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Για τους µαθητές  
 
 

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια  
να χρησιµοποιούνται  ως καύσιµα; 
 
 

  
 
 
 
∆ιάβασε την ιστορία που ακολουθεί και στη συνέχεια ανάλαβε να εκτελέσεις τις 
δραστηριότητες που ακολουθούν: 
 
Ιστορία 
 
Ο γέρο-Φρεντ µένει στην πόλη Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Υποφέρει από βρογχίτιδα και είναι 
δύσκολο γι’ αυτόν να αναπνεύσει. Οι γιατροί του τον συµβουλεύουν να µετακοµίσει από το 
Λος Άντζελες και να πάει σε ένα µέρος όπου ο αέρας είναι πιο φρέσκος και περιέχει πολύ 
λιγότερους υδρογονάνθρακες και εκποµπές ενώσεων του θείου. ∆υστυχώς ο γέρο-Φρεντ δεν 
µπορεί εξαιτίας των οικονοµικών του να µετακοµίσει, αλλά αντί αυτού σχεδιάζει να 
παρακινήσει το ενδιαφέρον για πιο καθαρά καύσιµα αυτών που κατασκευάζουν οχήµατα 
ντίζελ,. Τα καύσιµα που βασίζονται σε φυτικά έλαια παράγουν πολύ λιγότερες εκποµπές 
υδρογονανθράκων και πρακτικά καθόλου εκποµπές ενώσεων του θείου. Αν και η απευθείας 
χρήση του ίδιου του λαδιού είναι πιθανή µόνο µε τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων 
µηχανών ντίζελ, ο γέρο-Φρεντ προτείνει τα φυτικά έλαια να µετατραπούν σε βιοντίζελ, το 
οποίο απαιτεί µικρή τροποποίηση των µηχανών των οχηµάτων. ∆υστυχώς το βιοντίζελ που 
φτιάχνεται από φυτικά έλαια βασίζεται σε τρόφιµα όπως το καλαµπόκι. Μπορεί να πάρει το 
φαγητό από στόµατα που πεινάνε!!  
 
 
 

 

Οι εργασίες σας 

 
Σας ζητείται να ξεκινήσετε µια εργασία στην οποία να αναπτύξετε και να δοκιµάσετε ένα 
εναλλακτικό καύσιµο από το ντίζελ το οποίο φτιάχνεται από µαζούτ. Συγκεκριµένα σάς 
ζητείται να µελετήσετε ένα καύσιµο από φυτικά έλαια, ιδιαίτερα την παρασεκυή του και την 
µελέτη της καταλληλότητάς του ως καύσιµο. Επιπλέον, καλείστε να συζητήσετε σχετικά µε την 
χρήση των φυτικών ελαίων ως εναλλακτικά καύσιµα των οχηµάτων.  
 

∆ραστηριότητες µαθητών 
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∆ραστηριότητες των µαθητών 
 

1. Σηµειώστε ότι τα φυτικά έλαια είναι εστέρες και εσείς τους γνωρίζετε από το µάθηµα 
της σαπωνοποίησης εστέρων, µέθοδο µε την οποία παρασκευάζεται το σαπούνι. 
Συζητήστε τρόπους να τροποποιήσετε τα φυτικά λάδια, έτσι ώστε να φτιάξετε 
καύσιµο ντίζελ κατάλληλο για τις µηχανές ντίζελ.  

2. ∆ουλεύοντας οµαδικά, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα δοθούν από τον 
καθηγητή σας και, αξιολογώντας τους καταλύτες που απαιτούνται σε περιβάλλον 
χωρίς υγρασία (άνυδρο περιβάλλον), θα παρασκευάσετε βιοντίζελ, 
χρησιµοποιώντας φυτικά έλαια ως πρώτη ύλη.  

3. ∆ιαχωρίστε το βιοντίζελ από τα πιο παχύρρευστα αντιδρώντα, χρησιµοποιώντας 
διαχωριστικό χωνί. (∆ώστε προσοχή γιατί αν τα δύο υγρά αναµειχθούν, θα 
σχηµατίσουν γαλάκτωµα το οποίο θα χρειαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα να 
διαχωριστεί.) 

4. Εξετάστε το βιοντίζελ µε απλές δοκιµές. Πρέπει να προτείνετε εσείς αυτές τις 
δοκιµές, καθώς και τον εξοπλισµό που απαιτείται και να τις φέρετε εις πέρας. 
∆ουλεύοντας οµαδικά, συµπληρώστε την εργασία µόλις ο καθηγητής την εγκρίνει.  

5. Γράψτε µια ατοµική έκθεση (κάθε µαθητής θα γράψει τη δική του έκθεση) σε σχέση 
µε την παρασκευή του βιοντίζελ, τον διαχωρισµό του και τη δοκιµή του προϊόντος 
για την καταλληλότητά του ως καύσιµο. 

6. Συζητήστε για το αν είναι αποδεκτή η χρήση του βιοντίζελ στα οχήµατα.  
 
 
 
Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:  
 
α)     Είναι βιώσιµη αυτή η εναλλακτική λύση (ίσως, αν µετατραπεί σε καλύτερο προϊόν); 
 
Είναι βιώσιµη αν τα φυτικά λάδια µπορούν να αποκτηθούν εύκολα, είναι φτηνά και µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν απευθείας σε µια µηχανή ντίζελ, ή µε απλές και οικονοµικές 
τροποποιήσεις – τροποποιήσεις στην ίδια τη µηχανή ντίζελ, ή στα φυτικά λάδια τα οποία 
µπορούν να µετατραπούν σε προϊόντα χρησιµοποιήσιµα σε µηχανές ντίζελ. 
Εάν είναι, ποιο φυτικό λάδι είναι το “καλύτερο”; 
 
β)     Είναι τα βιο- ντίζελ οικονοµικά και εµπορικά κατάλληλα για χρήση ως καύσιµα?  
 
Είναι κατάλληλα εάν έχουν επαρκή θερµιδική αξία και ιδιότητες που τα καθιστούν σταθερά και 
ασφαλή για αποθήκευση, για το κοινό και για το περιβάλλον όταν χρησιµοποιούνται.  
 
γ)     Θα ήταν ηθικό; 
 
Τα φυτικά έλαια είναι πηγή τροφίµων τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Για να 
χρησιµοποιηθούν τα φυτικά λάδια ως καύσιµα, κάποιες εκτάσεις πρέπει να παραµεριστούν. 
Έτσι, αυτές οι εκτάσεις δεν θα είναι πλέον διαθέσιµες για την παραγωγή φυτικών τροφίµων. 
Αν τα εδάφη είναι άφθονα, το να παραµεριστεί ένα µέρος αυτών δεν θα αποτελούσε 
πρόβληµα, αλλά όταν η γη που παράγει καύσιµα είναι υπερτιµηµένη, προκύπτει ηθικό 
πρόβληµα.    
  
 
 
 
 
 
 
 


