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'Mi van' a ·föld belse,jébell?
1. v etitett

szöver/.;..

-uusnduhuat
épitő országokban
naponta
kezdik
el új gyúrak termelő trnunk ájuknt. Egy gyár sem nélkülözheti 'termelése
folyamán
az ásvú nvi nyersanyagokat.
Az ásványi nyersanyagok
egy részének
k inlnk ulásáhan
és k utalásában
fontos szerepe van a Föld mélyéhen
uralkodó viszonyok nuk . Hogy az ásványi
nyersu nyngok
kialakulását
megérthessük
, meg kell ismernünk
clőhh
II Föld
belső
szerk ezeté!.
2. J\ l~iild IJClsejéböl a' hányákhuu
sze'rezhelÚnk
közvetleu
la.paszla~at()kat.
A föld, felszíne
alatt 2 'k m mélyen lévő
bányúhan
a hőséget kiliírhatutlannak
érezzük. A hőmérő 600-ol
m ula
annak
ellenére,' hogy különleges
szellőző
herendezesek cserélik
állandóun
a levegőt.
"
'
3. A fiildkéreg
helsejének
mélyebh
rl!tegeit ilyen ft'lrólornyok
segí';s(~gével a rnel yf'úr-ások knl tudjuk
tunu lmúnyozui.
A fúró
ll al felhozott
anyagok
ponlos
l'elvilúgosÍtúst
nyujtanak
az
{d.fl'II·t,füldkéregauyagi
felépítéséről.
lIymódon _kiizel 7 k m
utúlynhatolnak
le a Föld, helsejéhe.
Ezzel a módszerrel
a Föld mélységének
csak 1 ezredrészét
tudjuk megfigyelni.
Mélyebhre
mai eszközeinkkel
nem tudunk
behatolni.
A +udumánv
segítségével
azonban
következtctések
et vonhatunk..Ieí a Fiilct helsejére
vonatkozóan.-.
'
4. A testek s(ily;:l:ü~k. vizsg.'jlatái1ál
az egyik< módxzer,' mely k
zelehh visz bennűnket il Főld mélyének megismeréséhez.
A
lestek súlyút mérésscl
állapítjuk
meg.
A Jeejlett
tárgyak,
uriért esnek le ~l földre'? Azért, mert a Föld óri ási tömegével
vonzza
:1 rujta
lévő túr.gyaknl.,
Ez, a 'hntfllmas
vonzóerő
okozza a testek súl~,{j},
A szecinlista
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5.

A. tömegvonzás
törvényének
alapján megállapították,
hogyu .
Föld anyaga átlag 5 és félszer sűrűbb
a víznél. Ez:ut
i«lenti, .hQgy. egy köbdeciméter
térfogatú
edényit, a. Földet felépítő anyagokból
vett útlagmintával
megtöllünk
és rúheIyezzük a mérleg serpenyőjére,
akkor ugyanolyan
nagyságú
vízzel
töltött
edényből
5 és fél darabot
kell a mérleg másik serpenyőjére
helyezni,
hogya
mérleg egyensúlyban 'legyen.
.
6. A Föld felszínét alkotá anyagok súlyút vizsgálva,
azt tapasz'
laljuk , hogy
ezekből
készített
1 köbdeciméter
nagyságú
kocka Hem nehezebb
2 kg 80 dekánál.
Ebből
következik,
hogya
Föld belsejében nehezebb
anyagoknak
kell
lenni,
miní a f'elszíuen, hogy II Föld 5,5-es
állngsűrííségét
megkapjuk.
7. Másik jelenség,
mely kőzelebh
visz minkel II Főld hclsejének megismeréséhez
II földrengés.
Képünk az Ischia szige·
tén lév<> Cusnmiccio ln város pusztulását
mutnt]a
az 188:;-as
földrengés
után. A földrengés
Iontos f'elvilágosításokat
nyujt
a Föld belső szerkezelére
vonatkozóan.
A:földrengések
nagy.'
tőbbségét
nem vesszük
észre, nem .elög erősek ahhoz, h()g~'
érzékszervcink
re hatni
tudnának.
A földrengések
egyrésze
azonhun.
lllint a képenlá'lható,
hatalmas
pusztítást
okoz.
8. A FőldbenJceletkezett
rengések
hullámai
a -rengéskőzponthól kiindulva
·[ovaterjednek.
Egy részük ti Föld belseje felé.
halad, lilás hullámcsoportok
pedig a Föld f'elsz írién Ierjerlnek lova. Hn a hullámok
más minőségü anyagba
ütkőzuek ,
egyrészük
ennek felületéről
visszaverődik.
;Így visszaverődnek a Földkéreg
és a Föld mélyében
lévő ővek, más és más
anyagót
Jurtulmazó
éles határfelületeiről
is.
9.

A földreugéshullűmokat
különleges
jelzőkészülékkel,
szcjzmográffuí
vizsgálják.
A legjobb ilyen'
jelzőkészüléket
-uz
orosz Gallcin készítette.
Nézzük 'meg, mit rajzol földrengéskor a készülék
tűje. A robbanás
után, az. első' rengésjelzőnagy kitérés után, melyet '-a Föld f'elszíuén lovahaladó
hullámok hoznak létre; még háromszor
lendül . ki erősen.
Ez
azt bizonyítja,
hogy három nagy visszaverő
felülel
van
a
" föld mélvében,
'
-to. ,A Föld gi.ímbalakú égitest. Sugara 6370 km. Kerűlelo pedig
40 ezer km. Belsejének
hőmérséklete
meghaladja
II 3
ezer
Celzius-fokot.
11. A felhasított
Fűld őves szerkezetét
mutatja ve képünk,
Ezl
II képet
II fiildrengés
hullámok
visszaverődésének
segítségé!

I

vel rajzolfák
meg. Legbelül fl 3500 km-es sugarú vasbó] és
nikkelből
álló. Ú. n. mag helyezkedik
el. A magol '1700koJ
vastag közbülsö
öv veszi körül, melynek
anyaga. vas, króm
.és nikkel oxigénnel és kénnél
alkotott vegyület.
A közbülső
övet az 1200 krn vastag köpeny borítja. A köpeny
legkülső
;~O-50. km vastag része szilárd
kéreg, melyet elsősorban
kova (szilicium)
ésalumínium
alkot.
Ez alatt a köpeny
másik része helyezkedik
el, mely kovából
és mugnézium-:
ból áll.'
.
12. Hasonló
ez az öves elhelyezkedés
ahhoz, amit az olvadt éi'cek elkülőnűlésénél
figyclhetünk
meg a kohókban.
Az 01.vasztó kemencék ben is, a legnehezebb anyag, a sztnfém he.lyezkedik
el legalul.
Épúgy,
mint a Föld belsejében
is a
legnehezebb
anyagok
a Föld magját
alkotják.
Fölöttük
a
fémek oxigén és kénvegyületei
kővetkeznek
. épúgy; mint a
Földnél
a közbülsö
ővhen. Legfelül
a kohókban
salakréteg
foglal helyet. A földön ez a salakréteg
a köpenynek
. és ti
szilárd kéregnek
felel meg.

l3.VeU'tett

szöveg:

Az eddigiekben
megismertük
a Föld belső szerkezetét,'
és a
Földet felépítő főbb anyagok
eloszlását.
A kövebkezőkben
a.
fontos ásványi
nyersanyagok
jelentőségével
ismerkedünk
meg.
14. Napi munkánk
során
gépekkel
és : szerszámokkal
do:
gozunk. Gépeink, . szerszámaink
fémekből készülnek.
.
,
15. Ipari és mezőgazdasági
termékek
szállítására,
valamint
utazásaink
során k őzlekedési
eszközöket
veszünk igénybe.
A
'.közlekedési
eszközök
szintén fémből készülnek.
16. A hidak is fémből vannak. Az építkezéseknél
alkalmazoli
- betonmunkáknál
szintén
elengedhetetlen
a
fémszerkezel
használata .. Életi.ink számos egyéb használati
eszköze is fémek felhasználásával,
illetve
fémekből
készül.
A fémek
'tehát életünk fontos anyagai. A fémeket . ércekből. nyerjük .
. 17. A térkép Koreát ábrázolja.
Korea gazdag
ásványi
nyers, . anyagokban:
A térképen
II fontosabb
ásványi nyers anyaguk
lelőhelyeit
jelek
mutatják.
Korea
nyersanyaggazdagsága
volt az egyik ok, mely miatt az amerikaiak
hódító hadjárac'
tukat megindftotfúk.·
Az amerikai'
halálgyárosok
számára
, különösen
a Wolfram
lelőhelyek
vonzók. Ez a fém ugyanis
igen fontos a fegyveracél
készítéséhez.
18. A kommunizmust,
illetve a szocializmust
építő országokban

·.

. .'0'·

a fémek- a békés építés célját szolgálják. Erőművek turbi- '.
.náí, motorjai készülnek belőle .. Segítik a. népek harcát a '
'több és jobb termelésért. ,
19. Yetitett

1

--------------- ----

szöveg.' ,

Nézzük -meg, hogyan alakultak ki az emberiség számára
ily fontos ércek, melyből a férneket állitják elő?
Az ércek kialakulása a tiízltányótevékenységyel
kupcsolalos.
Kísérjük
végig czt a, folyamatot úgy, ahogy ez a természetben lejátszódik.
20. A Föld 'anyaga állandóan mozgáshanvan.
A .Föld élett'bell
vannak olyan időszakok, mikor ezek a mozgások külőnösen
. erősek.Tgy volt néhány millió évvel ezelőtt. is. Az' ilyen mozgalmas időszakokban gyakran morujlott a Föld, majd erősen -mozognikezdelf
II földkéreg.
Erősebb és erősebb földrengések kővetkeztek. Hasadékok ,nyíltak _meg. _melyböl
forró gőzök és gázok törtek elő.
21. Majd izzó közctolvarlékok
ömlötte-k belőle.',
22. Egyes helyekerr robbnnásszerűeri
tört elő ti láva, a Föld
mélyének izzó közetnnyaga.
A robbanás ereje lávadarahokaf szórt a levegőbe, melyek ,a levegőn lehültek, megszilár
dúltak és ügy hulltak vissza a Földre, eltemetve mindent, ,.
ami a felszínen volt.
za. Ezután megindul a mindent felperzselő izzó láva folyása. A
vörös fényben izzólávafolyó
felett a füst és H gáz szinte fel-"
hőként gomolygott.
,
24. A hidegebb 'levegővel érintkező láva, .aráuylag gyorsan Iehült, kőzetté szilárdult, Az ilyen Iávából megszilárdult kőze- '
teket klömléses, vagy vulkáni
kőzeteknek
nevezzük.
Ha',
zánkban az andezit és riolit nevű ilyen kőzelfajták fordulnak elő. Főleg útburkolásra
használják
A kiőmléses kő-'
zetet, arról ismerhetjük meg, hogy 'üvegszerű alapanyagból
áll, esetleg apró kristályole vannak benne.'
,
25. A mélyben lévő izzó kőzetolvadék ai, Ú. n. magrna anyagú
nak csak: egyrésze jut el a felszínre. A nagy tömeg a mély- .
ben marad. A mélyben rekedt magma nagyon lassan, hűl.
le. Lassú lehűlés következtében anyagának, nagyrésze
kikristályosodik, , mélységi kőzet lesz belőle..
26. A mélységi kőzetekhez tartozik a gránit. Jól , megfigyelhetjük kristályos
szerkezelét. A' gránitet is litburkoló kőnek
használják.
'.
,5

t,

27., Felszínre
ügy kerül ez ,1 mélyeu keletkező' közetanyug,
hogy
, ' . a fedőkőzet évmilliók
során lepusztul
róla. '
28. ,A rnélyben rekedt izzó közetunyag,
'- a rnagiua, :c- minden
ásványi
nyersanyagot
tartalmaz;
Van benne nikkel, arany,
réz, kén stb. Ezek a külő nféle ásványi nyersanyagok
a magmába n nem egvségesen Tielyezkednek
el, hanem eloszlanak
a többi kőzet elvadékai
kőzött.
Kedvező körülmények
k
zöH a fémeket tarlálmazó
ércek és a különbözö
ásvánvi
nyersanyagok
k iválnak. Az egyes ásványiuyersanyagok
még
a mélyben
a megrekedt
közetolvadékbnn,
mások ennck határf'elűletén,
vagy a kűz etek .repedései be benyomulva
távolabh a magma lűzhelytől
helyezkednek
el. Legközelebb
kiválik a vas, a réz, az urá n , Ieglúvolubb
:1 higany,
cink és az
ólom.
29. A magma
gázokat
(~S giíziiket
is lu rlu lrun z , ezek a gúzo)( és
gőzök a mugma
runrudékút
:\ szoruszúdo»
k őzetek
rcpedéseibe nyornha+júk
he. Ilyenkor
keletkeznek
a k űlőubőző
ritka ásványi
nyersanyagok
hatalmas
kristálvai.
30. Az ásványi nversa nyuqoku t igen sokszor telérek
Iormájában találjuk.
Ilyen telér! mul.n l he k épűnk is. A telérek egvrészének
k ialuk ulásu. a liízh{IIl.\'ó ulórnűködéssek
Higg őssze.
A líízhánvótevékcnység'
Illegszíínpse
után
a fiihl felszínt'
a lat t a kőzetek
repedéseiheu
forróvizes
olda tok {i rumla nak
és az ásványi nyersanyagok
a forróvizes
oldatokból a repe- ,
dések falára rakódnak
le.
31. A forróvizes
oldatok
néha a föld feJszínéig hozzák az érccket. Itgy Amerikában
a Yellowsl onc parkban
a gejzirek
az
időszakos
hévforrások
vörös .uzénéreet
raknak
le a
felszínre.
",32. Az érceket há nvászússal
'termelik .. \ fémLermelés
területén
'HZ első láneszel~1
miudig az ércek-kilerJllelése,
kibányászása.
Iparágak
egész sorának
fejlödését
kedvezően
hefolyásolju
a
hányásza t termelésének
emelkedése.
ő-

33.

A fémek ércf'ormája
igen szép. A galenilból
ólmot, II szf'ale
ritből cinkel állítanak
elő.
"
:l4. Igen szépek'-az
arany kliliillféle
ásványformái
is. A kép termésaranval
ábrázol.
35. Érckészletek
szernpontjából
II vilúg
leggazdagabb
állama
a
Szovjetunió.
Vasérckészlete
több, minta
föld többi államáé
egyiitt véve.
'
ali. Szieiliában
az Etna tűzhányó
közelében,
hasadékokból
feltörő gázokbóla
közetek falára kén rakődik
le. A tíízhányó-,

6

műk ődés nemcsak
érceket il<ii létre, huueru
szarnos
más
ásványi uyersanyugot
is. Az egyik'
ilyeu . ásványi
nyers. anyag a kén.
3i. Az apatit
hevü úsvá nybó! g'lIzd:ig l'oszferturta lma mial! IllÜ-.
Irágyát, készítenek.
38. Úgyszólván
egyedütúllő
a Földön a Szovjetunió
gazdagsága
apalit ásványban.
Messze Északon a Kola
félszigeten
a ;)
hónapos
uappalok
és éjlszukák birodalmában
van lelöhelye.
im. Az apalit lelöhelvekct
már a sznvjet Iudósok
fedezték
fel.
. Hövid púr év alatt modern
hányn- és feldolgozó
űzemcl
lélesüeu II szovjet ipar.
40. A. pirit. vas és kéntartalmú
ÚSYÚlly.
Ezért a vegyipar
kénsav
. előúllításra
használja
l'el.
41.

\' etitett

sziioei]:

l" l'll\ mi nden
úsványi
nyersanyag
tűzhányó-I
evék enység
k őzben alakul! ki. Vallnak olyanok is, melyek
kialakulása
.:1 köxelek
pusztulásával
kapcsolatos .
. : . Ilven ásványi nyersanyag
pl. II bauxit. .melyböl iaz uluminiurnot nyerile Huzúnk vilúgviszouylatha
n is rendkívül
gazdag ebben a fontos nyersanyagban.
42. Ez II Iontos nyersanyag
a mészk övek múlúsn következtében
keletkezik.
Képünk
ilyen málásuuk
indult mészk ővet ábrázol. A ruéxzk ővekben mindig van egy kevés agyag .. A víz
oldjá a mészkővet.
A kőzel mészturtulma
feloldódik
és el~
mosórlik , Visszamarad
a vasturtalomlúl
vörös színű .agyag,
. -mely jellemxőjc
mészkővidékcinknek.
Az agyag aluminiul1l'
mellett IllÚS nehezen oldódó árváuvokut,
pl. kovát is tartalmaz. Nedves meleg éghajla! ulal t az agyag
kovutartalma
. k ioldódik
és visszamarad
a dús ahuniniurnlartalmü
bauxit.
A bauxit jelenléte
.hazáuk han egyik hizonyítéka
annak is, .
hogy ezelőtt 80 millió évvel a bauxit kincsíink
kelelkezése
idejében
nedves, meleg éghajlat
uralkodott
itt.
.ta. A bauxit telepek a felszínre hukkannak ki, vagy a felszín
nlatt húzódnak
meg. Felsz íni fejtésscl
hányásszák."
44. Hazánk
leri.iletén a Bakony
hegységben,
Sümegen,
Nvirádon. Hnlirnbán,
Eplényben,
Perc pusztán, a VérI es hegységben, Iszk a -Szcntgyőrgvőu,
Gántou,
Újh:! ralcon. N agvnémetegyllázoll. a Cserhát ht>gys{'gben, Mézsú n ps a Villányi hegységben.
Nugvhursányou
található
nagyobb
iucnnviségben
bauxit. A bauxit előfordulásokat
fekete k ockák jelzik.
45. A vörösostarka
színií hn n xithól előhh hófehér
imfőldet
01I

I

I
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7.

'dnnak ki, majd vlliamosáram'
segítségévei
választjákki ti
szfnaluminiumot.
46. Európa egyik legnagyobb
aluminíumöntödéje:
hazánkban
van. A felszabadulás
előtt hazánk
bauxit kíncsét a Horthvfasizmus jórészt II nérnet
hadiipar rendelkezésére
bocsátott~.
A felszabadulás
óta-szovjet segítséggel
hazánkban
állnjuk
elő az aluminiumot.
'
4i. A huszadik
század férne az a luminium.
Egyre növekszik, 'u,
jelentősége
a fémek között. Könnyen
űlvőződik
szilárdés
kőnnyű f'émmé. ,A legkülönf'éléhb
célokra
tudjuk
fel~asz:"
nálni,
'
'IH. A hatalmas
gyárak kőzül a Dunavölgyi
Timföldgyár
jelentős szerepet játszik az aluminiumgyártásban,
Az aluminium
előállításá hoz nagymértékű
villumosítás
szükséges,
Ezt
az
energiát
azonban mát, más ásványi nyersanyag
biztosítja.
4H.

szöve!!:

Energiát
szolgáltató
ásványi nyersanyagaink.
a köszén
és
, k őolaj, melyek az élő anyagok pusztulás +utání
elbomlása,
átalakulása
folyamán
alakultak
ki.'
50. A köszénben
gyakran találunk
levéllenyornatokat,
elszenesedett fatörzsmaradványokat
és régi
fák
gyökénilaraová-'
Ilyait is. Ezek bizonyítják
számunkra,
-hogy u köszén régen :',
\
elpusztult
nővéuyek - maradványaiból
alakult
ki .. " '
, / ,:
,51. Nagy
folyamok
torkolntvidékén,
ahol
a folyók
.vize .
kanyarogva
áramlik a tenger felé, hatalmas
erdőségek.
vannak. Lornbhullás,
fák pusztulása
'lIlkalmával
-nagymennyíségű' növényi
anyag kerül a vízbe és ott leülepszik.
A leüle-,
~.,
.. .. ,
pedeít növényi részek oxigén hiányában
'nem kerhadnak
el;
.,-:;. hanem lussú bomlási folyamaton'
mennek keresztül.
'~ .' 52. Hasonló jelenségek
fordulnak
elő hazánkban
a~kis Balaton
és a Fertő tó kiterjedt
nádrengetegeíben.
Az . évről-évre. elhulló növények
leülepedve
tőzeggé, majd kőszénné
alakul- "
,
nak át.'
' .
5:-1., A 'leülepedett,
lassan
bomló
növény.i
anyagok
a mély-'
,\Jel kerülnek,
betemetődnek.
A rájuk nehezedő anyagok
őszszepréselik őke!. 10-12 III vastag növényi ..'lörmelékből,
év- ,
.milliók
alatt 1 ru vastag ,kőszénréteg
lesz.
M. Három'
Iontos tényezője
van a nözeg kőszénné
válásának. Először
a hőmérséklet,
melyet a széntelep
mélysége
befolyásol,
másodszor
a nyomás, melyet II ránehezedő
fedő~,
I'élpgek vastagsága
és súlyn ad meg, hnrmndszor
fl kőszén,

.
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57.
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61.

telep képződése
óta eltelt idő. Ez a három tényező szabja
meg,
hogy a növényi
részek elbomlása
milyen
gyors,
mennyi idő alatt távozik el a bomló növényi rész ekből a metán,
a nitrogén, az oxigén és széndioxid, visszahagyva.
f'eldúsítva
a növény eredeti' 50>%-os széntartalrnát,
A szénbányákban
fejtik ki a kőszéntelepek
köszénkincsét
az
ipar kenyerét.
Ma már számtalan
fejlőkalapács
es bányakombájn
teszi könnyebbé
és termelékenyebbé
hányászaink.
munkáját.
Bányászaink
rnunkaversenyben,
harcban
.a termelés emeléséért,
termelik ki ezt a fontos
ásványi
nyersanyagot. . .
.
A szénbányákban
fejtik ki a kőszéntelepek
kőszénkincsét
az
.zánok vízellátását
biztosíto tóval, A bányák
által
kitermelt kőszén egyrésze a höerörnüvekbe
kerül. Hatalmas
kazánokban
égetik el a kőszenet, .gőzt fejlesztenek,
melynek
feszltőerejételektromos
energiáva
alakitják
át. Az így fejlesztett elektromos
áram bitzosüja
üzemeink,
gyáraink részére a hajtóerőt.
.
.
.
A kitennelt
kőszén másil( része ulapanyagul
szolgál a vegyiparban,
és a műunyagiparban.
A képen látható használati
tárgyak rnindegyik e köszénböl
készült.
.
A másik fontos energiaforrás
a kőolaj, vagy ásványolaj.
A
repülőgépek
és traktorok
üzemanyaga.
Fontosságát
bizonyítja, hogy ötéves tervünk utolsó évében 26-28 ezer traktor szántja majd a magyar földet.
Ezeket
a traktorokat'
mind nyersolaj hajtja.
Képt.nk egy iráni olajfinomítót
ábrázol. Az .. imperialistáknak a hadigépezetük
számára kell a köolaj. "Ezért meg egy. más nyersanyagforrásait
is elrabolják.
Iránban
pl. az eddig .
angol kézen lévő kőolajipar
után.az amerikai olajtőke nyújtogatja kezét.
,'.
A kőolaj, ez a fontos nyersanyag
olyan zárt tengerekben
keletkezik, melyeknek
vize rosszul cserélődikvnern
igen szel- _
lőzik. Ilyen a Fekete tenger is, mely csak keskeny szoroson,
a Boszpornszon
át érintkezik
a .Földközi tengerrel.
.
A Fekete tengerbe nagy folyók ömlenek:' a Don, a Dnyeper
és ~ Duna. A folyók édes vize könnyebb,
mint a tenger sós
vize. Ezért az. édes víz a sós tengervíz felületén helyezkedik
el és elzárja a sós tengervizet a levegötöl. A sós víz ennek
következtében
a mélyben mérges gázokkal 'telítődik. A keskeny csatornán
a nyilt tengerből besodródó
.millió és rnilliő
vízben lebegő állatka a .mérgező
környezetben
elpusztul.
I
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'Tetemeik
a tenger Jenekére
hullanak
és Ú. n. rothadó
iszapot alkotnak. Ez az iszap más üledékekkel temetődik be és
megint csak a nyomás, az idő és a hőmérséklet
hatására
bonyolult vegyi folyamatok
+évén kőolajjá
válik.
Az eredetileg vízszintes üledékrétegek
később
felboltozódhalnak. Ekkor az olaj elkezd vándorolni,
az olajtartó lyukacsos homokkő rétegekben.
Olyan helyeken gyülik fel a szivárgó, vándorló olaj, ahol felette valamilyen
zár<1\'éteg, pl.
agyag van, melyen áthatolni
nem tud és amely megakadályozza, hogy az olaj még feljebb vándoroljon.
Az ilyen gyűrt.
agyaggal' vállakozó olajrétegeket.
ahol az olaj
megreked,
olajcsapdának
'hívjuk. Az olajjal egyidöben.Tiasonló
körülmények között földgáz is keletkezik. A boltozat felső részében, az olaj fölött helyezkedik
el a földgáz.
.
A kőolaj kutalásánál
a kőolajcsapdákat
keresik meg. Mikor
a mérések
alapján ilyenre k ővetkeztetnek,
kijelölik az első
fúrás helyét, mely tisztázza,
hogy valóban van-e a föld mélyén kőolaj.
Sikeres próbafúrás
ese'lén hamarosan
sűrű erdőként
mered
a magasba a fúrótornyok
sokasága.
AZ!olaj csővezetékeken
keresztül ·n lepárló üzeruekhe kerül"
ahol na ítává, benzinné, pelrólcllJllJllá,nycrsolajjá,
különbőzö.
k enőolajjá,
kátránnyá,
olajtermékekk
és műanyagokká
dolgozzák fel.
A leggazdagabb
kőolajlelőhelyek
a Szovjetunióban
vannak.
Kőolajkészlete
több, mint a föld összes :lobbi országáé.
é
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szöveg:

Az imperialista
peket ágyukat

tására.
68. A szocializmust

államok az értékes nyersanyagból
hadigé
és bombákat gyártanak
az emberiség pusztí-

.
építö országokban

hatalmas és korszerű gépekkel termelik a Föld felszín és a 'Föld mélyének
nyersanyagait,
melyek millió tormáihól
épülnek a béke
művei,
Hazánkban,
5 éves tervünk,
a béke terv
minden
.alkotása
hazánk .erősödését,
felemelkedését,
jólétet szolgálja.
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