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Σθνπόο θαη αξρηθή ηδέα 

 Τα project ζηεξίδνληαη ζηελ έξεπλα θαη 
ηελ δηαζεκαηηθόηεηα 

 Σπλδπάζακε θαη επεθηείλακε ηηο γλώζεηο 
ηεο Β’ ιπθείνπ 

Χημεία: Ορσκηά καύζιμα, 

αλκοόλες, εζηεροποίηζη 

Βιολογία: Οσδέηερα λίπη 



Σθνπόο θαη αξρηθή ηδέα 

 Νη εμειίμεηο θαη ηα λέα δεδνκέλα ζηνλ 
ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πξνθαινύλ πάληα ην 
ελδηαθέξνλ. 

 Απνθαζίζακε λα αζρνιεζνύκε κε ηα 
Βηνθαύζηκα γεληθά, 

 Γηαπηζηώζακε όηη πνιιέο θνξέο ηα 
βηνθαύζηκα δεκηνπξγνύλ πεξηζζόηεξα 
πξνβιήκαηα από όζα ιύλνπλ! 

 Ζ πξόηαζε ηνπ ΤΔΗ Θνδάλεο : 



Βιοντήζελ από τηγανέλαιο 

http://www.youtube.com/watch?v=-QOrYds3xjs
http://www.youtube.com/watch?v=-QOrYds3xjs
http://www.youtube.com/watch?v=-QOrYds3xjs
http://www.youtube.com/watch?v=-QOrYds3xjs


Δπεθηείλακε ηηο ζρνιηθέο γλώζεηο 

 Κάζακε ζηελ βηνινγία πωο ηα νπδέηεξα ιίπε 
είλαη εζηέξεο ηεο γιπθεξόιεο 

• Όηαλ ζε έλαλ εζηέξα επηδξνύκε κία αιθνόιε 
ηόηε πξνθύπηεη λένο εζηέξαο θαη λέα αιθνόιε.  
(κεηεζηεξνπνίεζε) 

• Θα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αληίδξαζε:  

 

ηεγαλέιαην+αηζαλόιε         βηνληίδει+ γιπθεξόιε 

 



Ξεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

• Κεηξάκε 80mL τηγανέλαιοσ ζε 
νγθνκεηξηθό θύιηλδξν ηωλ 100ml.  

• Τελ πνζόηεηα απηή ηε κεηαθέξνπκε ζε κηα 
θωληθή θηάιε ηωλ 250ml.  

• Τνπνζεηνύκε ηελ θωληθή θηάιε πάλω ζε 
ζεξκαληηθό ζώκα θαη κε έλα ζεξκόκεηξν 
ειέγρνπκε ηε ζεξκνθξαζία, ε νπνία πξέπεη 
λα θηάζεη ηνπο 55 °C.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=26mhRmcej0g&feature=plcp&list=FLdaKjn1MCcTL3ynk4NaYmYw


• Επγίδνπκε 0,4 gr ζηεξεό Υδξνμείδην ηνπ 
λαηξίνπ (NaOH) απεπζείαο ζε πνηήξη δέζεωο 
ηωλ 100ml.   

• Γηαιύνπκε ην NaOH (κε ηε βνήζεηα γπάιηλεο 
ξάβδνπ)  ζε  30ml αηζαλόιεο ή κεζαλόιεο 
απεπζείαο ζην πνηήξη δέζεωο  όπνπ βξίζθεηαη .  

• Τν δηάιπκα απηό πξνζηίζεηαη ζην ζεξκό 
ηεγαλέιαην. Αθνινπζεί αλαθίλεζε ηεο θωληθήο 
θηάιεο γηα δύν πεξίπνπ ιεπηά 

• Τν κίγκα ηεο θωληθήο αθήλεηαη λα εξεκήζεη γηα 
15min ηνπιάρηζηνλ, έηζη ώζηε λα εκθαληζηνύλ 
δύν δηαθξηηέο ζηηβάδεο. Σηελ πάλω ζηηβάδα 
βξίζθεηαη ην βηνληίδει, ελώ ζηελ θάηω ε 
γιπθεξόιε. 

 
 





Σπκκεηείραλ νη καζεηέο 

 Καιαλδξάθε Θαιιηόπε 

 Τζόηα Ληελίζα 

 Ξεηξνπιάθε Κέιπω 

 Σάξθα Αληξηάλα 
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Βηνθάπζηκα 

 Μύιν θαη παξάγωγα ηνπ 

 Σθνππίδηα θαη αέξην ρωκαηεξήο (βηναέξην) 

 Όια ηα δεκεηξηαθά 

 Όια ηα θπηά πνπ κπνξνύλ λα δπκωζνύλ 
γηα παξαγωγή αιθνόιεο 



Βηνληίδει 

 Ωο βηνληίδει νξίδεηαη ην ζύλνιν ηωλ θαζαξώλ 
θαπζίκωλ ηωλ νπνίωλ ε πεγή είλαη θπζηθή θαη 
αλαλεώζηκε θαη ηα νπνία κπνξνύλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ην ζπκβαηηθό πεηξέιαην ληίδει ή λα 
πξνζηεζνύλ ζε απηό θαη λα απνδώζνπλ θαύζηκα 
κίγκαηα.  

 Ξξόθεηηαη γηα θαύζηκα βηνδηαζπάζηκα, κε ηνμηθά θαη 
ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζείν θαη αξωκαηηθέο 
ελώζεηο. Ζ πξνέιεπζή ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε θπηηθά 
είηε δωηθά έιαηα, ρξεζηκνπνηεκέλα ή κε. Σπλεπώο, 
πεγή ηνπ βηνληίδει είλαη ε βηνκάδα. 



Βηνληίδει 

 Τν βηνληίδει έρεη παξόκνηεο ηδηόηεηεο κε ην πεηξέιαην 
ληίδει, ζπλεπώο κπνξεί λα αλακηρζεί ζε νπνηαδήπνηε 
αλαινγία κε απηό θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 
ζηηο κεραλέο ληίδει ρωξίο ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο 
απηώλ. Τα κίγκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη από ην 
γξάκκα “B” αθνινπζνύκελν από ηελ επί ηνηο εθαηό 
θαηά όγθν αλαινγία ηνπ βηνληίδει ζην κίγκα. Ξ.ρ., ωο 
Β100 ραξαθηεξίδεηαη ην θαζαξό βηνληίδει, ελώ ωο Β20 
έλα κίγκα απνηεινύκελν θαηά 20% από βηνληίδει θαη 
θαηά 80% από πεηξέιαην ληίδει. 

 Τα κίγκαηα Β20 κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζρεδόλ 
ζε θάζε κεραλή. 





Κεηεζηεξνπνίεζε 

  
                                           καταλύτης 

 RCOOR' + R''OH            RCOOR'' + R'OH 
 

Γενικό στήμα μετεστεροποίησης 

 


