
«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

  

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                          ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 



ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 



ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Στερεά, υγρά και αέρια σωματίδια 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 



ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Στερεά, υγρά και αέρια σωματίδια 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 



ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

Κεραμικός καταλυτικός μετατροπέας 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Δομή 
 

 Μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα 

 Διαστελλόμενος τάπητας 

 Φορέας 

 Ενδιάμεσο στρώμα wash-coat 

 Ευγενή μέταλλα 

 Συναρμολόγηση 

 Ασπίδες θερμότητας 

 Πώμα 

 Πολλαπλή εξαγωγή 

 Σωλήνας προσαγωγής πρόσθετου 

αέρα 



ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

Μεταλλικός καταλυτικός μετατροπέας 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Δομή 
 

 Περίβλημα 

 Φορέας 

• Sriral super foil 

• Super foil με κυμάτωση 

 

Σχεδιασμός μεταλλικού φορέα 
 

 Upstream 

 Κωνικός φορέας 

 Ηλεκτρικά θερμαινόμενος φορέας 



ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

 

 Αναγωγικός 

 

 Οξειδωτικός 

 

 Τριοδικός 

 

 Προκαταλύτης 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Πρωτογενείς μέθοδοι 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Έλεγχος συστήματος έγχυσης 

καυσίμου 

• Προπορεία έγχυσης 

• Πίεση έγχυσης 

• Ρυθμός έγχυσης καυσίμου 

 Έλεγχος συστήματος εισαγωγής αέρα 

• Υπερπλήρωση 

• Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων 

 Σύνθεση του μείγματος 

 Επανακυκλοφορία των καυσαερίων 

 Μεμβράνες διαχωρισμού οξυγόνου και 

αζώτου 

 Έγχυση νερού ή χρήση γαλακτώματος 

νερού-καυσίμου 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Δευτερογενείς μέθοδοι 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Παγίδες αιθάλης Μέθοδος SCR 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Όρια εκπομπής ρύπων κινητήρων diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βιοντίζελ 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Ελαστικά 

 Μπαταρίες 

 Καταλύτες 

 Υγρά (λιπαντικά, ψυκτικά υγρά, υγρά φρένων, υγρά υαλοκαθαριστήρων, υγρά 

κλιματιστικού) 

 Πλαστικά μέρη (προφυλακτήρες, τάσια, φανάρια, ταμπλό) 

 Αμάξωμα 

 Ζάντες 

 Γυαλί 

 Αερόσακοι 

 Δεξαμενές καυσίμου 

 Ζώνες ασφαλείας 

 Φίλτρα λαδιού 

 Τακάκια φρένων 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Εναλλακτικές εφαρμογές για τα άχρηστα 

ελαστικά αυτοκινήτων σύμφωνα με το 

μέγεθος τους 

Συνηθέστερες μέθοδοι και τελικοί 

προορισμοί των μεταχειρισμέων 

ελαστικών στην χώρα μας: 

 

 Συναποτέφρωση στην 

τσιμεντοβιομηχανία 

 Διάθεση σε χώρους υγειονομικής 

ταφής (ΧΥΤΑ) 

 Επαναχρησιμοποίηση (αναγόμωση) 

 Ανακύκλωση για παραγωγή τρίμματος 

(κοκκοποίηση) 

 Ανεξέλεγκτη διάθεση (ανενεργά 

λατομεία, αλάνες) 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Εφαρμογές υλικών μπαταριών 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Θειϊκό οξύ 

       Το θειϊκό οξύ χρησιμοποιείται στο 

διαχωρισμό των μετάλλων κατά την 

διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, 

όταν τα μέταλλα αφαιρούνται ηλεκτρικά 

από το διάλυμα θειϊκού οξέος. 

 Πλαστικά 

       Το πλαστικό επαναχρησιμοποιείται για 

νέα περιβλήματα μπαταριών. 

 Μόλυβδος 

       Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σε διάφορες 

εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής νέων μπαταριών. 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ) 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Προϊόντα βιομηχανιών αναγέννησης ΑΛΕ Βήματα αξιοποίησης ΑΛΕ 

 

 Διαχωρισμός νερού-λαδιού και 

στερεών 

 Απλή (ατμοσφαιρική) απόσταξη-

αφυδάτωση εν θερμώ 

 Κλασματική απόσταξη υπό κενό 

 Ραφινάρισμα αποσταγμάτων 

 Απόσμηση – αποχρωματισμός 

 Τυποποίηση 

 Συσκευασία 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Κατηγοριοποίηση και βάρος πλαστικών 

ανά όχημα 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Το 75% ενός οχήματος αποτελείται 

από μέταλλο 

 Ανακυκλώσιμα μέταλλα οχήματος: 

αλουμίνιο, σίδηρος, χάλυβας, 

μόλυβδος, χαλκός, κασσίτερος, 

ψευδάργυρος κ.α. 

 Τα ανακυκλωμένα αμαξώματα 

οχημάτων καλύπτουν πάνω από το 

30% των αναγκών των βιομηχανιών σε 

πρώτες ύλες 

 Μεταλλικά μέρη οχήματος: σκελετός, 

ζάντες, δεξαμενή καυσίμου, κινητήρας 

κ.α. 



ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Βενζίνη 

 Πετρέλαιο 

 Υγραέριο 

 Φυσικό αέριο 

 Βιοκαύσιμα 

 Κυψέλες καυσίμου 

 Ηλιακή ενέργεια 

 Ηλεκτρική ενέργεια 

 Υβριδική τεχνολογία 



ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Πλεονεκτήματα 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μειονεκτήματα 

 Μείωση μόλυνσης περιβάλλοντος και 

δημόσιας υγείας, μέσω της απουσίας 

μολύβδου 

 Αύξηση ζωής του κινητήρα, λόγω 

μείωσης επικαθίσεων από μόλυβδο 

 Μειωμένη τιμή σε σχέση με την 

σούπερ βενζίνη 

 

 Αύξηση κόστους κατασκευής 

οχήματος, λόγω τοποθέτησης 

καταλύτη 

 Αυξημένο κόστος παραγωγής στα 

διυλιστήρια (αύξηση κατανάλωσης 

ενέργειας 1% ως 8%), σε σχέση με 

την σούπερ βενζίνη 

 Αυξημένο κόστος συντήρησης 

οχήματος, λόγω αντικατάστασης 

καταλυτικού μετατροπέα (εγγυημένη 

απόδοση 100.000km) 



ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Πλεονεκτήματα 

 

 Μειωμένοι ρύποι (20% λιγότερο CO2  
σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη και 
λιγότερο ΝO2  σε σχέση με το 
πετρέλαιο) 

 Εισαγωγή οχήματος στο δακτύλιο, 
λόγω μειωμένων ρύπων 

 Μειωμένο κόστος αγοράς 40% σε 
σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη 

 Αύξηση ζωής του κινητήρα, λόγω 
μειωμένων φθορών 

 

Μειονεκτήματα 

 

 Σχετικά μεγάλο κόστος εγκατάστασης 

 Μικρός αριθμός πρατηρίων που 
διαθέτουν υγραέριο 

 Μείωση επιδόσεων (μείωση ταχύτητας 
3%, λόγω πτώσης ιπποδύναμης 2%-
7%)  



ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Είδη βιοκαυσίμων 



ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Διαθέτουν ταυτόχρονα κινητήρα 

εσωτερικής καύσης  και 

ηλεκτροκινητήρα 

 Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας 

κινητήρων 

 Είναι καθαρότερα και πιο αποδοτικά σε 

σχέση με συμβατικά οχήματα 

 Μικρότερο λειτουργικό κόστος 

 Μεγάλο κόστος αγοράς 

 Δεν απαιτείται σύνδεση με παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος για την φόρτιση 

των μπαταριών 

 Έχουν αυτόματο σύστημα μετάδοσης 

Υβριδικά οχήματα 



ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Συμπεράσματα 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Τα εναλλακτικά καύσιμα είναι 

φιλικά προς το περιβάλλον 

 Η βιοαιθανόλη είναι το εναλλακτικό 

καύσιμο το οποίο έχει πιθανότητες 

στο εγγύς μέλλον να 

χρησιμοποιηθεί 

 Το κόστος παραγωγής των 

βιοκαυσίμων είναι ακόμη αρκετά 

μεγάλο 

 Η χρήση του υδρογόνου μπορεί 

 να δώσει ολοκληρωτική λύση στο 

ενεργειακό ζήτημα 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 Super Fuel Max 

• Οικονομία καυσίμου έως και 30% 

• Αύξηση ιπποδύναμης και 

απόδοσης 

• Καθαρότερος θάλαμος καύσης και 

μπουζί 

• Μειωμένοι ρύποι 

• Εύκολη εγκατάσταση 

• Μηδενική συντήρηση 

 

 Fuel EXX 

 Fuel Saver 

 Bens Fuel Booster 

 Auto Polar 

• Οικονομία καυσίμου έως και 30% 

• Αύξηση ιπποδύναμης και 

απόδοσης 

• Μείωση καυσαερίων έως και 80% 

• Αύξηση ορίου ζωής καταλύτη, 

αισθητήρα λ, μπουζί και κινητήρα 

• Αποφυγή προαναφλέξεων 

• Μειωμένο κόστος συντήρησης 

 



ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ισοζύγιο ισχύος 

 

Νe = Νtr + Νin + Νr + Νg + Νair 

 

 όπου 

Νe   η ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας 

Νtr  η ισχύς που καταναλώνεται στις τριβές 

των συστημάτων μετάδοσης 

Νin η ισχύς για την υπερνίκηση της 

αδράνειας των περιστρεφόμενων και 

μετακινούμενων μαζών 

Νr η ισχύς για την υπερνίκηση της 

αντίστασης κύλισης των ελαστικών στο 

οδόστρωμα 

Νg η ισχύς ανόδου σε διαδρομή υπό κλίση 

Νair η ισχύς για την υπερνίκηση του αέρα 

 

 

 

 

 

 Η κατανάλωση καυσίμων του 

οχήματος αυξάνει με την αύξηση των 

αντιστάσεων τριβής, δρόμου και αέρα 

 Όταν το όχημα επιταχύνει απαιτείται 

επιπλέον ποσότητα καυσίμου για την 

υπερνίκηση των δυνάμεων αδράνειας 

και την αύξηση της κινητικής ενέργειας 

των μαζών που κινούνται 



ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μεταβολή της απαιτούμενης ισχύος για την 
κίνηση ενός οχήματος ως συνάρτηση της 
ταχύτητας κίνησης: 
- καμπύλη (α) μεταβολή της ισχύος για την υπερνίκηση της 
μηχανικής αντίστασης 

- καμπύλη (β) μεταβολή της ισχύος για την υπερνίκηση της 
αεροδυναμικής αντίστασης 

- καμπύλη (γ) ολική ισχύς που απαιτείται για την 
υπερνίκηση της μηχανικής και της αεροδυναμικής 
αντίστασης 

 

Κατανάλωση καυσίμων σε λίτρα ανά εκατό 

χιλιόμετρα διαδρομής (lt/100km) και η 

εκατοστιαία συμμετοχή του κάθε είδους, 

αντίστασης στη διαμόρφωση της συνολικής 

αντίστασης στην κίνηση 



«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


