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A kõolaj

A természetes anyagok közül a kõolaj az egyik legfontosabb nyersanyag a mai ember
számára.

Évezredeken keresztül alig hasznosították, míg évtizedek alatt az emberiség nélkülöz-
hetetlen energiaforrásává vált. A korszerû közlekedés, az energiatermelés és szolgáltatás, a
modern vegyipar elképzelhetetlen kõolaj nélkül. A gazdasági értékesítését elindító „olajláz”
1859-ben Drake fúrása során az Amerikai Egyesült Államokban tört ki.

Kõolaj fúrótornyok Észak Amerikában a XIX. sz. közepén

Már az I. világháborúban beigazolódott, hogy a kõolajnak a politikában is meghatáro-
zó szerepe van, mivel az olaj hatalmat biztosíthat. Ezt a tényt a II. világháború csak
megerõsítette. A II. világháborút követõ 5 évtized alatt a kõolajfogyasztás megtíz-
szerezõdött a világon.

A kõolaj csaknem mindenütt elõfordul, de nagy mennyiségben csak meghatározott
helyein a Földnek: Észak Amerika, Közel-Kelet, stb.

A II. világháború után a legjelentõsebb kõolajtermelõ országok részben önállósultak
(Venezuela, Mexikó, Irak, Irán, Kuvait, Szaúd-Arábia, Algéria, Ecuador, Egyesült Arab
Emirátusok, Gabon, Indonézia, Líbia, Katar, Nigéria).

A kõolaj elfogadott nemzetközi neve: petróleum, a görög petros – kõ és a latin
oleum – olaj szavakból ered, a kõbõl fakadó olajat jelenti. Az amerikaiak ezért rock oil-
nak, a németek Erdöl (földolaj)-nek, Rohöl (nyersolaj)-nek az osztrákok Mineralöl (ás-
ványolaj)-nek, a franciák huil brute (nyersolaj)-nak, vagy pétrole-nak nevezik. A magyar
nyelvben petróleumon a kõolaj egyik termékét, a világítóolajat, lámpaolajat értjük. A
kitermelt nyersanyagot kõolajnak, nyersolajnak, ásványolajnak nevezzük.

A föld mélyébõl kitermelt nyersolajnak a legõsibb neve: nafta, amely már a 4000 év-
vel ezelõtti agyagtáblák ékírásos szövegében is elõfordult, amelyeket az iraki Kirkuk
városka közelében találtak, ahol még ma is ég a földgáz a 30-50m átmérõjû sziklamélye-
désekben. Ebbõl a szóból származtatják a perzsa és az arab nyelven használt nafud és
az orosz nyeft szót.

Az osztrákok és magyarok nyelvhasználatában elterjedt ásványolaj szó tartalmilag
hibás, mivel az ásvány vegyileg egynemû anyagot jelent, míg a petróleum, illetve kõolaj
sok vegyület keveréke.

A kõolaj a természetben hosszú idõ alatt (év milliók) „készül” és a tároló kõzetekben
halmozódik fel. Az ember pár évszázad alatt kitermeli, elfogyasztja, s a nem körültekintõ
gazdálkodással részben saját kárára elherdálja (jelentõs hányada a nyersanyagnak környe-
zetszennyezésre, az emberi javak és életek megsemmisítésére fordítódik).
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A kõolajnak az emberi kultúra fejlõdésében betöltött szerepérõl:
Irakban az Eufrátesz jobb partján Hit község szomszédságában a dombok közti mé-

lyedésekben melegvíz tör fel a föld mélyébõl aszfalt lepényeket hozva a felszínre. Ezek a
víz felszínén úsznak a forrás alkotta tavakban. A vízzel együtt földgáz is feltör, melynek
buborékai felpúposítják a képlékeny aszfaltot, majd felhasítják. A sisteregve feltörõ gáz
meggyújtható, de a lángját a szél könnyen kioltja. A Hit körüli aszfalttavak anyagát 5000 év
óta hasznosítják a sumérok, akkádok, asszírok, babiloniak habarcs helyett a napon szárí-
tott vályog, vagy tégla összeragasztására. Az ékköveket is bitumennel ragasztották a fogla-
latba. Csónakok és a vízvezetékek bélelésére is felhasználták.

A Hit környéki források aszfaltjával vízmentesített csónak

A XIX. sz. második felében Austen Henry Layard több mint 40 éven át Moszul vá-
rosa mellett Ninive és Nimrud asszír városok romját ásva szobrokat, ékírásos agyagtáb-
lákat küldött a British Múzeumnak, amelyeken a Gilgames - eposz 5000 éves eredeti
sumer szövegét is megtalálta, amelyben a naft folyadéknak a Noé bárkájának szigetelé-
sére való felhasználásról is szó van, s a régészek jelentõs információkhoz is jutottak.
Ennek értelmében Noé bárkájának építésekor kívül három, belül hat „gur” kemencében
finomított bitument kent fel azért, hogy a korhadástól megvédje és víztelenítse. A 9 gur
megközelítõleg 315 liternek felel meg. Ebbõl az adatból a Noé bárkájának méretére is
következtetni lehet. A bitument kemencében fõzve megszabadították a víztõl és folyé-
konyabbá tették.

Aszfalttal vízhatlanított bödönhajó asszír dombormûvön
és az Eufráteszen ma is használt megfelelõje

Feljegyezték, hogy az istenek apjának a leányát, az ég királynõjét, a sumer Anut meg-
jelenésekor számtalan szurokfáklya fényével tették ragyogóbbá. Homokkal kevert bitu-
mennel vízhatlanították a templomok, paloták padlózatát, falak alapzatát. Gát és út építés-
nél is használták. Keményre fõzött változatából szobrokat, vázákat és ékszereket készítet-
tek.
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Kõolajkereskedelemrõl és árakról is tudósítanak az i.e. 1875-bõl való agyagtáblák.
Ezek szerint a naft ára egy tizede volt a datolyaszirup árának. Több mint 3000 évig a
kõolaj és cukor ára közötti arány érdekes módon megmaradt. Csak 1973-ban bomlott
meg, amikor az elsõ nagy kõolajár robbanás történt.

Mezopotámia földjén az iráni Zagrosz hegységhez hasonlóan nem csak bitumen tör
fel a felszínre, itt kõolaj források is találhatók. A forrás gödrében fényesen csillog a
barnásfekete folyadék, a felületét félgömbalakúra fújja fel a feltörõ földgáz ami kénhid-
rogént is tartalmaz. Ezért van záptojásszag a környéken. A kõolaj a forrásból csermely-
ként jut tovább, majd patakként folyik, amit a homok lassan elnyel.

A kõolajat orvosságként is használták borogatásra, gyulladás ellen, borba keverve kö-
högés csillapítóként, asztma ellen. Szódával keverve fogfájás ellen, köszvény és reuma
kezelésére. Azt tartották, hogy kénnel égetett bitumen kitûnõ fertõtlenítõ szer és kígyók,
rovarok elûzésére is kiválóan alkalmas. Feljegyezték i.e. 600 körül az utazók, hogy Baku
környékén a földgáz ég. A feltörõ lángoszlopokat istenként imádták (zoroaszter
tûzimádószekta). A Káspi tenger alól feltörõ gáz szélcsendes napokon ha meggyúlt, a
vízfelületet lángok borították el. Jeriko falának tégláit a Holttenger bitumenjével ragasz-
tották össze.

Kallinikosz bizánci építész 650-ben azt észlelte, hogy a kõolajból és égetett mészbõl
álló keverék ha vízzel érintkezik, akkor lángra kap, s azt nem lehet eloltani vízzel. Ezt
nevezik görögtûznek, ami a puskapor felfedezéséig a legfélelmetesebb harci eszköz volt
különösen a tengeri hadviselésben.

Az arabok naftával és égetett mésszel töltött agyagkorsókat hajítottak az ellenségre.
Ezeket tekinthetjük az elsõ kézigránátoknak. Az ókori harcosok „görögtûzbombákat” is
hajítottak. Tûzfegyverként a kõolajat még az elsõ világháborúban is használták a németek
a britek ellen lángszórók formájában. A második világháborúban is használtak még
görögtûzbombákat. 1991-ben az irakiak felgyújtották Kuvait kõolaj kútjait és kõolajjal
töltött lángoló árokkal akarták megállítani az elõnyomuló amerikai páncélosokat.

A következõk számokban a kõolaj természetérõl, kitermelésérõl, vegyipari
jelentõségérõl fogunk írni.

Máthé Enikõ

kísérlet, labor

Logikai áramkörök meglepetésekkel

Az ÉS, a VAGY, és a NEM, logikai alapmûveleteket (melyeket rendre a ¬∨∧ ,,
szimbólum jelöl) szemléltethetjük kapcsolókból, zseblámpa izzóból, laposelembõl ösz-
szeállított egyszerû áramkörökkel is. Megállapodás szerint, a kapcsoló állapotára
jellemzõ x logikai változó értékét jelölje 0, ha az nyitott, és 1 ha zárt! Az égõ z logikai
változója legyen 1, ha világít, és 0 ha sötét! Az említett logikai mûveleteket értéktáblá-
zataik (igazságtáblázat) segítségével értelmezzük (1. ábra). Az ábrán látható még az illetõ
függvényi kapcsolatot megvalósító áramkör is. A kapcsolók állásait változtatva, az égõt
figyelve, a kapcsolások helyességérõl meggyõzõdhetünk!


