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 Το παραπάνω σας ακούγεται υπερβολικό, τραβηγµένο, σενάριο κινδυνολογία; Κι 
όµως όσα προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει το νοθευµένο πετρέλαιο άλλα τόσα µπορούν 
να προκύψουν από την ανάπτυξη µυκήτων. Κι αυτό γιατί το πετρέλαιο, ειδικά το βιοντίζελ, 
µουχλιάζει όταν αποθηκεύεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον ίδιο χώρο. Και χωρίς 
πρόσθετα µυκητοκτόνα ή αντι-µυκητιακά, που στην προκειµένη περίπτωση µπορούµε να 
τα πούµε και αντιβιοτικά. 

Γιατί γίνεται όµως κάτι τέτοιο; Το βιοντίζελ είναι απλό ντίζελ µε βιοκαύσιµο σε 
αναλογία έως 7%. Τι εστί βιοκαύσιµο; Φυτική µάζα, έλαια και οτιδήποτε άλλο αρέσει στους 
µύκητες, οι οποίοι όταν βρουν τις ιδανικές συνθήκες -υγρασία και ζέστη- πολλαπλασιάζονται 
(κυρίως στο ρεζερβουάρ, ειδικά στα εξωτερικά των φορτηγών όταν τα βλέπει ο ήλιος) και 
εισχωρούν σε διάφορα σηµεία (φίλτρο, σύστηµα τροφοδοσίας) δηµιουργώντας ακόµη και 
µυκητολάσπη (φανταστείτε κάτι σαν µούργα λαδιού ή πολτός ή ως φύκι). 

 

Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο ίσως να πείσει πόσο πολύ φοβούνται τους µύκητες οι 
κάτοχοι πετρελαιοκίνητων, ενώ για να «κολλήσει» ένα diesel µύκητες θα πρέπει να ισχύουν 
τα εξής: α) να είναι φουλ στο βιοντίζελ και µάλιστα κακής ποιότητας και β) το καύσιµο να έχει 
παραµείνει αρκετό χρόνο στο ρεζερβουάρ ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη µυκήτων. 

Οπότε το ερώτηµα που λογικά προκύπτει είναι: όταν ένα πετρελαιοκίνητο µένει πολύ 
καιρό ακίνητο είναι καλύτερα µε γεµάτο ή άδειο ρεζερβουάρ; 

Το σωστό είναι το γεµάτο ρεζερβουάρ, καθώς οι µύκητες, λόγω της υγρασίας που 
περιέχεται στον αέρα που έχει ένα άδειο ρεζερβουάρ αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα. 
Ακόµα πιο σωστό, ειδικά αν το αυτοκίνητο µείνει ακίνητο π.χ. για περισσότερες από 2 
εβδοµάδες, να υπάρχει αντιβιοτικό στην αναλογία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. 



Από εκεί και πέρα, αν οι µύκητες επεκταθούν, τότε απαιτείται καθαρισµός ρεζερβουάρ, 
συστήµατος τροφοδοσίας και φίλτρου, ίσως και των µπεκ αν είναι βουλωµένα. 

 
Επισήµως, οι κατασκευαστές δεν συστήνουν την χρήση αντιβιοτικών. Και αυτό γιατί 

αν χρησιµοποιηθούν χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να υπάρχουν µύκητες δηλαδή, τότε 
µπορεί να αλλοιωθεί η απόδοση του φίλτρου καθαρισµού και συγκράτησης υγρασίας. 
Εννοείται, πως από την στιγµή που ένα ντίζελ έχει µύκητες, η χρήση αντιβιοτικού είναι 
αναγκαία. Ωστόσο, πως µπορώ να ξέρω αν το πετρελαιοκίνητο µου έχει µύκητες; Μόνο 
κατόπιν εορτής και µετά από δυσλειτουργία του κινητήρα. 

Για αυτό κάλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε; Η άποψη µας είναι πως όταν 
δεν υπάρχει µεγάλος χρόνος ακινητοποίησης -για αυτό και το πρόβληµα είναι πολύ έντονο 
στα εποχικά µηχανήµατα, ειδικά τους θερινούς µήνες- δεν υπάρχει κίνδυνος από µύκητες 
εκτός και το πετρέλαιο είναι κακής ποιότητας µε αρκετή υγρασία, για το οποίο ευθύνεται η 
δεξαµενή του πρατηρίου. Άλλωστε, είναι γενικώς αποδεκτό πως ένα αυτοκίνητο χαλάει 
περισσότερο όταν κάθεται παρά όταν κινείται… 

Ενδιαφέρον πάντως έχει και το λέει το ΥΠΕΚΑ για τα βιοκαύσιµα και το βιοντίζελ: 

 
Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής προέλευσης) είναι οι µεθυλεστέρες λιπαρών οξέων 

(ΜΛΟ – FAME) που παράγονται από φυτικά ή ζωικά έλαια και λίπη και είναι ποιότητας 
πετρελαίου ντίζελ, για χρήση ως Βιοκαύσιµο. 

Το βιοντίζελ (FAME: fatty acid methyl ester) παράγεται από φυτικά έλαια, ζωικά λίπη, 
διάφορες ενεργειακές καλλιέργειες, φύκια, αλλά και ποικίλα ανακυκλωµένα λάδια. Το 
βιοντίζελ ανήκει στη µεγάλη οικογένεια των ανανεώσιµων καυσίµων και είναι το πλέον 
γνωστό και διαδεδοµένο από τα βιοκαύσιµα. Η συνήθης χρήση του είναι ως καύσιµο σε 
ντιζελοκινητήρες και τούτο διότι η χηµική του σύσταση είναι παραπλήσια µε αυτή του 
ορυκτού ντίζελ, δηλαδή του πετρελαίου κίνησης που προέρχεται από την διύλιση του αργού 
πετρελαίου. 



Η καύση του σε κινητήρες οχηµάτων υποκαθιστά το πετρέλαιο κίνησης στις 
µεταφορές, µε ευεργετικές για τους κινητήρες, την ατµόσφαιρα και το περιβάλλον 
επιδράσεις. Θεωρείται το καθαρότερο καύσιµο µετά το αέριο, λόγω των µειωµένων ρύπων 
που εκλύονται µε την καύση του. Χρησιµοποιείται ως πρόσµεικτο στο πετρέλαιο κίνησης, µε 
απόλυτη ασφάλεια για το κινητήρα. Η αυξηµένη διαλυτική του ιδιότητα έχει σαν αποτέλεσµα 
τη µείωση των κατάλοιπων καύσης και των επικαθίσεων στον κινητήρα. Η µείξη συνεπώς 
σε χαµηλό ποσοστό είναι ευεργετική για τη λειτουργία των κινητήρων και την απόδοσή τους. 
Εν γένει δρα ως βελτιωτικό καύσης. 

Οι νεώτερης τεχνολογίας ντιζελοκινητήρες, ανάλογα µε τις προδιαγραφές της χώρας, 
µπορεί να είναι σχεδιασµένοι και για καύση αυτούσιου βιοντίζελ, αλλά καλό είναι αυτό να 
επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν χώρες στις οποίες διατίθεται αυτούσιο 
βιοντίζελ, κανονικά, ως προϊόν, σε πρατήρια υγρών καυσίµων. Συγκρίνοντας το βιοντίζελ 
και το ντίζελ κίνησης, από πλευράς ενεργειακού περιεχοµένου διαπιστώνουµε ότι πρακτικά 
τα δύο καύσιµα, βρίσκονται στα ίδια επίπεδα, του βιοντίζελ υπολειπόµενου κατ’ ελάχιστο. 
Συνεπώς η εναλλακτική καύση βιοντίζελ αντί πετρελαίου κίνησης δεν είναι εις βάρος της 
ενεργειακής απόδοσης του κινητήρα. 

Από τη σκοπιά της ποιοτικής σταθερότητας των καυσίµων, το βιοντίζελ µπορεί, σε 
κάποιες περιπτώσεις, να παρουσιάσει κάποια µειονεκτική συµπεριφορά, εξ αιτίας και της 
µεγαλύτερης υγροσκοπικής και οξειδωτικής του συµπεριφοράς. Αλλά και πάλι, η ανάπτυξη 
βακτηρίων ή η δηµιουργία συσσωµατωµάτων κατά τη διάρκεια µεγάλων χρονικών 
διαστηµάτων αποθήκευσης που µπορεί να συµβεί κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι 
αντιµετωπίσιµη. 

Το µέγεθος των απαιτούµενων καλλιεργητικών εκτάσεων, δεν είναι η µόνη ερµηνεία 
στο γιατί το βιοντίζελ δεν διεισδύει µε ταχύτερους ρυθµούς στην αγορά. Το βιοντίζελ, παρά 
την άνοδο της τιµής του αργού, εξακολουθεί να είναι πολύ ακριβότερο από το πετρέλαιο, 
ακόµα κι όταν αυτό παράγεται από τα λιγοστά διαθέσιµα ανακυκλωµένα λίπη και έλαια. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι προ-αναµεµειγµένο σε ένα µικρό 
ποσοστό σε όλες ανεξαίρετα τις ποσότητες του διατιθέµενου στη χώρα πετρελαίου κίνησης. 
Οι απαιτούµενες ετήσια ποσότητες προέρχονται κατά προτεραιότητα από ελληνικές 
ενεργειακές καλλιέργειες και πρώτες ύλες, οι οποίες απορροφούνται στο σύνολό τους και 
µετατρέπονται σε βιοντίζελ στις µεταποιητικές µονάδες που λειτουργούν στη χώρα. Οι 
επιπλέον αυτών ποσότητες παράγονται είτε από εισαγόµενες πρώτες ύλες σε εγχώριες 
µονάδες είτε εισάγονται ως έτοιµο τελικό προϊόν από άλλα Κράτη Μέλη. 

Το ποσοστό ανάµειξης βαίνει αυξανόµενο. Η ανάµειξη ξεκίνησε από το τέλος του 
2005 µε ένα ποσοστό 2,5% κατ’ όγκο σε βιοντίζελ, σύντοµα ανέβηκε στο 4,5%, για να 
αυξηθεί από τις αρχές του 2010 στο 6,5%. Μετά από επτά χρόνια, στις αρχές του 2013, 
αποκτούµε και στην Ελλάδα το καύσιµο Β7, το οποίο είναι ένα πετρέλαιο κίνησης, 
αποτελούµενο από αυτούσιο βιοντίζελ σε ποσοστό που φτάνει το 7%. Το Β7, διατίθεται από 
κάθε αντλία σε οποιοδήποτε πρατήριο υγρών καυσίµων εντός της ελληνικής επικράτειας. Η 
ανάµειξη, γίνεται είτε από τα διυλιστήρια είτε από τις εταιρίες που εισάγουν πετρέλαιο 
κίνησης, πριν τη διάθεση του στη χονδρική εγχώρια αγορά. 

Υποχρέωση των πωλητών λιανικής για επισήµανση του ποσοστού ανάµειξης στο 
πετρέλαιο κίνησης υπάρχει µόνο όταν το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 7 %, βάσει των ορίων 
των περιβαλλοντικών προδιαγραφών για οχήµατα που φέρουν ντιζελοκινητήρες για τη 
κίνησή τους. 

 

Πηγή:  https://www.carzine.gr/mikites-ke-mouchla-se-petreleokinita/ 

 

 


