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• Μικροσκοπικοί φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί πέθαναν και έπεσαν στον πυθμένα θαλάσσιων πεδιάδων.

• Άμμος και πηλός κάθισαν πάνω από το στρώμα των νεκρών μικροοργανισμών.

• Η υψηλή πίεση, η υψηλή θερμοκρασία και η έλλειψη οξυγόνου μετέτρεψαν τα απολιθώματα των μικροοργανισμών 
σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Πώς σχηματίστηκε το ακατέργαστο πετρέλαιο;

• Το πετρέλαιο εξάγεται με γεώτρηση.
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Η κλασματική απόσταξη του πετρελαίου





Ιδιότητες των κλασμάτων



















Πετροχημικά

Πετροχημικά: είναι οργανικές ουσίες που για να παραχθούν χρησιμοποιείται ως

πρώτη ύλη το πετρέλαιο.

Πετροχημεία: είναι ο κλάδος της Βιομηχανικής Χημείας που μελετά τις

διαδικασίες παραγωγής προϊόντων από το πετρέλαιο.

Κυριότερα πετροχημικά: παιχνίδια, μουσικά όργανα, μελάνι, βαφές, λιπάσματα,

βερνίκια, κόλλες, ελαστικά, διαλύτες, κεριά, καλλυντικά, αρώματα, μπαλόνια,

φάρμακα, απορρυπαντικά, καθαριστικά, υφάνσιμες ίνες, όργανα γυμναστικής,

βιταμίνες, οινόπνευμα, κουρτίνες, ομπρέλες, μπάλες, πλαστικά δάπεδα, γυαλί

ασφαλείας, πιστωτικές κάρτες, πλαστικοί σωλήνες, σωσίβια, καλσόν, οδοντόπα-

στες, στυλό, ασετόν, υλικά συσκευασίας, βαλβίδες καρδιάς, αλεξίπτωτα,

εκρηκτικά, μονωτικά, πρόσθετα τροφίμων κ.ά.



κόλλες δάπεδα καλλυντικά λιπάσματα

βαφές ελαστικά     υφάνσιμες ίνες    πλαστικά
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Αντιδρώντα τέλειας καύσης: καύσιμο (συνήθως Η/C) + οξυγόνο (Ο2)

Προϊόντα τέλειας καύσης: χαρακτηρίζονται ως καυσαέρια .

Καυσαέρια: είναι οι ουσίες που μένουν στο χώρο καύσης, μετά το
πέρας της αντίδρασης καύσης. Στα καυσαέρια ανήκουν οι ουσίες:
CO2, Η2Ο(g), O2 (περίσσεια), N2 (καύση με αέρα)

Η τέλεια ή πλήρης καύση

Μεθοδολογία για γραφή χημικών εξισώσεων καύσης:
1. Γράφουμε τον Μ.Τ. του καυσίμου και τον Μ.Τ. του 

οξυγόνου. Π.χ. για τέλεια καύση του βουτανίου έχουμε:
C4Η10 + Ο2 

2. Γράφουμε τους Μ.Τ. των προϊόντων της καύσης:
 C ένωσης CO2 (τέλεια καύση)
 C ένωσης CO ή C (ατελής καύση) και 
 Η ένωσης  Η2Ο (τέλεια και ατελής καύση)
Π.χ. για τέλεια καύση του βουτανίου έχουμε:

C4H10 + O2  CO2 +  H2O



3. Ισοσταθμίζουμε πρώτα τις μάζες C και Η συμπληρώνοντας 
τους συντελεστές του CO2 και του Η2Ο αντίστοιχα:
Π.χ. για τέλεια καύση του βουτανίου έχουμε:

C4H10 + O2  CO2 + Η2Ο

4.  Ισοσταθμίζουμε τη μάζα του Ο συμπληρώνοντας το 
συντελεστή του Ο2. Aν προκύψει ρητός συντελεστής στο 
Ο2, διπλασιάζουμε όλους τους συντελεστές της εξίσωσης.
Π.χ. για τέλεια καύση του βουτανίου έχουμε:

C4H10 + O2  4CO2 + 5Η2Ο

(Προσοχή: 13/2 = (4∙2+5∙1)/2)         ή
2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10Η2Ο

Τελικά: 2C4H10(g) + 13O2(g)  8CO2(g) + 10Η2Ο(g)
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Εξισώσεις καύσης με άγνωστους τύπους
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 Αέριο μεθάνιο (CH4) εξέρ-
χεται από το στόμιο του
καυστήρα και αναμιγνύε-
ται με περίσσεια ατμο-
σφαιρικού οξυγόνου.

 Η φλόγα του σπίρτου
προσεγγίζει το στόμιο του
καυστήρα



 Μόρια μεθανίου που βρίσκονται κοντά στη φλόγα
αντιδρούν με μόρια οξυγόνου

 Τα προϊόντα της καύσης είναι CO2(g) και Η2Ο(g)

 Tέλεια καύση αλκανίου: γαλάζια, μη φωτεινή φλόγα

Tα αλκάνια καίγονται με περίσσεια αέρα για να ελευθερώσουν
μεγάλα ποσά ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα

χρησιμοποιούμε ως καύσιμα.



Επιδράσεις στα καυσαέρια









Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


