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23. УГАЉ КАО СИРОВИНА ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ 

 

Природна фосилна горива у које спадају угаљ нафта и земни гас не користе се само као 

извор енергије, већ су и значајне сировине у хемијској индустрији. Од њих се добија 

велики број различитих једињења као што су пластичне масе, вештачка влакна, смоле, 

лепкови, синтетичке гуме, боје, лакови, детерџенти, пестициди, растварачи, лекови. 

 

По хемијском саставу фосилна горива су углавном смеше великог броја разноврсних 

угљоводоника, а у мањој мери су присутне и неке друге супстанце.  

 

УГАЉ је настао у далекој прошлости од изумрлих биљака које су се током времена 

угљенисале. Количина угљеника у угљу зависи од старости угља (млађи угаљ као што је 

лигнит садржи око 50% угљеника, а старији као што је камени и преко 80% угљеника). 

Поред угљеник у угљу се налазе кисеоник, водоник, азот и сумпор.  

 

Сувом дестилацијом угља (загревање угља без присуства ваздуха) настаје кокс и 

катран каменог угља. Кокс је висококалорични угаљ који се користи као гориво у 

индустрији. Катран каменог угља садржи велики број органских једињења (бензен, 

толуен, ксилен) који су сировина за добијање лекова, детерџената, пестицида, 

пластичних маса. 

 

 

24.НАФТА И ЗЕМНИ ГАС КАО СИРОВИНЕ ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ 

 

НАФТА  је настала у далекој прошлости од изумрлих животиња. По хемијском саставу 

нафта је смеша великог броја угљоводоника. Највише има угљоводоника са 

нормалним и разгранатим низом, циклоалкана и арена. Главни састојци нафте су 

угљоводоници који у свом саставу имају од 5-16 Сатома у низу, и они су под 

нормалним условима течности. Нафта се користи за производњу бензина, дизел 

горива, керозина, али је и сировина за добијање великог броја једињења. Из нафте се 

добијају алкани, алкени, алкини, диени, аромати који су основа за хемијску индустрију.  

 

ПРИРОДНИ (ЗЕМНИ ) ГАС је смеша лаких угљоводоника који у свом саставу имаји од 1 

до 4 угљеникова атома.(метан, етан, пропан и бутан). У природном гасу највише има 

метана (80-95%). Највише се користи као гориво, али из њега се добијаји и етен(добија 

се пластчна маса полиетилен), етин (ацетилен), пропен(добија се пластична маса 

полипропилен), бутадиен (за добијање вештачког каучука и гуме).  

 

 

 

 


