


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

Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε άνθρακα διακρίνουμε τέσσερις κύριες κατηγορίες 
ορυκτών ανθράκων: την τύρφη, το λιγνίτη, το λιθάνθρακα και τον ανθρακίτη.

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 ορ. ανθράκων περιορίστηκε 
σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Τα κοιτάσματα ορυκτού άνθρακα μπορεί να είναι επιφανειακά ή υπόγεια. 

Για την εξόρυξη των επιφανειακών 
κοιτασμάτων απομακρύνεται αρχικά το χώμα 
και τα πετρώματα, για να αποκαλυφθούν τα 
στρώματα του άνθρακα, που βρίσκονται από 
κάτω. Στη συνέχεια γίνεται η συλλογή του 
ορυκτού άνθρακα και η μεταφορά του με 
ταινιόδρομους. 

Η εξόρυξη των υπόγειων κοιτασμάτων είναι πολύ πιο 
δύσκολη και δαπανηρή. Για την εξόρυξη των υπόγειων 
κοιτασμάτων είναι αναγκαία η κατασκευή ορυχείων.
Η κυκλοφορία στο ορυχείο γίνεται μέσα από ένα 

σύστημα στοών και ανελκυστήρων, ενώ για τη 
μεταφορά του ορυκτού άνθρακα χρησιμοποιούνται 
βαγονέτα, που κινούνται πάνω σε ειδικές ράγες.



Οι ορυκτοί άνθρακες σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια
χρόνια από φυτά που καταπλακώθηκαν στο υπέδαφος.
Μετά την εξόρυξή τους μεταφέρονται στα εργοστάσια,
όπου χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας.



Οι ανθρακωρύχοι εργάζονται καθημερινά κάτω από δύσκολες συνθήκες σκάβοντας 
στοές πολλά μέτρα βαθιά στο υπέδαφος. Έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και 
κινδύνους από ατυχήματα και συχνά προβλήματα υγείας από την εισπνοή σκόνης 
άνθρακα.




