Τδξνγνλάλζξαθεο-Πεηξειαηνεηδή: Μεηαθνξά ηεο
Δπηζηεκνληθήο Γλψζεο ζηελ Δθπαηδεπηηθή
Γηαδηθαζία
Αγγειηθή Βαζηιάθε

Γεψξγηνο Καξατζθάθεο

Υεκηθφο Μεραληθφο MSc (ΚΦΔ/ ΘΔΣ, ΔΑΠ), ζην
Λχθεην Παξαβφιαο Αηησιναθαξλαλίαο

Καζεγεηήο ζην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, Μέινο ΔΠ ΚΦΔ 52, πληνληζηήο ΚΦΔ 52,
Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ΚΦΔ/ΘΔΣ
ΔΑΠ
G.Karaiskakis@chemistry.upatras.gr

angvasagr@yahoo.gr

πδξνγφλν γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ θιαζκάησλ) (Fahim
& Taher, 2010).
Γηα λα ζρεκαηηζηνχλ νη πδξνγνλάλζξαθεο ζα πξέπεη
λα πιεξνχληαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο: Πξψηνλ, ε δεκηνπξγία
ηδεκαηνγελνχο ιεθάλεο, δεχηεξνλ, ε χπαξμε νξγαληθήο
χιεο ζηα ηδήκαηα γηα λα γίλεη ην κεηξηθφ πέηξσκα (source
rock) θαη ηξίηνλ, ε επαξθήο επίδξαζε
πςειψλ
ζεξκνθξαζηψλ θαη πηέζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ
κεηξηθνχ πεηξψκαηνο ζε πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην.
Τπνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ
ζρεκαηίδνληαη απφ ηε βαθηεξηαθή δξάζε είλαη ιηγφηεξν
απφ 20%. Οη ππφινηπνη πδξνγνλάλζξαθεο πξνέξρνληαη
απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ νξγαληθνχ πιηθνχ, κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο σξίκαλζεο ε νπνία ρσξίδεηαη ζηηο θάζεηο
ηεο δηαγέλεζεο, ηεο θαηαγέλεζεο θαη ηε κεηαγέλεζεο. ε
απηέο ηηο θάζεηο, ην θχξην γεγνλφο είλαη αληηδξάζεηο ζε
ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο παξάγνπλ ην
θεξνγφλν θαη ηειηθά ην πεηξέιαην ( Hilyard, 2012).
Σν θεξνγφλν είλαη έλα κίγκα κεγάισλ νξγαληθψλ
κνξίσλ ηνπ νπνίνπ ε εκθάληζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
εμαξηψληαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ πξνέιεπζεο
(άιγε, πιαγθηφλ, βαθηήξηα, ξεηίλεο, θπηηαξίλε) απφ ηα
νπνία πξνήιζε (Hilyard, 2012). Σν θεξνγφλν
αληηθαηνπηξίδεη ηνλ φγθν ηνπ ζπλνιηθνχ νξγαληθνχ
άλζξαθα (TOC) (Λφεο, Εαλλίθνο & Καξψλεο, 2013).
Κεξνγφλν πξνεξρφκελν απφ ιηπίδηα ζαιάζζηαο θαη
ρεξζαίαο πξνέιεπζεο κε αλαινγία Ζ/C κηθξφηεξε απφ
1,25, παξάγεη ηα πεξηζζφηεξν αμηνπνηήζηκα θνηηάζκαηα
πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ (Smil, 2008).
Σν αξγφ πεηξέιαην απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν
αξηζκφ ελψζεσλ ηνπ άλζξαθα κε ην πδξνγφλν, ελψ
πεξηέρεη κηθξέο πνζφηεηεο νξγαληθψλ ελψζεσλ, πνπ
πεξηέρνπλ ζείν, νμπγφλν, άδσην θαη κέηαιια, φπσο
βαλάδην, ληθέιην, ζίδεξν θαη ραιθφ (Λφεο et al, 2013).
Υαξαθηεξίδεηαη
αλάινγα
κε
ην
είδνο
ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ ππεξηεξνχλ θαη απνηεινχλ ηε
βάζε ηνπ. Μπνξεί λα είλαη λαθζεληθήο βάζεο, πνπ
πεξηέρεη θπξίσο λαθζέληα θαη αξσκαηηθά θαη απνδίδεη
κηθξφ πνζνζηφ βελδηλψλ θαιήο πνηφηεηαο θαη ιηπαληηθψλ,
παξαθηληθήο βάζεο, πνπ απνδίδεη κεγάιν πνζνζηφ
βελδηλψλ θαη ιηπαληηθψλ θαη κεηθηήο βάζεο πνπ έρεη
ελδηάκεζεο ηδηφηεηεο (Αλδξίηζνο, 2010). Όπσο θαίλεηαη
θαη ζην Γηάγξακκα 1, ζε θάζε νκφινγε ζεηξά

Περίληψη – θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε
ηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ θαη ηωλ πεηξειαηνεηδώλ θαη ε
δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη
νη επηζηεκνληθέο γλώζεηο γηα ηελ παξαγωγή θαη ηηο ηδηόηεηέο
ηνπο. ην πξώην κέξνο εμεηάδεηαη ην πεηξέιαην, ε πην
ζεκαληηθή πεγή πδξνγνλαλζξάθωλ γηα ηνλ θόζκν. Γίλεηαη
επηζθόπεζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπ, ηωλ ηξόπωλ αλάθηεζεο θαη
ηωλ ηδηνηήηωλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη
βαζηθόηεξεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο γηα ηε
κεηαηξνπή ηνπ ζηα λέα πξνϊόληα, ηα Πεηξειαηνεηδή. Γηα
θάζε πξνϊόλ γίλεηαη αλαθνξά ηωλ δηεξγαζηώλ θαη ηερληθώλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγωγή ηνπ. Επίζεο,
εμεηάδνληαη νξηζκέλεο από ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηέο
ηνπο, θαζώο θαη νη ρξήζεηο ηνπο. ην δεύηεξν κέξνο γίλεηαη
κηα πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Εμεηάδεηαη ε απόζηαμε ε νπνία
είλαη ε βαζηθόηεξε θπζηθή δηεξγαζία ζε έλα δηπιηζηήξην θαη
ε θαύζε ηωλ πδξνγνλαλζξάθωλ κηα κεγάιε πεγή ελέξγεηαο
γηα ηελ αλζξωπόηεηα. Σέινο, παξαηίζεληαη ζελάξηα θαη
ζρέδηα καζήκαηνο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο νξγάλωζεο θαη
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: πδξνγνλάλζξαθεο, πεηξέιαην, δηύιηζε

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
Πξνεγήζεθε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηεο νπνίαο ζηφρνο
ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε
ζχγρξνλε βηνκεραλία πεηξειαίνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ησλ δηαθφξσλ πεηξειαηνεηδψλ ζηα
δηπιηζηήξηα θαπζίκσλ. Οη πδξνγνλάλζξαθεο ζχκθσλα κε
ην λφκν 2289/1995 είλαη ηα θάζε είδνπο πεηξειαηνεηδή ζε
ζηεξεά, πγξή ή αέξηα θαηάζηαζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην
νξπθηφ αξγφ πεηξέιαην, ε θπζηθή βελδίλε, ηα θπζηθά
πδξνγνλναλζξαθνχρα αέξηα, θαζψο θαη θάζε είδνπο
νξπθηά ή νπζίεο πνπ εμνξχζζνληαη καδί ηνπο, ελψ σο
πεηξειαηνεηδή νξίδνληαη ηα πάζεο θχζεσο πξντφληα
δηχιηζεο
ηνπ
αξγνχ
πεηξειαίνπ,
ζηα
νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα (λ.
3054/2002). Ζ αλαινγία αηφκσλ H:C ζηνπο
πδξνγνλάλζξαθεο είλαη ελδεηθηηθή ηεο αλεπάξθεηαο
πδξνγφλνπ ζην ζχζηεκα (Olah & Molnár, 2003),
επεξεάδεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ
(θαζψο ε αλαινγία κεηψλεηαη ε ππθλφηεηα θαη ην ζεκείν
δέζεσο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ απμάλεηαη) θαη ηελ ηηκή
ηνπ (φζν πςειφηεξε είλαη ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε
ηηκή ηνπ ζε έλα δηπιηζηήξην, επεηδή απαηηείηαη ιηγφηεξν
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πδξνγνλαλζξάθσλ ην ζεκείν βξαζκνχ απμάλεηαη κε ηελ
αχμεζε ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο, ελψ γεληθφο θαλφλαο είλαη
φηη νη δηαθιαδηζκέλεο παξαθίλεο έρνπλ ρακειφηεξα
ζεκεία βξαζκνχ απφ ηα αληίζηνηρα n-αιθάληα (Speight,
2014).
II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μειεηήζεθαλ
δχν
βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ:

ζεκαληηθέο

πεξηνρέο

ηεο

ζε θαχζηκα θαηάιιεια γηα θηλεηήξεο απηνθηλήησλ
πςειήο ζπκπίεζεο.
 Αχμεζε ζην κνξηαθφ κέγεζνο (combination). Σέηνηεο
ηερληθέο είλαη ν πνιπκεξηζκφο θαη ε αιθπιίσζε, πνπ
κεηαηξέπνπλ αέξηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ζε πγξνχο, νη
νπνίνη είλαη θαηάιιεινη σο ζπζηαηηθά ησλ βελδηλψλ.
3) Οη δηεξγαζίεο θαζαξηζκνύ (finishing)-αλάκημεο
ζπλδπάδνπλ θαηεξγαζίεο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη
πξνδηαγξαθέο ηεο αγνξάο. Ζ πδξνγνλνθαηεξγαζία είλαη ε
θχξηα θαηεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζείνπ.
Δπίζεο θαηεξγάδνληαη ηα ιηπαληηθά, ε άζθαιηνο θαη άιια
κε ελεξγεηαθά πξντφληα πξηλ δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά (Shell
Group of Companies, 1983)

A. Βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο παξαγωγήο
πεηξειαηνεηδώλ
Ζ επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ πεξηιακβάλεη ηηο
δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνχ, ρεκηθήο κεηαηξνπήο θαη
θαζαξηζκνχ-αλάκημεο.
1) Ο δηαρωξηζκόο γίλεηαη είηε κε βάζε ην κνξηαθφ
κέγεζνο είηε κε βάζε ην κνξηαθφ ηχπν είηε κε βάζε θαη ηα
δχν (Shell Group of Companies, 1983 · Speight, 2015). Οη
θπξηφηεξεο ηερληθέο είλαη ε απφζηαμε (ε βαζηθφηεξε
δηεξγαζία θαη ππάξρεη πάληνηε ζε έλα δηπιηζηήξην), ε
απνξξφθεζε, ε εθρχιηζε, ε θξπζηάιισζε θαη ε
πξνζξφθεζε ζε πνξψδε πιηθά. ην Γηάγξακκα 2
θαίλεηαη ε αλαινγία αηφκσλ H/C θαη ν κέζνο αξηζκφο
αηφκσλ άλζξαθα ζην αξγφ θαη ζηα πξντφληα απφζηαμήο
ηνπ.

B. Μεξηθά πεηξειαηνεηδή
1) Βελδίλε: Δίλαη ζχλζεην κίγκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ,
πνπ έρεη ηππηθά εχξε δέζεσο απφ 100 έσο 400 °F (38 έσο
205 °C), φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή
Δηαηξεία Γνθηκψλ Μεζφδσλ θαη Τιηθψλ (ASTM) (Gary,
Handwerk & Kaiser 2007). Οη πδξνγνλάλζξαθεο ζε απηφ
ην εχξνο βξαζκνχ είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 4-12 άηνκα
άλζξαθα ζηελ κνξηαθή ηνπο δνκή θαη εκπίπηνπλ ζε ηξεηο
γεληθνχο ηχπνπο: παξαθίλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θπθινπαξαθηλψλ θαη δηαθιαδηζκέλσλ ηζνπαξαθηλψλ),
νιεθίλεο θαη αξσκαηηθά (Γηάγξακκα 1). Ζ ζρεηηθή
ζπγθέληξσζε ησλ ελψζεσλ πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλάινγα
κε ηελ πεγή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηε δηεξγαζία δηχιηζεο,
θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Μηα γεληθή
θαηαλνκή πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη ε εμήο: 4% -8% v/v
αιθάληα, 2% -5% v/v αιθέληα, ην 25%-40% v/v ηζναιθάληα, 3% -7% v/v θπθιναιθάληα, l% -4% v/v
θπθιναιθέληα θαη 20% -50% v/v αξσκαηηθά. Ωζηφζν,
απηέο νη αλαινγίεο πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ (Speight,
2014).

Δηάγξακκα 1: Μεηαβνιή ηνπ ζεκείνπ βξαζκνχ κε ηνλ αξηζκφ αηφκσλ
άλζξαθα γηα δηάθνξα ζπζηαηηθά (Speight, 2015).

2) Οη ηερληθέο ρεκηθήο κεηαηξνπήο πνπ εθαξκφδνληαη
ζηελ πεηξειατθή βηνκεραλία είλαη νη αθφινπζεο
 Μείσζε ηνπ κνξηαθνχ κεγέζνπο (cracking, δηάζπαζε)
ζηελ νπνία
βαξηά ζπζηαηηθά κεηαηξέπνληαη ζε
ειαθξχηεξα ηεο ηάμεο ησλ βελδηλψλ. Οη θαηεγνξίεο ηεο
δηάζπαζεο είλαη ε ζεξκηθή ππξφιπζε (thermal cracking)
πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ ημσδφιπζε visbreaking)
θαη ηελ εμαλζξάθσζε (coking), ε θαηαιπηηθή ππξφιπζε
(catalytic
cracking)
θαη
ε
πδξνγνλνππξφιπζε
(hydrocracking). Ζ εμαλζξάθσζε κπνξεί λα είλαη ηχπνπ
πζηέξεζεο (delayed coking), ξεπζηή (fluid coking) ή
επέιηθηε (flexicoking) (Shell Group of Companies, 1983,
Speight, 2015).
 Αιιαγή-ηξνπνπνίεζε ηεο κνξηαθήο δνκήο ρσξίο
ζθφπηκε αιιαγή κεγέζνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαιπηηθή
αλακφξθσζε θαη ε ηζνκεξείσζε, γηα ηε κεηαηξνπή
πξντφλησλ ηεο απφζηαμεο ηνπ πεηξειαίνπ, φπσο ε λάθζα

Δηάγξακκα 2: Αλαινγία αηφκσλ H/C θαη κέζνο αξηζκφο αηφκσλ
άλζξαθα ζηα πξντφληα ηεο απφζηαμεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (Λφεο et al,
2013).
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Ζ βελδίλε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά απνηειείηαη απφ
αλάκημε δηαθφξσλ θιαζκάησλ
πνπ παξάγνληαη ζε
δηαθνξεηηθέο κνλάδεο θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ αξγνχ
πεηξειαίνπ κέζα ζην δηπιηζηήξην, φπσο ε ειαθξηά λάθζα
(LSR) πνπ απνηειεί βαζηθφ θιάζκα ηεο αηκνζθαηξηθήο
απφζηαμεο, ε βελδίλε απφ θαηαιπηηθή ππξφιπζε, ε
βελδίλε απφ θαηαιπηηθή αλακφξθσζε, ε βελδίλε
πδξνγνλνππξφιπζεο, θαζψο θαη ε βελδίλε απφ
πνιπκεξηζκφ, αιθπιίσζε θαη ηζνκεξείσζε. ηε βελδίλε
πξνζηίζεληαη επίζεο θαη δηάθνξεο νπζίεο νη νπνίεο έρνπλ
σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο (πξφζζεηα
βελδηλψλ) (Gary et. al, 2007).

2) Πεηξέιαην θηλεηήξωλ εζωηεξηθήο θαύζεο (ληίδει
θίλεζεο): Σν θαχζηκν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
πνιχζηξνθεο ληηδεινκεραλέο. ε αληίζεζε κε ηε βελδίλε,
ην πεηξέιαην απηνλαθιέγεηαη κέζα ζην ζάιακν θαχζεο.
Ο δείθηεο θεηαλίνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηθαλφηεηα
απηαλάθιεμεο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ
κεγαινκνξηαθψλ n-παξαθηλψλ. Σν ληίδει θίλεζεο
παξάγεηαη απφ ηελ απφζηαμε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (gas
oils 200-350°C) θαη κπνξεί λα πεξηέρεη θαη δηάθνξα
πξντφληα ππξφιπζεο γηα λα θαιπθζεί ε απμαλφκελε
δήηεζε. Ζ αλάκημε γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
πιεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ππθλφηεηα, ηελ
πεξηνρή απφζηαμεο, ην ζεκείν θαπλνχ, ην δείθηε θεηαλίνπ
θαη ηελ ηάζε αηκψλ (Speight, 2014).
III. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
εκαληηθή πξνζδνθία θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάπηπμε δηδαθηηθψλ
ζελαξίσλ θαη ζρεδίσλ καζήκαηνο ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηεο ρεκείαο ηνπ πεηξειαίνπ Σν δηδαθηηθφ
ζελάξην αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή κηαο δηδαζθαιίαο κε
εζηηαζκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ζπγθεθξηκέλνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, δηδαθηηθέο αξρέο θαη πξαθηηθέο.
Τινπνηείηαη κέζα απφ κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζελαξίνπ πεξηγξάθνληαη ε δνκή θαη ε ξνή θάζε
δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη ξφινη ηνπ δηδάζθνληα θαη
ησλ δηδαζθνκέλσλ, αιιά θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα
φπνηα κέζα θαη ην δηαζέζηκν πιηθφ (ηαπξίδνπ, 2011). Σν
ζρέδην καζήκαηνο είλαη ζπγγεληθή έλλνηα κε ην ζελάξην
θαη ηείλνπλ πηα λα ηαπηηζηνχλ. Δπηιέρζεθαλ ε ζεσξεηηθή
κειέηε ηνπ πεηξειαίνπ-απφζηαμεο θαη δχν εξγαζηεξηαθέο
αζθήζεηο, ε κειέηε ηεο θαχζεο θαη ε κειέηε ηνπ
βξαζκνχ-απφζηαμεο, πνπ εληάζζνληαη ζην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο Υεκείαο Β΄ Λπθείνπ.

ην πεηξέιαην απνηειείηαη απφ κφξηα φπσο είλαη ε βελδίλε,
ην ληίδει θαη άιια, γηα ηελ άξζε απηήο ηεο παξαλφεζεο
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην αλάινγν ηεο ζήηαο (θφζθηλν). Σν
θφζθηλν δηαρσξίδεη έλα κίγκα
ζηεξεψλ πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ζε δπν νκάδεο ζπζηαηηθψλ. Σν
θφζθηλν
ζην
δηπιηζηήξην
δηαρσξίδεη
ηνπο
πδξνγνλάλζξαθεο παξφκνηνπ κνξηαθνχ κεγέζνπο (άξα θαη
παξφκνησλ ρεκηθψλ ηδηνηήησλ) ζε ππνζχλνια κε
παξφκνην κέγεζνο. Κάζε ζπιινγή πδξνγνλαλζξάθσλ
παξφκνηνπ κεγέζνπο νλνκάδεηαη βελδίλε, ληίδει, θ.ν.θ
(American Association for the Advancement of Science,
Oil Refining: A Closer Look, δηαζέζηκν ζην
http://sciencenetlinks.com/tools/oil-refining).
Σέινο, επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί δηαδξαζηηθφ
animation γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αηκνζθαηξηθήο
απφζηαμεο, θαζψο θαη ηελ παξαπέξα επεμεξγαζία πνπ
κπνξεί λα ππνζηεί ην θάζε θιάζκα γηα λα δψζεη πξντφληα
θαη ηηο ρξήζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ
απηή ηελ θαηεξγαζία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ εηδψλ βελδίλεο, απφ ην δηθηπαθφ
ηφπν
http://sciencenetlinks.com/interactives/energy/interactive/
api_treat_012810.swf ηεο American Association for the
Advancement of Science.

Α. Σελάξην καζήκαηνο πεηξέιαην-απόζηαμε
ηφρνο ηνπ ζελαξίνπ πεηξέιαην-απφζηαμε είλαη ε
θαηαλφεζε ηνπ βξαζκνχ θαη ηεο απφζηαμεο θαη πψο κε
ηελ απφζηαμε κπνξεί λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ελφο
κίγκαηνο.
ηελ πξψηε εηζαγσγηθή δηδαθηηθή ψξα πξνηείλνληαη
δχν θχιια εξγαζίαο. ην πξψην θχιιν ζα
ρξεζηκνπνηεζεί πίλαθαο κε ηα ζεκεία βξαζκνχ ησλ
αιθαλίσλ κε έλα έσο 10 άηνκα άλζξαθα επζείαο αιπζίδαο
θαη νη καζεηέο αθνχ ηα ηαμηλνκήζνπλ θαηά απμαλφκελν
ζεκείν βξαζκνχ ζα ζπζρεηίζνπλ ην ζεκείν βξαζκνχ κε
ην κέγεζνο ηεο αλζξαθηθήο αιπζίδαο. Δπεηδή δελ έρνπλ
δηδαρζεί ηηο δηακνξηαθέο δπλάκεηο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην
αλάινγν ησλ βξαζκέλσλ καθαξνληψλ ηα νπνία ιφγσ ηνπ
κήθνπο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν «ηπιηγκέλα» κεηαμχ ηνπο,
άξα είλαη δπζθνιφηεξν λα μερσξίζνπλ, αθνχ ππάξρνπλ
ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο πνπ ηα θξαηάλε καδί. ην δεχηεξν
θχιιν εξγαζίαο ζα ζπζρεηίζνπλ ηα ζεκεία βξαζκνχ
ηζνκεξψλ πεληαλίσλ θαη νθηαλίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ
δηαθιαδψζεσλ ησλ κνξίσλ.
ηηο δχν επφκελεο δηδαθηηθέο ψξεο ζα πινπνηεζεί ην
ηξίην θχιιν εξγαζίαο. Δδψ ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ
πξνέιεπζε, ηε ζχζηαζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ
πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ζηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα
παξαρζνχλ απφ ην πεηξέιαην κε άμνλεο ηε ρξήζε γηα ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο. Δπεηδή πνιινί καζεηέο ζεσξνχλ φηη

Β. Σρέδην καζήκαηνο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο κειέηεο ηεο
θαύζεο
ε απηφ ην ζρέδην καζήκαηνο ηα θχξηα ζεκεία είλαη:
1) Ζ γξαθή ηεο ρεκηθήο εμίζσζεο ηεο πιήξνπο θαη
αηεινχο θαχζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Γηα ηελ
εμάζθεζε ζηελ νξζή ζπκπιήξσζε ρεκηθψλ εμηζψζεσλ
θαχζεο
πδξνγνλαλζξάθσλ
θαη
ζηνηρεηνκεηξηθψλ
ππνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη ην animation ζηελ
ηζηνζειίδα
http://group.chem.iastate.edu/Greenbowe/sections/projectf
older/flashfiles/stoichiometry/stoic_select_both.html.
2) Ζ εθηέιεζε πεηξάκαηνο θαχζεο θαη ε πεηξακαηηθή
αλίρλεπζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαχζεο (λεξφ, δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα θαη αηζάιε). Υξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν ην
βνπηάλην απφ έλα θακηλέην. Ωο πξνέθηαζε, γίλεηαη
δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε αηειήο
θαχζε
ηνπο
(Γάθεο,
Θενδσξφπνπινο,
Γ.,
Θενδσξφπνπινο, Π., Κάιιεο & Ληνδάθεο, 2013)
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C. Σρέδην καζήκαηνο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο κειέηεο ηνπ
βξαζκνύ θαη ηεο απόζηαμεο
ε απηφ ην ζρέδην καζήκαηνο ηα θχξηα ζεκεία είλαη:
1) Γηαηί ν βξαζκόο εμαξηάηαη θαη από ηελ πίεζε:
Υξεζηκνπνηείηαη ην αλάινγν ηνπ θνπζθσκέλνπ
κπαινληνχ πνπ ζπάδεη φηαλ ζεξκαλζεί. Δάλ ζεξκάλνπκε
ην κπαιφλη (πξνζεθηηθά ψζηε λα κελ θάςνπκε ην
εμσηεξηθφ πιαζηηθφ) ηφηε ην κπαιφλη ζα δηνγθσζεί. Ζ
θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ απμάλεηαη, αιιά ηα κφξηά
ηνπ δελ κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ, δηφηη ην πιαζηηθφ ηα
ζπγθξαηεί. Όηαλ ζεξκαλζεί πεξηζζφηεξν, ηα κφξηα ζα
ζπάζνπλ ην πιαζηηθφ. Σν κπαιφλη ζθάεη! Σν πιαζηηθφ
αληηπξνζσπεχεη ηελ εμσηεξηθή πίεζε. Κξαηάεη ηα κφξηα
ηνπ αέξα θαη δελ ηα αθήλεη λα εθηνλσζνχλ. Σν ζθάζηκν
αληηπξνζσπεχεη ην βξαζκφ φπνπ ε πίεζε κέζα ζην
κπαιφλη γίλεηαη ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε ζην κπαιφλη
κνξίσλ (American Association for the Advancement of

Science, Oil Refining: A Closer Look, δηαζέζηκν ζην
http://sciencenetlinks.com/tools/oil-refining).
Με ηνλ ίδην ηξφπν, έλα πγξφ βξάδεη φηαλ ε πίεζή ηνπ
γίλεη ίζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε.
2)
Πείξακα
απιήο
απόζηαμεο
θξαζηνύ:
Καηαγξάθνληαη νη ρξφλνη ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ φγθσλ
απνζηάγκαηνο, νη αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ φγθσλ θαη νη αληίζηνηρνη ρξφλνη
πνπ απαηηήζεθαλ.
3) Πείξακα θιαζκαηηθήο απόζηαμεο θξαζηνύ:
Καηαγξάθνληαη θαη εδψ νη ρξφλνη ιήςεο ζπγθεθξηκέλσλ
φγθσλ απνζηάγκαηνο, νη αληίζηνηρεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε απηψλ ησλ φγθσλ θαη νη αληίζηνηρνη ρξφλνη
πνπ απαηηήζεθαλ.
4) Υπνινγηζκνί θαη εμαγωγή ζπκπεξαζκάηωλ: Γίλεηαη
ε θακπχιε ζχζηαζεο πγξνχ-αηκψλ γηα ην ζχζηεκα
αιθνφιεο –λεξνχ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Απφ ηηο
ζεξκνθξαζίεο, ππνινγίδνληαη νη πεξηεθηηθφηεηεο ζε
αιθνφιε.
Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ απνζηάμεσλ φπνπ
ζα πξνζεγγηζηεί ε θιαζκαηηθή σο έλα ζχλνιν απιψλ
δηαδνρηθψλ απνζηάμεσλ. πγθεθξηκέλα, ζα ζπγθξηζνχλ νη
πεξηεθηηθφηεηεο ησλ απνζηαγκάησλ θαη νη ρξφλνη ιήςεο
ίζσλ φγθσλ απνζηάγκαηνο. Με βάζε ην ρξφλν ιήςεο
απνζηαγκάησλ ζα εθηηκεζεί ν ιφγνο επαλαξξνήο
(Καιθάλεο, Υαηήξεο, 1999).
Σέινο, ζπλδέεηαη ε ηθαλφηεηα κηαο βελδίλεο λα
εθθηλεί ην απηνθίλεην κε ην ζεκείν δέζεσο ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ πεξηέρεη θαη άξα κε ην είδνο ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ είλαη επηζπκεηνί.

Απφ ηε κειέηε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ησλ
πξντφλησλ πεηξειαίνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο Υεκείαο ηεο Β΄ηάμεο ηνπ
γεληθνχ ιπθείνπ, πξνέθπςε φηη θάπνηεο θαηάιιειεο
ελδεηθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα ήηαλ ε κειέηε ηεο θαχζεο,
ηνπ βξαζκνχ θαη ηεο απφζηαμεο, ζεσξεηηθά θαη
εξγαζηεξηαθά. Οη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
πεξηγξάθεθαλ πηζηεχνπκε φηη ζα νδεγήζνπλ ζηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, αθνχ πξνζθέξνπλ αθνξκέο γηα
δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ελψ ν
δηδάζθνληαο γίλεηαη νδεγφο ζην πιάη ησλ καζεηψλ θαη φρη
ν «ζνθφο ηεο έδξαο». Πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε απηψλ
ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε
αμηνιφγεζή ηνπο.
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Γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θπζηθψλ
επηζηεκψλ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ
επηζηεκνληθή νπηηθή αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ (θαζεκεξηλήβησκαηηθή γλψζε), αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή γλψζε.
Γηα ηελ πεηζαξρεκέλε κεηαηξνπή ηεο θαζεκεξηλήο
γλψζεο ζε επηζηεκνληθή είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ηφζν
ε άξζε ησλ γλσζηηθψλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηψλ, φζν
θαη ε ελζσκάησζε ηνπ πεηξάκαηνο σο κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν παξαγσγήο γλψζεο.
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