
Gaz ziemny, ropa naftowa 

i węgle kopalne 

czyli 

 naturalne 

źródła 

węglowodorów  



ZWIĄZKI ORGANICZNE 

Związki chemiczne zbudowane z węgla i wodoru, 

mogą zawierać też inne pierwiastki chemiczne tj: 

tlen, azot, siarkę  lub fosfor.  

 Węgiel w związkach organicznych jest zawsze IV 

wartościowy.  

 wyjątek stanowi kwas węglowy H2CO3, który jest 

nie organiczny 

 



WĘGLOWODORY 

 Najprostsze związki organiczne zbudowane wyłącznie z 

węgla i wodoru. 

Np.: CH4,   C2H6,  C10H22    



PODZIAŁ WĘGLOWODORÓW ZE WZGLĘDU 

NA BUDOWĘ CZĄSTECZKI 

(TOPOLOGIA ŁAŃCUCHA WĘGLOWEGO) 

 liniowe – w których występują ściśle liniowe łańcuchy węglowe – np.: 

metan, etan. 

 rozgałęzione – w których występują boczne odgałęzienia w łańcuchu – 

np. izooktan, izobutan. 

 alicykliczne – w których występują pierścienie węglowe – np. cykloheksan 

 policykliczne– w których występują dwa lub więcej pierścieni cyklicznych, 

w których część atomów węgla jest "współdzielona" np. naftalen 

 bi- i więcej cykliczne – w których występują dwa lub więcej 

"przeplatających" się układów pierścieniowych, np. adamantan 

 mieszane – w których występują różne kombinacje układów cyklicznych, 

liniowych i rozgałęzionych – np. karoten 





PODZIAŁ WĘGLOWODORÓW ZE 

WZGLĘDU NA WYSTĘPOWANIE WIĄZAŃ 

WIELOKROTNYCH WĘGIEL – WĘGIEL: 

 nasycone, zwane inaczej alkanami w których nie występują podwójne i 
potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla 

 węglowodory nienasycone, w których te wiązania występują, które dzielą się 
dalej na: 

 alkeny (olefiny) – zawierające wiązania podwójne (np. etylen), które ponownie 
dzielą się na: 

 dieny – zawierające dwa wiązania podwójne, które po raz kolejny dzielą się na: 

 alleny – w których występują skumulowane układy wiązań podwójnych (C=C=C) (np. 1,2-
butadien) 

 dieny sprzężone – w których występują dwa wiązania podwójne przedzielone jednym 
pojedynczym: (C=C−C=C) (np. 1,3-butadien) 

 polieny– w których występuje więcej niż dwa wiązania podwójne. 

 alkiny– w których występują wiązania potrójne węgiel-węgiel (np. acetylen) 

 węglowodory aromatyczne – w których występują struktury ze specyficznie 
sprzężonymi układami wiązań podwójnych (np. benzen). 



NATURALNE ŹRÓDŁA 

WĘGLOWODORÓW: 

 gaz ziemny  

 ropa naftowa  

węgle kopalne 



Gaz ziemny 
            To mieszanina gazowych węglowodorów o niewielkiej 

liczbie atomów węgla w cząsteczce. 

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (39-99% w 

zależności od miejsca wydobycia).  

W skład tego paliwa kopalnego wchodzą także  inne 

węglowodory – etan, propan, butan oraz azot, tlenek węgla 

(II), tlenek węgla (IV), hel i siarkowodór. Najczęściej 

występuje w złożach ropy naftowej, a także w kopalniach 

węgla kamiennego.  



ROPA NAFTOWA 

          Jest ciekłą mieszaniną jednorodną głównie 

węglowodorów w stanie gazowym, ciekłym i stałym, 

wzajemnie w sobie rozpuszczonych. Ropę naftową 

wydobywa się z pokładów znajdujących się pod powierzchnią 

lądu lud dna morskiego.  



DESTYLACJA ROPY NAFTOWEJ 

Produkty destylacji ropy naftowej: 

 Gaz ziemny (1-4 atomów węgla) 

 Benzyny (5-12 atomów węgla) 

 Nafty (9-16 atomów węgla)  

 Oleje napędowe (15-18 atomów węgla) 

 Mazut (pow. 17 atomów węgla) 



BENZYNA 

           Benzyna – mieszania węglowodorów zawierających od 5 

do 12 atomów węgla w cząsteczce. Są to przede wszystkim 

alkany. Powstaje w wyniku krakingu czyli reakcji rozkładu 

alkanów o dużych cząsteczkach w warunkach obniżonego lub 

podwyższonego ciśnienia i temp. ok 500oC i katalizatorów. 



MAZUT 

Mazut -  gęsta, oleista pozostałość po destylacji ropy 

naftowej o barwie ciemnobrunatnej do czarnej.  



WĘGLE KOPALNE 

           W przyrodzie występuje wiele odmian węgla 

kopalnego, różnią się one zawartością węgla 

pierwiastkowego: 

 Antracyt  94-97% 

 Węgiel kamienny 75 -92% 

 Węgiel brunatny 63-78% 

 Torf do 60% 
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