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Περίληψη 

 

 Η νοθεία καυσίμων είναι ένα θέμα που απασχολεί τις αρμόδιες κρατικές 

αρχές, τις εταιρείες παραγωγής και διανομής/εμπορίας καυσίμων αλλά και τον 

τελικό καταναλωτή. Στον έλεγχο νοθείας χρησιμοποιούνται σήμερα τεχνικές που 

προσδιορίζουν φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (έλεγχος εξάτμισης, απόσταξης, 

ιχνηθέτη, αριθμού οκτανίων, σημείου βρασμού, πυκνότητας, σημείου ανάφλεξης ή 

δείκτη διάθλασης) ή αναλυτικές τεχνικές ανάλυσης μειγμάτων όπως η αέρια 

χρωματογραφία.  Οι αναλυτικές αυτές τεχνικές παρά τα πλεονεκτήματα τους 

(ευαισθησία, ακρίβεια), παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως η 

σημαντική διάρκεια ανάλυσης, το υψηλό κόστος της και η ανάγκη 

πραγματοποίησής της στο εργαστήριο, μακριά από τους χώρους διακίνησης των 

καυσίμων. Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα είναι 

γρήγορες, χαμηλού κόστους και θα δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα στο χώρο 

ελέγχου (στο «πεδίο»).  

 Στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ εξετάζουμε μια 

καινοτόμο προσέγγιση ανίχνευσης νοθείας των υγρών καυσίμων που βασίζεται στο 

συνδυασμό οπτικών φασματοσκοπικών μεθόδων (π.χ. απορρόφησης, φθορισμού 

κ.ά.) με στατιστικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και τεχνικές μηχανικής 

μάθησης. Το οπτικό «αποτύπωμα» πρότυπων καυσίμων και νοθευτών συγκρίνεται 

με αυτό άγνωστων δειγμάτων και μετά την επεξεργασία των δεδομένων εξάγονται 

συμπεράσματα για το αν το άγνωστο δείγμα είναι νοθευμένο ή όχι. Το φάσμα κάθε 

«πρότυπου» καυσίμου ή νοθευτή, το οποίο είναι το οπτικό του «αποτύπωμα», 

αντικατοπτρίζει τη χημική του σύσταση και αποτελεί τη βάση της προσέγγισης που 

χρησιμοποιούμε. Η καταγραφή και η μελέτη οπτικών φασμάτων ποιοτικά 

ελεγμένων καυσίμων (π.χ. βενζίνες, πετρέλαια) και πιθανών νοθευτών (π.χ. 

απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ), αποστάγματα ΑΛΕ κ.α. ) είναι, επομένως,  το 

πρώτο βήμα για την ανίχνευση νοθείας σε καύσιμα με φασματοσκοπικές μεθόδους, 

και αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  
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1. Εισαγωγή 

 

1.1 Υγρά καύσιμα 

 Πριν να συζητήσουμε για την ανίχνευση νοθείας, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε τα κύρια χημικά συστατικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 

υγρών καυσίμων και ιδιαίτερα των δυο κύριων (κατηγοριών) καυσίμων που 

υπόκεινται σε νοθεία: τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Αυτό είναι το αντικείμενο των 

επόμενων παραγράφων.  

1.1.1 Βενζίνη 

 Η βενζίνη είναι ένα πτητικό, εύφλεκτο και άχρωμο παράγωγο του 

πετρελαίου που χρησιμοποιείται ευρέως ως καύσιμο σε κινητήρες  εσωτερικής 

καύσης μέσω ανάφλεξης με σπινθήρα. Αποτελείται κατά κύριο λόγο από οργανικές 

ενώσεις που λαμβάνονται μέσω κλασματικής απόσταξης του αργού πετρελαίου 

(εικόνα 1) και από μία σειρά πρόσθετων ουσιών. Η βενζίνη είναι προϊόν 

επεξεργασίας της νάφθας. Τα διάφορα προϊόντα επεξεργασίας της νάφθας 

αναμειγνύονται και έτσι η βενζίνη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

 

Εικόνα 1: Η διαδικασία κλασματικής απόσταξης του αργού πετρελαίου.[1] 

 Για την διάκριση των διάφορων βενζινών χρησιμοποιείται η κλίμακα 

οκτανίων από 0 εώς 100 και κάθε βενζίνη χαρακτηρίζεται από τον αριθμό οκτανίων. 
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός οκτανίου της βενζίνης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

απόδοσή της. Μία βενζίνη θεωρείται ότι είναι αριθμού οκτανίου 0 όταν 

συμπεριφέρεται όπως το κανονικό επτάνιο, που δεν θεωρείται καλό καύσιμο για 

βενζινοκινητήρες και αριθμού οκτανίου 100 όταν συμπεριφέρεται όπως ένα 

παράγωγο του κανονικού οκτανίου το ισοοκτάνιο (2,2,4-τριμεθυλο-πεντάνιο), που 

θεωρείται άριστο καύσιμο για βενζινοκινητήρες. Για την αύξηση του αριθμού 

οκτανίου της βενζίνης, είτε υποβάλλεται σε ειδική κατεργασία, είτε προστίθενται σε 

αυτή διάφορες ουσίες, που ονομάζονται αντικτυπικά ή αντικροτικά (anti-knocks), 

όπως αναλύεται παρακάτω. Η απλή αμόλυβδη έχει αριθμό οκτανίου 95, ενώ η 

σούπερ αμόλυβδη έχει αριθμό οκτανίου που κυμαίνεται μεταξύ 99 και 100 (σε 

ορισμένα κράτη υπάρχει και 98 οκτανίων) [1]. 

 Η αναλογία των μορίων στην οποιαδήποτε βενζίνη εξαρτάται τόσο από το 

διυλιστήριο  που παράγει τη βενζίνη, καθώς δεν έχουν όλα τα διυλιστήρια το ίδιο 

σύνολο μονάδων επεξεργασίας, όσο και από το ίδιο το αργό πετρέλαιο που 

χρησιμοποιείται. Μια τυπική βενζίνη αποτελείται από ένα ομοιογενές μείγμα 

μικρών, σχετικά ελαφρών υδρογονανθράκων μεταξύ 4 και 12 ατόμων άνθρακα ανά 

μόριο με σημεία βρασμού 35-225°C. Συνιστά ένα μείγμα παραφινών (αλκανίων), 

ολεφινών (αλκενίων) και ναφθενών (κυκλοαλκανίων). Οι ενώσεις που βρίσκονται 

σε μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι το εξάνιο, το επτάνιο και το οκτάνιο. Επιπλέον, η 

βενζίνη περιέχει ένα ποσοστό αρωματικών ενώσεων όπως βενζόλιο,  ναφθαλένια,  

φαινανθρένια, διβενζοθειοφένια, διφαινύλια, βενζοθειοφένια, ανθρακένια, 

τολουόλιο, το 1,2,4 τριμέθυλο-βενζόλιο και το ξυλένιο. Οι αρωματικές ενώσεις  

αυξάνουν τον αριθμό των οκτανίων αλλά δεν είναι επιθυμητές λόγω προβλημάτων 

που προκαλούν στον κινητήρα αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους, κι έτσι το 

μεγαλύτερο ποσοστό τους απομακρύνεται. Η βενζίνη μπορεί επίσης να περιέχει 

μικρές ποσότητες  ρύπων, ιδίως ενώσεων με θείο που συνήθως απομακρύνονται 

στο διυλιστήριο. [1][2][3]  

 Όπως αναφέρεται παραπάνω, στη βενζίνη χρησιμοποιούνται κάποιες 

ενώσεις ως προσθετικά με στόχο τη  βελτίωση της χημικής σταθερότητας και στον 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
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έλεγχο της διαβρωτικότητας του καυσίμου. Παλαιότερα οι πιο χαρακτηριστικές 

προσθετικές ουσίες ήταν ο τετραμεθυλιούχος μόλυβδος και ο τετρααιθυλιούχος 

μόλυβδος. Οι ουσίες αυτές λειτουργούν ως αντικροτικά (anti-knocks), δηλαδή 

φροντίζουν να μην γίνεται πρόωρη ανάφλεξη στον κινητήρα, και ταυτόχρονα 

αυξάνουν τον αριθμό των οκτανίων. Σήμερα οι ενώσεις αυτές έχουν 

αντικατασταθεί λόγω τοξικότητας του μολύβδου από αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες και ουσίες που μπορεί να περιέχουν οξυγόνο όπως η αιθανόλη, 

το MTBE (methyl tert-butyl ether) και το ΕΤΒΕ (εικόνα 2)  [1].  

 

 

 

Εικόνα 2: Συντακτικοί τύποι του MTBE (methyl tert-butyl ether) και του  EΤΒΕ (ethyl 

tert-butyl ether). 

 

 Για κινητήρες που αδυνατούν να λειτουργήσουν με αμόλυβδη βενζίνη για 

κάποια χρόνια χρησιμοποιούνταν οι βενζίνες LRP (lead replacement petrol) οι 

οποίες είναι βενζίνες με προσθετικά ενώσεις καλίου ή το τρικαρβονυλικο μεθυλο-

κυκλοπενταδιενυλο-μαγγάνιο (methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl-ΜΜΤ), οι 

οποίες πλέον διανέμονται μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Άλλα προσθετικά είναι 

οι φαινυλοδιαμίνες και οι φαινόλες ως αντιοξειδωτικά, οι αλκυλαμίνες και τα 

αλκυλοφωσφορικά ως απορρυπαντικά (detergents) για τη μείωση των εσωτερικών 

συσσωρευμάτων άνθρακα του κινητήρα, τη βελτίωση της καύσης και την 

ευκολότερη εκκίνηση σε ψυχρά κλίματα [1].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_tert-butyl_ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Methyl_tert-butyl_ether
https://en.wikipedia.org/wiki/Methylcyclopentadienyl_manganese_tricarbonyl
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Πίνακας 1: Ο αριθμός οκτανίων που προσδίδουν στην βενζίνη τα συστατικά της. 

 

 Η βενζίνη έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο κατά την εξόρυξη της όσο 

και κατά τον εξευγενισμό της και φυσικά στην καύση της. Η κύρια περιβαλλοντική 

της επίδραση είναι στη μεταβολή του κλίματος μέσω της παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το οποίο συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Επιπλέον, η ακατέργαστη βενζίνη μπορεί να εξατμιστεί από τη δεξαμενή και όταν οι 

ατμοί της βρεθούν στην ατμόσφαιρα να αντιδράσουν με το ηλιακό φως. Η 

αντίδραση αυτή δημιουργεί το φωτοχημικό νέφος.  

 

1.1.2 Πετρέλαιο  

 Πετρέλαιο ή ορυκτό ντίζελ ονομάζεται το υγρό καύσιμο που χρησιμοποιείται 

σε κινητήρες ντίζελ, των οποίων η ανάφλεξη καυσίμου πραγματοποιείται χωρίς 

σπινθήρα, σε αντίθεση με τους βενζινοκινητήρες, ως αποτέλεσμα της συμπίεσης 

του αέρα εισόδου και έπειτα της έγχυσης του καυσίμου. Οι βαλβίδες καύσης και οι 

θερμαντήρες πλέγματος βοηθούν στην επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών καύσης 

κατά την εκκίνηση του κινητήρα σε κρύο καιρό. Οι κινητήρες ντίζελ έχουν ευρεία 
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χρήση λόγω της υψηλότερης θερμοδυναμικής απόδοσης και επομένως υψηλότερης 

αποδοτικότητας του καυσίμου. , 

 Το πετρέλαιο παράγεται από την κλασματική απόσταξη αργού πετρελαίου 

μεταξύ 200°C και 350°C σε ατμοσφαιρική πίεση, με αποτέλεσμα ένα μίγμα 

αλυσίδων άνθρακα, συνήθως  μεταξύ 9 και 25 ατόμων άνθρακα ανά μόριο. Πιο 

συγκεκριμένα αποτελείται από περίπου 75% κορεσμένους υδρογονάνθρακες και 

25% αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Στους κορεσμένους υδρογονάνθρακες 

συμπεριλαμβάνονται κυρίως παραφίνες (συμπεριλαμβανομένων των n-, iso- και 

κυκλοπαραφινών). Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες που υπάρχουν στο πετρέλαιο 

είναι κυρίως ναφθαλένιο, πυρένιο, φαινανθρένιο και αλκυλοβενζόλια [1][2][3]. 

 

Εικόνα 3: Συντακτικός τύπος ναφθαλένιου, φαινανθρενίου και πυρενίου. 

 Το κύριο μέτρο της ποιότητας των καυσίμων ντίζελ είναι ο αριθμός των 

κετανίων τους. Αριθμός κετανίου είναι το μέτρο της καθυστέρησης της ανάφλεξης 

ενός καυσίμου ντίζελ. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός κετανίου το καύσιμο 

αναφλέγεται πιο εύκολα όταν ψεκάζεται σε ζεστό πεπιεσμένο αέρα, επομένως 

είναι καλύτερο. Το ευρωπαϊκό πρότυπο πετρελαίου κίνησης έχει ελάχιστο αριθμό 

κετανίων 51.  

1.2. Νοθεία καυσίμων  

   

 Η νοθεία, στο χώρο των καυσίμων λαμβάνει χώρα με δύο κυρίως τρόπους:  
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1) Με την ανάμιξη δυο διαφορετικών τύποι καυσίμων (ένα ακριβό με ένα φθηνό), 

με τέτοιο τρόπο ώστε το μίγμα τους να πουληθεί στην αγορά σαν ακριβό.  

2) Με την ανάμιξη των καυσίμων με άλλες πιο φθηνές ουσίες: χρησιμοποιούνται 

οργανικοί διαλύτες, χρησιμοποιημένα λιπαντικά (με αποχρωματισμό) ή και νερό 

ακόμα.  

 Στην προσπάθεια για την παρεμπόδιση αναμίξεων φθηνών καυσίμων στα 

αντίστοιχα ακριβότερα, έχουν τοποθετηθεί στα φθηνά καύσιμα ειδικές ουσίες-

ιχνηθέτες (markers). Στην Ευρώπη από το 2002 βάσει νόμου προστίθεται στις 

βενζίνες 95 οκτανίων συγκεκριμένη χρωστική ουσία που ονομάζεται κινιζαρίνη 

(quinizarine ή 1,4-Dihydroxyanthraquinone) (εικόνα 4)[4]. Η κινιζαρίνη είναι 

χρωστική ουσία κόκκινου χρώματος. Η ένωση αυτή προέρχεται από την 

ανθρακινόνη, όταν αντικατασταθούν δύο υδρογόνα από υδροξυλομάδες σε θέσεις 

1,4.  

 

Εικόνα 4: Ο συντακτικός τύπος της κινιζαρίνης (1,4-Dihydroxyanthraquinone). 

 

Αντίστοιχα στα καύσιμα ντίζελ που προορίζονται για θέρμανση προστίθεται 

χρωστική ουσία που ονομάζεται yellow solvent (N-Ethyl-N-[2-[1-(2-

methylpropoxy)ethoxy]ethyl]-4-phenyldiazenylaniline) [4]. 



12 
 

 

Εικόνα 5: Συντακτικός τύπος χρωστικής yellow solvent. 

  Με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της επιμόλυνσης του 

ακριβού καυσίμου από το φθηνό, ενώ μπορεί να εντοπιστεί και το ποσοστό 

ανάμειξης. Στην Ελλάδα διακινούνται 2 είδη βενζίνης και 4 είδη πετρελαίου τα 

οποία ιχνηθετούνται ως εξής[5]:   

1.Αμόλυβδη βενζίνη 95 RON χρώματος κίτρινου με ιχνηθέτη yellow solvent.   

2.Super Αμόλυβδη βενζίνη 100 RON για κινητήρες υψηλών επιδόσεων χρώματος 

φυσικού, χωρίς ιχνηθέτη.  

3. Πετρέλαιο κίνησης χρώματος φυσικού, χωρίς ιχνηθέτη.  

4. Πετρέλαιο θέρμανσης χρώματος σκούρου κίτρινου, με ιχνηθέτη yellow solvent. 

5. Ναυτιλιακό πετρέλαιο χρώματος γκρι, με ιχνηθέτη κινιζαρίνη. 

6. Καύσιμα αεριωθουμένων, χωρίς ιχνηθέτη.  [5] 

 Η χρήση ιχνηθέτη δεν έχει μειώσει το εύρος της νοθείας καθώς 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι αποχρωματισμού και εξουδετέρωσης του ιχνηθέτη ώστε 

το καύσιμο να φαίνεται καθαρό [4]. Επιπλέον, ο ιχνηθέτης δεν αντιμετωπίζει τη 

νοθεία με πρόσθετα όπως οι οργανικοί διαλύτες ή τα απόβλητα λιπαντικά έλαια.  

 Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε σε νοθευτές από την κατηγορία των 

απόβλητων λιπαντικών ελαίων: απόβλητα λιπαντικά έλαια (Α.Λ.Ε.) και δυο 

αποστάγματά τους: distillate U200 και SN150. Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) 
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είναι τοξικά απόβλητα που προέρχονται από χρησιμοποιημένα λιπαντικά 

κινητήρων εσωτερικής καύσης, υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, έλαια 

επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών κλπ. Είναι επικίνδυνα για την 

υγεία και το περιβάλλον επειδή περιέχουν πολλές επικίνδυνες ενώσεις που 

προστέθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τη χρήση τους. Πιο συγκεκριμένα περιέχουν: 

• Βαρέα μέταλλα, δεν πρέπει να διαφύγουν στην ατμόσφαιρα ή στον 

υδροφόρο ορίζοντα διότι είναι τοξικά και καρκινογόνα. 

• Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες σε ποσοστό >3 %wt 

 ενώσεις καρκινογόνες σε απλή επαφή με το δέρμα. 

• Χλωριωμένες ενώσεις, κατά την καύση τους παράγονται διοξίνες και 

φουράνια. 

• Θείο σε ποσοστά 0,6–1,0 %wt, πολύ υψηλότερο δηλαδή από τα συμβατικά 

καύσιμα. 

 Τα ΑΛΕ αξιοποιούνται προκειμένου να ανακτηθεί μέρος στο οποίο 

εμπεριέχεται η πρώτη ύλη, με σκοπό την εκ νέου παραγωγή λιπαντικών ελαίων από 

αυτά. Έτσι, υφίστανται μία εκτενή διαδικασία αναγέννησης η οποία αποτελείται 

από μια σειρά τεχνικών όπως απόσταξη (ατμοσφαιρική, υπό κενό, κλασματική), 

καταλυτική υδρογόνωση κ.ά, όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. Το distillate 

U200 είναι προϊόν απόσταξης των ΑΛΕ και εμφανίζεται περίπου στην μέση της 

διαδικασίας αναγέννησης, ενώ το SN150 είναι ένα από τα βασικά λιπαντικά που 

προκύπτουν στο τέλος [6]. 
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Εικόνα 6: Διεργασίες αναγέννησης λιπαντικών από απόβλητα λιπαντικών. [6] 

 

 

2. Θεωρητικό Μέρος – Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης  

2.1. Φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους- ορατού  (UV-VIS) 

 Η απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι η διαδικασία με 

την οποία η ένταση της δέσμης φωτός εξασθενεί όταν διέρχεται από ένα υλικό. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία η ενέργεια ενός 

φωτονίου απορροφάται από ένα άλλο σωματίδιο, για παράδειγμα ένα άτομο του 

οποίου τα ηλεκτρόνια σθένους μεταβαίνουν από μια ενεργειακή στάθμη σε κάποια 

υψηλότερη, απορροφώντας ενέργεια. Τα σωματίδια αυτά μπορούν να χάσουν την 

απορροφούμενη ενέργεια είτε μέσω ανταλλαγής θερμότητας είτε λόγω 
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ακτινοβολίας. Η διέλευση μιας δέσμης ακτινοβολίας σε ένα απόλυτα διαφανές 

μέσο πραγματοποιείται  χωρίς  αλλαγή στην ένταση της δέσμης κι έτσι η συνολική 

ενέργεια ακτινοβολίας που εξέρχεται από ένα τέτοιο μέσο είναι ίση με εκείνη που 

εισέρχεται. Αντιθέτως η ενέργεια που εξέρχεται από ένα απορροφητικό μέσο είναι 

μικρότερη από αυτή που εισέρχεται και, στην περίπτωση των εξαιρετικά 

αδιαφανών μέσων, μειώνεται ουσιαστικά στο μηδέν. Η ικανότητα ενός μέσου για 

απορρόφηση της ακτινοβολίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως την 

ηλεκτρονική δομή των ατόμων ή μορίων του μέσου, το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας, το πάχος του απορροφητικού στρώματος και τις μεταβλητές που 

καθορίζουν την κατάσταση του μέσου, όπως η θερμοκρασία και η συγκέντρωση του 

απορροφητικού παράγοντα. Σε ειδικές περιπτώσεις, η απορρόφηση μπορεί να 

επηρεάζεται από ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία [7][8].    

 Η απορρόφηση ενός συστήματος ποσοτικά προσδιορίζει πόσο από το 

προσπίπτον φως απορροφάται από αυτό. Μερικά παραδείγματα τεχνικών 

απορρόφησης είναι η φασματοσκοπία απορρόφησης ορατού-υπεριώδους, η 

φασματοσκοπία απορρόφησης υπερύθρου και η φασματοσκοπία απορρόφησης 

ακτίνων Χ. Ακριβείς μετρήσεις της απορρόφησης σε πολλά μήκη κύματος 

επιτρέπουν την ταυτοποίηση μιας ουσίας μέσω φασματοσκοπίας απορρόφησης, 

κατά την οποία ένα δείγμα ακτινοβολείται  και στην συνέχεια μετριέται η ένταση 

της ακτίνας που εξέρχεται από το δείγμα. Ο νόμος Beer-Lambert αναφέρεται στην 

επίδραση της συγκέντρωσης του μέσου στην απορρόφηση. Αυτή η σχέση είναι 

πρωταρχικής σημασίας στην περιγραφή της απορρόφησης των διαλυμάτων μιας 

απορροφητικής ουσίας, καθώς η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας μπορεί να 

μεταβάλλεται σε ευρεία όρια. Σύμφωνα με το νόμο Beer-Lambert , κάθε 

μεμονωμένο μόριο του απορροφητικού υλικού απορροφά το ίδιο κλάσμα της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας επάνω του, ανεξάρτητα από το αν τα μόρια 

συσκευάζονται στενά σε ένα συμπυκνωμένο διάλυμα ή διασκορπίζονται σε ένα 

αραιό διάλυμα. Οι επιδράσεις του πάχους d και της συγκέντρωσης c στην 

απορρόφηση της μονοχρωματικής ακτινοβολίας μπορούν επομένως να 

συνδυαστούν σε μία μόνο μαθηματική έκφραση, όπως δίνεται παρακάτω:  
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 Η ποσότητα log10(Ι0/Ι) ονομάζεται οπτική πυκνότητα ή απορρόφηση του 

μέσου, συμβολίζεται με Α και δεν έχει μονάδες. Τα I0 και I εκφράζουν την ένταση 

του προσπίπτοντος φωτός και του φωτός που εξέρχεται από την κυψελίδα.  

 Το ε ονομάζεται συντελεστής μοριακής απορροφητικότητας όταν η 

συγκέντρωση C είναι εκφρασμένη σε moles ανά Litre (moles/L) και είναι 

χαρακτηριστικό της ουσίας που δηλώνει πόσο φως απορροφάται σε ένα 

συγκεκριμένο μήκος κύματος, εκφράζεται σε  (moles/L)-1 * cm-1. Τέλος, το d είναι η 

οπτική διαδρομή που διανύει η ακτινοβολία και εκφράζεται σε cm.  

 

Εικόνα 7: Διέλευση ακτινοβολίας από δείγμα.[9] 

 

Οι προϋποθέσεις για να ισχύει ο νόμος των Beer-Lambert είναι:  

• Μόνος μηχανισμός αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας και της ουσίας να 

είναι η απορρόφηση  

• Μονοχρωματική προσπίπτουσα ακτινοβολία  

• Η απορρόφηση γίνεται σε όγκο διαλύματος σταθερής διατομής  

 Οι φασματοσκοπικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης, όπου ανήκει και η οπτική 

φασματοσκόπια UV-VIS, χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την επίλυση διαφόρων 

χημικών προβλημάτων, που σχετίζονται με τη δομή, την κινητική, την ταυτοποίηση, 

την ποσοτική ανάλυση διαφόρων ενώσεων, κ.α. Τα πλεονεκτήματα αυτών των 

μεθόδων είναι:  
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• μικρή ποσότητα δείγματος  

• μη καταστρεπτικές μέθοδοι  

• μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία  

• μικρή χρονική διάρκεια μέτρησης  

 Οι περισσότερες από τις φασματοσκοπικές μεθόδους βασίζονται στην 

επίδραση κατάλληλης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε μια ουσία. Η 

ακτινοβολία δεσμεύεται από τα άτομα, ή τα μόρια της ύλης και προκαλεί 

ηλεκτρονιακές διεγέρσεις, διεγέρσεις πυρήνων, αλλαγές στην περιστροφή και τη 

δόνηση των μορίων. Στη συνέχεια, τα άτομα και τα μόρια επιστρέφουν συνήθως 

στην αρχική τους κατάσταση, αφού αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που 

απορρόφησαν. Η καταγραφή της απορρόφησης της ακτινοβολίας σε συνάρτηση με 

το μήκος κύματος, ή τη συχνότητα της ακτινοβολίας αποτελεί το φάσμα 

απορρόφησης, που είναι γραμμικές κορυφές στα άτομα και ευρείες ταινίες στα 

μόρια [7][8]. 

 

Εικόνα 8: Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα μόρια στις 

διαφορετικές περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 

 Τα ατομικά τροχιακά αποτελούν συναρτήσεις που περιγράφουν την 

ενεργειακή κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο στο άτομο και 
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την κατανομή της ηλεκτρονικής πυκνότητας στο χώρο γύρω από τον πυρήνα. 

Συνδυάζοντας τα ατομικά τροχιακά κατά τους δεσμούς των ατόμων, όπου 

αλληλεπικαλύπτονται και συγχωνεύονται, προκύπτουν τα μοριακά τροχιακά τα 

οποία είναι κι αυτά ενεργειακές καταστάσεις που περιγράφουν το σύνολο του 

μορίου. Σε ένα μόριο συνεπώς, τα μοριακά τροχιακά είναι ο χώρος «παραμονής» 

των ηλεκτρονίων του, περιβάλλοντας και τους δύο πυρήνες που συμμετέχουν σε 

ένα δεσμό. Τα μοριακά τροχιακά που είναι πυκνά στην περιοχή ανάμεσα στους 

πυρήνες ονομάζονται δεσμικά τροχιακά (σ, π) και διατηρούν τη χαμηλότερη 

ενέργεια του συστήματος (θεμελιώδης κατάσταση) ενώ τα αντιδεσμικά τροχιακά 

(σ*, π*) είναι πυκνά σε άλλες περιοχές πλην της περιοχής μεταξύ των πυρήνων και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ενέργεια (διεγερμένη κατάσταση). Ακόμη, υπάρχουν 

και τα μη δεσμικά μοριακά τροχιακά τα οποία δεν συμμετέχουν στους δεσμούς 

μεταξύ των ατόμων και διαθέτουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Έτσι, όταν ένα μόριο 

απορροφά ένα φωτόνιο, προάγεται σε μια διεγερμένη κατάσταση μεγαλύτερης 

ενέργειας ενώ όταν ένα μόριο εκπέμπει ένα φωτόνιο, η ενέργειά του μειώνεται 

κατά ένα ποσό ίσο με την ενέργεια του φωτονίου. Με τη βοήθεια των μοριακών 

τροχιακών μπορεί να επεξηγηθεί η κατανομή των ηλεκτρονίων σε ένα μόριο και το 

φαινόμενο της απορρόφησης στο υπεριώδες-ορατό. Ένα ηλεκτρόνιο από δεσμικό ή 

μη δεσμικό τροχιακό απορροφά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και με βάση τους 

κανόνες επιλογής μεταβαίνει σε αντιδεσμικό μοριακό τροχιακό (εικόνα 9). Η 

ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τροχιακών αντιστοιχεί σε επίπεδα 

ενέργειας του υπεριώδους-ορατού τμήματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

και εκφράζεται με την ηλεκτρονική μετάβαση του ηλεκτρονίου από το υψηλότερο 

ενεργειακά κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (Highest Occupied Molecular Orbital, 

HOMO) στο χαμηλότερο ενεργειακά μη κατειλημμένο μοριακό τροχιακό (Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital, LUMO). Το τμήμα του μορίου που είναι υπεύθυνο 

για την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και που διαθέτει 

μοριακή δομή η οποία επιτρέπει την μετάβαση HOMO-LUMO, καλείται 

χρωμοφόρο. Αυτό μπορεί να είναι μία χαρακτηριστική ομάδα, ένας απομονωμένος 

πολλαπλός δεσμός ή ένα σύστημα πολλαπλών δεσμών [7][8][9]. 
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Εικόνα 9: Επιτρεπτές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις των σ, π, n ηλεκτρονίων.[9] 

 Στη συνέχεια τα άτομα και τα μόρια επιστρέφουν συνήθως στην αρχική τους 

κατάσταση, αφού αποβάλλουν το ποσό της ενέργειας που απορρόφησαν. Η 

γραφική απεικόνιση της απορρόφησης ενός διαλύματος σε σχέση με το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας δίνει το φάσμα απορρόφησης της διαλυμένης ουσίας. Το 

μήκος κύματος στο οποίο παρατηρείται το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης, 

ονομάζεται μήκος κύματος μέγιστης απορρόφησης και συμβολίζεται με λmax. Η 

τιμή του λmax είναι χαρακτηριστική της ουσίας, επομένως δίνει ποιοτική 

πληροφορία. Το εμβαδόν της κορυφής του φάσματος σχετίζεται με τη ποσότητα της 

ουσίας, άρα δίνει ποσοτική πληροφορία. 

 Για να πραγματοποιηθεί απορρόφηση ακτινοβολίας, τα φωτόνια που 

αλληλεπιδρούν με το δείγμα πρέπει να έχουν ενέργεια ίση με αυτή που χρειάζεται 

για να προκληθεί μια ενεργειακή μεταβολή. Η ενέργεια των ηλεκτρονιακών 

μεταβάσεων είναι της τάξης μερικών eV, δίνεται από τον τύπο: 

ΔΕ = Ε1-Ε2 =  h ∙ ν = h∙ c/λ 

όπου Ε η ενέργεια, h η σταθερά του Plank,  ν η συχνότητα της ακτινοβολίας και λ το 

μήκος κύματος [1][2][3].   
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2.2. Φασματοσκοπία φθορισμού 

 Ο φθορισμός είναι ένας τύπος φωτοφωταύγειας, μια διαδικασία στην οποία 

ένα μόριο, προωθούμενο σε μια ηλεκτρονικά διεγερμένη κατάσταση με 

απορρόφηση της ακτινοβολίας UV, VIS ή NIR, επιστρέφει στην αρχική του 

κατάσταση με εκπομπή φωτονίων. Το φαινόμενο αυτό έπεται του φαινομένου της 

απορρόφησης, ενώ οφείλεται στην διέγερση και την αποδιέγερση των μορίων που 

συνθέτουν την ύλη. Ο φθορισμός είναι η εκπομπή από μια διεγερμένη κατάσταση, 

στην οποία η ηλεκτρονική ιδιοπεριστροφή (spin) είναι ίση με εκείνη της αρχικής 

κατάστασης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το εκπεμπόμενο φως έχει μεγαλύτερο 

μήκος κύματος και συνεπώς χαμηλότερη ενέργεια από την απορροφούμενη 

ακτινοβολία, γνωστό κι ως φαινόμενο Stokes, καθώς η εκπομπή συμβαίνει αφού 

μέρος της δονητικής ενέργειας διαφύγει προς το περιβάλλον. Το πιο εντυπωσιακό 

παράδειγμα φθορισμού συμβαίνει όταν η απορροφούμενη ακτινοβολία βρίσκεται 

στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος και συνεπώς είναι αόρατη στο ανθρώπινο 

μάτι, ενώ το εκπεμπόμενο φως είναι στην ορατή περιοχή, που δίνει στην 

φθορίζουσα ουσία ένα ξεχωριστό χρώμα που μπορεί να δει μόνο όταν εκτίθεται σε 

υπεριώδες φως. Τα φθορίζοντα υλικά σταματούν να εκπέμπουν αμέσως μετά την 

αφαίρεση της πηγής διέγερσης, σε αντίθεση με τα φωσφορίζοντα, όπου η ουσία 

συνεχίζει να εκπέμπει φως για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την απενεργοποίηση 

της πηγής ακτινοβολίας. 

  Ο φθορισμός συμβαίνει όταν ένα δεσμικό ηλεκτρόνιο ενός μορίου 

χαλαρώνει στην αρχική του κατάσταση, εκπέμποντας ένα φωτόνιο από μια 

διεγερμένη απλή κατάσταση (S1) μετά την απορρόφηση ορατής ή υπεριώδους 

ακτινοβολίας. Οι διεγερμένες απλές ή τριπλές καταστάσεις είναι ηλεκτρονιακές 

καταστάσεις όπου όλα τα spin είναι συζευγμένα. Όταν ένα από τα συζευγμένα 

ηλεκτρόνια ενός μορίου διεγείρεται σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα 

σχηματίζεται μια απλή ή μια τριπλή κατάσταση. Στην διεγερμένη απλή κατάσταση 

το ενεργειακά διεγερμένο ηλεκτρόνιο εξακολουθεί να αποτελεί ζεύγος με το 

ηλεκτρόνιο της βασικής κατάστασης ως προς τα spin τους, ενώ στην τριπλή τα spin 

γίνονται παράλληλα [7][8][9]. 
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Εικόνα 10: Αναπαράσταση της βασικής, διεγερμένης και τριπλής κατάστασης.[9] 

  Όταν ένα φωτόνιο, ενέργειας ίσης με τη διαφορά των δύο ενεργειακών 

καταστάσεων του μορίου, απορροφάται από τα ηλεκτρόνια της θεμελιώδους 

κατάστασης, τα ηλεκτρόνια διεγείρονται σε κάποια υψηλότερα επίπεδα δονήσεων 

της πρώτης διεγερμένης απλής κατάστασης. Το S0 ονομάζεται απλή κατάσταση του 

φθορίζοντος μορίου και S1 είναι η πρώτη, ηλεκτρονικά, απλή διεγερμένη 

κατάσταση. Ένα μόριο στην S1 μπορεί να χαλαρώσει από διάφορες οδούς. Μπορεί 

να υποβληθεί σε μη ακτινοβολική χαλάρωση, επίσης γνωστή ως εσωτερική 

μετατροπή. Η χαλάρωση από το S1 μπορεί επίσης να συμβεί μέσω της 

αλληλεπίδρασης με ένα δεύτερο μόριο μέσω του φθορισμού. Τα μόρια στην πρώτη 

ηλεκτρονική κατάσταση S1 μπορούν να μεταβούν στην πρώτη τριπλή κατάσταση, Τ1. 

Η μετατροπή του S1 σε T1 ονομάζεται διασυστηματική διασταύρωση. Παρακάτω 

παρατίθεται το διάγραμμα Jablonski που απεικονίζει όλες τις διαφορετικές οδούς 

χαλάρωσης [9]. 



22 
 

 

Εικόνα 11: Το διάγραμμα Jablonski. [9] 

 Η φασματοσκοπία φθορισμού[7] είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής 

φασματοσκοπίας στην οποία οι φθορίζουσες ομάδες που περιλαμβάνονται στα 

δείγματα διεγείρονται χρησιμοποιώντας μια δέσμη φωτός. Η συμβατική 

φασματοσκοπία φθορισμού παρέχει ένα φάσμα εκπομπής για σταθερό μήκος 

κύματος διέγερσης (λexc), ή ένα φάσμα διέγερσης για σταθερό μήκος εκπομπής 

(λem). Τα φάσματα εκπομπής λαμβάνονται με καταγραφή του σήματος ενός 

μονοχρωμάτορα εκπομπής σε διαφορετικά μήκη κύματος για ένα σταθερό μήκος 

κύματος διέγερσης, συνήθως σε μήκος κύματος υψηλής απορρόφησης. Τα 

φάσματα διέγερσης λαμβάνονται με καταγραφή του σήματος από τον 

μονοχρωμάτορα διέγερσης σε διαφορετικά μήκη κύματος, διατηρώντας ένα 

σταθερό μήκος εκπομπής. Τα φάσματα παρέχουν τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές 

πληροφορίες για τις φθορίζουσες ομάδες  που υπάρχουν στο δείγμα. Η 

φασματοσκοπία φθορισμού είναι μια πολύ ευαίσθητη τεχνική και μια επικάλυψη 

της διέγερσης και της εκπομπής μπορεί να δυσχεράνει την ερμηνεία των 
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φασμάτων. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο εμφανές όταν χρησιμοποιείται η 

γεωμετρία ορθής γωνίας (Right Angle), κατά την οποία η συλλογή της δέσμης 

φθορισμού συλλέγεται σε ορθή γωνία με την προσπίπτουσα δέσμη. Δηλαδή, η 

εκπομπή μετράται σε 90o σε σχέση με τη διέγερση. Απ' την άλλη η γεωμετρία της 

εμπρόσθιας όψης (Front Face) ελαχιστοποιεί το παραπάνω φαινόμενο. Σε αυτήν 

την περίπτωση, το δείγμα ακτινοβολείται υπό γωνία ως προς την κάθετο της όψης 

του, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το μήκος της διέλευσης της ακτινοβολίας μέσα 

από αυτό. Η γεωμετρία αυτή χρησιμοποιείται σε διαλύματα με έντονα φαινόμενα 

απορρόφησης, όπως είναι και τα καύσιμα. Η απεικόνιση του φαινομένου του  

φθορισμού γίνεται με τη μορφή φασμάτων. Τα φάσματα μπορεί να είναι 

μονοδιάστατα, φάσματα εκπομπής για ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος διέγερσης 

ή της μορφής των χαρτών φθορισμού. Οι χάρτες αυτοί προκύπτουν από τη προβολή 

φασμάτων εκπομπής σε διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης ή το αντίστροφο. 

Μέσω αυτών λαμβάνεται μια πλήρης εικόνα για τη συνολικό φθορισμό του 

εκάστοτε δείγματος.  
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3. Πειραματικό Μέρος 

3.1. Δείγματα  

 Με σκοπό την πραγματοποίηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, 

χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ποιοτικά ελεγμένα δείγματα καυσίμων: Αμόλυβδη 

βενζίνη, Super αμόλυβδη βενζίνη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης και 

Ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ακόμα χρησιμοποιήθηκαν δείγματα αποβλήτων λιπαντικών 

ελαίων (Α.Λ.Ε.) και αποστάγματα τους τύπου U200 & SN 150, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως νοθευτές.  

  Όλα τα δείγματα αποθηκεύτηκαν σε ειδικά μεταλλικά δοχεία που κλείνουν 

αεροστεγώς και δεν επιτρέπουν την έκθεση των δειγμάτων στο φως. Επιπλέον τα 

δοχεία αυτά τοποθετήθηκαν σε ψυγείο με θερμοκρασία περίπου 10oC και σε 

σκοτεινό μέρος εντός του εργαστηρίου, δίχως να απαιτείται κάποια άλλη 

προεπεξεργασία. Όσον αφορά τις πιπέτες, τις κυψελίδες και τα πλακίδια χαλαζία 

που χρησιμοποιήθηκαν, κάθε φορά προηγούταν καθαρισμός τους με καθαρό 

εξάνιο. 

 Οι μετρήσεις απορρόφησης πραγματοποιήθηκαν στο φασματοφωτόμετρο 

Perkin-Elmer Lambda 950, στις περιοχές του υπεριώδους (UV) και του ορατού - 

εγγύς υπέρυθρου (Vis-NIR). Πιο αναλυτικά, στο UV χρησιμοποιήθηκαν μήκη 

κύματος 200-400 nm, με το δείγμα σε σταγόνες ανάμεσα σε πλακίδια χαλαζία: Ο 

μηδενισμός υποβάθρου γίνεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς το δείγμα δεν 

έχει δεχτεί αραίωση.  

 Στην περιοχή ορατού και Near-IR (Vis-NIR) χρησιμοποιήσαμε μήκη κύματος 

400-2200 nm, και το δείγμα μετρήθηκε χωρίς αραίωση σε κυψελίδα χαλαζία 

πάχους 2 mm. Ο μηδενισμός υποβάθρου γίνεται και πάλι με τον ατμοσφαιρικό 

αέρα.  

 Όσον αφορά τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο 

φασματοφωτόμετρο φθορισμού Fluoromax 3 της Horiba Yobin-Yvon, το δείγμα, το 

οποίο δεν έχει υποστεί αραίωση, τοποθετείται σε κυψελίδα χαλαζία πάχους 10 mm 



25 
 

και χρησιμοποιείται η γεωμετρία εμπρόσθιας όψης (Front Face Geometry). Πιο 

αναλυτικά, όλες οι παράμετροι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 2: Παρουσίαση παραμέτρων φθορισμομέτρου. 

Όργανο  Fluorοmax  

Δείγματα  Χωρίς Αραίωση  

Κυψελίδα  10 mm από χαλαζία  

Διάταξη κυψελίδας  Γεωμετρία Εμπρόσθιας Όψης (Front Face)  

Matrix Scan: 

Μήκος Διέγερσης(Excitation Wavelength): 290 nm - 650 nm, step 3 nm 

Μήκος Εκπομπής(Emission Wavelength): 220 nm – 550 nm, step 2 nm 

Slits: exc. 1 nm/em. 2 nm, integration time: 0.2 sec 

 

3.2. Πειραματική διάταξη απορρόφησης UV-Vis 

 Με σκοπό τη λήψη των φασμάτων απορρόφησης χρησιμοποιήθηκε το 

φασματοφωτόμετρο Perkin-Elmer 950 που λειτουργεί σε εύρος μήκους κύματος 

190-2500 nm. Οι πηγές φωτισμού διέγερσης είναι ένας λαμπτήρας δευτέριου, που 

εκπέμπει σε εύρος 190-318 nm, και ένας λαμπτήρας βολφραμίου, που εκπέμπει 

από 318-2500nm. Ο ανιχνευτής είναι ένας φωτοπολλαπλασιαστής (PMT) χωρίς 

πλέγμα με έναν αισθητήρα PbS για την επίτευξη μετρήσεων υψηλής απόδοσης σε 

όλη τη φασματική περιοχή μέχρι 2500 nm. Περιέχει επίσης διπλά διαμερίσματα 

δειγμάτων, οπότε ο χρήστης μπορεί να βάλει τόσο διαλύτη όσο και δείγμα στα 

διαμερίσματα και να μετρήσει την ένταση I και Iο ταυτόχρονα. Τέλος, είναι 

συνδεδεμένο με υπολογιστή όπου αποθηκεύεται το φάσμα απορρόφησης. 
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Εικόνα 12: Αρχή λειτουργίας φασματοφωτομέτρου. 

 

3.3. Φάσματα στην υπεριώδη περιοχή  

 Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης στην 

υπεριώδη περιοχή (200 nm - 400 nm) όλων των διαθέσιμων δειγμάτων.  

 Όλα τα δείγματα παρουσιάζουν πολύ έντονη απορρόφηση στα 

συγκεκριμένα μήκη κύματος και η λήψη αξιόπιστων μετρήσεων ήταν αδύνατη με 

την χρήση της κυψελίδας οπτικής διαδρομής 2 mm. Για τον λόγο αυτόν 

χρησιμοποιήθηκαν δύο πλακίδια quartz, στα οποία προστέθηκαν σταγόνες του 

εκάστοτε δείγματος και στην συνέχεια τα πλακίδια τοποθετήθηκαν στην σφαίρα 

ολοκλήρωσης του φασματοφωτόμετρου. 

 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω του λογισμικού του οργάνου (UV-Winlab 

Software) και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν σε φύλλα εργασίας του OriginLab. Τα 

δεδομένα προβάλλονται ως φάσματα απορρόφησης. 

 Τα φάσματα που λήφθηκαν είναι τα εξής: 

1) Βενζίνες 
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Αμόλυβδη και Super αμόλυβδη βενζίνη:
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Διάγραμμα 1: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή της απλής αμόλυβδης 

βενζίνης.  
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Διάγραμμα 2: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή της super αμόλυβδης 

βενζίνης. 
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 Στα παραπάνω φάσματα (διαγράμματα 1 και 2) βλέπουμε πως η απλή και η 

super αμόλυβδη βενζίνη παρουσιάζουν δύο ευρείες κορυφές. Η πρώτη εμφανίζεται 

σε μήκος κύματος 226 nm και η δεύτερη σε μήκος κύματος 263 nm. Τα φάσματα 

είναι πανομοιότυπα με μια μικρή διαφορά στην ένταση της δεύτερης κορυφής 

όπου στη περίπτωση της απλής αμόλυβδης είναι υψηλότερη. Επομένως δεν 

μπορούμε να διακρίνουμε από το φάσμα απορρόφησης υπεριώδους μεταξύ τους 

τις δύο βενζίνες. 

 Η διαφορά που έχουν αυτές οι δύο βενζίνες είναι στον αριθμό των 

οκτανίων, η απλή έχει 95 οκτάνια και η super έχει 99 με 100 οκτάνια, επομένως, 

είναι λογικό τα φάσματα τους να παρουσιάζουν ομοιότητα. Και οι δύο κορυφές 

οφείλονται σε μια ομάδα ενώσεων. Όσον αφορά την πρώτη κορυφή στα 226 nm 

πιθανότατα οφείλεται σε συζυγιακά μόρια (βενζολικές και φαινολικές ενώσεις και 

συζυγή διένια). Η δεύτερη κορυφή που εμφανίζεται σε μήκος κύματος 263nm, 

αντιστοιχεί σε απορροφήσεις ομάδων ενώσεων όπως είναι το βενζόλιο και τα 

παράγωγα του.[8][10][11] 

2) Πετρέλαια 
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Diesel κίνησης:
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 Diesel Κίνησης

Διάγραμμα 3: Φάσμα απορρόφησης πετρελαίου κίνησης στο υπεριώδες 

Diesel θέρμανσης:
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 Diesel Θέρμανσης

Διάγραμμα 4: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή πετρελαίου 

θέρμανσης. 
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Ναυτιλιακό diesel: 
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Διάγραμμα 5: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή του ναυτιλιακού 

πετρελαίου. 

 Στα φάσματα των πετρελαίων (διαγράμματα 3,4 και 5) παρατηρούμε πως σε 

αντίθεση με τα φάσματα των βενζινών εμφανίζεται μία ευρεία κορυφή και ένας 

ώμος. Η κορυφή που εμφανίζεται είναι η ίδια που παρατηρούμε και στην βενζίνη, 

μετατοπισμένη σε μεγαλύτερα μήκη κύματος. Πιο συγκεκριμένα, το φάσμα του 

πετρελαίου κίνησης που εμφανίζει την μεγαλύτερη ομοιότητα με τα φάσματα των 

βενζινών, εμφανίζει μία κορυφή σε μήκος κύματος περίπου 268 nm, ελαφρώς 

μετατοπισμένη δηλαδή σε σχέση με της βενζίνης (περίπου 263 nm στην βενζίνη). 

Όσον αφορά τα φάσματα του πετρελαίου θέρμανσης και του ναυτιλιακού 

πετρελαίου, παρατηρείται έντονη ομοιότητα μεταξύ τους. Εμφανίζουν μια ευρεία 

κορυφή σε μήκος κύματος 390-300 nm. Επίσης και τα τρία πετρέλαια παρουσιάζουν 

έναν ώμο σε μήκος κύματος 325 nm. Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση των 

πετρελαίων τα τρία φάσματα στην περιοχή του υπεριώδους παρουσιάζουν τα ίδια 

δεδομένα και επομένως δεν μπορούμε  να διακρίνουμε τους τρείς τύπους 

πετρελαίου μεταξύ τους. 
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 Το πετρέλαιο σε σχέση με την βενζίνη περιέχει πιο σύνθετους 

υδρογονάνθρακες, με μεγαλύτερο αριθμό ανθράκων, περισσότερες διακλαδώσεις, 

περισσότερους ακόρεστους δεσμούς και κυκλικά μόρια, καθώς και περισσότερα 

αρωματικά μόρια (περίπου το 25%), δηλαδή το φαινόμενο της συζυγίας 

εμφανίζεται περισσότερο. Η εμφάνιση της κορυφής σε μεγαλύτερα μήκη κύματος 

από εκείνο της βενζίνης στην χαμηλότερη μετάβαση π → π*  HOMO σε LUMO 

επομένως είναι λογική.[8][10] 

Τα φάσματα των νοθευτών:   

Distillate U200:
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Διάγραμμα 6: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή του Distillate U200. 

SN150: 
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Διάγραμμα 7: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή του SN150. 

Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων) : 
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Διάγραμμα 8: Φάσμα απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή του  Α.Λ.Ε.  
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 Στα φάσματα των νοθευτών (διαγράμματα 6,7 και 8) παρατηρούμε πως  

εμφανίζεται μία ευρεία κορυφή παρόμοια με αυτή που βλέπουμε στα φάσματα 

των πετρελαίων ειδικά του φάσματος του πετρελαίου κίνησης. Στο distillate U200  

και στα ΑΛΕ δεν παρατηρείται ο ώμος που υπάρχει στα πετρέλαια σε μήκος 

κύματος 325 nm, ενώ στο φάσμα του SN150 τον παρατηρούμε. Πιο συγκεκριμένα, η 

κορυφή στο φάσμα του distillate U200 είναι σε μήκος κύματος περίπου 273 nm, η 

κορυφή στο φάσμα του SN150 είναι σε μήκος κύματος περίπου 263 nm και ώμος 

στα 325 nm και τέλος η κορυφή στο φάσμα των ΑΛΕ είναι σε μήκος κύματος 

περίπου 280 nm.   

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά τα φάσματα απορρόφησης στο 

υπεριώδες (200 nm - 400 nm) της αμόλυβδης βενζίνης με τους τρείς διαφορετικούς 

νοθευτές (διάγραμμα 9) και super αμόλυβδης βενζίνης με τους τρείς διαφορετικούς 

νοθευτές (διάγραμμα 10). Επίσης παρουσιάζονται τα συγκριτικά φάσματα 

απορρόφησης για την ίδια περιοχή του πετρελαίου κίνησης (διάγραμμα 11), 

πετρελαίου θέρμανσης (διάγραμμα 12) και ναυτιλιακού πετρελαίου (διάγραμμα 

13) με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 
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Διάγραμμα 9: Συγκριτικό φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες της αμόλυβδης 

βενζίνης με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 

 

Διάγραμμα 10: Συγκριτικό τα φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες της super  

αμόλυβδης βενζίνης με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 
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Διάγραμμα 11: Συγκριτικό φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες του πετρελαίου 

κίνησης με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 

Διάγραμμα 12: Συγκριτικό φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες πετρελαίου 

θέρμανσης  με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 
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Διάγραμμα 13: Συγκριτικό  φάσμα απορρόφησης στο υπεριώδες του ναυτιλιακού 

πετρελαίου με τους τρείς διαφορετικούς νοθευτές. 

 

 Στα παραπάνω συγκριτικά διαγράμματα παρατηρούμε πως στην περίπτωση 

της βενζίνης η ανίχνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς ο νοθευτής 

μεταβάλλει την μορφή του φάσματος, καλύπτοντας τις δύο κορυφές που 

παρουσιάζονται. Από τις εντάσεις των φασμάτων συμπεραίνουμε πως η ανίχνευση 

είναι δυνατή μόνο για μεγάλες συγκεντρώσεις νοθευτή ( >10% για το Α.Λ.Ε., >15% 

για το distillate U200 και >25% για το SM150).  

 

3.4. Φάσματα στην ορατή και nIR περιοχή  

 Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα φάσματα διαπερατότητας στην 

περιοχή του ορατού και εγγύς υπερύθρου (400 nm - 1200 nm) όλων των 

διαθέσιμων δειγμάτων.  

 Στα συγκεκριμένα μήκη κύματος τα δείγματα δεν παρουσιάζουν τόσο 

έντονα φαινόμενα απορρόφησης και η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

την χρήση κυψελίδας οπτικής διαδρομής 2 mm. Λήφθηκαν μετρήσεις 

διαπερατότητας συναρτήσει του μήκους κύματος καθώς η απεικόνιση αυτή 

προσδίδει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα. 

 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω του λογισμικού του οργάνου (UV-Winlab 

Software) και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν σε φύλλα εργασίας του OriginLab. Τα 

δεδομένα προβάλλονται ως φάσματα απορρόφησης. 

Φάσματα βενζινών και πετρελαίων: 
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Διάγραμμα 14: Συγκεντρωτικό διάγραμμα φασμάτων διαπερατότητας  στο ορατό 

και nIR και των πέντε καυσίμων (βενζινών και πετρελαίων) 

 Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πως και τα πέντε καύσιμα έχουν 

παρόμοια φάσματα στο nIR (700 nm - 2200 nm), ενώ στο ορατό (400 nm - 700 nm) 

το ναυτιλιακό πετρέλαιο εμφανίζει κορυφές που δεν εμφανίζουν τα υπόλοιπα 

καύσιμα. Στο διάγραμμα 15 που ακολουθεί φαίνονται αυτές οι κορυφές. 
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Διάγραμμα 15: Οι επιπλέον κορυφές που εμφανίζει το ναυτιλιακό πετρέλαιο. 

 Οι κορυφές αυτές πιθανότατα οφείλονται στην ύπαρξη της χρωστικής 

ουσίας κινιζαρίνης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Η κινιζαρίνη (1,4-

Dihydroxyanthraquinone) όπως αναφέρεται στην "Εισαγωγή" είναι μία χρωστική 

ουσία κόκκινου χρώματος που προέρχεται από την ανθρακινόνη, όταν σε αυτήν  

αντικατασταθούν δύο υδρογόνα από υδροξυλομάδες. Η κινιζαρίνη στην ουδέτερη 

μορφή της εμφανίζει κορυφή σε μήκος κύματος 465 nm και στην πρωτονιωμένη 

μορφή της σε μήκη κύματος 540 nm και 594 nm. [12] 

  

 



39 
 

900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

60

70

80

90

 

 

T
ra

n
s
m

it
a

n
c
e

λ (nm)

 Diesel ναυτιλιακό

 Αμόλυβδη βενζίνη

 Super αμόλυβδη

 Diesel κίνησης

 Diesel θέρμανσης

Διάγραμμα 16: Πρώτη και δεύτερη κορυφή στο nIR των καυσίμων. 

 Οι κορυφές που παρατηρούνται στο nIR είναι ίδιες σε όλα τα διαφορετικά 

καύσιμα. H πρώτη κορυφή που εμφανίζεται σε μήκος κύματος 1190 nm - 1203 nm 

αντιστοιχεί στην έκταση του δεσμού C-H, των -CH3 και των -CH2 (2η υπέρτονος). Η 

δεύτερη κορυφή που εμφανίζεται σε μήκος κύματος  1385-1393 nm αντιστοιχεί 

στην έκταση του δεσμού 2C-H και είναι χαρακτηριστική κορυφή του ισοοκτανίου. Η 

τρίτη κορυφή που εμφανίζεται σε μήκος κύματος 1694-1723 nm αντιστοιχεί και 

πάλι στην έκταση του δεσμού C-H (1η υπέρτονος). [13][14][15] 
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Διάγραμμα 17: Η τρίτη  κορυφή στο nIR των καυσίμων. 

 

Πίνακας 3: Πίνακας δονήσεων των καυσίμων στο nIR. 

Μήκος κύματος (nm)  Δόνηση  

1190-1203  2η υπέρτονος C-Η stretch , -CH3, Η2Ο  

1385-1393  C-Η stretch ,Τριμεθυλοπεντάνιο (ή ισοοκτάνιο, Η ένωση 

που καθορίζει τον αριθμό οκτανίων) 

1694-1723  1η υπέρτονος C-Η stretch  
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3.5. Πειραματική διάταξη φασματοσκοπίας φθορισμού  

 Το φθορισμόμετρο που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις είναι το Horiba 

FluoroMax-3, το εσωτερικό του οποίου απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. Σε 

αυτό παρατηρούνται οι παρακάτω θέσεις όπως είναι αριθμημένες στην παραπάνω 

εικόνα. [16] 

 

1: Λυχνία ξένου με ισχύ 150 W  

1a: Τροφοδοτικό λυχνίας ξένου 

1b: Λυχνία ξένου 

2: Μονοχρωμάτορας διέγερσης (220-600 nm)  

3: Θέση τοποθέτησης δείγματος  

4: Μονοχρωμάτορας εκπομπής (290-850 nm)  

5: Ανιχνευτής σήματος (με φωτοπολλαπλασιαστή τύπου R928P με εύρος 

ανίχνευσης 180- 850 nm)  

6: Ανιχνευτής (φωτοδίοδος και μονάδα λήψης ρεύματος)  

7: Χειριστήριο οργάνου  
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Οι ανιχνευτές του φθορισμόμετρου είναι:  

• ένας ανιχνευτής αναφοράς που παρακολουθεί τη λάμπα ξένου, ο οποίος  

είναι μια φωτοδίοδος πυριτίου ενισχυμένη με υπεριώδη ακτινοβολία 

τοποθετημένη ακριβώς πριν από το διαμέρισμα δειγμάτων και  

• ένας ανιχνευτής σήματος για την ανίχνευση φθορισμού ο οποίος είναι ένας 

φωτοπολλαπλασιαστής με εύρος ανίχνευσης στα 180-850 nm 

 Η ακτινοβολία διέρχεται από τον πρώτο μονοχρωμάτορα (διέγερσης) και 

χωρίζεται στα δύο, ένα μέρος της φτάνει στον φωτοπολλαπλασιαστή αναφοράς και 

ένα μέρος της οδηγείται προς το δείγμα. Η ακτινοβολία που εξέρχεται από το 

δείγμα ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή σήματος που είναι ένας 

φωτοπολλαπλασιαστής. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τον χρόνο ολοκλήρωσης 

(integration time) της μέτρησης, δηλαδή τον χρόνο που συλλέγονται τα δεδομένα 

για κάθε σημείο δεδομένων, καθώς και τo πλάτος των σχισμών (slits) των 

μονοχρωμάτορων διέγερσης και εκπομπής. Το πλάτος της σχισμής επηρεάζει την 

ποσότητα φωτός που φτάνει στους ανιχνευτές. Οι σχισμές του μονοχρωμάτορα  

διέγερσης καθορίζουν την ποσότητα φωτός που φθάνει στο δείγμα και αντίστοιχα 

οι σχισμές του μονοχρωμάτορα εκπομπής ρυθμίζουν την ποσότητα φωτός που 

φτάνει στον ανιχνευτή σήματος.  

 Τα δείγματα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία και τοποθετούνται με 

γεωμετρία εμπρόσθιας όψης (Front Face Geometry) και πιο συγκεκριμένα σε 10 

μοίρες προς την προσπίπτουσα δέσμη, προκειμένου να αποφευχθούν όλα τα 

φαινόμενα ανάκλασης. Το σήμα φθορισμού προέρχεται από τα μόρια της 

επιφάνειας του δείγματος. Το αποτέλεσμα αυτής της φασματοσκοπικής τεχνικής 

είναι ένας χάρτης φθορισμού. Το δείγμα διεγείρεται σε διαφορετικά μήκη κύματος 

διέγερσης και καταγράφεται το φάσμα εκπομπής, αποφεύγοντας τη σκέδαση 

Rayleigh (πρώτη ή δεύτερη τάξη) και στη συνέχεια συνδυάζονται όλα αυτά τα 

φάσματα εκπομπής. Ο χάρτης φθορισμού έχει τρείς κατευθύνσεις: ο άξονας x 

αντιπροσωπεύει το μήκος κύματος διέγερσης, ο άξονας y αντιπροσωπεύει το μήκος 
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κύματος εκπομπής και η ένταση των χρωμάτων αντιπροσωπεύει την ένταση 

φθορισμού. 

 

3.6. Χάρτες φθορισμού 

 Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται οι χάρτες φθορισμού όλων των 

διαθέσιμων δειγμάτων. Οι παράμετροι σύμφωνα με τις οποίες έλαβε χώρα το 

πείραμα έχουν παρατεθεί στον πίνακα 2 στην αρχή του κεφαλαίου. Η απεικόνιση 

των μετρήσεων φθορισμού με χάρτες φθορισμού (Emission Excitation Matrices- 

EEMs) βοηθάει στην βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου. Μέσω των χαρτών 

λαμβάνεται το «δαχτυλικό αποτύπωμα» κάθε είδους καυσίμου καθώς μεταξύ τους 

διαφέρουν τα φθορίζοντα συστατικά γεγονός που βοηθάει στην διάκριση τους. 

 Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω του λογισμικού του οργάνου (Datamax 

version 2.2) και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν σε φύλλα εργασίας του OriginLab. Τα 

δεδομένα προβάλλονται ως τρισδιάστατοι χάρτες φθορισμού όπου ο άξονας x 

αποτελεί το μήκος κύματος διέγερσης, ο άξονας y το μήκος κύματος εκπομπής και ο 

άξονας z απεικονίζει την ένταση του φθορισμού. 

 Επίσης στο τμήμα αυτό παρατίθενται και κάποια μονοδιάστατα φάσματα 

φθορισμού, στα οποία παρουσιάζεται το φάσμα εκπομπής για ένα συγκεκριμένο 

μήκος κύματος διέγερσης. 

Οι χάρτες που λήφθηκαν είναι οι εξής: 
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Αμόλυβδη βενζίνη:
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2.739E+06

3.130E+06

Διάγραμμα 18: Χάρτης φθορισμού αμόλυβδης βενζίνης. 

Super αμόλυβδη βενζίνη: 
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Διάγραμμα 19: Χάρτης φθορισμού super αμόλυβδης βενζίνης. 
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Πετρέλαιο Κίνησης: 
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Διάγραμμα 20: Χάρτης φθορισμού πετρελαίου κίνησης. 

Πετρέλαιο Θέρμανσης: 
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Διάγραμμα 21: Χάρτης φθορισμού πετρελαίου θέρμανσης.  
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Ναυτιλιακό Πετρέλαιο: 
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 Διάγραμμα 22: Χάρτης φθορισμού ναυτιλιακού πετρελαίου. 

 Στα διαγράμματα 18,19,20,21 και 22 παρατηρούμε τους χάρτες φθορισμού 

αντίστοιχα για την απλή και super βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και το 

ναυτιλιακό. Παρατηρούμε πως το μέγιστο μήκος κύματος διέγερσης για τις δύο 

βενζίνες είναι περίπου 375 nm και εκπέμπει στα 400 nm. Το πετρέλαιο θέρμανσης 

και το ναυτιλιακό έχουν μέγιστο μήκος κύματος διέγερσης περίπου στα 400 nm και 

εκπέμπουν στα 425 nm. Τέλος, το πετρέλαιο κίνησης έχει μέγιστο μήκος κύματος 

διέγερσης στα 385nm και εκπέμπει στα 420 nm.  

 Από την βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι σε μήκη κύματος 360-430 nm 

εκπέμπουν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) όπως είναι το 

ναφθαλένιο, το πυρένιο, το φαινανθρένιο, καθώς και κυκλικοί αρωματικοί 

δακτύλιοι όπως το τολουόλιο, το ξυλένιο κ.ά. [12][13][17] 

 Διακρίνονται μικρές διαφορές ανάμεσα στους χάρτες στην ένταση του 

φθορισμού που δεν λαμβάνονται υπόψη καθώς όλες οι μετρήσεις είναι στην ίδια 
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τάξη μεγέθους. Επίσης παρατηρούνται διαφορές στα μήκη κύματος διέγερσης και 

εκπομπής, οι οποίες οφείλονται στην χημική σύσταση του κάθε καυσίμου. Το 

πετρέλαιο έχει μεγαλύτερο ποσοστό αρωματικών και πολυκυκλικών ενώσεων από 

την βενζίνη.  

Distillate U200: 
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Διάγραμμα 23: Χάρτης φθορισμού νοθευτή distillate U200. 
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SN150:
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Διάγραμμα 24: Χάρτης φθορισμού νοθευτή SN150. 

Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων): 
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Διάγραμμα 25: Χάρτης φθορισμού Α.Λ.Ε.  
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 Στα διαγράμματα 23,24 και 25 παρατηρούμε τους χάρτες φθορισμού 

αντίστοιχα για το distillate U200, το SN150 και τα Α.Λ.Ε. (Απόβλητα Λιπαντικών 

Ελαίων). Παρατηρούμε πως το μέγιστο μήκος κύματος διέγερσης για το SN150 είναι 

περίπου 395 nm (παρόμοιο με των πετρελαίων) και εκπέμπει περίπου στα 410-415 

nm. Το distillate U200 έχει μέγιστο μήκος κύματος διέγερσης περίπου στα 440 nm 

και εκπέμπει στα 475 nm. Τέλος, το Α.Λ.Ε. έχει μέγιστο μήκος κύματος διέγερσης 

στα 340 nm και εκπέμπει στα 410-420 nm.  

 Διακρίνονται πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους χάρτες φθορισμού 

των νοθευτών. Κυριότερα εντοπίζονται διαφορές μεταξύ του distillate U200 και του 

Α.Λ.Ε. σε σχέση με τα καύσιμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί σε  περίπτωση 

ανάμιξης κάποιου από αυτούς τους δύο νοθευτές με κάποιο ποιοτικά ελεγμένο 

καύσιμο θα μπορεί να γίνει η ανίχνευση του μέσω της μέτρησης του φθορισμού. 

 Παρακάτω παρατίθενται μονοδιάστατα φάσματα φθορισμού για 

επιλεγμένα μήκη κύματος όπου εντοπίζουμε διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 26: Μονοδιάστατο φάσμα φθορισμού εκπομπής για διέγερση σε μήκος 

κύματος 440 nm. 

 Στο διάγραμμα 26 παρατηρείται πως για διέγερση μήκους κύματος 440 nm 

που είναι το μέγιστο διέγερσης του distillate U200, μόνο το distillate U200 (μωβ 

χρώμα) εκπέμπει έντονα, ενώ η απλή αμόλυβδη, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και το 

πετρέλαιο θέρμανσης δεν εκπέμπουν σχεδόν καθόλου και η σούπερ αμόλυβδη με 

το πετρέλαιο θέρμανσης εκπέμπουν ελαφρώς (ένταση χαμηλότερη κατά τρεις 

τάξεις μεγέθους). 
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Διάγραμμα 27: Μονοδιάστατο φάσμα φθορισμού εκπομπής για  διέγερση σε μήκος 

κύματος 340 nm.  

 Στο διάγραμμα 27 παρατηρείται πως για διέγερση μήκους κύματος 340 nm 

που είναι το μέγιστο διέγερσης του Α.Λ.Ε., μόνο το Α.Λ.Ε. (ανοιχτό μωβ χρώμα) 

εκπέμπει έντονα, ενώ το ναυτιλιακό, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης δεν 

εκπέμπουν σχεδόν καθόλου, η αμόλυβδη βενζίνη εκπέμπει ελαφρώς και μόνο η 

super εκπέμπει εντονότερα αλλά και πάλι με ένταση χαμηλότερη κατά δύο τάξεις 

μεγέθους. 
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Διάγραμμα 28: Μονοδιάστατο φάσμα φθορισμού εκπομπής για  διέγερση σε μήκος 

κύματος 395 nm. 

 

 Στο διάγραμμα 28 παρατηρείται πως για διέγερση μήκους κύματος 395 nm 

που είναι το μέγιστο διέγερσης του SN150 παρατηρούμε πως εκπέμπουν έντονα 

όλα τα δείγματα που μελετάμε εκτός του ΑΛΕ. Επομένως, το SN150 δεν είναι 

δυνατόν να εντοπιστεί με την μέθοδο της μέτρησης του φθορισμού καθώς 

εμφανίζει παρόμοια φασματοσκοπική συμπεριφορά με τα καύσιμα.  
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4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

 

 Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που μπορούν να 

εξαχθούν από την παρούσα πτυχιακή εργασία. Όπως προκύπτει και από τα 

παραπάνω, και οι βενζίνες και τα πετρέλαια παρουσιάζουν παρόμοια 

φασματοσκοπικά δεδομένα. Ειδικότερα οι βενζίνες μεταξύ τους και τα πετρέλαια 

μεταξύ τους, παρουσιάζουν φασματοσκοπικά δεδομένα σχεδόν πανομοιότυπα. 

Αυτό συμβαίνει καθώς αποτελούνται επί τω πλείστον από κοινές ενώσεις, 

υδρογονάνθρακες και αρωματικές ενώσεις. Οι νοθευτές οι οποίοι μελετήθηκαν 

προέρχονται από απόβλητα λιπαντικών ελαίων, αυτούσια (Α.Λ.Ε.) ή επεξεργασμένα 

προς εκ νέου παραγωγή λιπαντικού ελαίου (Distillate U200 και SN150). 

Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επεξεργασίας, τόσο 

δυσκολότερα εντοπίζονται διαφορές σε σχέση με τα καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, το 

SN150 που έχει δεχτεί περισσότερα στάδια εξευγενισμού και είναι βασικό 

λιπαντικό (βλ. εικόνα 5: Διεργασίες αναγέννησης  λιπαντικών), παρουσιάζει 

παρόμοια φασματοσκοπικά δεδομένα με τα πετρέλαια τόσο απορρόφησης όσο και 

φθορισμού.  

  Η ανίχνευση νοθείας με τους νοθευτές που αναφέρονται αναμένεται να  

είναι πιο ευαίσθητη στην περίπτωση του φθορισμού: για το Distillate U200 στην 

απλή αμόλυβδη βενζίνη, στο ναυτιλιακό και το πετρέλαιο θέρμανσης και για το 

Α.Λ.Ε. στο ναυτιλιακό, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Όπως προκύπτει η 

μέθοδος δεν ενδείκνυται για την super αμόλυβδη βενζίνη για κανέναν νοθευτή. 

 Όσον αφορά την φασματοσκοπία απορρόφησης, τα ευρήματα στα οποία θα 

μπορούσε να βασιστεί η ανίχνευση νοθείας κάποιου καυσίμου είναι τα εξής: στην 

περιοχή του υπεριώδους τα φάσματα απορρόφησης και απλής και σούπερ βενζίνης 

εμφανίζουν δύο κορυφές, ενώ τα αντίστοιχα φάσματα των πετρελαίων και των 

νοθευτών παρουσιάζουν μία κορυφή. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς ένα μίγμα 

βενζίνης με κάποιον νοθευτή κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανίζει μία κορυφή. 

Επιπλέον, τα φάσματα του πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και του ναυτιλιακού 
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εμφανίζουν έναν ώμο σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος που δεν εμφανίζεται 

στους νοθευτές. 

 Τα επόμενα βήματα στην εξέταση της εφαρμογής φασματοσκοπικών 

τεχνικών για ανίχνευση νοθείας καυσίμων περιλαμβάνουν μετρήσεις σε μείγματα 

καυσίμων-νοθευτών διαφορετικής περιεκτικότητας, δοκιμές με τεχνικές όπως το 

FT-IR και το Raman και ενδεχομένως φασματοσκοπία laser (π.χ. LIF, CARS) καθώς 

και επεξεργασία των δεδομένων με μεθόδους στατιστικής και μηχανικής μάθησης 

(π.χ. PCA, PLS, νευρωνικά δίκτυα, δέντρα αποφάσεων, κ.α.) . 
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