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 Μέθοδος ASTM D – 93 (ΙΡ 34) 

Προσδιορισμός του Σημείου Ανάφλεξης σε Κλειστό Δοχείο 

κατά Pensky – Martens 

Σκοπός 

Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται το σημείο ανάφλεξης κυρίως πετρελαίων 

εξωτερικής και εσωτερικής καύσης καθώς και ορυκτελαίων. 

Συσκευή 

Η πρότυπη συσκευή της μεθόδου φαίνεται ως σχέδιο στο Σχήμα 1 και ως 

εμπορικό προϊόν στο Σχήμα 2.  Περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό ανοιχτό δοχείο 

εσωτερικής διαμέτρου περίπου 51 mm και εσωτερικού ύψους περίπου 56 mm.  

Περίπου στα 2/3 του ύψους υπάρχει μία χαραγή που καθορίζει το ύψος πληρώσεως 

με δείγμα.  Το δοχείο είναι τοποθετημένο σε αερόλουτρο που μπορεί να θερμαίνεται 

με ρυθμιζόμενο ρυθμό είτε ηλεκτρικά είτε με φλόγα υγραερίου. 

Το καπάκι του δοχείου αποτελείται από δύο ομόκεντρους μεταλλικούς 

δίσκους που φέρουν τρία ανοίγματα εκ των οποίων ο ένας είναι σταθερός και ο 

άλλος μπορεί δια περιστροφής να ολισθαίνει πάνω στον πρώτο ώστε σε μία 

ορισμένη θέση τα ανοίγματα στους  δύο δίσκους να συμπίπτουν.  

Το καπάκι φέρει επίσης τα εξής εξαρτήματα: 

α) Μηχανισμό ανάδευσης του δείγματος. 

β) Δύο φλόγιστρα υγραερίου, εκ των οποίων το ένα είναι κινητό και παρέχει τη 

δοκιμαστική φλόγα (test flame) και το άλλο είναι ακίνητο και παρέχει μία μόνιμη 

φλόγα (pilot flame) για τη συντήρηση της πρώτης. 

γ) Υποδοχή θερμόμετρου, το οποίο μετρά τη θερμοκρασία του δείγματος. 

δ) Κλείστρο με χειριστήριο που φέρει μηχανισμό επαναφοράς του κλείστρου με 

ελατήριο και ταυτόχρονης μετακίνησης της δοκιμαστικής φλόγας.  Με πλήρη 

περιστροφή του χειριστηρίου προκαλείται αντίστοιχη περιστροφή στον κινητό δίσκο 
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με αποτέλεσμα δημιουργία των ανοιγμάτων στο καπάκι του δοχείου και ταυτόχρονο 

βύθισμα της δοκιμαστικής φλόγας  μέσα στο κεντρικό άνοιγμα. 

 Επιπλέον η συσκευή φέρει κινητήρα ρυθμιζόμενων στροφών ο οποίος 

παρέχει μέσω εύκαμπτου συνδέσμου την κίνηση στον αναδευτήρα. 

Περιγραφή της μεθόδου 

Το δείγμα τίθεται στο κλειστό δοχείο της πρότυπης συσκευής  και 

θερμαίνεται με προκαθορισμένη σταθερή ταχύτητα και συνεχή ανάδευση.  Μικρή 

δοκιμαστική φλόγα προσάγεται μέσα στο χώρο ατμών του δοχείου του δείγματος 

ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα.  Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής της 

φλόγας η ανάδευση διακόπτεται.  Ως Σημείο Ανάφλεξης  θεωρείται  η χαμηλότερη 

θερμοκρασία στην οποία η προσαγωγή της δοκιμαστικής φλόγας προκαλεί ανάφλεξη 

των ατμών του δείγματος που υπάρχουν πάνω από την ελεύθερη επιφάνειά του. 

Πορεία 

Όλα τα εξαρτήματα και μέρη του καλύμματος πρέπει να έχουν καθαριστεί 

και ξηρανθεί καλά πριν αρχίσει η δοκιμή.  Χρειάζεται ειδική προσοχή για να 

αποφευχθεί η παρουσία υπολειμμάτων βενζίνης ή νάφθας που ενδεχομένως 

χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό της συσκευής από προηγούμενη δοκιμή.   

• Το δοχείο της συσκευής πληρώνεται με το εξεταζόμενο δείγμα, μέχρι τη γραμμή 

πλήρωσης. 

• Επιλέγεται το κατάλληλο θερμόμετρο ΑSΤΜ Ρ.Μ. Low ή High αντίστοιχα εάν 

το αναμενόμενο αποτέλεσμα του Σημείου Ανάφλεξης εκτιμάται ότι θα είναι 

κάτω των 100 °C ή άνω των 100 °C. 

• Τοποθετούνται το κάλυμμα και το θερμόμετρο και τίθεται σε λειτουργία o 

αναδευτήρας με ταχύτητα 90-120 rpm και άρχεται η θέρμανση του δοχείου. 

• Ρυθμίζεται ο ρυθμός θέρμανσης ούτως ώστε η θερμοκρασία να αυξάνει με ρυθμό 

5-6 °C / min. 

• Ρυθμίζεται η δοκιμαστική φλόγα ώστε να αποκτήσει μέγεθος σφαιριδίου, 

διαμέτρου 4 mm.  

• Η προσαγωγή της δοκιμαστικής φλόγας γίνεται με μηχανική περιστροφή του 

κλείστρου οπότε ταυτόχρονα μετακινείται προς τη θυρίδα του χώρου ατμών η 

δοκιμαστική φλόγα.  Ο χειρισμός πρέπει να γίνει μέσα σε 0,5 s, η φλόγα πρέπει 

να παραμείνει στην κατώτερη θέση της επί  1 s  και εν συνεχεία να επανέλθουν 
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στην αρχική θέση τους ταυτόχρονα το κλείστρο και η δοκιμαστική φλόγα.  Κατά 

τη διάρκεια του χειρισμού διακόπτεται η ανάδευση. 

• Η πρώτη προσαγωγή της δοκιμαστικής φλόγας γίνεται όταν η θερμοκρασία του 

δείγματος είναι 17 – 28 °C κάτω από το αναμενόμενο Σ.Α.  Εν συνεχεία, η 

φλόγα προσάγεται μετά σε κάθε άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 °C εάν το 

αναμενόμενο Σ.Α. είναι χαμηλότερο των 104 °C ή μετά από κάθε άνοδο της 

θερμοκρασίας κατά 3°C εάν το αναμενόμενο Σ.Α. είναι ανώτερο των 104 °C. 

• Ως Σημείο Ανάφλεξης λαμβάνεται η ένδειξη του θερμομέτρου όταν με την 

προσαγωγή της δοκιμαστικής φλόγας προκαλείται σαφής στιγμιαία ανάφλεξη  

όλων των ατμών που έχουν δημιουργηθεί στον εσωτερικό χώρο του δοχείου.  Η 

πραγματική ανάφλεξη είναι καθολική στο χώρο ατμών και διακρίνεται από τη 

γαλάζια φλόγα που μερικές φορές δημιουργείται τοπικά γύρω από τη 

δοκιμαστική φλόγα κατά τη στιγμή της προσαγωγής της. 

Ακρίβεια 

 Τα αποτελέσματα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Σημείο Ανάφλεξης (°C) Επαναληψιμότητα (°C) Αναπαραγωγικότητα (°C) 

<104 2 3,5 

>104 5,5 8,5 

 

____________ 
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Σχήμα 1. Σχέδια συσκευής Pensky-Martens. 
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Σχήμα 2.  Εμπορικά διαθέσιμη Χειροκίνητη συσκευή Pensky-Martens. 
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Άσκηση 

Από τις μετρήσεις του σημείου ανάφλεξης δειγμάτων καυσίμου diesel, να 

υπολογίσετε  τη μέση τιμή και το διάστημα εμπιστοσύνης αυτής για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 0,95. 

Ομάδα Σ.Α. /°C Ομάδα Σ.Α. /°C Ομάδα Σ.Α. /°C 
66 62 65 
67 66 66 
63 65 64 
66 64 67 
67 65 65 
62 67 66 
65 64 62 
67 63 63 

1 
 
 
 
 
 

65 

2 

66 

3 
 

63 
65 65 64 
62 63 65 
62 64 66 
63 64 66 
62 63 64 
65 64 64 
67 66 65 
65 66 65 

4 

66 

5 

64 

6 

66 
64 63 62 
66 64 67 
65 66 65 
66 62 65 
64 64 64 
65 65 63 
63 64 64 
63 62 65 

7 

63 

8 

63 

9 
 

64 
64 66 66 
62 67 66 
63 63 64 
63 66 63 
67 64 65 
62 64 63 
63 63 64 
62 64 62 

10 

64 

11 

66 

12 
 

65 
 


