
ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ : ΥΚΠ701 
ΤΥΠΟΣ : Υποχρεωτικό 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : 7ο 
ΩΡΕΣ  : 4 ω/ε (θεωρία) – 3 ω/ε (εργαστήριο) 
ECTS : 7 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : ΘΕΩΡΙΑ 

1. Αποθέματα και διάθεση μη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Παγκόσμια 
παραγωγή και κατανάλωση. Σύστημα Διαχείρισης Πετρελαϊκών Πόρων (PRMS). 

  2. Χημεία πετρελαίου. Σύσταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση αργού πετρελαίου. 
  3. Ιδιότητες αργού πετρελαίου: Πυκνότητα, σχετική πυκνότητα, βάρος API, 

στοιχεία απόσταξης, ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, σημείο καύσης, ανθρακούχο 
υπόλειμμα, επιφανειακή και διεπιφανειακή τάση, διάφλαση φωτός, σημείο 
ανιλίνης.  

  4. Διεργασίες απόσταξης αργού πετρελαίου: Ατμοσφαιρική και υπό κενό. 
  5. Διεργασίες Η-θεραπείας και Η-εξευγενισμού. Αντιδράσεις και μηχανισμοί 

αντιδράσεων. 
  6. Διεργασίες πυρόλυσης: Θερμική πυρόλυση, καταλυτική πυρόλυση (TCC, 

Houndry flow, flexicracking, FCC), Η-πυρόλυση. Αντιδράσεις και μηχανισμοί 
αντιδράσεων. 

  7. Διεργασίες αναμόρφωσης: Ημιαναγεννητικές (UOP, Rheniforming, 
Magnaforming), κυκλικές (Powerforming, Ultraforming) και με συνεχή 
αναγέννηση. Αντιδράσεις και μηχανισμοί αντιδράσεων. 

  8. Διεργασίες αλκυλίωσης (με θειικό οξύ, με υδροφθόριο, με σύμπλοκους 
καταλύτες) και ισομερείωσης (του n-C4 και των C5/C6 υδρογονανθράκων). 
Αντιδράσεις και μηχανισμοί αντιδράσεων.   

  9. Χημεία φυσικού αερίου και αέριων καυσίμων (από βιολογικές, θερμικές και 
χημικές διεργασίες). Σύσταση, ταξινόμηση και αξιολόγηση φυσικού αερίου και 
αέριων καυσίμων.  

  10. Ιδιότητες φυσικού αερίου: Πυκνότητα, σχετική πυκνότητα, συγκέντρωση, 
ειδικός όγκος, κρίσιμα σημεία, ιξώδες, ειδική θερμοχωρητικότητα, συντελεστής 
συμπιεστότητας, θερμική αγωγιμότητα, αριθμός Prandtl, τάση ατμών, 
επιφανειακή τάση υγροποιημένου φυσικού αερίου, εντροπία, θερμογόνος 
δύναμη, δείκτης Wobbe. Σύγκριση φυσικού αερίου με άλλα αέρια καύσιμα. 

  11. Καύση φυσικού αερίου: Στοιχειομετρικά μεγέθη καύσης (απαιτούμενη 
ποσότητα αέρα, σύσταση καυσαερίων, προσδιορισμός συντελεστή περίσσειας 
αέρα), τρίγωνο καύσης Ostwald. 
12. Είδη, χαρακτηριστικά και συνθήκες λειτουργίας δικτύων μεταφοράς και 
διανομής φυσικού αερίου. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Προσδιορισμός σχετικής πυκνότητας/ειδικού βάρους (specific gravity) και 
βάρους αργού πετρελαίου κατά API (ΑSΤΜ D-5002). Προσδιορισμός νερού με 
απόσταξη στο αργό πετρέλαιο (ASTM D-4006) και υποστήματος στο αργό με 
φυγοκέντριση (ASTM D-4007/D-1796). 

2. Προσδιορισμός θείου στο αργό με σκεδαζόμενη ακτινοβολία φθορισμού X 
(ASTM D-4294). 
3. Απόσταξη αργού πετρελαίου σε στήλη 15 θεωρητικών δίσκων (ASTM D-2892). 

4. Κατασκευή TBP καμπύλης με δεδομένα κλασματικής απόσταξης αργού. 
Προσδιορισμός EFV καμπύλης straight run βενζίνης από ASTM δεδομένα 



απόσταξης. 
5. Γραμμική και μη γραμμική ανάμιξη συστατικών καυσίμων στο διυλιστήριο 
(blending). 
6. Προσδιορισμός αριθμού οκτανίου (RON, MON) σε βενζίνη/νάφθα από 
αεριοχρωματογραφικά δεδομένα. Ανάλυση μοριακής δομής αργού πετρελαίου 
και κλασμάτων του με IR φασματοσκοπία. 
7. Προσδιορισμός αριθμού κετανίου και δείκτη κετανίου. 
8. Προσδιορισμός σημείου ανάφλεξης και σημείου καύσης κλειστού (EN 
2719/ASTM  D-93, EN 2719/ASTM  D-93) και ανοικτού δοχείου (EN 2719/ASTM  
D-92). 
9. Προσδιορισμός σημείου θόλωσης (ΙSΟ 3015/ASTM D-2500), σημείου ροής 
(ISO 3016/ΑSTM D-97), σημείου κρυστάλλωσης και σημείου φραγής ψυχρού 
φίλτρου. 
10. Υπολογισμός θερμογόνων δυνάμεων και δεικτών Wobbe φυσικού αερίου. 
11. Υπολογιστική άσκηση καύσης φυσικού αερίου. 
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