
02.03 Πετρέλαιο - Από το υπέδαφος στο σπίτι μας 

Τι είναι το πετρέλαιο ; 

Το πετρέλαιο είναι ένα παχύρευστο μαύρο υγρό που αποτελεί ενώσεις 

του Υδρογόνου (Η2) και του Άνθρακα (C), οι οποίες γι' αυτόν το λόγο 

λέγονται Υδρογονάνθρακες. 

Το Υδρογόνο είναι ένα αέριο που το γνωρίζαμε ως τώρα, επειδή όταν ενώνεται με 

το Οξυγόνο παράγεται Νερό (Η2Ο). Το Υδρογόνο ενώνεται όμως και με τον 

Άνθρακα.  

 

Πώς δημιουργήθηκε το πετρέλαιο ; 

Το φυτοπλαγκτό των θαλασσών κυρίως αλλά και δάση, τα οποία εξαιτίας σεισμών 

και κατακρημνίσεων βρέθηκαν στο εσωτερικό της γης, αποτελούν την αιτία 

δημιουργίας του πετρελαίου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και 

την μεγάλη πίεση πριν από εκατομμύρια χρόνια. Τα μόρια των μικροοργανισμών 

του φυτοπλαγκτού εξαιτίας αυτών των συνθηκών μετατράπηκαν σε μόρια 

υδρογονανθράκων (ενώσεων δηλαδή του Υδρογόνου και του Άνθρακα). 

 

Πώς βρίσκουμε το πετρέλαιο ; 

Το πετρέλαιο είτε αναβλύζει στο έδαφος είτε το αντλούμε από μεγάλα βάθη του 

εσωτερικού της γης. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει πρώτα να το εντοπίσουμε. 

Αυτό γίνεται με τη σεισμική μέθοδο. Μ' αυτή, στέλνονται ηχητικά κύματα στο 

έδαφος, τα οποία επιστρέφουν σε ειδικά μηχανήματα τα γεώφωνα. Αυτά 

επεξεργάζονται τα σήματα και τα στέλνουν σε υπολογιστές οι 

οποίοι αναπαριστάνουν το εσωτερικό του υπεδάφους και εντοπίζουν έτσι (αν 

υπάρχουν) τα κοιτάσματα πετρελαίου. 

  

Πώς γίνεται η μεταφορά του πετρελαίου ; 

Το πετρέλαιο μεταφέρεται από τις πετρελαιοπηγές με αγωγούς (από την 

πετρελαιοπηγή σε κάποιο μεγάλο λιμάνι ή σε διυλιστήρια). Από τα λιμάνια στα 



οποία καταλήγουν οι αγωγοί το πετρέλαιο φορτώνεται σε μεγάλα πλοία, τα 

δεξαμενόπλοια (tanker) και από εκεί μεταφέρεται σ' όλα τα σημεία του κόσμου. 

 

Γιατί λέγεται το πετρέλαιο μαύρος χρυσός ; 

Το πετρέλαιο τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται όλο και πιο απαραίτητο στον 

άνθρωπο, που το χρησιμοποιεί για τη θέρμανση, την κίνηση οχημάτων και 

μηχανών, τη χημική βιομηχανία κ.λπ. Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα το 

κόστος πολλών προϊόντων. Όταν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται, τότε το κόστος 

όλων των προϊόντων που παράγονται από το πετρέλαιο ανεβαίνει, με αρνητικές 

συνέπειες για την οικονομία. 

Λύση στο πρόβλημα δίνει η αύξηση στις ποσότητες πετρελαίου που αντλούνται, 

οπότε οι τιμές πέφτουν, αλλά τότε δεν πρέπει να γίνεται σπατάλη του.  
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