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ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟΥ ΟΒΙΔΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Σκοπός του εργαστηρίου 

Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η μέτρηση της θερμογόνου δυνάμης 1  υγρών και 

στερεών καυσίμων. Η μέτρηση θα γίνει με χρήση θερμιδομέτρου τύπου οβίδας οξυγόνου 

(Oxygen Bomb Calorimeter). 

Θεωρητικό υπόβαθρο και βασική ορολογία 

Η θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου είναι η ενέργεια που εκλύεται κατά την πλήρη και τέλεια 

καύση του με οξυγόνο, με τα προϊόντα και τα αντιδρώντα να βρίσκονται στους 25οC. Η 

θερμογόνος δύναμη εκφράζεται σε μονάδες ενέργειας ανά μονάδα μάζας (KJ/kg, Kcal/kg, 

BTU/lb) καυσίμου. Η θερμογόνος δύναμη διακρίνεται σε ανώτερη (HHV – Higher Heating 

Value), όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε υγρή κατάσταση, και κατώτερη (LHV – 

Lower Heating Value), όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση 

(υδρατμός)2. Η θερμογόνος δύναμη που προσδιορίζεται με τη χρήση θερμιδόμετρου τύπου 

οβίδας αντιστοιχεί στην ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Για τα στερεά καύσιμα, η μέτρηση 

πραγματοποιείται εν γένει σε δείγματα τα οποία έχουν υποστεί ξήρανση με αέρα (φυσική ή 

θερμική). Εναλλακτικά, η θερμογόνος δύναμη μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά με βάση την 

στοιχειακή ανάλυση ή/και τη γνώση του εμπειρικού τύπου του υπό εξέταση καυσίμου.  

Αρχή λειτουργίας θερμιδομέτρου 

Το θερμιδόμετρο τύπου οβίδας οξυγόνου αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική μέτρησης της 

θερμογόνου δύναμης τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον. Η αρχή 

λειτουργίας του θερμιδόμετρου βασίζεται στην μέτρηση της εκλυόμενης θερμότητας από την 

πλήρη καύση ενός καυσίμου σε περιβάλλον οξυγόνου. 

                                                        
1 Ο όρος θερμογόνος δύναμη απαντάται στην ελληνική βιβλιογραφία και ως θερμιδική αξία ή θερμογόνος ικανότητα 
ή ενεργειακό περιεχόμενο. 
2 Η ανώτερη (HHV) και κατώτερη (LHV) θερμογόνος δύναμη συνδέονται με την σχέση 
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Όπου mH2O η μάζα του νερού στο δείγμα του καυσίμου, mfuel, και hfg η λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης του 
νερού στους 25οC. 
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Στο θερμιδόμετρο, η αντίδραση λαμβάνει χώρα σε ένα ασφαλισμένο δοχείο υπό σταθερό όγκο 

(οβίδα). Η οβίδα είναι εμβυθισμένη σε μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού. Η οβίδα και το 

περιβάλλον νερό, τα οποία είναι σε άμεση θερμική επαφή, αποτελούν το σύστημα μέτρησης 

του θερμιδόμετρου. Το σύστημα αυτό περιβάλλεται από μονωμένα τοιχώματα τα οποία 

εξασφαλίζουν αδιαβατικές συνθήκες λειτουργίας. Η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση 

του καυσίμου μέσα στην βόμβα μεταφέρεται στο νερό και μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια 

μέσω της μέτρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού. Στην πραγματικότητα, τα 

περισσότερα θερμιδόμετρα σχεδιάζονται με σκοπό να μειώσουν όσο το δυνατόν τη μεταφορά 

θερμότητας μεταξύ του συτήματος μέτρησης και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν τρεις τύποι 

θερμιδομέτρων: αδιαβατικά – στα οποία δεν υπάρχει μεταφορά θερμότητας μεταξύ του 

συτήματος μέτρησης και του περιβάλλοντος, ισοπεριβολικά – στα οποία επιτρέπεται ελεχγόμενη 

μετάδοση θερμότητας, και ισόθερμα – στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον θερμότητα 

για να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία μέσα στο σύστημα μέτρησης.  

Πειραματική διάταξη θερμιδόμετρου: 

Η πειραματική διάταξη μέτρησης του θερμιδόμετρου τύπου οβίδας (Σχ. 1) αποτελείται 

πρωταρχικά από την οβίδα (7) που είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής θερμικής 

αγωγιμότητας. Στο εσωτερικό της οβίδας λαμβάνει χώρα η καύση μέσα σε ένα κυάθιο, την 

κάψα, η οποία στηρίζεται σε μία μεταλλική στεφάνη. Για την έναυση χρησιμοποιείται σύρμα 

νικελίου τα δύο άκρα του οποίου συνδέονται με πηγή συνεχούς ρεύματος ενώ τα άλλα δύο 

βρίσκονται βυθισμένα στο καύσιμο. Η οβίδα ασφαλίζει με ένα καπάκι-περικόχλιο (2) στο οποίο 

είναι προσαρμοσμένη μια ανεπίστροφη βαλβίδα. 

Η οβίδα είναι εμβαπτισμένη σε μεταλλικό δοχείο (5) το οποίο είναι πληρωμένο με απιονισμένο 

νερό με σκοπό τον περιορισμό στο ελάχιστο της ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον 

εξαιτίας της μεγάλης θερμοχωρητικότητας του. Το μεταλλικό δοχείο είναι τοποθετημένο με την 

σειρά του σε εξωτερικό περίβλημα (6) που έχει διπλά αδιαβατικά τοιχώματα ανάμεσα στα 

οποία κυκλοφορεί νερό σταθερής θερμοκρασίας με σκοπό την περαιτέρω ελαχιστοποίηση 

ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον. 

Τέλος, στη διάταξη μέτρησης χρησιμοποιείται ένας αναδευτήρας (1) που παίρνει κίνηση από 

ένα ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, εκτελεί παλινδρομικές κινήσεις και έχει ως 

στόχο την ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας του νερού εξωτερικά της οβίδας. Για τη 

μέτρηση της θερμοκρασίας αυτής χρησιμοποιείται θερμόμετρο (4) ακρίβειας τέταρτου 

δεκαδικού ψηφίου. Όλη η διάταξη μέτρησης ασφαλίζει με ένα καπάκι στο οποίο είναι 

στερεωμένος τόσο ο αναδευτήρας όσο και το θερμόμετρο. 



  3

1. Αναδευτήρας 

2. Καπάκι οβίδας 

3. Ηλεκτρόδια έναυσης 

4. Θερμόμετρο 

5. Μεταλλικό δοχείο θερμιδομέτρου (Bucket) 

6. Εξωτερικό περίβλημα (Jacket) 

7. Θερμιδομετρική οβίδα 

Υλικά 

• Θερμιδόμετρο τύπου οβίδας οξυγόνου της εταιρίας 

PARR, μοντέλο 6200. 

• Οβίδα οξυγόνου κατασκευασμένη από χάλυβα 

υψηλής θερμικής αγωγιμότητας και χωρητικότητας 

350 mL, της εταιρίας PARR, μοντέλο 1108,. 

• Απιονισμένο νερό. 

• Ταμπλέτες βενζοικού οξέος, C6H5COOH(s). 

• Φιάλη οξυγόνου καθαρότητας 99.7%, της εταιρίας Air Liquide. 

• Zυγοί για μέτρηση του δισκίου και των δειγμάτων με ακρίβεια 0.1g και 0.1mg αντίστοιχα, 

της εταιρίας Mettler Toledo. 

Θεωρία 

Ό πρώτος θερμοδυναμικός νόμος στην περίπτωση του θερμιδομέτρου οβίδας οξυγόνου 

(ισόχωρη μεταβολή με μηδενικό μηχανικό έργο είναι), εκφράζεται όπως φαίνεται και στην 

εξίσωση (1.1) 

ΔU = qσυστήματος          (1.1) 

Θεωρώντας ότι το εξωτερικό περίβλημα είναι αδιαβατικό, η διεργασία της καύσης θα οδηγήσει 

σε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού που περιβάλλει την οβίδα κατά ΔΤ. Αν είναι γνωστό το 

ενεργειακό ισοδύναμο (συνολική θερμοχωρητικότητα) του θερμιδομέτρου Cθ, το ποσό 

θερμότητας λόγω της καύσης του καυσίμου και του σύρματος ανάφλεξης, δίνεται από την 

εξίσωση (1.2) 

ΔTCHmHmΔTCq θσ.α.c,σ.α.κc,κθσυστήματος =+⇒=       (1.2) 

όπου, 

mκ: η μάζα του καυσίμου [g] 

mσ.α.: η μάζα του σύρματος ανάφλεξης [g] 

Σχήμα 1: Βασική πειραματική διάταξη
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Hc,κ: η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου [cal/g] 

Hc,σ.α.: η θερμογόνος δύναμη του σύρματος ανάφλεξης (Hc,σ.α. = 1400 cal/g) 

To ενεργειακό ισοδύναμο του θερμιδομέτρου Cθ μπορεί να προσδιοριστεί κατά την 

βαθμονόμηση του οργάνου μέσω μετρήσης της θερμογόνου δύναμης βενζοικού οξέως 

(C6H5COOH). Η αντίδραση καύσης του βενζοϊκού οξέως στους 25 οC είναι η ακόλουθη: 

C6H5COOH(s) + 7.5O2(g)  7CO2(g) + 3H2O(l)      (1.3) 

To ενεργειακό ισοδύναμο υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση (1.4) 

β

σ.α.c,σ.α.β.ο.c,β.ο.
θ ΔT

HmHm
C

+
=         (1.4) 

όπου, 

ΔTβ: η παρατηρούμενη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την βαθμονόμηση [οC] 

mβ.ο.: η μάζα του βενζοϊκού οξέως [g] 

Hc,β.ο.: η θερμογόνος δύναμη του βενζοικού οξεώς (Hc,β.ο. = 6318 cal/g) 

Έχοντας προσδιορίσει το Cθ η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου μπορεί να υπολογισθεί 

σύμφωνα με την εξίσωση (1.5) 

κ

σ.α.c,σ.α.κθ
κc, m

HmΔTC
H

−
=          (1.5) 

όπου, ΔTκ: η παρατηρούμενη μεταβολή της θερμοκρασίας κατά την καύση του καυσίμου [οC] 

 

Σχήμα 2: Παράδειγμα γραφικής παράστασης θερμοκρασιακής διακύμανσης για την υπόδειξη 
εύρεσης των χαρακτηριστικών θερμοκρασιών Ti, Ta, Tb, Tc και Tf. 
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Η μεταβολή της θερμοκρασίας, ΔTβ και ΔTκ, μπορεί να υπολογιστεί από την χρονική 

διακύμανση της θερμοκρασίας του νερού στο μεταλλικό δοχείο του θερμιδομέτρου. Η τυπική 

μορφή αυτής της χρονικής μεταβολής κατά την διάρκεια ενός τυπικού πειράματος 

προσδιορισμού της θερμογόνου δύναμης έχει την μορφή που απεικονίζεται στο Σχ. 2. Τα 

διάφορα σημεία που διακρίνονται αντιστοιχούν στα εξής φαινόμενα 

“a”: η χρονική στιγμή στιγμή έναυσης καύσης 

“b”: η θέση στην οποία η θερμοκρασία έχει φτάσει στο 60% της συνολικής μεταβολής της 

“c”: η χρονική στιγμή εμφάνισης της μέγιστης θερμοκρασίας (ολοκλήρωση αντίδρασης) 

“i”: αρχή μέτρησης 

“f”: τέλος μέτρησης 

Μία προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας θα μπορούσε να 

συμπεριλαμβάνει μόνο την αρχική και τελική θερμοκρασία του νερού (π.χ. ΔΤ=Τc - Ta). Όμως, 

εάν η θερμοκρασία δεν παραμένει σταθερή στην αρχική (i<t<a) και τελική (f>t>c) περίοδο του 

πειράματος, πρέπει να εφαρμοστεί μια διορθωτικού τύπου διαδικασία.  Χρησιμοποιώντας λοιπόν 

τις παραμέτρους r1 και r2  όπως φαίνεται στην εξίσωση (1.6) 

ia
TT

r ia
1 −

−
≅   

cf
TT

r cf
2 −

−
≅        (1.6) 

μπορεί να υπολογιστεί με πιο ακριβή τρόπο η θερμοκρασιακή διακύμανση βάση της εξίσωσης 

(1.7) 

( )( ) ( )( )abrTbcrTΔT 1a2c −−−−−=        (1.7) 

Προαπαιτούμενα 

Για την συμμετοχή στο εργαστήριο είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των παρακάτω μεγεθών. 

Οι υπολογισμοί θα γίνουν για το Καύσιμο 3, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 και ανάλογα με την 

ομάδα που ανήκετε 

(1)  Υπολογισμός μάζας οξυγόνου μέσα στην οβίδα. Δίδεται χωρητικότητα οβίδας V 

= 342 ml, P = 30 bar, T = 25 οC. Να γίνει η παραδοχή τέλειου αερίου. 

(2)  Υπολογισμός κλασμάτων μάζας και στοιχειομετρίας μίγματος με βάση την μάζα 

οξυγόνου από (1) και μάζα καυσίμου 0.7 g. 

(3)  Αδιαβατική θερμοκρασία της φλόγας στοιχειομετρικού μίγματος καυσίμου-

οξυγόνου. 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα (μία εργασία ανά ομάδα) πρέπει να παραδοθούν το 

αργότερο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του εργαστηρίου.  
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Μεθοδολογία 

Κάθε ομάδα θα πραγματοποιήσει 5 σειρές μετρήσεων σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Αρχικά θα 

πραγματοποιηθεί η βαθμονόμηση του οργάνου με την μέτρηση της θερμογόνου δύναμης του 

βενζοϊκού οξέως (Κ1), όπως περιγράφτηκε ανωτέρω. Στην συνέχεια, θα προσδιοριστεί η 

θερμογόνος δύναμη ενός τροφίμου (Κ2) (ζάχαρη, αλεύρι, φρυγανιά). Τέλος, θα γίνουν τρεις 

μετρήσεις προσδιορισμού θερμογόνου δύναμης ενός υγρού καυσίμου (Κ3) (εξάνιο, επτάνιο, 

δεκάνιο). Σε αυτήν την περίπτωση θα πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση με σκοπό τον 

προσδιορισμό της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης της θερμογόνου δύναμης 

χρησιμοποιώντας τις σχέσεις (1.8) και (1.9). 

∑
=

==
N

1i
ix

N
1

xx            (1.8) 

( )
( )1NN

xxN
σ

N

1i

2

i

−

−
=
∑
=           (1.9) 

όπου, 

xi: η θερμογόνος δύναμη 

N: το πλήθος των μετρήσεων  

Πίνακας 1: Σύσταση καυσίμων και τροφίμων 

Ομάδα Καύσιμο 1 (Κ1) Καύσιμο 2 (Κ2) Καύσιμο 3 (Κ3) 

1 Βενζοϊκό οξύ Ζάχαρη Επτάνιο 
2 Βενζοϊκό οξύ Αλεύρι Εξάνιο 
3 Βενζοϊκό οξύ Φρυγανιά Δεκάνιο 
4 Βενζοϊκό οξύ Ζάχαρη Δεκάνιο 
5 Βενζοϊκό οξύ Αλεύρι Επτάνιο 
6 Βενζοϊκό οξύ Φρυγανιά Εξάνιο 
7 Βενζοϊκό οξύ Ζάχαρη Εξάνιο 
8 Βενζοϊκό οξύ Αλεύρι Δεκάνιο 
9 Βενζοϊκό οξύ Φρυγανιά Επτάνιο 
10 Βενζοϊκό οξύ Ζάχαρη Επτάνιο 

Συνοπτικά η διαδικασία μέτρησης ακολουθεί τα εξής βήματα (αναλυτικά η διαδικασία 

περιγράφεται στο Παράρτημα Ι): 

1. Ζύγιση δείγματος καυσίμου  

2. Τοποθέτηση καυσίμου μέσα στην οβίδα 

3. Τοποθέτηση σύρματος ανάφλεξης 
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4. Ασφάλιση και πλήρωση της οβίδας με οξυγόνο 

5. Γέμισμα του μεταλλικού δοχείου του θερμιδόμετρου με απιονισμένο νερό 

6. Τοποθέτηση της οβίδας μέσα στο μεταλλικό δοχείο 

7. Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο καπάκι της οβίδας και ασφάλιση του οργάνου 

8. Έναρξη πειράματος 

9. Μέτρηση μεταβολής της θεμοκρασίας του νερού 

10. Ολοκλήρωση πειράματος 

11. Αφαίρεση και άνοιγμα της οβίδας 

12. Ζύγιση περισσευούμενου σύρματος ανάφλεξης και διόρθωση μέτρουμενης θερμογόνου 

δύναμης 

13. Ξέπλυμα της οβίδας και της κάψας 

14. Εκκίνηση νέας μέτρησης 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Η εργασία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη λεπτομερούς αναφοράς ανά ομάδα η οποία θα 

περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο θα γίνεται συνοπτική περιγραφή των στόχων, της σχετικής 

θεωρίας και της πειραματικής μεθοδολογίας (μέγιστο 1½ σελίδα). Στο δεύτερο θα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

(α) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο κατά τη διάρκεια 

της βαθμονόμησης όσο και κατά την διάρκεια μέτρησης της θερμογόνου δύναμης του 

τροφίμου και του καυσίμου. Να υπολογιστεί η θερμοχωρητικότητα του θερμιδόμετρου και η 

ανώτερη θερμογόνος δύναμη του καθενός από τα παραπάνω. 

(β) Στην περίπτωση της μέτρησης της θερμογόνου δύναμης του υγρού καυσίμου να γίνει 

υπολογισμός της μέσης τιμής της ανώτερης θερμογόνου δύναμης των δειγμάτων με χρήση 

απλής στατιστικής ανάλυσης.  

(γ) Θεωρητικός υπολογισμός της θερμογόνου δύναμης των υγρών καυσίμων που μετρήθηκαν 

από κάθε ομάδα. Εντοπισμός αντίστοιχων βιβλιογραφικών τιμών. Σχολιασμός της απόκλισης 

των θεωρητικών τιμών από τις τιμές που προσδιορίστηκαν πειραματικά. 

(δ) Στην περίπτωση μέτρησης της θερμογόνου δύναμης τροφίμου, να σχολιαστεί η πιθανή 

απόκλιση από την αναγραφόμενη στην συσκευασία τιμή. Σχολιάστε τους λόγους για τους 

οποίους δεν χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα τρόφιμα ως καύσιμη ύλη σε πρακτικά συστήματα 

καύσης. 

Τέλος, το τρίτο μέρος θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εργασίας (μέγιστο 1 σελίδα). Η 

εργασία να μην επερβαίνει συνολικά τις 15 σελίδες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

1. Άνοιγμα της φιάλης οξυγόνου και ρύθμισή του (μέσω του μειωτήρα) στα 450 psi (~30 bar). Η 
πίεση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 psi (~ 40 bar). Σε περίπτωση που συμβεί αυτό ανοίγεται η 
παροχή οξυγόνου από το λογισμικό του θερμιδόμετρου για να εκτονωθεί το σύστημα. 
 
2. Άνοιγμα της ψυκτικής εγκατάστασης και αναμονή μέχρι η αναγραφόμενη θερμοκρασία στην 
οθόνη ελέγχου να φτάσει τους 27 oC.  
 
3. Άνοιγμα του θερμιδομέτρου. Σε περίπτωση που γίνεται βαθμονόμηση θα πρέπει να τίθεται στην 
ανάλογη λειτουργία (Operation mode\standardization). Ανάλογα με την οβίδα που χρησιμοποιείται 
θα πρέπει να ρυθμίζεται και ο τύπος της στο λογισμικό του θερμιδόμετρου (Bomb 1: non halogen 
resistant bomb - default). 
 
4. Προετοιμασία προς μελέτη δείγματος (ζύγισμα και προσδιορισμός της υγρασίας του). Η 
συνήθης ποσότητα που εισάγεται στο θερμιδόμετρο είναι 0.6 – 1.0 g (max 1.2 g). Σε περίπτωση 
εντελώς άγνωστου δείγματος η συνιστώμενη ποσότητα είναι 0.2 g. Η μέγιστη θερμότητα που 
επιτρέπεται να εκλυθεί είναι 8000 cal (33494.4 J), όποτε πρέπει να δίνεται προσοχή στην 
ποσότητα δείγματος που τοποθετείται στην κάψουλα. Εαν πρόκειται για στερεό καύσιμο, το 
δείγμα τοποθετείται σε πρέσα και δημιουργείται δισκίο (pellet). Το δείγμα δεν πρέπει να 
τοποθετείται σε μορφή σκόνης καθώς κατά την έναυσή του δημιουργούνται υπολείμματα τα οποία 
δεν καίγονται. 
 
5. Σε περίπτωση που τοποθετείται κάποια επιπλέον ουσία για διευκόλυνση της έναυσης της 
καύσηςρέπει να οριστεί και στο λογισμικό (Use spiking). Τέτοιες ουσίες μπορεί να είναι βενζοικό 
οξύ, αιθανογλυκόλη κ.α. 
 
6. Προετοιμασία οβίδας (καθαρισμός της με απεσταγμένο νερό). Η οβίδα πρέπει να έχει σε κατά 
την διάρκεια όλων των μετρήσεων το ίδιο περίπου ποσοστό υγρασίας. 
 
7. Προσθήκη 2 L απεσταγμένου νερού στο μεταλλικό δοχείο όπου τοποθετείται η οβίδα με σκοπό 
τον περιορισμό στο ελάχιστο της ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον εξαιτίας της μεγάλης 
θερμοχωρητικότητας του. Η ποσότητα αυτή μετράται επακριβώς χρησιμοποιώντας την ειδική 
μετρητική διάταξη που είναι τοποθετημένη πλάγια της ψυκτικής εγκατάστασης (automatic 
pipette).  
 
8. Τοποθέτηση του δείγματος στην ειδική μεταλλική κάψα (steel crucible) και τοποθέτηση της σε 
μεταλλική στεφάνη στο καπάκι της οβίδας. 
 
9. Κόψιμο σύρματος ανάφλεξης, μέτρηση του και τοποθέτησή του στους ειδικούς υποδοχείς των 
ηλεκτροδίων στο καπάκι της οβίδας. Τα δύο άκρα συνδόνται με πηγή συνεχούς ρεύματος. Η 
τοποθέτηση του ύρματος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να κάνει μια «κοιλιά» πάνω στο δείγμα 
(crucible method), δες Σχ. 3. Αν το δείγμα είναι σε μορφή δισκίου, τότε το σύρμα πρέπει ελαφρώς 
να ακουμπάει το δισκίο. Αν το δείγμα είναι σε μορφή σκόνης, τότε το σύρμα θα πρέπει αν απέχει 
λίγα χιλιοστά από το δείγμα. Το σύρμα θα πρέπει να μετρηθεί και ζυγιστεί και μετά το τέλος του 
πειράματος.  



  10

 
Σχήμα 3: Ορθή τοποθέτηση σύρματος ανάφλεξης 

10. Κλείσιμο της οβίδας, ασφάλιση και πλήρωση με οξυγόνο πίεσης 30 bar (δίνεται εντολή 
από το λογισμικό και η διαδικασία διαρκεί περίπου 60 s). Η ασφαλιστική βαλβίδα στο καπάκι της 
οβίδας πρέπει να είναι κλειστή και να μην υπάρχουν διαρροές. Έλεγχος ελεύθερης κίνησης του 
αναδευτήρα. 
 
11. Τοποθέτηση της οβίδας στο γεμάτο με απεσταγμένο νερό μεταλλικό δοχείο, σύμφωνα 
με τους ειδικούς υποδοχείς που υπάρχουν στην βάση του δοχείου. Η μεταφορά της οβίδας γίνεται 
με μεταλλική μέγγενη συγκράτησης.  Εξωτερικά του κάδου κυκλοφορεί ποσότητα νερού 
προκειμένου να καταστεί αδύνατη η ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον. 
 
12. Εισαγωγή των ηλεκτροδίων στην κορυφή της οβίδας και έλεγχος για τυχόν διαρροές (μη 
παρουσία φυσαλίδων). 
 
13. Αφού έχει ελεγχθεί το αν θα είναι πείραμα προτυποποίησης ή όχι (OPERATION MODE), 
πιέζεται το κουμπί έναυσης (START) και καθορίζεται το όνομα του δείγματος, το βάρος του και το 
βάρος του σύρματος. 
 
14. Έναρξη πειράματος. Μέχρι να επέλθει η αρχική ισορροπία στο δείγμα αναγράφεται ότι η 
συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής (PRE PERIOD) και λίγο πρίν γίνει η έναυση του δείγματος 
ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος προκειμένου να απομακρυνθεί ο χρήστης από το 
θερμιδόμετρο (RISE PERIOD). Μετά την έναυση υπάρχεi μια περίοδος μέχρι την σταθεροποίηση 
της θερμοκρασίας του νερού (POST PERIOD), όπως φαίνεται και στο Σχ. 4. Η διάρκεια του 
πειράματος είναι περίπου 5 – 8 min. 
 
15. Μετά το τέλος της μέτρησης ανοίγεται το καπάκι και αφαιρείται η οβίδα. Αφού 
τοποθετηθεί στην σταθερή βάση ανοίγεται η βαλβίδα εξαέρωσης με προσοχή μέχρι να 
αποσυμπιεστεί η οβίδα. Ξεβιδώνεται το ασφαλιστικό περικόχλιο προκειμένου να μετρηθεί το 
υπόλοιπο ύρμα έναυσης. 
 
16. Πλύσιμο του εσωτερικού της οβίδας με απιονισμένο νερό και μέτρησης του τμήματος 
του σύρματος ανάφλεξης που δεν κάηκε, ώστε να συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς. Συλλογή 
της ποσότητας του νερού πλύσης.  
 
17. Ανά δέκα μετρήσεις πρέπει να γίνεται βαθμονόμηση με βενζοικό οξύ. 
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Σχήμα 4: Παρουσίαση των τριών χαρακτηριστικών περιόδων κατά την διάρκεια μιας μέτρησης.  

 

 
Σχήμα 5: Εσωτερική διάταξη των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το θερμιδόμετρο οβίδας 
οξυγόνου. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΟΜΑΔΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ 2 (Κ2)  

 

ΚΑΥΣΙΜΟ K1 K2 

ΜΑΖΑ ΚΑΨΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟ  

ΜΑΖΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (mκ) [g]  

ΑΡΧΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ (hi) [cm]  

ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (hf) [cm]  

ΜΑΖΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ (mσ.α.) [g]  

ΑΝΩΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ (Hc,κ) [cal/g]  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟΥ (Cθ) [cal/g]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….... 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙI - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 1716 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΟΜΑΔΑ  
ΚΑΥΣΙΜΟ 3 (Κ3)  

 

 ΚΑΥΣΙΜΟ 3 - #1 ΚΑΥΣΙΜΟ 3 - #2 ΚΑΥΣΙΜΟ 3 - #3 
# t (s) T (oC) t (s) T (oC) t (s) T (oC) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       

 


