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Προσδιορισμός  του Σημείου Πήξεως Καυσίμων Αεροπορίας  

Σκοπός 

 Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζεται η θερμοκρασία κάτω από την οποία είναι 

παρόντες κρύσταλλοι υδρογονανθράκων σε καύσιμα αεριοστροβίλων αεροπορίας 

και σε βενζίνες αεροπορίας. 

Ορολογία 

 Σημείο πήξεως (freezing point):  Είναι η θερμοκρασία στην οποία οι 

στερεοί κρύσταλλοι υδρογονανθράκων που είχαν σχηματισθεί κατά την ψύξη σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες εξαφανίζονται καθώς η θερμοκρασία του δείγματος 

αφίεται να ανέλθει. 

 Σημείο κρυστάλλωσης (crystallization point):  Είναι η θερμοκρασία στην 

οποία εμφανίζονται οι πρώτοι κρύσταλλοι υδρογονανθράκων κατά την ψύξη του 

δείγματος. 

Αρχή της Μεθόδου 

 Ένας διπλότοιχος δοκιμαστικός σωλήνας που περιέχει το δείγμα, με τον 

αναδευτήρα, το περιλαίμιο του αναδευτήρα και το θερμόμετρο προσαρμοσμένα στη 

θέση τους στο πώμα του σωλήνα, τοποθετούνται στο διπλότοιχο δοχείο ψύξης που 

περιέχει ψυκτικό υγρό.  Κατά τη διάρκεια της ψύξης, το δείγμα αναδεύεται εντατικά 

και παρατηρείται ως προς το σχηματισμό κρυστάλλων.  Όταν παρατηρηθούν 

κρύσταλλοι, η θερμοκρασία καταγράφεται ως σημείο κρυστάλλωσης.  Τότε, ο 

διπλότοιχος δοκιμαστικός σωλήνας του δείγματος απομακρύνεται από το ψυκτικό 

λουτρό και το δείγμα αφίεται να θερμανθεί βραδέως από το περιβάλλον.  Η 

ανάδευση συνεχίζεται μέχρις ότου εξαφανισθούν όλοι οι κρύσταλλοι και η  

θερμοκρασία στο σημείο αυτό καταγράφεται ως σημείο πήξεως (freezing point). 
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Υλικά και αντιδραστήρια 

1. Προπανόλη, ξηρή εμπορικής ποιότητας. 

2. Υγρό διοξείδιο του άνθρακα, για την παρασκευή ξηρού πάγου.  Η 

θερμοκρασία του ξηρού πάγου είναι -78 °C.  Αντί ξηρού πάγου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μηχανικό σύστημα ψύξης,  εφόσον μπορεί να διατηρήσει τη 

θερμοκρασία μεταξύ -70 °C και -80 °C.  

3. Άζωτο ή ξηρός αέρας, εφόσον χρησιμοποιείται το περιλαίμιο αναδευτήρα 

τύπου Α. 

4. Υαλοβάμβακας, εφόσον χρησιμοποιείται το περιλαίμιο τύπου Β. 

5. Πηκτή πυριτίου (Silica gel), 1,7 mm ως ξηραντικό υλικό για την πλήρωση 

του περιλαίμιου τύπου Β ή για την ξήρανση του αζώτου ή του αέρα που 

χρησιμοποιείται στο περιλαίμιο τύπου Α. 

Συσκευή 

1. Διπλότοιχος γυάλινος σωλήνας δείγματος, όμοιος με δοχείο Dewar αλλά μη 

επάργυρος.  Ο χώρος μεταξύ των δύο τοιχωμάτων του δοχείου πληρώνεται με  ξηρό 

άζωτο ή αέρα.  Στο στόμιο του δοχείου προσαρμόζεται πώμα από φελλό, επί του 

οποίου προσαρμόζεται το θερμόμετρο και το περιλαίμιο του αναδευτήρα.  Η πλήρης 

διάταξη φαίνεται στο Σχήμα 1. 

2. Περιλαίμιο, των τύπων που φαίνονται στα Σχήματα 2 και 3, για την 

παρεμπόδιση της εισόδου υγρασίας μέσα στο χώρο του δείγματος. 

3. Αναδευτήρας, από μπρούντζο ή ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 1,6 mm, ο 

οποίος στην άκρη διαμορφώνεται σε τρεις σπείρες.  Η αναδευτήρας είναι δυνατόν να 

λειτουργεί και μηχανικά. 

4. Διπλότοιχο δοχείο ψύξης, τύπου Dewar, με κενό μεταξύ των τοιχωμάτων 

αλλά χωρίς επαργύρωση των επιφανειών.  Οι διαστάσεις του δοχείου είναι επαρκείς 

για την υποδοχή του δοκιμαστικού σωλήνος και του ψυκτικού υγρού, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1. 

5. Θερμόμετρο κατάλληλων διαστάσεων, περιοχής -80 έως +20 °C με 

υποδιαιρέσεις 5 °C (τύπος IP 14C / ASTM 114C), με πιστοποίηση. 

Διαδικασία 

1. Μεταφέρονται 25 ml ± 1 ml στον καθαρό και ξηρό σωλήνα του δείγματος.  

Τοποθετείται το πώμα του σωλήνα, το οποίο φέρει τον αναδευτήρα, το θερμόμετρο 
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και το περιλαίμιο του αναδευτήρα.  Ρυθμίζεται η θέση του θερμομέτρου στο πώμα 

ούτως ώστε ο βολβός του να ευρίσκεται 10 mm  έως 15 mm πάνω από το κέντρο του 

πυθμένα του σωλήνα. 

2. Προσαρμόζεται κατάλληλα ο σωλήνας του δείγματος ούτως ώστε να 

εμβαπτίζεται μέσα στο ψυκτικό υγρό του διπλότοιχου δοχείου ψύξης.  Η ελεύθερη 

επιφάνεια του δείγματος πρέπει να ευρίσκεται 15 έως 20 mm κάτω από το επίπεδο 

της ελεύθερης επιφάνειας του ψυκτικού υγρού.  Προστίθεται στερεό διοξείδιο του 

άνθρακα, ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του ψυκτικού 

υγρού. 

3. Τίθεται σε κίνηση ο αναδευτήρας με ρυθμό 1 κύκλο κάθε 1 έως 1,5 s.  Το 

εύρος της διαδρομής της σπείρας είναι μεταξύ του πυθμένα και της ελεύθερης 

επιφάνειας του δείγματος, χωρίς να άπτεται των τοιχωμάτων του πυθμένα και χωρίς 

να εξέρχεται από την ελεύθερη επιφάνεια. 

4. Κατά τη διάρκεια της ψύξεως παρατηρείται εάν μέσα στο δείγμα έχουν 

σχηματισθεί κρύσταλλοι.  Κάθε θόλωμα που εμφανίζεται σε θερμοκρασία περίπου -

10 °C και δεν αυξάνει σε ένταση κατά την κάθοδο της θερμοκρασίας του δείγματος 

θεωρείται ότι οφείλεται σε νερό.  Η ύπαρξη θολώματος καταγράφεται στην αναφορά 

της δοκιμής, με τη θερμοκρασία πρώτης εμφάνισης και μία περιγραφή της εκτάσεώς 

του.  Όταν παρατηρηθεί σχηματισμός κρυστάλλων, καταγράφεται η θερμοκρασία ως 

σημείο κρυστάλλωσης. 

4. Όταν προσδιορισθεί το σημείο κρυστάλλωσης, απομακρύνεται ο σωλήνας 

του δείγματος από το ψυκτικό μέσο, συνεχίζεται η ανάδευση με τον ίδιο ρυθμό και 

το δείγμα αφίεται να θερμανθεί βραδέως από το περιβάλλον.  Παρατηρείται το 

δείγμα και όταν οι κρύσταλλοι εξαφανισθούν εντελώς καταγράφεται η θερμοκρασία 

ως το παρατηρούμενο σημείο πήξεως. 

Έκφραση των αποτελεσμάτων 

 Οι καταγραμμένες ενδείξεις του θερμομέτρου διορθώνονται σύμφωνα με το 

πιστοποιητικό του θερμομέτρου.    Μεταξύ δύο βαθμονομήσεων του θερμομέτρου 

διενεργείται γραμμική παρεμβολή. 

Ακρίβεια 

 Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι η εξής: 
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Επαναληπτικότητα, r.  Η διαφορά μεταξύ διαδοχικών αποτελεσμάτων, που 

επιτυγχάνονται από τον ίδιο χειριστή με την ίδια συσκευή υπό τις αυτές λειτουργικές 

συνθήκες στο αυτό δείγμα, κατά την κανονική και ορθή εφαρμογή της μεθόδου 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 0,8 °C μόνο σε μία περίπτωση κάθε είκοσι. 

Αναπαραγωγικότητα, R.  Η διαφορά μεταξύ δύο ανεξάρτητων αποτελεσμάτων που 

επιτεύχθηκαν από διαφορετικούς χειριστές σε διαφορετικά εργαστήρια με όμοια 

δείγματα του ιδίου υλικού, κατά την κανονική και ορθή εκτέλεση της μεθόδου, 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 2,3 °C μόνο σε μία περίπτωση κάθε είκοσι. 

Αναφορά αποτελεσμάτων 

 Η αναφορά των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού περιλαμβάνει τα εξής 

τουλάχιστον στοιχεία: 

α) Μνεία της μεθόδου αυτής. 

β) Τη λεπτομερή και πλήρη ταυτότητα του δείγματος. 

γ) Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού. 

δ) Κάθε τυχόν απόκλιση από την ως  άνω περιγραφή της μεθόδου. 

ε) Την ημερομηνία εκτέλεσης του προσδιορισμού. 

________________ 
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