
Hogyan képződik a kőolaj ? 
A kőolaj a földkéreg  különböző mélységeiben található homokos, mészköves 

rétegekben, helyenként nagy mennyiségekben fordul  elő. Romániának még 
mindig az egyik legjelentősebb ásványkincse, amely az ugyancsak nagy tartalék-
okat képező földgázzal  együtt, alapját képezi a petrolkémia fejlődésének  is. Ez 
a fejlődés  pedig valósággal maga után vonja a gépkocsigyártást, traktorgyártást 
stb. Ezek az iparágak Romániában is jelentős fejlődésen  mentek keresztül. Ezt a 
fejlődést  nagymértékben elősegíti manapság is az egyre bővülő kőolajtermelés. 
Ennek tulajdonítható a vegyiparnak is az olyan gyors fejlődése,  ami azt ered-
ményezte, hogy jelenleg az összipari termelésnek kb. 25-30%-át képezi. A kőolaj 
hasonló szerepet játszik világviszonylatban is. A fentiek  alapján könnyen 
érthetővé válik, hogy a szakmán kívüli emberekben is, szinte önkéntelenül merül' 
fel  a kérdés, hogy vajon hogyan, miből keletkezik ez a nagy értékű természeti 
kincsünk. 

A kőolaj keletkezésével kapcsolatos kezdeti hipotézisek a XIX. században 
születtek. Ezek megalkotói kissé mereven ragaszkodtak a laboratóriumban 
végzett, ezzel kapcsolatos kísérleteikhez, ami abban nyilvánult meg, hogy a 
vegyfolyamatok  felismerésével  egyidőben, a természetben előforduló  anyagok 
képződését is ezeknek a folyamatoknak  a leegyszerűsített változataival próbálták 
megmagyarázni. Ez a szemlélet kezdetben azt eredményezte, hogy a kutatók a 
kőolaj keletkezésének folyamatából  teljesen kiiktatták az élővilágból származó 
anyagot. Ennek semmiféle  szerepet nem tulajdonítottak. így alakultak ki azok az 
első feltételezések,  amelyek szerint a kőolaj szervetlen jellegű anyagokból 
képződik. Éppen ezért, az ezekből kialakult elméleteket szervetlen vagy anor-
ganikus elméleteknek nevezték. Az első ilyen elméletet M. Barthelot francia 
vegyész alkotta meg 1866-ban, s "alkálifém  elmélet" néven került be a szakiro-
dalomba. E szerint a föld  mélyén alkálifémek  halmozódnak fel,  amelyek szén-
dioxiddal való reakciójuk útján alkálifém  karbidokat képeznek, amelyek a talajvíz 
hatására acetilént és az illető fémeknek  megfelelő  hidroxidokat eredményezik. 
A képződött acetilén a továbbiak során a nagy hőmérséklet hatására benzolllá 
alakul, ez pedig különféle  vegyfolyamatokon  keresztül nagyszámú más típusú 
szénhidrogén képződéséhez vezet. Az ilyen természetű folyamatok  laboratóriumi 
körülmények között valóban megvalósíthatók, de az elemi állapotú alkálifémek 
létezésének feltételezése  a Föld mélyében, rövid idő alatt megkérdőjelezte 
Barthelot elméletét. 

Egy évtizeddel később, 1877-ben D. Mendelejev megalkotta az ún. „karbid 
elméletet". Eszerint a Föld mélyén vas-karbid található, aminek vízzel való 
reakciója útján szénhidrogének képződnek. Ehhez járulhat hozzá a Föld mélyén 
minden bizonnyal jelenlevő kalcium és alumínium karbid, amelyek, mint tudjuk, 
vízzel érintkezve acetilént és metánt fejlesztenek,  s ezekből is elképzelhető a 
kőolaj kialakulása. Mendelejev elméletének alátámasztása céljából P. Sabatier és 
J. B. Senderens acetilént hidrogénezett nikkel katalizátor jelenlétében s így egy 
folyékony,  a kőolajhoz hasonló szénhidrogén keveréket nyertek. Szerintük tehát 
elképzelhető, hogy az említett karbidokból kőolaj keletkezik. Úgy tűnik emellett 
szól az is, hogy a kőolaj valóban aránylag nagy mennyiségű metánt tartalmaz 



oldott állapotban (a kőolajmező nyomásának a függvényében),  s ugyanakkor a 
kőolaj fölötti  gázkeverék is mindig tartalmaz metánt. 

A szakirodalomban olyan elméletekkel is találkozunk, amelyek szerint a kőolaj 
a világegyetemből származó anyag, ami a Föld keletkezésekor került a boly-
gónkra a kozmikus anyaggal együtt. Ezeket a "kozmikus elméletek" néven 
szokták emlegetni. Szerzőik a csillagászoknak azon megállapításából indulnak 
ki, mely szerint néhány égitestet körülvevő gázkeverékben és bizonyos meteo-
ritok összetételében szénhidrogének találhatók. Konkrét példaként megemlíthet-
jük a következő bolygókat: Vénusz, Jupiter, Szaturnusz, Neptun és a Szaturnusz 
Titán nevű holdja. Amerikában egy chilei egyetemi tanár, a magyar származású 
Müller György 25 meteoritot vizsgált meg és azokban szénhidrogéneket talált. 

Az előbbiekben ismertetett elméletekkel szemben számos ellenérvet sora-
koztattak fel  az idők folyamán.  Ennek ellenére, még napjainkban is vannak neves 
kutatók, akik szerint a kőolajnak szervetlen eredete van. Ezek közé tartozik N. 
A. Kudrjaveev leningrádi és V. B. Porfirjev  kievi akadémikus is. Az ő 
kezdeményezésükre szervezték meg Kievben, 1968-ban azt a nemzetközi 
tudományos tanácskozást, ahol ezt a kérdést vitatták meg a világ minden részéből 
összesereglett szakemberek. 

Napjainkban sokkal elfogadhatóbbnak  tekinthetők azok a feltevések,  amelyek 
a kőolajnak szerves eredetet tulajdonítanak. 1725-ben J. Fr. Henkel elsőként tesz 
utalást a kőolaj szerves eredetére. Az ezzel kapcsolatban kiadott könyvében azt 
írja, hogy a kőzetekben található kagyló és csigamaradványok minden kétséget 
kizáróan élőlények maradványai, s azokból képződött a kőolaj. Hasonló adatokat 
találunk Kertai György 1972-ben megjelent könyvében is. Ebből megtudjuk, hogy 
B. Haynet már 1788-ban szintén kagylók és csigák testéből származtatja az Északi 
Kárpátokban keletkezett kőolajat. 

A szerves elméletek közül legtöbbet emlegetik az JEngler-Hofer"  elméletet. 
(K. Engler nemzetközileg is elismert kőolajvegyész és H. Hofer  nagyhírű 
geológus). Szerintük a kőolaj fehérjékből,  zsírokból, viaszokból, gyantákból, 
növényi és állati olajokból, tehát növényi és állati eredetű anyagokból keletkezik, 
különféle  erjedési és bomlási folyamatok  útján, amelyek a szerzők feltevése 
szerint nagy nyomáson és alcsony hőmérsékleten mentek végbe. 

Századunk folyamán  a szerves elmélet hívei sok olyan kísérleti eredmény 
birtokába jutottak, amelyeknek meggyőzőereje fellebbezhetetlen.  Hadd említsük 
meg elsőként A. Treibs eredményeit, aki már 1934-ben több kőolajban kimutatta 
a klorofillt  és a hemin származékait, amelyek a növények ill. az állati szervezetek 
legjellemzőbb anyagai közül valók. A klorofill  a növények asszimilációját 
szabályozza, az utóbbiak pedig az állati szervezetek keringő nedveinek a 
gázcseréjében játszanak fontos  szerepet. Treibs több észak-amerikai, mexikói és 
hazánkbeli kőolaj vizsgálatánál megállapította, hogy az azokból nyert bitumen 
jelentős mennyiségű porfirint  tartalmaz. Pontosabban a 100 g-os minták 40-50%-
ában 0,004-0,02 mg-ot, míg néhány próbában 0,4-4,0 mg-ot találtak. A porfirin 
viszont a klorofill  bomlása során képződik, tehát növényi eredetű. Az említett 
szerző a heminszármazékok közül szintén tekintélyes mennyiséget talált a 
vizsgált próbákban. Ezek a vegyületek rendszerint a vanádium-, nikkel-, vagy 
vas-komplex ionokhoz kapcsolódnak. A fenti  vizsgálatokkal, kapcsolatban O. A. 
Radcsenko is értékes adatokat közölt 1958-ban, amelyekkel bebizonyította, hogy 
az említett vegyületek mind hőérzékenyek és 200° C-on teljesen elbomlanak, 



oxigén hatására pedig különféle  oxidációs lebomlást szenvednek. E két megál-
lapításnak igen nagy jelentősége van mind a szerves eredet bizonyítása tekin-
tetében, mind a kőolaj keletkezésének körülményei szempontjából. A fenti 
vegyület említett tulajdonságai alapján az a következtetés vonható le, hogy a 
kőolaj aránylag alacsony hőmérsékleten és az oxigén kizárása mellett, tehát 
anaerob körülmények között képződik. Ha nem így lenne, akkor az említett 
vegyületek hőbomlást szenvednének, ill. oxidálódnának. 

A kőolaj szerves eredete mellett szól az a megállapítás is, hogy a jelenkori 
tengeri üledékekben és kőzetekben tetemes mennyiségű kőolaj található. Ugyan-
itt kell megemlítenünk, hogy a tengeri üledékekből, a tenger homoklisztes 
anyagából és homokjából fúrás  útján vett próbák vizsgálata során kimutatták, 
hogy azok mindig tartalmaznak alkánokat, cikloalkánokat és aromás jellegű 
szénhidrogéneket. Márpedig a tengeri üledékekben a szénhidrogének minden 
bizonnyal növényi és állati hulladékokból képződnek, oxigén hiányában végbe-
menő folyamatok  útján. 

A szerves eredetet bizonyító, igen figyelemreméltó  adatok birtokába jutott E. 
S. Bastin és C. E. Zo-Bell Kaliforniában,  Gyurkó Pál és Szolnoky János 
Magyarországon, W. Schwartz és E. P. Müller Németországban, stb., akik 
kimutatták minden kétséget kizáróan, hogy a különböző mélységekből steril 
körülmények között felszínre  hozott kőólajmintákban baktériumok vannak, 
amelyek szervetlen kőzeten, kőolajjal táplálva szaporíthatok. E baktériumok 
között olyanok is vannak amelyek képesek lebontani a fehérjéket,  zsírokat, 
olajokat, cellulózt, ugyanakkor redukálják a szulfátokat  (kénhidrogén képződése 
mellett) szénhidrogénekké alakítják a zsírsavakat stb. Mindezekből teljes 
hitelességgel levonható az a következtetés, hogy ezek a baktériumok képesek 
kőolajjá alakítani a növényi és állati szervezetek maradványait. 

A fenti  adatok ismeretében állíthatjuk, hogy a kőolaj főleg  szerves anyagokból 
képződik, de elképzelhető annak szervetlen anyagokból (karbidokból) való 
képződése is. (jóval kisebb mértékben). 

Vodnár János 
Kolozsvár 

A Turbo Vision ismertetése 
Próbáljunk meg egy dialógusdobozt létrehozni. Ezért szükséges az objektum 

típusdeklarálásnál egy új metódus létrehozása. Ahhoz, hogy ezt az elemet 
kezelhessük a menübe beiktattuk a Dialógus  menüelemet, amelyet az F2 
funkcióbillentyűvel  is aktiválhatunk. 

A Dialógus doboz tulajdonképpeni létrehozásához szükségünk van az eljársra, 
amely kötelezően kell tartalmazzon egy New  metódust. Ez a metódus rajzolja ki 
a képernyőre azt a téglalapot, amely a dialógusdobozt jelképezi. Egy így 
létrehozott doboz tartalmazhat: 

- parancsgombokat 
- opcióbeállító dobozt (check box) 
- állító gombokat (radio  buttori) 
- input sorokat 


