
ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ : ΥΚΠ801 
ΤΥΠΟΣ : Υποχρεωτικό 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΚΙΔΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : 8ο 
ΩΡΕΣ  : 3 ω/ε (θεωρία) – 3 ω/ε (εργαστήριο) 
ECTS : 7 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : ΘΕΩΡΙΑ 

1. Προϊόντα αργού πετρελαίου: Σύσταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση. 
  2. Πετρέλαια εσωτερικής και εξωτερικής καύσης: Σύσταση, διεργασίες 

παραγωγής και εξευγενισμού, προδιαγραφές και πρόσθετα.  
3. Βενζίνες αυτοκινήτων: Ιδιότητες, πρόσθετα, έλεγχος και δοκιμές, ανάμειξη. 
4. Καύσιμα αεροπλάνων (βενζίνες αεροπορίας και καύσιμα αεριωθουμένων): 
Σύσταση, διεργασίες παραγωγής, προδιαγραφές και έλεγχοι. 
5. Καύσιμα ναυτιλίας: Σύσταση, ταξινόμηση και προδιαγραφές. 
6. Βιοκαύσιμα: Σύσταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση βιοκαυσίμων, παραγωγή 
και προδιαγραφές βιοντίζελ. 
7. Τριβή και λίπανση 
8. Λιπαντικά: Απαιτήσεις και ταξινόμηση. 
9. Σύσταση και παραγωγή ορυκτελαίων 
10. Εξευγενισμός ορυκτελαίων (με οξύ, με φουρφουράλη, με Ν-μεθυλο-2-
πυρρολιδόνη, με γαίες, με υδρογόνο). 
11. Διεργασίες αποπαραφίνωσης (με ψύξη, με διαλυτικά μέσα, με κατάλυση). 
12. Ανάμειξη λαδιών και πρόσθετα. 
13. Έλεγχος και δοκιμές λιπαντικών.  
 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Ατμοσφαιρική, μη συνεχήs απόσταξη προϊόντων πετρελαίου και 
προσδιορισμός της τάσης ατμών τους κατά Reid (RVP) (EN ISO 13016/ASTM D-
323). 
2. Προσδιορισμός περιεκτικότητας ολικού θείου σε ελαφριούς 
υδρογονάνθρακες, με υπεριώδη φθορισμό (ASTM D-5453) και διάβρωση 
χάλκινου ελάσματος από προϊόντα πετρελαίου (EN ISO 2160 / ASTM D-130). 
3. Οπτικός έλεγχος για νερό και στερεά σωματίδια σε αποστάγματα (ΕΝ 
1428/ASTM D-95) και προσδιορισμός νερού σε προϊόντα πετρελαίου με 
κουλομετρική τιτλοδότηση Karl-Fischer (ISO 12937/ASTM D-1744). 
Δειγματοληψία βιοντίζελ – ντίζελ και μιγμάτων τους από κατακόρυφες και 
οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές. 
4. Έλεγχος νοθείας σε πετρελαιοειδή με προσδιορισμό κινιζαρίνης και Yellow 
Solvent 124. 
5. Προσδιορισμός χρώματος κατά Saybolt (ASTM D-88) και κατά ASTM σε 
προϊόντα πετρελαίου (ISO 2049 /ASTM 1500). Προσδιορισμός ανθρακούχου 
υπολείμματος προϊόντων πετρελαίου κατά Ramsbottom (ISO 4262/ASTM D-524). 
6. Προσδιορισμός του αριθμού οξύτητας, του αριθμού βάσης σε προϊόντα 
πετρελαίου και διείσδυση κώνου σε λιπαντικά λίπη (ΕΝ 1426/ASTM D-217). 
7. Προσδιορισμός κινηματικού ιξώδους (EN ISO 3104/ASTM D-445), υπολογισμός 
δυναμικού ιξώδους και δείκτη ιξώδους. 
8. Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια Ι. 
9. Παραγωγή βιοντίζελ από φυτικά έλαια ΙΙ. 
10. Προσδιορισμός αριθμού ιωδίου (EN 14111) και αριθμού οξύτητας (EN 
14104). 



11. Προσδιορισμός οξειδωτικής σταθερότητας (EN 14112). 
 

ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χημεία και Τεχνολογία Προϊόντων Πετρελαίου, Ν. Α. Νικολάου, 2012. 
2. Καύσιμα – Λιπαντικά, Τρ. Ι. Παπαευαγγέλου, 1995, ISBN: 978-960-337-127-4. 

 


