
Φυσικό αέριοΦυσικό αέριο

ΒιοαέριοΒιοαέριο

Αλκάνια Αλκάνια 



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

• Είναι:
µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το 
µεθάνιο, CH4 (µέχρι και 90%)

• Χρησιµοποιείται ως:
Καύσιµο
Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία

22

Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία

Πλεονεκτήµατα έναντι του πετρελαίου:
• Είναι καθαρό καύσιµο

Αντίθετα µε το πετρέλαιο που παράγει επικίνδυνους ρύπους, Αντίθετα µε το πετρέλαιο που παράγει επικίνδυνους ρύπους, 
οξείδια του θείου, του αζώτου και στάχτηοξείδια του θείου, του αζώτου και στάχτη

• Έχει µεγάλη θερµαντική ικανότητα
Μια εξαιρετικά σηµαντική πηγή ενέργειαςΜια εξαιρετικά σηµαντική πηγή ενέργειας



Σύσταση φυσικού αερίουΣύσταση φυσικού αερίου
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Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίουΟι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή φυσικού αερίου

44



Κατανοµή ενεργειακών πόρων Κατανοµή ενεργειακών πόρων 
παγκοσµίωςπαγκοσµίως

•• Το ποσοστό παγκόσµιας Το ποσοστό παγκόσµιας 
κατανάλωσης του κατανάλωσης του 
φυσικού αερίου είναι φυσικού αερίου είναι 
25% αυτή τη στιγµή.25% αυτή τη στιγµή.
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•• Χώρες που χρησιµοποιούν Χώρες που χρησιµοποιούν 
περισσότερο το φυσικό περισσότερο το φυσικό 
αέριο είναι: ΗΠΑ, Κίνα, αέριο είναι: ΗΠΑ, Κίνα, 
Ιαπωνία, ΓερµανίαΙαπωνία, Γερµανία



Η Ενέργεια στην Ελλάδα του σήµερα Η Ενέργεια στην Ελλάδα του σήµερα 
(2009) (2009) 
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Τυπικός ταµιευτήρας  Τυπικός ταµιευτήρας  
φυσικού αερίουφυσικού αερίου

77



ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 3 ΚΑΥΣΙΜΑΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 3 ΚΑΥΣΙΜΑ

PpmPpm

(mg/kg)(mg/kg)
φυσικό αέριοφυσικό αέριο πετρέλαιοπετρέλαιο κάρβουνοκάρβουνο

Οξείδιο θειου Οξείδιο θειου 
SSΟΟxx

0,30,3 9595 147147

Οξείδιο Αζώτου Οξείδιο Αζώτου 
1616 6161 160160
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Οξείδιο Αζώτου Οξείδιο Αζώτου 
ΝΟΝΟxx

1616 6161 160160

ΣκόνεςΣκόνες 1,41,4 8,28,2 3232

Μονοξείδιο του Μονοξείδιο του 
άνθρακαάνθρακα

99 1717 1616

Αιωρούµενα Αιωρούµενα 
σωµατίδιασωµατίδια

0,40,4 8,28,2 5500



Ο κεντρικός αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα
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Τι είναι η βιοµάζα;Τι είναι η βιοµάζα;
•• Βιοµάζα είναι το σύνολο της νεκρής οργανικής ύλης που παράγεται Βιοµάζα είναι το σύνολο της νεκρής οργανικής ύλης που παράγεται 

από τα ζώα και τα φυτά.από τα ζώα και τα φυτά.
Ξύλα, υπολείµµατα καλλιέργειας, υπολείµµατα δασικών εκτάσεων, Ξύλα, υπολείµµατα καλλιέργειας, υπολείµµατα δασικών εκτάσεων, 
ενεργειακές καλλιέργειες και ζωικά απόβλητα αποτελούν παραδείγµατα ενεργειακές καλλιέργειες και ζωικά απόβλητα αποτελούν παραδείγµατα 
βιοµάζας που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. βιοµάζας που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. 

•• Η βιοµάζα παρέχει όχι µόνο ενέργεια αλλά επίσης τροφή, υλικά Η βιοµάζα παρέχει όχι µόνο ενέργεια αλλά επίσης τροφή, υλικά 
οικοδόµησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρµακα και χηµικά. οικοδόµησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρµακα και χηµικά. 
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••
οικοδόµησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρµακα και χηµικά. οικοδόµησης, χαρτί, υλικά υφαντουργίας, φάρµακα και χηµικά. 

•• Η βιοµάζα έχει χρησιµοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς από τη στιγµή που Η βιοµάζα έχει χρησιµοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς από τη στιγµή που 
ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά. Για εκατοµµύρια χρόνια οι άνθρωποι ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά. Για εκατοµµύρια χρόνια οι άνθρωποι 
έκαιγαν ξύλα για να θερµάνουν το σπίτι τους και να µαγειρέψουν την τροφή έκαιγαν ξύλα για να θερµάνουν το σπίτι τους και να µαγειρέψουν την τροφή 
τους. τους. 

•• Στις µέρες µας, τα καύσιµα από τη βιοµάζα βρίσκουν διάφορες εφαρµογές, Στις µέρες µας, τα καύσιµα από τη βιοµάζα βρίσκουν διάφορες εφαρµογές, 
από τη θέρµανση του σπιτιού, την κίνηση ενός αυτοκινήτου µέχρι την από τη θέρµανση του σπιτιού, την κίνηση ενός αυτοκινήτου µέχρι την 
λειτουργία ενός υπολογιστή ή ακόµα και ενός εργοστασίου.λειτουργία ενός υπολογιστή ή ακόµα και ενός εργοστασίου.



Η βιοµάζα είναι ο φυσικός τρόπος για Η βιοµάζα είναι ο φυσικός τρόπος για 
την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας.την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας.

•• Συγκεκριµένα τα φυτά απορροφούν Συγκεκριµένα τα φυτά απορροφούν 
ηλιακή ακτινοβολία και µε τη ηλιακή ακτινοβολία και µε τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης τη 
µετατρέπουν σε ενέργεια. µετατρέπουν σε ενέργεια. 
Αναλυτικότερα οι φυτικοί οργανισµοί Αναλυτικότερα οι φυτικοί οργανισµοί 
µε τη βοήθεια του ήλιου και των µε τη βοήθεια του ήλιου και των 
θρεπτικών συστατικών του εδάφους θρεπτικών συστατικών του εδάφους 
µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα 
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µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα 
της ατµόσφαιρας και το νερό σε της ατµόσφαιρας και το νερό σε 
σάκχαρα (υδατάνθρακες) και οξυγόνο. σάκχαρα (υδατάνθρακες) και οξυγόνο. 

•• Οι υδατάνθρακες αποτελούν την Οι υδατάνθρακες αποτελούν την 
αποθηκευµένη ενέργεια του φυτού. αποθηκευµένη ενέργεια του φυτού. 
Για παράδειγµα οι τροφές που είναι Για παράδειγµα οι τροφές που είναι 
πλούσιες σε υδατάνθρακες (όπως τα πλούσιες σε υδατάνθρακες (όπως τα 
ζυµαρικά) είναι πολύ καλές πηγές ζυµαρικά) είναι πολύ καλές πηγές 
ενέργειας για το ανθρώπινο σώµα. ενέργειας για το ανθρώπινο σώµα. 



ΒΙΟΑΕΡΙΟ

• είναι:
το αέριο που παράγεται από τη σήψη της βιοµάζας (το σύνολο 
της νεκρής οργανικής ύλης που παράγουν τα ζώα και τα φυτά) 
και του οποίου το κύριο συστατικό είναι το µεθάνιο.

• προέλευση:
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• προέλευση:
� από βιολογικές δράσεις, όταν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, 
όπως συµβαίνει κατά την αποσύνθεση (σήψη) οργανικών 
ενώσεων στα έλη.
� Οι αγελάδες αποτελούν µία σηµαντική πηγή βιοαερίου, όχι 
ακριβώς οι ίδιες, αλλά τα βακτήρια µε τα οποία συµβιώνουν.
( Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια αποσύνθεση 
οργανικών απορριµµάτων που συγκεντρώνονται σε χωµατερές. 



Σύσταση Σύσταση –– χρήση  βιοαερίουχρήση  βιοαερίου

•• Αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του Αποτελείται κυρίως από µεθάνιο και διοξείδιο του 
άνθρακα µαζί µε υδρατµούς και µικρές ποσότητες άνθρακα µαζί µε υδρατµούς και µικρές ποσότητες 
οργανικών ενώσεων.οργανικών ενώσεων.

•• Η σηµαντική περιεκτικότητα µεθανίου στο βιοαέριο το Η σηµαντική περιεκτικότητα µεθανίου στο βιοαέριο το 
καθιστά κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για καθιστά κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για 
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καθιστά κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για καθιστά κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για 
παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής). παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής και θερµικής). 

• Αποτελεί:
πρώτη ύλη ανανεώσιµης πηγής ενέργειας.

• Προκαλεί:
πυρκαγιές στις «χωµατερές» από την ανάφλεξή του 



Παραγωγή βιοαερίου από Παραγωγή βιοαερίου από 
οργανικά υπολείµµαταοργανικά υπολείµµατα

•• Καθώς τα φυτά και τα ζώα Καθώς τα φυτά και τα ζώα 
αποσυντίθενται µε τη βοήθεια αποσυντίθενται µε τη βοήθεια 
µικροοργανισµών (αποικοδοµητών), µικροοργανισµών (αποικοδοµητών), 
παράγεται ένα άχρωµο και άοσµο παράγεται ένα άχρωµο και άοσµο 
αέριο το µεθάνιο. αέριο το µεθάνιο. 
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•• Στις µονάδες επεξεργασίας των Στις µονάδες επεξεργασίας των 
αποβλήτων, συλλέγονται τα απόβλητα αποβλήτων, συλλέγονται τα απόβλητα 
και τοποθετούνται σε δεξαµενές όπου και τοποθετούνται σε δεξαµενές όπου 
επικρατούν κατάλληλες συνθήκες για επικρατούν κατάλληλες συνθήκες για 
την καλλιέργεια και ανάπτυξη την καλλιέργεια και ανάπτυξη 
συγκεκριµένου βακτηριακού συγκεκριµένου βακτηριακού 
πληθυσµού που θα αποικοδοµήσει το πληθυσµού που θα αποικοδοµήσει το 
οργανικό φορτίο των αποβλήτων.οργανικό φορτίο των αποβλήτων.



Μετατροπή της κοπριάς των Μετατροπή της κοπριάς των 
αγελάδων σε βιοκαύσιµααγελάδων σε βιοκαύσιµα

•• Η κοπριά από τις αγελάδες σε Η κοπριά από τις αγελάδες σε 
κοντινό γαλακτοκοµείο βράζεται κοντινό γαλακτοκοµείο βράζεται 
µαζί µε γρασίδι και υπολείµµατα µαζί µε γρασίδι και υπολείµµατα 
από τη βιοµηχανία τροφίµων και από τη βιοµηχανία τροφίµων και 
το βιοαέριο που το βιοαέριο που 
απελευθερώνεται κατά τη απελευθερώνεται κατά τη 
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απελευθερώνεται κατά τη απελευθερώνεται κατά τη 
διαδικασία αυτή, χρησιµοποιείται διαδικασία αυτή, χρησιµοποιείται 
ως καύσιµο για τους κινητήρες ως καύσιµο για τους κινητήρες 
του εργοστασίου.του εργοστασίου.

•• Η ενέργεια που παράγεται Η ενέργεια που παράγεται 
διανέµεται σε περίπου 1.100 διανέµεται σε περίπου 1.100 
σπίτια που βρίσκονται στην σπίτια που βρίσκονται στην 
περιοχή γύρω από το περιοχή γύρω από το 
Λέουβαρντεν στη βόρεια Λέουβαρντεν στη βόρεια 
Ολλανδία.Ολλανδία.



Παράδειγµα αξιοποίησης βιοαερίου Παράδειγµα αξιοποίησης βιοαερίου 
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Μονάδα παραγωγής βιοαερίουΜονάδα παραγωγής βιοαερίου
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•• Πρόσφατα ολοκληρώθηκε για Πρόσφατα ολοκληρώθηκε για 
λογαριασµό της ΒΕΑΛ (Βιοαέριολογαριασµό της ΒΕΑΛ (Βιοαέριο--
Ενέργεια Ανω Λιοσίων) ο σταθµός Ενέργεια Ανω Λιοσίων) ο σταθµός 
παραγωγής ηλεκτρικής και παραγωγής ηλεκτρικής και 
θερµικής ενέργειας από βιοαέριο, θερµικής ενέργειας από βιοαέριο, 

•• Το βιοαέριο που παράγεται, Το βιοαέριο που παράγεται, 
αποτελείται κυρίως από αποτελείται κυρίως από 
µεθάνιο (γενικά 40µεθάνιο (γενικά 40--70%) και 70%) και 
διοξείδιο του άνθρακα, ενώ διοξείδιο του άνθρακα, ενώ --
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θερµικής ενέργειας από βιοαέριο, θερµικής ενέργειας από βιοαέριο, 
το οποίο αντλείται από τον όγκο το οποίο αντλείται από τον όγκο 
των απορριµµάτων που των απορριµµάτων που 
εναποτίθενται στον Χωµατερή εναποτίθενται στον Χωµατερή 
Ανω Λιοσίων. Ανω Λιοσίων. 

•• Η µονάδα έχει δυνατότητα να Η µονάδα έχει δυνατότητα να 
παρέχει 8.000 κυβικά µέτρα παρέχει 8.000 κυβικά µέτρα 
βιοαερίου την ώρα, ενώ βιοαερίου την ώρα, ενώ 
ταυτόχρονα παράγει και ταυτόχρονα παράγει και 
ηλεκτρισµό (ισχύς 13MW) και ηλεκτρισµό (ισχύς 13MW) και 
θερµότητα (16MW).θερµότητα (16MW).

διοξείδιο του άνθρακα, ενώ διοξείδιο του άνθρακα, ενώ --
συνήθως µέχρι 5%συνήθως µέχρι 5%--
συµµετέχουν στη σύστασή του συµµετέχουν στη σύστασή του 
και άλλα αέρια όπως και άλλα αέρια όπως 
υδρογόνο, άζωτο, µονοξείδιο υδρογόνο, άζωτο, µονοξείδιο 
του άνθρακα, υδρόθειο, του άνθρακα, υδρόθειο, 
υδρατµοί κ.λπ. υδρατµοί κ.λπ. 

•• Οσο υψηλότερη είναι η Οσο υψηλότερη είναι η 
περιεκτικότητα του βιοαερίου περιεκτικότητα του βιοαερίου 
σε µεθάνιο, τόσο µεγαλύτερη σε µεθάνιο, τόσο µεγαλύτερη 
απόδοση έχει ως καύσιµο για απόδοση έχει ως καύσιµο για 
παραγωγή ενέργειας παραγωγή ενέργειας 



Εντόπισαν βιοαέριο στην ΚρήτηΕντόπισαν βιοαέριο στην Κρήτη
•• Βιοαέριο το οποίο µπορεί να Βιοαέριο το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στο άµεσο µέλλον για χρησιµοποιηθεί στο άµεσο µέλλον για 
θέρµανση θερµοκηπίων αλλά ακόµη θέρµανση θερµοκηπίων αλλά ακόµη 
και κατοικιών, εντόπισαν σε µια και κατοικιών, εντόπισαν σε µια 
περιοχή που περικλείεται µεταξύ των περιοχή που περικλείεται µεταξύ των 
χωριών Μπαδιά, ∆ραπέτι, Τουρλωτή χωριών Μπαδιά, ∆ραπέτι, Τουρλωτή 
και Γαρίπακαι Γαρίπα

•• Ανορύχθηκαν τέσσερις ερευνητικές Ανορύχθηκαν τέσσερις ερευνητικές 
γεωτρήσεις συνολικού βάθους 1.446 γεωτρήσεις συνολικού βάθους 1.446 
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•• Ανορύχθηκαν τέσσερις ερευνητικές Ανορύχθηκαν τέσσερις ερευνητικές 
γεωτρήσεις συνολικού βάθους 1.446 γεωτρήσεις συνολικού βάθους 1.446 
µέτρων στο διάστηµα 2006µέτρων στο διάστηµα 2006--20082008

•• Στο σύνολο των γεωτρήσεων Στο σύνολο των γεωτρήσεων 
εντοπίστηκε βιοαέριο σε ζώνη βάθους εντοπίστηκε βιοαέριο σε ζώνη βάθους 
180 περίπου µέτρων µε 180 περίπου µέτρων µε 
περιεκτικότητα 90% σε µεθάνιο, οι περιεκτικότητα 90% σε µεθάνιο, οι 
ποσότητες του οποίου εκτιµώνται ποσότητες του οποίου εκτιµώνται 
σηµαντικές σηµαντικές 

•• Τα ευρήµατα των επιστηµόνων Τα ευρήµατα των επιστηµόνων 
µένουν αναξιοποίητα µέχρι σήµερα µένουν αναξιοποίητα µέχρι σήµερα 
λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης. λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης. 



ΑΛΚΑΝΙΑ

• Είναι οι άκυκλοι 
κορεσµένοι 
υδρογονάνθρακες.

• Έχουν γενικό 

2020

• Έχουν γενικό 
µοριακό τύπο:

CvH2v+2 v≥1

• ∆ιάταξη στο χώρο:

Τετραεδρική



ΙΣΟΜΕΡΗ ΙΣΟΜΕΡΗ CC44HH1010

βουτάνιο µέθυλο προπάνιο
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ΙΣΟΜΕΡΗ ΙΣΟΜΕΡΗ CC55HH1122

πεντάνιο

2222

µέθυλο 
βουτάνιο

διµέθυλο 
προπάνιο



Άτοµα άνθρακαΆτοµα άνθρακα Αριθµός ισοµερώνΑριθµός ισοµερών

44 22

55 33

66 55

2323

77 99

88 1818

1010 7575

1515 4.3474.347

2020 366.319 366.319 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ

• Τα απλούστερα (µεθάνιο έως 
πεντάνιο):

µπορούν να παραχθούν σε καθαρή
κατάσταση µε κλασµατική απόσταξη 
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κατάσταση µε κλασµατική απόσταξη 
του πετρελαίου ή του φυσικού 
αερίου.

• Τα υπόλοιπα:

µπορούν να παραχθούν συνθετικά



ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ

• τα κατώτερα µέλη των αλκανίων
(C1 ‐‐‐‐ C4) είναι αέρια, άχρωµα,
άοσµα και αδιάλυτα στο νερό.

• τα µεσαία µέλη (C5 ‐‐‐‐ C16) είναι υγρά
µε χαρακτηριστική οσµή
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‐‐‐‐

µε χαρακτηριστική οσµή
πετρελαίου και

• τα ανώτερα (C17 και άνω) είναι
στερεά, άχρωµα µε υφή κεριού,
όπως η βαζελίνη.



•• Το σηµείο τήξης και το Το σηµείο τήξης και το 
σηµείο ζέσης των σηµείο ζέσης των 
αλκανίων αυξάνει µε τον αλκανίων αυξάνει µε τον 
αριθµό των ατόµων αριθµό των ατόµων 
άνθρακαάνθρακα

•• Μέχρι 4 άτοµα άνθρακα Μέχρι 4 άτοµα άνθρακα 
είναι αέριαείναι αέρια
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•• Μέχρι 1Μέχρι 166 άτοµα άνθρακα άτοµα άνθρακα 
είναι υγράείναι υγρά

•• Η πυκνότητα τωνΗ πυκνότητα των
αλκανίων αυξάνει µε τα αλκανίων αυξάνει µε τα 
άτοµα άνθρακαάτοµα άνθρακα



ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ
(Αντιδράσεις που δίνουν τα αλκάνια)

Γενικά τα αλκάνια είναι αδρανείς ενώσεις. Σε κατάλληλες 

όµως συνθήκες µπορούν να δώσουν αντιδράσεις όπως:

• ΚΑΥΣΗ
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• ΚΑΥΣΗ

• ΠΥΡΟΛΥΣΗ

• ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Καύση Καύση CHCH44
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καύση υγραερίου καύση υγραερίου CC44HH1010

CC44HH10  10  ++ OO 2  2  �� 4CO4CO22 ++ 5H5H22OO2

13
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καύση βενζίνης καύση βενζίνης CC88HH1188

CC88HH1188 ++ OO 2  2  �� 88COCO22 ++ 99HH22OO2

25
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Γενική αντίδραση καύσης αλκανίων
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ΠΥΡΟΛΥΣΗ
� είναι:

η θερµική διάσπαση απουσία αέρα 
κάτω από πίεση, µε ή χωρίς 
καταλύτη, που οδηγεί σε µίγµατα 
κορεσµένων και
ακόρεστων υδρογονανθράκων µε 
µικρότερη σχετική µοριακή µάζα ή 
σε ισοµερείς µε διακλαδισµένη 
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µικρότερη σχετική µοριακή µάζα ή 
σε ισοµερείς µε διακλαδισµένη 
αλυσίδα .

� εφαρµόζεται:
• Παραγωγή βενζίνης
• Αναµόρφωση βενζίνης
• Παραγωγή πρώτων υλών

πετροχηµικής βιοµηχανίας



ΠΥΡΟΛΥΣΗΠΥΡΟΛΥΣΗ
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Είναι:

η διαδικασία όπου σε ορισµένες συνθήκες είναι
δυνατό να υποκατασταθούν ( να παραχωρήσουν
την θέση τους) ένα ή περισσότερα υδρογόνα ενός
αλκανίου από άλλα στοιχεία ή οµάδες στοιχείων.

•
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• Π.χ. Αλογόνωση αλκανίων:
Φωτοχηµική αντίδραση υποκατάστασης υδρογόνου από 
αλογόνο 

• Φωτοχηµική αντίδραση:
για την πραγµατοποίηση της απαιτείται παρουσία φωτός



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ
CH4 : χρησιµοποιείται ως καύσιµο (φυσικό αέριο - βιοαέριο -

αέριο νάφθας) και ως πρώτη ύλη στην πετροχηµεία.

C3H8 -C4H10 : χρησιµοποιείται ως υγραέριο στις γνωστές µας
φιάλες «πετρογκάζ» ή τα κοινά «γκαζάκια», τα οποία
περιέχουν µίγµα C3H8 και C4Η10 υγροποιηµένο υπό πίεση.

C H -C H : χρησιµοποιείται υπό µορφή µίγµατος κυρίως
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C5H12-C6H12 : χρησιµοποιείται υπό µορφή µίγµατος κυρίως
ως διαλύτης µε το όνοµα πετρελαϊκός αιθέρας.

C7H16-C9H20 : χρησιµοποιείται υπό µορφή µίγµατος ως
καύσιµο (βενζίνη).

Αλκάνια µε 20 και πάνω άτοµα άνθρακα στο µόριό τους:
χρησιµοποιούνται στη φαρµακευτική (βαζελίνη) και για την
κατασκευή κεριών (παραφίνη).


