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Κεφάλαιο 3: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

1) Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο - Πετροχημικά 

 

 Γενικές έννοιες 
 

 «Το Πετρέλαιο είναι πολύ χρήσιμο για να καίγεται» 

 Χρησιμοποιείται για 

 Κίνηση (Αυτοκίνητα, Πλοία, Αεροπλάνα, Τραίνα…) 

 Θέρμανση (Βιομηχανική, Αγροτική, Οικιακή…) 

 Σύνθεση υλικών (Πετροχημεία) 
 

 Πετρέλαιο 

 Μίγμα στερεών, υγρών & αερίων υδρογονανθράκων CxHy με μικρές 

ποσότητες ενώσεων θείου (S) Οξυγόνου (O) & Αζώτου (N) 

 Βρίσκεται στο υπέδαφος, σε στεριά και θάλασσα 

 Σχηματισμός – Θεωρία φυτοζωικής προέλευσης 

 Εξάγεται από το υπέδαφος με άντληση μέσω γεωτρήσεων 

 Οι Φυσικές & Χημικές ιδιότητες του πετρελαίου είναι: 

¤ Πυκνότητα ρ = 0,8 – 0,95 g/mL, 

¤ Πρακτικά αδιάλυτο στο H2O 

¤ Θερμοκρασία βρασμού Tb = -160
o
C έως +400

o
C 

 Μετατρέπεται σε «χρήσιμα» υλικά με Διύλιση στα Διυλιστήρια 

 Κατά τη διαδικασία της Διύλισης: 

¤ Απομακρύνονται οι ξένες ουσίες (κυρίως S) 

¤ Διαχωρίζεται το μίγμα με κλασματική απόσταξη 

 Κλασματική απόσταξη ονομάζουμε τη μέθοδο διαχωρισμού των συστατικών 

του πετρελαίου σε ομάδες υδρογονανθράκων (κλάσματα) με κριτήριο τα 

σημεία βρασμού τους 

 Το πετρέλαιο αποστάζει στα εξής βασικά κλάσματα: 

¤ Υγραέρια (C3 έως C4) 

¤ Υγραέριο κίνησης 

¤ Γκαζάκια 

¤ Βενζίνη (C5 έως C12) 

¤ Αυτοκίνητα 

¤ Σκάφη 

¤ Κηροζίνη (C10 έως C15) 

¤ Αεροσκάφη 

¤ Diesel (C12 έως C20) 

¤ Αυτοκίνητα 

¤ Σκάφη 

¤ Τραίνα 

¤ Ορυκτέλαια (C20 έως C50) 

¤ Λιπαντικά κινητήρων 

¤ Παραφίνη (μεγαλύτερα από C50) 

¤ Κεριά 

¤ Καλλυντικά 

¤ Άσφαλτος 

¤ Οδόστρωση 

 



 Φυσικό αέριο 

 Το Φυσικό Αέριο είναι αέριο μίγμα κυρίως υδρογονανθράκων, που συνήθως 

συνυπάρχει με το πετρέλαιο, άχρωμο, άγευστο, μη τοξικό, ελαφρύτερο του 

αέρα, με κύριο συστατικό το μεθάνιο (CH4)  

¤ Μεθάνιο (CH4) 70 – 90% 

¤ Αιθάνιο (C2H6) 5 – 15% 

¤ Προπάνιο (C3H8) & Βουτάνιο (C4H10) – < 5% 

¤ Διοξείδιο άνθρακα (CO2), άζωτο (N2) & Υδρόθειο (H2S) – μικρές ποσότητες 

 Χρησιμοποιείται 

 Παραγωγή ενέργειας 

 Κίνηση οχημάτων 

 Οικιακή χρήση 

 Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα:  

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

¤ Επιτόπια χρήση σε σχέση τις απώλειες από την παραγωγή και τη 

μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος 

 Περιβαλλοντική προστασία 

¤ Παράγει λιγότερους ρύπους (ποσοτικά) 

¤ Παράγει λιγότερο διοξείδιο άνθρακα (CO2) ανά μονάδα ενέργειας (Joule) 

¤ Δε παράγει οξείδια του Αζώτου (NOx) και διοξείδιο τους θείου (SO2) 

¤ Το μεθάνιο (CH4)επηρεάζει την ατμόσφαιρα για 10 -12 χρόνια σε σχέση με 

το διοξείδιο άνθρακα (CO2) που την επηρεάζει για 100 με 500 χρόνια 

 Μειονεκτήματα σε σχέση με άλλα ορυκτά καύσιμα:  

 Το ίδιο το μεθάνιο (CH4) συμβάλλει είκοσι (20) φορές περισσότερο στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου σε σχέση με το διοξείδιο άνθρακα (CO2) 

 Οι τρόποι εξόρυξης παράγουν περισσότερους ρύπους από το πετρέλαιο 
 

Καύσιμο Μάζα (Kg) CO2 που εκλύεται / 10
6
 BTU  

Ανθρακίτης 103,4 

Λιθάνθρακας 93,0 

Λιγνίτης 97,5 

Diesel 73,3 

Βενζίνη 71,2 

Προπάνιο 63,1 

Φυσικό Αέριο 53,1 

1 BTU = 252 – 253 cal 

 
 

Σημείωση 1: Η ποσότητα του CO2 που εκλύεται όταν τα καύσιμα καίγονται είναι συνάρτηση 

κυρίως της περιεκτικότητάς τους σε άνθρακα, υδρογόνο (υδρογονάνθρακες).\ 

Σημείωση 2: Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίως από CH4 επομένως παράγει σχετικά 

λιγότερο CO2 από τους άλλους υδρογονάνθρακες. 



Πετροχημικά 

 Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή μεγάλου 

αριθμού οργανικών ουσιών, οι οποίες ονομάζονται Πετροχημικά 

 Παραδείγματα πετροχημικών: 

 Από την ασπιρίνη μέχρι τα λάστιχα των αυτοκινήτων, 

 Από ρούχα και παπούτσια, μέχρι μολύβια μπογιές, 

 Από κεριά μέχρι απορρυπαντικά 

 Από τα καλλυντικά μέχρι ηλιακούς συλλέκτες 

 Από αλεξίπτωτα μέχρι γυναικείες κάλτσες 

 Πετροχημεία είναι κλάδος της Χημείας που μελετά τις διαδικασίες 

παραγωγής προϊόντων από το πετρέλαιο 

 Πολυμερισμό ονομάζουμε τη συνένωση μικρών μορίων (μονομερή), ιδίων ή 

διαφορετικών ενώσεων, για σχηματισμό μεγαλυτέρου μορίου (πολυμερές) 

 Διακρίνουμε δυο κατηγορίες πολυμερισμού: 

 

 Προσθήκης  

 Συμπύκνωσης  

 

 Πλεονεκτήματα συνθετικών πολυμερών: 

 Μικρή πυκνότητα 

 Υψηλή αντοχή ανά μονάδα μάζας  

 Χαμηλό κόστος παραγωγής 

 Αντοχή στα συνήθη χημικά αντιδραστήρια 

 Μειονεκτήματα συνθετικών πολυμερών; 

 Ευπαθή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 

 Καίγονται εύκολα και απελευθερώνουν τοξικές ουσίες 

 Συνήθως συντηρούν τη φλόγα 

 Είναι αρκετά αδρανή χημικά ώστε να παραμένουν για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στο περιβάλλον (σώρευση) 
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