Корисні копалини — підземні
скарби планети

🪨

Корисні копалини — це гірські породи, які люди видобувають з надр
землі та використовують у своєму житті.

Скупчення корисних копалин утворюють
родовища. Розрізняють тверді (кам’яне
вугілля, горючий сланець, будівельне
каміння, дорогоцінне каміння та метали),
рідкі (нафта) і газоподібні (метан) корисні
копалини.

🏔

Видобутком корисних копалин займається у гірничій справі.
Видобувають корисні копалини двома способами: відкритим (кар‘єри)
та закритим (шахти, свердловини).

За походженням розрізняють корисні копалини органічного і
неорганічного походження.
Магматичні породи (неорганічні) — це мінеральні
речовини, що утворилися внаслідок кристалізації та
затвердіння магми як на глибині, всередині земної
кори, так і на поверхні після виверження.
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Осадові (органічні) породи утворюються в процесі
осадонакопичення на дні боліт, озер, рік, морів і
океанів. В результаті формуються поклади вугілля,
горючих сланців, нафти, горючого газу, солей,
фосфоритів, руд заліза, марганцю, бокситів, урану,
міді, а також будівельних матеріалів (гравій, пісок,
глина, вапняк, цементна сировина).

Перше місце за запасами серед паливних
ресурсів посідає вугілля. Його поклади
зосереджені в понад 3000 басейнів, що
охоплюють близько 15% суходолу. В Україні
зосереджено близько 4% світових запасів
вугілля.

Нафта та природний газ залягають, як
правило, разом. Нині у світі відомо понад 600
нафтогазоносних басейнів, із яких 450
розробляються.

У порівнянні з вугіллям нафта та природний газ
мають низку переваг: їх видобуток і
транспортування коштують дешевше, а
тепловий коефіцієнт вищий: при спалюванні
вони дають менше викидів у довкілля.

Крім того, нафта є цінною хімічною сировиною,
із неї виготовляють щонайменше 300 видів
хімічної продукції.
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Kopalina użyteczna —
podziemne skarby planety

🪨

Kopalina użyteczna to skały, wydobywane z ziemi i wykorzystywane
przez ludzi w codziennym życiu.

Skupisko kopalin użytecznych nazywane jest
złożem. Wyróżnia się kopaliny stałe (węgiel,
łupki bitumiczne, kamienie budowlane,
kamienie szlachetne i metale), ciekłe (ropa
naftowa) i gazowe (metan).

🏔

Wydobycie kopalin użytecznych to dziedzina przemysłu nazywana
górnictwem. Ze względu na metodę wydobycia kopalin, wyróżnia się
kopalnie odkrywkowe (piaskownie, kamieniołomy) a głębinowe.

Ze względu na pochodzenie kopalin użytecznych mówimy o
kopalinach organicznych i nieorganicznych.
Skały magmowe (nieorganiczne) to minerały utworzone
wskutek krystalizacji i zakrzepnięcia magmy w głębi
skorupy ziemskiej lub lawy na powierzchni Ziemi po
erupcji wulkanu.
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Skały osadowe (organiczne) powstają przez osadzanie
się materiału na dnie bagien, jezior, rzek, mórz i
oceanów. W taki sposób powstają złoża węgla, łupków
bitumicznych, ropy naftowej, paliwa gazowego, soli,
fosforytów, rud żelaza, manganu, boksytu, uranu,
miedzi oraz materiałów budowlanych (żwiru, piasku,
gliny, wapienia, surowce do produkcji cementu).

Na pierwszym miejscu wśród paliwowych
zasobów jest węgiel. Jego złoża są
skoncentrowane w ponad 3000 basenach, które
obejmują około 15% lądu. W Ukrainie
skoncentrowanych jest około 4% światowych
zasobów węgla.

Ropa naftowa i gaz ziemny z reguły występują w
pokładach razem. Obecnie na świecie odkryto
ponad 600 ropo-gazowych basenów, z których
450 jest eksploatowanych.

W porównaniu do węgla ropa i gaz mają szereg
zalet: wydobycie i transport są mniej kosztowne, a
współczynnik cieplny jest wyższy: przy spalaniu
mniej zanieczyszczają środowisko.

Poza tym ropa jest cennym chemicznym
surowcem, produkuje się z niej co najmniej 300
rodzajów artykułów chemicznych.
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Слова:

Речення:

Корисні копалини — Kopalina

Корисні копалини — підземні скарби

Підземні — Podziemne

планети.

Скарби — Skarby

Нафта — Ropa naftowa
Природний газ — Gaz ziemny
Вугілля— Węgiel
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Kopalina użyteczna to podziemne skarby
planety.

Нафта та природний газ мають переваги у
порівнянні з вугіллям.
W porównaniu do węgla ropa i gaz mają
szereg zalet.

3

