττώνεται σημαντικά, πιθανότατα λόγω των ισχυρών φαινομένων μεταφοράς που προέρχονται 

από τη γλυκερίνη που προσκολλάται στην επιφάνεια του ενζύμου.  

4.2.1.3 Φαινόμενα μη σχετιζόμενα άμεσα με τον προτεινόμενο ενζυμικό μηχανισμό 

Οι παραπάνω ποιοτικές παρατηρήσεις μπορούν να εξηγήσουν αρκετά ικανοποιητικά τον προτεινόμενο 

ενζυμικό μηχανισμό (επόμενο κεφάλαιο).  

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η μεταβολή των συγκεντρώσεων των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων με το χρόνο, πραγματοποιήθηκε τυφλό πείραμα (Α10), το οποίο έγινε στις ίδιες συνθήκες με τα 

πειράματα Α3, Α4 και Α5, με τη διαφορά ότι στο πείραμα Α10 δεν έγινε καμία προσθήκη μεθανόλης. Η ποσότητα 

του βαμβακελαίου ήταν 10,0 g. Τα αποτελέσματα του πειράματος αυτού παρουσιάζονται στον Πίνακα 65. 

Πίνακας 65. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs, MGs και FFAs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α10, στους 35
ο
C, 

 χωρίς προσθήκη μεθανόλης,  

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) XFFA (g/g) 

0 0,973 0,019 0,0076 0,0004 

23 0,772 0,038 0,010 0,0224 

 

Από τον Πίνακα 65 προκύπτει πως πραγματοποιήθηκε μετατροπή των τριγλυκεριδίων περίπου 21%. Η 

παρουσία ελεύθερων λιπαρών οξέων της τάξης του 2,24% κ.β. μετά από 23 ώρες δείχνει ότι πραγματοποιήθηκε 

υδρόλυση μέρους των τριγλυκεριδίων. Επίσης, φαίνεται πως το επίπεδο των διγλυκεριδίων είναι αυξημένο έναντι 

του αρχικού ελαίου, κάτι που δεν συμβαίνει στη περίπτωση των μονογλυκεριδίων. Βέβαια, επειδή οι ποσότητες 

του νερού που περιέχονται τόσο στη λιπάση όσο και στο αρχικό έλαιο είναι πολύ μικρές, η παραπάνω υδρόλυση 

πραγματοποιείται σε μικρό βαθμό.  
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Η παραγωγή ελεύθερων λιπαρών οξέων, της τάξης του 2,24 % κ.β., μπορεί να δικαιολογήσει, σύμφωνα με 

την αντίδραση υδρόλυσης 
ά

2
TG H O DG FFA

 
  , ποσό διγλυκεριδίων περίπου 4 %κ.β. και μετατροπή 

τριγλυκεριδίων περίπου 7% .Το ποσό του νερού που απαιτείται για την υδρόλυση είναι περίπου 14 mg, ποσό 

που εξαρχής υπάρχει στην επιφάνεια της λιπάσης (4% υγρασία). Η μετατροπή, όμως, της τάξης του 21%, που 

μετρήθηκε στις 23 ώρες για τα τριγλυκερίδια, είναι μεγαλύτερη από αυτή που αναμένεται με βάση την αντίδραση 

της υδρόλυσης. Δηλαδή, υπάρχει μία μετατροπή των τριγλυκεριδίων, της τάξης του 14%, η οποία δεν μπορεί να 

εξηγηθεί με βάση την υδρόλυση που μπορεί να πραγματοποιηθεί από το υπάρχον νερό στο σύστημα. Η διαφορά 

αυτή του 14% στη συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων μπορεί να αποδοθεί στην ύπαρξη είτε σφαλμάτων στον 

προσδιορισμό του κλάσματος μάζας των τριγλυκεριδίων από το αέριο χρωματογράφο είτε στη παρουσία κάποιου 

επιπλέον σταδίου κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων. Στην περίπτωση του προσδιορισμού των κλασμάτων μάζας 

των τριγλυκεριδίων από τον χρωματογράφο έχουν διαπιστωθεί σφάλματα της τάξης μέχρι και 10%. 

Η επιπλέον κατανάλωση των τριγλυκεριδίων στο σύστημα (πλέον της μεθανόλυσης και της υδρόλυσης), 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι μία σημαντική ποσότητα τριγλυκεριδίων προσδένεται στα ενεργά κέντρα του 

ενζύμου (σύμπλοκο ενζύμου-τριγλυκεριδίου) με σχετικά υψηλό ρυθμό - υψηλότερο από τον ρυθμό κατανάλωσης 

των συμπλόκων αυτών. Άμεση συνέπεια του φαινομένου αυτού είναι μία πιθανή συσσώρευση, στα αρχικά στάδια 

της αντίδρασης, ενός σημαντικού ποσού τριγλυκεριδίων στο ένζυμο, που στη συνέχεια μετατρέπεται βαθμιαία σε 

μεθυλεστέρες και διγλυκερίδια. Η συμπεριφορά αυτή προβλέπεται και από τον ανεπτυγμένο ενζυμικό μηχανισμό 

ping pong Bi Bi (επόμενο κεφάλαιο). Το φαινόμενο αυτό κάνει την εμφάνισή του κυρίως στα αρχικά στάδια της 

αντίδρασης (1
η
 δόση μεθανόλης). Λόγω του μεγάλου ρυθμού των αντιδράσεων κατανάλωσης των διγλυκεριδίων 

και μονογλυκεριδίων, δεν υφίσταται συσσώρευση διγλυκεριδίων ή μονογλυκεριδίων πάνω στα ενεργά κέντρα του 

ενζύμου. 

Σημειώνεται, πως το φαινόμενο της υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων πραγματοποιείται στο πρώτο στάδιο 

της αντίδρασης (στις πρώτες 24 ώρες) μέχρι την πλήρη κατανάλωση του νερού από την επιφάνεια της λιπάσης. Η 

υδρόλυση αυτή, πέρα από την κατανάλωση των τριγλυκεριδίων, συνεισφέρει ένα επιπλέον ποσό διγλυκεριδίων 

στο μίγμα (περίπου 4% στις 23 ώρες), όπως και ελεύθερων λιπαρών οξέων. Στα επόμενα στάδια (2
η
 και 3

η
 δόση 

μεθανόλης) δεν υφίσταται υδρόλυση των τριγλυκεριδίων για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, γιατί έχει καταναλωθεί 

το σύνολο περίπου του νερού στην επιφάνεια της λιπάσης (αυτό που ευθύνεται για την υδρόλυση) και δεύτερον, 

γιατί το νερό που παράγεται κατά την ενζυμική εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων προσροφάται από 

το υγροσκοπικό στρώμα της παραγόμενης γλυκερίνης και δεν είναι διαθέσιμο στο ένζυμο. 

Στις αντιδράσεις με προσθήκη της μεθανόλης σε τρία στάδια (Πειράματα Α3, Α4 και Α5) παρατηρείται ότι 

από το δεύτερο στάδιο προσθήκης της μεθανόλης και μετά, η παραγόμενη γλυκερίνη προσκολλάται στη μάζα του 

ενζύμου, κάτι που έχει ως συνέπεια το σχηματισμό μεγάλων σφαιρικών μικκυλίων ενζύμου, ενώ μεγάλη ποσότητα 

ενζύμου βρίσκεται κολλημένη στα τοιχώματα του αντιδραστήρα (στη σφαιρική φιάλη). Προφανώς, η κατάσταση 

αυτή ισχυροποιεί τα φαινόμενα μεταφοράς στο όλο σύστημα των αντιδράσεων.  

4.2.1.4 Επίδραση της προεπεξεργασμένης - ενεργοποιημένης CALB  

Για να διαπιστωθεί η επίδραση της προετοιμασίας - επεξεργασίας του ενζύμου, όπως αυτή αναφέρθηκε 

στο πειραματικό μέρος, στον ρυθμό μεθανόλυσης του βαμβακελαίου, πραγματοποιήθηκε το πείραμα Α6, στις 

ίδιες συνθήκες των πειραμάτων Α3, Α4 και Α5, με τη διαφορά ότι αφενός χρησιμοποιήθηκε προεπεξεργασμένο 

ένζυμο και αφετέρου η προσθήκη της μεθανόλης έγινε σε εννέα (9) στάδια, σε κάθε ένα από τα οποία η μοριακή 

αναλογία μεθανόλης/ελαίου ήταν 0,33:1 ως προς την αρχική ποσότητα του ελαίου. Δηλαδή, η στοιχειομετρική 

ποσότητα της μεθανόλης μοιράστηκε σε 9 ισόποσες δόσεις. Στον Πίνακα 66 παρουσιάζονται οι μετρήσεις για το 

πείραμα Α6 και στα διαγράμματα των Σχημάτων 63 και 64 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των 

τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων με τον χρόνο. 
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Πίνακας 66. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α6, στους 35
ο
C, 

 με σταδιακή προσθήκη της στοιχειομετρικής μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου = 3:1,  

 σε εννέα ισόποσες δόσεις, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 
Αναλογία 

μεθανόλης/ελαίου 
(mol mol

-1
) 

0 0,973 0,019 0,008 0,33:1 

0,5 0,590 0,078 0,023 0,66:1 

1 0,361 0,088 0,018 1,66:1 

1,75 0,326 0,071 0,013 2,31:1 

2,5 0,311 0,046 0,018 3:1 

3,5 0,253 0,081 0,021  

 

Σχήμα 63. Μεταβολή της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο 

 για το πείραμα Α6. 

Από το διάγραμμα του Σχήματος 63 διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων είναι 

πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθμό των πειραμάτων με το μη προεπεξεργασμένο ένζυμο. Σε χρονικό 

διάστημα μόλις 3,5 ωρών επιτυγχάνεται μετατροπή των τριγλυκεριδίων σε ποσοστό 89%. Η προσθήκη της 

μεθανόλης γίνεται σε αρκετά συντομότερα χρονικά διαστήματα, που κυμαίνονται από 15 - 25 min. 

 

Σχήμα 64. Μεταβολή της συγκέντρωσης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων σε συνάρτηση  

 με το χρόνο για το πείραμα Α6. 



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

114 

Από το Σχήμα 64 φαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή τα διγλυκερίδια έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση 

από τα μονογλυκερίδια σε όλες τις χρονικές στιγμές και η συμπεριφορά τους ταυτίζεται με αυτή στα πειράματα 

Α3, Α4 και Α5. Η σχέση των ρυθμών των τριών αντιδράσεων μετεστεροποίησης είναι παρόμοια με αυτή στα 

προηγούμενα πειράματα των 3 σταδίων. Η διαφορά με το πείραμα Α6 είναι ότι οι ρυθμοί όλων των αντιδράσεων 

είναι πολύ μεγαλύτεροι λόγω της προεπεξεργασίας του ενζύμου με μεθυλεστέρες και έλαιο. Επίσης, πρέπει να 

αναφερθεί ότι μετά τη 1,5 ώρα αντίδρασης είχε παραχθεί αρκετή ποσότητα γλυκερίνης, η οποία προσκολλήθηκε 

στο ένζυμο, με αποτέλεσμα αρκετή ποσότητα του ενζύμου να είναι κολλημένη στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. 

Πιθανότατα, η ανεξήγητα μεγάλη πτώση του ρυθμού κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων μετά τη 1 ώρα αντίδρασης  

(Σχήμα 63), καθώς και η ελάχιστη αύξησή του μετά τις 2,5 ώρες (μικρή συγκέντρωση διγλυκεριδίων), οφείλεται 

στα έντονα φαινόμενα μεταφοράς που προκαλούνται από τη προσκολλημένη γλυκερίνη στα σωματίδια του 

ενζύμου. Επίσης στο φαινόμενο αυτό αποδίδεται και η χαμηλή τελική μετατροπή των τριγλυκεριδίων (75%) στις 

3,5 ώρες. 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 65 παρουσιάζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε 

συνάρτηση με τον χρόνο για τα πειράματα Α5 και Α6. 

 

Σχήμα 65. Μεταβολή της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων σε συνάρτηση με το χρόνο 

 για τα πειράματα Α5 και Α6. 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 65 φαίνεται η αύξηση της καταλυτικής δραστικότητας του ενζύμου κατά την 

προεπεξεργασία του με μεθυλεστέρες (βιοντίζελ) και βαμβακέλαιο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι με 

την προεπεξεργασία του ενζύμου απομακρύνεται από την επιφάνειά του το μεγαλύτερο μέρος του νερού (νερό 

που είναι υπεύθυνο για τη παράπλευρη αντίδραση της υδρόλυσης). Ταυτόχρονα, με την προεπεξεργασία έχει 

γίνει διαβροχή του ενζυμικού φορέα με μεθυλεστέρες και έλαιο (δηλ. με ελαιώδη φάση), με συνέπεια τη σημαντική 

μείωση της επίδρασης των φαινομένων μεταφοράς κατά τη διάχυση των μη πολικών υποστρωμάτων μέσα στον 

φορέα. 

4.2.1.5 Επίδραση της παραγόμενης γλυκερίνης στον ρυθμό της μετεστεροποίησης 

Στα συστήματα ενζυμικής μετεστεροποίησης διαλείποντος έργου παράγεται συνεχώς γλυκερίνη, η οποία 

συσσωρεύεται στο σύστημα. Η γλυκερίνη είναι ένα πολικό παχύρρευστο και υγροσκοπικό υγρό, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να προσκολλάται στον ενζυμικό φορέα και να δημιουργεί σημαντικές αντιστάσεις στη μεταφορά μάζας 

των γλυκεριδίων από και προς τα σωματίδια το ενζύμου. Σε όλα τα πειράματα παρατηρήθηκε, κυρίως στα 

τελευταία στάδια των αντιδράσεων, ότι η παραγόμενη γλυκερίνη έμενε προσκολλημένη πάνω στη μάζα του 

ενζύμου. Αυτό είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μεγάλων συσσωματωμάτων ενζύμου (σφαιρικά μικκύλια) καθώς 

και τη προσκόλληση μεγάλης ποσότητας ενζύμου στα τοιχώματα του αντιδραστήρα. Ακόμα και με μεγάλη 

ανάδευση η γλυκερίνη δεν φαινόταν να απομακρύνεται από το ένζυμο.  
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Για να διαπιστωθεί η επίδραση της προσκολλημένης στο ένζυμο γλυκερίνης στον ρυθμό της αντίδρασης 

μετεστεροποίησης, πραγματοποιήθηκε το πείραμα Α7, στις ίδιες συνθήκες με το πείραμα Α6, με τη διαφορά ότι το 

ένζυμο που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτό του πειράματος Α6, στο οποίο υπήρχε προσκολλημένη ποσότητα 

γλυκερίνης. Κατά τη διάρκεια του πειράματος ελήφθησαν δείγματα στις 2,5 και 3,5 ώρες και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 67.  

Πίνακας 67. Πορεία των κλασμάτων μάζας των TGs, DGs και MGs,  

 στη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου του πειράματος Α7, στους 35
ο
C, 

 με σταδιακή προσθήκη της στοιχειομετρικής μοριακής αναλογίας μεθανόλης/ελαίου = 3:1,  

 σε εννέα ισόποσες δόσεις, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, 

 με χρήση της CALB (4% κ.β.). 

Χρόνος (h) XTG (g/g) XDG (g/g) XMG (g/g) 
Αναλογία 

μεθανόλης/ελαίου 
(mol mol

-1
) 

0 0,973 0,019 0,008 0,33:1 

2,5 0,419 0,165 0,066 3:1 

3,5 0,354 0,136 0,033  

 

Από τη σύγκριση των Πινάκων 66, 67 φαίνεται ότι στις 2,5 και 3,5 ώρες η μετατροπή των τριγλυκεριδίων 

στο πείραμα Α7 είναι μικρότερη (τουλάχιστον κατά 10%) σε σχέση με του πειράματος Α6. Αντίθετα, στο πείραμα 

Α7 παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων (στις ίδιες χρονικές στιγμές). Είναι 

σαφές πως η ποσότητα της γλυκερίνης, που ήταν προσκολλημένη στο ένζυμο, επέδρασε αρνητικά στον ρυθμό 

κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, όπως και στις υπόλοιπες αντιδράσεις κατανάλωσης των διγλυκεριδίων και των 

μονογλυκεριδίων. Το αρκετά υψηλό επίπεδο των διγλυκεριδίων μπορεί να οφείλεται είτε στη δραστική μείωση του 

ρυθμού της αντίδρασης κατανάλωσής τους (ισχυρά φαινόμενα μεταφοράς μάζας), είτε σε μερική υδρόλυση των 

τριγλυκεριδίων που μπορεί να πραγματοποιείται από ποσότητες νερού που είναι εγκλωβισμένες στο στρώμα της 

γλυκερίνης που περιβάλλει τα σωματίδια του ενζύμου. Πάντως, η κύρια αιτία όσων παρατηρήθηκαν στο πείραμα 

Α7 είναι τα ισχυρά φαινόμενα μεταφοράς μάζας λόγω της δυσκολίας της διάχυσης των μη πολικών γλυκεριδίων 

μέσα από το στρώμα της γλυκερίνης που περιβάλλει τα ενζυμικά σωματίδια. Τα φαινόμενα αυτά είναι ικανά να 

ελέγχουν το ρυθμό των αντιδράσεων (ελέγχουσα δράση).  
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5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ HAS 

5.1.1 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ 

Ο αντιδραστήρας πλήρους ανάδευσης λειτουργεί σε συνθήκες ή συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας. Το 

χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου αντιδραστήρα είναι η πλήρης ανάμιξη του αντιδρώντος μίγματος, με 

αποτέλεσμα οι ιδιότητες του μίγματος, όπως η συγκέντρωση και η θερμοκρασία, να είναι ομοιόμορφες σε όλη του 

την έκταση. Δηλαδή, το αντιδρών μίγμα είναι ή θεωρείται ομογενές και η λειτουργία του αντιδραστήρα είναι ή 

θεωρείται ισοθερμοκρασιακή. 

Για μία στοιχειώδη αντίδραση δεύτερης τάξης της μορφής   Α  Β  Γ  Δ , η οποία είναι ομογενής και 

πραγματοποιείται σε αντιδραστήρα πλήρους ανάδευσης διαλείποντος έργου, με τον όγκο του συστήματος να 

παραμένει σταθερός, ισχύουν οι εξής κινητικές εξισώσεις: 

 Για την κατανάλωση του Α : A
A B

dC
kC C

dt
        (4) 

 Για την παραγωγή του Γ :   A B

dC
kC C

dt
      (5) 

όπου A BC  και C  οι συγκεντρώσεις των Α και Β σε mol lt
-1

. 

Στην περίπτωση που έχουμε μία ετερογενή καταλυτική αντίδραση λαμβάνεται υπόψη η μάζα catm του 

καταλύτη, οπότε αντί για i i
dC dn1

dt V dt
  έχουμε i

cat

dn1

m dt
, όπου i = A, B. 

5.1.2 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

5.1.2.1 Ραφιναρισμένα έλαια 

Η αντίδραση μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων αποτελείται από τρεις επιμέρους στοιχειώδεις 

διαδοχικές αντιδράσεις:  

Aντίδραση των τριγλυκεριδίων με τη μεθανόλη προς σχηματισμό διγλυκεριδίων και μεθυλεστέρων 

(αντίδραση a). Η αντίδραση αυτή θεωρήθηκε μονόδρομη με σταθερά ρυθμού 1k . 

Aντίδραση των διγλυκεριδίων με τη μεθανόλη προς σχηματισμό μονογλυκεριδίων και μεθυλεστέρων 

(αντίδραση b). Η αντίδραση αυτή θεωρήθηκε αμφίδρομη με σταθερές ρυθμού 2k , 2k . 

Aντίδραση των μονογλυκεριδίων με την μεθανόλη προς σχηματισμό γλυκερίνης και μεθυλεστέρων 

(αντίδραση c). Και η αντίδραση αυτή θεωρήθηκε αμφίδρομη με σταθερές ρυθμού 3k , 3k . 

  1k
TG  MeOH  DG  ME         (a) 

2

2

k
DG  MeOH  MG  ME

k


          (b) 

3

3

k
MG  MeOH  GL  ME

k


          (c) 

Στην βιβλιογραφία, στην περίπτωση της ομογενούς βασικά καταλυόμενης μετεστεροποίησης κοντά στη 

θερμοκρασία βρασμού της μεθανόλης (περίπου 62
o
C), προτείνεται μοντέλο με τρεις αμφίδρομες αντιδράσεις όταν 

η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου, που χρησιμοποιείται, είναι η στοιχειομετρική (1:1 για κάθε στοιχειώδη 

αντίδραση). Μελέτες που έγιναν με μεγαλύτερες μοριακές αναλογίες μεθανόλης/ελαίου οδήγησαν σε θεώρηση 
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μοντέλου με τρεις μονόδρομες αντιδράσεις, αφού η περίσσεια της μεθανόλης θεωρείται ότι μετατοπίζει σχεδόν 

ολοκληρωτικά τις θέσεις των τριών αντιδράσεων προς τα προϊόντα.  

Για τη διερεύνηση του είδους των αντιδράσεων του συστήματός μας σχεδιάστηκε αντίστροφο πείραμα 

μετεστεροποίησης. Αρχικά στον αντιδραστήρα προστέθηκαν γλυκερίνη αναλυτικής καθαρότητας και βιοντίζελ 

εργαστηριακής παρασκευής, το οποίο είχε παρασκευαστεί από την πλήρη μετεστεροποίηση βαμβακελαίου με την 

κλασική βασική ομογενή διεργασία. Στους μεθυλεστέρες είχαν γίνει εκπλύσεις ώστε να θεωρούνται απολύτως 

καθαροί. Η μοριακή αναλογία γλυκερίνης/μεθυλεστέρων ήταν η στοιχειομετρική δηλαδή ίση με 1:3. Η διάρκεια της 

αντίδρασης ήταν 24 ώρες και πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 170
ο
C χωρίς την προσθήκη καταλύτη. Στον 

Πίνακα 68 παρουσιάζονται οι ποσότητες των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αποτελέσματα. 

Μετά το τέλος του πειράματος και την ανάλυση του τελικού μίγματος υπολογίστηκαν ποσότητες τόσο 

διγλυκεριδίων όσο και μονογλυκεριδίων, αποτέλεσμα που αποδεικνύει τη θεώρηση της αμφίδρομης αντίδρασης 

μετεστεροποίησης των γλυκεριδίων αυτών. Αντίθετα, δεν μετρήθηκαν ποσότητες τριγλυκεριδίων, κάτι που μας 

οδηγεί στη θεώρηση της μονόδρομης αντίδρασης μετεστεροποίησης των τριγλυκεριδίων (Σχήμα 66). 

Πίνακας 68. Θερμική αντίστροφη αντίδραση μετεστεροποίησης στους 170
ο
C,  

 με μοριακή αναλογία γλυκερίνης/μεθυλεστέρων 1:3 (mol∙mol
-1

). 

Αντιδρώντα Ποσότητες (g) 

Γλυκερίνη 5,58 

Μεθυλεστέρες 52,35 

Προϊόντα Ποσοστό (% w/w) 

Τριγλυκερίδια 0 

Διγλυκερίδια 0,935 

Μονογλυκερίδια 4,520 

 

 

Σχήμα 66. Χρωματογράφημα αντίστροφου πειράματος μετεστεροποίησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αντίστροφου πειράματος οδηγούμαστε στην επιλογή του μοντέλου με 

μονόδρομη την αντίδραση μετατροπής των τριγλυκεριδίων και αμφίδρομες τις αντιδράσεις των διγλυκεριδίων και 

των μονογλυκεριδίων. Η κάθε επιμέρους στοιχειώδης αντίδραση θεωρήθηκε, σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, 

πρώτης τάξης ως προς το κάθε αντιδρών. Οι κινητικές διαφορικές εξισώσεις, που περιγράφουν την ομογενή 

αντίδραση μετεστεροποίησης των ραφιναρισμένων ελαίων, είναι οι ακόλουθες:  
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TG
1 TG MeOH

dC
k C C

dt
           (6) 

DG
1 TG MeOH 2 MG ME 2 DG MeOH

dC
k C C k C C k C C

dt
         (7) 

MG
2 DG MeOH 3 GL ME 2 MG ME 3 MG MeOH

dC
k C C k C C k C C k C C

dt
          (8) 

Από τη χρωματογραφική ανάλυση λαμβάνονται λόγοι εμβαδών οι οποίοι μετατρέπονται σε λόγους μάζας 

( ix ) ως προς την ελαιώδη φάση του κάθε δείγματος (εξίσωση 9). Συνεπώς, για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρειάζεται η μετατροπή των συγκεντρώσεων σε λόγους μάζας ( ix ). 

 i συστατικού
i

OIL

m
x  , i TGs, DGs, MGs  και  MEs

m
        (9) 

Για τη συγκέντρωση του κάθε συστατικού έχουμε αναλυτικά (σχέσεις 10-12): 

   

TG

TG TG TG OIL OIL
TG TG

TG TG

m

n MB x m m
C x

V V MB V MB V
      (10) 

   

DG

DG DG DG OIL TG OIL
DG DG

DG DG TG

m

n MB x m MB m
C x

V V MB V MB MB V
      (11) 

   

MG

MG MG MG OIL TG OIL
MG MG

MG MG TG

m

n MB x m MB m
C x

V V MB V MB MB V
      (12) 

Η μάζα των μεθυλεστέρων όπως και της γλυκερίνης δεν υπολογίζονται άμεσα από την χρωματογραφική 

ανάλυση αλλά έμμεσα από τους λόγους μάζας των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων, από τις 

σχέσεις (13) και (14) αντίστοιχα. 

O o o oME ME MEo TG TG DG DG MG MG

ME

n n n 3(n n ) 2(n n ) (n n )
C

V V

      
      (13) 

O O O O OGL GL GL TG TG DG DG MG MG

GL

n n n (n n ) (n n ) (n n )
C

V V

      
      (14) 

Αντίστοιχα, ο αριθμός mol της μεθανόλης που καταναλώνεται είναι ίση με τον αριθμό mol των εστέρων 

που παράγονται και άρα η συγκέντρωση της μεθανόλης υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (15). 

O O OMeOH MeOH MeOH ME MeOH TG OIL
MeOH ME

ME TG

n n n n n MB m
C x

V V V MB MB V

 
        (15) 

Η μάζα της ελαιώδους φάσης στο ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο αποτελείται αρχικά κατά κύριο λόγο από 

ποσότητες τριγλυκεριδίων. Από χρωματογράφημα σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο βρέθηκε ότι η βασική του 

σύσταση είναι: 

  TG DG MGx   0,95 ,  x   0,046 ,  x   0,004  

Κατά τη διάρκεια της μετεστεροποίησης η αναλογία αυτή προφανώς αλλάζει. Επίσης στην ελαιώδη φάση 

προστίθενται μόρια εστέρων, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από αυτή μόρια γλυκερίνης. Από τη συνολική 

αντίδραση της μετεστεροποίησης (αντίδραση d) προκύπτει ότι για κάθε τρία μόρια εστέρων, που παράγονται, 

παράγεται και ένα μόριο γλυκερίνης. 

Cat.
TG 3 MeOH  3 ME GL          (d) 

Στη μεθανόλυση (μετεστεροποίηση με μεθανόλη) το μοριακό βάρος ενός μορίου γλυκερίνης (92) που 

παράγεται είναι περίπου ίσο με το μοριακό βάρος των τριών μορίων μεθανόλης (3 x 32 = 96) που απαιτούνται για 
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το σχηματισμό του μορίου αυτού της γλυκερίνης και των τριών μορίων μεθυλεστέρων. Επομένως, με δεδομένο 

ότι η συνολική μάζα του αντιδρώντος μίγματος είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, και η μάζα της 

ελαιώδους φάσης θεωρείται σταθερή και ίση με την αρχική, δηλαδή περίπου με 100% τριγλυκερίδια. Άρα 

OILm σταθ.  και 
OOIL TGm m , οπότε ο λόγος OIL

TG

m

MB
 που εμφανίζεται στις εκφράσεις όλων των συγκεντρώσεων 

μπορεί να θεωρηθεί σταθερός και ίσος με τα αρχικά moles των τριγλυκεριδίων 
OTGn . 

Η πυκνότητα του αντιδρώντος μίγματος είναι σταθερή σε κάθε χρονική στιγμή της αντίδρασης, αφού το 

μίγμα βρίσκεται σε πλήρη ανάδευση και είναι ομογενές. Παρόλα αυτά, οι συγκεντρώσεις είναι προτιμότερο να 

εκφράζονται ανά μονάδα μάζας και όχι ανά μονάδα όγκου του αρχικού μίγματος, αφού δεν ογκομετρούμε αλλά 

ζυγίζουμε τις αρχικές ποσότητες.  

Δηλαδή, αντί για V είναι προτιμότερο να έχουμε totalm , άρα i
i

total

n
C

m
 ,  

όπου total OIL(αρχική) MeOH OIL(τελική) GLm m m m m    , οπότε OIL(αρχική) OIL(τελική)m m , αφού MeOH GLm m . 

Από τη βιβλιογραφία [26] προκύπτει ότι το ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο έχει την εξής σύσταση οξέων: 

28% Παλμιτικό     1% Στεατικό     13% Ελαϊκό     58% Λινελαϊκό 

Τα μοριακά βάρη των παραπάνω οξέων είναι τα ακόλουθα: 

Ελαϊκό οξύ : CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH  /  C18H34O2  /  C18:1  /  MB = 282 

Παλμιτικό οξύ : CH3-(CH2)6-CH2-CH2-(CH2)6-COOH  /  C16H32O2  /  C16:0  /  MB = 256 

Στεαρικό οξύ : CH3-(CH2)7-CH2-CH2-(CH2)7-COOH  /  C18H36O2  /  C18:0  /  MB = 284 

Λινελαϊκό οξύ :CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH  /  C18H32O2  /  C18:2  /  MB = 280 

Άρα το μέσο μοριακό βάρος των οξέων και των ακυλίων του ραφιναρισμένου βαμβακελαίου είναι: 

RCOOH

RCO-

28 1 13 58
MB 256 284 282 280 273,6

100 100 100 100

MB 256,6 ,  (RCO- : ακύλιο)

        



 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, τα μέσα μοριακά βάρη των μεθυλεστέρων και των μονογλυκεριδίων, 

διγλυκεριδίων, τριγλυκεριδίων καθώς και το σταθερό της γλυκερίνης είναι: 

ME MG DG TG GLMB 288 ,   MB 348 ,   MB 603 ,   MB 859 ,   MB 92      

Οι τιμές των 2k  και 3k  υπολογίζονται από τη σταθερά ισορροπίας eq,iK  της αντίστοιχης αμφίδρομης 

αντίδρασης i. Στην ισορροπία οι ρυθμοί και των τριών επιμέρους αντιδράσεων έχουν μηδενιστεί, οπότε από τις 

συγκεντρώσεις των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας υπολογίζονται οι σταθερές ισορροπίας i
eq,i

i

k
Κ

k

 και στη 

συνέχεια υπολογίζεται ο ρυθμός της αντίστροφης αντίδρασης από τη σταθερά ισορροπίας και τον ρυθμό της 

προς τα δεξιά αντίδρασης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ισορροπία ισχύουν: 


TGdC

0
dt

          (16) 


DGdC

0
dt

          (17) 


MGdC

0
dt

          (18) 
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Από τον συνδυασμό των εξισώσεων (16) - (18) και των εξισώσεων (6) - (8) για τις συγκεντρώσεις των 

ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας, προκύπτουν οι σχέσεις: 

MG ME2
eq,2

2 DG MeOH

C Ck
Κ

k C C

           (19) 

3 GL ME
eq,3

3 MG MeOH

k C C
Κ

k C C

           (20) 

όπου eq,2Κ , eq,3Κ  οι σταθερές ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων. 

Ουσιαστικά, οι τιμές των 2k  και 3k  υπολογίζονται από τις σχέσεις (19) και (20) που ισχύουν για τις 

συγκεντρώσεις των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας, αφού οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από τον συνδυασμό 

των εξισώσεων (16) - (18) που ισχύουν στην κατάσταση ισορροπίας και των κινητικών εξισώσεων (6) - (8). 

5.1.2.2 Όξινα έλαια 

Ο μηχανισμός της αντίδρασης μετεστεροποίησης των γλυκεριδίων των όξινων ελαίων δεν διαφέρει από 

τον μηχανισμό στα ραφιναρισμένα έλαια. Δηλαδή, και στα όξινα έλαια θεωρούμε μονόδρομη την αντίδραση 

μετατροπής των τριγλυκεριδίων και αμφίδρομες τις μετατροπές των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων.  

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs), που υπάρχουν στα όξινα έλαια, έδειξαν ότι καταλύουν την αντίδραση 

μετεστεροποίησης αλλά και την αντίστροφη αντίδραση, δηλαδή λειτούργησαν όπως θα λειτουργούσε ένας όξινος 

καταλύτης. Η μόνη διαφορά τους με τον όξινο καταλύτη είναι η αντίδραση τους με τη μεθανόλη με αποτέλεσμα την 

κατανάλωσή τους. Δηλαδή, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα του όξινου ελαίου αντιδρούν με τη μεθανόλη και δίνουν 

μεθυλεστέρες και νερό σύμφωνα με την αντίδραση εστεροποίησης: 

FFA

2
FFA

k
RCOOH MeOH  RCOOMe H O

k


        (e) 

Επομένως, η συγκέντρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων δεν μένει σταθερή αλλά μειώνεται κατά την 

πορεία της αντίδρασης.  

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) καταλύουν και την αντίδραση της εστεροποίησης, δηλαδή η αντίδραση 

αυτή είναι αυτοκαταλυόμενη, αλλά και την αντίστροφη αντίδραση της υδρόλυσης των μεθυλεστέρων. 

Το μαθηματικό μοντέλο της αντίδρασης των όξινων ελαίων είναι παρόμοιο με αυτό της αντίδρασης των 

ραφιναρισμένων ελαίων, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των όξινων ελαίων υπάρχει και η συμμετοχή και 

η συνεισφορά της οξύτητας. Επίσης, στο μοντέλο προστίθεται και η εξίσωση της εστεροποίησης των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων. Έτσι, οι κινητικές διαφορικές εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου στην απλή του μορφή με 

φαινόμενες σταθερές ρυθμού, που περιγράφει τις ομογενείς αντιδράσεις μετεστεροποίησης και εστεροποίησης 

των όξινων ελαίων, είναι οι ακόλουθες: 

TG
1,όξινο TG MeOH

dC
k C C

dt
           (21) 

DG
1,όξινο TG MeOH 2,όξινο MG ME 2,όξινο DG MeOH

dC
k C C k C C k C C

dt
        (22) 

MG
2,όξινο DG MeOH 3,όξινο GL ME 2,όξινο MG ME 3,όξινο MG MeOH

dC
k C C k C C k C C k C C

dt
        (23) 

2

FFA
FFA,όξινο FFA MeOH FFA,όξινο ME H O

dC
k C C k C C

dt
         (24) 

Οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων, των εστέρων και της γλυκερίνης, 

καθώς και της μεθανόλης, υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις στην αντίδραση 

των ραφιναρισμένων ελαίων, από τις σχέσεις (10) - (15).  
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Οι συγκεντρώσεις των ελεύθερων λιπαρών οξέων και του νερού υπολογίζονται από τις ακόλουθες 

σχέσεις: 

FFA

FFA OILFFA FFA
FFA

FFA

m

x mn MB
C

V V MB V
           (25) 

 
O O2 2 2 2

2

o o o
FFA FFA FFAH O H O H O H O FFA OIL

H O
FFA

n n nn n n n x m
C

V V V V V MB V


          (26) 

όπου 
OFFAn είναι τα αρχικά mol των οξέων που περιέχονται στο έλαιο και  

         2

o
H On τα αρχικά mol του νερού που περιέχονται στο έλαιο.  

Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του νερού γίνεται έμμεσα, αφού δεν μπορεί να υπολογιστεί άμεσα η 

συγκέντρωσή του κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. 

Η αρχική ελαιώδης φάση του όξινου βαμβακελαίου δεν μπορεί τώρα να θεωρηθεί 100%τριγλυκερίδια. 

Από χρωματογράφημα σε όξινο βαμβακέλαιο βρέθηκε ότι η σύσταση του είναι: 

   TG DG MG OXx   0,798 ,  x   0,071 ,  x   0,037 ,  x   0,094  

Έτσι, η OILm θα πρέπει να υπολογιστεί διαφορετικά αφού, αν θεωρηθεί ότι αποτελείται από τριγλυκερίδια 

100% κ.β., το σφάλμα θα είναι μεγάλο. 

O O O OOIL TG DG MG FFAm m m m m           (27) 

οπότε η σταθερή ποσότητα OIL

TG

m

MB
γίνεται: 

O O O O O O O O

O O O

TG DG MG FFA TG DG MG FFAOIL DG MG FFA

TG TG TG DG TG MG TG FFA TG

DG G
TG DG MG FF

TG TG

m m m m m m m mm MB MB MB

MB MB MB MB MB MB MB MB MB

MB MB
                                                           n n n n

MB MB



     
     

  

   
O

FFA
A

TG

MB

MB

  
 
  

 (28) 

Και στην περίπτωση του μοντέλου της ομογενούς αντίδρασης των όξινων ελαίων οι συγκεντρώσεις 

εκφράζονται ως προς τη συνολική μάζα του αντιδρώντος συστήματος, η οποία θεωρείται σταθερή κατά τη 

διάρκεια της αντίδρασης. 

Δηλαδή, αντί για V έχουμε totalm , άρα i
i

total

n
C

m
 ,  

όπου total OIL(αρχική) MeOH OIL(τελική) GLm m m m m    , οπότε OIL(αρχική) OIL(τελική)m m , αφού MeOH GLm m . 

Οι τιμές των 2,όξινοk , 3,όξινοk και FFA,όξινοk  υπολογίζονται με τον τρόπο που έγινε στα ραφιναρισμένα 

έλαια, δηλαδή από τις σχέσεις που προκύπτουν για τις συγκεντρώσεις των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας 

ή, αλλιώς, από τη σταθερά ισορροπίας eq,i,όξινοK  της αντίστοιχης αμφίδρομης αντίδρασης i.. Στην ισορροπία οι 

ρυθμοί και των τεσσάρων επιμέρους αντιδράσεων έχουν μηδενιστεί, δηλαδή ισχύουν οι εξισώσεις: 


TGdC

0
dt

          (16) 


DGdC

0
dt

          (17) 


MGdC

0
dt

          (18) 

FFAsdC
0

dt
           (29) 
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Από τον συνδυασμό των εξισώσεων (16) - (18), (29) και των εξισώσεων (21α) - (24α), προκύπτουν για 

τις συγκεντρώσεις των ουσιών στην κατάσταση ισορροπίας οι σχέσεις: 

2,όξινο MG ME
eq,2,όξινο

2,όξινο DG MeOH

k C C
Κ

k C C

          (30) 

3,όξινο GL ME
eq,3,όξινο

3,όξινο MG MeOH

k C C
Κ

k C C

          (31) 

2ME H OFFA,όξινο

eq,FFA,όξινο

FFA,όξινο FFA MeOH

C Ck
Κ

k C C

         (32) 

όπου eq,2,όξινοΚ , eq,3,όξινοΚ  και eq,FFA,όξινοΚ οι σταθερές ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων. 

5.1.3 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

5.1.3.1 Ραφιναρισμένα έλαια 

Ο μηχανισμός της ετερογενούς καταλυτικής μετεστεροποίησης των ραφιναρισμένων ελαίων είναι 

παρόμοιος με τον μηχανισμό της ομογενούς μετεστεροποίησης (θερμικής ή καταλυτικής), με τη διαφορά ότι στην 

ετερογενή μετεστεροποίηση παίρνει μέρος και η μάζα του καταλύτη. Και σε αυτή την περίπτωση θεωρήθηκε 

μονόδρομη η αντίδραση κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων και αμφίδρομες οι αντιδράσεις των διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων. Έτσι, οι κινητικές διαφορικές εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου, που περιγράφει την 

ετερογενή καταλυτική αντίδραση μετεστεροποίησης των ραφιναρισμένων ελαίων, είναι οι ακόλουθες: 

TG
1,ετερ. TG MeOH

cat

dn1
k C C

m dt
          (33) 

DG
1,ετερ. TG MeOH 2,ετερ. MG ME 2,ετερ. DG MeOH

cat

dn1
k C C k C C k C C

m dt
        (34) 

MG
2,ετερ. DG MeOH 3,ετερ. GL ME 2,ετερ. MG ME 3,ετερ. MG MeOH

cat

dn1
k C C k C C k C C k C C

m dt
        (35) 

όπου catm  η μάζα του καταλύτη.  

Οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων, των εστέρων και της γλυκερίνης, 

καθώς και της μεθανόλης, υπολογίζονται από τις σχέσεις (10) - (15). 

Θεωρείται μία σταθερή μέση πυκνότητα του αντιδρώντος μίγματος (
mixρ ) σε κάθε χρονική στιγμή της 

αντίδρασης, αφού το μίγμα βρίσκεται σε πλήρη ισχυρή ανάδευση και θεωρείται ομογενές. Παρόλα αυτά, και στην 

περίπτωση της ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης (επιπλέον τώρα που το μίγμα δεν είναι αλλά θεωρείται 

ομογενές) οι συγκεντρώσεις εκφράζονται ανά μονάδα μάζας και όχι ανά μονάδα όγκου του αρχικού μίγματος, 

αφού δεν ογκομετρούμε αλλά ζυγίζουμε τις αρχικές ποσότητες.  

Δηλαδή, οι συγκεντρώσεις εκφράζονται ως προς τη συνολική μάζα του αντιδρώντος συστήματος, η 

οποία θεωρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. Άρα και η μάζα της ελαιώδους φάσης θεωρείται 

σταθερή και ίση με την αρχική, η οποία είναι περίπου 100% τριγλυκερίδια. Άρα OILm σταθ.  και 
OOIL TGm m . 

Δηλαδή, i
i

total

n
C

m
 ,  

όπου total OIL(αρχική) MeOH OIL(τελική) GLm m m m m    , οπότε OIL(αρχική) OIL(τελική)m m , αφού MeOH GLm m . 

Οι τιμές των -2,ετερ.k και -3,ετερ.k  υπολογίζονται και σε αυτή την περίπτωση από την ισορροπία (σχέσεις 

36, 37). 
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2,ετερ. MG ME
eq,2,ετερ.

2,ετερ. DG MeOH

k C C
Κ

k C C

          (36) 

3,ετερ. GL ME
eq,3,ετερ.

3,ετερ. MG MeOH

k C C
Κ

k C C

          (37) 

όπου eq,2,ετερ.Κ , eq,3,ετερ.Κ  οι σταθερές ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων. 

5.1.3.2 Όξινα έλαια 

Ο μηχανισμός της ετερογενούς καταλυτικής μετεστεροποίησης των γλυκεριδίων των όξινων ελαίων δεν 

διαφέρει από τον αντίστοιχο μηχανισμό στα ραφιναρισμένα έλαια. Δηλαδή, και στα όξινα έλαια θεωρούμε 

μονόδρομη την αντίδραση μετατροπής των τριγλυκεριδίων και αμφίδρομες τις μετατροπές των διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων.  

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) καταλύουν την αντίδραση μετεστεροποίησης αλλά και την αντίστροφη 

αντίδραση. Μάλιστα, λειτουργούν συνεργικά με τον βασικό ετερογενή καταλύτη HAS. Επίσης, τα ελεύθερα λιπαρά 

οξέα αντιδρούν με τη μεθανόλη με αποτέλεσμα την κατανάλωσή τους. Δηλαδή, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

αντιδρούν με τη μεθανόλη και δίνουν μεθυλεστέρες και νερό σύμφωνα με την αντίδραση εστεροποίησης: 

 
FFAs

2
-FFAs

k
RCOOH MeOH  RCOOMe H O

k
      (e) 

Επομένως, η συγκέντρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων δεν μένει σταθερή αλλά μειώνεται κατά την 

πορεία της αντίδρασης.  

Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFAs) καταλύουν και την αντίδραση της εστεροποίησης, δηλαδή η αντίδραση 

αυτή είναι αυτοκαταλυόμενη, αλλά και την αντίστροφη αντίδραση της υδρόλυσης των μεθυλεστέρων. 

Επίσης, ο βασικός ετερογενής καταλύτης HAS καταλύει, εκτός την αντίδραση της μετεστεροποίησης, και 

την αντίδραση της εστεροποίησης, αλλά και την αντίστροφη αντίδραση της υδρόλυσης των μεθυλεστέρων. 

Το μαθηματικό μοντέλο της αντίδρασης των όξινων ελαίων είναι παρόμοιο με αυτό της αντίδρασης των 

ραφιναρισμένων ελαίων, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των όξινων ελαίων υπάρχει και η συμμετοχή και 

η συνεισφορά της οξύτητας. Επίσης, στο μοντέλο προστίθεται και η εξίσωση της εστεροποίησης των ελεύθερων 

λιπαρών οξέων. Έτσι, οι κινητικές διαφορικές εξισώσεις του μαθηματικού μοντέλου στην απλή του μορφή με 

φαινόμενες σταθερές ρυθμού, το οποίο περιγράφει τις ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις μετεστεροποίησης και 

εστεροποίησης των όξινων ελαίων, είναι οι ακόλουθες: 

TG
1,ετερ.,όξινο TG MeOH

cat

dn1
k C C

m dt
          (38) 

DG
1,ετερ.,όξινο TG MeOH 2,ετερ.,όξινο MG ME 2,ετερ.,όξινο DG MeOH

cat

dn1
k C C k C C k C C

m dt
      (39) 

MG
2,ετερ.,όξινο DG MeOH 3,ετερ.,όξινο GL ME 2,ετερ.,όξινο MG ME 3,ετερ.,όξινο MG MeOH

cat

dn1
k C C k C C k C C k C C

m dt
      (40) 

2

FFA
FFA,ετερ.,όξινο FFA MeOH FFA,ετερ.,όξινο ME H O

cat

dn1
k C C k C C

m dt
        (41) 

Οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων, των εστέρων και της γλυκερίνης, 

καθώς και της μεθανόλης, υπολογίζονται από τις σχέσεις (10) - (15). 

Οι συγκεντρώσεις των ελεύθερων λιπαρών οξέων και του νερού υπολογίζονται από τις σχέσεις (25) και 

(26). Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης του νερού γίνεται έμμεσα, αφού δεν μπορεί να υπολογιστεί άμεσα η 

συγκέντρωσή του κατά τη διάρκεια της αντίδρασης. 

Η αρχική ελαιώδης φάση του όξινου ελαίου δεν είναι 100% τριγλυκερίδια . 

Και εδώ ισχύουν οι σχέσεις (27) και (28). 
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Και στην περίπτωση του μοντέλου της ετερογενούς καταλυτικής αντίδρασης των όξινων ελαίων οι 

συγκεντρώσεις εκφράζονται ως προς τη συνολική μάζα του αντιδρώντος συστήματος, η οποία θεωρείται σταθερή 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.  

Δηλαδή, αντί για V έχουμε totalm , άρα i
i

total

n
C

m
 ,  

όπου total OIL(αρχική) MeOH OIL(τελική) GLm m m m m    , οπότε OIL(αρχική) OIL(τελική)m m , αφού MeOH GLm m . 

Οι τιμές των 2,ετερ.,όξινοk , 3,ετερ.,όξινοk και FFA,ετερ.,όξινοk  υπολογίζονται και σε αυτή την περίπτωση από 

την ισορροπία (σχέσεις 42, 43, 44). 

2,ετερ.,όξινο MG ME
eq,2,ετερ.,όξινο

2,ετερ.,όξινο DG MeOH

k C C
Κ

k C C

         (42) 

3,ετερ.,όξινο GL ME
eq,3,ετερ.,όξινο

3,ετερ.,όξινο MG MeOH

k C C
Κ

k C C

         (43) 

2ME H OFFA,ετερ.,όξινο

eq,FFA,ετερ.,όξινο

FFA,ετερ.,όξινο FFA MeOH

C Ck
Κ

k C C

         (44) 

όπου eq,2,ετερ.,όξινοΚ , eq,3,ετερ.,όξινοΚ  και eq,FFA,ετερ.,όξινοΚ  οι σταθερές ισορροπίας των αμφίδρομων 

αντιδράσεων.  

5.1.4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

5.1.4.1 Ραφιναρισμένα έλαια 

Για την επίλυση του συστήματος των κινητικών διαφορικών εξισώσεων του θεωρητικού μοντέλου, που 

περιγράφει την αντίδραση των ραφιναρισμένων ελαίων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Runge Kutta 4
ης

 τάξης. 

Επειδή τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν είχαν χρονική διάρκεια το πολύ 24 h (1440 min), η επίλυση του 

συστήματος των εξισώσεων επιλέχθηκε να γίνει για 1440 min με βήμα ενός (1) min. Η μέθοδος αναπτύχθηκε σε 

γλώσσα προγραμματισμού Fortran και τα αποτελέσματα τυπώθηκαν σε αρχεία txt. Στη συνέχεια έγινε μεταφορά 

των αποτελεσμάτων στο Excel για να γίνει η τελική τους επεξεργασία (διαγράμματα, σύγκριση κ.λπ.).  

Στόχος, με τη χρήση της μεθόδου, είναι ο προσδιορισμός σταθερών ρυθμού 1k , 2k , 3k  τέτοιων, ώστε η 

χρήση τους στις διαφορικές εξισώσεις να δώσει θεωρητικές λύσεις TGx , DGx , MGx  που να είναι όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στις πειραματικές TGexpx ,
DGexpx , MGexpx . Δηλαδή, πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η τιμή της απόκλισης των 

θεωρητικών από τις πειραματικές τιμές ή, αλλιώς, η τιμή της συνάρτησης απόκλισης ή αριστοποίησης F που 

περιγράφεται από την παρακάτω σχέση: 

2 2 2TG DG MG

i TGexp DGexp MGexp

x x x
F (1 ) (1 ) (1 )

x x x

 
      
 
 

       (45) 

όπου i ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται σε κάθε πείραμα.  

Η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης αυτής γίνεται με τον αλγόριθμο αριστοποίησης Simplex. Αρχικά 

δίνονται τυχαίες αρχικές τιμές των 1k , 2k , 3k . Στη συνέχεια, από τον αλγόριθμο παράγονται άλλες τρεις ομάδες 

τιμών ik  απαραίτητων για τη λειτουργία του Simplex. Κατόπιν, ο Simplex επικαλείται τη Runge Kutta η οποία με 

τη σειρά της υπολογίζει, από τις διαφορικές εξισώσεις, τις θεωρητικές τιμές των TGx , DGx , MGx  για κάθε ομάδα ik  

καθώς και την απόκλισή τους από τις πειραματικές τιμές. Στη συνέχεια, οι τιμές της συνάρτησης απόκλισης 

επιστρέφουν στον Simplex ο οποίος μέσω του αλγορίθμου του μεταβάλει τις τιμές των 1k , 2k , 3k κατάλληλα και 
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τις ξαναστέλνει στην Runge Kutta. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου βρεθούν οι σταθερές ρυθμού 

που δίνουν τη μικρότερη τιμή της συνάρτησης απόκλισης. Τελικά, όταν ο αλγόριθμος αριστοποίησης συγκλίνει 

στη μικρότερη τιμή, τυπώνονται οι θεωρητικές τιμές των TGx , DGx , MGx που προκύπτουν από τις άριστες πλέον 

σταθερές ρυθμού.  

5.1.4.2 Όξινα έλαια 

Ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στην επίλυση του συστήματος των κινητικών εξισώσεων 

του θεωρητικού μοντέλου που περιγράφει τις αντιδράσεις των όξινων ελαίων. Στην περίπτωση αυτή στόχος ήταν 

ο προσδιορισμός σταθερών ρυθμού 1,όξινοk , 2,όξινοk , 3,όξινοk , FFA,όξινοk . Η συνάρτηση αριστοποίησης (F) στην 

περίπτωση αυτή είναι διαφορετική, αφού προστίθεται και ο όρος της οξύτητας: 

2 2 2 2TG DG MG FFAs

i TGexp DGexp MGexp FFAsexp

x x x x
F (1 ) (1 ) (1 ) (1 )

x x x x

 
        
 
 

     (46) 

όπου i ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται σε κάθε πείραμα. 

5.1.5 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Στα διαγράμματα των Σχημάτων 67 - 85 παρουσιάζονται, για κάθε θερμοκρασία, οι συγκεντρώσεις κάθε 

συστατικού στο μίγμα, όπως αυτές προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία, στις χρονικές στιγμές συλλογής 

των δειγμάτων (σημεία διαγραμμάτων).  

Επίσης, στα ίδια διαγράμματα εμφανίζεται η προσαρμογή της επίλυσης του συστήματος των κινητικών 

εξισώσεων των αντίστοιχων θεωρητικών μοντέλων στις πειραματικές τιμές (καμπύλες διαγραμμάτων).  

Όπως προκύπτει από τα παρακάτω διαγράμματα, η μεταβολή της συγκέντρωσης κάθε συστατικού στο 

μίγμα ακολουθείται πολύ καλά από το αντίστοιχο θεωρητικό κινητικό μοντέλο.  

5.1.5.1 Ομογενής θερμική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 67. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 210
ο
C.  
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Σχήμα 68. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 200
ο
C.  

 

Σχήμα 69. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 190
ο
C.  

 

Σχήμα 70. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 180
ο
C.  
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Σχήμα 71. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 170
ο
C.  

5.1.5.2 Ετερογενής καταλυτική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 72. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 210
ο
C.  

 

Σχήμα 73. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 200
ο
C.  
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Σχήμα 74. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς  

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 190
ο
C.  

 

Σχήμα 75. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 180
ο
C.  

 

Σχήμα 76. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, στους 170
ο
C.  
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5.1.5.3 Ομογενείς θερμικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 77. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 200
ο
C.  

 

Σχήμα 78. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 190
ο
C.  

 

Σχήμα 79. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 180
ο
C.  
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Σχήμα 80. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ομογενούς 

 θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 170
ο
C.  

5.1.5.4 Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 81. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 210
ο
C.  

 

Σχήμα 82. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 200
ο
C.  
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Σχήμα 83. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 190
ο
C.  

 

Σχήμα 84. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 180
ο
C.  

 

Σχήμα 85. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του θεωρητικού κινητικού μοντέλου της ετερογενούς 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, στους 170
ο
C.  
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5.1.6 ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΡΥΘΜΟΥ 

5.1.6.1 Ομογενής θερμική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Οι σταθερές 1k , 2k  και 3k  του ρυθμού για την ομογενή θερμική μετεστεροποίηση του ραφιναρισμένου 

βαμβακελαίου υπολογίστηκαν στους 210
ο
, 200

o
, 190

o
, 180

o
, 170

o
C για μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο για τα ραφιναρισμένα έλαια χωρίς τη χρήση 

καταλύτη. Οι σταθερές 2k  και 3k  του ρυθμού των αντίστροφων αντιδράσεων υπολογίστηκαν από τις σταθερές 

ισορροπίας 2
eq,2

2

k
Κ

k

  και 3
eq,3

3

k
Κ

k

  των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων. Οι σταθερές k εκφράζονται σε mixture
kg

mol min
 ( mixture totalkg  ή kg ). 

Στον Πίνακα 69 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων του 

μοντέλου που αφορά στη θερμική μετεστεροποίηση του ραφιναρισμένου βαμβακελαίου. 

Πίνακας 69. Τιμές των σταθερών ρυθμού των αντιδράσεων 

 της θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου,  

 στους 210
ο
, 200

o
, 190

ο
, 180

ο
, 170

ο
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Θερμοκρασία 1k  2k  2k  3k  3k  F 

(
o
C) ( 1 1kg mol min   )  

210 8,84 x 10
-4

 16,64 x 10
-4

 2,51 x 10
-4

 8,10 x 10
-4

 3,76 x 10
-4

 0,314 

200 6,99 x 10
-4

 11,35 x 10
-4

 1,42 x 10
-4

 5,54 x 10
-4

 2,78 x 10
-4

 0,359 

190 5,21 x 10
-4

 8,33 x 10
-4

 1,06 x 10
-4

 5,56 x 10
-4

 2,23 x 10
-4

 0,031 

180 3,38 x 10
-4

 7,43 x 10
-4

 0,92 x 10
-4

 17,07 x 10
-4

 5,24 x 10
-4

 2,368 

170 2,79x 10
-4

 5,46 x 10
-4

 0,81 x 10
-4

 2,68 x 10
-4

 0,68 x 10
-4

 0,553 

 

5.1.6.2 Ετερογενής καταλυτική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

Οι σταθερές 1,ετερ.k , 2,ετερ.k  και 3,ετερ.k  του ρυθμού για την ετερογενή καταλυτική μετεστεροποίηση του 

ραφιναρισμένου βαμβακελαίου υπολογίστηκαν στους 210
ο
, 200

o
, 190

o
, 180

o
, 170

o
C για μοριακή αναλογία 

μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο για τα ραφιναρισμένα 

έλαια με χρήση του ετερογενούς καταλύτη. Οι σταθερές -2,ετερ.k  και -3,ετερ.k  του ρυθμού των αντίστροφων 

αντιδράσεων υπολογίστηκαν από τις σταθερές ισορροπίας 
2,ετερ.

eq,2,ετερ.

2,ετερ.

k
Κ

k

  και 
3,ετερ.

eq,3,ετερ.

3,ετερ.

k
Κ

k

  των 

αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων. Οι σταθερές k εκφράζονται 

σε 
 

2
mixture

cat

kg

mol g min
 ( mixture totalkg  ή kg ). 

Στον Πίνακα 70 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων του 

μοντέλου που αφορά στην καταλυτική μετεστεροποίηση του ραφιναρισμένου βαμβακελαίου. 

Πίνακας 70. Τιμές των σταθερών ρυθμού των αντιδράσεων 

 της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου,  

 στους 210
ο
, 200

o
, 190

ο
, 180

ο
, 170

ο
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Θερμοκρασία 1,ετερ.k  2,ετερ.k  -2,ετερ.k  3,ετερ.k  -3,ετερ.k  F 

(
o
C) ( 2 1 1 1kg mol g min     )  

210 8,26 x 10
-4

 12,29 x 10
-4

 1,85 x 10
-4

 4,46 x 10
-4

 2,07 x 10
-4

 0,503 
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200 4,58 x 10
-4

 9,31 x 10
-4

 1,16 x 10
-4

 3,74 x 10
-4

 1,88 x 10
-4

 1,265 

190 2,81 x 10
-4

 4,00 x 10
-4

 0,51 x 10
-4

 2,37 x 10
-4

 0,95 x 10
-4

 0,181 

180 2,16 x 10
-4

 2,91 x 10
-4

 0,36 x 10
-4

 1,10 x 10
-4

 0,34 x 10
-4

 1,360 

170 1,10 x 10
-4

 2,22 x 10
-4

 0,33 x 10
-4

 1,05 x 10
-4

 0,27 x 10
-4

 0,251 

 

5.1.6.3 Ομογενείς θερμικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

Οι σταθερές 1,όξινοk , 2,όξινοk , 3,όξινοk  και FFA,όξινοk του ρυθμού για τις ομογενείς θερμικές αντιδράσεις 

μετεστεροποίησης και εστεροποίησης του όξινου βαμβακελαίου υπολογίστηκαν στους 200
o
, 190

o
, 180

ο
, 170

o
C για 

μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο για 

τα όξινα έλαια χωρίς τη χρήση καταλύτη. Οι σταθερές 2,όξινοk , 3,όξινοk και FFA,όξινοk  του ρυθμού των 

αντίστροφων αντιδράσεων υπολογίστηκαν από τις σταθερές ισορροπίας 
2,όξινο

eq,2,όξινο
2,όξινο

k
Κ

k

 , 
3,όξινο

eq,3,όξινο
3,όξινο

k
Κ

k

  

FFA,όξινο

eq,FFA,όξινο

FFA,όξινο

k
Κ

k

  των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων 

και εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Οι σταθερές k εκφράζονται σε mixture
kg

mol min
 ( mixture totalkg  ή kg ).  

Στον Πίνακα 71 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων του 

μοντέλου που αφορά στη θερμική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση του όξινου βαμβακελαίου. 

Πίνακας 71. Τιμές των σταθερών ρυθμού των αντιδράσεων 

 της θερμικής μη καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου,  

 στους 210
ο
, 200

o
, 190

ο
, 180

ο
, 170

ο
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Θερμοκρασία 1,όξινοk  2,όξινοk  2,όξινοk  3,όξινοk  3,όξινοk  F 

(
o
C) ( 1 1kg mol min   )  

200 13,89 x 10
-4

 17,03 x 10
-4

 2,12 x 10
-4

 6,03 x 10
-4

 3,02 x 10
-4

 0,529 

190 11,91 x 10
-4

 11,96 x 10
-4

 1,52 x 10
-4

 5,96 x 10
-4

 2,39 x 10
-4

 0,896 

180 7,47 x 10
-4

 7,24 x 10
-4

 0,90 x 10
-4

 2,54 x 10
-4

 0,78 x 10
-4

 0,805 

170 3,79 x 10
-4

 3,41 x 10
-4

 0,51 x 10
-4

 1,21 x 10
-4

 0,31 x 10
-4

 0,923 

Θερμοκρασία  FFA,όξινοk   FFA,όξινοk   F 

(
o
C) ( 1 1kg mol min   )  

200  12,22 x 10
-4

  4,88 x 10
-4

  0,529 

190  7,70 x 10
-4

  2,89 x 10
-4

  0,896 

180  5,22 x 10
-4

  1,59 x 10
-4

  0,805 

170  2,88 x 10
-4

  1,00 x 10
-4

  0,923 

 

5.1.6.4 Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

Οι σταθερές 1,ετερ.,όξινοk , 2,ετερ.,όξινοk , 3,ετερ.,όξινοk  και FFA,ετερ.,όξινοk του ρυθμού για τις ετερογενείς 

καταλυτικές αντιδράσεις μετεστεροποίησης και εστεροποίησης του όξινου βαμβακελαίου υπολογίστηκαν στους 

210
ο
, 200

o
, 190

o
, 180

ο
, 170

o
C για μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ίση με 6:1. Για τον υπολογισμό τους 

χρησιμοποιήθηκε το θεωρητικό μοντέλο για τα όξινα έλαια με χρήση του ετερογενούς καταλύτη. Οι σταθερές 

2,ετερ.,όξινοk , 3,ετερ.,όξινοk  και FFA,ετερ.,όξινοk  του ρυθμού των αντίστροφων αντιδράσεων υπολογίστηκαν από τις 

σταθερές ισορροπίας 
2,ετερ.,όξινο

eq,2,ετερ.,όξινο
2,ετερ.,όξινο

k
Κ

k

 , 
3,ετερ.,όξινο

eq,3,ετερ.,όξινο

3,ετερ.,όξινο

k
Κ

k

 , 
FFA,ετερ.,όξινο

eq,FFA,ετερ.,όξινο

FFA,ετερ.,όξινο

k
Κ

k
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των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων και εστεροποίησης των 

ελεύθερων λιπαρών οξέων. Οι σταθερές k εκφράζονται σε 
 

2
mixture

cat

kg

mol g min
 ( mixture totalkg  ή kg ). 

Στον Πίνακα 72 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επίλυση του συστήματος των εξισώσεων του 

μοντέλου που αφορά στην καταλυτική μετεστεροποίηση και εστεροποίηση του όξινου βαμβακελαίου. 

Πίνακας 72. Τιμές των σταθερών ρυθμού των αντιδράσεων 

 της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου,  

 στους 210
o
 200

ο
, 190

ο
, 180

ο
, 170

ο
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Θερμοκρασία 1,ετερ.,όξινοk  2,ετερ.,όξινοk  2,ετερ.,όξινοk  3,ετερ.,όξινοk  3,ετερ.,όξινοk  F 

(
o
C) ( 2 1 1 1kg mol g min     )  

210 22,04 x 10
-4

 37,92 x 10
-4

 5,71 x 10
-4

 24,66 x 10
-4

 11,43 x 10
-4

 4,664 

200 16,35 x 10
-4

 28,14 x 10
-4

 3,51 x 10
-4

 17,71 x 10
-4

 8,88 x 10
-4

 8,265 

190 10,27 x 10
-4

 15,48 x 10
-4

 1,97 x 10
-4

 8,50 x 10
-4

 3,41 x 10
-4

 3,685 

180 7,33 x 10
-4

 11,01 x 10
-4

 1,37 x 10
-4

 4,89 x 10
-4

 1,50 x 10
-4

 4,603 

170 3,57 x 10
-4

 6,26 x 10
-4

 0,93 x 10
-4

 2,47 x 10
-4

 0,62 x 10
-4

 2,493 

Θερμοκρασία  FFA,ετερ.,όξινοk   FFA,ετερ.,όξινοk   F 

(
o
C) ( 2 1 1 1kg mol g min     )  

210  13,41 x 10
-4

  4,96 x 10
-4

  4,664 

200  11,29 x 10
-4

  4,50 x 10
-4

  8,265 

190  8,36 x 10
-4

  3,14 x 10
-4

  3,685 

180  4,23 x 10
-4

  1,28 x 10
-4

  4,603 

170  1,76 x 10
-4

  0,61 x 10
-4

  2,493 

 

Συγκρίνοντας τις σταθερές του ρυθμού που υπολογίστηκαν από την επίλυση του συστήματος των 

εξισώσεων του μοντέλου σε κάθε θερμοκρασία, παρατηρείται ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνονται οι 

τιμές των σταθερών ρυθμού όλων των αντιδράσεων. Δηλαδή, η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθμού όλων των αντιδράσεων. 

5.1.7 ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Οι τιμές των σταθερών ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων 

και μονογλυκεριδίων του ραφιναρισμένου βαμβακελαίου έχουν την ίδια τιμή στις θερμικές μη καταλυτικές και στις 

καταλυτικές αντιδράσεις, στην ίδια θερμοκρασία.  

Δηλαδή, eq,2 eq,2,ετερ.Κ K  και eq,3 eq,3,ετερ.Κ K  

Οι τιμές των σταθερών ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης των διγλυκεριδίων, 

μονογλυκεριδίων και εστεροποίησης των ελεύθερων λιπαρών οξέων του όξινου βαμβακελαίου έχουν επίσης την 

ίδια τιμή στις θερμικές μη καταλυτικές και στις καταλυτικές αντιδράσεις, στην ίδια θερμοκρασία.  

Δηλαδή, eq,2,όξινο eq,2,ετερ.,όξινοΚ K , eq,3,όξινο eq,3,ετερ.,όξινοΚ Κ  και eq,FFA,όξινο eq,FFA,ετερ.,όξινο eq,FFAΚ Κ ( Κ )   

Επίσης, οι σταθερές ισορροπίας των αμφίδρομων αντιδράσεων μετεστεροποίησης του ραφιναρισμένου 

βαμβακελαίου έχουν τις ίδιες τιμές με τις αντίστοιχες σταθερές στο όξινο βαμβακέλαιο, στην ίδια θερμοκρασία.  

Δηλαδή, eq,2 eq,2,ετερ. eq,2,όξινο eq,2,ετερ.,όξινοΚ K Κ K    και eq,3 eq,3,ετερ. eq,3,όξινο eq,3,ετερ.,όξινοΚ K Κ K    

Στον Πίνακα 73 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιμές των σταθερών ισορροπίας που υπολογίστηκαν 

για τις αμφίδρομες καταλυτικές αντιδράσεις μετεστεροποίησης και εστεροποίησης του όξινου βαμβακελαίου. Ο 
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υπολογισμός έγινε με τη βοήθεια των σχέσεων (42), (43) και (44) όπου χρησιμοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις 

ισορροπίας στο τέλος κάθε πειράματος. 

Πίνακας 73. Τιμές των σταθερών ισορροπίας των αμφίδρομων καταλυτικών αντιδράσεων  

 μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου,  

 στους 210
o
 200

ο
, 190

ο
, 180

ο
 170

ο
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. 

Θερμοκρασία (
ο
C) eq,2Κ  eq,3K  eq,FFAK  

210 6,636 2,157 2,703 

200 8,024 1,995 2,507 

190 7,843 2,496 2,661 

180 8,045 3,258 3,289 

170 6,728 3,957 2,878 

 

5.1.8 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υπολογισμός της ενέργειας ενεργοποίησης αE  για κάθε αντίδραση και σε κάθε περίπτωση γίνεται από 

την εξίσωση του Arrhenius: 

αE

RTk Ae



           (47) 

όπου k η σταθερά του ρυθμού της αντίδρασης, 

        αE  η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης (σε kJ mol
-1

) 

         Α μία σταθερά (παράγοντας συχνότητας) που έχει τις ίδιες διαστάσεις με αυτές της k, 

         T η θερμοκρασία (σε 
ο
Κ), 

         R η παγκόσμια σταθερά των αερίων = 8,314 J K
-1

 mol
-1

. 

Η εξίσωση αυτή υπό λογαριθμική μορφή γράφεται: 

α αE E 1
lnk lnA  ή lnk lnA

RT R T

 
     

 
       (48) 

οπότε στο διάγραμμα των lnk και 
1

T
 η αντίστοιχη καμπύλη είναι ευθεία.  

Από το σημείο τομής (0, lnA ) της ευθείας με τον άξονα των lnk  υπολογίζεται ο παράγοντας 

συχνότητας Α. Από την κλίση αE

R
  της ευθείας υπολογίζεται η ενέργεια ενεργοποίησης αE . 

Από τις τιμές των σταθερών ρυθμών που υπολογίστηκαν στις διάφορες θερμοκρασίες για τις αντιδράσεις  

α) της ομογενούς θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου,  

β) της ετερογενούς καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, 

γ) της ομογενούς θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, 

δ) της ετερογενούς καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, 

προέκυψαν τα διαγράμματα lnk και 
1

T
των Σχημάτων 86 - 99 που ακολουθούν. 

Στη συνέχεια, από τις κλίσεις των ευθειών που προκύπτουν προσδιορίζονται οι ενέργειες ενεργοποίησης 

αE  για τις αντιδράσεις προς τα δεξιά αλλά και για τις αντίστροφες αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, από την κλίση a της 

εξίσωσης y = ax+b της κάθε ευθείας έχουμε: 

 o o 1α α
α αo

ο

E E1000 J
a  ή a 1000 K  E a 1000 K 8,314   E a 8,314 kJ mol

1R R mol K

K

 
              

 
 (49) 



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

136 

5.1.8.1 Ομογενής θερμική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 86. Μεταβολή της σταθεράς ρυθμού 1k  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των τριγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο. 

 

Σχήμα 87. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 2k  και 2k  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των διγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο.  

 

Σχήμα 88. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 3k  και 3k  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των μονογλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο. 
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5.1.8.2 Ετερογενής καταλυτική αντίδραση ραφιναρισμένου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 89. Μεταβολή της σταθεράς ρυθμού 1,ετερ.k  της καταλυτικής μετεστεροποίησης  

 των τριγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο. 

 

Σχήμα 90. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 2,ετερ.k  και 2,ετερ.k  της καταλυτικής μετεστεροποίησης  

 των διγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο.  

 

Σχήμα 91. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 3,ετερ.k  και 3,ετερ.k  της καταλυτικής μετεστεροποίησης  

 των μονογλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε ραφιναρισμένο βαμβακέλαιο. 
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5.1.8.3 Ομογενείς θερμικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 92. Μεταβολή της σταθεράς ρυθμού 1,όξινοk  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των τριγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 

 

Σχήμα 93. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 2,όξινοk  και 2,όξινοk  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των διγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο.  

 

Σχήμα 94. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 3,όξινοk  και 3,όξινοk  της θερμικής μετεστεροποίησης  

 των μονογλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 
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Σχήμα 95. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού FFA,όξινοk  και FFA,όξινοk  της θερμικής εστεροποίησης 

 των ελεύθερων λιπαρών οξέων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 

5.1.8.4 Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις όξινου βαμβακελαίου 

 

Σχήμα 96. Μεταβολή της σταθεράς ρυθμού 1,ετερ.,όξινοk  της καταλυτικής μετεστεροποίησης  

 των τριγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 

 

Σχήμα 97. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 2,ετερ.,όξινοk  και 2,ετερ.,όξινοk  της καταλυτικής μετεστεροποίησης 

 των διγλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο.  
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Σχήμα 98. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού 3,ετερ.,όξινοk  και 3,ετερ.,όξινοk  της καταλυτικής μετεστεροποίησης 

 των μονογλυκεριδίων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 

 

Σχήμα 99. Μεταβολή των σταθερών ρυθμού FFA,ετερ.,όξινοk  και FFA,ετερ.,όξινοk  της καταλυτικής εστεροποίησης 

 των ελεύθερων λιπαρών οξέων με την θερμοκρασία, σε όξινο βαμβακέλαιο. 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης, που προέκυψαν από τις σταθερές των ρυθμών που υπολογίστηκαν για τις 

αντιδράσεις της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 74. 

Πίνακας 74. Ενέργειες ενεργοποίησης των αντιδράσεων  

 της θερμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

 σε θερμοκρασιακό εύρος 170
ο
 - 210

o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης / ελαίου = 6:1. 

Αντίδραση  Ea/R Εa (kJ mol
-1

) R
2
 

Τριγλυκεριδίων  6494,60 54,00 0,9870 

Διγλυκεριδίων  5660,50 47,06 0,9674 

Διγλυκεριδίων αντίστροφη 5688,00 47,29 0,8797 

Μονογλυκεριδίων  5612,60 46,66 0,9436 

Μονογλυκεριδίων αντίστροφη 9205,20 76,53 0,9651 

 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης, που προέκυψαν από τις σταθερές των ρυθμών που υπολογίστηκαν για τις 

αντιδράσεις της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, παρουσιάζονται στον Πίνακα 75. 
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Πίνακας 75. Ενέργειες ενεργοποίησης των αντιδράσεων 

 της καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου  

 σε θερμοκρασιακό εύρος 170
ο
 - 210

o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης / ελαίου = 6:1. 

Αντίδραση  Ea/R Εa (kJ mol
-1

) R
2
 

Τριγλυκεριδίων  10253,00 85,24 0,9840 

Διγλυκεριδίων  9778,90 81,30 0,9516 

Διγλυκεριδίων αντίστροφη 9811,50 81,57 0,9184 

Μονογλυκεριδίων  8816,50 73,30 0,9339 

Μονογλυκεριδίων αντίστροφη 12490,00 103,84 0,9391 

 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης, που προέκυψαν από τις σταθερές των ρυθμών που υπολογίστηκαν για τις 

αντιδράσεις της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου, καθώς και της υδρόλυσης 

των μεθυλεστέρων (αντίστροφη αντίδραση της εστεροποίησης), παρουσιάζονται στον Πίνακα 76. 

Πίνακας 76. Ενέργειες ενεργοποίησης των αντιδράσεων 

 της θερμικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 σε θερμοκρασιακό εύρος 170
ο
 - 210

o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης / ελαίου = 6:1. 

Αντίδραση  Ea/R Εa (kJ mol
-1

) R
2
 

Τριγλυκεριδίων  9192,60 76,43 0,9417 

Διγλυκεριδίων  11200,00 93,12 0,9782 

Διγλυκεριδίων αντίστροφη 10131,00 84,23 0,9904 

Μονογλυκεριδίων  11933,00 99,21 0,9098 

Μονογλυκεριδίων αντίστροφη 16796,00 139,64 0,9537 

FFAs 9922,00 82,49 0,9947 

FFAs αντίστροφη (υδρόλυσης) 11217,00 93,26 0,9963 

 

Οι ενέργειες ενεργοποίησης, που προέκυψαν από τις σταθερές των ρυθμών που υπολογίστηκαν για τις 

αντιδράσεις της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου και της υδρόλυσης των 

μεθυλεστέρων (αντίστροφη αντίδραση της εστεροποίησης), παρουσιάζονται στον Πίνακα 77. 

Πίνακας 77. Ενέργειες ενεργοποίησης των αντιδράσεων  

 της καταλυτικής μετεστεροποίησης και εστεροποίησης όξινου βαμβακελαίου  

 σε θερμοκρασιακό εύρος 170
ο
 - 210

o
C, με μοριακή αναλογία μεθανόλης / ελαίου = 6:1. 

Αντίδραση  Ea/R Εa (kJ mol
-1

) R
2
 

Τριγλυκεριδίων  9542,80 79,34 0,9812 

Διγλυκεριδίων  9735,30 80,94 0,9917 

Διγλυκεριδίων αντίστροφη 9767,90 81,21 0,9877 

Μονογλυκεριδίων  12627,00 104,98 0,9921 

Μονογλυκεριδίων αντίστροφη 16301,00 135,53 0,9808 

FFAs 10867,00 90,35 0,9301 

FFAs αντίστροφη (υδρόλυσης) 11718,00 97,42 0,9296 
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5.2 ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ THN CALB  

5.2.1 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ CALB 

Όπως έχει αναφερθεί, για την ακινητοποιημένη λιπάση Β του Candida antarctica (Novozym 435) και 

γενικά για αντιδράσεις μεταφοράς ακυλομάδων ακολουθείται ο μηχανισμός ping pong Bi Bi με συναγωνιστική 

παρεμπόδιση από τον δέκτη ακυλομάδων, δηλαδή από την αλκοόλη [48]. Στην περίπτωση της μετεστεροποίησης 

των γλυκεριδίων, που αποτελεί και αυτή αντίδραση μεταφοράς ακυλομάδων, μπορεί να θεωρηθεί ότι παρόμοια 

ακολουθείται ο μηχανισμός ping pong Bi Bi με συναγωνιστική παρεμπόδιση από τη μεθανόλη. Γενικά, έχει 

παρατηρηθεί ότι για το συγκεκριμένο ένζυμο τα προϊόντα των αντιδράσεων (μεθυλεστέρες και γλυκερίδια) δεν 

επιδρούν στον ρυθμό των σταδίων του μηχανισμού, δηλαδή γίνεται αποδεκτό ότι δεν υπάρχει παρεμπόδιση από 

τα προϊόντα (μονόδρομος μηχανισμός ping pong Bi Bi). 

Ο μηχανισμός της μετεστεροποίησης των φυτικών ελαίων περιλαμβάνει τρία στάδια αντιδράσεων ping 

pong Βi Bi, σε κάθε ένα από τα οποία παράγεται ένα μόριο διγλυκεριδίου, μονογλυκεριδίου και γλυκερίνης κατά 

την αντίδραση ενός μορίου μεθανόλης με τριγλυκερίδιο, διγλυκερίδιο και μονογλυκερίδιο αντίστοιχα. Στο τέλος 

κάθε σταδίου παράγεται και από ένα μόριο μεθυλεστέρα. Ο προτεινόμενος μηχανισμός είναι ο εξής: 

Α) Αντιδράσεις παραγωγής γλυκεριδίων: 

1
          TG                    E                E TG                  F                               DG      

  τριγλυκερίδιο         ένζυμο           ενδιάμεσο          ακυλοένζυμο 1       διγλυκερίδιο 

2
          DG                    E                E DG                  F                               MG      

  διγλυκερίδιο           ένζυμο          ενδιάμεσο           ακυλοένζυμο 2       μονογλυκερίδιο 

3
          MG                    E                E MG                  F                               GL     

μονογλυκερίδιο       ένζυμο           ενδιάμεσο           ακυλοένζυμο 3           γλυκερίνη 

Β) Αντιδράσεις παραγωγής γλυκεριδίων: 

1 1 1
           F                     MeOH        F MeOH             MeCOR                E     

 ακυλοένζυμο 1       μεθανόλη         ενδιάμεσο          μεθυλεστέρας      ελεύθερο ένζυμο 

2 2 2
           F                     MeOH        F MeOH            MeCOR                E     

 ακυλοένζυμο 2       μεθανόλη         ενδιάμεσο          μεθυλεστέρας      ελεύθερο ένζυμο 

3 3 3
           F                     MeOH        F MeOH            MeCOR                E     

 ακυλοένζυμο 3       μεθανόλη         ενδιάμεσο          μεθυλεστέρας      ελεύθερο ένζυμο 

Γ) Αντίδραση παρεμπόδισης: 

    E            MeOH        E MeOH    

Ένζυμο     μεθανόλη     ενδιάμεσο αδιεξόδου 

Μία παραδοχή που μπορεί να γίνει, η οποία δεν φαίνεται να απέχει σημαντικά από τη πραγματικότητα, 

είναι πως τα ακυλοενδιάμεσα F1, F2 και F3 του παραπάνω σχήματος αντιδρούν με τον ίδιο ρυθμό με τη 

μεθανόλη για να δώσουν μεθυλεστέρες. Επομένως, οι αντιδράσεις του παραπάνω μηχανισμού που περιγράφουν 

τη μετεστεροποίηση του ελαίου είναι : 

Κύριες αντιδράσεις: 

1. α. 
1 2

1
1

k k
TG  E  (E TG  F DG)  F   DG

k
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β. 
3 4

1 1 1 1
3

k k
F   MeOH  (F MeOH  E ME )  E  ME

k


       

2. α. 
' '

1 2
2'

1

k k
DG  E  (E DG  F MG)  F   MG

k


       

β. 
3 4

2 2 2 2
3

k k
F   MeOH  (F MeOH  E ME )  E  ME

k


       

3. α. 
'' ''

1 2
3''

1

k k
MG  E  (E MG  F GL)  F   GL

k


       

β. 
3 4

3 3 3 3
3

k k
F   MeOH  (F MeOH  E ME )  E  ME

k


       

Αντίδραση παρεμπόδισης (για μικρές συγκεντρώσεις μεθανόλης): 

4.  
5 5

1
5 5

k k
E  MeOH  E MeOH ,     K

k k





    

Πιθανή αντίδραση υδρόλυσης: 

5.  
6

2
6

k
TG  H O  DG  FFA

k


   

όπου Ε η ελεύθερη μορφή του ενζύμου, F το ακυλοενδιάμεσο, MeOH η μεθανόλη, ΜΕ οι μεθυλεστέρες 

και Ε-MeOH το ενδιάμεσο αδιαξόδου. 

Δηλαδή, ο συνολικός μηχανισμός της αντίδρασης περιλαμβάνει τρία στάδια, με το κάθε ένα να ακολουθεί 

μηχανισμό ping pong Βi Bi, και ένα στάδιο συναγωνιστικής παρεμπόδισης από τη μεθανόλη. Θεωρείται ότι η 

παρεμπόδιση από τους μεθυλεστέρες είναι αρκετά ασθενής. Η παρεμπόδιση από τη μεθανόλη θεωρείται ότι δεν 

είναι ισχυρή για μικρές αρχικές συγκεντρώσεις μεθανόλης στο αντιδρών μίγμα (< 35 g/lt), κάτι που ισχύει και στα 

πειράματά μας. 

5.2.2 ΤΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων με καταλύτη την CALB, από τις παραπάνω αντιδράσεις  

η αντίδραση 1.α. εμφανίζει μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τις αντιδράσεις 2.α. και 3.α. Ακόμα παρατηρήθηκε ότι ο 

ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό παραγωγής των διγλυκεριδίων, 

φαινόμενο που είναι ιδιαίτερα έντονο στα πρώτα στάδια της αντίδρασης. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται 

σε δύο αιτίες: 

1
η
) Είναι δυνατό, λόγω του αρχικά προσροφημένου νερού στο ένζυμο, να ευνοείται, ειδικά στα πρώτα 

στάδια, μία μικρής έκτασης υδρόλυση των τριγλυκεριδίων προς διγλυκερίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα. 

2
η
) Το πλέον πιθανό ενδεχόμενο αφορά στην αντίδραση 1.α. Όπως διαπιστώθηκε στα πειράματα, ο 

ρυθμός παραγωγής διγλυκεριδίων είναι σχετικά χαμηλός. Αυτό μπορεί κάλλιστα να οφείλεται σε χαμηλή τιμή της 

σταθεράς του ρυθμού k2. Μπορεί, λοιπόν, να θεωρηθεί ότι η σταθερά ρυθμού k1 είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 

σταθερές k2 και k-1, με συνέπεια αρχικά ο ρυθμός μετατροπής των τριγλυκεριδίων σε ενδιάμεσα με το ένζυμο (E-

TG) να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό κατανάλωσης των ενδιαμέσων αυτών προς διγλυκερίδια. Επομένως, 

στην αρχή της αντίδρασης υπάρχει διαρκής συσσώρευση ενδιαμέσου Ε-ΤG στο ένζυμο (δέσμευση τριγλυκεριδίων 

πάνω στα ενζυμικά κέντρα), κάτι που εξηγεί τη συνεχή κατανάλωση τριγλυκεριδίων. Στη συνέχεια της αντίδρασης, 

καθώς το επίπεδο της συγκέντρωσης των ενδιαμέσων Ε-ΤG αυξάνεται (κορεσμός ενζυμικών κέντρων) και αυτής 

των τριγλυκεριδίων στο σύστημα ελαττώνεται, ο ρυθμός κατανάλωσης των ενδιαμέσων Ε-ΤG γίνεται αρκετά 
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μεγαλύτερος από τον ρυθμό σχηματισμού τους, με αποτέλεσμα στα επόμενα στάδια να μειώνεται γρήγορα η 

συγκέντρωση των ενδιαμέσων Ε-TG και να αυξάνεται ο ρυθμός παραγωγής διγλυκεριδίων.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, μπορεί να επιλεγεί ένα απλουστευμένο μοντέλο με λιγότερες 

κινητικές παραμέτρους (ki) από αυτές που προκύπτουν από τον προτεινόμενο ενζυμικό μηχανισμό, ένα μοντέλο 

αντίστοιχο των τριών αμφίδρομων αντιδράσεων: 

1

1

k
TG  MeOH  DG  ME

k


          (a) 

2

2

k
DG  MeOH  MG  ME

k


          (b) 

3

3

k
MG  MeOH  GL  ME

k


          (c) 

Οι παραπάνω αντιδράσεις είναι προφανές ότι δεν συνιστούν πλήρως τον ενζυμικό μηχανισμό ping pong 

Bi Bi, αλλά αντιστοιχούν σε ένα θεωρητικό μοντέλο που αποτελεί μία αρκετά καλή προσέγγιση προσομοίωσης 

των πειραματικών αποτελεσμάτων. 

Στο μοντέλο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε το φαινόμενο της συσσώρευσης των τριγλυκεριδίων στο 

ενζυμικό κέντρο ούτε η υδρόλυση που πιθανώς υφίστανται τα τριγλυκερίδια. Επομένως, είναι προφανές πως θα 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, κυρίως για τα τριγλυκερίδια, μεταξύ των θεωρητικά προσδιοριζόμενων τιμών 

από το μοντέλο και των πειραματικών σημείων, ειδικά στο πρώτο στάδιο της αντίδρασης. 

Οι κινητικές διαφορικές εξισώσεις του απλοποιημένου μαθηματικού μοντέλου είναι: 

  TG
1 TG MeOH 1 DG ME

cat

dC1
k C C k C C

m dt
       (50) 

  DG
1 TG MeOH 2 MG ME 2 DG MeOH

cat

dC1
k C C k C C k C C

m dt
      (51) 

  MG
2 DG MeOH 3 GL ME 3 MG MeOH

cat

dC1
k C C k C C k C C

m dt
      (52) 

όπου 
i

C  οι συγκεντρώσεις σε mmol ml
-1

, 
i

k  οι σταθερές ρυθμού σε ml mmol
-1

 gcat
-1

 h. 

Οι συγκεντρώσεις 
i

C των τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων υπολογίζονται από τα 

προσδιοριζόμενα κλάσματα μάζας 
i

X  ως εξής: 

TG TG
C (A ρ)Χ   ,     

DG TG

3
C ( A ρ)Χ

2
   ,     

MG MG
C 3( A ρ)Χ   ,     με 

1

0

α
A ( σε mmol g )

m

   

όπου α τα αρχικά mmol των τριγλυκεριδίων,  

        
0

m  η αρχική μάζα του μίγματος (παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης και αρχικά  

               ισούται με το άθροισμα μαζών τριγλυκεριδίων και μεθανόλης) και  

         ρ η μέση πυκνότητα του μίγματος (g ml
-1

). 

Για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων της μεθανόλης, της γλυκερίνης και των εστέρων γίνονται οι 

παρακάτω παραδοχές: 

H μάζα της ελαιώδους φάσης θεωρείται ότι διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, οπότε 

το άθροισμα των μαζών τριγλυκεριδίων, διγλυκεριδίων, μονογλυκεριδίων και εστέρων είναι σταθερό και 

ίσο με την αρχική μάζα του ελαίου. 

Τα mol της μεθανόλης που αντέδρασαν είναι ίσα με τα mol των μεθυλεστέρων που παρήχθησαν. 

Η μάζα της μη ελαιώδους φάσης (μεθανόλη και γλυκερίνη) θεωρείται ότι είναι σταθερή και ίση με την 

αρχική μάζα μεθανόλης που προστίθεται. 
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Επομένως, οι συγκεντρώσεις των εστέρων, της γλυκερίνης και της μεθανόλης είναι : 

ME TG DG MG
C 3 ρ A( 1 Χ Χ X )    ,   

GL TG DG MG
C 1,043 ρ A( 1 Χ Χ X )     

MeOH TG DG MG
C ρ(B 3 A( 1 Χ Χ X ))      

με 
1

0

β
B ( σε mmol g )

m

  

όπου β τα αρχικά mmol της μεθανόλης και 
0

m  η αρχική μάζα του μίγματος. 

Έτσι, οι εξισώσεις (50), (51) και (52) γίνονται: 

         TG
1 TG TG DG MG 1 DG TG DG MG

cat

dX1 9
(k  ρ) Χ  (B 3 A (1 Χ Χ X ))   (k  ρ) Α Χ (1 Χ Χ X )

m dt 2
 

        

    

DG
1 TG TG DG MG 2 MG TG DG MG

cat

2 DG TG DG MG

dX1 2
 (k  ρ) Χ  (B 3 A (1 Χ Χ X ))  6 Α (k  ρ) Χ  (1 Χ Χ X )

m dt 3

                 (k  ρ) Χ  (B 3 A (1 Χ Χ X ))  

        

    

2MG
2 DG TG DG MG 3 TG DG MG

cat

3 MG TG DG MG

dΧ1 1
 (k  ρ) Χ  (B 3 A (1 Χ Χ X ))  1,043 Α (k  ρ) (1 Χ Χ X )

m dt 2

                 (k  ρ) Χ  (B 3 A (1 Χ Χ X ))

 

όπου 
i

Χ  τα κλάσματα μάζας. 

Οι προσδιοριζόμενες σταθερές ρυθμού είναι οι 
i i

K k  ρ , όπου ρ η μέση πυκνότητα του αντιδρώντος 

μίγματος (σε g/ml). Οι 
i

k  εκφράζονται σε mixture

cat

lt

g mmol h 
, οπότε οι 

i
K  εκφράζονται σε mixture

cat

g

g mmol h 
. 

Για την επίλυση του συστήματος των κινητικών διαφορικών εξισώσεων του θεωρητικού μοντέλου, που 

περιγράφει την ενζυμική αντίδραση των ραφιναρισμένων ελαίων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Runge Kutta 4
ης

 

τάξης. 

5.2.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Η εφαρμογή του μοντέλου έγινε για τα πειράματα Α4 και Α5, στα οποία η προσθήκη της μεθανόλης 

πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. 

Στα διαγράμματα των Σχημάτων 100, 101 και 102 για το πείραμα Α4 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις 

των τριγλυκεριδίων, των διγλυκεριδίων, των μονογλυκεριδίων, των μεθυλεστέρων (ελαιώδης φάση) καθώς και της 

μη ελαιώδους φάσης (μεθανόλης, γλυκερίνης), που μετρήθηκαν στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. 

Επίσης, στα ίδια διαγράμματα εμφανίζεται η προσαρμογή της επίλυσης του συστήματος των κινητικών 

εξισώσεων του αντίστοιχου θεωρητικού μοντέλου στις πειραματικές τιμές (καμπύλες διαγραμμάτων). 

Στα διαγράμματα των Σχημάτων 103, 104 και 105 για το πείραμα Α5 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις 

των ίδιων συστατικών, που μετρήθηκαν στις χρονικές στιγμές συλλογής των δειγμάτων. 

Στα ίδια διαγράμματα εμφανίζεται η αντίστοιχη προσαρμογή του μοντέλου στις πειραματικές τιμές. 
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Σχήμα 100. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του κινητικού μοντέλου της ετερογενούς ενζυμικής 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, για το πείραμα Α4. 

 

Σχήμα 101. Τα θεωρητικά αποτελέσματα για την ελαιώδη φάση του πειράματος Α4. 

 

Σχήμα 102. Τα θεωρητικά αποτελέσματα για τη μη ελαιώδη φάση του πειράματος Α4. 
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Σχήμα 103. Προσαρμογή στις πειραματικές τιμές του κινητικού μοντέλου της ετερογενούς ενζυμικής 

 καταλυτικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, για το πείραμα Α5. 

 

Σχήμα 104. Τα θεωρητικά αποτελέσματα για την ελαιώδη φάση του πειράματος Α5. 

 

Σχήμα 105. Τα θεωρητικά αποτελέσματα για τη μη ελαιώδη φάση του πειράματος Α4. 
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Παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις των θεωρητικών σημείων από τα πειραματικά είναι μεγάλες, ειδικά στα 

τριγλυκερίδια. Στα διγλυκερίδια οι αποκλίσεις είναι μικρότερες, ενώ στα μονογλυκερίδια η προσαρμογή είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Αυτό είναι λογικό, αφού στο απλό μοντέλο που προτάθηκε δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

δράσεις που ενδεχομένως λαμβάνουν χώρα στο αντιδρών σύστημα.  

Για να είναι δυνατή η ακριβέστερη προσαρμογή των πειραματικών σημείων απαιτείται η κατάστρωση 

ενός κινητικού μοντέλου που θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν στο αντιδρών σύστημα. 

Παρόλα αυτά, το απλοποιημένο μοντέλο προσδιορίζει αρκετά καλά την τάση μεταβολής των συγκεντρώσεων. 

Στους Πίνακες 78, 79 και 80, που ακολουθούν, δίνονται οι τιμές των σταθερών του ρυθμού για κάθε 

στάδιο - αντίδραση μετεστεροποίησης του ραφιναρισμένου βαμβακελαίου με καταλύτη το ένζυμο CALB. Για τον 

υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο θεωρητικό κινητικό μοντέλο. Η επίλυση του συστήματος των 

εξισώσεων του μοντέλου έδωσε τα αποτελέσματα - τις τιμές που παρουσιάζονται στους Πίνακες.  

Πίνακας 78. Τιμές των σταθερών του ρυθμού των αντιδράσεων 

 της ενζυμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, σε 1 1 1
mixture cat

g g mmol h      

 για το πρώτο στάδιο των πειραμάτων Α4, Α5. 

Πείραμα 1K  1K
 2K  2K  3K  3K  

Α4 1,87 2,5 x 10
-5

 57,9 5,7 136 0,4 

Α5 1,52 0,003 70,1 4,1 138 0,9 

Μέση τιμή 1,70 0,0015 64 4,9 137 0,6 

 

Πίνακας 79. Τιμές των σταθερών του ρυθμού των αντιδράσεων 

 της ενζυμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, σε 1 1 1
mixture cat

g g mmol h      

 για το δεύτερο στάδιο των πειραμάτων Α4, Α5. 

Πείραμα 1K  1K
 2K  2K  3K  3K  

Α4 0,99 0,013 14,9 0,96 37,8 0,11 

Α5 0,97 0,0008 12,1 0,89 30,9 0,0002 

Μέση τιμή 0,98 0,0069 13,5 0,92 34,4 0,055 

 

Πίνακας 80. Τιμές των σταθερών του ρυθμού των αντιδράσεων 

 της ενζυμικής μετεστεροποίησης ραφιναρισμένου βαμβακελαίου, σε 1 1 1
mixture cat

g g mmol h      

 για το τρίτο στάδιο των πειραμάτων Α4, Α5. 

Πείραμα 1K  1K
 2K  2K  3K  3K  

Α4 0,38 0,031 3,5 0,14 6,1 0,02 

Α5 1,26 0,043 7,4 0,43 25,4 0,03 

Μέση τιμή 0,82 0,037 5,4 0,57 15,8 0,025 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω Πίνακες, επιβεβαιώνεται ότι από τις τρεις αμφίδρομες αντιδράσεις, αυτή με 

τον μικρότερο ρυθμό σε όλα τα στάδια είναι η αντίδραση κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων. Γενικά, παρατηρείται 

μία τάση ελάττωσης των σταθερών Κ από το πρώτο προς το τρίτο στάδιο, κάτι που μπορεί να αποδοθεί στα πιο 

έντονα φαινόμενα μεταφοράς από την παραγόμενη γλυκερίνη στα δύο τελευταία στάδια. Οι αποκλίσεις των τιμών 

των σταθερών του ρυθμού των αντιδράσεων μεταξύ των πειραμάτων δεν είναι γενικά σημαντική και μπορεί να 

αποδοθεί σε πειραματικές αποκλίσεις. Είναι φανερό ότι η ταχύτερη αντίδραση είναι αυτή που καταναλώνει τα 

μονογλυκερίδια, ενώ με μικρότερο, αλλά ίδιας τάξης μεγέθους, ρυθμό καταναλώνονται τα διγλυκερίδια.  

  



 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΑΡΑΚΟΣ 

Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια 

με χρήση ετερογενών καταλυτών 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

 

149 

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων, τόσο των θερμικών μη καταλυτικών όσο και των καταλυτικών, 

προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα.  

Η θερμική μη καταλυτική μετεστεροποίηση αποτελεί μία ενδιαφέρουσα διεργασία μετατροπής των 

ελαιούχων υλών σε βιοντίζελ. Παρόλο που απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλα χρονικά διαστήματα για 

μία ικανοποιητική μετατροπή, η διεργασία αυτή υπερτερεί της κλασικής διεργασίας, αφού δεν υπάρχουν τα 

προβλήματα με τον διαχωρισμό του καταλύτη από τα προϊόντα που έχει η κλασική μέθοδος. Από τη μελέτη της 

πορείας της αντίδρασης των όξινων ελαιούχων υλών προκύπτει το συμπέρασμα, ότι η θερμική μετεστεροποίηση 

δεν αναστέλλεται από την οξύτητα. Αντίθετα, τα περιεχόμενα ελεύθερα λιπαρά οξέα επιταχύνουν την αντίδραση. 

Συνεπώς, η θερμική μη καταλυτική μετεστεροποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως στάδιο προετοιμασίας 

των όξινων ελαίων, αφού παράλληλα γίνεται και εστεροποίηση των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Στη συνέχεια, τα 

μερικώς μετεστεροποιημένα έλαια, τα οποία έχουν απαλλαχθεί από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα θα μπορέσουν να 

μετατραπούν σε βιοντίζελ με την κλασική μέθοδο.  

Η μεγάλη περίσσεια της μεθανόλης δεν έδειξε να έχει μεγάλη επίδραση στην ταχύτητα της αντίδρασης, 

στα αρχικά στάδια της αντίδρασης. Μελετώντας την πορεία των θερμικών πειραμάτων προέκυψε το συμπέρασμα 

ότι στην αντίδραση παίρνει μέρος μόνο η μεθανόλη που είναι διαλυτή στην ελαιώδη φάση, η ποσότητα της οποίας 

στην αρχή είναι μικρή (μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 1:1 mol mol
-1

). Όμως, καθώς προχωρά η αντίδραση 

η περίσσεια της μεθανόλης βοηθάει, αφού οι παραγόμενοι μεθυλεστέρες διαλύουν την μεθανόλη σε μεγαλύτερες 

αναλογίες μεθανόλης/ελαιούχου φάσης. Μία σταδιακή προσθήκη της μεθανόλης οδηγεί το αντιδρών σύστημα στις 

ίδιες μετατροπές στο ίδιο χρονικό διάστημα. Βιομηχανικά, μία σταδιακή προσθήκη της μεθανόλης θα ωφελούσε 

στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αντιδραστήρα, επειδή έτσι δεν θα αναπτύσσονταν οι 

υψηλές πιέσεις από την τάση ατμών της αδιάλυτης μεθανόλης. Τέλος, η γλυκερίνη που παράγεται από τη θερμική 

μετεστεροποίηση είναι αρκετά καθαρή, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά το κόστος καθαρισμού της και η 

τελική τιμή της. Το βασικό μειονέκτημα της θερμικής μεθόδου είναι η μη πλήρης μετατροπή των διγλυκεριδίων και 

μονογλυκεριδίων. 

Όσον αφορά στην καταλυτική μετεστεροποίηση τα συμπεράσματα είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα. Ο 

στερεός ετερογενής βασικός καταλύτης (ο HAS), που χρησιμοποιήθηκε, λειτούργησε πολύ καλά επιτυγχάνοντας 

πολύ μεγάλες μετατροπές στην μετεστεροποίηση τόσο του ραφιναρισμένου όσο και του όξινου ελαίου και μάλιστα 

παρουσία σημαντικής ποσότητας νερού αλλά και παρουσία μεγάλων ποσοτήτων ελεύθερων λιπαρών οξέων. 

Παρόλο που η θερμοκρασία που απαιτείται για την ικανοποιητική δράση του είναι γύρω στους 200
o
C, οι χρόνοι 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αντίδρασης είναι αρκετά μικροί και συναγωνίζονται αυτούς της κλασικής 

διεργασίας, που εφαρμόζονται ευρύτατα παγκοσμίως για την παραγωγή βιοντίζελ. 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα καταλυτικά πειράματα με χρήση του HAS είναι η ανθεκτικότητα 

του καταλύτη στα ελεύθερα λιπαρά οξέα και το νερό που περιέχονται στα χρησιμοποιημένα έλαια (τηγανέλαια 

κ.ά.), τα οποία αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ λόγω της σχετικά χαμηλής τιμής 

τους. Η χρήση του HAS επιτρέπει την μετεστεροποίηση των χρησιμοποιημένων ελαίων όσο επιβαρημένη και αν 

είναι η αρχική τους σύσταση σε οξύτητα και νερό. Μάλιστα, παρατηρείται ενίσχυση της δράσης του ετερογενούς 

βασικού καταλύτη από τα ελεύθερα λιπαρά οξέα της ελαιούχου ύλης. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί, επίσης, η 

δυνατότητα του εύκολου καθαρισμού των προϊόντων από τον καταλύτη. Η μετεστεροποίηση με τον ετερογενή 

βασικό καταλύτη HAS μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί βιομηχανικά αφού δεν επηρεάζεται από την κατάσταση των 

πρώτων υλών. Η δράση του καταλύτη παρουσία και αρκετού νερού επιτρέπει τη χρήση βιομηχανικής αλκοόλης 

χαμηλής καθαρότητας (με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό). Όπως και στην περίπτωση της θερμικής αντίδρασης 

έτσι και στην περίπτωση της καταλυτικής με τον HAS το βασικό μειονέκτημα είναι η μη πλήρης μετατροπή των 

μονογλυκεριδίων και διγλυκεριδίων.  
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Για τη θερμική διεργασία το κινητικό μοντέλο που αναπτύχθηκε βασίστηκε στη μονόδρομη μετατροπή 

των τριγλυκεριδίων, στις αμφίδρομες μετατροπές των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων, καθώς επίσης και στην 

ανεξάρτητη συνέργεια της όξινης κατάλυσης που οφειλόταν στην παρουσία των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η 

συγκέντρωση των λιπαρών οξέων υπολογιζόταν για κάθε χρονική στιγμή. 

Για την καταλυτική διεργασία με τον HAS το μοντέλο βασίστηκε επίσης στη μονόδρομη μετατροπή των 

τριγλυκεριδίων, στις αμφίδρομες μετατροπές των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων, καθώς επίσης και στην 

ανεξάρτητη συνέργεια της όξινης κατάλυσης που οφειλόταν στην παρουσία των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Και 

στις δύο περιπτώσεις τα κινητικά μοντέλα προσομοίωσαν πολύ ικανοποιητικά τη διεργασία μετεστεροποίησης 

τόσο των καθαρών όσο και των όξινων πρώτων υλών. 

Η ακινητοποιημένη λιπάση Β του μικροοργανισμού Candida antarctica (Novozym 435), δηλαδή η CALB 

(Candida Antarctica Lipase B), καταλύει τη μετεστεροποίηση ραφιναρισμένου ελαίου (π.χ. βαμβακελαίου). Όμως, 

η χρήση μπρούτων, δηλαδή μη επεξεργασμένων, ελαίων επηρεάζει δυσμενώς την καταλυτική δραστικότητα του 

ακινητοποιημένου ενζύμου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από τα αιρούμενα στερεά που περιέχονται 

στα μη επεξεργασμένα έλαια και κυρίως από τα κόμμεα (φωσφολιπίδια), τα οποία προσκολλώνται στην επιφάνεια 

του ενζύμου, με αποτέλεσμα τη μείωση του ρυθμού διάχυσης των υποστρωμάτων προς την επιφάνεια αυτή.  

Η απαιτούμενη για την καταλυτική δράση ποσότητα της CALB μπορεί να είναι μικρή (χρησιμοποιήθηκε 

σε ποσοστό 4% κ.β. στο αντιδρών μίγμα). Επίσης, η αντίδραση είναι δυνατή μόνο εφόσον η ποσότητα της 

μεθανόλης που προστίθεται είναι πλήρως διαλυτή στο έλαιο. Η διαλυτότητα της μεθανόλης στο βαμβακέλαιο 

προσδιορίστηκε ότι αντιστοιχεί σε μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 1,5:1. Όταν επιχειρήθηκε μετεστεροποίηση 

του βαμβακελαίου με μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου 4:1 (μη πλήρως διαλυτή μεθανόλη), παρατηρήθηκε η 

πλήρης μη αντιστρεπτή απενεργοποίηση του ενζύμου. Αντίθετα, όταν η μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου ήταν 

1:1 (άρα πλήρως διαλυτή μεθανόλη), η δραστικότητα του ενζύμου ήταν υψηλή. Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε 

συμφωνία με τη βιβλιογραφία, καθώς αναφέρεται ότι οι λιπάσες απενεργοποιούνται όταν έρθουν σε επαφή με 

κατώτερες αλκοόλες (μεθανόλη, αιθανόλη). Για τον λόγο αυτόν, έγιναν τα πειράματα με σταδιακή προσθήκη της 

στοιχειομετρικής ποσότητας της μεθανόλης στο αντιδρών σύστημα. 

Μία άλλη διαπίστωση από τα πειράματα αφορά στους ρυθμούς των αντιδράσεων μετεστεροποίησης των 

γλυκεριδίων. Σε υψηλές συγκεντρώσεις μεθανόλης διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων 

είναι αρκετά χαμηλότερος από το ρυθμό κατανάλωσης των διγλυκεριδίων και των μονογλυκεριδίων. Αντίθετα, σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις μεθανόλης, ο ρυθμός κατανάλωσης των διγλυκεριδίων και μονογλυκεριδίων ελαττώνεται 

σε σημαντικό βαθμό, ώστε να γίνεται μικρότερος από τον ρυθμό κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων. 

Σημαντική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις των τριγλυκεριδίων, ειδικά στο πρώτο 

στάδιο (1
η
 δόση μεθανόλης), είναι μικρότερες από τις συγκεντρώσεις που αναμένονται θεωρητικά. Η διαφορά 

αυτή υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιου μηχανισμού κατανάλωσης των τριγλυκεριδίων, χωρίς όμως να παράγονται 

διγλυκερίδια. Η πιο λογική εξήγηση στηρίζεται στον ενζυμικό μηχανισμό δράσης μιας λιπάσης. Έτσι, θεωρείται ότι 

αρχικά σχηματίζεται ένα ενδιαμέσο σύμπλοκο μεταξύ του ενζυμικού κέντρου και του τριγλυκεριδίου, το οποίο στη 

συνέχεια διασπάται για την παροχή του πρώτου προϊόντος (διγλυκερίδιο) . Είναι δυνατόν, στα πρώτα στάδια της 

αντίδρασης (μεταβατικό στάδιο), ο ρυθμός σχηματισμού ενδιάμεσων συμπλόκων να είναι αρκετά μεγαλύτερος 

από τον ρυθμό διάσπασής τους. Άρα, είναι δυνατόν τότε να υπάρξει συσσώρευση των ενδιάμεσων συμπλόκων, 

των οποίων η συγκέντρωση στη συνέχεια μπορεί να μειωθεί λόγω αύξησης του ρυθμού κατανάλωσής τους, μέχρι 

την τελική αποκατάσταση ισορροπίας (μόνιμη κατάσταση). 

Διαπιστώθηκε ότι η χρήση προεπεξεργασμένου ενζύμου αύξησε σημαντικά τον ρυθμό της αντίδρασης.. 

Τέλος, η παραγόμενη γλυκερίνη παρέμενε προσκολλημένη σε σημαντικό βαθμό στο ένζυμο, δημιουργώντας 

προβλήματα κυρίως λόγω σημαντικών φαινομένων μεταφοράς που εισάγει, αφού εμποδίζει τη γρήγορη διάχυση 

των υποστρωμάτων στην επιφάνεια του ενζύμου.  
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Συμπερασματικά, η ενζυμική μετεστεροποίηση ελαίων με τη χρήση της λιπάσης Β (της CALB) αποτελεί μία 

πολύ καλή διεργασία παραγωγής μεθυλεστέρων (βιοντίζελ), αλλά μόνο από ραφιναρισμένα έλαια, το κόστος των 

οποίων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η πραγματοποίηση της αντίδρασης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίας (30
ο 

- 50
o
C), 

χωρίς τον σχηματισμό σαπώνων και παρουσία ενός στερεού ετερογενούς καταλύτη (ενζύμου) που μπορεί να 

επαναχρησιμοποιείται, η δυνατότητα εύκολου διαχωρισμού της παραγόμενης γλυκερίνης και η παραγωγή σχετικά 

καθαρής γλυκερίνης, είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ενζυμικής μετεστεροποίησης των ελαίων με χρήση 

της CALB. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι η ενζυμική μέθοδος είναι φιλικότερη προς το 

περιβάλλον. 

Τα αποτελέσματα από την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά. Οι δύο νέες διεργασίες παραγωγής βιοντίζελ, με τη χρήση των δύο 

νέων στερεών ετερογενών καταλυτών, του βασικού HAS και του ενζύμου CALB, μπορούν να αναπτυχθούν, 

αρχικά σε πιλοτική και στη συνέχεια σε βιομηχανική κλίμακα. Έτσι, το κόστος παραγωγής βιοντίζελ, το οποίο 

σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό, μπορεί να μειωθεί σημαντικά.  

Η διεργασία παραγωγής βιοντίζελ με καταλύτη τον HAS απαιτεί έντονες συνθήκες αντίδρασης, αλλά σε 

βιομηχανικό επίπεδο και στα πλαίσια κάθετων επιχειρηματικών δράσεων η συγκεκριμένη διεργασία μπορεί να 

αποτελέσει την αποδοτικότερη οικονομικά λύση παραγωγής βιοντίζελ από ελαιούχες ύλες που επιβαρύνουν 

ιδιαίτερα το περιβάλλον, σε συνδυασμό με μπρούτα και άλλα έλαια και λίπη σχετικά χαμηλού κόστους. 

Η διεργασία με καταλύτη την CALB απαιτεί ακριβή πρώτη ύλη και καταλύτη ακριβότερο του HAS, αλλά 

είναι μία διεργασία ετερογενούς καταλυτικής παραγωγής βιοντίζελ, η οποία πλεονεκτεί των κλασικών διεργασιών 

όσον αφορά στις συνθήκες αντίδρασης και στη διαχείριση της γλυκερίνης και του καταλύτη. Ιδιαίτερη πρόοδος 

μπορεί να επιτευχθεί με ανάπτυξη βιοκαταλυτών ανθεκτικών σε ελαιούχες πρώτες ύλες χαμηλής ποιότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Χρωματογραφήματα 

 

 

Σχήμα 106. Χρωματογράφημα όξινου βαμβακελαίου (πρώτη ύλη των πειραμάτων μετεστεροποίησης). 

 

 

Σχήμα 107. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 170
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 30min. 
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Σχήμα 108. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 170
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου  = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 90min. 

 

 

 

Σχήμα 109. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 30min. 
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Σχήμα 110. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 180
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 90min. 

 

 

 

Σχήμα 111. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 190
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 30min. 
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Σχήμα 112. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 190
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t =  90min. 

 

 

 

Σχήμα 113. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 30min. 
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Σχήμα 114. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 200
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 90min. 

 

 

 

Σχήμα 115. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 210
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 30min. 
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Σχήμα 116. Χρωματογράφημα μετεστεροποιημένου όξινου βαμβακελαίου στους 210
ο
C.  

 Μοριακή αναλογία μεθανόλης/ελαίου = 6:1. Χρόνος αντίδρασης t = 90min. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Αλγόριθμος επίλυσης θεωρητικού μοντέλου  

και ελαχιστοποίησης της συνάρτησης αριστοποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυχαίες αρχικές τιμές 

, ,  

Υπολογισμός 3 επιπλέον ομάδων 

, ,  

Αλγόριθμος αριστοποίησης  

Simplex. 

Παραγωγή νέων , ,  

Runge Kutta  

επίλυση διαφορικών εξισώσεων. 

Λύσεις , ,  

Υπολογισμός της τιμής  

της συνάρτησης απόκλισης F 

F = min? 

Runge Kutta  

επίλυση διαφορικών εξισώσεων 

για τους βέλτιστους , ,  

Καταγραφή αποτελεσμάτων 

, , , F 

, , , ,  

ΝΑΙ 

Πειραματικά δεδομένα 

, ,  

ΟΧΙ 
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