
Ούτε µαύρος, ούτε χρυσός. 

∆είτε πώς µοιάζει το πετρέλαιο 

αµέσως µετά την εξόρυξή του 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΥΝ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ Η ΥΠΟΘΕΤΑΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΟΥ «ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ. 

Έχουµε συνηθίσει να τον αποκαλούµε «µαύρο χρυσό», επιχειρώντας µε αυτόν τον τρόπο να 

αναδείξουµε τον βαρυσήµαντο ρόλο του στην παγκόσµια οικονοµία. Στην πραγµατικότητα, 

βέβαια,  ούτε µαύρος είναι, ούτε χρυσός. Ο λόγος για το πετρέλαιο, το οποίο το τελευταίο 

διάστηµα δεν διάγει και τις καλύτερες των ηµερών του. 

Η περιορισµένη ζήτηση, ελέω Κορωνοϊού, σε συνδυασµό µε την αύξηση της παραγωγής από τη 

Σαουδική Αραβία προκάλεσαν την κάθετη πτώση των διεθνών τιµών του, οδηγώντας αρκετές 

εταιρείες εξόρυξης ακόµα και στην πτώχευση. 

Ποια είναι, όµως, η πραγµατική µορφή του πετρελαίου κατά τη φάση της εξόρυξής του από τα 

έγκατα της γης και πόσο κοντά είναι αυτή σε όσα γνωρίζαµε ή υποθέταµε µέχρι σήµερα. 

Το Business Insider συγκέντρωσε διάφορες φωτογραφίες από εργαζόµενους στη βιοµηχανία 

εξόρυξης πετρελαίου, καταρρίπτοντας τον µύθο του «µαύρου χρυσού».  Υπάρχουν διάφοροι 

παράγοντες που επηρεάζουν το χρώµα και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του αργού πετρελαίου, 

όπως η αναλογία των µορίων υδρογονάνθρακα µε τις υπόλοιπες ουσίες και το ειδικό βάρος. 

 

 



Για παράδειγµα το πετρέλαιο το οποίο αντλείται από τις πετρελαιοπηγές στο Bakken της 

Βόρειας Καρολίνας των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής έχει χρώµα πράσινο 

παραπέµποντας σε κάποιο χυµό υψηλής θρεπτικής αξίας. 

 

 

Το αργό πετρέλαιο µπορεί επίσης να έχει και παχύρευστη µορφή στην περίπτωση που η 

περιεκτικότητά του σε παραφίνη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Μοιάζει µε σαπούνι και πολλές φορές 

προκαλεί προβλήµατα στη διαδικασία εξόρυξης φράζονται τις σωληνώσεις άντλησης. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το αργό πετρέλαιο από την Utah των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής, για τη µεταφορά του οποίου απαιτείται η διατήρησή του σε θερµοκρασία µεταξύ 60-

82 βαθµών Κελσίου. 

 

 

 

Αντιθέτως, το αργό πετρέλαιο που αντλείται από το Τέξας είναι ιδιαίτερα λεπτόρρευστο και έχει 

µια κιτρινωπή απόχρωση, όντας σχεδόν διάφανο. Αυτό συµβαίνει γιατί είναι υψηλή 

περιεκτικότητά του σε φυσικό αέριο (µεθάνιο) το οποίο σε χαµηλές θερµοκρασίες υγροποιείται. 

Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις που το πετρέλαιο είναι τελείως λευκό. 

Και όχι απαραίτητα καθαρό, µιας και σε αρκετές περιπτώσεις στο αργό πετρέλαιο περιέχει 

ιζήµατα ή ακόµα και νερό, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποµακρυνθούν πριν φορτωθεί και 

πωληθεί. 
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