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Προσδιορισμός των αιωρούμενων στερεών σε καύσιμα 
αεριοστροβίλων αεροπορίας με εργαστηριακή διήθηση 

Πεδίο Εφαρμογής  
Η περιεκτικότητα των καυσίμων αεροπορίας σε αιωρούμενα στερεά 

(particulate contaminants) πρέπει να ελαχιστοποιείται για να αποφευχθεί το 

μπούκωμα (plugging) των φίλτρων καυσίμου, η επιτάχυνση της φθοράς ορισμένων 

βασικών εξαρτημάτων καθώς και άλλα λειτουργικά προβλήματα. Ανεκτά επίπεδα 

αιωρούμενων στερεών δεν καθιερώνονται για όλα τα σημεία στα συστήματα 

διανομής καυσίμων αλλά οι περιεκτικότητες πρέπει να παρακολουθούνται αυστηρά.  

Το πρότυπο αυτό καθορίζει μια μέθοδο για το σταθμικό προσδιορισμό των 

αιωρούμενων στερεών στα καύσιμα αεριοστροβίλων αεροπορίας με  εργαστηριακή 

διήθηση.  

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι, λόγω των εγγενών δυσχερειών που παρουσιάζει 

η επίτευξη αξιόπιστων αποτελεσμάτων, ένας μοναδικός  προσδιορισμός μ' αυτή τη 

μέθοδο έχει περιορισμένη αξία.  Η πρωταρχική αξία της εφαρμογής αυτής της 

μεθόδου είναι να δείξει σημαντικές τάσεις ή μεταβολές στα περιεχόμενο των 

αιωρούμενων στερεών στις συγκεκριμένες θέσεις δειγματοληψίας, όπου έχουν 

καθοριστεί χαρακτηριστικές τιμές. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν τον αντίκτυπο λειτουργικών αλλαγών.  

Η ακρίβεια της μεθόδου έχει εύρος μεταξύ 0,00 mg/l και 0,60 mg/l . 

                                                 
† ©  Δημ. Αυλωνίτης, 1, 2007 
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Αρχή  
Ένας γνωστός όγκος καυσίμου διηθείται μέσω ενός προζυγισμένου φίλτρου 

μεμβράνης δοκιμής (test membrane filter) και η αύξηση της μάζας του φίλτρου 

αυτού προσδιορίζεται μετά από έκπλυση και ξήρανση.  Επίσης προσδιορίζεται η 

μεταβολή της μάζας ενός φίλτρου μεμβράνης αναφοράς (control membrane filter) το 

οποίο τοποθετείται αμέσως κάτω από το φίλτρο της μεμβράνης δοκιμής. Το 

συνολικό περιεχόμενο αιωρούμενων στερεών υπολογίζεται από την αύξηση της 

μάζας του φίλτρου μεμβράνης δοκιμής σε σχέση με το φίλτρο μεμβράνης αναφοράς. 

Αντιδραστήρια  
1. Πρoπανόλη-2, ποιότητας αντιδραστηρίων, διηθημένη μέσω φίλτρου μεμβράνης  

me ονομαστικό πορώδες 0,45 μm ή λιγότερο. 

2. Πετρελαϊκός αιθέρας (Petroleum spirit) περιοχής βρασμού από 35 έως 60 °C είτε 

κλάσμα πετρελαίου 40/60, διηθημένο μέσω φίλτρου μεμβράνης με ονομαστικό 

πορώδες 0,45 μm ή λιγότερο.  

3.  Αποσταγμένο νερό,  

4.  Υδροδιαλυτό υγρό απορρυπαντικό.  

Συσκευές  
1.  Αναλυτικός ζυγός ακρίβειας τουλάχιστον 0.1 mg  

2. Φούρνος, στατικού τύπου (δηλ. χωρίς ανεμιστήρα) με δυνατότητα ρύθμισης 

θερμοκρασίας σε 90 °C ± 5 °C.  

3. Τριβλία Petri με διάμετρο περίπου 125 mm, με κινητά γυάλινα στηρίγματα για τα 

φίλτρα μεμβρανών.  

4.  Λαβίδες (Forceps) με λεία επίπεδα άκρα.  

5.  Σύστημα δημιουργίας κενού,  με ικανοποιητική ικανότητα διήθησης του 

δείγματος.  

6.  Φίλτρα μεμβρανών δοκιμής, που συντίθενται από μικτούς εστέρες της 

κυτταρίνης, με ονομαστική διάμετρο μεγέθους πόρων 0.8 μm.  

7.  Φίλτρα μεμβρανών αναφοράς, που συντίθενται από μικτούς εστέρες της 

κυτταρίνης, με ονομαστική διάμετρο μεγέθους πόρων 0.8 μm.  Συνιστάται η 

χρησιμοποίηση ζευγών  φίλτρων δοκιμής και αναφοράς που έχουν το  ίδιο βάρος, 

ώστε να απλοποιείται η διαδικασία του προσδιορισμού.  

 2



Προσδιορισμός αιωρούμενων στερεών σε  καύσιμα αεριοστροβίλων  αεροπορίας 3 

8. Εκβολέας - διηθητήρας διαλύτη με φίλτρο μεμβρανών 0,45 μm στη γραμμή 

διανομής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.  

9.  Συσκευές διήθησης που συναρμολογούνται, όπως φαίνονται Σχήμα 2.  Οι 

συσκευές πρέπει να στηρίζονται σταθερά.  Τα μέρη μίας συσκευής διήθησης είναι:  

α) Μεταλλική χοάνη φίλτρων, με ελάχιστη διάμετρο 70 mm. στην κορυφή. Η βάση 

της χοάνης φέρει υποστήριξη φίλτρων, έτσι ώστε ένα φίλτρο μεμβρανών μπορεί να 

ακινητοποιηθεί μεταξύ των επιφανειών σφράγισης της χοάνης και της βάσης με τη 

βοήθεια ενός μεταλλικού σφιγκτήρα.  β)  Φιάλη διηθήματος, από βοριοπυριτικό 

γυαλί με ένα πλάγιο σωλήνα. γ)  Φιάλη κενού από βοριοπυριτικό γυαλί με ένα 

πλάγιο σωλήνα που συνδέεται με το σύστημα κενού. δ) εύκαμπτος σωλήνας κενού 

ανθεκτικός στα καύσιμα και στους διαλύτες. ε)  Εύκαμπτο σύρμα γείωσης, από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλκό διαμέτρου 1 έως 2,5 mm.  Εγκαθίσταται όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 2. στ΄)  Πολύμετρο, που χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ότι η 

ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ δύο σημείων είναι 10 Ω ή λιγότερο. 

10.  Φίλμ πολυαιθυλενίου  ή άλλο διαυγές φίλμ ανθεκτικό στον πετρελαϊκό αιθέρα. 

11.  Ογκομετρικός κύλινδρος χωρητικότητας 1000 ml. 

Καθαρισμός συσκευών  
1.  Η συσκευή διήθησης και τα δοχεία δειγματοληψίας καθαρίζονται ως εξής:  

α)  Πλύσιμο με θερμό υδατικό διάλυμα απορρυπαντικού, έκπλυση με θερμό νερό 

βρύσης και τελικά με αποσταγμένο νερό.  

β)  Ξέβγαλμα με προπανόλη-2. 

γ)  Ξέβγαλμα με πετρελαϊκό αιθέρα.  

δ)  Μέχρι τη χρήση η συσκευή και όλα τα παρελκόμενα προστατεύονται από ένα 

φιλμ πολυαιθυλενίου. 

2.  Ομοίως καθαρίζονται τα τριβλία petri και κάθε άλλο εξάρτημα που 

χρησιμοποιείται στη μέθοδο. 

3.  Τα εξαρτήματα αφήνονται να στραγγίξουν για μερικά δευτερόλεπτα και εν 

συνεχεία ξηραίνονται στο αέρα και τελικά στο φούρνο.  

Δειγματοληψία 
1.  Τα δοχεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι γυάλινα ή τεφλόν (PTFE) ή μεταλλικά 

με εποξειδική επικάλυψη.  Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται εφόσον είναι 

καθαρά. 
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2.  Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται, όπου είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια της 

ροής. 

3.  Το σημείο δειγματοληψίας πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να μη μολύνει το 

δείγμα με στερεά.  Το δείγμα να λαμβάνεται αφού διέλθει ποσότητα τουλάχιστον 

πέντε λίτρων από το σημείο δειγματοληψίας. 

4.  Η ποσότητα του δείγματος πρέπει να είναι μεταξύ 4 1 έως 5 1 καυσίμου.  Εάν 

ληφθεί άλλη ποσότητα πρέπει να αναφερθεί διότι ενδέχεται η ακρίβεια του 

αποτελέσματος του προσδιορισμού να εξαρτάται από την ποσότητα του δείγματος. 

Προετοιμασία των φίλτρων δοκιμής και αναφοράς 
1.  Για κάθε προσδιορισμό απαιτείται ένα ζευγάρι που αποτελείται από ένα φίλτρο 

μεμβράνης δοκιμής και ένα φίλτρο μεμβράνης αναφοράς.  Το ζευγάρι τοποθετείται 

με τη βοήθεια λαβίδας σε τριβλίο petri, το οποίο ακολούθως τοποθετείται στο 

φούρνο μισάνοιχτο επί 30 λεπτά.  Ακολούθως το τριβλίο Petri τοποθετείται 

μισάνοιχτο στην ατμόσφαιρα κοντά στο ζυγό επί τριάντα λεπτά. 

2.  Με τη βοήθεια της λαβίδας, ζυγίζονται τα φίλτρα δοκιμής και αναφοράς με 

ακρίβεια 0,1 mg και επανατοποθετούνται στο τριβλίο petri.  

3.  Με τη βοήθεια της λαβίδας, τοποθετείται κεντρικά το φίλτρο αναφοράς επί του 

υποστηρίγματος φίλτρου της χοάνης διήθησης.  Ομοίως, τοποθετείται το φίλτρο 

δοκιμής πάνω στο φίλτρο αναφοράς.   Τοποθετείται η χοάνη πάνω στο υποστήριγμα 

φίλτρου και συνδέονται τα δύο μέρη με το μεταλλικό σφιγκτήρα. 

4.  Συνδέστε το σύρμα γείωσης και βεβαιωθείτε με τη βοήθεια του πολύμετρου ότι η 

σύνδεση είναι πλήρης στη γη.  Το όργανο πρέπει να διαβάσει αντίσταση 10 Ω ή 

λιγότερο. 

Διαδικασία προσδιορισμού 
1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού λάβετε όλες τις αναγκαίες 

προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσετε τη μόλυνση συσκευών από την 

αερομεταφερόμενη σκόνη, π.χ. χρησιμοποιήστε μια προστατευτική κάλυψη.   

2.  Καθαρίστε επιμελώς την περιοχή εξωτερικά γύρω από το στόμιο του περιέκτη 

του δείγματος (διαδοχικά διάλυμα απορρυπαντικού, νερό βρύσης και προπανόλη).  

Ανακινήστε τον περιέκτη δείγματος έντονα για περίπου 1 λεπτό.  Αφαιρέστε το 

πώμα του περιέκτη και με τον εκβολέα διαλύτη εκπλύνεται τη περιοχή του πώματος 
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ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα στερεών, χωρίς να μολυνθεί το 

περιεχόμενο.  

3.  Μεταγγίστε μία ποσότητα δείγματος στη χοάνη φίλτρων.  Εφαρμόστε κενό στη 

φιάλη κενού ώστε να διατηρείται μία ποσότητα υγρού μέσα στη χοάνη μέχρι την 

ολοκλήρωση της διήθησης με κατάλληλη μετάγγιση του υπολοίπου του δείγματος, 

αναταράσσοντας κάθε φορά τον περιέκτη δείγματος πριν από κάθε προσθήκη. 

Αποσυνδέστε τις συσκευές διήθησης και διακόψτε το κενό.   Καταγράψτε τον όγκο 

του φιλτραρισμένου δείγματος στον ογκομετρικό κύλινδρο. Συναρμολογείστε εκ 

νέου τη συσκευή διήθησης. 

4.  Πλύνετε τον περιέκτη δείγματος με τέσσερις ποσότητες 50 ml πετρελαϊκού 

αιθέρα, ώστε να επιτευχθεί πλήρης μεταφορά των αιωρούμενων στερεών του 

δείγματος στο φίλτρο μεμβρανών. 

5.  Χρησιμοποιήστε συνολικά μεταξύ 50 ml και 150 ml πετρελαϊκού αιθέρα για να 

πραγματοποιήσετε τη διαδικασία που δίνεται σε αυτήν την πρόταση.  Πλύνετε προς 

τα κάτω το εσωτερικό της χοάνης με πετρελαϊκό αιθέρα. Με το κενό εφαρμοζόμενο 

προσεκτικά αφαιρέστε το σφιγκτήρα και τη χοάνη. Πλύνετε την περιφέρεια του 

φίλτρου μεμβρανών με ένα ελαφρό ρεύμα πετρελαϊκού αιθέρα από την άκρη προς το 

κέντρο, με μεγάλη προσοχή για να μην παρασυρθεί οτιδήποτε υπάρχει από την 

επιφάνεια του φίλτρου. Διατηρήστε το κενό μετά από την τελική πλύση μόνο για τα 

λίγα δευτερόλεπτα απαραίτητα να απομακρυνθεί η πλεονάζουσα ποσότητα 

πετρελαϊκού αιθέρα από το φίλτρο μεμβρανών. 

6.  Χρησιμοποιώντας καθαρή λαβίδα αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο δοκιμής και 

το φίλτρο αναφοράς από τη βάση φίλτρων και τοποθετήστε τα σε ένα καθαρό, 

καλυμμένο τριβλίο petri.  Ξηράνετε και ξαναζυγίστε τα φίλτρα μεμβρανών σύμφωνα 

με τις προηγούμενες οδηγίες, με μεγάλη προσοχή ώστε να μην υπάρξει απώλεια 

υλικού από την επιφάνεια των φίλτρων δοκιμής. 

Υπολογισμός   
Το περιεχόμενο του δείγματος καυσίμου σε αιωρούμενα στερεά υπολογίζεται 

από την ακόλουθη εξίσωση:  

( ) ( )
V

mmmmP 3412 −−−
=    

όπου   

m1 είναι η αρχική μάζα του φίλτρου μεμβρανών δοκιμής, mg,   
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m2 είναι η τελική μάζα του φίλτρου μεμβρανών δοκιμής, mg, 

m3 είναι η αρχική μάζα του φίλτρου μεμβρανών αναφοράς, mg, 

m4 είναι η τελική μάζα του φίλτρου μεμβρανών αναφοράς, mg, 

V είναι ο συνολικός όγκος του δείγματος που διηθείται, l. 

Έκφραση των αποτελεσμάτων   
Το αποτέλεσμα εκφράζεται με ακρίβεια 0.01 mg/l και αναφέρεται ο όγκος 

του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή. 

Ακρίβεια 
 Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι ευαίσθητη στη μέθοδο δειγματοληψίας, 

στον τύπο του περιέκτη δείγματος και στη διαδικασία προσδιορισμού. 

1.  Επαναληπτικότητα  (Repeatability, r) 

Η διαφορά μεταξύ διαδοχικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τον 

ίδιο χειριστή με τις ίδιες συσκευές υπό τις αυτές  λειτουργικές συνθήκες στο ίδιο 

υλικό δοκιμής, με κανονική και σωστή εφαρμογή της μεθόδου προσδιορισμού, θα 

υπερέβαινε τις ακόλουθες τιμές μόνο σε μια περίπτωση μέσα  20:   
504150 ,X,r =  

όπου Χ είναι η μέση τιμή των αποτελεσμάτων που συγκρίνονται.  

2.  Αναπαραγωγικότητα (Reproducibility, R) 

Η διαφορά μεταξύ δύο μοναδικών και ανεξάρτητων αποτελεσμάτων που 

επιτυγχάνονται από διαφορετικούς χειριστές που εργάζονται σε διαφορετικά 

εργαστήρια σε τυπικά ίδιο υλικό δοκιμής, με κανονική και σωστή εφαρμογή της 

μεθόδου δοκιμής, θα υπερέβαινε τις ακόλουθες τιμές μόνο σε μια περίπτωση μέσα  

20:  
507260 ,X,R =  

όπου Χ είναι η μέση τιμή των αποτελεσμάτων που συγκρίνονται.  

Έκθεση του προσδιορισμού 
 Στην έκθεση του προσδιορισμού αιωρούμενων στερεών πρέπει να 

περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:  α) Μνεία του παρόντος προτύπου.  β)  Ο 

τύπος και τα στοιχεία ταυτοποίησης του προϊόντος που ελέγχεται.  γ)  Το 

αποτέλεσμα του ελέγχου.  δ)  κάθε απόκλιση από τη διαδικασία του παρόντος 

προτύπου, με συμφωνία ή άλλως. ε)  την ημερομηνία του προσδιορισμού. 
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