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Космохимия 
Космохимия е наука за химичния състав 

на космическите тела,закони на 
разпространението и разпределението 
на химични елементи във Вселената,

процесите на комбиниране и миграции 
на атоми по време на образуването на 

космическа материя.



Химия на Земята 
Съставът на земната кора включва:

O-46,6 %
Ca-3,63 %
Al-8,13 %
Na-2,83 %
Si-27,72 %
K-2,59 %
Fe-5,0 %
Mg-2,0 %

Общо:98,59 %



Химичния състав на метеорита

Химически анализи на метеорити,паднали 
на нашата планета,дават забележителни 

резултати.Ако изчислим средното 
съдържание във всички метеорити,наи-
често срещаните елементи на Земята са:

желязо,кислород,силиций,магнезий,
алуминий,калций-тогава техния дял е 

равна на 94%.Тоест има толкова много в 
състава на метеорита,колкото в състава на 

земното кълбо.



Химически състав на звездите
Звезди

Силиций

Стронций

Въглерод

Фосфор
Литий

Манган

Желязо

Във всички звезди 
преобладава водорода.



Лунна химия
Лунните камъни са специални-техния 

състав се влияе от липсата на кислород.
На луната няма свободна вода или 

атмосфера.Всички летливи съединения,
образувани по време на магматични 

процеси,излизат в космоса.



Химичен състав на планетите

1.Меркурий е най-близката планета до 
Слънцето.Меркурий е покрит със 

силикатни скали,подобни на тези на 
земята.

2.Съставът на атмосферата на Венера:
въглероден двуокис(CO2) около 97%, азот

(N2) не повече от 2%, водна пара(H2O) 
около 1%, кислород(O2) не повече от 

0,1%. 

1.Меркурий

2.Венера



Химичен състав на планетите

3.Съветски и американски учени 
направили автоматични изследователски 

станции на Марс.Атмосферата на тази 
планета се състои от въглеводород,има 

малко азот,кислород и водна пара.

4.Най-интересната,удивителна и 
загадъчна планета от гледна точка на 
химията е Юпитер.Тя е 98 % водород 

и хелий.Също са открити вода,
сероводород,метан и амоняк.

4.Юпитер

3.Марс



Химически състав на планетите

6.Атмосферата на Уран е около 83% водород, 
15% хелий и 2% метан.Подобно на други 

газови планети,Уран има облачни ленти, 
които се движат много бързо.

7.Структурата и наборът от елементи, които 
изграждат Нептун, вероятно са подобни на 

Уран:различни "ледове" или втвърдени газове, 
съдържащи около 15% водород и малко 

количество хелий.

5.Атмосферата на Сатурн основно е 
водород и хелий.

5.Сатурн

6.Уран

7.Нептун
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