


Οι ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται στο υπέδαφος. Σχηματίστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια πολλών εκατομμυρίων 
χρόνων από φυτά, που καταπλακώθηκαν από στρώματα εδάφους μετά από φυσικές καταστροφές. 

Η αξιοποίηση των ορυκτών ανθράκων γίνεται με την καύση, οπότε η χημική τους
ενέργεια μετατρέπεται σε μορφές που μπορούμε να αξιοποιήσουμε πιο εύκολα. 

Ως τις αρχές του περασμένου αιώνα, στα τρένα, στα πλοία 
καθώς και στις περισσότερες μηχανές των εργοστασίων, 
χρησιμοποιούσαν σαν καύσιμο τον ορυκτό άνθρακα. 

Σταδιακά, η χρήση του πετρελαίου αντικατέστησε τους ορυκτούς 
άνθρακες. Η χρήση των ορυκτών ανθράκων περιορίστηκε σε 
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην 1η εικόνα βλέπουμε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ενώ στη 2η ένα θερμοηλεκτρικό.
Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο  χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενέργειας το νερό(ύδωρ), ενώ το θερμοηλεκτρικό 

τους ορυκτούς άνθρακες. Το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο  χρησιμοποιεί την δυναμική ενέργεια του νερού και την 
μετατρέπει στην τελική φάση σε ηλεκτρική, ενώ το θερμοηλεκτρικό χρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια από την 
καύση των ορυκτών ανθράκων και την μετατρέπει τελικά σε ηλεκτρική.



Τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιούν ως κύρια 
πηγή ενέργειας τους ορυκτούς άνθρακες. Εκμεταλλεύονται 
τη θερμική ενέργεια από την καύση των ορυκτών 
ανθράκων και την μετατρέπουν  σε ηλεκτρική. Τα 
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ βρίσκονται κοντά σε 
περιοχές με κοιτάσματα λιγνίτη, για να έχει μικρό κόστος η 
μεταφορά του σ’ αυτά, αλλά και για να μην επιβαρύνεται 
το περιβάλλον των πόλεων από τους ρύπους.
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Ο λιγνίτης και το ξυλοκάρβουνο χρησιμοποιούνται ως πηγές ενέργειας.
Στη βιομηχανία χρησιμοποιούμε το λιγνίτη, ενώ για καθημερινές 
ανάγκες, όπως είναι το ψήσιμο του φαγητού, χρησιμοποιούμε τα 
ξυλοκάρβουνα.



Στην 1η εικόνα βλέπουμε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ενώ στη 2η ένα θερμοηλεκτρικό.
Η  διαφορά τους είναι ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές ενέργειας, Το υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο  χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενέργειας το νερό(ύδωρ), ενώ το θερμοηλεκτρικό 
τους ορυκτούς άνθρακες(λιγνίτη).

Σε ένα θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο μπορεί να χρησιμοποιούνται  ως καύσιμα, εκτός από το 
λιγνίτη, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και φυσικά άλλοι ορυκτοί άνθρακες. Και αυτά προέρχονται 
από το υπέδαφος.




