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णनवेदन 
 

आध हिक शासे्त्र, ज्ञािहवज्ञािे, िंत्र आहि अहियाहंत्रकी इत्यादी हवषयांि त्यािप्रमािे िारिीय 
प्रािीि संस्कृिी, इहिहास, कला इत्यादी हवषयािं मराठी िाषेला हवद्यापीठाच्या स्िरावर ज्ञािदाि 
करण्यािे सामर्थयय याव ेहा म ख्य उदे्दश लक्षाि घेऊि साहहत्य-संस्कृहि मंडळािे वाङमय हिर्ममिीिा हवहवध 
काययक्रम हािी घेिला आहे. मराठी हवश्वकोश, मराठी िाषेिा महाकोश, वाङमयकोश, हवज्ञािमाला, 
िाषािंरमाला, आिंरिारिी-हवश्विारिी, महाराष्ट्रहेिहास इत्यादी योजिा या काययक्रमाि अंििभयि केल्या 
आहेि. 
 

२. हशक्षिाच्या प्रसारािे मराठी िाषेिा हवकास होईल ही गोष्ट िर हिर्मववादि आहे. पि मराठी 
िाषेिा हवकास होण्यास आिखीही एक साधि आहे आहि िे साधि म्हिजे मराठी िाषेि हिमाि होिारे 
उत्कृष्ट वाङमय हे होय. जीविाच्या िाषेिि ज्ञाि व संस्कृिी यािें अहधष्ठाि ियार व्हाव ेलागिे. जोपयंि 
मािसे परकीय िाषेच्याि आश्रयािे हशक्षि घेिाि, कामे करिाि व हविार व्यक्ि करिाि िोपयंि हशक्षि 
सकस बिि िाही. संशोधिाला परावलंहबत्व राहिे व हविाराला अस्सलपिा येि िाही. एवढेि िव्हे िर 
वगेािे वाढिाऱ्या ज्ञािहवज्ञािापासभि सवयसामान्य मािसे वहंिि राहिाि. मराठी िाषेला हवद्यापीठीय िाषेिे 
प्रगल्ि स्वरूप व दजा येण्याकहरिा मराठीि हवज्ञाि आहि िंत्रहवज्ञाि, ित्त्वज्ञाि व सामाहजक शासे्त्र या 
हवषयावंरील संशोधिात्मक व अद्ययावि माहहिीिे य क्ि अशा गं्रथािंी रििा मोठ्या प्रमािावर होण्यािी 
आवश्यकिा आहे. 
 

३. वरील हवषयावंर केवळ पहरिाषाकोश अथवा पाठ्यप स्िक प्रकाहशि करूि हवद्यापीठीय 
स्िरावर अशा प्रकारिे स्वरूप व दजा मराठी िाषेला प्राप्ि होिार िाही. सवयसामान्य स हशहक्षिापंासभि िो 
प्रज्ञाविं पहंडिापंयंि मान्य होिील अशा गं्रथािंी रििा व्हावयास पाहहजे. मराठी िाषेि ककवा अन्य िारिीय 
िाषामंध्ये हवज्ञाि, सामाहजक शासे्त्र व िंत्रहवज्ञाि या हवषयािें प्रहिपादि करावयास उपय क्ि अशा 
पहरिाषा-सभिी ककवा पहरिाषा-कोश ियार होि आहेि. पहिमी िाषािंा अशा प्रकारच्या कोशािंी गरज 
िसिे, यािे कारि उघड आहे. पहिमी िाषािं ज्या हवद्यािंा संग्रह केलेला असिो, त्या हवद्यािंी पहरिाषा 
सिि वापरािे रूढ झालेली असिे. त्या शबदािें अथय त्याचं्या उच्चाराबरोबर वा वाििाबरोबर वािकाचं्या 
लक्षाि येिाि, हिदाि त्या त्या हवषयािंील हजज्ञासभंिा िरी िे माहीि असिाि. अशी स्स्थिी मराठी ककवा 
अन्य िारिीय िाषािंी िाही. पहरिाषा ककवा शबद यािंा प्रहिपादिाच्या ओघाि समपयकपिे वारंवार प्रहिहष्ठि 
लेखाि व गं्रथाि उपयोग केल्यािे अथय व्यक्ि करण्यािी त्याि शक्िी येिे. अशा िऱ्हिे उपयोगाि ि आलेले 
शबद केवळ कोशाि पडभि राहहल्यािे अथयशभन्य राहिाि. म्हिभि मराठीला आध हिक ज्ञािहवज्ञािािंी िाषा 
बिहवण्याकहरिा शासि, हवद्यापीठे, प्रकाशिसंस्था व त्या त्या हवषयािें क शल लेखक यािंी मराठी 
गं्रथरििा करिे आवश्यक आहे. 
 

४. वरील उदे्दश ध्यािाि ठेवभि मंडळािे जो बह हवध वाङमयीि काययक्रम आखला आहे त्यािील 
पहहली पायरी म्हिभि सामान्य स हशहक्षि वािकवगाकहरिा, इंग्रजी ि येिाऱ्या क शल कामगाराकहरिा व 
पदवी/पदहवका घेिलेल्या अहियतं्याकहरिा स बोध िाषेि हलहहलेली हवज्ञाि व िंत्रहवषयक प स्िके 
प्रकाहशि करूि स्वल्प ककमिीि देण्यािी व्यवस्था केलेली आहे. मंडळािे आजवर आरोग्यशास्त्र, 
शरीरहवज्ञाि, जीवशास्त्र, आय वेद, गहिि, ज्योहिषशास्त्र, िौहिकी, रेहडओ, अि हवज्ञाि, सासं्ख्यकी, 
स्थापत्यशास्त्र, विस्पहिशास्त्र, पािीप रवठा, वस्त्रोद्योग इत्यादी हवषयावंर ३३ दजेदार प स्िके हवज्ञािमालेि 
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प्रकाहशि केली आहेि. प्रकाशहित्रिकला, गिकयंते्र, रंग, कृहत्रम धागे, प स्िक-बाधंिी, मोटार द रुस्िी, 
वैमाहिक हवद्या, अवकाशयाि, साखर, सीमेंट, वास्ि कला इत्यादी इिर अिेक हवषयावंरील प स्िके ियार 
होि आहेि. 
 

५. प्रस्ि ि “खहिज िेल व िज्जन्य रसायिे-एक स बोध पहरिय” हे प स्िक प्रा. प. म. बवे, म ंबई 
यािंी मंडळास हलहभि हदले. शास्त्रीयदृष्ट्या या हवषयािी सामान्य जििेला मराठीिभि माहहिी करूि देिारी 
प स्िके आज उपलबध िाहीि. आजिी ही आत्यहंिक गरज हे प स्िके प रहविार आहे. प स्िकािे स्वरूप, 
माडंिी व उद बोधक माहहिी ह्या गोष्टी लक्षाि घेिा प्रा. बवे यािंी या हवषयावर गं्रथरििा करूि 
शास्त्रीयदृष्ट्या मराठी वाङमयाि मोलािी िर घािली आहे. सदर प स्िक मंडळाच्या हवज्ञािमालेि 
प्रकाहशि करण्यास मंडळास आिंद होि आहे. 
 
वाई :  लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
आहश्वि १०, शके १८९८  अध्यक्ष 
हवजयादशमी  महाराष्ट्र राज्य साहहत्य 
हदिाकं २ ऑक्टोबर १९७६  आहि संस्कृहि मंडळ 
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प्रस्तावना 
 

उिीप री १०० वषिेरी केरोसीि िेल म्हिजेि रॉकेल हे आपल्या पहरियािे आहे. खेडेगावापासभि 
शहरापयंि, गरीबापासभि श्रीमंिापयंि रॉकेलिे हदव े व कंदील ह्यािंा उपयोग उज्ज्वल प्रकाशासाठी 
करण्याि येि असे. थोड्या उशीरा स्वयपंाकघरामध्ये स्टोव्ह आले व झगझगीि प्रकाशासाठी हकटसििे 
हदव ेआले, िे स द्धा रॉकेलिेि. अगदी अहलकडे बऱ्याि खेडेगावािंस द्धा हवजेच्या हदव्यािंी योजिा झाली 
आहे. िथाहप हकत्येक वष ेप्रकाशासाठी म ख्यिः रॉकेलिाि उपयोग होि होिा. अजभिही काही हठकािी व 
काही वळेा िो होिोि. िरीपि हे िेल आहे िरी काय? िे येिे कोठभि? िे ियार करिो कोि व 
कशापासभि? ह्या गोष्टीबद्दल फारसे क िभहल पभवी िरी हदसले िाही. 
 

स्वािंत्र्यप्राप्िीिंिर मात्र खहिज िेल व त्यापासभि हिघिारे रॉकेल, पेरोल वगैरेबद्दल आपल्यामध्ये 
िवीि जागिृी आल्यासारखी हदसिे. ह्यािे प्रम ख कारि म्हिजे िारि सरकारिे िेल संशोधि व िेल 
श द्धीकरि ह्या हवषयािें िवीि धोरि. म ंबईमध्ये व इिरत्र िेल श द्धीकरिािे कारखािे हिघाले. आसाम 
प्रमािेि ग जराि राज्यामध्ये िवीि िेल-के्षते्र हमळाली. आिा िर महाराष्ट्रामध्ये म ंबईलगिच्या 
पािबभडपट्टीमध्ये िेल-के्षत्र हिमाि होण्यािी खात्री वाटभ  लागली आहे. 
 

िारिामधील खहिज िेलाच्या उत्पादिाि वाढ झाली. िरीपि आपि अजभिही खहिज िेलाच्या 
आयािीवर अवलंबभि आहो. आपले परावलंबि हकिी आहे, ह्यािी जािीव िीव्रिेिे झाली िी १९७३ साली. 
 

१९७३ मध्ये इझ्राएल-अरब य द्ध स रू झाले. अरबराष्ट्रािंी आपल्या शस्त्रागारािील शवेटिे आय ध 
म्हिभि िेलािी हिर्ममिी कमी करूि िेलाच्या ककमिी िरमसाठ वाढहवल्या. त्याम ळे औद्योहगकदृष्ट्या प्रगि 
असलेली जगािील सवय राष्ट्रे हादरली. त्यािी झळ िारिाला पि लागली. खहिज िेलामधील स प्ि 
सामर्थयय प्रथमि प्रकट झाले. खहिज िेलाबद्दल सवयत्र जागरुकिा वाढली. िारिामध्ये पेरोल, रॉकेल 
ह्याचं्या ककमिी हहशबेाबाहेर का वाढल्या ह्यािे कारि आपल्या ध्यािाि आले. परंि  आपला (जळाऊ) गसॅ, 
साबि-पभड, खिें, रंगद्रव्ये, रबर, जंि िाशके, प्लॅस्स्टक द्रव्ये व इिर ित्सम आपल्या गरजेिे पदाथय महाग 
का व्हाविे! आपल्या ह्या हित्योपयोगी वस्िभ व खहिज िेल ह्यािंा संबधं काय हे कोडे मात्र सामान्य 
मािसाला िरी उलगडि िाही. 
 

खहिज िेलाच्या श द्धीकरिािभि हिघिाऱ्या बऱ्याि अपद्रव्यािंा उपयोग करूि म ंबई व इिर 
हठकािी खहिज िेलजन्य रसायिािें (पेरो-रसायिािें) कारखािे हिघालेले आहेि. त्यािभिि (जळाऊ) 
वायभ, साबि-पभड, खिे, रंग, जंि िाशके वगैरे पदाथांिी हिर्ममिी होि आहे. हे कारखािे अप्रत्यक्षपिे खहिज 
िेलावर अवलंबभि आहेि. खहिज िेलाच्या िरमसाठ वाढलेल्या ककमिीिा ह्या वस्िभंच्या उत्पादिखिावर 
पहरिाम झाल्याहशवाय कसा राहील? असा हा खहिज िेल व ह्या बह हवध वस्िभ ह्यािंा संबंध आहे. 
 

खहिज िेलाच्या शोधासाठी, हिर्ममिीसाठी, त्याच्यावर हवहवध संस्कार करण्यासाठी व त्यापासभि 
हवहवध रासायहिक द्रव्ये व स बक व उपय क्ि वस्िभ ियार करण्यासाठी शकेडोि िव्हे िर हजारोिी शास्त्रज्ञ, 
िंत्र-हवशारद रातं्रहदवस खपि असिाि. त्यािंा रािाविाि, वाळवटंाि व दलदलीच्या जहमिीवर, एवढेि 
काय िर सम द्रावर पि िेल शोधण्यािे काम कराव ेलागिे. त्यािंिर शास्त्रज्ञ व िंत्रज्ञ खािीिभि िेल बाहेर 
काढिाि. उपलबध झालेल्या िेलापासभि कारखान्यामध्ये हवहवध द्रव्ये ियार होिाि. गेली १०० वष ेसिि 
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िाललेला हा सारा िगीरथ प्रयत्ि आपल्या वापरािील शकेडो वस्िभंच्या मागे आहे. हा इहिहास कळला िर 
सामान्य मािभसस द्धा ह्या वस्िभकडे जास्ि आस्थापभवयक पाहील, त्यािी हजज्ञासभवृहि जागृि होईल. खरे 
म्हिजे हे प स्िक हलहहण्यामागे हाि हेिभ आहे. हे प स्िक खहिज िेल-िंत्र-हवद्या-हवशारदासंाठी ककवा 
रसायि-शास्त्रज्ञासंाठी िाही. हे प स्िक आहे, सवयसाधारि स ब द्ध वािकासंाठी. हाि वािकवगय डोळ्याप ढे 
ठेवभि प स्िकािी रििा व हवषयहवस्िार केलेला आहे. अशा प्रकारच्या प स्िकािंा द सरा एक वािकवगय 
संिविो. िो म्हिजे िज्ञािंा, पि द सऱ्या एकाद्या हवज्ञाि शाखेिील. हे लोक आपल्या के्षत्राि िज्ञ असले 
िरी द सऱ्या के्षत्रामध्ये अज्ञ िसले िरी अिज्ञ असिाि. स्विःच्या हवषयािील काही समस्या सोडहवण्याच्या 
दृष्टीिे, त्याचं्या संशोधि के्षत्राशी हिगहडि असलेल्या, द सऱ्या के्षत्रािील महत्त्वाच्या कायाच्या थोड्या ढोबळ 
स्वरूपाच्या माहहिीिी त्यािंा गरज असिेि. ह्या वािकवगालाही हे प स्िक उपय क्ि वाटेल अशी अपेक्षा 
आहे. 
 

हे प स्िक हलहहिािा संदिय-गं्रथािंी जमवाजमव करण्याच्या कामी बराि वळे लागला. ह्याहशवाय 
इिर अडििी होत्याि. त्याम ळे हे प स्िक ियार व्हावयाला थोडा जास्ि वळे लागला. महाराष्ट्र राज्य 
साहहत्य आहि संस्कृहि मंडळाच्या िाषािंर हविागािे मािसेवी संपादक श्री. बा. रं. स ंठिकर ह्यािी बऱ्याि 
सवलिी हदल्या, त्यािप्रमािे काही उपय क्ि सभििाही केल्या. ह्याबद्दल मी त्यािंा ीिी आहे. साहहत्य व 
संस्कृहि मंडळािे सहिव श्री. द. य. राजाध्यक्ष ह्यािेंकडभि हमळालेल्या मागयदशयिाबद्दल व साहाय्याबद्दल मी 
त्यािंा आिारी आहे. 
 
 
राधा बलॉक्स  प. म. बवे 
शास्त्री हॉल   
म ंबई ४00 00७   
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प्रकरि एक 
 

णवषयप्रवेश 
 

िेलाच्या उगमस्थािावरूि िेलािे िीि प्रम ख प्रकार माििा येिील. िे म्हिजे : (१) विस्पहिजन्य 
िेले, (२) प्राहिज िेले, आहि (३) खहिज िेले. खोबऱ्यापासभि ककवा शेंगदािे, िीळ वगैरे हबयापंासभि 
हिघिाऱ्या िेलािंा विस्पहिजन्य िेले असे म्हििाि. गाई-म्हशींिे िभप ककवा शाकय , कॉड वगैरे माशाचं्या 
यकृिापासभि काढण्याि येिारी औषधी िेले, त्यािप्रमािे िरबी, टॅलो, मेि (मधमाशीिे) वगैरे प्राहिज िेले 
आहेि. ह्यापकैी काही विस्पहिजन्य िेले व काही प्राहिज िेले फार प रािि काळापासभि मािसाच्या 
पहरियािी आहेि. िेल ह्या शबदािी उत्पिी िीळ ह्या शबदावरूि झाली असावी असे मािण्याि येिे. हिळािे 
िेल काढिे सोपे आहे आहि हिळािी लागवड प ष्ट्कळ हठकािी होऊ शकिे. म्हिजे प्रािीि िारिीयाचं्या 
सहज हािी येिारे िेि पहहले गहळिािे धान्य असाव.े हिळापासभि हिघिाऱ्या द्रवाला त्यािंी साहहजकि 
िेल असे िाव ठेवले असाव.े त्यािंिर ित्सम इिर पािळ व काही िपमािाला घिरूपस द्धा असिाऱ्या 
साऱ्या द्रव्यािंा सवयसाधारिपिे िेल असे िाव ठेवण्याि आले असाव.े िेलािे बह हवध ग िधमय असिाऱ्या 
सवयि द्रव्यािंा आिा िेल हा शबद वापरण्याि येिो. 
 

प्राण्यामंध्ये काय ककवा विस्पिीमध्ये काय त्याचं्या शरीरामध्ये जीविहक्रया सिि िालभ  असिे. 
जीविहक्रयेमध्ये हकिीिरी रासायहिक घडामोडी होि असिाि. त्यामध्ये इिर द्रव्याचं्या हिर्ममिीबरोबर 
िेलािी पि थोड्याफार प्रमािाि हिर्ममिी होि असिे. शरीररक्षि व पोषि ह्यासंाठी त्यािंी जरूरी असिे. 
 
खणनज तेल व काही संज्ञा 
 

हिसरा िेलािा प्रकार म्हिजे खहिज िेल. हे िेल खािीिभि काढिाि म्हिभि त्याला खहिज िेल 
असे म्हििाि. खहिज िेलासाठी हवहहरी खोदाव्या लागिाि. खहिज िेलािा पहरिय बराि ज िा असला 
िरी खहिज िेल ह्या उद्योगाला १८५९ साली आरंि झाला. िेल आिा सवय जग व्यापभि राहहले आहे. 
खािीिभि िेल पृष्ठिागावर आििाि िे म ख्यिः पंप करूि. खहिज िेल हे बह हवध िैलप्रकारािें हमश्रि 
असिे. िेल हे एकहजिसी िसिे. ह्या िेलाला ‘क्रभ ड ऑईल’ ककवा अश द्ध िेल असे म्हििाि. ह्यालाि 
‘पेरोहलअम’ असेही िाव आहे. आपल्याकडे सरास वापराि असलेला द सरा शबद म्हिजे ‘पेरोल'. 
मोटारगाड्यामंध्ये इधंि म्हिभि वापरिाि िे पेरोल. िे पेरोहलअम िव्हे हे म द्दाम लक्षाि ठेहवले पाहहजे. 
थोड्याशा शबद ककवा उच्चारसादृश्याम ळे घोटाळा होण्यािी शक्यिा असिे म्हिभि प्रारंिीि प ढील 
स्पष्टीकरि हदलेले आहे. पेरोहलअम ह्या अश द्ध िेलावर हवहवध ससं्कार करूि पेरोल हा एक िेलप्रकार 
वगेळा करूि घेिाि. खरे म्हिजे पेरोल हा शबद अमेहरकेमध्ये रूढ हदसि िाही.त्याजवजी ‘गसॅोहलि’ असा 
स्विंत्र व काहीसा अथयवाही असा शबद अमेहरकेमध्ये वापराि आहे. जळिारा वायभ हिमाि करिारे द्रव्य ह्या 
अथी हा शबद प्रिहलि आहे. मोटारीच्या इहंजिमध्ये गसॅोहलिच्या वाफेिे म्हिजे वाय रूप (गसॅरूप) 
गसॅोहलििे ज्वलि होि असिे. ह्या संदिामध्ये हा शबद अथयवाही आहे. 
 

पेरोहलअम काय ककवा पेरोल काय ह्या दोन्ही शबदािंा मभळ अथय खडकािभि (पेरॉस = खडक) 
काढलेले एवढाि आहे. खडक ह्याला इंग्रजी प्रहिशबद रॉक (rock) हा आहे. ह्यावरूि आपल्याकडे रूढ 
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असलेला द सरा शबद म्हिजे ‘रॉकेल’ (रॉक + ऑईल). ह्यालाि केरोसीि (केरॉस = मेि) असेही 
म्हििाि. घासलेट ककवा घासटेल (गसॅ िेल) असाही द सरा शबद वापरण्याि येिो. ह्या हठकािी जळिारा 
वायभ हिमाि करिारे हदव्यािील िेल हा अथय अहिपे्रि आहे. हे सवय िैलप्रकार खडकािभि काढलेले असिाि 
हे खरे. परंि  प्रत्यक्षाि खािीिभि बाहेर येिे िे ‘पेरोहलअम’ ककवा अश द्ध िेल. ह्या पेरोहलअमवर हवशषे 
संस्कार करूि पेरोल, रॉकेल वगैरे द्रव इंधिे हमळवावी लागिाि. 
 

खहिज िेल सापडिे कोठे? ह्या प्रश्िाच्या उिराि येिाऱ्या एका रूढ शबदाबद्दल स्पष्टीकरि 
आवश्यक आहे. खहिज िेल हे िभगिाि असिे असे म्हििे बरोबर होिार िाही. िभमध्य हा िभपृष्ठाखाली 
हिदाि ६-७ हजार हकलोमीटर िरी आहे. ह्यावरूि िभगिय, िभमीिे पोट ककवा पृर्थवीिे उदर िभपृष्ठाखाली 
हकिी खोल असेल ह्यािी कल्पिा येईल. आपि आज पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखाली अवघ्या १०-११ 
हकलोमीटरपेक्षा जास्ि खोल जाऊ शकलो िाही. त्यापेक्षा जास्ि खोल जािे अशक्य िसले िरी बरेि 
अवघड आहे. िेव्हा िेलाच्या खािी िभपृष्ठाखाली आहेि असे म्हििे जास्ि यथाथय होईल. परंि  थोडी जास्ि 
खोली दाखहवण्यासाठी द सऱ्या योग्य शबदाच्या अिावी िभगिय हा शबद केवळ िो मराठीमध्ये रूढ आहे म्हिभि 
वापरण्याि आला आहे. िभगिय शबदािा ह्या हठकािी अगदी मयाहदि अथयि अहिपे्रि आहे हे ध्यािाि ठेहवले 
म्हिजे अथािा घोटाळा होिार िाही.  
 
नैसर्गिक (जळाऊ) वाय ू
 

खहिज िेलाबरोबर सामान्यिः  आढळिारा ‘िैसर्मगक वायभ’ (natural gas) ह्यािा हविार पि 
खहिज िेलाबरोबरि करावा लागिो. िैसर्मगक वायभ हा शबद खािीमध्ये सापडिाऱ्या हायड्रो-काबयि 
वायभच्या बाबिीि वापरिाि. िो हायड्रोजि व काबयि ह्यािंा संय ग बिलेला असिो व जळाऊ असिो. 
हशवाय त्यापासभि काही रासायहिक द्रव्ये पि बिहविा येिाि. िसे पाहहले िर हवमेध्ये असलेले वायभ हेस द्धा 
िैसर्मगकि. परंि  ‘िैसर्मगक वायभ’ हा शबद िैसर्मगकरीत्या आढळिारा ‘जळाऊ’ वायभ ह्या मयाहदि अथािेि 
वापरला जािो हे ध्यािाि ठेहवले पाहहजे. 
 

ह्या प स्िकामध्ये खहिज िेलजन्य रसायिे ह्यािंा सहवस्िर हविार प ढे व्हावयािा आहे. पेरोहलअम 
ह्या शबदािा रूढ अथय पहरहिि झाल्यािंिर पेरोहलअमपासभि हिघिारी रसायिे त्याजवजी ‘पेरो-रसायिे’ हा 
शबद रूढ होण्यासारखा आहे. ह्या शबदािी घडि िाषेच्या दृष्टीिे कदाहिि सदोष असेल, िरी पि शबद 
अथयवाही व स टस टीि आहे ही त्या शबदािी जमेिी बाजभ आहे. म्हिभिि िो शबदही वापरण्याि आलेला 
आहे. 
 
तेलाचे िुिधमम 
 

खहिज िेल, प्राहिज िेल आहि विस्पहिजन्य िेल ही सवय ‘िेल’ वगामध्ये ककवा िैलसृष्टीमध्ये 
मोडिाि. िेले ही बह धा द्रवरूप असिाि. परंि  काही िेले िेहमीच्या िपमािालास द्धा गोठिाि व घट्ट 
होिाि. थंडीमध्ये िभप, खोबरेल, हिरंडीिे िेल, मेि वगैरे िेलप्रकार घिरूप असिाि. त्यािंा ‘फॅट’ असे 
म्हििाि. ह्या सवांमध्ये काही ग ि समाि आहेि, िर काही अगदी हिन्न आहेि. सवय िेलामंध्ये स्स्िग्धपिा  
(कोित्याही वस्िभला ककवा हािाला सहज हिकटिे) व ब ळब ळीिपिा हे ग ि असिाि. कागदाला िेलािा 
स्पशय होिाि िेथे डाग पडिो व कागद काहीसा पारदशयक बििो. िेले ही पाण्यामध्ये हवरघळि िाहीि 
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ककवा हमसळि िाहीि. िेल हे पाण्यापेक्षा वजिािे हलके असल्याम ळे िेल व पािी ही एकत्र हमसळली व 
प ष्ट्कळ हालहवली िरी शवेटी पाण्यािा थर खाली राहिो व िेलािा थर वर िरंगिो. िेल व पािी ह्यािें 
हमश्रि एकजीव ककवा एकसधं करिे अशक्य िसले िरी सहज साध्य िाही. 
 

िेल व पािी ह्याचं्या एकसंध हमश्रिाला ‘पायस’ ककवा इमल्शि (emulsion) असे म्हििाि. अशी 
काही हमश्रिे हिसगामध्ये म्हिजे िैसर्मगकरीिीिे झालेली आढळिाि. काही हठकािी िेलािे िागंले ग ि 
कायम ठेवभि, िेलािा िेलकटपिा, ब ळब ळीिपिा, वगैरे दोष कमी करण्यासाठी ककवा झाकण्यासाठी 
िेल-पािी हमश्रिे कृहत्रमरीिीिे ियार केलेली असिाि. ओला िारळ खोवभि व िंिर िो हपळभि त्यािा रस 
काढिाि. िारळािा द धासारखा हदसिारा रस हे पािी व खोबरेल ह्यािें िैसर्मगक पायस आहे. िसे पाहहले 
िर द धामध्येस द्धा इिर द्रव्याबंरोबर स्स्िग्धाशं व पािी ह्यािें एकजीव हमश्रि झालेले असिे. ‘हलहिड 
पॅरॅहफि’ हे औषधी िेल, त्याच्या ब ळब ळीिपिाम ळे हपिे मोठे कंटाळवािे वाटिे. परंि  त्यािे पाण्याबरोबर 
कृहत्रमरीिीिे बिहवलेले एकसंधी हमश्रि हपिािा पाण्यासारखे लागिे. िे घ्यावयाला सोपे जािे आहि त्यािे 
औषधी ग ि मात्र बदलि िाहीि. केसािंा लावावयािी बाजाराि हमळिारी हवहवध ‘हेअर क्रीम्स’ हीस द्धा 
खोबरेल व पािी ह्यािंी कृहत्रमरीिीिे एकजीव झालेली हमश्रिे असिाि. ह्या हमश्रिांमध्ये िेलािा 
ब ळब ळीिपिा िसिो हेि त्यािें आकषयि. 
 

िेल पाण्यामध्ये सहज हमसळि िसल्यािे िे वर िरंगिे, त्यािे काही फायदे आहेि, िसेि िोटे पि 
आहेि. ह्यािा प्रत्यय हवशषेिः खहिज िेलाच्या बाबिीि येिो. पाण्यािी घििा १ धरली िर िेलािी घििा 
०·८५ िे ०·९४ एवढी असिे. त्याम ळे िेलाच्या खािीमध्ये खाली पािी व वर िेलािा थर व त्यावर बह धा 
िैसर्मगक (जळाऊ) वायभिा थर अशी सामान्यिः रििा असिे. त्याम ळे खािीिभि पािी वगळभि िेल वर 
काढिा येिे. परंि  केव्हा केव्हा अिपेहक्षि अडििी पि हिमाि होिाि. हवशषेिः रॉकेल ककवा पेरोल 
ह्याचं्या मोठ्या टाकीला आग लागली िर, आग हवझहवण्यािी अस्ग्िशामक दलािी िेहमीिी पद्धिी म्हिजे 
पाण्यािा जोरािा फवारा मारिे ही होय. इिर हठकािी ह्या पद्धिीिा उपयोग होिो. परंि  िेलाला आग 
लागली िर मात्र पाण्यािे अग्िीिे शमि िर होि िाहीि, उलट आग पसरण्यास मदि होिे. जळत्या 
िेलावर पािी ओिले िर जळिारे िेल पाण्यावर पसरिे व अग्िीिे के्षत्र प्रसरि पाविे. त्याम ळे आगीिा 
धोका आिखीिि वाढिो. िेल-पाण्यािे हे ग िधमय लक्षाि घेऊि आग हवझहवण्यासाठी हिराळेि िंत्र 
वापराव ेलागिे. 
 

िेले ही सहज जळिाि. िेल जळभि उष्ट्ििा व प्रकाश ह्यािंी हिर्ममिी होिे. िेले हवशषे िापहवल्यास 
िी पेट घेिाि. सवय िेलामंध्ये असलेले हे समाि ग िधमय आहेि. 

 
रसायिशास्त्रदृष्ट्या खहिज िेले ही विस्पिीजन्य िेले व प्राहिज िेले ह्याहंभि हिन्न आहेि. खहिज 

िेलामध्ये काबयि व हायड्रोजि हीि दोि मभलद्रव्ये असिाि. ह्या मभलद्रव्यािें परस्पर प्रमाि ठराहवक असिे. 
म्हिभिि ह्या िेलािंा ‘हायड्रो-काबयि’ असेही म्हििा येईल. त्यामध्ये ऑस्क्सजि ककवा इिर मभलद्रव्ये 
िसिाि. कदाहिि असली िर िी अंगिभि िाहीि. िी केवळ अश द्धी म्हिभि िेलामध्ये येिाि. प्राहिज व 
विस्पिीजन्य िेलामंध्ये हायड्रोजि, काबयि ही मभलद्रव्ये िर असिािि, त्याहशवाय त्यामध्ये ऑस्क्सजि पि 
असिो. विस्पिीजन्य िेले ही स्ग्लसरीि व िैल (फॅटी) आम्ले ह्यािें संय ग असिाि. प्राहिज िेलामध्ये पि 
अशाि प्रकारिी रििा असिे. 
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विस्पहिजन्य व प्राहिज िेले ही त्याचं्या हवहशष्ट रासायहिक रििेम ळे शरीरामध्ये सहज आत्मसाि 
केली जािाि. शरीर पोषिासाठी व शरीराला हक्रयाशक्िीिी गरज पडेल िेव्हा सहज वापरिा येईल असा 
िेलसगं्रह ककवा साठवि म्हिभि शरीराला त्यािा उपयोग होिो. हबयामंधील बीजाकं रािी पहहली वाढ होि 
असिािा िेलाच्या पोषि ग िािंा प्रत्यय येिो. बीजाकं रािें प्रारंिीिे पोषि व त्यािी वाढ होण्यासाठी 
मािीिभि ककवा हवमेधभि काहीि पोषि ककवा अन्न हमळि िाही. विस्पिीसृष्टीमध्ये मािेकडभि पोषि होिे 
शक्य िसल्याम ळे, वाढीसाठी आवश्यक िी अन्नहशदोरी हबयािंील बीजािंा गिावस्थेपासभि बरोबर 
सािंाळावी लागिे. 

 
आपल्या शरीर पोषिाला व शरीरािी हक्रयाशक्िी िालभ  ठेवण्यासाठी िेलाप्रमािे साखर, हपष्टमय 

पदाथय ककवा प्रहथिे (प्रोटीन्स) ह्यािंा पि उपयोग होिो हे खरे. परंि  त्याबाबिीि िेलाला हवशषे महत्त्व 
आहे. हपष्टमय पदाथय ककवा प्रहथिे ह्याचं्यापेक्षा िेवढ्याि वजिाच्या िेलामधभि हक्रयाशक्िी साधारििः द प्पट 
हिमाि होिे. हशवाय हपष्टमय पदाथय व प्रहथिे शरीरामध्ये सािभि राहभ  शकि िाहीि. िेलािा मात्र शरीरामध्ये 
संिय होऊ शकिो. ह्यािा प्रत्यय जरूरीपेक्षा जास्ि आहार व हवशषेिः िेलपदाथय असलेला आहार घेिाऱ्या 
मािसाच्या लठ्ठपिामध्ये येिो. अशा मािसाला मेदवृहद्ध झालेला मािभस असे म्हििाि. प्रामाहिकपिे 
दीघयकाळ उपवास करिाऱ्यािंा ककवा िाईलाजािे उपास घडिाऱ्या मािसािें वजि घटिे व मेदवृद्धी कमी 
होिे. ह्यािे कारि िेल संिय वापरूि कमी होिो हे होय. 

 
खहिज िेले ह्याबाबिीि अगदी हिराळी आहेि. खहिज िेले ही हायड्रो-काबयिे असल्याम ळे िी 

शरीरपोषि करू शकि िाहीि. त्यािप्रमािे िी शरीरामध्ये सािभि राहि िाहीि. खहिज िेलापासभि 
हिघिारे ‘हलहिड पॅराहफि’ ककवा  ‘पॅराहफि ऑईल’ हे औषधी द्रव्य म्हिभि पोटाि घेिाि. परंि  पोटाि 
त्यामध्ये काहीि फेरबदल ि होिा िे जसेच्या िसे परसाकडेच्या वाटेिे बाहेर पडिे. त्याम ळे 
मलहवसजयिािा मागय मऊ व ब ळब ळीि होिो. मल घट्ट होि िाही व मलावरोध थाबंिो. त्या औषधािा 
एवढाि हेिभ असिो. 
 

िेलाच्या सवय ग िािंा हविार करिा िेलािे प्रम ख उपयोग म्हिजे : 
 
(१) वगंिासाठी, (२) ज्वलिासाठी इधंि म्हिभि व (३) अन्न म्हिभि होिाि, हे आपल्या ध्यािाि 

येईल. खहिज िेलाच्या बाबिीि हिसरा उपयोग होि िाही. परंि  खहिज िेलािे महत्त्व आहे िे यतें्र 
िालहवण्यासाठी. आजच्या ह्या यंत्रय गामध्ये खहिज िेलािे उत्पादि इिर िेलापेंक्षा हजारो पटीिे जास्ि 
आहे त्यािे कारि हेि होय. 

 
यंते्र िालहवण्यासाठी खहिज िेल इंधि म्हिभि म्हिजे उष्ट्ििा उत्पादिािे साधि म्हिभि 

वापरिाि. यंते्र िालहवण्यािे काम झाल्यावर त्या उष्ट्ििेिे प ढे काय होिे? िी िाश पाविे का? िाही. 
उष्ट्ििेिा िाश होि िाही. उष्ट्ििा शवेटी वािावरिामध्ये जािे. वािावरिाि उष्ट्ििा हवलीि झाल्यावर 
वािावरि अल्पप्रमािाि गरम होिे. वािावरिािील ह्या उष्ट्ििेिा उपयोग करूि घेिा येि िाही. म्हिभिि 
ह्या उष्ट्ििेला हिरुपयोगी उष्ट्ििा ककवा शास्त्रीय पहरिाषेमध्ये  ‘अि पलबध’ उष्ट्ििा असे म्हििाि. 

 
इंधि म्हिभि िेलाप्रमािे कोळशािा पि उपयोग होिो. खरे म्हिजे दगडी कोळशािा शोध बराि 

ज िा आहे व त्यािा उपयोग सवयपहरहिि आहे. परंि  िेल हे प्रवाही असल्याम ळे त्यािी िळािभि वाहिभक 
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करिे, हविरि करिे, मोजमाप घेिे, हवक्री करिे, ककवा त्यावर रासायहिक संस्कार करिे, श द्धीकरि 
करिे वगैरे हकिीिरी हक्रया सोप्या होिाि. िेलाच्या प्रवाही ग िाम ळे िेल हे इधंि वापरिाऱ्या मोटार 
गाड्या, बसगाड्या, रक्स वगैरे अंिदयहि इंहजिे असलेल्या गाड्या व हवमािे हिघाली आहि प्रवासी 
लोकािंा व माल वाहि कीिा प्रश्ि अगदी सोयीिा व स लि झाला. कोठे घाि िाही, काजळी िाही, धभर 
िाही की राख िाही. जगामध्ये आज कोयवधी टि खहिज िेले खािीिभि बाहेर काढिे, त्यािें श द्धीकरि 
करिे, िंिर िे िळािंभि, िेलवाहभ बोटींिभि ककवा रकमधभि डेपोमध्ये संग्रह करिे व शवेटी मोटारीमध्ये 
ककवा रकमध्ये िरिे, त्यािे मोजमाप करिे, ह्या सवय हक्रया पपंाच्या साहाय्यािे होि असिािा िल हे 
प्रत्यक्षपिे कोठेि हदसि िाही. पृर्थवीच्या एका टोकापासभि द सऱ्या टोकापयंि िेल हजारो मलैािंा प्रवास 
करिे. परंि  हे सारे घडिे अदृश्यपिे. एवढ्या ह्या साऱ्या प्रिंड घडामोडी होि असिाि. परंि  त्या साऱ्या 
मािसाच्या हािािा िेलाला स्पशयही ि होिा. केवढी ही अफाट व अिक्यय योजिा ! िेलािा वापर वाढि 
गेला त्याला िेलािा हा प्रवाही ग ि फारि उपकारक ठरला आहे. जगाला लागिाऱ्या साऱ्या इंधिािा 
म्हिजेि शक्िी उत्पादिाच्या साधिािंा हिम्मा िाग िेल प रवीि आहे. एवढा हा िेल उद्योगािा व्याप आहे. 
त्यािे श्रये िेलाच्या प्रवाही ग िाला हदले पाहहजे. 
 
कोळसा हे इंधन मािे पडले? 
 

खहिज िेलािा शोध लागल्यावर दगडी कोळसा ह्या इधंिाकडे लोकािें द लयक्ष झाले असेल का? 
ककवा इधंि म्हिभि ककवा अन्य कामी कोळसा मागे पडला असेल की काय अशी शकंा काहींच्या मिामध्ये 
येिे शक्य आहे. परंि  िसे घडलेले िाही. गेल्या ५०-६० वषाि जगािील काही राष्ट्रामंध्ये औद्योहगक 
हवकास झपायािे झाला. िेथील लोकाचं्या वाढत्या गरजा व संपन्न जीविमाि ठेवण्यािी धडपड ह्यासाठी 
लागिारी शक्िी-साधिे प्रिावीपिे कोळशाला प रहविा येिे शक्य िव्हिे. त्याच्या जोडीला द सरे शक्िी-
साधि पाहहजे होिे. िी गरज खहिज िेल िागवीि आहे. आजही कोळसा बऱ्याि हठकािी लागिो हवशषेिः 
खहिजापासभि धािभ काढण्यासाठी ककवा वाफेच्या इंहजिासाठी व अन्य कामासंाठी कोळशािी मागिी असिे 
आहि िी सिि वाढि आहे. दगडी कोळसा जळिो िेव्हा त्यामधभि धभर, काजळी वगैरे हिमाि होिाि. धभर 
हा लोकाचं्या आरोग्याला अपायकारक आहे. हशवाय काजळी सािि राहहल्यािे िव्य व स ंदर इमारिी व 
इिर वास्िभ सौंदययहीि बििाि िे हिराळेि. 
 

कोळशाच्या ह्या अंगिभि दोषावर उपाय म्हिभि कोळसा हवाबंद िट्टीमध्ये िापहविाि. त्याम ळे 
कोळशापासभि हबिध रािे ‘कोक’ िावािे इंधि ियार होिे. कोळशािील इिर द्रव्ये ‘कोल-गसॅ’ व डाबंर 
ह्याच्या रूपािे वगेळी होिाि. कोल-गसॅ हा वायभस द्धा हबिध रािे इंधि आहे. उरलेल्या डाबंरामध्ये दगडी-
कोळशािील सारे दोष सामावलेले असिाि. त्या काळ्या, हिकट, उग्र वासाच्या दाट द्रवाकडे आरंिी 
कोिािेि लक्ष गेले िाही. सामान्यपिे एवढ्या दोषाकंडे म्हिजे द ग यिाकंडे कोि बरे आस्थेिे पाहील ! परंि  
हदव्य दृष्टीच्या रसायिशास्त्रज्ञािंी  हवशषेिः जमयि रसायिशास्त्रज्ञािंी हे डाबंर म्हिजे रत्िािंी खाि आहे हे 
हेरले. डाबंरािे ऊध्वयपािि करूि त्यािंी त्यामधील हवहवध घटक वगेळे केले. त्यावर हिरहिराळ्या 
रासायहिक अहिहक्रया करूि त्यामधभि त्यािी प्रिावी औषधीद्रव्ये, स ंदर रंगद्रव्ये हिमाि करूि एका िवीि 
हवशषेिः काबयिी रासायहिक उद्योगधंद्यािा पाया घािला. खरे म्हिजे पहहल्या महाय द्धापभवीि औद्योहगक 
के्षत्रामध्ये जमयिीला अग्रत्व हमळाले त्यािे श्रये ह्या डाबंरापासभि काढलेल्या हिरहिराळ्या उपय क्ि द्रव्यािंा 
आहे. 
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कोळशाकडे केव्हा केव्हा हिराळ्या कारिािंीि लोकािें लक्ष वधेिे. पेरोलिे ग ि व य द्धकाळामध्ये 
त्यािे आगळे महत्त्व ध्यािाि घेऊि कोळशापासभि पेरोल ककवा ित्सम इधंिे बिहवण्यािे िंत्र द सऱ्या 
महाय द्धापभवीि हसद्ध झाले होिे. द सऱ्या महाय द्धामध्ये ह्या िंत्रािा उपयोग प ष्ट्कळि झाला. 

 
कृणिम पेट्रोल 
 

कोळशापासभि रासायहिक प्रहक्रया करूि ‘पेरोल’ हे द्रवरूप इंधि ियार होिे म्हिभि त्याला कृहत्रम 
म्हिावयािे. ४०-४५ वषांपभवीि मोटारगाड्या, मालवाहिभक गाड्या व हवमािे ह्यािंी प्रगि देशामध्ये मोठ्या 
प्रमािावर वाढ होि होिी. त्याि प्रमािाि त्याला लागिारे पेरोलिे उत्पादि ह्यािंा हहशबे करूि त्यावळेी 
माहीि असलेले िभहमगि खहिज िेलािे साठे १००-२०० वषांि संपभि जािील व िेलाच्या हवहहरी कोरड्या 
पडिील असा एक अंदाज करण्याि आला होिा. खहिज िेलि सपंले िर त्यावर आधारलेल्या आपल्या 
याहंत्रक य गािा शवेट होईल व आपले गाडे मभळ पदावर येईल. ह्या िीषि जािीवमे ळे शास्त्रज्ञ पेरोलिे 
िवीि पि िेवढेि उपय क्ि असे ‘बदली’ ककवा असे पयायी इधंि शोधभि काढण्याच्या मागे लागले. 
त्याहशवाय ह्या संशोधिामागे द सरीही एक पे्ररिा होिी. िी म्हिजे जगाि पेरोहलअमिी हविागिी फार 
हवषम आहे. अमेहरका, इंग्लडिे साम्राज्य, रहशया व इंग्लंड ककवा अमेहरका ह्याचं्या प्रिावाखाली असिारी 
इिर राष्ट्रे ह्याचं्याकडे जगािा जवळ जवळ सवय िेलसाठा; िर जमयिी, इटली व जपाि ह्याचं्याकडे िेलािा 
अिाव; त्याम ळे प ढेमागे महाय द्ध झालेि िर संिाव्य आयािबंदी ककवा िाकेबंदी ह्याबाबिीि सावधहगरीिी 
योजिा म्हिभि प्रत्येक राष्ट्र पेरोलच्या बाबिीि स्वयंपभिय होण्याच्या खटपटीि होिे. कोळसा हे घिरूप 
इंधि मात्र प्रत्येक राष्ट्रामध्ये िरपभर प्रमािाि उपलबध असल्याम ळे, त्यापासभिि पेरोलसारखे प्रवाही इंधि 
ियार करण्यािे प्रयत्ि व्हाविे हे साहहजकि आहे. 
 
बर्गजअस पद्धती 
 

पेरोलिे मभळ घटक पाहहल्यास िे काबयि (श द्ध कोळसा) व हायड्रोजि असल्यािे आढळभि येिे. 
अडिि आहे िी कोळसा व हायड्रोजि ह्यािंा सयंोग करण्यािी. हे हबकट काम यशस्वीरीिीिे पार 
पाडण्यािे श्रये ‘बर्मजअस’  (Bergius) ह्या जमयि शास्त्रज्ञाकडे जािे. त्यािे कोळशापासभि पेरोल 
बिहवण्यािा अजब शोध लावभि पेरोलच्या बाबिीि िरी प्रत्येक देशाला स्वावलंबिािा मागय दाखवभि हदला. 
१९२७ सालीि प्रथम ह्या पद्धिीिे मोठ्या प्रमािावर पेरोल ियार करण्याि आले. 
 

कोळशािा हायड्रोजिशी सयंोग फार मोठ्या दाबाखाली व साधारििः ४५०० सें. िपमािाला होऊ 
शकिो. परंि  त्यासाठी प्रिावी असा उत्पे्ररक (catalyst) लागिो. वाय रूप हायड्रोजििा घिरूपी 
कोळशाशी संयोग होऊि द्रवरूप पेरोल ियार होिे. ह्या प्रहक्रयेमध्ये साधारििः कोळशाच्या ६०-७० टके्क 
िागािे िेल व पेरोल ह्यामध्ये रूपािंर होिे. द सऱ्या महाय द्धापभवीि जमयिीमध्ये िसेि इंग्लडमध्येही 
दरसाल १५-२० लक्ष टि कृहत्रम पेरोल वरील िऱ्हेिे ियार करण्याि येि होिे. प्रत्यक्ष य द्धकाळामध्ये िर 
कृहत्रम पेरोलिी हिर्ममिी ह्यापेक्षाही बरीि वाढली असली पाहहजे. ‘बर्मजअस’ च्या ह्या पद्धिीम ळे प्रत्येक 
राष्ट्राला िेलासाठी िरी द सऱ्याच्या िोंडाकडे पाहण्यािी गरज उरली िाही. द सऱ्या महाय द्धापभवी कृहत्रम 
पेरोल ियार करण्याच्या आिखी दोि पद्धिींकडे सशंोधकािंी दृष्टी वळली होिी. एक म्हिजे ‘दगडी 
कोळशािे’ िट्टीमध्ये  ‘काबयिीकरि’ (carbonisation) करूि कोक हे हबिध रािे इंधि ियार करिाि. 
कोकबरोबरि जळाऊ वायभ, िेल व डाबंर ह्यािंी हिर्ममिी होिे. ह्या पद्धिीमध्ये जास्िीि जास्ि कोळशाच्या 
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१० टके्क एवढे िेल हमळभ शकिे. त्यामधभि पेरोल वगेळे करूि घ्याव ेलागिे. 
 
द सऱ्या पद्धिीिा शोध १९२६ साली हफशर व रॉपस ह्या दोि शास्त्रज्ञािंी लावला. त्याचं्या पद्धिीला 

‘हफशर-रॉपस’ (Fischer-Tropsch) प्रहक्रया असे म्हििाि. ह्यामध्ये कोळसा व वाफ एकत्र िापहवल्यािे 
कोळशािे काबयि मोिॉक्साइड व हायड्रोजि ह्या दोि वायभंमध्ये रूपािंर होिे. हे वायभ हमश्रि योग्य अशा 
उत्पे्ररकासमविे िापहवल्यास त्यापासभि िेल हमळिे शक्य असिे. 
 

पेरोल ियार करण्याच्या ह्या पद्धिी फार काळ हटकभ ि राहहल्या िाहीि. एकिर ह्या पद्धिीिे ियार 
होिारे पेरोल बरेि महाग पडिे. द सरे कारि म्हिजे प ष्ट्कळ देशामंध्ये िवीि िवीि िेलाच्या खािींिा शोध 
लागल्याम ळे अल्पावधीमध्ये खहिज िेल-संग्रह संप ष्टाि येईल ही िीिी पभवीएवढी िीव्र राहहली िाही. 
त्याम ळे कृहत्रम पेरोल ह्याबद्दल कोठे हवशषे आस्था असल्यािे आढळि िाही. िथाहप िेलािी आजिी 
समृद्धी कमी झाल्यावर पेरोलिी ककमि वाढेल. िेव्हा कोळशापासभि हमळिाऱ्या पेरोलवरि लोकािंा 
अहधक िर द्यावा लागेल. ह्यािा प्रत्यय काहीसा अिपेहक्षिपिे अरब राष्ट्रािंी आिभि हदला. अरब-इझ्राएल 
य द्धाच्या हिहमिािे िेलसंपन्न अरब राष्ट्रािंी आपल्या हािािील एक अमोघ अस्त्र वापरण्यािा हिियय घेिला. 
खहिज िेलािी हियाि घटवभि व ककमि िरमसाट वाढवभि पेरोलिी टंिाई व ियंकर महागाई हिमाि 
केली. प्रगि व प्रगिमागी देशािंा कोंडीि पकडले. त्या म ळे सवयत्र कोळशापासभि पेरोल, कृहत्रम पेरोल 
ह्याकडे आिा मोठ्या अपेके्षिे व आस्थेिे लोकािें लक्ष वधेले आहे. 

 
तेल व्यवसायाची वैणशष्ट्ये 
 

िभहमगि िेलािे आजिे उपलबध झालेले साठे ध्यािाि घेिा िे म ख्यिः उष्ट्ि कहटबधंीय व उपउष्ट्ि 
कहटबंधीय िभप्रदेशामध्ये आढळिाि. एवढेि िव्हे िर थोडे देश वगळले िर हा िेल-संग्रह कमी जास्ि 
प्रमािाि मागासलेल्या देशामंध्ये आढळिो. ह्यावरूि जगािे सामान्यपिे दोि हविाग पाडिा येिील. एक 
म्हिजे िेल-संपन्न परंि  औद्योहगकदृष्ट्या अहवकहसि िर द सरा हविाग औद्योहगक-दृष्ट्या प्रगि व वाढत्या 
वगेािे औद्योगीकरिासाठी प्रयत्िशील, परंि  िेलाच्या बाबिीि हिसगािा वरदहस्ि िसलेला असा. 
त्याम ळे एका हविागाला ह्या महत्त्वाच्या प्रवाही द्रव्यािी बऱ्याि अंिरावरूि आयाि करावी लागिे. 
अहवकहसि देशािंा िेलाच्या मोबदल्याि प ष्ट्कळि द्रव्यप्राप्िी होिे. हशवाय औद्योहगक व शिेीच्या 
हवकासासाठी आवश्यक िे िंत्रज्ञाि व साहहत्य हमळिे. त्यािप्रमािे हशक्षि प्रसार व वैद्यकीय सोयी ह्यासाठी 
िेल कंपन्याकंडभि प ष्ट्कळि लाि होिो. िेलाम ळे लाबंलाबंच्या हवकहसि व अहवकहसि देशामंध्ये मोठ्या 
प्रमािावर व्यापार स रू होिो. िेलािे उत्पादि एवढे मोठे असिे की, कोित्याही देशािे आयाि ककवा 
हियाि ह्यािें आकडे व िेलाच्या ककमिीिे आकडे ह्यावंर दृष्टी टाकली िर िेल हा एकि व्यापारी माल 
द सऱ्या कोित्याही मालापेक्षा जास्ि आयाि ककवा हियाि होि असिो असे आढळभि येईल. एवढे िेलाच्या 
व्यापाराला महत्त्व प्राप्ि झाले आहे. खरे म्हिजे गेल्या ५०-६० वषांिि खहिज िेल व्यवसायािी प्रगिी 
िेत्रदीपक झाली आहे. िेलािे उत्पादि व त्यािी मागिी ह्यामध्ये सिि वाढ होि आहे. 
 

िेलािी वाढिी मागिी व वाढिे उत्पादि ह्यामधभि हमळिारा आर्मथक फायदा लक्षाि घेिा व 
हवशषेिः िेलािे िभहमगि संिय साधारििः सवय जगिर पसरलेले असल्याम ळे िेल उत्पादिाच्या 
व्यवसायामध्ये जगिर शकेडो िव्हे िर हजारो िेल कंपन्यािंा वाव हमळावयाला पाहहजे अशी आपली 
सामान्यिः अपेक्षा; परंि  िसे घडलेले िाही. ह्या व्यवसायामध्ये मोजक्याि िेल कंपन्या आहेि. त्यािें 
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व्यावसाहयक जाळे मात्र जगिर पसरलेले आहे. असे का व्हावे? अबजावधी रुपयािंा व्यापार थोड्या 
कंपन्याचं्या हािी कसा आला? ह्या थोड्या कंपन्यािंा िेल व्यवसायािी मक्िेदारी कशी लािली असेल 
ह्याबद्दल क िभहल असिे साहहजकि आहे. 

 
प्रथमिः िेलाच्या खािीिा शोध लाविे हा एक ज गार आहे. आध हिक िभशास्त्रामध्ये व आि षंहगक 

इिर शास्त्रामंध्ये बरीि प्रगिी झालेली असली िरी सामान्यिः ४-५ हठकािी िेलासाठी हवहहरी खोदाव्या 
िेव्हा कोठे एकाद द सरी हवहीर िेलदायी ठरिे. इिर हवहहरी खोदण्यामध्ये केलेला अवाढव्य खिय अगदी 
वाया जािो. लहाि कंपन्यािें ह्या प्राथहमक प्रयत्िामध्येि हदवाळे हिघिे. परंि  फायदा-िोटा ह्यािंा मेळ 
घालिा येण्याएवढे आर्मथक सामर्थयय व स्थैयय असलेल्या फार मोठ्या कंपन्याि हा आर्मथक िाि सहि करूि 
हटकाव धरूि राहिाि. 

 
िेलखािींिा शोध व िेल बाहेर काढिे एवढे करूि िागि िाही. िेल सापडिे िे बह धा वाळवटंाि, 

डोंगरावर ककवा दऱ्याखोऱ्याि ककवा घिदाट जंगलामंध्ये. िेथे रस्िे, हपण्यािे पािी, वाहि कीच्या सोयी ही 
िसिािि. संशोधक, िंत्रज्ञ, कामगार ह्याचं्या जीविाला आवश्यक अशा कोित्याि स खसोयी उपलबध 
िसिाि. अशा ह्या अत्यंि प्रहिकभ ल पहरस्स्थिीमध्ये खडिर जीवि काहीसे स सह्य करण्यासाठी बऱ्याि 
स खसोयी, औषधोपिारािी व्यवस्था वगैरे स हवधा िेल कंपन्यािंा हिमाि कराव्या लागिाि. िेल 
उत्पादिासाठी लागिारी यतं्रसाम ग्री िेण्यासाठी मोठे रस्िे, पभल, बंदर सोयी ह्यािंी िर गरज असिेि. 
हशवाय खािीिभि िेल बाहेर काढल्यावर शकेडो मलै लाबंीच्या मोठ्या िळािंभि िेल बदंरापयंि िेिे हा सारा 
खिय करूि िेल कंपन्यािंा प्रत्यक्ष ग्राहकापयंि पोििा येि िाहीि. 
 

ह्या िेलािे प ढे श द्धीकरि करिे, हा एक अवाढव्य खिािा िाग राहिो.  श द्धीकरिािंिर खहिज 
िेलािे हिरहिराळे घटक हजारो मलै लांब अंिरावर िेलवाहभ बोटींिी जेथे ग्राहक असिील िेथे पोिवाव े
लागिाि. त्यािंिर खहिज िेलािे हिरहिराळे हविाग वगेळ्या वगेळ्या प्रिंड टाक्यामंध्ये साठवभि ठेवाव े
लागिाि, व प ढे खेडेगावापयंि िेलािे हविरि करिे अशा हकिीिरी खिाच्या योजिा प ऱ्या झाल्यािंिर 
ग्राहकाकंडभि मालाच्या ककमिीिा पैसा िेल कंपन्याचं्या हािी येिो. एवढा आर्मथक िाि सहि करिे, लहाि 
सहाि कंपन्यािंा अशक्यि असिे. त्याम ळे ह्या व्यवसायाि हटकभ ि राहिाि त्या थोड्याि समृद्ध िेल 
कंपन्या. 

 
िेलािे उत्पादि प्रिंड प्रमािावर केल्याहशवाय ह्या व्यवसायामध्ये हटकाव धरिा येि िाही. थोड्या 

कंपन्याचं्या हािाि िेलािा व्यवसाय असला िरी िेल पदाथांिा वाटेल िशी अवाच्यासवा ककमि आकारिा 
येि िाही. िेलािा व्यापार मोठ्या प्रमािावर करावयािा िर, आहि िो मोठ्या प्रमािावर करिे िागि आहे 
म्हिभि, ग्राहकािंा परवडेल अशीि ककमि ठेवावी लागिे. जास्ि फायद्याच्या आशिेे हगऱ्हाईकाला ि 
परवडिारे दर लावले िर हगऱ्हाईक ि टेल व साऱ्या िेल व्यवसायावर प्रहिकभ ल पहरिाम होईल. त्याम ळे 
सवय िेल कंपन्या सामान्यपिे सारख्या ककमिी ठेविाि व त्या ग्राहकािंा परवडिील अशाि असिाि. िेल 
धंद्यािा ह्याम ळे सारखा हवस्िार होि आहे व िेलािी मागिी सारखी वाढि आहे. ह्यामागे िेल कंपन्यािें 
आर्मथक स्थैयय, व्यापारी दभरदृष्टी, आध हिक व्यापारी िंत्र ही आहेि. िेल व्यवसायािे हे एक वैहशष्ट्य म्हिभि 
सागंिा येईल. 
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खणनज तेलाच्या उत्पादनाला उशीर 
 

खहिज िेलापासभि हिघिारी हवहवध िेले व अन्य पदाथय ह्यािंा आजिी जागहिक मागिी व त्यािें 
फार मोठ्या प्रमािावर होिारे उत्पादि ही लक्षाि घेिली म्हिजे एक गोष्ट हवशषेत्वािे जािविे. एवढ्या 
उपय क्ि व जगव्यापी खहिज िेलािे प्रिंड संिय पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखाली असभिही िे हकत्येक वष ेस ब द्ध 
मािसाच्या दृष्टीआड राहहले िरी कसे ! १८५९ सालापयंि ह्या िेलासाठी हेि पभवयक असे प्रयत्िही झाले 
िाहीि ह्याबद्दल आज कोिालाही आियय वाटेल. खरे म्हिजे औद्योहगक क्रािंीच्या स रवािीला हजज्ञासभ 
मािसािंी हा िेलसंिय ह डकभ ि काढिे अपेहक्षि होिे. परंि  िे झाले िाही. 
 

कोित्याही संशोधिाला काहीिरी पाश्वयिभमी लागिे. काही पभवयियारी असावी लागिे. कावळा 
डहाळीवर बसला आहि डहाळी मोडली असे िहििि घडिे. िेलािा शोध लाविे व त्यािा उपयोग करिे 
ह्या दोन्ही गोष्टी त्यावळेच्या औद्योहगकदृष्ट्या प ढारलेल्या देशांिाही शक्य िव्हत्या. एकिर िभपृष्ठाखाली 
प्रिंड िेलसिंय असला पाहहजे ह्यािी कल्पिाि िव्हिी िभशास्त्रीय ज्ञािाच्या प्राथहमक अवस्थेमध्ये 
िभपृष्ठाखालील िभरििेबद्दल व खडकाचं्या वैहशष्ट्याहवषयी अंदाज िरी कसे करिार? िभहमगि िेलािा फार 
मोठा संिय आहे असे समजले िरी िेल बाहेर काढण्याएवढ्या खोल हवहहरी कशा खोदावयाच्या? मीठ 
ियार करण्यासाठी सम द्रापासभि दभर अशा प्रदेशामध्ये, खारट पािी खोल हवहहरी खोदभि बाहेर काढण्यािी 
पद्धिी दीड-दोि हजार वषांपभवीपासभि िीि देशामध्ये िालभ  होिी. िी म ख्यिः मािभसबळावर आधारलेली 
होिी. परंि  पािात्य देशाि खोल हवहहरी खोदण्यासाठी यंत्रािंी हिर्ममिी होईपयंि िेल संशोधिाच्या 
बाबिीि हवशषे प्रगिी होण्यासारखी िव्हिी. त्यािंिर खहिज िेल बाहेर काढले िर त्यािा प्रत्यक्ष उपयोग 
फारि थोडा असिो. खहिज िेलािे श द्धीकरिािे िंत्र समजभि येण्याएवढी रसायिशास्त्रािी व हवशषेिः 
औद्योहगक रसायिशास्त्रािी प्रगिी झाली िव्हिी. वैज्ञाहिक व िाहंत्रक ह्या सवय के्षत्रामंध्ये प रेशी प्रगिी 
झाल्यावरि िेलासाठी हेिभ-प रःसर शोध व प्रयत्ि व्हाव ेहे साहहजकि आहे. परंि  सवय वैज्ञाहिक पाश्वयिभमी व 
िाहंत्रक हवकासासाठी आवश्यक िी पभवयियारी असल्याम ळे िेलाच्या खािीिा शोध ११५ वषांपभवी लागला, 
त्यािंिर मात्र एवढ्या अल्पम दिीि एवढी प्रिंड प्रगिी झाली. खहिज िेलाच्या खािींिा शोध उहशरा 
लागण्यामागे हवहवध हवज्ञािशाखािंा हवकास व्हावयाला वळे लागला, हे कारि आहे. 

 
खहिज िेलािा शोध लागण्यापभवी हदव्यासाठी व इिर कामांसाठी लागिाऱ्या िेलािी गरज 

य रोपमध्ये म ख्यिः प्रिंड व्हेल माशाच्या िेलापासभि िागहवली जाई. त्यासाठी ह शार व धाडसी खलाशी 
प्रिंड व्हेल माशािंी िर सम द्राि िाल्यािे हशकार करीि. मेलेल्या माशाच्या शरीरापासभि व यकृिापासभि 
हकत्येक कपपे िेल िे काढीि असि. अहिलोिाम ळे व्हेल माशािी फार मोठ्या प्रमािावर हशकार केल्यािे 
व्हेल माशािी  जािि िामशषे होऊ िये म्हिभि व्हेल हशकारीवर आिंरराष्ट्रीय कराराप्रमािे हियतं्रिे 
घालण्याि आलेली आहेि. खहिज िेलाच्या शोधाम ळे सम द्रावर होिाऱ्या ह्या माशाचं्या हशकारीला आिा 
पभवीप्रमािे महत्त्व राहहले िाही. 

 
खणनज तेल व्यवसायाची आकडेवारी 
 

खहिज िेलाच्या व्यवसायािी वाढ झपायािे होि आली आहे व िशीि प ढे िालभ  आहे. आजिे 
िेलाच्या संिाव्य साठ्याबंद्दलिे अंदाज, त्यािे उत्पादि व वापर ह्याहवषयीिी आकडेवारी २-४ वषांिि 
अपभिय म्हिभि अथयहीि होिे. हशवाय हिरहिराळ्या संदियगं्रथािंभि हमळिारी आकडेवारी एका ठराहवक वषािी 
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हमळि िसिे. हिरहिराळ्या हविागािें संदियगं्रथ हिरहिराळ्या वषांिी आकडेवारी देिाि. ह्याम ळे 
कोित्यािरी एका वषािे िेल उद्योगािे सवांगीि हित्र रेखाटिा येि िाही. 
 

ह्या गोंधळाि िर घालण्यासाठीि की काय काही आकडे ‘छोटा टि’ (short ton) मध्ये असिाि, 
काही मेहरक टिािें असिाि िर काही ‘मोठ्या टि’  (long ton) मध्ये हदलेले असिाि. िसाि प्रकार 
गलॅि ह्या मापाबद्दलही आहे. एक ‘यभ. एस. गलॅि’ (U. S. Gallon) व द सरा ‘इंपेहरअल गलॅि'. ह्याहशवाय 
हलटर, बॅरेल ही मापे आहेिि. काही हठकािी पौंड हे माप िर काही हठकािी हकलो हे पहरमाि वापरिाि. 
वायभिा आकारमाि मोजण्यासाठी घिफभ ट, घिमीटर ककवा लीटर ही मापे पि वापरली जािाि. 
त्यािप्रमािे िपमािािे आकडे फॅरेिहहट (० F) ककवा सेस्ल्सअस (० C) मध्ये असिाि. 

 
जागहिक उत्पादिािे आकडे िर आिखीि घोटाळ्याि पाडिारे आहेि. काही प स्िकामंध्ये 

कम्य हिस्ट देशावं्यहिहरक्ि इिर देशािें एकहत्रि आकडे अशी स्पष्ट िोंद असिे. काही हठकािी िशी िोंद 
िसिे. 

 
इंग्रजीमध्ये मोठे पहरमाि दाखहवण्यासाठी हबहलअि (billion) ही संख्या वापरिाि. त्याहवषयी 

जगामध्ये एकवाक्यिा िाही. इंग्लडमध्ये प्रहसद्ध झालेल्या प स्िकामध्ये िी सखं्या एक हजार अबज ह्याअथी 
वापरिाि. इिर देशामंध्ये (billion) शबद फक्ि एक अबज ह्या सखं्येसाठी वापरिाि. 

 
ि लिेसाठी सवय पहरमािाि एकवाक्यिा आिण्यासाठी उपय क्ि कोष्टके व इिर माहहिी शवेटी 

पहरहशष्टामंध्ये हदलेली आहे. 
 
घोटाळ्याि पाडिाऱ्या आकडेवारीिा सामान्य वािकांिा काही फायदा आहे का? अशी शकंा येिे 

साहहजक आहे. व्यापाऱ्यािंा ककवा िेल खािींिा व्यवसाय करिाऱ्या कंपन्यािंा ह्या आकडेवारीिा प्रत्यक्ष 
फायदा कदाहिि होिार िाही. त्यािंा गेल्या वषािे व त्यापभवीच्या काही वषांिे उत्पादिािे बरोबर आकडे 
पाहहजे असिाि. त्यावरूि वार्मषक वाढीिी टके्कवारी काय आहे हे त्यािंा कळभि येिे. त्यासाठी हिरहिराळ्या 
हवषयािंा वाहहलेली िेलधंद्यािी हवहवध हियिकाहलके उपय क्ि अशी आकडेवारी प रहविाि. िथाहप 
सामान्य वािकािंा ह्या आकडेवारीिे िेलधंद्याच्या व्यापाहवषयी व त्याच्या वाढत्या महत्त्वाहवषयी 
स्थभलमािािे कल्पिा येईल. एवढाि ह्या ढोबळ आकडेवारीिा मयाहदि फायदा आहे. 

 
चचताग्रस्त णजज्ञासू 
 

खहिज िेलाहवषयी माहहिी िसिारी ककवा माहहिीबद्दल हजज्ञासा िसिारी मािसे सवयत्र िेटिाि. 
परंि  प री हजज्ञासा पि अप री माहहिी ह्याम ळे खहिज िेलाच्या व िैसर्मगक वायभच्या उत्पादिािे प्रिंड 
आकडे पाहभि पृर्थवीच्या िहविव्याहवषयी साशकं असिारी कििाग्रस्ि मािसे अमेहरकेसारख्या प्रगि देशाि 
आढळावी ह्यािे आियय वाटिे. अमेहरकि पेरोहलअम इस्न्स्टयभट ह्या शास्त्रीय संस्थेच्या जििा 
सपंकाहधकाऱ्याला अशा कििभिा िोंड द्याव ेलागिे. ह्या लोकािंा िेडसाविारे काही मासलेवाईक प्रश्ि : 
 

पृर्थवीच्या पषृ्ठिागाखालिे खहिज िेल पंप करूि सिि वर काढल्यावर, पृर्थवीच्या पोटाि पोकळी 
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हिमाि झाल्याम ळे, हवा हिघभि गेलेल्या रबरी फ ग्याप्रमािे परृ्थवीिा पृष्ठिाग दबभि खाली बसेल ह्यािा हविार 
िको का करावयाला? 

 
पृर्थवीच्या एका िागािभि जास्ि िेल काढल्याम ळे, िेथे मोठी पोकळी होईल व पृर्थवीिा समिोल 

हबघडेल आहि परृ्थवी एकाि बाजभला जास्ि कलिी होईल त्यािे काय? 
 
पृर्थवीच्या पोटािील खािीमध्ये असलेले िेल व वायभ ही बाहेर काढभि आपि जाळभि टाकिो. 

हरकाम्या झालेल्या जागी जर पृष्ठिागावरिे गोडे पािी वाहभि गेले िर आपल्याला हपण्यासाठी पािी कसे 
हमळेल? 

 
पृर्थवीच्या पोटािील हरकाम्या जागी हविेील ऑस्क्सजि वायभ िरूि गेला िर िेथे उवयहरि खहिज 

िेल व वायभ ह्यािंा संयोग होऊि स्फोट होऊि पृर्थवी िर हादरिार िाही िा? 
 
पृर्थवीिे वस्ि माि व आिील दाब ह्याचं्याशी ि लिा करिा खािीिभि बाहेर येिाऱ्या िेलािे वस्ि माि 

िगण्यि मािाव ेलागेल. केवळ ‘दया में खसखस', ह्यासारख्या उिरािे कििभ कििाम क्ि झाले असाव ेअशी 
अपेक्षा आहे. 
 
 

** 
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प्रकरि दोन 
 

खणनज तेल व त्याची उत्पत्ती 
 

खहिज िेलापासभि हमळिारे व आपल्या िेहमीच्या वापराि असलेले िेलपदाथय प ष्ट्कळ आहेि. 
मोटारीसाठी लागिारे पेरोल, रकसाठी ककवा बस गाड्यासंाठी वापरिाि िे हडझेल िेल, कंहदल व स्टोव्ह 
ह्यामध्ये घालाव ेलागिे िे केरोसीि, ही सवय खहिज िेलापासभि हिघिाि. यंत्राच्या िागािें घषयि होऊि 
झीज होऊ िये म्हिभि उपयोगाि येिारे वगंि िेल, मेिबिीिे मेि व रस्त्यािी खडी घट्ट हिकटभि 
राहण्यासाठी वापरावयािे अॅस्फाल्ट ह्यािें उत्पादि खहिज िेलापासभिि होिे. ह्याहशवाय प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपिे आपल्या वापराि असलेली शकेडो द्रव्ये व रसायिे ह्यांिा अंहिम उगम खहिज िेल हाि आहे. 
अशा ह्या बह रूपी व बह ग िी खहिज िेलाबद्दल हजज्ञासा कोिाला िाही ! 

 
खहिज िेल म्हिजे काय व िे खािीमध्ये कसे ियार झाले हे व असेि प्रश्ि मिामध्ये साहहजकि 

येऊि जािाि. 
 
खहिज िेल ककवा पेरोहलअम ककवा क्रभ ड ऑईल हे शबद सामान्यिः एकाि अथी वापरण्याि येिाि. 

पेरोहलअम ह्या शबदािी घडि (petros म्हिजे खडक) व (oleum म्हिजे िेल) या दोि लॅहटि 
शबदापंासभि झाली. हे िेल खािीिील खडकािंभि काढिाि म्हिभि त्याला खहिज िेल असे म्हििाि हे 
पभवीि आले आहे. खहिज िेल िसे पाहहले िर हमळिे त्या स्वरूपाि फारसे उपय क्ि िसिे. म्हिभिि त्याला 
क्रभ ड ऑईल म्हिजेि अश द्ध ककवा अससं्काहरि िेल असे म्हििाि. अशा िेलावर हवहवध संस्कार करूि 
त्यापासभि हिरहिराळी घटकद्रव्ये वगेळी काढावी लागिाि. खािीिभि काढलेल्या ह्या खहिज िेलािे मभळ 
स्वरूप हे असे असिे. 
 

पेरोहलअम ककवा खहिज िेल ह्यांिी आज रूढ असलेली व्याख्या काहीशी व्यापक आहे. खोल 
िभपृष्ठाखाली सापडिारी घिरूप, द्रवरूप व वायभरूप काबयिी खहिजद्रव्ये म्हिजेि पेरोहलअम. पेरोहलअम 
ह्या शबदामध्ये सामान्यपिे प्रवाही िेल, अॅस्फाल्ट, मेि ह्यासारखी घिद्रव्ये व िैसर्मगक वायभ (जळाऊ) 
ह्यािंा समावशे होिो. सवयसाधारिपिे खािीमध्ये प्रवाही िेल व िैसर्मगक वायभ ही एकत्र आढळिाि. काही 
हठकािी फक्ि िैसर्मगक वायभ िेवढाि खािीिभि बाहेर येिो. अगदी िहिि फक्ि क्रभ ड ऑईल िेवढेि 
खािीमध्ये असिे. मेि, अॅस्फाल्ट ही घिरूप द्रव्ये प्रवाही िेलामध्ये हवरघळलेली असिाि. 

 
खहिज िेलािा रंग, प्रवाही ग ि, घििा ह्यामध्ये स्थािपरत्व े प ष्ट्कळ हवहवधिा आढळिे. खहिज 

िेल हे रंगहीि असे िहिि असिे. साधारििः िे हपवळी, हहरवी छटा असलेल्या कपगट ककवा काळ्या रंगािे 
असिे. खहिज िेलामधील घटक द्रव्यापं्रमािे त्यािा रंग बिि असिो. उदाहरिाथय मेिय क्ि िेल हफकट 
रंगािे असिे, िर अॅस्फाल्ट असलेले िेल कपगट काळ्या रंगािे असिे. पाण्यािी घििा १ धरल्यास खहिज 
िेलािी घििा ०·८५ पासभि ०·९४ पयंि असल्यािे आढळिे. खहिज िेलाबरोबर असिाऱ्या िैसर्मगक 
वायभिी घििा हवचे्या घििेच्या ०·६ (सहा-दशाशं) असिे. हा वायभ म ख्यिः हमथेि असिो. 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

खहिज िेल हे एकहजिसी श द्धरूपद्रव्य िसभि त्यामध्ये बह हवध द्रव्यािें हमश्रि असिे. िी सवयच्या 
सवय वगेळी करिा आली िसली िरी त्यामधील काही घटक, खरे म्हिजे काही उपय क्ि घटक-समभहािंा 
िाग वगेळा करण्यासाठी त्याच्या हवहशष्ट ग िािंा उपयोग करूि घ्यावा लागिो. िो हवहशष्ट ग ि म्हिजे एका 
ठराहवक मयादेमध्ये असिारा उत्कलि अकं. 
 

खहिज िेल िभगिामध्ये ियार झाले िरी कसे ह्याबद्दल हवशषे क िभहल असिे साहहजकि आहे. 
लक्षावधी वषापभवी घडलेल्या व हजारो वष ेिालभ  असलेल्या घटिेबद्दल हिहिि अशी कारिमीमांसा सागंिे 
अवघड आहे. शास्त्रज्ञािंी काही अंदाज बाधंले आहेि. काही उपपिी स िहवलेल्या आहेि. एखाद्या हक्रयेच्या 
ककवा घटिेच्या उपपिी जास्ि असिाि िेव्हा िी घटिा ककवा हक्रया पभियिया आकलि झालेली िाही, हे 
उघड आहे. िाहीिर एकापेक्षा जास्ि उपपिी माडंण्यािे कारिि काय? अथाि एखादी हक्रया ककवा घटिा 
दोि ककवा अहधक कारिािंी हिरहिराळ्या पहरस्स्थिीमध्ये संिाव्य आहे हे दृष्टीआड करिा कामा िये. 
आजपयंि स िहवण्याि आलेल्या उपपिीमध्ये प्रम ख म्हिजे एक ‘अजैवी’ (inorganic) उपपिी व द सरी 
‘जैवी’ (organic) उपपिी. ह्यापैकी पहहल्या उपपिीप्रमािे पृर्थवीच्या उदराि िप्िावस्थेमध्ये अल्कधमी धािभ 
व काबयि डायॉक्साइड ह्याचं्यामध्ये केव्हािरी रासायहिक अहिहक्रया होऊि काबाइड हा सयं ग ियार झाला 
असावा. त्यािंिर ह्या संय गािी प ढे पाण्याशी रासायहिक हक्रया होऊि त्यामधभि ‘अॅहसहटहलि’ वायभ 
हिघाला असेल. त्या वायभिे प ढे ‘बह वाहरकीकरि’ (polymerisation) होऊि त्यापासभि पेरोहलअममध्ये 
असिारे हवहवध घटक बिले असले पाहहजेि. पेरोहलअममधील हवहवध द्रव्यािंी घटिा पाहिा त्यामध्ये 
काबयि व हायड्रोजि हीि दोि प्रम ख मभलद्रव्ये आहेि. िीि घटकद्रव्ये अॅहसहटलीिमध्ये पि आहेि. ह्या 
उपपिीमध्ये दोि दोष आहेि. एक म्हिजे अल्कधमी धािभ व काबयि डायॉक्साइड ह्यािंी वर हिदेश केलेली 
अहिहक्रया घडभि येण्यासाठी बरेि िपमाि लागिे. एवढे िपमाि साधारििः पेरोहलअम ियार होिाऱ्या 
स्िरावर िसिे. द सरा दोष म्हिजे पेरोहलअमच्या काही घटक पदाथांमध्ये ‘प्रकाशीय हक्रया’ (optical 
activity) आढळिे. ‘प्रकाशीय हक्रया’ दाखहविे हा ग ि कृहत्रम रीिीिे रासायहिक हक्रयेिे बिहवलेल्या 
द्रव्यामंध्ये आढळि िाही. विस्पिी ककवा प्रािीसृष्टीमध्ये ियार होिाऱ्या द्रव्यामंध्येि िेवढा हा हवहशष्ट 
ग िधमय आढळिो. अजैवी प्रहक्रयािंी बिलेल्या द्रव्यामंध्ये हा ग िधमय िसिो. अशा ह्या कारिामं ळे ही 
उपपिी हटकभ ि राहहली िाही. 

 
जैवी उपपिी म्हिजे द सरी उपपिी आिा सामान्यपिे ग्राह्य मािली जािे. िरीपि ह्या उपपिीमध्ये 

शकंास्थािे िाहीि असे मात्र िाही. पृर्थवीवरील जीवसृष्टीच्या आरंिकाळी फक्ि सभक्ष्म प्रािी व सभक्ष्म विस्पिी 
ही उदिवली. त्यािंी िरपभर वाढ व त्यािंा हवकास ही सम द्राच्या पाण्यामध्ये व हवशषेिः पाण्याच्या 
पृष्ठिागावर होि होिी. हे कायय लक्षावधी वष ेिालभ  होिे. हे सभक्ष्म जीव मरूि जाि िेव्हा सम द्राच्या िळाशी 
त्या मृि जीवसषृ्टीच्या अवशषेािंा संिय होि असे. ही हक्रया वषाि वष ेसवयत्र फार मोठ्या प्रमािावर म्हिजे 
कोयवधी टिािंी दरसाल होि असे. सभक्ष्मजीवींच्या जन्ममरिािा इहिहास घडि होिा. यथावकाश 
सम द्राच्या िळावर साऱ्या मृि सभक्ष्म विस्पिी व प्रािी ह्यािंा जाड थर सािभ लागला. त्यािबरोबर 
िदीिाल्यािंभि वाहभि येिाऱ्या मािीिा, रेिीिा थर सािभ लागला. ह्या थरािंी जाडी वाढि गेली त्याम ळे 
खालच्या थरावर वरच्या थरािंा दाब वाढभ  लागला. िेथील िपमािही जास्ि होिे. िेव्हा दाब, िपमाि व 
िेथे असलेली पहरस्स्थिी ह्यामध्ये घडिाऱ्या रासायहिक हक्रया ह्यािंा एकहत्रि पहरिाम म्हिजे खहिज 
िेलािी हिर्ममिी हा होय. 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

रसायिशास्त्रदृष्ट्या जीवसृष्टीिी घडि पाहहली िर जीव अवशषेामंध्ये बरीि मभलद्रव्ये असिाि हे 
कळभि येईल. िथाहप त्यापकैी प्रम ख म्हिजे काबयि, हायड्रोजि व ऑस्क्सजि ही होि. त्याउलट खहिज 
िेलािील द्रव्याचं्या घटिेमध्ये फक्ि दोिि प्रम ख मभलद्रव्ये असिाि िी म्हिजे काबयि आहि हायड्रोजि. 
म्हभििि त्या द्रव्यािंा ‘हायड्रो-काबयि’ द्रव्ये असे म्हििाि. त्यामधील फरक प ढील कोष्टकावरूि स्पष्ट 
होईल : 
 

कोष्टक क्र. २·१ 

 काबयि हायड्रोजि ऑस्क्सजि िायरोजि 
जैवी द्रव्ये (शकेडा प्रमाि) .. ५२ िे ७१ ७ िे १० १५ िे ३५ ४ िे ६ 
पेरोहलअम (शकेडा प्रमाि) .. ८३ िे ८७ ११ िे १५ सभक्ष्म सभक्ष्म 

 
जैवी पदाथांमधभि पेरोहलअम ियार होि असिािा ऑस्क्सजि ह्या घटक द्रव्यािे काय होि असाव े

ह्यािे समाधािकारक उिर सापडि िाही, िरीपि जैवी सषृ्टीिभि खहिज िेल बििे असे मािले िर काही 
हठकािच्या पेरोहलअम द्रव्यामध्ये आढळिारी ‘प्रकाशीय हक्रया’ ह्या ग िधमािा उलगडा होिो. 
 

सम द्राच्या िळाशी मृि जीव, विस्पिी व प्रािी ह्यािंा सिंय होि असिािा द सरी एक अहिहक्रया 
होिे शक्य आहे. िी अहिहक्रया म्हिजे हवहशष्ट प्रकारच्या ‘अिाहिल वािभ’ (anaerobic bacteria) ह्या 
सभक्ष्मजीवींम ळे होिारी अहिहक्रया होय. हे सभक्ष्मजीवी इिराहंभि अगदीि हिराळे आहेि. इिर सभक्ष्मजीवींिा 
जीविक्रम िालण्यासाठी ऑस्क्सजि लागिो, िो िे हवमेधभि घेिाि. त्याउलट ह्या हवहशष्ट सभक्ष्मजीवींिा 
हविेील ऑस्क्सजि िालि िाही. एवढेि िव्हे िर हवमेध्ये त्यािें जीविकायय थाबंिे. खरे म्हिजे हवा 
म्हिजे त्यािें मरिि. मग हे सभक्ष्मजीवी जगिाि िरी कसे व कोठे? जेथे हवा िाही अशी बंद जागा म्हिजे 
त्यािें जीविकायय-के्षत्र. िेथे जैवी पदाथांमधील घटक ऑस्क्सजि मोकळा करूि घेऊि िे आपला 
जीविक्रम िालहविाि. हे कायय ऑस्क्सजि असेपयंि िालिे. त्याम ळे मभळच्या जैवी वस्िभमधील ऑस्क्सजि 
संपल्यावर उरिो िो काबयि व हायड्रोजि. ह्या सभक्ष्मजीवींच्या वाढीला व त्यािंी अहिहक्रया शक्य व्हावयाला 
खोल सम द्रिळ ही त्यािल्या त्याि सोयीिी जागा आहे. िरपभर प्रमािाि जैवी पदाथय आहि िेथे हवा ककवा 
ऑस्क्सजि जवळ जवळ िाहीिि. त्या हठकािच्या जैवी पदाथांमधील उरलेल्या काबयि, हायड्रोजि ह्या 
मभलद्रव्यािंभि दाब, िपमाि वगैरे अि कभ ल पहरस्स्थिीप्रमािे त्यािें प ढे क्रमाक्रमािे वाढत्या श्रेिीमध्ये 
बह वाहरकीकरि होऊि पेरोहलअमिी घटकद्रव्ये बिि असली पाहहजेि. 
 

शिेकाला एखाद्या बंद िोंडाच्या टाकीमध्ये घालभि त्यामध्ये अिाहिल वािभ (anaerobic bacteria) 
य क्ि द्रव सोडला म्हिजे ‘गोबर’ गसॅ ककवा जळिारा वायभ बििो. म ंबई शहरािील मलमभत्रापासभि दादर 
येथे महापाहलका ह्याि ित्त्वावर ‘स वजे गसॅ’ िावािा जळिारा वायभ बिहविे. ह्या गोष्टी प ष्ट्कळाचं्या 
पहरियाच्या असिील. ह्या दोन्ही बाबिीि जळिारा वायभ हा म ख्यिः हमथेि वायभ असिो. हमथेि वायभ हा 
हवहशष्ट प्रमािािील काबयि व हायड्रोजि ह्या दोि मभलद्रव्यािंा संय ग आहे. शिेामध्ये ककवा मलमभत्रामध्ये 
काबयि, हायड्रोजि व इिर मभलद्रव्ये ह्याचं्याबरोबर ऑस्क्सजि पि असिो. अिाहिल वािभ हे बहंदस्ि 
जागेमध्ये, हवा िसेल िरि िे द्रव्यामंधील घटक ऑस्क्सजि वापरू शकिाि व आपला जीवि काययक्रम 
पार पाडिाि. ही वस्ि स्स्थिी लक्षाि घेिा सम द्राच्या िळाशी जैवी द्रव्ये सािली िेव्हा कोित्या 
जीवरासायहिक हक्रयेिे हायड्रोकाबयि द्रव्ये म्हिजेि िैसर्मगक वायभ व पेरोहलअमिे द्रव व घि पदाथय ियार 
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झाले असिील ह्याहवषयी अदंाज बाधंिा येिो. अथािि ह्या रासायहिक हक्रयामंध्ये रेिी, मािी, हिखल 
ह्यामधील अकाबयिी ककवा खहिज द्रव्ये ह्यािंा उत्पे्ररक म्हिभि काययिाग असला पाहहजे. 

 
हवज्ञािािी व हवशषेिः प्रायोहगक हवज्ञािािी एवढी प्रगिी झाल्यािंिरही खहिज िेलािी उत्पिी 

कशी झाली ह्यािे हिियात्मक उिर िसाव ेह्यािे प्रथमदशयिी कोिालाही आियय वाटेल. परंि  ह्या प्रश्िािे 
सरळ उिर शोधभि काढावयािे िर गेल्या लक्षावधी वषांमध्ये िभशास्त्रीय उलथापालथी, िौगोहलक घडामोडी 
काय काय झाल्या व त्या कोित्या क्रमािे झाल्या हे कळले पाहहजे. िसेि ह्या काळामध्ये सम द्रिळािे 
िपमाि आहि हकिीिरी इिर गोष्टी समजल्या पाहहजेि. त्या िशा अजभि कळभि आलेल्या िाहीि. गेल्या 
कोयवधी वषांमधील हिसगािील हवहवध घटिा व वळेोवेळिी पहरस्स्थिी ह्यािंी प्रयोगशाळेमध्ये लहाि 
प्रमािावर प िरावृिी करूि त्या प्रयोग फलावरूि हिष्ट्कषय काढिे ही उपपिीिी अंहिम कसोटी असिे. 
परंि  त्याला लागिारा कालावधी लक्षाि घेिा िे अशक्य आहे. हशवाय हवहवध घटिा व त्यािंा क्रम ही िरी 
कोठे अिभक माहीि आहेि! शवेटी जैवसृष्टीमधील घटक द्रव्यािील फक्ि काबयि व हायड्रोजि ह्याचं्यापासभि 
दाब िपमाि ह्याचं्या साहाय्यािे हवहवध रासायहिक व जीवरासायहिक प्रहक्रया होऊि लक्षावधी वषांमध्ये 
शवेटी कसे िरी खहिज िेल ियार झाले असले पाहहजे. एवढेि मान्य करूि िेलाच्या उत्पिीिा प्रश्ि 
हिकालाि काढला पाहहजे. 

 
िेलािी उत्पिी सम द्राच्या िळाशी झाली, त्याि पद्धिीिे िी िलाव ककवा दलदलीच्या जहमिीमध्ये 

झाली असली पाहहजे. िेथे स द्धा सम द्राच्या िळाशी असिारी पहरस्स्थिी बऱ्याि प्रमािाि असल्यािे हदसभि 
येईल. 

 
जणमनीखाली तेल कसे आले 
 

शवेटी आिखी एक प्रश्ि राहिो. सम द्राच्या िळाशी खहिज िेल ियार होि असेल िर िे 
सम द्रामध्येि, परंि  खोल खािीि सापडाव.े परंि  िेलाच्या आरंिीच्या सवय खािी जहमिीवरि, सम द्रापासभि 
बऱ्याि अंिरावर असल्यािे हदसभि येिे. सम द्रिळाशी ियार झालेले िेल मग िभमीखाली आले कसे हे 
समजले पाहहजे. त्यासाठी िौगोहलक व िभशास्त्रीय घडामोडींिी माहहिी उपय क्ि ठरेल. उदाहरिाथय 
िेलाच्या खािीिे माहेरघर असा मध्य पभवेकडील बरािसा रेिाड वाळवटंी िाग व अमेहरकेिा काही िाग हा 
आज जरी जमीि म्हिभि असला िरी एकेकाळी िे के्षत्र सम द्राच्या पाण्याखाली होिे. काही कारिाम ळे 
सम द्र मागे सरला व जमीि वर आली. काही िभशास्त्रीय घडामोडींमध्ये एकवळेिा सम द्र हा िभिाग बिला व 
अथािि पभवीिा काही िभिाग सम द्रािे व्यापला असला पाहहजे. ह्याम ळे आज जहमिीवर सापडिाऱ्या खहिज 
िेलािा मभळ उगम सम द्राच्या िळाशी असिे शक्य आहे. अशा प्रकारच्या उलथापालथीला िभशास्त्रीय प रावा 
आहे. हशवाय सम द्राच्या िळाशी बिलेले िेल सस्च्छद्र गाळाच्या खडकाच्या अि रोधािे जहमिीखाली 
सरकभ ि ककवा हझरपभि येिेही शक्य आहे. 
 

िेलाच्या खािी ह्या इिर खािींहभि एका महत्त्वाच्या बाबिीि हिराळ्या आहेि. काही खािींमध्ये 
खहिजद्रव्ये िभपषृ्ठालगि असिाि. वरिा मािीिा थर वगेळा केला की खहिजद्रव्य ककवा खहिजद्रव्यहमहश्रि 
रेिी, वाळभ ही सापडिाि. सोन्याच्या खािीसारख्या काही खािींच्या बाबिीि िभपषृ्ठाखाली बरेि खोल 
म्हिजे काही थोडे हकलोमीटर एवढे खोल जाव े लागिे. िभपृष्ठाखाली एक मोठे हववर करूि त्यामधभि 
मािसे व यतें्र आि पाठवभि आिील खहिजद्रव्य यंत्राच्या साहाय्यािे वर आिाव ेलागिे. िभपृष्ठाखाली खोल 
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हववरामध्ये खाि कामगारािंा योग्य प्रकारे काम करिा याव े म्हिभि श द्ध हवा, पािी, हियंहत्रि िपमाि, 
खािे व वाहिभक ह्यािंी खािीमध्ये व्यवस्था करावी लागिे. िेलाच्या खािीमध्ये कामगारािंा िभपृष्ठाखाली 
जाव ेलागि िाही. खहिज िेलद्रव्ये प्रवाही असल्याम ळे िी यंते्र, पंप वगैरे वापरूि िभपृष्ठावर आििा येिाि. 
दोि प्रकारच्या खािींमधील हा फरक िेल कामगारािंा उपकारक आहे. 

 
िेल सापडण्यािा सिंव असेल त्या हठकािी यंत्राच्या मदिीिे एक गोल हछद्र खोलवर पाडण्याि 

येिे. लाकडामध्ये हगरहमट हफरवभि जसे लाकडाला िोक पाडिाि, िसेि हगरहमट यंत्राच्या साहाय्यािे 
हफरवभि दगड, खडक ह्यामंध्ये सरळ िोक पाडण्याि येिे. हगरहमटाम ळे हिघिारा ि सा वर काढण्याि येिो. 
िेल लागेपयंि हगरहमट सारखे हफरि राहिे व िोकािी खोली वाढि जािे. हगरहमट हफरि राहहल्याम ळे वर 
येिारा दगडी ि सा िपासभि पाहहल्यावर खडकािंी िभशास्त्रीय रििा कळिे. िेल लागण्यािा संिव हकिपि 
आहे ह्यािा अंदाज समजभि येिो. स्थािपरत्व ेिेलखािीिी खोली २० िे २५ मी. (७० िे ८० फभ ट) पासभि 
६·६ हक. मी. (२२,००० फभ ट) पयंि असिे. अथाि आिखी खोल िेल िसेल असे िाही. परंि  िोक 
काढिाऱ्या यंत्रािी काययक्षमिा व िेल वर खेििाऱ्या यतं्रािी काययक्षमिा ही लक्षाि घेऊि हकिी खोलपयंि 
जावयािे हे खािी मालकािंा ठरवाव ेलागिे. प ढे ह्या िंत्रामध्ये प्रगिी होि जाईल त्याप्रमािे आिखीही 
खोल खािी कायास्न्वि होऊ शकिील. खािीिे िोक खोल होि जाि असिािा, िोकाच्या बाजभिा मािी 
दगडािा िाग ककवा पािी ही खािीमध्ये जाऊ िये म्हिभि त्याला सीमेंटिा लेप देिाि. 
 
महत्त्वाचे भूस्तर 
 

खािीमध्ये सामान्यिः वरिा मािीिा थर  सोडला िर त्याखाली हिरहिराळ्या प्रकारिे खडकािें 
थर लागिाि. ह्यापैकी िेलाच्या दृष्टीिे खडकािें दोि प्रकार महत्त्वािे आहेि. एक म्हिजे गाळािे खडक 
आहि द सरे म्हिजे अस्ग्िज खडक. पहहल्या प्रकारामध्ये जहमिीवरील मािी, रेिी, वाळभ ही िदीिाल्यािंी 
वाहभि जाऊि सम द्राच्या ककवा िलावाच्या िळाशी जाऊि साििाि. कालािंरािे हे थर िागंले जाड 
होिाि. ह्या थरािंी उंिी वाढली ककवा त्यावर द सरा एखादा जाड थर पसरला म्हिजे दाबाखाली व अन्य 
कारिािंी हे थर घट्ट होऊि त्यािंा खडक बििो. ह्यािी उिम उदाहरिे म्हिजे वाल काश्म म्हिजे वाळभिे 
खडक व ि िखडीिे खडक. ह्या प्रकारच्या खडकामंध्ये कमीजास्ि प्रमािाि सहछद्रिा (porosity) व 
पाययिा (permeability) हे ग िधमय असिाि. द सऱ्या प्रकारच्या खडकािा उगम ज्वालाम खीिभि होिो 
म्हिभि त्याला अस्ग्िज खडक असे म्हििाि. ज्वालाम खीिभि बाहेर पडिारा िप्िरस जहमिीवर पसरिो व 
थंड होऊि घट्ट होिो, िेव्हा त्यािा घट्ट खडक बििो. अशा ह्या अस्ग्िज खडकाला सहछद्रिा ककवा पाययिा 
िसिे. हशवाय ह्या घट्ट खडकािा दाब खालील रेिी-मािीच्या थरावर पडल्याम ळे िे पि घट्ट होऊि त्यािंा 
खडक बििो. हशवाय परृ्थवीच्या पृष्ठिागावर िभशास्त्रीय उलथापालथ होि असल्याम ळे जहमिीच्या खाली 
आपल्याला कमी-जास्ि जाडीिे खडकािें थर आढळिाि. ह्या थरािें क्रम, त्यािंी जाडी व ग िधमय िभ-
शास्त्रीय घडामोडीि सार हिरहिराळ्या हठकािी हिरहिराळे असभ शकिाि. 

 
खािीमध्ये िेल असिे िरी कोित्या स्वरूपाि? हवहहरीमध्ये पािी सािभि राहिे व िे बादलीिे ककवा 

पंपािे वर काढिा येिे. त्या अथािे िेलाच्या खािीमध्ये िेलािा सिंय एका जागी झालेला िसिो. 
िभपृष्ठाखाली िेलाच्या खािीमध्ये िेल सहछद्र दगडांमध्ये शोषभि घेिलेले असिे. स्पजं बरेि पािी शोषभि 
घेऊ शकिो, िसाि प्रकार ह्या सहछद्र दगडाचं्या बाबिीिही घडिो. िेल सहछद्र खडक शोषभि घेिाि. 
वाल काष्ट्मामध्ये हिरहिराळ्या रेिीकिामंध्ये जागा ककवा पोकळी असल्याम ळे त्यािंी शोषिक्षमिा बरीि 
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जास्ि असिे. परंि  ि िखडीच्या खडकामंध्ये मात्र िी कमी असिे. उदाहरिाथय िेल शोषभि घेण्यािी क्षमिा 
वाल काश्मामध्ये दगडाच्या आकाराच्या ३० टके्कपयंि असभ शकिे. परंि  ि िखडीच्या दगडाच्या बाबिीि 
िीि ३ टक्क्यापेंक्षा जास्ि िसिे. 
 

शोषभि घेिलेल्या िेलाबरोबर दगडामध्ये पािी (बह धा खारे) व िैसर्मगक वायभ ही पि असिाि. 
पािी हे िेलापेक्षा जड व िेलामध्ये ि हमसळिारे असल्याम ळे ह्या सहछद्र दगडाचं्या थरामंध्ये खाली 
पाण्यािा थर व वर िेलािा थर व त्यािंिर वर िैसर्मगक वायभ अशी त्या िीि द्रव्यािंी िैसर्मगक रीिीिेि 
हविागिी होिे. 

 
फार प रािि काळी पृर्थवीच्या उदराि िेलािी हिर्ममिी झाली. िी कशी झाली असेल ह्याहवषयीिे 

हववरि पभवी आलेले आहे. िेलािी हिर्ममिी झाली िी किाकिािे हे िर खरेि. परंि  त्यािंिर िेथील 
िभशास्त्रीय पहरस्स्थिीि सार िे िेल जवळच्या सहछद्र दगडामध्ये एकत्र जमा होऊ लागले. अशा ह्या सहछद्र 
दगडािंा हवस्िार काही हेक्टर पासभि हकत्येक िौरस हकलोहमटर एवढा असल्यािे आढळभि आले आहे. 
त्यािप्रमािे ह्या सहछद्र दगडाचं्या थरािी जाडी काही सें. मी. पासभि िी हजारो सें. मी. एवढी असभ शकिे. हे 
थर बिले िेव्हा जरी िे सामान्यिः एका पािळीि ियार झालेले असले िरी, हजारो काय िर लक्षावधी 
वषांमध्ये िभपृष्ठ व त्याखालील खडकािें थर स्स्थर राहाि िाहीि. हवहवध कारिामं ळे व हवशषेिः िभकंपाम ळे 
ह्या थरािंी उलथापालथ होि असिे. हे थर खालीवर, हिरपे, वाकडे व ि िीदार होि असिाि. 
त्यािबरोबर ज्वालाम खीिभि येिारा िप्िरस ह्या थरावंर पसरूि त्यािा घट्ट थर बििो. ह्या अस्ग्िज 
खडकामंध्ये सहछद्रिा िसिे. त्यामध्ये िेल ककवा पािी शोषभि घेिले जाि िाही हे पभवीि आले आहे. 
त्यामधभि पािी पाझरि िाही म्हिजे आरपार जाि िाही असे िे अप्रवशे्य (impervious) खडक आहेि. 
अशा ह्या अस्ग्िज खडकाचं्या थराखाली वाल काश्म दाबला जािो. वाल काश्मािे शोषभि घेिलेले िेल 
अस्ग्िज खडकाच्या थराच्या दाबाखाली, त्याि वाल काश्माच्या थरामधभि द सरीकडे सरकहवले ककवा 
ढकलले जाि असले पाहहजे. सहछद्र दगडािंा थर प ष्ट्कळ अंिरापयंि म्हिजे शकेडो हकलोहमटर एकसधं 
असला िर, त्यािे शोषभि घेिलेले िेल जास्ि दाबाकडभि कमी दाबाच्या िागाकडे लोटले जाईल ह्यािा 
फायदा प ष्ट्कळ काळ िेल देिाऱ्या हकत्येक खािींच्या बाबिीि होि असला पाहहजे.काही वळेा हे खडकािें 
थर जास्ि हिरपे ककवा उिेही होऊ शकिाि. त्यावळेी िभपृष्ठाखाली दाब जास्ि असल्याम ळे खडकाचं्या 
थरािील िेल सरकि सरकि कमी दाबाच्या पृष्ठिागाकडे येऊ शकिे. िभपृष्ठावर अशा प्रकारे िेल आलेि 
असेल िर िे हझरपभि ककवा उडभि गेले असाव.े काही हठकािी हझरपलेल्या िेलािा मागोवा सापडिो. 
 

िभपृष्ठाखाली िोक पाडभि आपि िेलधारक खडकापंयंि पोिल्यावर, त्या िागाप रिा खडकावरील 
दाब कमी होिो. म्हिजे साधारििः हवचे्या दाबाएवढा होिो. त्याम ळे िेल जास्ि दाबाकडभि कमी दाबाकडे 
सरकिे व दाबामध्ये फरक प ष्ट्कळ असल्याम ळे दगडािील िेल मोठ्या जोरािे बाहेर येिे. आरंिी िेलावरिा 
िैसर्मगक वायभ वर येिो. िेल बरेि असल्यास िेलािा जोर एवढा असिो की िेल कारंज्यासारखे वर उडिे. 
दाब फरक कमी झाल्यावर उडिाऱ्या िेल फवाऱ्यािा जोर कमी होिो. प ढे मात्र िेल पंपाच्या साहाय्यािे वर 
खेिाव ेलागिे. काही वळेा दगडांमध्ये सामावलेले िेल दाब फरकािे बाहेर येि िाही. अशावळेी िभहमगि 
स्फोट करूि िेलधारी खडकािंी अिंरयििा हढली करावी लागिे. त्यािंिर खहिज दगडामंध्ये अडकभ ि 
बसलेले िेल मोकळे होिे व िे वर काढिे शक्य होिे. 
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तैलपंजर 
 

वाळभच्या थरामध्ये िेल असले िरी िे िेथभि बाहेर काढण्यासाठी िभगिािी िभशास्त्रीय रििा अि कभ ल 
असावी लागिे. िसे असले िरि मोठ्या प्रमािावर िेल उपलबध करूि घेिा येिे. अशा जागीि िेलािी 
खाि लागिे. अशा स्थळािंा ‘िैल पंजर’ (oil traps) असे म्हििाि. ह्या दृष्टीिे अि कभ ल पहरस्स्थिी म्हिजे, 
जैवी द्रव्यािंा संिय असलेला असा एकेकाळिा सम द्रिळ, िेल धारि करिारे वाल काश्म ककवा ित्सम 
सहछद्र खडकािंा थर व िभशास्त्रीय घडामोडीम ळे खडकाचं्या थरामध्ये वळ्या (folds) पडिे व थर खालीवर 
होिे (म्हिजेि shifts) ही आवश्यक आहेि. ह्याहशवाय िभगिामध्ये िेल ज्या थराि आहे िेथेि राहाव े
म्हिजे िेल िभगिाि खोल जाऊ िये ककवा िभपृष्ठावर येऊ िये, ह्याकहरिा िेल धारि करिाऱ्या वाल काश्म 
सहछद्र थराखाली घट्ट हछद्र-हवरहहि अस्ग्िज खडक असला पाहहजे. त्यािप्रमािे िेलधारी वाल काश्माच्या 
थरावर पि घट्ट खडकािे आवरि असले पाहहजे. सहछद्र स्िरािील िेल दाबाखाली असले पाहहजे. 
 

वरील दृष्टीिे म्हिजे िेलािी खाि लागण्याच्या दृष्टीिे खडकाचं्या थरािंील काही िभशास्त्रीय दोष 
उपय क्ि असिाि. ह्या दोषािें िीि प्रम ख प्रकार आहेि. िे म्हिजे : 

 
(१) हवम खिहि (anticline); (२)  हविगं (fault); आहि (३) अन्िवेशि ( intrusion). 

 
प ढील आकृिीवरूि त्यािें स्वरूप समजभि येईल. 
 

 
(१) णवमुखनणत ( anticline) 

 
(१) हवम खिहि (anticline). --ह्या हठकािी खडकाचं्या थरािंा वक्रिा येऊि िे काहीसे उपड्या 

द्रोिीसारखे हदसिाि. वरिे आवरि व पायािा िाग ही घट्ट खडकािी बिलेली असली पाहहजेि. 
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(२) णवभंि (fault) 

 
(२) हविगं (fault). -- प रािि काळी िभशास्त्रीय उलथापालथी फारि िीव्र स्वरूपाच्या होि होत्या. 

त्याम ळे िवीि पवयिराजी हिमाि होिे, सम द्रािभि िवीि िभमी वर येिे ककवा वर असलेली जमीि सम द्राच्या 
पाण्याखाली जािे अशा िीव्र स्वरूपाच्या घडामोडीमध्ये िभस्िरावर िाि पडल्याम ळे िभमीला िडा जाऊि 
काही िभिाग वर येई व काही िभिाग आहे िेथेि राही. ह्याम ळे िभशास्त्रीय थराचं्या एकसधंीपिािा िगं होिो. 
उदाहरिाथय एका िभिागािा वाल काश्म थर वर उिलला गेला आहि द सऱ्या िागािील िोि थर होिा िेथेि 
राहहला िर त्या थरािा सलगपिा जाऊि सहछद्र स्िराप ढे हछद्रहवरहहि अस्ग्िज अश्मस्िर येईल; अशी 
आहि एवढी घडामोड होिे. अशावळेी सहछद्र स्िरािभि होिाऱ्या िभगिीय िेलप्रवाहामध्ये खंड पडभि हविगं 
पावलेल्या साधं्यावर िेल एकहत्रि होऊ लागिे. 

 

 
(३) अन्तवेशन (intrusion) 

 
(३) अन्िवेशि (intrusion). --अशा प्रकारच्या िैल पजंरामध्ये िभशास्त्रीय स्िरािंा छेदभि अस्ग्िज 

खडकािंी ककवा खहिज क्षारािंी किि ककवा मेख हिमाि होऊि िी िभगिािभि खडकािें थर कापभि वर येिे. 
अशावळेी वर वर घ सलेल्या कििीम ळे खडकािें थर काहीसे हिरपे होऊि िेल संियाला ककवा िैल पजंर 
हिमाि व्हावयाला मदि होिे. 
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अशािऱ्हेिे फार प रािि काळी िेलािे संिय होऊि राहहले. परंि  हे सारे िभशास्त्रीय काळामध्ये 
घडले. म्हिजे पृर्थवीवर मािव हिमाि होण्यापभवी लक्षावधी वष.े हे संिय कोठे आहेि ह्यािे बाह्यिः काहीि 
लक्षि आढळभि येि िसे. त्याम ळे िभपृष्ठाखाली िेल असेल ह्यािी कोिालाि कधी शकंा आली िाही. 
िभगिािील िैल संपिी मािव स ब द्ध व िंत्रकला हवशारद होईपयंि दृष्टीआड-कोयवधी वष ेउद्धारािी वाट 
पाहाि-पडभि राहहली. 

 
वापरून संपून जािारे मुद्दल : खणनज तेल 
 

खहिज िेल कोयवधी वषांपभवी ियार झाले िेवढेि. त्यािंिर िेल बिण्यािी प्रहक्रया जवळ जवळ 
बंद झाली. म्हिजे िभहमगि िेलािा साठा हकिीही प्रिंड असला िरी त्याला मयादा आलीि. परृ्थवीवरील 
झाडे-झ डपे, अन्नधान्ये, फळे- फ ले ही िर दरसाल ियार होिाि. मोठ्या झाडािंा ियार व्हावयाला काही 
वष ेलागिाि. परंि  त्यािंी वाढ संपली म्हिजे िी िोडली जािाि ककवा मरूि जािाि. िंिर त्याि जागी 
प न्हा त्यािंी हिपज होऊ शकिे. असे हे त्याचं्या हिर्ममिीिे िक्र अखंड िालभ  असिे. परंि  पृर्थवीच्या 
पृष्ठिागाखाली खहिज िेलाच्या बाबिीि प िर्मिर्ममिी िाही हा महत्त्वािा फरक ध्यािाि ठेवला पाहहजे. 
िभपृष्ठावरील उत्पादिे ही दरसाल ककवा म दिीिंिर हमळिाऱ्या व्याजाप्रमािे आहेि. त्यामध्ये साित्य, 
अखंडत्व आहे. खहिज िेल मात्र िवीि ियार होि िाही. त्यामध्ये वाढ िसल्याम ळे िे असिे पडभि 
राहहलेल्या म द्दलाप्रमािे. िेल बाहेर काढभि वापरि जाव ेिसे िसे म द्दल घटि जािे. ह्याम ळे आज िा उद्या 
खहिज िेल संपभि जािार हे उघड आहे. दरसाल िवीि खािींिा शोध लागिो हे खरे. द सरे अज्ञाि साठे 
िवीि िवीि िंत्र वापरूि शोधभि काढले जािील हे गृहीि धरूि स द्धा हा प्रिंड संिय केव्हािरी सपंभि 
जािार हे हिर्मववाद आहे. 
 

प्रम ख देशािील खहिज िेलािे हिहिि ठरलेले िभहमगि साठे, त्यािंी प्रत्यक्ष हिर्ममिी व त्यािें 
जागहिक साठे व हिर्ममिी ह्याचं्याशी शकेडा प्रमाि, साठे व वार्मषक हिर्ममिी ह्याच्या परस्पर प्रमािावरूि 
िालभ  पहरस्स्थिीमध्ये साठे हकिी वष ेप रिील ह्यािा अंदाज येिो. परंि  िभहमगि साठे ह्यािंा िवीि शोध व 
वार्मषक हिर्ममिीमध्ये फरक ह्याम ळे हे आकडे बदलिाि. ि लिेसाठी  १९५६ 
 व १९७० ह्या वषांिी आकडेवारी हदलेली आहे. 
 

कोष्टक क्र. २·२ (वषम १९५६) 

देश हिर्ममिी 
दशलक्ष 
टि 

जागहिक 
हिर्ममिीमध्ये 
शकेडा प्रमाि 

िभहमगि साठे 
दशलक्ष टि 

जागहिक 
साठ्यामध्ये 
शकेडा 
प्रमाि 

साठे हकिी वष े
हटकिील = 
िभहमगि साठे / 
वार्मषक हिर्ममिी 

अमेहरका (य . स्टे.) ३४९ ४२·२४ ४,०४० १३·३ ११·६ 
विेेझ एला १२६ १५·२५ १,८६० ६·२ १४·८ 
मध्यपभवय (अरब) १७१ २०·७० १९,३०० ३१·० ११२·९ 
पहिम य रोप १० १·२० १९५ ०·६ १९·५ 
दभर पभवय २० २·४० ८१५ २·७ ४०·८ 
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कम्य हिस्ट देश ९७ ११·७० ३,३५० ११·७ ३४·५ 
एकभ ि जागहिक आकडे ८२६ ... ३०,५६५ ... ३७·० 
 

कोष्टक क्र. २·३ (वषम १९७०) 

देश हिर्ममिी 
दशलक्ष 
टि 

जागहिक 
हिर्ममिीमध्ये 
शकेडा प्रमाि 

िभहमगि 
साठे 

दशलक्ष टि 

जागहिक 
साठ्यामध्ये 
शकेडा 
प्रमाि 

साठे हकिी वष े
हटकिील = 
िभहमगि साठे / 
वार्मषक हिर्ममिी 

अमेहरका (य . स्टे.) ५३४ २३·०० ५,००० ६·१० ९·३ 
विेेझ एला १९३ ८·२० १,९०० २·३० ९·८ 
मध्यपभवय (अरब) ६९२ ३०·०० ४६,५६४ ५७·३० ६७·३ 
पहिम य रोप १६ ०·६८ ५०१ ०·६० ३१·० 
आल्जेहरया (आहिका) ४७ २·१० ४,०५४ ५·०० ८५·० 
दभर पभवय ६७ २·८० २,००० २·४० ३०·० 
कम्य हिस्ट समभह ३९३ १६·८० १३,५१३ १६·६० ४४·० 
िारि ६·८ ०·३० १३० ०·१६ २०·० 
एकभ ि जागहिक आकडे २,३३७ ... ८१,२७० ... ३५·० 
 

आजिा िेलािा वापर आहि िहवष्ट्यकाळािील आिखी वाढिा वापर लक्षाि घेऊि जाि व संिाव्य 
िेलसिंयाहवषयी अगदी ढोबळ असे अंदाज करण्याि आले आहेि. ह्या अंदाजावरूि हा सारा िेलसगं्रह 
फारिर १००-१५० वषे प रेल. त्यािंिर प ढे काय? अथाि काही आशावादी अंदाज ही कालमयादा आिखी 
१,०००-१,२०० वष ेप ढे ढकलिाि. िरीपि प ढे काय हा प्रश्ि उरिोि. 
 
 

** 
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प्रकरि तीन 
 

खािींचा शोध, तेल बाहेर काढिे व तेल वाहतूक 
 

खहिज िेलािा शोध लागिो िरी कसा? पृर्थवीच्या िभपषृ्ठाखाली िेल आहे असे गृहीि धरले िरी 
पृर्थवीिा पृष्ठिाग एवढा हवस्िीिय आहे की िे िेमके कोठे कोठे आहे हे कसे समजावयािे? गविाच्या 
गंजीमध्ये केव्हािरी पडलेली स ई शोधभि काढण्यापेक्षाही हे काम जास्ि अवघड. ह्या अदृश्य िभहमगि िेलािा 
शोध लाविे आरंिी काही बाह्य लक्षिावंरूि थोडेसे सोपे गेले. िी बाह्य लक्षिे कोििी? जहमिीच्या 
पृष्ठिागावर काही हठकािी खहिज िेल ककवा िैसर्मगक जळाऊ वायभ हझरपभि येि असे. रहशयामधील बाकभ  
येथे व इरािमधील हकरक क ह्या हठकािी असे हझरपभि येिारे िेल व वायभ ह्यािंा आग लागे व त्यापासभि 
अखंड ज्वाला हिघे. हत्रहिदाद येथे िर डाबंरािा िलाव असल्यािे स प्रहसद्धि आहे. काही िीक्ष्ि घ्रािेंहद्रय 
असिाऱ्या लोकािंा काही हठकािी वासावरूि िेलािा मागोवा घेिा येिो. बाकभ च्या आसमंिाि काही 
हठकािी झऱ्यािभि येिारे पािी खोलगट जागेमध्ये सािे िेव्हा त्यावर िेलािा िवगं येई. सभययप्रकाशाि 
िेलाच्या िवगंावरूि परावर्मिि हकरिािें रंग इंद्रधि ष्ट्याच्या रंगाप्रमािे वैहित्र्यपभिय हदसि. ह्यावरूि िेलािा 
िवगं पाण्यावर असल्यािे समजभि येई. अशा जागी िेल असण्यािी शक्यिा सवांिा पटिारी होिी. 
 

परंि  खहिज िेल इिरत्र िसेल का? का असभ िये? हमठासाठी खारट पािी हमळाव े म्हिभि 
सम द्रापासभि फार दभर अशा हठकािी खोल हवहहरी खोदीि असिािा काही हठकािी खारट पािी, िेलय क्ि 
ककवा िेलािा वास असलेले असे आढळभि आले होिे. अशािऱ्हेिे बाह्यिः िेलाच्या काहीि खािाख िा 
िसलेल्या हठकािी िेलािा शोध घेण्याच्या कल्पिा काही लोकाचं्या मिामध्ये येऊि गेल्या असिारि परंि  
िेमकी कोित्या जागी हवहीर खोदली िर िेल लागेल हे कसे कळिार? 

 
हवज्ञाि हवकासाच्या आरंिकाळी िेल शोधकािंा मागयदशयक असे काही हियम ककवा साधिे िव्हिी. 

िेलशोधक घोडेस्वार आपली हॅट उंि उडवीि व िी पडेल िेथे हवहहरी खिि. काहीवळेा आपल्याकडील 
पािीवाले महाराजाप्रमािे अिंज्ञािी म्हिभि स्विःिी जाहहराि करिाऱ्या िोंदभ लोकाचं्या सागंण्यावरूि िेल 
हवहहरीिी जागा हिहिि करीि. काही िेल शोधक केवळ िहशबाशी खेळ खेळावयािा म्हिभि वाटेल िेथे 
हवहीर खोदावयाला आरंि करीि. हवहीर बरीि खोल गेल्यावरही िेल लागले िाही िर िी हवहीर सोडभि 
देि. अशा १००-२०० हवहहरी खोदाव्या िेव्हा ि कभ ि एखाद्या हवहहरीमध्ये िेल सापडे व िेल शोधिाऱ्या 
मािसािे िाग्य उदयाला येई. परंि  अशी एखादी हवहीर फलदायी होण्यापभवी हकत्येक कोरड्या हवहहरी 
खोदण्यािा अवाढव्य खिय वाया जाि असे. 
 
तेल भूशास्त्र 
 

हवज्ञािािी प्रगिी होईपयंि िेल शोधण्यािे अिभक िसले िरी मागयदशयक असे िंत्र उपलबध िव्हिे. 
पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखालील जहमिीिी रििा कशी आहे? िी िशी का आहे? वगैरे मािसाच्या क िभहलामधभि 
हवज्ञािािी सिि वाढ होि गेली. पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखालील खडक, त्यािें प्रकार, त्यािें ग िधमय, त्यािंी 
रििा, रििेमधील काही वैहशष्ट्ये, खहिजे वगैरे पृर्थवीहवषयी माहहिी ह्यावर आधारलेल्या हवज्ञाि शाखेला 
‘िभशास्त्र’ म्हििाि. िेल धारि करण्याच्या दृष्टीिे खडकािें ग िधमय, त्यािंी रििा, िभपृष्ठाखाली त्यािंी 
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संिाव्य खोली वगैरे माहहिीवर आधारलेल्या िभशास्त्राला ‘िेल-िभशास्त्र’ ककवा ‘पेरोहलअम जीऑलजी’ असे 
म्हििाि. ह्या शास्त्रािी बरीि प्रगिी झालेली आहे. वास्िव शास्त्रीय साधिे व काही काययक्षम यंते्र वापरूि 
पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखाली दोि-िीि मलैपयंि िभरििा कशी कशी आहे, िभस्िर कसे आहेि, त्यािंी वैहशष्ट्ये 
काय आहेि हे समजभि येिारी उपकरिे आिा उपलबध झालेली आहेि. ह्या साधिािंा उपयोग करिाऱ्या 
िभशास्त्राला ‘िभिौहिक शास्त्र’ असे म्हििाि. ह्या शास्त्राच्या प्रगिीम ळे आिा पभवीप्रमािे अि मािावर ककवा 
केवळ िहशबावर अवलंबभि राहण्यािे कारि उरले िाही. 
 

िेल-िभशास्त्रज्ञ िेल शोधभि काढिाऱ्याला कशाप्रकारे मागयदशयि करिो हे समजभि घेिे महत्त्वािे 
आहे. हवहशष्ट हठकािी िभस्िररििा कशी आहे, खडकािें प्रकार, त्यािंी परस्पराशंी माडंिी कशी आहे, 
सरळ, वक्र, उिी की हिरपी हे िभशास्त्रज्ञाला समजावभि घ्याव ेलागिे. त्यामध्ये िभशास्त्रीयदृष्ट्या दोष हिमाि 
झाले आहेि का हे पाहाव ेलागिे. हेि काम िभशास्त्रज्ञ इिर शास्त्रज्ञाचं्या साहाय्यािे करीि असिो. 

 
आज रूढ असलेल्या हसद्धािंाप्रमािे िेल, सम द्राच्या िळाशी हकत्येक कोटी वषापभवी ियार झाले. 

त्यावर हिरहिराळे गाळािे थर सािभ लागले. ह्या उपपहिप्रमािे िेल फक्ि सम द्राच्या िळाशीि असाव े
अशीि कोिािीही अपेक्षा. परंि  कोयावधी वषापभवी पृर्थवीवर िभशास्त्रीय ियकंर उलथापालथी होऊि काही 
सम द्रिाग वर आला असावा व काही िभिाग सम द्रामध्ये गेला असावा. हशवाय घट्ट झालेल्या खडकाचं्या 
दाबाम ळे सहछद्र खडकाचं्या थरामंध्ये असलेले िेल कमी दाबाच्या सहछद्र दगडांमध्ये बऱ्याि अंिरापयंि 
सरकभ ि प ढे गेले असिे शक्य आहे. अशािऱ्हेिे एकवळेच्या सम द्राखालिे िेल जहमिीखाली आले असले 
पाहहजे. म्हिभि िर जहमिीखाली िेलािा शोध घेण्यािे औहित्य. 

 
ह्या संदिाि एक गोष्ट लक्षाि ठेहवली पाहहजे. साधारिपिे िीि िाग सम द्र व एक िाग जमीि अशी 

पृर्थवीिी हविागिी आहे. त्याम ळे कोयवधी वषापभवीच्या सम द्रापैकी काही िागािी उलथापालथ होऊि िो 
िाग वर येऊि जमीि झाली असली पाहहजे, हे िर उघड आहे. आजिा सारा िभिाग एकावळेी सम द्रिळाशी 
होिा असे आपि गृहीि धरिो आहो. परंि  िसे असेलि असे िाही. काही िाग पभवी जमीि होिा व आजही 
िो िाग जमीिि राहहला असेल. असे असेल िर त्या हठकािी िेल असण्यािी शक्यिा फारि थोडी आहे. 
िभशास्त्रीय अभ्यासािे साऱ्या िभिागापैकी अवघ्या १/३ िागाखालीि िेल असण्यािा संिव आहे असे मािले 
जािे. उदाहरिाथय आहिका खंडापकैी, इहजप्ि, हलहबया, िायजेहरया ह्या देशामंध्ये िेल आहे. इिरत्र िेल 
असण्यािा संिव फारि थोडा असा शास्त्रज्ञािंा कयास आहे. ह्याम ळे िेलसिंय थोड्याि िभिागाखाली 
असिार हे उघड आहे. िेल हे सहछद्र हलक्या खडकामध्ये अडकलेले असिे. िथाहप केवळ िेलधारक 
खडकािंा शोध लावभि िागि िाही. ह्या खडकामंध्ये िेल असेलि िर िे हझरपभि गेले असेल ककवा कमी 
दाबाच्या जागी वाहभि म्हिजे सरकभ ि गेले असेल. सहछद्र हलक्या खडकाच्या शोधाला महत्त्व आहे परंि  िे 
मयाहदि आहे. ह्या प्रकारच्या खडकामध्ये िेल सािेल अशी म्हिजे त्यािभि िेल हझरपभि जाण्यािे ककवा 
सरकभ ि प ढे जाण्यािे मागय बंद करिारी अशी हवहशष्ट खडक रििा पाहहजे. अशा प्रकारिी खडकािंी रििा 
असेल िेव्हाि िेलाच्या खािीला योग्य अशी जागा ियार होिे. खरा प्रश्ि आहे िो, ही जागा बरोबर ह डकभ ि 
काढण्यािा. 
 
उपयुक्त भूरचना णवकृती 
 

िभपृष्ठाखालील हिरहिराळ्या खडकािें थर अगदी एका पािळीि असले िर िे िेलखािीच्या दृष्टीिे 
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फारसे उपय क्ि िाहीि. ह्या खडकस्िरामंध्ये कोठेिरी रििा दोष असला िर मग त्या हठकािी िेल पंजर 
(ऑइल रपॅ) हिमाि होिो. िेलासाठी हवहीर खोदावयािी िी ह्याि जागी खोदली िर िी 
फलदायी होिे. सामान्यपिे िेलपंजर ियार व्हावयाला िभशास्त्रीय रििेमधील म ख्यिः िीि हवकृिी 
उपय क्ि ठरिाि. एक म्हिजे िेलधारक सहछद्र खडकाच्या खाली कठीि, घट्ट, अपायय स्िर असिे आहि 
त्यावर उलया बशीसारखे घट्ट व अपायय खडकािे आच्छादि असिे. अशा हठकािी असलेल्या सहछद्र 
स्िरािील िेल हझरपभि बाहेर येिार िाही म्हिभि िेथे िेलपंजर बििो. िेलपजंरािा द सरा प्रकार म्हिजे 
जहमिीमध्ये झालेल्या उलथापालथीमध्ये खडकािें स्िर खालीवर होिाि. खडकाचं्या स्िरािें अखंडत्त्व 
िगं पाविे. िेलधारक सहछद्र मऊ खडकािे समोर घट्ट व िेल-अपायय अशा खडकािा थर आला िर 
खडकािील िेल प्रवाहािी वाट ख ंटिे व त्या हठकािी िेल संिय होऊ लागिो. म्हिजेि िैलपजंर ियार 
होिो. िैलपजंरािा आिखी एक प्रकार म्हिजे िभशास्त्रीय उलथापालथीमध्ये स व्यवस्स्थि रिलेल्या खडक-
थरािंा छेदभि आरपार जािारी अस्ग्िज खडकािंी किि हिमाि झाली िर िेलधारक स्िरांिा एकसधंपिा 
मोडभि त्या हठकािी िैलपजंर बििो. 

 
िभशास्त्रज्ञ िेल शोधभि काढण्याच्या दृष्टीिे िेमके काय करिो? िेल कोठे आहे हे कळभि येण्यािे 

हिहिि असे िंत्र अद्यापही उपलबध िाही. िभशास्त्रज्ञाला सामान्यपिे २५-३० मीटरपयंि खोल अशा 
खडकाचं्या रििेहवषयी काही अंदाज बाधंिा येिाि. परंि  त्यापेक्षाही खोल अशा िभशास्त्रीय रििा समजभि 
येण्यासाठी िभशास्त्रज्ञाला िौहिकशास्त्र व इिर शासे्त्र ह्यािंी िंते्र व उपकरिे वापरावी लागिाि. ह्या शास्त्राचं्या 
िंत्रािा फायदा घेऊि िभशास्त्रज्ञ िभपृष्ठाखाली खोल खडकाचं्या स्िरािंी कशी रििा असेल, त्या रििेमध्ये 
काही वैहशष्ट्ये आहेि काय, वगैरे माहहिी हमळहविो.रििेमध्ये काही उपय क्ि असे िभशास्त्रीय दोष ककवा 
हवकृिी आहेि की काय ह्यािा प्रथम हविार केला जािो. िैलपजंर ियार होण्याच्या दृष्टीिे िभस्िररििा 
अि कभ ल आहे की काय हे िभशास्त्रज्ञ ठरहविो. िभस्िररििा व त्यािंी वैहशष्ट्ये समजभि येण्यासाठी 
िौहिकशास्त्रीय िंत्रािंा उपयोग केला जािो. 

 
िभस्िररििा समजभि येण्यासाठी कोित्याही के्षत्रािे बाह्यरूप व आिंररूप ही दोन्ही बारकाईिे 

पाहिे आवश्यक आहे. िैलपजंर हे प्रवासाच्या व वाहि कीच्या दृष्टीिे सोयीच्या सपाट िभिागाि िसिाि असे 
िाही. परंि  िे िहििि घडिे. सामान्यिः िैलपंजर आढळिाि िे वाळवटंी प्रदेशाि ककवा जंगलाि, ककवा 
दलदलीच्या प्रदेशाि िाहीिर अहिथंड िभिागाि. 

 
णवमानातून णनरीक्षि 
 

प्रवासाला व वाहि कीला अत्यंि द घयट अशा हजारो िौरस मलै हवस्िीिय िभप्रदेशािी िभशास्त्रीय 
िपासिी प्रत्यक्ष हफरूि करावयािी िर िे काम अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी प्रथमिः हवमािािभि ह्या 
हवस्िीिय प्रदेशािे हिरीक्षि करूि िभशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य असा िभहविाग हिहिि केला जािो. 
 

िभहिरीक्षि हवमािािभि कसे करावयािे ह्यािे एक िंत्र आहे. हिरीक्षिासाठी हिवडलेल्या िभप्रदेशावर 
ठराहवक उंिीवरूि प्रत्येक दोि फेऱ्यामंध्ये हवहशष्ट िभअिंर राखभि हवमािाच्या सारख्या मागेप ढे अशा फेऱ्या 
स रू होिाि. अशािऱ्हेिे त्या हवमािाच्या फेऱ्यािंी सारा िभप्रदेश व्यापला जािो. हवमािाच्या खाली हवशाल 
कोि असलेला कॅमेरा लावलेला असिो. कॅमेऱ्यािे थोड्या थोड्या िभिागािे फोटो घेिले जािाि. फोटो 
िेमके कोठल्या िागािे आहेि िे कळण्यासाठी थोडा पभवीिा म ल ख व बराि िवीि म ल ख प्रत्येक फोटोमध्ये 
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येईल अशी फोटो घेण्यािी पद्धिी असिे. हवस्िीिय िभिागावरूि हवमािाच्या प ढेमागे होिाऱ्या फेऱ्यामंध्ये असे 
शकेडो फोटो हिघि असिाि. कोठला फोटो कोित्या हठकाििा हे समजण्यासाठी दोिदा हित्रि झालेला 
प्रत्येक फोटोिा िाग एकमेकावंर ठेवभि फोटोला फोटो जोडिे सोपे जािे. सवय फोटो व्यवस्स्थिपिे 
जोडल्यावर त्या साऱ्या िभके्षत्रािे म्हिजे शकेडो िव्हे िर हजारो िौरस हक. मी. के्षत्रािे पभिय हित्रि थोडक्या 
जागेि िभशास्त्रज्ञािंा हमळिे. अथाि हे हित्रि त्या िभिागाच्या बाह्यागंािे असिे. परंि  िे हित्रि पाहभि 
िभशास्त्रज्ञाला िभरििेबद्दल बरीि माहहिी समजभि येिे. ह्या हित्रिािभि हमळिारी माहहिी िभशास्त्रज्ञाच्या 
दृष्टीिे उपय क्ि िसेल िर िो सारा िभप्रदेश िेल उत्पादिाच्या दृष्टीिे हिरुपयोगी म्हिभि सोडभि देिाि व 
द सरीकडे मोिा वळहविाि. 
 

िभशास्त्रज्ञाचं्या दृष्टीिे अि कभ ल असा एखादा िभिाग फोटोिे झालेल्या हित्रिामध्ये आढळला िर िो 
िाग हवशषे अभ्यासासाठी हिवडला जािो. त्या िागािे मग सहवस्िर िभसंशोधि करण्याि येिे. त्यासाठी 
िभशास्त्रज्ञ प्रत्यक्ष त्या हठकािी जाऊि खडकािें िम िे िपासभि िभस्िरािंी रििा कशी असेल ह्याहवषयी 
माहहिी देिारी यंते्र वापरूि हे संशोधि करिो. हवमािािंी सोय िसिी िर हकत्येक हजार िौरस हक. मी. 
प्रदेशापैकी थोडासा अि कभ ल ककवा आशादायी िाग हिवडावयाला िभशास्त्रज्ञािंा हकिीिरी हदवस लागले 
असिे. हशवाय श्रम व हकिीिरी पैसे खिय कराव े लागले असिे. हवमािाम ळे हे प्रारंिीिे श्रम व वळे ही 
वाििाि. अथािि वैमाहिक हिरीक्षिाला व फोटोसाठीही बराि खिय येिो. िरीपि श्रम व वळे ही वाििाि, 
हा फायदा काही कमी महत्त्वािा िाही. मोठ्या हवस्िीिय के्षत्रापकैी िभशास्त्रीयदृष्ट्या अि कभ ल वाटिारे असे 
लहािसे के्षत्र िभशास्त्रीय अभ्यासासाठी हिवडिे ही झाली िभशास्त्रीय संशोधिािी पहहली पायरी. 

 
िुरुत्वमापन पद्धती 
 

िभपृष्ठाखाली खडकािी रििा कशी आहे ह्यािी िपासिी िभशास्त्रज्ञािंा करावी लागिे. िभशास्त्राच्या 
अभ्यासकािंा सामान्यपिे १०० फ टापेक्षा जास्ि खोल असिाऱ्या िभस्िररििेहवषयी माहहिी हमळवावयािी 
िर त्यािंा इिर शास्त्रज्ञािंी मदि घ्यावी लागिे. त्यासाठी उपलबध असलेल्या िभिौहिक शास्त्राच्या िंत्रापैकी 
एक िंत्र म्हिजे ग रुत्वमापकािा उपयोग करिे. हवहशष्ट जागेिे िहजकच्या जागेच्या संदिाि ग रुत्व शोधभि 
काढिाि. पृष्ठिागाखाली खडक म ख्यिः घट्ट व जड जािीिे असले िर त्याम ळे ग रुत्व (gravity) थोडे 
जास्ि जािवले. त्याउलट िभपृष्ठाखाली प्राम ख्यािे ि सि शीि सहछद्र खडकािे प्रकार असले िर ि लिेिे 
िेथे ग रुत्व थोडे कमी असेल. थोडे कमी ककवा थोडे जास्ि हे िेद प्रत्यक्षाि अत्यंि सभक्ष्म असिाि. अत्यंि 
िाज क सभक्ष्मिेदग्राही अिभक यंते्रि िो फरक दाखवभ शकिाि. ग रुत्वमापक यतं्र सामान्यिः पीळकाटा 
(torsion balance) ककवा िािकाटा (spring balance) ह्या जािीिे असिे. ह्याला गॅ्रस्व्हटी पद्धि ककवा 
ग रुत्वमापि पद्धिी असे म्हििाि. ह्या पद्धिीिा १९२० साली आरंि झाला. ह्या पद्धिीिे एखाद्या के्षत्रािे 
पभियमापि करूि िभमीच्या अंिरयििेिा आलेख बिहविा येिो. ह्यावरूि थोड्या वळेाि िभपृष्ठाखालील 
िभस्िरािंी प्राथहमक कल्पिा येिे. 
 
कषुमकीय पद्धती 
 

मगॅ्िेटॉहमटसय म्हिजे कष यकीय के्षत्रमापक हे पृर्थवीच्या कष यकीय के्षत्रािी िीव्रिा व हदशा दाखहविाि. 
ह्याम ळेि होकायंत्रािील काटा िेहमीि दहक्षि उिर दाखहविो. ह्या कष यकीय के्षत्रामध्ये स्थलमािापरत्व े
थोडे-फार बदल होिाि. ह्यािे कारि म्हिजे िभपृष्ठाखाली कष यकीय ग िधमय असलेले खडक. त्याम ळे 
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कष यकीय ग िधमय असलेल्या खडकाचं्या रििेबद्दल काही अंदाज करिा येिाि. कष यकीय के्षत्रमापक हािािे 
हफरहवण्याजवजी हवमािािभि हफरहवल्यास हवहशष्ट के्षत्रािील खडक-प्रकारािें ढोबळ स्वरूप समजभि येिे. 
एकाद्या के्षत्रािा िभशास्त्रीय आराखडा ियार करावयाला ह्या माहहिीिा उपयोग होिो. 
 
भूकंपतंि चकवा सेस्स्मक (seismic) तंि 
 

ह्या पद्धिीिे मभलित्त्व हे काहीसे ध्वहि-प्रहिध्वहि ह्यासारखे आहे. आपि एकाद्या डोंगरकड्यापासभि 
ककवा उंि कििीपासभि काही अंिरावर राहभि बोललो िर काही वळेािे आपल्या बोलण्यािा प्रहिध्वहि 
आपल्याला जकावयाला हमळिो. कड्यापासभि ककवा कििीपासभि आपले अंिर जास्ि िेवढा प्रहिध्वहि 
यावयाला वळे जास्ि लागिो. आपल्या शबदािें िादिरंग हविेभि जािाि व कड्याच्या खडकाला ककवा 
कििीवर आदळले म्हिजे िे परावर्मिि होिाि. कड्यापलीकडे ककवा कििीपलीकडे हे िादिरंग जाऊ 
शकि िाहीि. खरे म्हिजे हवमेधील िरंगािंा वगे माहीि असल्याम ळे ध्वहि व प्रहिध्वहि ह्यामधील 
कालािंर अिभक मोजिा आले िर बोलिाऱ्या मािसापासभि कडा हकिी दभर आहे हे शोधभि काढिा येिे. 
ह्याि ित्त्वािा उपयोग िभकंपि पद्धहिमध्ये करण्याि येिो. 
 

हवामािखात्याच्या वधेशाळेमध्ये ठेवलेले िभकंपिलेखक (यतं्र) हजारो मलैावर झालेल्या िभकंपािी 
अिभक िोंद करिे. िभकंपािे िरंग पसरि पसरि िभकंपलेखकापयंि येऊि पोििाि. िेव्हा िे िोंदण्यािी 
योजिा असिे. प्रत्येक िभस्िरािे कंपि-िरंगावर हिरहिराळे पहरिाम होिाि. म्हिजे काही प्रकारच्या 
स्िरामधभि कंपि-िरंग लवकर जािाि व काही थरामंधभि िे ‘प्रिमि’ (refract) होिाि, िर काही 
स्िराचं्या पृष्ठिागावरूि परावर्मिि होिाि. िभस्िरािंी रििा, जाडी वगैरे माहहिी हमळहवण्याच्या दृष्टीिे 
िभकंपि िंत्र फार उपय क्ि आहे. 

 
भूकंप लेखन 
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ह्या पद्धिीमध्ये के्षत्रािी हवहशष्ट प्रकारे आखिी करूि हिरहिराळ्या योजिाबद्ध हठकािी 
िभकंपलेखकािंी स्थापिा करिाि. त्यािंिर पभवय योजिेप्रमािे अंिराअंिरावर जास्ि ककवा कमी खोल 
पाडलेल्या िोकामंध्ये डायिामाइटसारखे स्फोटक द्रव्य ठेविाि. हवजेच्या साहाय्यािे िेथे हठिगी पाडभि 
स्फोट घडवभि आििाि. एका अथािे अगदी छोटा िभकंप हिमाि करिाि. ह्या स्फोटािभि हिघिारे िरंग 
िभपृष्ठाखालील घट्ट खडकापासभि परावर्मिि होिाि. त्यािंी िंिर काही अंिरावर ठेवलेल्या िभकंपलेखकावर 
िोंद होिे. स्फोटािी वळे व िरंग खडकापयंि जािे व िेथभि परावर्मिि होऊि यंत्रापयंि येऊि िोंद 
झाल्यािी वळे ह्यामध्ये हकिी सेकंद ककवा सेकंदािे अंश िाग लागले ह्यावरूि खाली परावर्मिि करिारा 
िभस्िर हकिी खोल आहे ह्यािी अिभक कल्पिा येिे. असे बरेि सभक्ष्म स्वरूपािे िभकंप हिवडलेल्या 
िभिागामध्ये हिरहिराळ्या हठकािी घडवभि आििाि. त्याचं्या िरंग प्रवासाच्या वळेािी िोंद केल्यािंिर 
कंपिे परावर्मिि करिारा खडकािा थर एका हवहशष्ट हठकािी हकिी खोल आहे व त्या सवय के्षत्रामध्ये हा थर 
कसा पसरलेला आहे म्हिजे कोठे खोल आहे, कोठे वर आलेला आहे, ह्यािी कल्पिा येिे. ह्या 
माहहिीवरूि िभपृष्ठाखाली अदृश्य असलेल्या िभशास्त्रीय हवकृिीिी कल्पिा येिे. ह्या सवय माहहिीच्या 
आधारािे िभशास्त्रज्ञ िभस्िररििेिा आराखडा बिहविो. ह्यावरूि संिाव्य िैलपजंरािा अंदाज बाधंिा येिो. 
 

ह्याहशवाय िभशास्त्रज्ञािंा साहाय्य करिाऱ्या आिखी एक दोि पद्धिींिा हिदेश केला पाहहजे. 
त्यापैकी एक म्हिजे िभशास्त्रीय रसायि पद्धहि. ह्या पद्धिीमध्ये जहमिीखाली िेल ककवा वायभ असला िर 
त्यािील अत्यिं अल्प िाग िरी हझरपभि पृष्ठिागावर येिे शक्य आहे. त्यािा वास सामान्य मािसाला 
कदाहिि येिार िाही. परंि  िभरसायि शास्त्रज्ञ आध हिक हवश्लेषिािी िंते्र वापरूि, मािीमध्ये िेलािा ककवा 
वायभिा अत्यंि सभक्ष्म िाग असला िरी शोधभि काढभ  शकिाि. द सरे एक रासायहिक िंत्र म्हिजे केवळ 
िेलासारख्या हायड्रो-काबयि ह्या द्रव्याि वाढिारे काही सभक्ष्मजीवी आहेि. हे सभक्ष्मजीवी मािीमध्ये 
बारकाईिे शोधण्याि येिाि. अशाप्रकारिे सभक्ष्मजीवी आढळले िर हझरपभि िेल वर येि असले पाहहजे असा 
अंदाज करिा येिो. रासायहिक पद्धिीिा काही प्रमािाि उपयोग होिो. सामान्यपिे िभपृष्ठाखाली िेल 
असले व त्यावर हकिीही घट्ट व िेलाला अपायय असा खडक असला िरी, कोििाि खडक शिंर टके्क 
अपायय िसिो, त्याम ळे अगदी घट्ट खडकाच्या थरािभि थोडेफार िेल हझरपभि येिे शक्य असिे. रासायहिक 
पद्धिी ह्यावरि आधारलेली आहे. ही पद्धिी गेली ३०-४० वष ेकाही हठकािी वापरण्याि येि असे. परंि  
आहे ह्या स्वरूपाि ह्या पद्धिीिी उपय क्ििा फारि मयाहदि आहे असे मािण्याि येई. अहलकडे रहशयामध्ये 
ह्या पद्धिीवर िर देण्याि येऊ लागला आहे. त्याम ळे कदाहिि ह्या पद्धिीिे महत्त्व इिर देशािही वाढेल 
असे वाटिे. 
 

प राजीव हवज्ञाि (Palaeontology) ह्या हवज्ञाि शाखेिा िेल शोधिाला उपयोग होिो. खडकािील 
प राजीव अवशषे पाहभि हवशषेिः सभक्ष्मदशयकाखाली प राजीव सभक्ष्म अवशषे पाहभि खडकाचं्या हिरहिराळ्या 
थरािें स्वरूप व त्यािें वयोमाि ठरहवण्यास मदि होिे. 

 
ह्या हवहवध पद्धिींिा उपयोग करूि व काही हठकािी कमी ककवा जास्ि खोलीच्या  हवहहरी प्रत्यक्ष 

खोदभि त्यािील खडक बाहेर काढभि त्यािंी िभशास्त्रीय िपासिी करूि त्या िभिागािील िभरििेिा व त्याचं्या 
वैहशष्ट्यािंा िभशास्त्रीय आराखडा ियार करिाि. मग संिाव्य िेलसंिय कोठे असिील हे िभशास्त्रज्ञ 
स िहविाि. 
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ही सारी आध हिक शास्त्रीय साधिे हािी असल्यावर िभशास्त्रज्ञ िेलसिंय अिभक हेरिाि अशी 
समजभि असेल िर िी मात्र बरोबर िाही. िभशास्त्रज्ञ करिो िी ि सिी प्राथहमक पाहिी असिे. त्या पाहिीिभि 
हिष्ट्कषय हिघिो िो एवढाि की, कोठेिरी हवहीर खोदण्यापेक्षा िभशास्त्रज्ञािी स िहवलेल्या जागी खोदिे 
िागंले. ही प्राथहमक पाहिी बरीि खिािी असिे. ही खर्मिक पाहिी झाल्यावर िभशास्त्रज्ञ काय सागंभ 
शकिाि? िभशास्त्रीयदृष्टीिे हविार करिा काही हठकािी पहरस्स्थिी अि कभ ल िसेल िर त्या हठकािी िेल 
लागिार िाही हे हिहिि. त्या हठकािी िेल-शोध व्यथय आहे असे िभशास्त्रज्ञािंा सागंिा येिे. परंि  ज्या 
के्षत्रामध्ये िभशास्त्रीय पहरस्स्थिी अि कभ ल आहे त्या हठकािी िेल असेलि िर िे अम क अम क हठकािी 
सापडण्यािी शक्यिा जास्िीि जास्ि आहे. म्हिभि त्या हठकािी िेलहवहीर खोदावी अशी िभिेल-शास्त्रज्ञ 
हशफारस करिाि. अशािऱ्हेिे हविारपभवयक हिहिि केलेल्या जागी हवहीर खोदल्यावर त्यामध्ये िेल लागिे 
का? ह्यािे उिर िेल लागिेि असे िाही. 
 

िेल लागण्यािा संिव जास्िीि जास्ि ज्या हठकािी असेल िेथे मग हवहीर खोदण्यािे हिहिि केले 
जािे. परंि  िभशास्त्रज्ञािंी जागा हिहिि करिे व प्रत्यक्षाि हवहीर खििे ह्यामध्ये प ष्ट्कळ टप्पे आहेि. त्यापैकी 
काही टप्पे बरेि दगदगीिे व खिािे असिाि. जंगलाि ककवा दलदलीच्या जागी िेल सापडण्यािा संिव 
आहे, असे ठरल्यािंिर त्या जागी जाण्यासाठी रस्िे, पभल, यतं्राच्यावाहि कीसाठी आगगाडीिे रूळस द्धा 
घालाव ेलागिाि. त्यािंिर त्या हठकािी अवजड यंत्रसाम ग्री आििे, कामगार, िंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ ह्यािंी 
राहण्यािी, जेविाखाण्यािी, औषधपाण्यािी सोय वगैरे सवय व्यवस्था करावी लागिे. एवढे सारे केल्यावर 
हवहहरीिे खोदकाम स रू होिे. ह्या कामाला हकत्येक महहिे लागिाि. पृर्थवीच्या पृष्ठिागाखाली िीि-िार 
हक. मी. जाव ेलागिे. काही वळेा एवढे श्रम केल्यावरही िेल हािी येि िाही. खोदकामािा सारा खिय 
फ कट जािो. िंिर द सरी एकादी जवळपासिी जागा हिहिि करूि िेथे प न्हा हवहीर खोदावयाला स रवाि 
करिाि. िेथे िेल सापडले िर उिम. िाहीिर प न्हा प्रयत्ि. शवेटी पभिय हिराशास द्धा केव्हा केव्हा पदरी 
येिे. 
 

खहिज िेलािा शोध म्हिजे साधीस धी गोष्ट िव्हे. त्यासाठी िंत्रज्ञािें कौशल्य, ज्ञाि व हवहवध 
अि िव, अमाप हिकाटी, द दयम्य आशावाद आहि त्यािबरोबर पैशािे िरपभर पाठबळ ह्यािंा स खसंयोग 
झाला पाहहजे. त्यािंिरि िेल संशोधिाला स रवाि करावी लागिे. हा सारा खटाटोप म्हिजे डोंगर 
पोखरूि उंदीर बाहेर काढिे असे साहहजकि कोिालाही वाटेल. उंदरािे हिवासस्थाि शोधावयाला सवयि 
डोंगर पोखरावा लागिो, हे खरे; पि िो उंदीर हहरेमाहिकािंा असल्यास डोंगर पोखरिेही परवडिे. िे 
फायदेशीर ठरिे. िेल शोधिािा मागयही असाि आहे. 

 
िभिेलशास्त्रामध्ये प्रगिी बरीि झालेली आहे. िरीपि िेलसंिय अिभक ह डकभ ि काढिे बरेि अवघड 

आहे. अमेहरकेसारख्या प्रगि देशािी काही वषांपभवीिी आकडेवारी उद्बोधक ठरेल. अमेहरकेिील १९३८ िे 
१९४३ मधील सरासरीिे आकडे : 

 
कोष्टक क्र. ३·१ 

 हवहीर खोदण्यासाठी आधारिभि पद्धिी .. िेल लागण्यािे 
सरासरी प्रमाि 

१. िभशास्त्रीय ज्ञािािा उपयोग ि करिा केलेले प्रयत्ि .. २० मध्ये १ 
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२. केवळ िभशास्त्रीय पद्धिी .. ६ मध्ये १ 
३. केवळ िभिौहिक शास्त्रीय पद्धिी .. ५ मध्ये १ 
४. िभशास्त्रीय व िभिौहिक शास्त्रीय ह्यािंी समन्वय करिारी पद्धिी .. ४१२  मध्ये १ 

 
ह्यामध्ये अहलकडच्या काळामध्ये काही स धारिा झालेली आहे. िरीपि शकेडा २५ िे ३० टके्क एवढे 

यश सामान्यिः उिम मािले जािे. परंि  मध्य-पभवेकडील काही देश खहिज िेल समृद्ध असल्याम ळे िेथे 
िभशास्त्रज्ञािंी केलेले अंदाज प ष्ट्कळि बरोबर असिाि असा अि िव आहे. 

 
समुद्राखाली तेल शोधन 
 

ह्याहवषयीिे िंत्र काहीसे वगेळे असल्याम ळे त्यािा स्विंत्र हविार करिे सोयीिे आहे. खोल 
सम द्रामध्ये िेलािा शोध घेिे व िेथभि िेल बाहेर काढिे ह्या दोन्ही गोष्टी असाध्य आहेि. परंि  
हकिारपट्टीजवळिा सम द्र उथळ असल्याम ळे त्या िागािा िेल संशोधिासाठी उपयोग करिा येिो. प्रत्येक 
िभखंड व सम द्र ह्याचं्या सीमारेषेवरील सम द्रािा पट्टा उथळ असिो. ह्यालाि ‘सम द्र-बभड िभपट्टी’ 
(continental shelf) असे म्हििाि. एके काळी ही िभपट्टी सम द्राच्या बाहेर होिी. परंि  सम द्रािे पािी 
वाढल्यावर सम द्रािे िभमीवर आक्रमि केले आहि काही िभिाग सम द्राखाली गेला. परंि  ह्या सम द्र-बभड 
िभपट्टीिी िभशास्त्रीय रििा व खडकािंी वैहशष्ट्ये लगिच्या जहमिीिी असिाि िशीि असिाि. त्याम ळे 
जहमिीखाली िेल असिे िसाि िेलसंिय सम द्राखालच्या ह्या िभपट्टीिही असिे सिंविीय आहे. पाण्याि 
ब डालेला िभमीिा पट्टा सामान्यिः उथळ असिो व त्याला बेिािा उिार असिो. परंि  ही 
िभपट्टी संपली म्हिजे मात्र सम द्रािी खोली एकाएकी िीि हक. मी. ककवा त्यापेक्षाही जास्ि होिे व सम द्रािा 
िळ लागिो. ह्या पट्ट्यािी रंुदी साधारििः ४८ हक. मी. च्या जवळपास असिे. काही हठकाििे िभमीिील 
िेलसिंय रोडावि िालल्याम ळे िेल शोधकािंी दृष्टी िभमीिहजकच्या ह्या सम द्रपट्टीवर गेली असल्यास 
िवल िाही. द सऱ्या महाय द्धािंिर सम द्र-बभड पट्टीच्या संशोधिाला हवशषे महत्त्व प्राप्ि झाले. मेस्क्सकोिे 
आखाि व कॅहलफोर्मिया येथे सम द्र-बभड िभपट्टी ह्यामध्ये मोठ्या प्रमािावर िेलािे उत्पादि िालभ  आहे. 
त्यािप्रमािे कॅस्स्पअि सम द्र, इराििे आखाि या हठकािी ह्या दृष्टीिे यशस्वी प्रयत्ि झालेले आहेि. 
 

सम द्र-बभड िभपट्टीमध्ये िेमके िेल कोठे सापडेल हे शोधण्यासाठी िभशास्त्रीय पद्धिी अप री पडिे 
म्हिजे खडक प्रत्यक्ष पाहिा येि िाही. िभिौहिक शास्त्रीय उपकरिे व साधिे वापरूि जहमिीखालील 
िभरििा जशी ठरहविाि त्यािप्रमािे सम द्राखालील िभरििा ठरहवण्याि येिे. िभिौहिक शास्त्रीय उपकरिे 
पाण्याखाली सोडभि त्यािें द रूि हियंत्रि करिा येिे. उपकरिावंरील िोंदीिी माहहिी िभपृष्ठावर 
हवद्य ियंत्राच्या साहाय्यािे ककवा ‘इलेक्रॉहिक’ यतं्राच्या साहाय्यािे आििा येिे. अशा िऱ्हेिे बऱ्याि 
िागािी माहहिी हमळाल्यावर िभशास्त्रीयदृष्ट्या िेलहवहहरी खोदण्याला कोििी जागा अि कभ ल आहे हे 
ठरहवण्याि येिे. 

 
िारिामध्ये पि ह्या दृष्टीिे ि किेि प्रयत्ि िालभ  झाले आहेि. खंबायिच्या आखािामध्ये व म ंबईच्या 

हकिाऱ्यािहजक सम द्राखालील िेल शोधण्यािे प्रयत्ि िालभ  झालेले आहेि. 
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एवढ्या हवहवध प्रकारे जहमिीिी िभशास्त्रीय पाहािी झाल्यावर संिाव्य िेलासाठी प्रत्यक्ष हवहहरीच्या 
खोदकामाला स रवाि कशी करिाि िे पाहभ. 

 
तेलाच्या णवणहरी 
 

हवहहरी खोदण्यािे िंत्र िसे ज िेि आहे. पाण्यासाठी हवहहरी खोदिे अगदीि सोपे िसले िरी 
सवांच्या पहरियािे आहे. परंि  ह्या हवहहरी सामान्यिः उथळ म्हिजे १५-२० मीटर पेक्षा िहििि जास्ि 
खोल असिाि. त्यापेक्षाही खोल हवहहरी खोदण्यािे िंत्र दोि हजार वषांपभवीि िीि ह्या देशामध्ये हवकहसि 
झाले असल्यािे आढळभि येिे. एक हजार वषांपभवीि हमठासाठी खारट पाण्याच्या हवहहरी १,१५० मीटर 
(२,५०० फभ ट) खोल खोदल्यािी िोंद आहे. (सम द्रहकिाऱ्यापासभि फार दभर असिाऱ्या प्रदेशािंा मीठ 
हमळहवण्यासाठी हकिी कष्ट कराव ेलागिाि ह्यािी कल्पिा येिे.) हे सारे अगदी सामान्य अवजारे वापरूि 
व केवळ बाहभबळािा उपयोग करूि होि असे. 

 
प्रथमि िेलासाठी हवहीर १८५९ साली खोदावयािी असे ठरले िेव्हाही अमेहरकेिे कियल डे्रक 

ह्यािंी हेि िंत्र वापरले. जवळ जवळ १९ व्या शिकाच्या अखेरपयंि, एवढेि काय िर जवळ जवळ १९२० 
सालापयंि हेि िंत्र होिे. ह्यालाि ‘समाघाि'(percussion) िंत्र असे म्हििाि. हे िंत्र म्हिजे आहे िरी 
काय? हे समजण्यासाठी आपि सवांच्या पहरियािे साधे उदाहरि घेऊ. 

 
आपि जहमिीमध्ये िोक पाडण्यासाठी जड पहार वापरिो. त्यािे िंत्रही िेि आहे. एक टोकदार व 

जड अशी पहार मजभर उिलिो व जहमिीवर सरळ उिी मारिो. पहारीच्या वजिािे जहमिीवर आघाि 
होऊि पहारीिे टोक जहमिीमध्ये जािे. मजभर परि पहार उिलिो आहि त्याि हठकािी प न्हा मारिो. 
आपल्याि वजिािे िी पहार आिखी खोल जािे. मजभरािे श्रम फक्ि पहार उिलण्यासाठी िेवढे लागिाि. 
जास्ि जास्ि खोल िोक होि जािे, िे पहारीच्या वजिाम ळे.पहारीिे वजि जेवढे जास्ि िेवढे जास्ि 
लवकर िोक खोल होि जािे. पहारीिा आकार मोठा केल्यास जहमिीमधील िोकािा आकार मोठा होईल. 
ह्यामध्ये पहारीिे वजि एका मज राला उिलेल एवढेि असभ शकिे. ह्यामध्येही एक मयादा पडिे. परंि  ही 
मयादा ओलाडंावयािी म्हिजे जास्ि व मोठी पहार वापरावयािी िर त्यासाठी काय करिा येईल? 
हवहहरीिभि पािी काढण्यासाठी कप्पी वापरिाि. हे प ष्ट्कळािंा माहीि आहे. त्यािप्रमािे समजा, आपि रंुद 
पहारीिे वजि १० पट केले व िी जड पहार िारािें दोरखंड वापरूि कप्पीवरूि खाली सोडण्यािी सोय 
केली. १० मजभर लावभि िी पहार आरंिी वर खेिभि उंि वर आल्यावर एकदम खाली सोडभि हदली िर िी 
दसपट जोरािे जहमिीवर आदळेल व जहमिीमध्ये जास्ि खोल जाईल. हीि हक्रया प न्हा प न्हा करीि 
राहहल्यास जहमिीिील िोक रंुद होईलि व हशवाय िोकािी खोली वाढेल. आिखी कामगार, आिखी 
कप्प्या व कामगारािें श्रम वािहविाऱ्या कप्प्याचं्या हिरहिराळ्या रििा, पहारीिी रंुदी व वजि त्यािप्रमािे 
उंिी ह्यामध्ये सिि वाढ केल्यास िागंलीि खोल, रंुद हवहीर ियार होईल. मज रािंी संख्या वाढहवली 
म्हिजे झाले. खोल जािारी रंुद, वजिदार, उंि म्हिजेि जास्ि लाबंीिी पहार वर उिलावयािी म्हिजे 
कप्पी ठेवण्यािी जागा उंि करावयाला पाहहजे. त्यासाठी एकादा उंि मंि ककवा उंि मिोरा उिा करावा 
लागिो. त्यालाि डेहरक (derrick) असे म्हििाि. पभवी हा मिोरा लाकडी असे. आिा िो लोखंडी खाबं व 
उभ्या आडव्या लोखंडी पट्ट्या वापरूि उघडा मिोरा बिहविाि. ह्यािी उंिी ४२ मीटर पयंि असिे, 
म्हिजे साधारि १०-१२ मजली इमारिीच्या उंिीएवढी. हवहीर जेवढी जास्ि खोल िेवढी पहारीिी लाबंी, 
रंुदी व वजि जास्ि. एवढे मोठे वजि जहमिीिभि बाहेर काढिारे लोखंडी दोरखंड ककवा िारखंड 
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(लोखंडी िारािंा पीळ देऊि बऱ्याि लहाि िारा एकत्र जोडभि दोरखंडाप्रमािे िारखंडािी लाबंी वाटेल 
िेवढी, म्हिजे शकेडो मीटर वाढहविा येिे. िारखंडामध्ये लोखंडािी मजब िी व दोरखंडािा लवहिकपिा 
हे ग ि असिाि). िारखंड बरेि लाबं व मजबभि असाव ेलागिे. हवहहरीच्या वाढत्या खोलीबरोबर पहार वर 
उिलण्यासाठी जोडलेले िारखंड प ष्ट्कळि लाबं असाव ेलागिे. ह्यामध्ये श्रमािी कामे पभवी मजभर करीि 
असि. परंि  १९ व्या शिकािंिर हे काम इहंजि यंते्र करू लागली. पहारीिे उदाहरि िभहमछेदि कसे 
करिाि हे समजण्यासाठी हदलेले आहे. 

 

 
डेणरक व धूिमनी वेंधिी 

 
कायय िेि असले िरी जहमिीमध्ये छेदि करण्यासाठी आघाि करिारी पहार ही आपल्या िेहमीच्या 

पहारीहभि बरीि हिराळी असिे. िरीपि कायािे स्वरूप िेि. टोकदार वजि उंि मिोऱ्यावरूि िारखंडािे 
वर उिलिे व एकदम खाली सोडभि देिे हेि िे िंत्र. अिक िीदार टोक असलेला पोलादी िाग वजिदार 
लोखंडी दाडं्याला जोडलेला असिो. सारखा  आदळल्याम ळे, पोलादी िागािे अिक िीदार टोक बोथट 
होिे. त्यािंिर छेदि कायय होि िाही. त्यावळेी िो बोथट िाग काढभि टाकभ ि, त्या जागी िसाि द सरा 
अिक िीदार िाग जोडण्याि येिो. िभमीछेदि हक्रयेमध्ये मािी, खडकािा ि सा, ि कडे वगैरे िोकामध्ये जमा 
होिाि. िे सवय बाहेर काढण्यासाठी मोठी, रंुद, पोकळ िळी िोकामध्ये सोडिाि. पोकळ िळी िळापयंि 
पोिल्यावर िळीच्या खालील टोकावर म द्दाम ठेवलेली झडप बंद होण्यािी योजिा असिे. िळीमध्ये 
अडकलेली मािी व खडकािे ि कडे िळी बाहेर काढल्यावर िळीबरोबर बाहेर काढिा येिाि. अशािऱ्हेिे 
िोकामध्ये सािलेली मािी, ि सा वगैरे बाहेर पृष्ठिागावर लहाि करूि वरीलप्रमािेि छेदिकायय प ढे िालभ 
राहिे. आिील मािी, हिखल, गाळ काढिे वगैरे करूि िोकािी खोली हवहशष्ट अिंरापयंि गेली म्हिजे 
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प न्हा एकदा ककहिि कमी परीघािा, िोकाच्या आकारािा िवीि िळ आि सोडभि िो पभवीच्या िळाला 
व्यवस्स्थिपिे घट्ट जोडला जािो. त्याच्या प ढील टप्प्यामध्ये परि थोड्या लहाि परीघािी पहार घेऊि 
िभमीछेदि िालभ  होिे. शवेटी िेल सापडेपयंि हा काययक्रम सिि िालभ  राहिो. त्याम ळे िोकािा परीघ 
टप्प्याटप्प्यािंी कमी होि जािो. िोकाच्या प्रत्येक टप्प्यावर क्रमाक्रमािे लहाि लहाि परीघािे िळ बसवभि 
िोकािे ककवा हवहहरीिे संरक्षि करिे असे शवेटपयंि कराव ेलागिे. अशािऱ्हेिे पषृ्ठिागावर बरीि रंुद 
हदसिारी िेल हवहीर लागिे त्या हठकािी बरीि अरंुद होिे, ह्यािे कारि आिा स्पष्ट होईल. उदाहरिाथय 
पृष्ठिागावर ४० सें. मी. रंुदीिी हवहीर हजार मीटर खोलीवर कमी कमी होि अवघी १५ सें. मी. होिे. 

 

 
वेंधण्याची पद्धत 

 
अलीकडे म्हिजे हवशषेिः पहहल्या महाय द्धािंिर ही ‘समाघाि’ पद्धिी मागे पडली. िेलािी 

मागिी एवढी वाढली की जास्ि हवहहरी व जास्ि खोल हवहहरी खोदल्याहशवाय वाढिी गरज िागहविा 
येिार िव्हिी. समाघाि पद्धिीच्या खोल हवहहरीच्या बाबिीि व सवयसाधारि काययक्षमिा ह्यामधील मयादा 
लक्षाि घेिा हे अटळ होिे. त्यािा उपयोग आिा फक्ि उथळ हवहहरी खिण्यासाठी ककवा जमीि फार घट्ट 
िसली िरि करण्याि येिो. 

 
द सऱ्या पद्धिीमध्ये जहमिीवर आघाि ि करिा जहमिीिील मािी, खडक हगरमीटसारख्या यतं्रािे 

खरडभि ककवा कोरूि काढिाि. ह्या पद्धिीमध्ये थोड्या दाबाखाली हगरमीट सारखे हफरि ठेवण्यािी सोय 
करावी लागिे. स िार लाकडामध्ये लहाि मोठे हगरमीट ककवा ड्रील हफरवभि लाकडामध्ये हव्या िेवढ्या 
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आकारािी िोके पाडिो, िोि प्रकार येथे असिो. हगरमीटाच्या टोकाला जमीि ककवा खडक खरवडभि 
काढण्यासाठी धारदार पािे लागिे. हवहीर खोल होि जाईल त्याप्रमािे एक पोकळ िळी घेऊि हिच्या 
टोकाला धारदार मजबभि पािे असलेला िाग जोडण्याि येिो. जमीि कोरूि कोरूि हवहीर खोल होि 
जाईल त्याप्रमािे िळी खाली जािे. हे धारदार पािे िागंलेि मजबभि व िीक्ष्ि असले िरि ‘गॅ्रिाइट’ 
सारखा ककवा त्यापेक्षाही जास्ि कठीि खडक पोखरिा येिो. 
 

 
कोरिीचे प्रकार (bits) 

 
िळीला जोडलेल्या पािी असलेल्या िागाला ‘बीट’ (bit) म्हििाि. त्याला ‘कोरिी’ ककवा वेंधिी 

असेही म्हििा येईल. हा बीट ककवा ही कोरिी दोि प्रकारिी असिे. एक म्हिजे धारदार पािे असलेला 
िाग िळीला एकदम पक्का जोडलेला असिो व िो िळीबरोबर सारखा हफरि राहहल्यािे खडक पोखरला 
जािो. परंि  ह्यापेक्षाही काययक्षम म्हिजे द सऱ्या प्रकारिा बीट. ह्यामध्ये करंजी कापायच्या कोरण्याप्रमािे 
मध्यिागी बॉलबेअकरगवर बसहवलेली ही रििा शवेटी िळीला जोडिाि. िळी हफरि हफरि असिािा 
खडक कोरिारा िाग सारखा गोल हफरि राहभि कोरिीिा िवीि िवीि अिक िीदार िाग प ढे येिो व 
जमीि व हवशषेिः खडक कोरण्यािे काम जास्ि प्रिावािे होिे. खडक फारि घट्ट असला िर हफरत्या 
गोलाकार कोरण्यािंी काययक्षमिा वाढावी म्हिभि त्यािंा हहरकण्यास द्धा बसहवलेल्या असिाि. िळीला 
कोरिे एकदा बसहवले की िे सिि काही हदवस काम करिे. त्यािंिर िे बोथट होिे ककवा त्यािे ि कडे 
पडिाि. त्यावळेी हकिीिरी मीटर खोल गेलेली लांब िळी वर उिलावी लागिे. पृष्ठिागावर आलेल्या 
िळीच्या टोकाला प न्हा िवीि कोरिी बसवावी लागिे. ह्याला बराि वळे लागिो. केव्हा केव्हा िर खडक 
फारि घट्ट असला िर काही िासािि कोरिी हिकामी होिे. मग िी बाहेर काढिे, िवीि बसहविे व परि 
हवहहरीमध्ये सोडिे ह्या सवय कामाला काही हदवस लागिाि. 
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कोरिीचे प्रकार 

 
 

नवीन कोरिी णिजलेली कोरिी 
 

धारदार ककवा टोकदार पात्याकंडभि कोरण्यािे काम िालभ  असिािा एक दोि गोष्टींिे अवधाि 
ठेवाव ेलागिे. कोरण्याम ळे हवहहरीच्या िोकाच्या िळाला ियार होि असलेला खडकािा ि गा, कपच्या व 
ि कडे िेथभि बाहेर काढभि िी जागा मोकळी करावी लागिे. ह्या कामाबरोबरि द सरी एक अडिि लक्षाि 
घ्यावी लागिे. खडक कोरण्याच्या कामामध्ये कोरिी घषयिाम ळे ियंकर िापिे. उत्पन्न झालेल्या िीव्र 
उष्ट्ििेम ळे पोलाद व इिर धािभिे िाग मऊ होिाि व कोरिीिी काययक्षमिा जवळजवळ िाहीशी होिे. हे 
सवय टाळण्यासाठी कोरिी ज्या हठकािी िालभ  असेल त्या हठकािी थंड पाण्यािा ककवा काहीिरी थंड 
पदाथािा फवारा पडि असला िर उष्ट्ििा फवाऱ्याच्या प्रवाहाबरोबर हिघभि जाईल. कोरिी थंड राहभि 
हििी काययक्षमिा अबाहधि राहील. 
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णचखलाचे कायम 
 

हे दोन्ही हेि  साध्य करण्यासाठी कोरिी जोडलेल्या पोकळ िळीिभि बऱ्याि दाबाखाली मऊ 
हिखल खाली सोडला जािो. हा हिखल िळाला पोििो िेव्हा घषयि कमी होिे व कोरिारी यंते्र थंड 
राहिाि. हशवाय खडक कोरीि असिािा हिघालेला खडकािा ि सा व लहाि ि कडे ककवा खडकािे ढळपे 
हिखलामध्ये हिकटभि बसिाि. दाबाखाली िळीिभि हवहहरीि सोडलेल्या हिखलािे प ढे काय होिे? कोरिी 
जोडलेल्या िळीच्या बाहेर हवहहरीमध्ये द सरा मोठा िळ बसहवलेला असिो. त्याम ळे हवहहरीिा ियार 
झालेला िाग कोसळि िाही. िो स रहक्षि राहिो. हे पभवीि आलेले आहे. ह्या दोि िळ्यामंध्ये जी जागा 
असिे त्या जागेिभि खाली गेलेला हिखल वर येिो. वर आलेला हिखल योग्य आकाराच्या िाळिीिे 
गाळला जािो. गाळण्यावर खडकाच्या कपच्या ककवा ढळपे राहिाि व हिखल खाली पडिो. िो हिखल 
प न्हा वापरिा येिो. ही प्रहक्रया सारखी िालभ  असिे. हिखल हा म ख्यिः मािी व काही रसायिे ह्याचं्यापासभि 
बिहवलेला असिो. गरजेप्रमािे त्यामधील घटकामंध्ये फेरबदल करिाि. हा हिखल पभवी साहंगिलेली 
काये करिोि. त्याहशवाय त्यािा दाब व त्यािे वजि ह्याम ळे हवहहरीिभि आपोआप बाहेर येिारा 
िेलप्रवाहािा जोर हहशबेापेक्षा जास्ि असेल िर त्याला हवरोध करण्यासाठीस द्धा वापरिा येिो. 
 

हिखल गाळल्यावर गाळण्यावर राहहलेले खडकािे ि कडे िभशास्त्रज्ञाकडे िपासिीसाठी 
पाठहवण्याि येिाि. खडकािंी बारकाईिे िपासिी करूि िभशास्त्रज्ञािंा खडक कशा प्रकारिे आहेि, त्यािंी 
रििा कशा प्रकारिी आहे वगैरे माहहिी हमळिे व त्यािंा िेल लागण्याच्या शक्यिेहवषयी अंदाज बाधंिा  
येिो. 

 
हवहहरीिी खोली वाढभ  लागली की, िव्या ग िंाग िंीच्या समस्या हिमाि होिाि. हड्रल ककवा कोरिी 

खाली खाली जाि असिािा केव्हािरी खडकाच्या घट्टपिाम ळे कोरिीलाि वाकडा हिकडा दाब बसभि, 
कोरिीि वाकडी होिे. केव्हा केव्हा हििे ि कडे पडिाि. एवढेि काय िर कोरिी खाली िेिारी िळीपि 
वाकडी हिकडी होिे ककवा हििे ि कडे पडिाि. मोडिोड झालेला िळीिा व कोरिीिा िाग एवढ्या खोल 
जागेवरूि वर काढिे हे काम फारि द घयट असिे. पावसािे िरलेल्या खोल हवहहरीि दोर सोडभि पडलेली 
घागर वर काढण्यासाठी वगेवगेळ्या आकारािे आकडे-गळ असिाि. िशाि प्रकारिी पि थोडी हिराळी 
साधिे वापरूि मोडिोड झालेले िाग वर काढाव ेलागिाि. हे कायय यशस्वी झाले िर िवीि साहहत्य घेऊि 
पभवीिे कायय प ढे िालभ ठेविा येिे. परंि  अपयश आले िर मात्र मोठीि आपिी कोसळिे. म्हिजे िी हवहीर 
रद्द करावी लागिे. शजेारी मग द सरी हवहीर खोदण्याला पहहल्यापासभि स रुवाि करावी लागिे. 

 
हवहीर खोदण्याच्या कामामध्ये प ष्ट्कळवळेा द सरी एक अडिि येिे. िी अडिि म्हिजे कोरिीम ळे 

हिघिारे िोक अगदी सरळ खाली शवेटपयंि ओळंबयामध्ये असेलि असे िाही. ५०-६० मीटर खोल 
गेल्यावर ओळंबारेषेला थोडा जरी कोि झाला िरी हवहीर बरीि खोल गेल्यावर वरच्या कबद पासभि हकत्येक 
मीटर िी बाजभला सरकलेली आढळिे. ही िभक टाळावयािी िर ज्या हठकािी हवहहरीिा मागय हिरपा झाला 
िेथे िो मागय सीमेंटच्या ठोकळ्यािे बंद करिाि व प न्हा सरळ रेषेि खोदकाम स रू करिाि, केव्हा केव्हा 
मात्र हवहहरीिे िोक हेि प रःसर हिरपे काढले जािे. ह्याबद्दल प ढे हविार होईलि. 
 

आिापयंि सामान्यिः सवयत्र रूढ अशा दोि पद्धिींबद्दल हविार झाला. त्याहशवाय आिखी एक-
दोि िवीि पद्धिी आहेि. त्याबद्दलिे प्रयोग रहशयामध्ये यशस्वी झालेले आहेि. त्या पद्धिी जास्ि काययक्षम 



 
 अनुक्रमणिका 

व कमीि कमी वळेाि जास्ि खोल खोदकाम करू शकिाि असा त्याबद्दल रहशयि िंत्रज्ञािंा दावा आहे. 
 

ह्यापैकी एक पद्धि म्हिजे ‘टबो’ कोरिी (turbo drilling). हगरमीटाप्रमािे िक्राकार हफरिाऱ्या 
कोरिीजवजी ही वापरण्याि येिे. धारदार पात्यािंा जोडलेली िळी पृष्ठिागावरील गोलाकार हफरिाऱ्या 
िाकाम ळे हफरिे व वेंधिे ककवा जमीि कोरिे िालभ  होिे हे आपल्याला माहीि आहे. परंि  ह्या िवीि 
पद्धिीमध्ये पृष्ठिागावर हफरिारे िक्र िसिे. िळीला जोडलेली कोरिी आिल्या आि गोल हफरि राहवी व 
जमीि कोरण्यािे काम व्हाव ेअशी व्यवस्था असिे. ही व्यवस्था म्हिजे पवििक्की जशी वाऱ्यािे हफरिे ककवा 
पाििक्की जशी हफरिे िशासारखीि ही कल्पिा आहे. ियार होि असलेल्या हवहहरीमध्ये फार दाबाखाली 
पािळ हिखल, पाण्यािी वाफ ककवा हवा सोडिाि. प्रवाह जोरािे िळीच्या टोकाला असलेल्या हफरत्या 
अडिीवर आदळिो व िी सारखी हफरि राहभि कोरिीला गोल गिी हमळिे व त्याम ळे कोरिी सारखी 
हफरि राहिे. अथािि हे ‘टबो’ िंत्र सामान्यिः ३,००० मीटर खोलीपयंि यशस्वीरीिीिे वापरिा येिे. 
त्यापेक्षा खोल हवहहरींसाठी मात्र पभवीिेि हगरमीटासारखे पृष्ठिागावर िक्र हफरवभि गोल गिी देण्यािे िंत्र 
सोयीिे असिे. 

 
द सरे अहििव िंत्र म्हिजे, कोरिी सारखी हफरि राहवी ह्यासाठी हवद्य िशक्िी वापरण्यािे िंत्र 

ह्यासाठी वापरावयाच्या कोरिीला ‘हवद्य ि’ कोरिी (electric drill) असे म्हििाि. हे िंत्र रहशयामध्ये 
प्रयोगावस्थेच्या प ढे गेले आहे. ह्या िंत्राबद्दल फार मोठ्या अपेक्षा हिमाि झाल्या आहेि. 
 

िभपृष्ठाखाली िेल असभिही प ष्ट्कळ वळेा योग्य जागी हवहीर खोदण्याि आली िाही िर थोडक्याि 
िेल हाििे हिसटिे. प ढील आकृिीवरूि िेल हवहहरीला कोििी जागा यशदायी ह्यािी कल्पिा येईल. 
 

 
 

'अ’ ह्या हठकािी हवहहरीला िेल लागेल. ‘क’ ह्या हठकािी िेल जोरािे बाहेर येईल. ‘ब’ ह्या 
हठकािी िैसर्मगक वायभ सापडेल िर ‘ड’ ह्या हठकािी काहीि हमळिार िाही. योग्य जागेिी हिवड िभिौहिक 
शास्त्राच्या मदिीिे करिा येिे. 
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सरळ ओळंबयाच्या रेषेमध्ये हवहहरी असिे सामान्यिः आवश्यक असिे व त्यासाठी हेि पभवयक प्रयत्ि 
कराव े लागिाि हे पभवीि आलेले आहे. परंि  केव्हा केव्हा हिरकस िोकािी हवहीर खोदिे म्हिजेि 
डायरेक्शिल हड्रलींग (directional drilling) हे फायद्यािे असिे. उदाहरिाथय ज्या हठकािी िेल 
सापडण्यािा जास्िीि जास्ि संिव आहे पि बरोबर त्यािहठकािी मिोरा ककवा मि बाधंिे जहमिीच्या 
पहरस्स्थिीम ळे शक्य िसिे. अशा वळेी िहजकि सोयीच्या जागी मंि उिारूि कोरिीला ककवा वेंधिीला 
थोडासा कोि देऊि खोदकाम केल्यास िी हिरकस ककवा वाकडी हवहीर िेलापयंि पोिेल व उहद्दष्ट साध्य 
होईल. याि िंत्रािा फायदा सम द्रबभडपट्टीमध्ये िेल असल्यास म्हिजे िेल सिंय हकिाऱ्यापासभि एक िे 
दीड हक. मी. दभर असला िरी िभ-हकिाऱ्यावरि मंि उिारूि सम द्रबभडपट्टीखालील िेल बाहेर काढिा येिे. 
ह्या हिरप्या वेंधण्याच्या आिखी एका फायद्यािा हवशषे हिदेश केला पाहहजे. एकाद्या हवहहरीमध्ये िेल व 
वायभ अिपेहक्षिपिे लवकर लागिाि. िेल व वायभ ही जहमिीमध्ये मोठ्या दाबाखाली असिाि व त्यािंा कमी 
दाब असलेले िोक हमळिाि िेल-वायभिा मोठा फवारा अहिवगेािे एकदम वर उडिो. त्यािा जोर एवढा 
मोठा असिो की त्याम ळे मिं, यतं्ररििा वगैरे सवयि उडभि जािे. कामगारािंा फारि मोठा धोका असिो. 
ह्याहशवाय िेल-वायभ वाया गेल्याम ळे होिारे ि कसाि प ष्ट्कळि असिे. अशाप्रकारे िेल-वायभिा जोरदार 
फवारा उडभ  िये म्हिभि िळीच्या िोंडावर िोंड बंद करिारी मजबभि झडपे यंत्रािे उघडिे ककवा बंद 
करण्यािी व्यवस्था िेहमीि करण्याि येिे. परंि  ही व्यवस्था अप री पडली ककवा अिपेहक्षिपिे असा फवारा 
उडभ  लागला िर त्या हवहहरीपासभि काही अंिरावर एक हिरपी हवहीर खिभि िी पहहल्या हवहहरीला 
जोडिाि. ह्या हिरप्या हवहहरीमधभि जड हिखल दाबाखाली सोडला िर पहहल्या हवहहरीिे िोंड बंद होिे. 
अिपेहक्षिपिे कोसळलेली आपिी टळिे. असे हे हिरकस वेंधण्यािे (directional drilling) फायदे आहेि. 
 
तेल-के्षि णनणिती 
 

हिरहिराळ्या पद्धिी वापरूि एकदा का िेल लागले की, प ढील काययक्रम आखावा लागिो. िो 
म्हिजे िेल-के्षत्र हिहिि करिे. िेल लागेल त्या पहहल्या हवहहरीला ‘शोधक हवहीर’ (discovery well) 
असे म्हििाि. ही हवहीर खोदीि असिािा हमळालेले खडकािें िम िे व खडकाचं्या रििेहवषयीिी 
िभशास्त्रीय माहहिी ह्याचं्या आधारे िभहमगि संिाव्य िेल सिंय, त्यािा व्याप व हवस्िार ह्यािंा अंदाज ठरवभि 
साधारििः िैल-के्षत्र ठरहविाि. ह्या के्षत्राि कोठेही हवहीर खोदली िरी िेल लागिे म्हिभि िवीि 
खोदलेल्या हवहहरींिा ‘हवकास हवहहरी’ (development wells) असे म्हििाि. पभवी अशा हवहहरी जेवढ्या 
जास्ि िेवढे िेल उत्पादि जास्ि अशी समजभि होिी. त्याम ळे काही ज न्या िैल-के्षत्रामध्ये अगदी जवळ 
जवळ हवहहरी खोदल्यािे आढळभि येिे. आिा मात्र दोि हवहहरींमधील अिंर वाढले आहे. िे अंिर अध्या 
हक. मी. पासभि दीड हक. मी. पेक्षाही थोडे जास्ि असे अंिर राखले जािे. फार जास्ि अंिर ठेवल्यास 
िेलािे उत्पादि कमी होण्यािा संिव असिो. हवहहरी खोदण्यािा खिय व जास्िीि जास्ि िेल उत्पादिािा 
संिव ह्यािंा मेळ घालभिि िंिर दोि हवहहरींमधील अिंर ठरहवण्याि येिे. िवीि हवहहरीिील खडकािें 
स्वरूप व रििा ह्यावरूि िेल संियािा स धारीि अंदाज करण्याि येिो. त्यािंिर िेल उत्पादिािी योजिा 
म्हिजे हवहहरीिभि िेल हकिी प्रमािाि म्हिजे कोित्या वगेािे काढावयािे हे हिहिि करण्याि येिे. 

 
िेलासाठी हवहहरी खोदिे ही सवाि जास्ि खिािी बाब असिे. हशवाय ह्यामध्ये िंत्रज्ञ व कामगार 

ह्यािंा मोठा धोका पत्करूि काम कराव े लागिे. त्या सवांिे कौशल्य, अि िव, हिकाटी व एकजभट ह्या 
साऱ्या ग िािंी िेथे कसोटी लागिे. आध हिक िेल हवहहरींिी वाढिी खोली व त्यासाठी लागिारा खिय 
ह्यािंी कल्पिा प ढील आकडेवारीिे स्पष्ट होईल.  
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कियल डे्रकिी पहहली हवहीर अवघी २१ मीटर खोल होिी. परंि  त्यामध्ये आिा प ष्ट्कळि वाढ 
झाली आहे. 

 
वषम   खोली 

१९३० सालिी सवाि खोल हवहीर .. .. २७०० मीटर 

१९३८ सालिी सवाि खोल हवहीर .. .. ४५०० मीटर 

१९४९ सालिी सवाि खोल हवहीर .. .. ६००० मीटर 

१९६८ सालिी सवाि खोल हवहीर .. .. ७५०० मीटर 
 

केवळ ३,००० मीटर खोल हवहीर खोदावयािी िर त्याला साधारि ४०-५० लाख रुपये खिय येिो. 
वाढत्या खोलीप्रमािे हा खिय आिखीि वाढिो. ३,००० मीटर खोल हवहहरीसाठी ३५० टि वजिािे िळ 
लागिाि. २०० टि वजिािी डेहरक लागिे व हशवाय ५०० िे १०,००० टि वजिािी हवहवध रासायहिक 
द्रव्ये लागिाि. 
 
समुद्रबूड भूपट्टीमध्ये तेलाचा शोध 
 

सम द्र हकिाऱ्यापासभि दभर िाही अशा हठकािी उथळ पाण्यामध्ये िेलािा शोध लावण्यािे िंत्र िसे 
ज िे आहे. परंि  त्यामध्ये हवशषे प्रगिी झाली िी गेल्या २५ वषांिील आहे. द सऱ्या महाय द्धािंिर िेलाच्या 
वाढत्या मागिीला िोंड देण्यासाठी िवीि िैल-के्षते्र शोधिे िाग पडले. त्यामध्ये हकिाऱ्यालगिच्या 
सम द्रबभड िभपट्टीमध्ये िेलािे उत्पादि ह्यािा हविार करिे जरूरीिे झाले. हकिाऱ्यापासभि काही हक.मी. 
अंिरावर बराि मोठा िरंगिा मिं उिा करावा लागिो. जिभ काय छोटे बेटि. त्यािी मजबभिी िागंलीि 
असावी लागिे. त्यावर सवय साहहत्य ठेवण्यासाठी जसपैस जागा, िंत्रज्ञ व कामगार ह्यािंी जेविािी व 
राहण्यािी व्यवस्था, उपकरिािंी स सज्ज प्रयोगशाळा, खारट पािी ऊध्वयपाििािे गोड करिारी िट्टी, 
हेहलकॉप्टरिा िळ वगैरे स खसोयींिी योजिा म्हिजे एक छोटीशी िरंगिी वसाहिि. ह्या योजिेमध्ये 
पाऊस-पाण्यापासभि संरक्षि िर आलेि, परंि  हकिाऱ्यावर येिाऱ्या प्रिंड लाटािंा िोंड देण्यािे सामर्थययपि 
त्यामध्ये असले पाहहजे. अशा ह्या सम द्रावरच्या स्वयपंभिय हवशाल िरत्या मंिाला खियपि बराि येिो. िेल 
हमळेल ह्या आशिेे हकिी प्रयत्ि व हकिी खिय करावा लागिो ह्यािी कल्पिा येईल. अशा प्रकारिे मंि ककवा 
प्लॅटफॉमय कॅहलफोर्मियामध्ये, कॅस्स्पअि सम द्राच्या हकिाऱ्याजवळ, व उिर सागर (िॉथय सी) व इिरत्र 
सध्या कायय करीि आहेि. समन्वषेक सवेक्षिावरूि िभपृष्ठापेक्षाही हे के्षत्र जास्ि फलदायी असल्यािे 
आढळभि आले आहे. जगािील सवय िेल उत्पादिािा २० टके्क िाग िरी ह्या जलबभड िभपट्टीमधभि हमळिो. 
एवढेि िव्हे िर ह्या के्षत्रामधील िेल हवहहरी िभपृष्ठावरील िेल  हवहहरींपेक्षा दसपट िरी जास्ि िेलदायी 
असल्यािे  आढळभि आले आहे. सम द्रबभड िभ-पट्टीमधभि िेल काढण्यािे प्रयत्ि जवळ जवळ ७० देशािंी केले 
असभि, त्यापैकी २०-२५ देशािंी िेलािे उत्पादिही स रू केले आहे. सम द्रबभड िभ-पट्टीमध्ये िेलासाठी हवहहरी 
खोदण्यािे िंत्र िभपृष्ठावर वापरिाि िशाि प्रकारिे असिे. परंि  पाण्याम ळे आिखीि अडििी हिमाि 
होिाि. उथळ सम द्रािभि िेल काढिाऱ्या देशामंध्ये िारिािा अंििाव होईल अशी प्रसादहिन्हे हदसभ लागली 
आहेि. प्रगि देशाचं्या मािािे िारिामध्ये िाललेले प्रयत्ि अगदीि िवीि आहेि. िथाहप कच्छमध्ये, 
खंबायिच्या  आखािामधील ‘आहलया बटे’ येथे व म ंबईच्या पहिमेला असे प्रयत्ि िालभ  आहेि. त्यािील 
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म ंबई िहजकच्या ‘बॉम्बे हाय’ ह्या के्षत्रािील प्रयत्ि हिहिि आशादायी आहेि. िभपृष्ठाखालील ककवा उथळ 
सम द्रािील िेलहवहहरीमधभि िेल िभपृष्ठावर आििे हा प ढील काययक्रम होय. 
 
तेल भूपृष्ठावर कसे येते 
 

िभपृष्ठाखाली शकेडो मीटर खोल िेल असिे. परंि  िेथे िे एखाद्या टाकीमध्ये, ग हेमध्ये ककवा 
रेिीमध्ये असिे, असे म्हििे बरोबर िाही. िेल असिे रेिीच्या खडकाचं्या ककवा ि िखडीच्या खडकाचं्या 
हछद्रा ंमध्ये. हछदे्र एकमेकाला जोडलेली असिाि, त्याम ळे हछद्रािंभि िेलािा, वायभिा ककवा पाण्यािा प्रवाह 
वाहभ शकिो. िेलािा थर लागल्यािंिर हछद्रािभि िेल बाहेर काढिे व िे पृष्ठिागावर आििे ही कामहगरी 
करावयािी असिे. खहिज िेल ककवा िैसर्मगक वायभ ही आरंिी िरी आपोआप वर येिाि. िभपृष्ठाखाली 
शकेडो मीटर खोल अशा दगडाच्या वजिाखाली पािी, िेल ककवा वायभ ही फार दाबाखाली असिाि. 
हवहीर खोदल्यावर हवहहरीच्या िळाला ि लिेिे दाब अगदीि कमी असिो. त्याम ळे जास्ि दाबाखाली 
असलेली प्रवाही द्रव्ये मभळच्या सहछद्र ककवा रेिाड खडकािभि हिसटभि कमी दाबाच्या हवहहरीच्या िळाकडे 
येिाि. िेल हे थोडे जाड व हिकट असल्याम ळे ही हक्रया थोडी मंद असिे. त्याम ळे िेल बाहेर काढभि घेिे 
बेिाच्या वगेािे केले िाही िर िेल मागे राहभि पािी व वायभ ही हवहहरीिभि बाहेर येण्यािा संिव असिो. 
ज न्याकाळी िेल बाहेर काढण्यािे िंत्र पभियपिे ि समजल्याम ळे सामान्यिः सवय िेल-संग्रहापकैी ४० टके्क 
िेल हािी आले िरी िागंले उत्पादि झाले असे मािीि असि. परंि  आिा िेल बाहेर काढण्यािे िंत्र 
हवकहसि झाल्याम ळे िेलसंग्रहापैकी ८०-८५ टके्क िेल हािी येऊ लागले आहे. 
 

िेल लागेपयंि हवहीर खोदल्यािंिर काही वळेा िेल आपोआप पृष्ठिागावर येिे. िे हकिी वळे िसे 
येि राहील हे म ख्यिः दोि गोष्टींवर अवलंबभि असिे. िेलािा हकत्येक वळेा फवारा उडि असला िरी 
िेलाच्या फवाऱ्यावर हियंत्रिे घालभि मयाहदि िेल बाहेर येऊ देिाि. त्याम ळे िेल हकिी प्रमािाि बाहेर 
काढले जािे व िभमीखाली िेलािा दाब हकिी आहे, ह्या दोि गोष्टींिा हविार करूि िेल आपोआप हकिी 
वळे वर येि राहील हे ठरहविा येिे. िभहमगि िेल ज्या प्रमािाि बाहेर काढण्याि येिे त्या प्रमािाि आिील 
िेलािा दाब कमी होि जािो. काही काळािंिर हवहहरीिभि िेल वाहिे आपोआप थाबंिे. सामान्यिः २५ टके्क 
िेलािा संिय अशा वाहत्या हवहहरीमधभि बाहेर पडिो. त्याप ढे िेल वर काढण्यासाठी, प ष्ट्कळ िैल-
के्षत्रामंध्ये पपंयंत्रािंा आश्रय घ्यावा लागिो. 
 

िभमीमध्ये िेलािा दाब कसा ियार होिो? खरे म्हिजे िेल पृष्ठिागावर कसे येिे ह्यािा हविार 
िेलािा संिय, वायभ व पािी ह्यािंा सिंय ह्याचं्या संदिाि केला पाहहजे. पभवीि साहंगिल्याप्रमािे िभहमगि 
खडकामंध्ये ककवा सहछद्र जागेमध्ये खाली पािी, त्यावर ि लिेिे हलके िेल व सवाि वर वायभ अशी 
साधारििः ह्या िीि द्रव्यािंी हविागिी असिे. िेलामध्ये वायभ अल्प प्रमािाि हवरघळिोि.वायभवर फारि 
दाब असला िर वायभ हवरघळण्यािे प्रमाि प ष्ट्कळि वाढिे. दाब कमी होिाि दाबाखाली हवरघळलेला वायभ 
त्या द्रवािभि बाहेर पडिो. ह्यािा अि िव सोडा वाटरिी बाटली फोडल्यावर म्हिजे उघडल्यावर 
आपल्याला येिो. पाण्यामध्ये हवशषे दाबाखाली जास्ि हवरघळलेला काबयि-डायॉक्साईड वायभ दाब कमी 
होिाि फसफसभि बाहेर येिो. िसाि काहीसा प्रकार िेलाच्या बाबिीिही घडिो. 
 

(१) पाण्याच्या दाबािे कायय.--हवहहरीच्या िळाशी ि लिेिे दाब एकदम कमी होिो. त्याम ळे 
दाबाखाली सहछद्र खडकामध्ये असलेले पािी वर येिे व वर येिािा हछद्राि त्यावर असलेले िेल आिखीि 
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वर उिलले जािे. िेल काढभि सपेंपयंि पाण्यािा दाब सारखे कायय करीि असिो. परंि  ह्या हठकािी िेल 
मंदगिीिे वर काढण्यािी ही सावधहगरी राखली पाहहजे. िाहीिर िेलािी जागा एकदा पाण्यािे घेिली की 
जवळपासच्या खडकािील िेल बाहेर येिे थाबंेल. 

 
(२) स या वायभच्या दाबािे कायय.--प ष्ट्कळ हठकािी िेलावर स या ककवा मोकळ्या वायभिा संिय 

असिो. हवहहरीच्या िळाशी दाब कमी झाल्यावर दाबाखाली असलेला हा वायभ प्रसरि पाविो. त्याला 
लागिारी जास्ि जागा खडकाच्या हछद्राि अडकलेले िेल कमी दाबाकडे ढकलभि हमळिे. अशा िऱ्हेिे 
हवहहरीमध्ये िेल जमा होि. ह्या हठकािीस द्धा िेल जास्ि वगेािे काढले िर िेलाबरोबर वायभपि बाहेर 
येईल. त्याम ळे िेल उत्पादिाच्या प्रमािावर मयादा घालावी लागिे. 

 
(३) हवरघळलेल्या वायभच्या दाबािे कायय.--िेलावर सािलेला स टा वायभ िसला ककवा िेलाखाली 

पाण्यािा थर िसला िरीस द्धा हवरघळलेला वायभ  हवहहरीिभि िेल वर लोटण्यास उपयोगी पडिो. जास्ि 
दाबाखाली हवरघळलेला वायभ दाब कमी होिाि आकारािे वाढिो. खडकाच्या हछद्रािील िेल प ढे ढकलभि 
िी जागा वाढत्या आकारािा वायभ अडहविो. अशा ह्या दाबािा प्रिाव बराि कमी असिो. त्याम ळे अशा 
प्रकारे वर येिारे िेल कमीि असिे. 

 
सामान्यपिे आरंिी हवहहरीिभि िेल आपोआप बाहेर पृष्ठिागावर येिे. परंि  कालािंरािे िेल वर 

आििारा िेलािा दाब कमी पडिो. अशावळेी िैसर्मगक वायभ प न्हा हवहहरीि सोडला िर, त्याच्या दाबाम ळे 
उरलेले िेल मोकळे होऊि बाहेर येिे. शवेटी पंप वापरूि िेल वर काढाव ेलागिे. िेल मोकळे करूि 
देण्यास िैसर्मगक वायभ उपयोगी पडिो. त्यािप्रमािे दाबाखाली पािी हवहहरीि सोडिा आल्यास िेलािी 
जागा पािी घेईल व िेल बाहेर पडेल. ह्यासाठी पािी ककवा वायभ हवहहरीच्या शजेारी द सरी हवहीर खिभि 
त्यामधभि दाबाखाली सोडभि देिाि. त्याम ळे हवहहरीच्या आजभबाजभच्या  खडकामंध्ये दाब हिमाि करिा येिो. 
ह्या पद्धिीिे मोकळे झालेले िेल शवेटी पंपािे बाहेर काढिा येिे. त्यािी यथाथय कल्पिा सोबिच्या 
हित्रावंरूि येईल. 
 

तेल प्रवाह िॅस भरिे िॅसने तेल काढिे 
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नैसर्गिक वाय ू (natural gas) िैसर्मगक वायभ खहिज िेलाशी हिगडीि असिो. िेलासाठी खोल 
हवहहरी खिाव्या आहि िेलाजवजी फक्ि िैसर्मगक वायभ हािी यावा असाही केव्हा केव्हा अपेक्षािगं घडिो. 
िरीपि सामान्यिः िेल आहि िैसर्मगक वायभ ह्यािें साहियय असिे. म्हिभिि  िैसर्मगक वायभिा हविार खहिज 
िेलाच्या संदिामध्ये करण्याि येिो. आरंिीि िैसर्मगक वायभ हे जळाऊ वायभला िाव का पडले हे स्पष्ट 
केलेले आहे. कारखान्यामध्ये ियार केलेला जळाऊ वायभ जो शहराि वापरिाि ह्यालाि िागरी वायभ ककवा 
हसटी गसॅ असे म्हििाि. ह्या कृहत्रम वायभपासभि हिन्न व िैसर्मगकहरत्या हमळिारा जळाऊ वायभ-एवढ्या 
मयाहदि अथािे हा शबद वापरिाि. दगडी कोळसा बंद िट्टीमध्ये िापवभि त्यापासभि हिघिारा वायभ जळाऊ 
असिो. म ंबई सारख्या शहरामध्ये हाि स्थाहिक वायभ प रहवला जािो. प्रगि देशामध्ये शहरािील 
रस्त्यावंरील हदव्यासंाठी, स्वयंपाकघरािील शगेड्यासंाठी व काही यंते्र िालहवण्यासाठी हा वायभ 
वापरण्याि येिो. परंि  खािीमध्ये सापडिारा वायभ ही हिसगािी देिगी आहे. त्याला िैसर्मगक वायभ 
म्हििाि त्याला कारि हेि. िैसर्मगक वायभवर फारि थोडे ससं्कार करूि ककवा काहीही ि करिा िो 
िसाि जळाऊ वायभ म्हिभि वापरिा येिो. असा हा िैसर्मगक वायभ आहे. 

 
िैसर्मगक वायभिा सवय जागहिक संग्रह केवढा मोठा असेल ह्याच्या अंदाजाबद्दलिे १९७१ िे आकडे 

उपलबध आहेि. त्या अंदाजाप्रमािे साधारि १६ लक्ष अबज घिफभ ट एवढा मोठा िो साठा आहे. त्यािा 
साधारि ५-६ टके्क िाग दरसाल वापरला जािो. अमेहरकेमध्ये ५ हजार अबज घिफभ ट एवढा  िैसर्मगक वायभ 
ियार होिो. त्यािी ककमि ३५ कोटी डॉलसय एवढी होिे. अमेहरकेमध्ये लागिाऱ्या साऱ्या याहंत्रक शक्िीिा 
३०-३५ टके्क िाग िैसर्मगक वायभ प रहविो. उरलेला िाग, िेल, कोळसा, जलौघ हवद्य ि व अि शक्िी 
ह्यामंधभि हमळिो. 

 
िैसर्मगक वायभमध्ये म ख्यिः हमथेि हा जळाऊ वायभ असिो. दगडी कोळशापासभि हिघिाऱ्या िागरी 

वायभमध्ये हमथेि हा वायभ असिोि त्याहशवाय त्याबरोबर हायड्रोजि, काबयि मोिॉक्साइडसारखे द सरे पि 
जळाऊ वायभ असिाि. 

 
िेल आहि िैसर्मगक वायभ ह्यािें उगमस्थाि एकि असिे. म्हिभि िे सामान्यपिे एकत्र सापडिाि हे 

साहहजकि आहे. परंि  काही हठकािी फक्ि िैसर्मगक वायभि िेवढा सापडिो. हे कसे? ह्या दोन्ही द्रव्यािंी 
हिर्ममिी झाल्यावर िभपृष्ठाखाली काहीिरी िभशास्त्रीय घडामोडी होऊि िेल हझरपभि द सरीकडे गेले असाव ेव 
वायभ मात्र िेथेि राहहला अशी एक शक्यिा आहे. िैसर्मगक वायभमध्ये म ख्यिः हमथेि वायभ असिो. परंि  
त्याबरोबर थोड्या प्रमािाि िेलामधील कमी उत्कलि कबद  असिारी इिर हायड्रोकाबयिेही असिाि. 
ज्वलिामध्ये त्याम ळे काहीि अडिि येि िाही. परंि  काही िैसर्मगक वायभमध्ये अल्प प्रमािाि हायड्रोजि 
सल्फाइड, िायरोजि, काबयिडायॉक्साइड ह्यासारखे काही वायभ केवळ अपद्रव्ये म्हिजे िको असलेले असे 
घटक असिाि. अशा िैसर्मगक वायभला ‘आबंट’ (sour) िैसर्मगक वायभ असे म्हििाि. हायड्रोजि सल्फाइड 
ह्या अपद्रव्याम ळे असा िैसर्मगक वायभ हा टाकाऊ, उपद्रवी असे मािण्याि येई. अशा वायभच्या ज्वलिामध्ये 
इिर वायभबरोबर हायड्रोजि सल्फाइडपासभि सल्फर डायॉक्साइड हा वायभ ियार होई व त्याम ळे वािावरि 
प्रद हषि होई. परंि  अलीकडे िान्समध्ये ह्या वायभमधील हायड्रोजि सल्फाइड पासभि सल्फर म्हिजे गंधक 
वगेळे करण्यािे िवीि िंत्र वापरूि एकवळेिी अडगळ व डोकेद खी कायमिी हिकालाि हिघाली आहे. 
िान्समध्ये गंधकािी हिर्ममिी एवढी वाढली की गंधक आयाि करण्याजवजी आिा आपली गंधकािी गरज 
िागवभि उरलेल्या गंधकािी िान्स हियाि करू लागला आहे. िैसर्मगक वायभमधील हे अपद्रव्य उपय क्ि 
ठरले आहे. गंधक वगेळा झाल्यािे िैसर्मगक वायभच्या ज्वलिािे होिारे हविेे प्रदभषि टळले आहे. िैसर्मगक 



 
 अनुक्रमणिका 

वायभमध्ये प ष्ट्कळवळेा आढळिाऱ्या द सऱ्या एका अपद्रव्यािा म द्दाम हिदेश केला पाहहजे. िे अपद्रव्य म्हिजे 
‘हेहलअम’ वायभ. ज्वलिाच्या हक्रयेमध्ये त्याम ळे काहीि अडिि येि िाही. िरीपि िो वायभ अन्य कामी फार 
उपय क्ि व द र्ममळिेम ळे मोलािा आहे. िो िैसर्मगक वायभपासभि वगेळा करूि घेिाि. िैसर्मगक वायभ हे 
हेहलअम हमळहवण्यािे महत्त्वािे साधि आहे. हलकेपिा व रासायहिक हिष्ट्क्रीयिा (inactivity) ह्याम ळे ह्या 
वायभला हवशषे महत्त्व आहे. 
 
नैसर्गिक वायचेू उपयोि 
 

िैसर्मगक वायभिा जळाऊ वायभ म्हिभिि म ख्यिः उपयोग होिो. त्यािे उत्पादि हवशषे खिािे 
िसल्यािे िो स्वस्िही पडिो. परंि  त्याच्या उपयोगाला काही मयादा आहेि हे ध्यािाि घेिले पाहहजे. ह्या 
वायभिे उत्पादि साहहजकि जेथे िेलाच्या खािी असिाि िेथेि होि असल्याम ळे, िे प ष्ट्कळ वळेा शहरा- 
पासभि फार दभर होिे. शकेडो मैल लाबंीिे िळ टाकभ ि हा वायभ शहराि आििे बरेि महाग पडिे. अशा 
पहरस्स्थिीमध्ये ह्या वायभिा उपयोग खािीिे काम करिाऱ्या लोकािंा प्रकाश व इंधि ह्यासाठी व िेल 
उत्पादिाच्या कारखान्यामंधील यंते्र, पंप वगैरे िालहवण्यासाठी लागिारी हवद्य िशक्िी ियार करण्यासाठी 
होिो. िंिर उरलेला वायभ हवमेध्ये सोडभि देिाि ककवा हिकामी झालेल्या अशा खािीमध्ये दाबाखाली 
सोडभि देिाि. काही वळेा वायभच्या दाबाम ळे िेल बाहेर येण्यािा संिव असिो. हशवाय िैसर्मगक वायभसारखे 
उपय क्ि द्रव्य प ढे केव्हािरी, कोठेिरी, कोिालािरी सापडेल हा एक त्यामागील हेिभ असिोि. 
 

िैसर्मगक वायभिा प रवठा जळाऊ वायभ म्हिभि लागिो त्यापेक्षा बराि जास्ि असिो, त्यािे अन्य 
उपयोग शोधभि काढाव ेलागिाि. काही हठकािी िो बहंदस्ि जागेमध्ये जाळभि त्यापासभि मोठ्या प्रमािावर 
काजळी ियार करिाि. रबर व इिर काही उद्योगधंद्यामंध्ये काजळीला बरीि मागिी असिे. द सरा 
उपयोग म्हिजे त्यामधील हमथेिपासभि हवहवध रासायहिक प्रहक्रया करूि हमहथल आल्कोहोल, हमथेििी 
क्लोरीिय क्ि संय गे वगैरे रासायहिकदृष्ट्या उपय क्ि पदाथय ियार करिे हा होय. अमोहिया गसॅ 
हिर्ममिीसाठी लागिारा हायड्रोजि वायभ िैसर्मगक वायभमधील हमथेिच्या मयाहदि ज्वलिािे हमळभ शकिो. 
िैसर्मगक वायभच्या हवहवध उपयोगाहंवषयी हवशषे माहहिी पेरोरसायिे ह्या प्रकरिाि येईलि. 
 
भारत आणि नैसर्गिक वाय ू
 

िारिामध्ये हा वायभ सध्या आसाम व ग जराि ह्या दोि राज्यामंध्येि आढळिो. िारिामध्ये ह्या 
वायभिा िभहमगि संग्रह असेल िरी हकिी ह्यािा िभशास्त्रीय अंदाज करण्याि आलेला आहे. हा सगं्रह दोि 
हजार अबज घिफभ ट असावा. िारिामध्ये १९७० साली एकभ ि १,५ ०० दशलक्ष घिमीटर (१ घ.मी. = ३५·३ 
घ.फभ ट) एवढ्या वायभिी हिर्ममिी झाली. त्यापैकी हिम्म्या वायभिा उपयोग हवद्य ि उत्पादिासाठी झाला. 
 
तेल वाहतूक 
 

एकदा का िेलासाठी खोदलेल्या हवहहरीमध्ये िेल लागले म्हिजे िभशास्त्र िज्ञािे काम संपले. िेल 
िभपृष्ठावर आिले म्हिजे िेल उद्योगािे एक पवय संपले. त्यािंिरिे कायय म्हिजे िेलािे श द्धीकरि. अश द्ध 
िेलािा प्रत्यक्ष उपयोग िसल्याम ळे िेलािे श द्धीकरि कराव े लागिे. िेल-के्षत्रापासभि श द्धीकरि 
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कारखान्यापयंि व त्यािंिर श द्धीकरिामध्ये ियार झालेले पेरोल, केरोसीि, हडझेल, िॅफ्था वगैरे घटक 
िेल हविाग मागिीप्रमािे हिरहिराळ्या हठकािी पोहोिहविे हे महत्त्वािे काम असिे. 
 

पभवी िेलश द्धीकरिािा कारखािा िेल-के्षत्राजवळ असे. त्याम ळे खहिज िेल (क्रभ ड ऑईल) ह्यािंी 
वाहिभक थोडी, परंि  ियार झालेल्या िेल हविाग घटकािंी वाहिभक मात्र लाबं लाबं अंिरावर करावी लागे. 
परंि  आिा हवशषेिः द सऱ्या महाय द्धािंिर हे धोरि बदलले. िौगोहलक, आर्मथक व राजकीय कारिासंाठी 
िेलश द्धीकरिािा कारखािा सामान्यिः िेलािा वापर ज्या देशामध्ये व्हावयािा, िेथील व्यापाऱ्याचं्या 
सोयीिे िेलश द्धीकरिाच्या कारखान्यािी उिारिी करण्याि येिे. ह्याम ळे मोठ्या प्रमािावर क्रभ ड ऑईलिी 
वाहिभक लाबं लाबं अंिरावर म्हिजे जगाच्या एका टोकापासभि द सऱ्या टोकापयंि करावी लागिे.  
 

िेलािी वाहिभक करिाि िरी कशी? हािगाडीिे, बैलगाडीिे ककवा मोटार रकच्या साहाय्यािे 
िेलािी होिारी वाहिभक प ष्ट्कळािंी पाहहली असेल. परंि  ही िेलािी वाहिभक म्हिजे िेलाच्या 
जगप्रवासािा शवेटिा टप्पा होय. ित्पभवी िेलािे हजारो मलैािंा प्रवास केलेला आहे. हा प्रवास कसा होिो 
िे पाहभ. िेल वाहि कीिी प्रम ख साधिे म्हिजे मोठ्या िेलवाहभ बोटी, आगगाडीिे डबे, िेलािे रक्स व 
िेलाच्या िलवाहहन्या ही होि. कोित्या हठकािाहभि िेलािी वाहिभक कशी करावयािी म्हिजे िेल-
वहिासाठी कोििे साधि वापरावयािे हे ठरहविािा िेलािी वाहिभक केवढी मोठी आहे व हकिी 
अंिरावरूि करावयािी आहे व त्यािप्रमािे सोयीिे, फायदेशीर व कमी खिािे असे कोििे साधि आहे 
ह्यािा सवांगीि हविार केला जािो. सामान्यपिे िेल वाहि कीच्या खिािे ि लिात्मक आकडे प ढे हदलेले 
आहेि. ह्यावरूि िेलवाहभ बोटीसाठी सवाि कमी खिय येिो. जलवाहि हकच्या मािािे ख ष्ट्कीिी वाहिभक 
प ष्ट्कळि महाग पडिे हे स्पष्ट होईल. 

 
िेलवाहभ बोटींिी वाहिभक खिय १ आहे असे मािले िर : 
 िलवाहहन्यािंी  खिय ---  
  खहिज िेलासाठी   ४ 
  श द्धीकृि िेलासाठी   ५ 
 आगगाडीच्या िेल डबयािंी खिय  २० 
 ख ष्ट्कीच्या (रस्त्याच्या) मागािे खिय ७५ 
असे साधारि प्रमाि बसिे. 
 
वाहि कीच्या खिािील फरक प ष्ट्कळ असला िरी पहरस्स्थिीि रूप ही सारी साधिे 

वाहि कीसाठी वापरावी लागिािि. 
 

तेलवाणहन्या 
 

मोठ्या प्रमािावर वाहिभक करण्यासाठी वापरण्याि येिारी साधिे म्हिजे जहमिीवरूि 
िलवाहहन्यािंी िेल सोयीच्या बंदरावर समद्रकाठी आििे. िेलवाहभ बोटीवरूि िेल जरूरी असेल त्या 
बंदरावर पोिल्यावर त्या िेलािी िलवाहहन्यािंभि प न्हा िेलश द्धीकरि कारखान्यापंयंि वाहिभक करिे व 
श द्धीकृि िेलहविाग देशिर पोिहविे असा प्रिंड व्याप म ख्यिः िेलवाहहन्यािंा सािंाळावा लागिो. िेल 
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वाहि कीप्रमािे िैसर्मगक वायभच्या वाहि कीिा पि हविार केला पाहहजे. 
 

िेलासाठी िलवाहहन्याचं्या वापरािा इहिहास बराि ज िा आहे. त्यामध्ये वळेोवळेी बऱ्याि िाहंत्रक 
स धारिा होि गेल्या व िलवाहहन्यािंी काययक्षमिा वाढि गेली. िेल-वहिाच्या ह्या साधिाचं्या 
उपय क्ििेम ळे त्यािें जाळे जगिर पसरलेले आहे. हजारो मलै लाबं िेलवाहभ िळ हे कायय करीि आहेि. 
एवढ्या प्रिंड योजिेसाठी खियही िसाि अवाढव्य असिो. 

 
प्रथमि १८५९ साली कियल डे्रक ह्यािे अमेहरकेमध्ये िेलासाठी हवहीर खोदली व त्याला िेल 

सापडले आहि जगािील पहहल्या िेलखािीिा शोध लागला. त्यािंिर अवघ्या दोि वषांि ह्या खािीिभि 
वर काढलेल्या िेलािी वाहिभक कशी करावयािी हा प्रश्ि उत्पन्न झाला. िेलािी कपपे (बॅरल्स) ककवा डब े
िरूि िेलािी वाहिभक करण्यासाठी घोड्याचं्या मालवाहभ गाड्या वापरण्याि आल्या. अमेहरकेमध्ये िेलािे 
उत्पादि एवढे वाढले की, हे िेल वाहभि िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये पोहोिहवण्यासाठी ६ हजार 
घोड्याचं्या गाड्या वापरण्याि आल्या. एवढ्या मोठ्या वाहिसंख्येम ळे रस्त्यावरील िेहमीच्या वाहि कीमध्ये 
अडथळे हिमाि होऊ लागले. शवेटी ही िेलवाहिभक बंद करावी लागली. त्याला पयाय म्हिभि िळािभि 
िेलवहि करण्यािी कल्पिा आली. खरे म्हिजे १८६१ साली लाकडी िळ वापरूि असा प्रयत्ि अल्प 
प्रमािाि झाला. त्यािंिर १८६५ साली प्रथमि मोठ्या प्रमािावर िेलवाहभ िळ घालण्याि आले. ९·६ 
हक.मी. लाबं व ५ सें.मी. रंुद अशा िलवाहहन्या घालण्याि आल्या. त्या िलवाहहन्या ओिीव लोखंडाच्या 
(हबडाच्या) होत्या. दर िासाला त्यामधभि ८०० बॅरल (१ बॅरल - १३५ हक.) एवढे िेल िेिा येि असे. परंि  
हे िळ हबडािे असल्याम ळे त्यावर काही आदळले िर त्यािा ि कडा पडभि िे हिरुपयोगी होि म्हिभि हा 
प्रयत्िही अल्पाय षी ठरला. हबडाजवजी पोलादी िळ वापरण्यािी पद्धिी स रू झाल्यावर मात्र िलवाहहन्यािंा 
स्थैयय प्राप्ि झाले. १८७९ साली १८० हक.मी. अिंर जोडिारा १५ सें.मी. व्यासािा िळ घालण्याि आला. 
दररोज त्यामधभि १० हजार बॅरल िेलािी वाहिभक होऊ लागली. ह्या िंत्रामध्ये उिरोिर स धारिा व प्रगिी 
होि गेली. उदाहरिाथय ५ िे १५ सें.मी. व्यासाजवजी आिा १०० सें. मी. व्यासािे िळ वापरण्याि येिाि. 
त्यािप्रमािे मगँिीज, क्रोहमअम, विॅाहडअम वगैरे धािभंिा सभक्ष्म प्रमािाि पोलादामध्ये अन्ििाव करूि 
पोलादाच्या ग िािें संवधयि करण्याि आले आहे. अमेहरका ह्या एका देशामध्ये देशाच्या एका टोकापासभि 
द सऱ्या टोकापयंि सवयत्र िेलिहलकािें जिभ जाळेि झाले आहे. त्या सवय िेलवाहहन्यािंी लाबंी िीि लक्ष 
बेिाळीस हजार हक. मी. एवढी झाली असभि त्यापकैी िेलवाहहन्यािंी सरळ लाबंी २,००० िे २,५०० हक. 
मी. एवढी िरेल. जहमिीवरूि करावयाच्या वाहि कीिा खिय िलवाहहन्यामं ळे फारि कमी येिो. एका 
हहशबेाप्रमािे एक बॅरल (१३५ हक.) िेल ३,२०० हक. मी. अंिरावर पोिवावयाला साधारििः २५ सेंट 
म्हिजे दीड-दोि रुपये एवढा खिय येिो. िलवाहहन्यािंभि वाहिभक केल्यास खिामध्ये बिि होिे. 
ह्याहशवाय अन्य फायदेही आहेि. एक म्हिजे इिर साधिापं्रमािे िेल पोिवभि झाल्यावर िेलािी हरकामी 
कपपे, टाक्या, डबे वगैरे मभळ जागी आिण्यािा खिय करावा लागि िाही. द सरा फायदा म्हिजे ह्याकामी 
फारि थोडे कामगार लागिाि. हिसरा फायदा म्हिजे इिर साधिाचं्या मािािे ह्या साधिािंी देखिाल 
करिे कमी खिािे आहे. िवथा फायदा म्हिजे मागिीप्रमािे फार मोठ्या प्रमािावर वाहिभक जलद करिा 
येिे. िळािंभि एका हदवसाि १६० हक. मी. (१०० मलै) अंिरावर िेल पोिहविा येिे. शवेटिा फायदा 
म्हिजे िेलािे िळ ५०-६० वष ेिरी बदलाव ेलागि िाहीि. एवढे िे हटकाऊ असिाि. म्हिभि िर एवढ्या 
अमेहरका देशामध्ये २ लक्ष १४ हजार मलै (३ लक्ष ४२ हजार हक. मी.) लाबंीिे िलवाहहन्यािें जाळे 
पसरलेले आहे व िे वाढि आहे. हे सवय फायदे आहेि म्हिभि िेलवाहभ िळ सवयत्र रूढ झाले. परंि  प्रारंिी 
िळ टाकण्यास खिय मात्र िरमसाट येिो. एक हक.मी. लाबंीच्या िळाला व्यासाच्या अि रोधािे १-२ लाख 
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रुपये खिय येिो. ह्यावरूि िलवाहहन्यािें जाळे पसरहविे हकिी खिािे आहे ह्यािी कल्पिा येईल. 
 
िेलवाहि कीसाठी िळ टाकिाि िरी कसे? प्रथमिः िेलके्षत्रापासभि सोयीिे बंदर ककवा 

िेलश द्धीकरि कारखान्यािी जागा ही ठरहवली जािाि. ह्या दोि स्थळािंा जोडिारे िळ कसे टाकावयािे 
हे ठरहवण्यासाठी त्या िभिागािे हवमािािभि सवेक्षि करिाि व िळ टाकण्याच्या दृष्टीिे योग्य मागय 
ठरहवण्याि येिो. त्यािंिर िंत्रज्ञ त्या मागािा प्रत्यक्ष पायािी हफरूि सवेक्षि करिाि व िळ ज्या कोित्या 
हठकािी घालावयािा त्याखालील जहमिीिे स्वरूप, िढउिार, वाटेमधील टेकड्या, डोंगर, दऱ्या, िद्या-
िाले ह्यािंी प्रत्यक्ष माहहिी करूि घेिाि. 

 
हे िळ सामान्यिः रस्त्याच्या कडेिे घालिाि. परंि  केव्हा केव्हा िे डोंगरावरूि ककवा जंगलािंभिही 

घालाव ेलागिाि. रहदारीपासभि दभर अशा हठकािी िळ साधारििः जहमिीच्या वर रििाि. त्याम ळे त्यािंी 
देखिाल करिे सोपे जािे. परंि  सभयाच्या िीव्र उन्हाम ळे िळािा साधंा स्क्रभ िे जोडलेला असल्यास त्या 
हठकािी प्रसरि कमी जास्ि होऊि, िेल गळण्यािी शक्यिा असिे. पभवी ह्या अडििीवर उपाय म्हिभि िळ 
मािीखाली प रीि असि. ह्यामध्ये एक अडिि दभर झाली िरी द सरी अडिि हिमाि होि असे. मािीमधील 
क्षारामं ळे व अन्य कारिामं ळे िेलाच्या िळांिा गंज िढि असे. िळाच्या बाहेरच्या अगंाला गजं येि असे. 
त्याप्रमािे िेलािील काही घटकामं ळे िळाच्या आिभिही गंज येि असे. ह्या अडििीिभि मागय काढण्याि 
आले. िेलामध्ये अल्पप्रमािाि गंजहवरोधी द्रव्यािें हमश्रि केल्यास िळाच्या आिील बाजभस गंज येि िाही. 
बाहेरच्या बाजभिा गंज टाळण्यासाठी शक्यिो िेलवाहभ िळ जहमिीच्या वर असाव.े सामान्यपिे एक िे दीड 
मीटर लाबंीिे िळािे िाग स्क्रभ िे जोडिाि. त्याजवजी िे जर हविळजोड पद्धिीिे जोडले गेले िर मात्र 
सभयाच्या उष्ट्ििेम ळे सांध्याच्या हठकािी िळ गळि िाहीि, हशवाय गंज हवरोधक असे लेपि ककवा आवरि 
िळावर घािल्यास बऱ्याि प्रमािाि िळ गंजिे टाळिा येिे. 

 
जहमिीवर िेलािे िळ टाकण्याच्या एका आध हिक िंत्रािा हवशषे उल्लखे केला पाहहजे. अखंड िळ 

ियार करिारे यतं्र हफरि हफरि प ढे जाि असिािा, रीळावरूि दोरा उलगडि जावा त्याप्रमािे िवीि 
ियार होिारा िळ आस्िे आस्िे जहमिीवर माडंला जािो. अशा ह्या अखंड ककवा साधंा िसलेल्या िळािी 
लाबंी एका प्रयोगामध्ये ७०० मीटरपयंि जाऊि पोिल्यािी माहहिी प्रहसद्ध झाली आहे. 
 

िळािभि िेल िेिे व पािी िेिे ह्यांमध्ये एक महत्त्वािा फरक ध्यािाि घेिला पाहहजे. िेलाच्या 
जाडपिाम ळे व हिकटपिाम ळे म्हिजेि शास्त्रीय िाषेि पाण्यापेक्षा िेलािी ‘हवष्ट्यंहदिा’ (viscosity) बरीि 
जास्ि असल्याम ळे िळािभि िेल सहज वाहाि िाही. िळािभि िेल वाहाि जाव ेम्हिभि मधभि मधभि िेलाला 
जोरदार पंप जोडभि िेल सारखे प ढे ढकलाव े लागिे. िेल ढकलिा याव े म्हिभि िलवाहहन्यािंा 
अंिराअंिरावर पंपस्थािकािंी योजिा करावी लागिे. सपाट िभिागावरूि िेलवाहहन्या जाि असल्या िर 
दोि पंपस्थािकामंध्ये ३२० हक. मी. (२०० मलै) अंिर असले िरी िालिे. परंि  वाटेि िढ असला िर मात्र 
पंपस्थािके ५० िे १२५ हक.मी. एवढी िहजक ठेवावी लागिाि. ह्या स्थािकािंा केवळ िेल पंप करिे 
एवढेि कायय िसिे, इिर कामेही त्यािंा करावी लागिाि. िळ कोठे फ टला आहे की काय ह्याकडे त्यािंा 
लक्ष ठेवाव ेलागिे. िळ फ टल्यािे आढळल्यास प ढे जािारा िेलािा प्रवाह बंद करण्याि येिो आहि हबघाड 
झालेला िाग लगेि द रुस्ि करण्याि येिो. परंि  ह्या कालामध्ये िेलप्रवाहामध्ये खंड पडभ  िये म्हिभि 
त्याप ढील पंप स्थािकावर ठेवलेल्या िेलाच्या टाकीिभि िेल प रहवले जािे. प्रत्येक स्थािकावर ह्यासाठी 
िेलाच्या मोठ्या टाकीिी योजिा केलेली असिे. स्थािकावरिे काम रातं्रहदवस िालभ  असिे. हशवाय 



 
 अनुक्रमणिका 

िळाच्या द रुस्िीिी यंत्रसाम ग्री, टेहलफोि, टेहलग्राफ ह्यािंी व्यवस्था व िेथे िंत्रज्ञ, कारागीर, हिरीक्षक 
ह्याचं्या राहण्याच्या व इिर स खसोयी उपलबध करूि द्याव्या लागिाि. अशी ही पंपस्थािके िलवाहहिीच्या 
मागावर आयोजीि केलेली असिाि. 

 

 
पंपस्थानके 

 
िेलवाहभ िळािंा उपयोग क्रभ ड िेलाच्या वाहि कीसाठी पभवीपासभि होि आला  आहे. परंि  

साधारििः १९३० सालािंिर िेलश द्धीकरि कारखान्यापंासभि िेलाच्या व्यापारी कें द्राच्या हठकािी 
ठेवलेल्या िेलटाक्यापंयंि श द्धीकृि िेलािे हवहवध हविाग पोिहविे हे काम पि िळािंा कराव े लागिे. 
खहिज िेलािी िळावाटे वाहिभक करण्यामध्ये हवशषे अडििी येि िाहीि. परंि  श द्धीकृि िेलाच्या हवहवध 
हविागापंैकी प्रत्येक हविागाला एकेक स्विंत्र िळ ठेविे परवडिार िाही ककवा त्यािी जरुरीपि िाही. 
एकाि िळािभि एका मागोमाग एक असे हिरहिराळे श द्धीकृि िेलप्रकार पाठहविा येिाि. िेलवाहहन्यािंा 
खिय वाढभ  िये ह्या दृष्टीिे हे आवश्यकही आहे. गरजेप्रमािे एकाि िळािभि आवश्यक िी अवधािे सािंाळभि 
३० हिरहिराळे िेलप्रकार पाठहविे शक्य आहे. परंि  सामान्यिः ५–१० िेलप्रकार पाठहवले जािाि. 

 
एका मागोमाग द सरा िेलप्रकार पाठवावयािा म्हिजे दोि िेलप्रकार एकत्र येिाि िेथे त्यािें 

एकमेकाि हमश्रि होिे साहहजकि आहे. परंि  हे टाळण्यासाठी एक िेलप्रकार पपं केल्यावर त्याि िळािभि 
द सऱ्या टाकीिील द सऱ्या प्रकारिे िेल पंप करण्यापभवी दोहोमध्ये पािी पंप करिाि. त्याम ळे दोि 
िेलप्रकार अलग राहिाि. दोि प्रकार एकमेकामंध्ये फारसे हमसळभि जाऊ िये म्हिभि दोहोमध्ये पािर 
ककवा ग डदी (plug) बसवावी त्याप्रमािे पाण्यािे कायय आहे. पाण्याजवजी प्लॅस्स्टक ककवा धािभ ह्यािें गोल 
वापरल्यास दोि िेल प्रवाह वगेळे वगेळे राहिाि. िरीपि िळाला जोडलेले पंप मंद गिीिे िालले िर 
संहमश्रि बरेि होिे. हे टाळण्यासाठी िेलािा पपं जोरािे िालभ  ठेवावा लागिो. िलवाहहन्यामंधभि िेलािी 
जहमिीवरील वाहिभक जगिर िालभ  आहे. िेलासाठी अशाि िलवाहहन्या पाण्याखाली हवशषेिः िभमध्यसम द्र 
व उिर सम द्र ह्यामंध्ये घालण्याच्या योजिा सध्या हविाराधीि आहेि. 

 
परंि  िळ टाकण्यािा व त्यावंर देखरेख ठेवण्यािा खिय लक्षाि घेिा, िळ कोठे टाकावयािे व अन्य 

वाहि कीिी साधिे कोठे वापरावयािी ह्याहवषयी िेल कंपन्यािंा सारासार हविार करूि हिियय घ्यावयािा 
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असिो. साधारििः दररोज १ हजार टि िेलािी ११२ हक.मी. (७० मलै) एवढ्या अंिरावर वाहिभक करिे 
आवश्यक असेल िरि िळ वाहिभक परवडिे. 

 
काही हठकािी व काही वळेा िफ्या-िोयािा हविार ि करिा िभमीमध्ये प रलेल्या िेल वाहहन्यािंी 

लष्ट्करीदृष्ट्या योजिा करावी लागिे. त्याम ळे य द्धाच्या आघाडीवर अखंड िेलप रवठा करिा येिो व 
त्यामध्ये शत्रभला व्यत्यय आििा येि िाही हा िभहमगि िेल वाहहन्यािंा मोठा फायदा होय. आध हिक 
य द्धिंत्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमािावर इंहजिे व यंते्र ह्यािंा रिसाहहत्यामध्ये उपयोग करावा लागिो की, 
िेलािा साठा अप रा पडला ककवा संपला िर य द्ध आघाडीि कोसळभि पडेल. िेलाप्रमािे िैसर्मगक वायभपि 
िलवाहहन्यािंीि िेलके्षत्रापासभि शहरापयंि आिावा लागिो. िैसर्मगक वायभच्या वाहि कीसाठी 
िलवाहहन्याहंशवाय द सरी साधिेि िव्हिी. रहशयामध्ये १२० सें. मी. व्यासािे व १६०० हक.मी. लाबंीिे िळ 
िेलके्षत्रापासभि औद्योहगक कें द्रापंयंि िैसर्मगक वायभ  पोिहवण्यासाठी टाकण्याि आलेले आहेि. िैसर्मगक 
वायभच्या वाहि कीच्या बाबिीि अगदी अहलकडील प्रगिी म्हिजे िैसर्मगक वायभ मोठ्या दाबाखाली म द्दाम 
शीि केलेल्या िेल-बोटीच्या टाक्यामंध्ये िरूि त्यािंी जलवाहिभक करिे. असा प्रयत्ि पहिम आहशयामधभि 
य रोपमध्ये िैसर्मगक वायभ पोिहवण्यासाठी करण्याि आला आहे. िैसर्मगक वायभ ह्या इंधिाच्या उपय क्ििेमध्ये 
त्याच्या वायभरूपाम ळे पडलेल्या मयादा आिा ओलाडंिा येऊ लागल्या आहेि. िैसर्मगक वायभच्या ह्या िवीि 
िऱ्हेच्या वाहि कीला िागंला िहवष्ट्यकाळ आहे. 
 
भारतामधील नलवाणहन्या 
 

िारिामध्ये िेल देिारी िेल-के्षते्र, िेल श द्धी करिारे कारखािे व िेलाच्या व्यापारी पेठा ह्यामंध्ये 
प ष्ट्कळ अंिर असल्याम ळे, िेल वाहि कीिा प्रश्ि िारिाप ढेही आहे. ह्यामध्ये खिीज िेल, िैसर्मगक वायभ 
ह्यािंी िहलकेिभि वाहिभक करिे ह्यािंा समावशे होिो. गरजेप्रमािे िलवाहहन्या घालिे हे काम िारिामध्ये 
िालभ  झाले आहे व िे प ढेही िालभ  राहिार आहे. िलवाहहन्यािें कायय िीि प्रकारिे असिे. िेल-के्षत्रापासभि 
खहिज िेल, िेलश द्धीकरि कारखान्यापंयंि पोिहविे; िेलश द्धी कारखान्यामंध्ये ियार झालेले हवहवध 
िेलप्रकार यािंी बाजारपेठेच्या हठकािी ककवा ही द्रव्ये वापरिारे कारखािे असलेल्या हठकािी वाहिभक 
करिे; त्यािप्रमािे िेलके्षत्रापासभि िैसर्मगक वायभ बाजारपेठेपयंि ककवा कारखान्यापंयंि पोिहविे. ह्या 
हिन्ही कामासंाठी िारिामध्ये िलवाहहन्या घालण्याि आल्या आहेि. 
 
अशुद्ध (खणनज) तेलवाहू नणलका 
 
(१) िाहोर-कोहटया-िभिमहि- बरौिी िहलका (१,१५७ हक. मी.): 

 
ह्या िहलका टाकण्यािे काम दोि टप्प्यामंध्ये प रे करण्याि आले. ह्यामधील पहहला टप्पा म्हिजे 

िाहोर-कोहटया-मोरि िे िभिमहि. हा टप्पा १९६२ साली प रा झाला. द सरा टप्पा म्हिजे िभिमहि िे बरौिी. 
हा हविाग १९६४ साली प रा झाला. दरसाल ३ दशलक्ष टि िेल वाहभि िेण्यािी ह्या िेल-वाहहन्यािंी क्षमिा 
आहे. प ढे जेव्हा गौहिी व बरौिी येथील िेलश द्धी कारखान्यािंी क्षमिा वाढहवण्याि येईल िेव्हा दरसाल ४ 
दशलक्ष टि िेलािी वाहिभक करिा येण्यािी योजिा करूि ठेवण्याि आलेली आहे. 
(२) अंकलेश्वर-कोयली िलवाहहिी (९८ हक. मी.) : 
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िेल िैसर्मगक वायभ कहमशि (ONGC) ह्या आयोगािे ४० सें. मी. (१६ इंि) व्यासाच्या िहलका 
घािल्या. ह्याला २ कोटी ३५ लक्ष रुपये खिय आला. ह्या िहलकामंधभि िेल वाहि कीला १९६६ साली 
स रुवाि झाली. ह्या िहलकामंधभि अंकलेश्वरिे अश द्ध िेल कोयली येथील ग जराि िेलश द्धी कारखान्याला 
प रहवले जािे. 

 
(३) कलोल-साबरमिी िहलका (१५ हक.मी.) : 

 
ही िहलका २० सें. मी. (८ इंि) व्यासािी असभि िी कलोलपासभि साबरमिीपयंि १९६९ साली 

टाकण्याि आली. दररोज ह्या िहलकेिभि १,६०० टि िेल वाहिभक होिे. 
 

(४) लिा-मोरि िहलका (१८ हक.मी) : 
 

ही ३२ सें.मी. (१२३४ इंि) व्यासािी िहलका (ONGC) ह्या िेल आयोगाच्या लिा ह्या िेलके्षत्रािील 
िेल वाहभि िेण्यासाठी ऑईल इंहडया हलहमटेडच्या िेलवाहभ िहलकेशी मोरि येथे जोडण्याि आली आहे. 
 
(५) िवागाम-कलोल-कोयली िहलका (१३५ हक.मी.) : 

 
ही िहलका ONGC ह्या िेल आयोगािे घािली असभि िवागाम आहि कलोल येथील िेलके्षत्रािील 

िेल जवाहरिगर येथील ग जराि िेलश द्धीकरि कारखान्याला िेऊि पोिहवले जािे. ह्या िहलकेिे काम 
पभिय होईल िेव्हा दरसाल ४ दशलक्ष टि िेल वाहण्यािी क्षमिा असेल. 
 
नैसर्गिक वाय ूवाणहन्या 
 
(१) खंबायि (कँबे )-ध वरि िहलका (२५ हक.मी.) : 

 
खंबायिच्या िेलके्षत्रापासभि ध वरि औस्ष्ट्िक हवद्य ि कें द्रापयंि ह्या ३५ सें.मी. (१४ इिं) व्यासाच्या 

वायभिहलकेिभि १९६४ सालापासभि ONGC ह्या िेल आयोगामाफय ि दररोज ४ लक्ष घिमीटर एवढा िैसर्मगक 
वायभ प रहवला जािो. 

 
(२) अंकलेश्वर-उिरि िहलका (४२ हक.मी.) : 

 
स रिजवळच्या उिरि औस्ष्ट्िक कें द्राला अकंलेश्वर येथील िैसर्मगक वायभ प रहवला जािो. ह्या 

िहलकेमधभि १९६५ सालापासभि दररोज ३ लक्ष घिमीटर वायभ प रहवला जािो. 
 

(३) अंकलेश्वर-बडोदा िहलका (९८ हक.मी.) : 
 
ही ३५ सें. मी. (१४ इंि) व्यासािी िहलका असभि िी १९६६ सालापासभि अंकलेश्वर िेलके्षत्रािील 

िैसर्मगक वायभ बडोदा येथील ग जराि स्टेट फर्मटलायझर कंपिी हलहमटेड व इिर उद्योगधंद्यािंा प रवीि 
आहे. ह्या िहलकेला १ कोटी २ लक्ष रुपये खिय आला. 
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(४) िवागाम-अहमदाबाद िहलका (२६ हक.मी.) : 
 

ही िहलका २० सें.मी. (८ इंि) व्यासािी असभि त्यामधभि िवागामच्या िेलके्षत्रािील वायभ 
अहमदाबादच्या कॅहलको कापड हगरण्यािंा दररोज ६० हजार घिमीटर ह्याप्रमािे प रहवण्याि येिो. 
 
शुद्ध तैल प्रकाराचं्या वाहतुकीसाठी नणलका 
 
(१) गोहिी-हसलीग री िहलका (४२६ हक.मी.) 
 

ही िहलका २२ सें. मी. (८½ इंि) व्यासािी आहे. ह्या िहलकेिी योजिा व सवय िंत्रज्ञाि परदेशी 
कंपिीकडभि घेण्याि आले होिे. ही िेलवाहहिी १९६४ सालापासभि िालभ  असभि त्याला ७ कोटी ७५ लक्ष 
रुपये खिय आला. ह्या िहलकेिभि १९७०-७१ साली ३ लक्ष ६३ हजार टि िेलािी वाहिभक झाली. 
 
(२) हलहदया-बरौिी-कािपभर िहलका (११९२ हक.मी.) : 

 
ह्यासाठी ३० कोटी ३८ लक्ष रुपये खिय झाला. ही िहलका टाकण्यािी कामहगरी एका इटाहलयि 

कंपिीला १९६२ साली देण्याि आली. ह्या िहलकेमधभि बरौिी येथील िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये ियार 
झालेले हवहवध िेलप्रकार कािपभरला िेऊि िारिाच्या उिर हविागीय शहरासंाठी त्यािंी प ढे रेल्व ेमागािे 
वाहिभक होिे. वाटेमध्ये पाटिा, मोगलसराई, अलाहाबाद येथे पि िेलवाहहिीमधभि िेल घेिा येण्यािी 
सोय आहे. 
(३) कोयली-अहमदाबाद िहलका (११५ हक.मी.): 
 

ही २२ सें.मी. (८।।) इिं व्यासािी िहलका असभि १९६५ सालापासभि त्यामधभि िेल वाहिभक होि 
आहे. १९७०-७१ साली ८ लक्ष ६५ हजार टि िेल ह्या िहलकेमधभि िेण्याि आले. 
 

ह्याहशवाय इिर लहाि िलवाहहन्या आहेिि. ह्या सवांिी लाबंी ३ हजार हक.मी. िरेल. ह्याप ढे 
म ंबई-प िे, म ंबई-मिमाड, हरहडया-कलकिा, ग जराि-मथ रा अशा िेलवाहहन्या टाकण्याच्या योजिा 
हविाराधीि आहेि. 

 
सम द्रावरूि दभर अंिरावरच्या िेलवाहि कीसाठी िेलवाहभ बोटींिा उपयोग होि असिो. ही 

िेलवाहिभक कमी खिािी पि आहे. िारिामध्ये िेलवाहभ बोटी िालहविाऱ्या सहा म ख्य बोट कंपन्या आहेि 
: (१) हशकपग कॉपोरेशि ऑफ इहंडया, (२) जयंिी हशकपग कॉपोरेशि, (३) गे्रट ईस्टिय हशकपग कंपिी 
हलहमटेड, (४) कॉस्मो स्टीलस् प्रायव्हेट हलहमटेड, (५) रत्िाकर हशकपग कंपिी हलहमटेड व (६) ठाकभ र 
हशकपग कंपिी हलहमटेड. ह्या त्या िेल वाहिभक करिाऱ्या बोट कंपन्या होि. ह्या सवय कंपन्याचं्या िेलवाहभ 
बोटी एकभ ि २१ आहेि. त्यािंी िेल वाहण्यािी क्षमिा १४ हजार टिापंासभि ८७ हजार टिापंयंि आहे. ही 
पहरस्स्थिी १९७० सालिी आहे. 

 
** 
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प्रकरि चार 
 

खणनज तेलाचे नवीन युि 
 
मािभस जेव्हा आपल्या गि इहिहासाकडे वळभि पाहिो िेव्हा त्याला प्रािीिकाळी ककवा मध्यय गीि 
कालामध्ये कोठेिरी आपला देश वैिवाच्या हशखरावर असल्यािे समजभि येिे. आपल्या त्या 
वैिवसंपन्न कालखंडाबद्दल मािसाला अहिमाि वाटिो, आिंद होिो. त्या कालखंडाला िो 
‘स वियय ग’ असे म्हििो. त्याकाळिे हशल्प, कला, वास्िभशास्त्र, िगररििा, स्िभप, धमयमंहदरे, हवद्या, 
पराक्रम, स बिा, ह्याबद्दल मािसाला यथाथय स्वाहिमाि वाटावा ह्यामध्ये काहीि वावगे िाही. परंि  
थोड्या हविारािंी प ष्ट्कळ मािसाचं्या कष्टािे, श्रमािे व पराक्रमािे घडहवलेली ही थोड्याचं्या 
उपिोगािी वैिवहिन्हे आहेि हे ध्यािाि येिे. जगािील िथाकहथि महि आिये, हपरॅहमड, 
िीिमधील प्रिंड किि, वगैरे ही सारी सामान्य मािसाच्या बाह बलावर आधारलेली आहेि. हकिी 
मािसािें हकिी श्रम ह्याकामी खिय पडले असिील ह्यािा हहशबे करिा येिार िाही. सामान्य 
मािसािे कष्ट व श्रम ह्यावर आधारलेल्या त्या ‘स वियय गा'िे फायदे सामान्य मािसापयंि पोिि 
िव्हिे, हे िाकारिा येिार िाही. त्यावळेच्या समाजरििेप्रमािे सामान्य मािसाला ह्या हवषमिेिे 
द ःख होि िसेल. िो आपल्याप रिा समाधािी असेलही कदाहिि. परंि  गि वैिवाबद्दल हळहळ 
करण्याजवजी िे स वियय ग अल्प जिािें होिे िे सवय जिािें कसे करिा येईल ह्यािा हविार करिे हे 
हविारविंािंा खरे आव्हाि होिे व अजभिही काही प्रमािाि आहे. आपल्या वैिवािा उपिोग 
घेण्यासाठी प्रत्येकाला जरूर िे स्वास्र्थय हमळवभि देिे व व्यस्क्िगि श्रमािंा व कष्टािंा पयाय शोधभि 
काढिे हेि िे आव्हाि होि. ह्या आव्हािािभि उद्भविाऱ्या समस्यािें उिर यंत्रय ग येईपयंि 
हविारविंाकडे िव्हिे. ग लाम ककवा मजभर ह्याचं्या श्रमािे व कष्टािे काम यंते्र करू लागली िेव्हा 
कोठे ह्या श्रहमकािंा अल्पप्रमािाि का होईिा, श्रमािभि व कष्टािभि म क्ििा लािली. ज िे 
‘स वियय ग’ समाजािील सवय स्िरापंयंि पोिण्यािी शक्यिा हदसभ लागली. 
 

यतं्रय गािे प्रिेिे म्हिभि दोि संशोधकाकंडे बोट दाखहविा येईल. न्य कॉमेि (Newcomen) व वॉट 
(Watt) ह्या दोि संशोधकािंी १७ व्या शिकाच्या मध्याला इंहजिािा शोध लावला. ह्या इंहजिािंा कामाला 
लावभि बरीिशी श्रमबलािी कामे यंत्राकंडभि करूि घेिे शक्य झाले. ह्या इहंजिामंध्ये हिरहिराळ्या 
शास्त्रज्ञािंी व िंत्रज्ञािंी बह हवध स धारिा करूि इहंजिािंी काययक्षमिा प ष्ट्कळि वाढहवली आहे. 

 
अठराव्या शिकामध्ये वीज हिर्ममिीिा शोध लागला. वीजशक्िी वापरिे प ष्ट्कळि सोयीिे असिे. 

वीज वापरिाऱ्याला लाकभ ड, कोळसा, पािी, वाफ ह्यािंी गरज िसिे. ि सत्या हवद्य िवाही िारा असल्या 
म्हिजे झाले. वीज वापरिे सोपे असल्याम ळे इंहजिशक्िी मागे पडेल व त्यािी जागा हवद्य िशक्िी घेईल 
असे वाटले होिे. परंि  वीज हिमाि करावयािी िर त्याला ‘जहित्र’ (generator) लागिे. िे 
िालहवण्यासाठी शवेटी इहंजिशक्िी हवीि. त्याम ळे हवद्य िशक्िी इहंजिशक्िीला प्रहिस्पधी ठरली िाही 
ककवा इहंजिािी जागा वीज पभियिया घेऊ शकली िाही. 
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यंत्रय गाम ळे िवीि समस्या हिमाि झाल्या असिील हे शक्य आहे. िथाहप, मािसाच्या श्रमािी 
कामे यंत्रािंा देऊि िेवढ्या प्रमािाि िरी सामान्य मािसािंा स्वास्र्थय हमळवभि देिे शक्य झाले आहे. यंते्र 
मािसािंी ियार केली व मािसािंी कामे करण्यास िी समथय ठरली हे खरे. परंि  यंते्र िालहवण्यासाठी 
इंधि लागिे. त्याम ळे यंत्रािा हवस्िार इंधिाचं्या शोधावर आधारलेला आहे. १९ व्या शिकाच्या आरंिी 
दगडी कोळशाच्या खािीपासभि मोठ्या प्रमािावर कोळशािे उत्पादि होऊ लागले. िभपृष्ठाखाली दडभि 
राहहलेला रासायहिक ऊजेिा संग्रह म्हिजे दगडी कोळसा, मोठ्या प्रमािावर बाहेर येऊ लागला िेव्हाि 
‘औद्योहगक क्रािंी'िा पाया घािला गेला. ह्या औद्योहगक क्रािंीिे प्रिावी असे बाह्य दृश्यरूप म्हिजे देशाच्या 
एका टोकापासभि द सऱ्या टोकापयंि आगगाड्या स रू झाल्या, जगािील हिरहिराळ्या देशािंा जोडिाऱ्या 
आगबोटींिा संिार सवयत्र होऊ लागला. त्यािबरोबर लाबं लाबं रस्िे, पभल, धरिे, कालव ेह्यािंी कामे स रू 
झाली व जीविोपयोगी वस्िभंच्या औद्योहगक उत्पादिािी साधिे सवयत्र प्रिाराि येऊ लागली. सवयत्र स बिेिी 
हिन्हे हदसभ लागली. हविारविंािें स्वप्ि आकार घेऊ लागले. 

 
त्यािबरोबर कोळशावर आधारलेल्या ह्या क्रािंीिी द सरी बाजभ लोकाचं्या लक्षाि आल्याहशवाय 

राहहली िाही. कोळशाच्या वापराम ळे औद्योहगक शहरावंरील आकाश काळ्या ध रािे िरूि जाऊ  लागले. 
हवा प्रदभहषि होऊ लागली, शहरावर क रूपिेिे पटल िढले व अवकळा पसरली. स ंदर इमारिींवर काळ्या 
रंगािी प टे वाढभ  लागली. ट मदार घरािंी जागा गदी दाटीिे वसलेल्या कलाहीि कामगार वस्त्यािंी घेिली. 
कामगारािंी आरोग्यहािी झाली. मािसे ध रकटली व त्यािंी मिेपि. ही झाली िाण्यािी द सरी बाजभ. 

 
हवसाव्या शिकाि औद्योहगक क्रािंी आिखीि स्स्थरावली. परंि  त्या हवस्िारािे स्वरूप बरेि हिन्न 

होिे. हिन्निेिे कारि म्हिजे घि काळ्या कोळशािी जागा प्रवाही स्वच्छ केलेल्या िेलािे घेिली हे होय. 
िेल हे मािसाच्या दृष्टीआड िभहमगि होिे. हजारो वष े िेल िभपृष्ठाखाली असभिही मािसाला त्यािा पिा 
िव्हिा. कोळशाजवजी इंधि म्हिभि िेलािा उपयोग करूि आगबोटी व आगगाड्या वगैरे पभवीिी 
वाहि कीिी साधिे िालभ  राहहली. एवढेि काय िर आिा जवळ जवळ ८०-८५ टके्क प्रवाशी बोटी व मालवाहभ 
बोटी ह्या िेलावरि िालिाि. आगगाडीच्या वाफेच्या इंहजिािी जागा हडझेल इंहजिे वाढत्या प्रमािावर 
घेऊ लागली आहेि. परंि  गेल्या काही दशकािं दोि अहजबाि िवीि अशी वाहि कीिी साधिे िेलाम ळे 
शक्य झाली, िी म्हिजे मोटारगाड्या व हवमािे. ह्यासंाठी लागिारी अन्िदयहि इंहजिे (internal 
combustion engines) िेलावरि िालिाि. िवीि इंहजिामं ळे वाहिे आटोपशीर व वापरण्याला सोयीिी 
झाली आहेि. वरील दोन्ही वाहिािंा आगळे महत्त्व प्राप्ि झाले आहे. 

 
हवमािािे महत्त्व त्याच्या अिीव वगेामध्ये आहे. जहमिीवरूि म्हिजे रूळावरूि जािाऱ्या 

आगगाड्यािंा रूळाबरोबर होिाऱ्या घषयिाम ळे गहिहवरोध होिो. त्यािप्रमािे पाण्याच्या पृष्ठिागावरूि 
जािाऱ्या आगबोटीच्या गिीला पाण्याम ळे हवरोध होिो. त्याचं्या वगेाला मयादा पडिाि त्या ह्या 
घषयिाम ळे. हवमािाच्या बाबिीि ही अडिि फारि थोडी. ध्विीपेक्षा जास्ि वगेािे जािारी हवमािे म्हिभि िर 
शक्य वाटभ  लागली. जगाच्या एका टोकापासभि द सऱ्या टोकापयंि प्रवास अल्पावधीि करिा येऊ लागला. 
अंिरे आक ं िि पावभ लागली. जग लहाि वाटभ  लागले. दभरदभरिे देश व लोक परस्पराचं्या जवळ आले. 
हवमािाच्या ह्या हकमयेमागील पे्ररक शक्िी िेल हीि आहे, हे ध्यािाि ठेवले पाहहजे. एवढेि िव्हे िर जग 
व्यापभि झाल्यावर मािभस अवकाशामध्ये संिार करू लागला िेव्हा त्यािा एकमेव आधार म्हिजे िेल हे 
इंधि. िेलािे घडहवलेला हवसाव्या शिकािील संिार-हवक्रम हा असा आहे. 
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द सरे प्रवास साधि म्हिजे मोटारगाडी. ह्यािा हविार हिराळ्या पािळीवर करिे जरूर आहे. 
आगगाडी काय ककवा आगबोटी, हवमािे काय ही वाहिे प्रिंड असिाि. त्यामध्ये शकेडो प्रवाशी असिाि. 
एका हठकािाहभि द सऱ्या हठकािी जािे एवढेि प्रवाश्यािें समाि उहद्दष्ट असिे. ही वाहिे सावयजहिक 
असिाि. व्यक्िीला ककवा व्यक्िीसमभहाला प्रवासािे वळेापत्रक, प्रवासािी हदशा, थाबंण्यािी जागा ह्यामध्ये 
काहीि बदल करिा येि िाही. त्याउलट मोटारगाडी मात्र खाजगी असिे. व्यक्िीच्या मालकीिी असिे. 
िी त्याच्या स्वाधीि असिे. त्याला स्विःला ककवा त्याच्या क ट ंबाला कोठे जावयािे, केव्हा जावयािे, कोठे 
थाबंावयािे हे ठरहविा येिे. सावयजहिक वाहिाचं्या वगेािे मोटारीला प्रवास करिा येिो. खरे म्हिजे थोड्या 
जास्ि वगेािे. मोटारगाडीच्या मालकाला केवळ प्रहिष्ठाि लाििे असे िव्हे िर त्याला संिारािे स्वािंत्र्य 
पि असिे. द्र िगिीिे वाटेल हिकडे जािा येिे. िालिाऱ्या मािसालास द्धा हे सारे स्वािंत्र्य असिे हे खरे. 
परंि  कमी पडिे िी त्याच्या पायािी गिी. मोटारीम ळे मािसाला जिभ प्रिंड गहिमाि असे पायि लािले 
आहेि. थोडक्याि ह्या शिकाि िेलाकडभि मािसाला हमळालेली मोटार व हवमाि ही दोि वरदािे होि!  

 
प्रगि देशामध्ये शिेीकामासाठी म्हिजे शिेावरील सवय कामासंाठी इहंजियतं्रािंा उपयोग करिाि. 

िागंरिी, पेरिी, पािी देिे, खिे घालिे, पीक कापिे, झोडपिे, मळिे, हिवडिे वगैरे सवय कामे यंते्रि 
करिाि. त्यािप्रमािे फळबागामंध्ये, फळे िोडिे, त्यािंी हिवड करिे, प्रिवारी लाविे, पेया िरिे, पॅक 
करिे वगैरे कामे यंते्रि करीि असल्याम ळे शिेकऱ्यािे श्रम व वळे हे वािले आहेि. 

 
गिीमाि यंत्राच्या िागाचं्या घषयिाम ळे झीज होिे. परंि  खहिज िेलािभि हमळिारे वगंिािे िेल 

वापरल्यािे घषयि थोडे होिे व यंत्रािी झीज बरीि कमी होिे. 
 
िेल हे प्रवाही असल्याम ळे िळािभि िे कोठेही िेिा येिे. कोळशाम ळे होिारी काजळी व धभर ही 

िेलाच्या बाबिीि िसल्याम ळे त्यािा वापर करिािा कोठे घाि िाही की काळेपिा िाही. हशवाय िेल हे 
इंधि स्वस्िही पडिे. अशा ह्या कारिामं ळे िेलािा वापर सारखा वाढि आहे. उष्ट्ििा व प्रकाश ह्याचं्यासाठी 
हवद्य िशक्िीिा आपि वापर करिो. िरीपि वीजहिर्ममिीसाठी जहित्रामध्ये िेलि वापराव ेलागिे असा हा 
िेलािा सवयव्यापी उपयोग आहे. 

 
आजकाल यंत्राकंडभि आपल्या स खी व समृद्ध जीविासाठी हकिी प्रिंड शक्िी आपि प्राप्ि करूि 

घेि असिो, ह्यािी कल्पिा एका शास्त्रज्ञािे केलेल्या हहशबेावरूि िागंलीि स्पष्ट होईल. एखाद्या 
ह कभ मशहािे सवय यंत्रािंा एक वषय रजा देऊि यंत्रबळाच्या जवजी मािसािें बाह बल एवढेि वापरावयािे असे 
ठरहवले िर काय होईल? आपली ससं्कृिी व जीविमाि आज आहे िेवढेि समृद्ध व स खी ठेवावयािे िर 
त्यासाठी जगािील साऱ्या लोकसंख्येच्या पािपट एवढ्या प्रिंड संख्येिे ग लाम (पृर्थवीबाहेरूि) आिाव े
लागिील व त्यािंा दररोज १० िास ह्याप्रमािे स टी ि घेिा वषयिर काम कराव ेलागेल. आध हिक यंत्रबळािे 
केवढे हे मोठे काम? ह्या यतं्रािंा लागिाऱ्या इधंिािा हविार करिा, त्यािील हिम्मा िाग प्रगि देशामध्ये 
िेलाकडभि प रहवला जािो. अमेहरकेसारख्या हवशषे प्रगि देशामध्ये ७० टके्क गरज िेलि िागहविे. 

 
ह्या संदिामध्ये िारिािे हित्र बरेि वगेळे आहे. काही वषांपभवी (१९५४ साली) िारिाच्या शक्िी-

उत्पादिािे हवहवध प्रकार ह्यािंा आराखडा प्रहसद्ध झाला होिा. त्यािील माहहिी िागंलीि उद्बोधक आहे. 
सवय शक्िीप्रकार ि लिेसाठी एका मापािे मोजिा याव े म्हिभि हवहशष्ट प्रकारिी (मग िी हवद्य ि असो की 
बाह बल असो) शक्िी एवढी शक्िी यंत्रािभि हिमाि करावयािी िर त्यासाठी इंधि म्हिभि हकिी कोळसा 
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लागेल ह्यािा हहशबे करिाि. त्याम ळे सवय शक्िीप्रकारािें कोळशािे वजि पहरमािामध्ये सममभल्य काढिा 
येिे. िीि मापिपद्धिी प ढील कोष्टकाि वापरली आहे. 
 
भारतामध्ये शक्ती-उत्पादनाचे स्वरूप 
 

कोष्टक क्र. ४·१ 

( १) औद्योहगक के्षत्रािील शकेडेवारी 
 कोळसा .. .. १३·२ टके्क 

 

१७·८ टके्क  हवद्य ि .. .. २·२ टके्क 

 िेल व िैल पदाथय .. .. २·४ टके्क 

 .. ..   
(२) घरग िी कामासाठी 
 लाकभ ड .. .. ४·५ टके्क 

 
४३·६ टके्क 

 शिे व गोवऱ्या .. .. ४२·१ टके्क 
 .. ..   
( ३) शिेी कामासाठी 
 मािवी बाह बल .. .. ३·७ टके्क 

 

३५·६ टके्क  पश बल .. .. ३०·९ टके्क 
 बैलगाडी .. .. १·० टके्क 
 

िारिाला लागिाऱ्या सवय शक्िींमध्ये ४२·१ टके्क एवढा िाग शिेाच्या गोवऱ्या जाळभि हमळिो. ह्या 
गोष्टीकडे लक्ष वधेिे आवश्यक आहे. शिेािा खि म्हिभि उपयोग ि होिा जळि म्हिभि त्यािा उपयोग 
करूि आपि शिेीिे उत्पादि कमी करीि आहोि. गोवऱ्यािंा इधंि म्हिभि उपयोग हे केवळ 
मागासलेपिािे लक्षि िसभि िे आपल्या अज्ञािािे पि लक्षि आहे. 
 

िारिामध्ये दरमािशी दरसाल एक-दशाशं टि कोळसा जाळभि जेवढी शक्िी प्रकट होिे िेवढी 
शक्िी हवहवध कामासंाठी लागिे. हेि प्रमाि अमेहरकेमध्ये १० टि म्हिजे १०० पट आहे. इंग्लंडमध्ये हेि 
प्रमाि ६० पट िर रहशयामध्ये ३० पट आहे. जगािी सरासरी १२ पट एवढी मोठी आहे. ह्यावरूि ि लिेिे 
आपि जगाच्या हकिी मागे आहो व प ढे हकिी वाटिाल करावयािी आहे ह्यािी कल्पिा येिे. पभवीच्या 
मािािे आिा िारि प्रगहिपथावर आहे हे हिहिि; परंि  वगे मात्र मंद आहे. 

 
िेलधंद्यािे एक वैहशष्ट्य मोठे गमिीिे आहे. जगामध्ये िेल ४०-४५ देशामंध्येि आढळिे. त्यापैकी 

बरेि देश अहवकहसि ककवा मागासलेले आहेि. दहक्षि अमेहरका व मध्य-पभवेिी अरब राष्ट्रे ह्यामध्ये खहिज 
िेलािे बरेि मोठे उत्पादि होिे. िेल उत्पादक देशापंैकी काही देशािें अथयसंकल्प केवळ िेलाच्या 
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स्वाहमत्त्वावर आधारलेले आहेि. अशा िऱ्हेिे िभहमगि िेलसंिय ही एक प्रकारे काही मागासलेल्या देशािें 
ग प्िधि आहे. त्यािा फायदा िेल उत्पादक देशािंा प ऱ्या प्रमािाि हमळि आहे. 
 

खरे म्हिजे अमेहरकेसारखा प्रगि व एका वळेिा िेलसपंन्न देश िेलाच्या वाढत्या उत्पादिाम ळे व 
वाढत्या वापराम ळे, आरंिी िेलािी हियाि करिारा देश गेल्या महाय द्धािंिर िेलािी आयाि करू लागला. 
अमेहरकेिे िभहमगि िेलसिंय आिा आटभ  लागले आहेि. ह्या उलट मध्य-आहशयासारख्या देशामंध्ये िेलािे 
उत्पादि गेल्या महाय द्धािंिर हवशषे मोठ्या प्रमािावर होऊ लागले आहे एवढेि िव्हे िर त्या देशामंध्ये 
िेलासाठी पभवेक्षि (prospecting) केल्यािंिर, त्या हठकािी जगािील साऱ्या िेलाच्या साठ्यापैकी ५० 
टक्क्यापेंक्षाही जास्ि िेलसिंय असल्यािे आढळभि आले आहे. अशािऱ्हेिे एकावळेी मागासलेल्या लहाि 
देशाकंडे िजीकच्या िहवष्ट्य काळामध्ये िेलािी बरीिशी मक्िेदारी येिार आहे आहि त्या आि षंगािे त्यािंा 
जागहिक राजकारिामध्ये महत्त्व प्राप्ि होिार आहे. 

 
िेल उत्पादिामध्ये रहशयाला वगेळेि महत्त्व आहे. ह्या शिकाच्या आरंिी बाकभ  येथील 

िेलखािीम ळे रहशयाला िेल व्यवसायामध्ये महत्त्व प्राप्ि झाले होिे. रहशयािभि परदेशी िेल हियाि होि 
असे. आज रहशयाला आपल्या वाढत्या गरजासंाठी, हवशषेिः याहंत्रक शिेीम ळे काही प्रमािाि िेल आयाि 
कराव ेलागि आहे. िरीपि रहशयािा हवस्िीिय िभप्रदेश व िेथे िेलासाठी झालेल्या पभवेक्षिामध्ये आढळभि 
आलेला िभहमगि िेलसंिय लक्षाि घेिा रहशयाला राजकीय महत्त्वाबरोबर िेल उत्पादिामध्ये पि 
अग्रस्थाि हमळण्यािा संिव आहे. ही सारी खहिज िेलािी कृपा. 
 
थोडी पार्श्मभूमी 
 

खहिज िेलािा प्रिाव ह्या शिकामध्ये प्राम ख्यािे जािवला असला िरी त्यािा इहिहास फार ज िा 
आहे. पाण्यािे झरे सवयत्र आढळिाि. िरीपि कोठे कोठे ह्या झऱ्यािभि येिाऱ्या पाण्यावर िेलािा िवगं 
ककवा जहमिीिभि हझरपभि वर आलेले िेल ही प्रािीि काळापासभि लोकाचं्या पहरियािी असली पाहहजेि. 
परंि  त्यािा उपयोग कोिालाि माहीि िसावा असे वाटिे. वारा, सभयािी िीव्र उष्ट्ििा ह्याचं्या साहाय्यािे 
ह्या िेलािी वाफ होऊि गेल्यावर मागे उरलेल्या अॅस्फाल्टिे म्हिजे डाबंरािे उपयोग माहीि असाव ेअसे 
आढळभि येिे. ७,००० वषापभवी, बॅहबलोहियाच्या ससं्कृिीिा उगम होण्यापभवी कॅस्ल्डस लोकाचं्या शहराचं्या 
उत्खििामध्ये डाबंरािा वापर होि असल्यािे आढळभि आले आहे. कििीच्या हवटा जोडण्यासाठी 
ि न्याजवजी असॅ्फाल्ट वापरलेले आढळिे बॅहबलोहियामध्ये रस्िे व पायवाटा बाधंण्यासाठी व दगडहवटािें 
साधंकाम करण्यासाठी अॅस्फाल्टिा वापर करीि असि. 
 

कॅस्स्पयि सम द्राच्या काठी बाकभ  शहराच्या आसपास जहमिीिभि हझरपिारे िेल व िैसर्मगक वायभ 
ह्याचं्या ज्वलिाम ळे हिघिारी अखंड ‘अस्ग्िज्योि’ ही ज न्या इरािी लोकाचं्या धमयिाविाशंी हिगहडि आहे. 
ह्या िैसर्मगक अस्ग्िज्योिीिे दशयि घेण्यासाठी लाबंभि लाबंभि िाहवक लोक येि असि. त्यामध्ये िारिीय 
लोकही असि. 

 
होड्या, गलबिे व त्यावर वापरावयािी दोरखंडे ही पाण्यामध्ये क जभ िये म्हिभि त्यािंा अॅस्फाल्टिे 

लेपि लावण्यािी पद्धि प रािि काळापासभि आजिागायि िालभ  आहे. इहजप्िमध्ये अॅस्फाल्टिा उपयोग 
अगदी हिराळ्या कामी होि असल्यािी िोंद आहे. मृि देहािें पहररक्षि करण्यासाठी म्हिजे ‘ममी’ साठी 
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अॅस्फाल्टिा उपयोग करीि असि. इहजप्िच्या लोकािंा अॅस्फाल्टला प्रहिशबद ‘महमया’ असा आहे. 
 
औद्योहगक हवकासाच्या आध हिक इहिहासामध्ये १८५९ सालािे एक महत्त्वपभिय वषय म्हिभि ठळक 

अक्षराि िोंद करावी लागेल. िारिाच्या पहहल्या स्वािंत्र्य संग्रामािंिर दोि वषांिी म्हिजे १८५९ साली 
हिहििपिे िेल काढण्यासाठीि हवहहरी खोदण्याि आल्या व हवहहरीिभि िेल बाहेर काढण्याि आले. 
जगािील फार मोठ्या व बऱ्याि खिाच्या पि िेवढ्याि महत्त्वाच्या उद्योगािी पायािरिी झाली. 
 

िेल-हवहहरींिा थोडा पभवेहिहास आहे. १८०६ सालच्या आसपास पहिम व्हर्मजहिया ह्या अमेहरकेच्या 
एका राज्यामध्ये खोल हवहहरीिभि खारट पािी बाहेर काढभि, त्यापासभि ‘मीठ’ हपकवीि असि. परंि  एकदा 
एका हवहहरीिभि बाहेर काढलेले खारट पािी स्वच्छ िव्हिे. पाण्याला िेलकट वास आला व पाण्यावर 
िेलािा िवगं हदसभ लागला. हे अश द्ध खारट पािी पाहभि मीठ हपकहविाऱ्या लोकािंी ियंकर हिराशा 
झाली. िेलािा वास असलेले मीठ कोि हवकि घेिार?  ह्या हवहहरी हिरुपयोगी म्हिभि त्यािी िाईलाजािे 
सोडभि हदल्या. पाण्यािील ह्या अपद्रव्याला उज्वल िहवष्ट्यकाळ आहे हे त्यावळेी लोकािंा कसे कळिार? 
पाण्यािील अशा या अपद्रव्याकडे येल हवद्यापीठािील रसायिशास्त्राच्या प्राध्यापकािें लक्ष वधेण्याि आले. 
त्यािंी पाण्यािील िेलािा रसायिशास्त्रदृष्ट्या अभ्यास करूि हे िेल व्हेल माशाच्या िेलाप्रमािे हदव्यामध्ये 
जळिारे आहे व त्यािा वगंिासाठी स द्धा उपयोग करिा येईल असा आपला अहिप्राय कळहवला. 
 

त्यािंिर १८५९ साली पेिहसल्वाहियामधील हटटसहवले ह्या गावी िेलासाठी हवहीर खोदण्याि 
आली. रहशयामध्ये १८४० सालीि ३,००० टि िेल बाहेर काढण्याि आल्यािा हिदेश आढळिो. 
अमेहरकेच्या पहहल्या प्रयत्िामध्ये स दैवािे २२ मीटरवर (७० फ टावर) िेल लागले. ह्या कामी प ढाकार 
घेिला होिा िो कियल एडहवि डे्रक ह्यािंी. डे्रक हे फार मोठे उत्साही, धडाडीिे व खटपटी गृहस्थ होिे. 
डे्रक ह्यािंा कियल हा लष्ट्करी ह द्दा िव्हिा. परंि  आपल्या िावाला प्रहिष्ठा लािावी व लोकामंध्ये हवश्वास 
हिमाि व्हावा ह्या उदे्दशािे हा हकिाब त्यािंी स्विः होऊि धारि केला होिा. त्यावळेी इहंजि-शक्िीिा 
उपयोग पाण्यासाठी हवहहरी खोदण्यासाठी व पािी वर काढण्यासाठी होि होिा. डे्रक ह्यािी िेि िंत्र 
वापरूि िेल-हवहहरी खोदल्या. त्यावळेिे िंत्र अगदी सामान्य व अहवकहसि असे होिे. 
 

डे्रक ह्यािंी खािीिभि काढलेले िेल अगदीि कलाहीि, अस्वच्छ व ब ळब ळीि असे हदसे. त्याबद्दल 
कोिाला आकषयि वाटेल असे त्याच्या रूपामध्ये काहीि िव्हिे. उलट घृिा वाटावी असाि त्यािा वास, 
रंगरूप ही होिी. म्हिभिि त्याला इंग्रजीि ‘क्रभ ड’ िेल म्हिजे अश द्ध, असंस्काहरि िेल असे म्हििाि. 
 

ह्या अश द्ध िेलािे श द्धीकरि िट्टीमध्ये ऊध्वयपािि केल्यावर त्यामधभि वाढत्या िपमािाप्रमािे, 
प्रथम पेरोल, िंिर केरोसीि व िंिर इिर द्रव्ये हिघिाि. ह्यापैकी केरोसीिहशवाय इिर द्रव्यािंा 
आरंिकाळी काहीि उपयोग िव्हिा. िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये साििारी हिरुपयोगी अडगळ जाळभि 
िाहीशी करावी लागे. िट्टीमध्ये केरोसीििे ऊध्वयपािि होण्यापभवी पहहल्याप्रथम ऊध्वयपािि होिारे द्रव्य 
म्हिजे गसॅोहलि ककवा पेरोल. परंि  िे शीघ्र ज्वालाग्राही असल्याम ळे वािीच्या हदव्यासंाठी त्यािंा उपयोग 
होण्यासारखा िव्हिा. हशवाय त्यािी ज्योि हफकट हिळी व िेजहीि असल्याम ळे प्रकाश हमळहवण्याच्या 
दृष्टीिे पेरोल फारसे उपयोगी िाही. वािीच्या हदव्यामंध्ये वापरावयाला केरोसीि हे उत्कृष्ट िेल आहे. 
केरोसीि िेल सहजासहजी पेट घेि िाही. थोडे िापहवल्यावर िे जळभ लागिे. केरोसीि हदव्यािी वाि 
एकदा जळभ लागली मग मात्र िी सिि जळि राहिे. हशवाय िी ज्योि िागंली प्रकाशमयी असिे. त्याम ळे 
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कंहदलामध्ये केरोसीििा उपयोग होऊ लागला. हदवा ककवा कंहदल ह्याचं्यासाठी केरोसीिच्या 
उपय क्ििेम ळे अमेहरकेिे केरोसीि िेल जगिर लोकहप्रय झाले. गहरबापासभि श्रीमंिापयंि, िीिपासभि 
आहिकेपयंि लोकािंी घरे अमेहरकेच्या केरोसीि िेलािे प्रकाशमाि होऊ लागली. जगािील सवय 
हठकािाहभि िेलािी मागिी येऊ लागली. िेलािी मागिी सारखी वाढि होिी. 
 

िेलाच्या धंद्याि बराि पसैा हमळिो हे कळल्याबरोबर बऱ्याि कंपन्यािंी िाडंवल जमवभि िेलाच्या 
खािींिा शोध स रू केला. परंि  पृष्ठिागावर राहभि िेल खाली िेमके कोठे सापडेल हे हिहििपिे सागंिे 
त्यावळेी कोिालाि शक्य िव्हिे. आजही िभशास्त्रािे हवशषे ज्ञाि व प्रगि िंत्र वापरूिही ह्या हवषयीिी 
अहिहिििा काही प्रमािाि कायम आहे. मोठ्या अपेके्षिे हवहीर खोदावी व िी कोरडीि हिघावी असे अि िव 
आरंिी प ष्ट्कळ येि. ह्यामध्ये बराि पैसा वाया जाई व कंपिीच्या प्रवियकािंा उत्साह व उमेद ह्यावर हवरजि 
पडे. िव्या कंपन्या उदयाला येि होत्या. परंि  ज न्या कंपन्यािें हदवाळे हिघि होिे. िेलािा शोध हा त्याम ळे 
एक ज गार होऊि बसला. केव्हा लक्षाधीश िर केव्हा हिक्षाधीश. व्यवहारामध्ये शहाण्या झालेल्या कंपन्या 
एकत्र येऊि, त्यािंी महामंडळे (Corporations) स्थापि केली. महामंडळािंी मोठ्या प्रमािावर िेलासाठी 
खािी खिभि यश व अपयश ह्यािंा योग्य मेळ घािला. त्याम ळे महामंडळे हटकभ ि राहहली. एवढेि िव्हे िर 
त्यािंी िागंली िरिराट होऊ लागली. केरोसीििा उपयोग हदव्यासंाठीि होई. 
 

केरोसीििे उत्पादि वाढभ  लागले त्याबरोबरि पेरोल ह्या द्रव्यािी हिर्ममिी पि वाढभ  लागली. 
हदव्यासंाठी त्यािा उपयोग िसल्याम ळे पेरोल जाळभि त्यािा िाश करावा लागे. एवढ्या प्रिंड पेरोल 
साठ्यािा िाश करावा लागिे ह्या गोष्टीम ळे शास्त्रज्ञ अस्वस्थ होिे साहहजकि होिे. वाया जािाऱ्या 
पेरोलिा काही उपयोग करिा येईल का? ह्या दृष्टीिे शास्त्रज्ञ व िंत्रज्ञ ह्यािें प्रयत्ि िालभ  झाले. त्यािंा यश 
आले. परंि  त्यािे श्रेय मात्र अमेहरकेच्या संशोधकािंा ि हमळिा िे जमयि संशोधकाकंडे गेले. 

 
१८६६ साली प्रथमि ऑटो (Otto) ह्या जमयि संशोधकािे अन्िदयहि (internal combustion) 

इंहजिे शोधभि काढली. त्यालाि िि घाि िक्र इंहजिे (four-cycle engines) असे म्हििाि. त्यािंिर 
रुडाल्फ डीझेल ह्यािंी हिघाििक्र (two-cycle) इंहजिे ह्यािंा शोध लावला. ह्या इंहजिािे 
आरंिीिे प्रयोग यशस्वी झाले िाहीि. िंिर ह्यामध्ये बऱ्याि स धारिा केल्यावर १८९७ साली हडझेल 
इंहजिािा वापर प्रथम स रू झाला. हडझेल इंहजिासाठी पेरोलप्रमािे हडझेल ऑईलसारख्या जास्ि 
उत्कलिाकं असिाऱ्या िेलािा उपयोग करिा येिो. हडझेल िेलािी ज्वालाग्राहहिा बरीि कमी आहे. 
हडझेल इंहजिे थोडी मोठी व बळकट असल्याम ळे, त्यािंा उपयोग रक, आगबोटी, आगगाड्या ह्यासाठीि 
म ख्यिः होि असिो. सामान्यपिे खाजगी मोटारगाड्यासंाठी िि घाििक्र इहंजिे म्हिजे ऑटो-इंहजिे 
जास्ि लोकहप्रय झाली आहेि. त्याकहरिा फक्ि पेरोलि वापरिा येिे. पेरोलिा खप वाढवावयािा िर 
पेरोल वापरिाऱ्या गाड्यािंी सखं्या वाढली पाहहजे. ही वाढ िेहमीप्रमािे म्हिजे इिर के्षत्राि होिे िशीि 
मंदगिीिे झाली असिी. 
 

परंि  औद्योहगक के्षत्रािील एक द्रष्टे हेन्री फोडय ह्यािंी प्रिंड उत्पादिाच्या िवीि िंत्रािंा अवलंब 
करूि मोटारगाड्यािंी मोठ्या प्रमािावर हिर्ममिी स रू केली. खरे म्हिजे हेन्री फोडय ह्याचं्या प्रिडं 
उत्पादिाच्या अहििव िंत्रािें अि करि इिर के्षत्रािही होऊ लागले. औद्योहगक के्षत्रािील िरघोस वाढीमागे 
हेि रहस्य आहे. सवयसाधारि ग्राहकाला परवडिील अशा वस्िभ साहहजकि स्वस्ि असल्या पाहहजेि. 
वस्िभिी ग िविा कायम राखभि, हििी ककमि कमी करण्यािा एकि मागय असिो आहि िो म्हिजे वस्िभिे 
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प्रिंड प्रमािावर उत्पादि करिे. उत्पादि जास्ि िेवढ्या प्रमािाि वस्िभिी ककमि कमी. त्याम ळे खप जास्ि 
िेवढा व्यापारी फायदाही जास्ि. अमेहरकेच्या आरंिीच्या समृद्धीिे व स बिेिे हेि ममय होिे. स वियय गािे 
लोि समाजािील सवय स्िरापयंि पोहोिहवण्यािा हाि खरा यशस्वी मागय. 
 

हेन्री फोडयिे १९०९ साली आरंि केला िो १० हजार मोटारी हवकभ ि. त्यावळेी त्यािंी ककमि ९४० 
डॉलर एवढी होिी. अमेहरकेमध्ये स द्धा हा मोठा हवक्रमि मािला गेला. परंि  िो केवळ आरंि होिा. प ढील 
५-६ वषाि त्यािे अडीि लाख गाड्या हवकभ ि िवीि उच्चाकं गाठला. आहि िो स द्धा मोटारींिी ककमि हिम्मी 
करूि. छापखान्याच्या शोधाम ळे मोठ्या प्रमािावर प स्िके छापभि िी स्वस्ि ककमिीि उपलबध झाल्याम ळे 
गहरबापासभि श्रीमिंापयंि सवांिा प स्िके हवकि घेिे शक्य झाले. हवद्या, ज्ञाििाडंार सवांिा ख ले झाले. 
िेि श्रेय हेन्री फोडय ह्याचं्या हिर्ममिीिंत्राला आहे. अमेहरकेमध्ये िरी मोटारगाडी ही आिा श्रीमंिािी 
हमरासदारी राहहलेली िाही. 
 

गेली काही वष ेमोटारगाड्यािंी संख्या एवढी वाढली की पेरोलिी मागिी केरोसीिपेक्षाही जास्ि 
होऊ लागली. खहिज िेलामध्ये ‘िैसर्मगक'रीत्या असिारे पेरोल अप रे पडभ  लागले. त्याम ळे खहिज 
िेलािील इिर िागापंासभि रासायहिक प्रहक्रया करूि ‘रासायहिक’ पेरोल बिहवण्यािी गरज पडभ  लागली. 
 

ही वाढिी मागिी प रहवण्यामध्ये िेलश द्धीकरि िंत्रामध्ये बदल कराव ेलागले. त्यामधभि ियार 
होिारे काबयिी वायभ ह्यािें प्रमाि वाढभ  लागले. ह्या वायभिंी वाढिी अडगळ श द्धीकरि कारखान्यािंा जािवभ 
लागली. अडगळ जाळभि िष्ट करिे हा एकमेव मागय कारखािदारापं ढे होिा. ह्या बह मोल द्रव्यािा उपयोग 
कसा करावयािा ही िवीि समस्या शास्त्रज्ञापं ढे उिी राहहली. 

 
रसायिशास्त्र व सशं्लहेषि काबयिी रसायिशास्त्र ह्यािंी प्रगिी होि गेली आहि आिा ह्या वायभंपासभि व 

इिर द्रव्यापंासभि प ष्ट्कळ उपय क्ि द्रव्ये ियार करण्यािे मागय सापडले आहेि. आल्कोहोल, रबर, प्लॅस्स्टक, 
औषधे, जंि िाशके अशा उपय क्ि हकिीिरी द्रव्यािंी हिर्ममिी हिरुपयोगी वायभ व अन्य द्रव्ये ह्याचं्यापासभि 
होऊ लागली. एवढेि काय िर गेल्या १५-२० वषांि ‘पेरोरसायिे’ हा रसायिशास्त्रािा िवीि हविाग 
िागंलाि िावारूपाला आला आहे. ह्या साऱ्या प्रगिीच्या मागे शकेडोि िव्हे िर हजारो शास्त्रज्ञ, िंत्रज्ञ, 
यतं्रहवशारद उिे आहेि. शास्त्रज्ञािें सशंोधि व यंत्रज्ञािंी कल्पकिा ह्याम ळेि प्रगिीिा हा उच्च कबदभ गाठिे 
शक्य झाले आहे. 

 
गेल्या १०० वषांि हवहवध के्षत्राि, हवशषेिः औद्योहगक के्षत्राि झालेली प्रगिी लक्षाि घेिली िर 

कोिालाही आियय वाटेल. एवढ्या अल्पकाळाि एवढी मोठी प्रगिी असाधारि अशीि आहे. ह्यािे श्रये 
एकाि वस्िभला द्यावयािे असेल िर ‘खहिज िेल’ ह्या वस्िभकडे बोट दाखवाव ेलागेल. आज जगामध्ये 
दररोज दोि अबज टिापेंक्षाही जास्ि खहिज िेल वापरले जािे. ह्यालाि ‘काळे सोिे’ ककवा यतं्राचं्या 
काययक्षमिेसाठी लागिारी यतं्रािंी ‘रक्ि वाहहिी’ असे म्हििाि िे यथाथय आहे. असे हे िेलािे िवीि य ग 
आहे. 
 

** 
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प्रकरि पाच 
 

काबमनी रसायनाचंी मूलतत्त्व े
 

साऱ्या हवश्वामधील हवहवध पदाथांिी घडि करण्यासाठी लागिारी मभलद्रव्ये स मारे ९० असल्यािा 
शोध रसायिशास्त्रज्ञािंी लावला आहे. परंि  त्यामधील बरीि मभलद्रव्ये द र्ममळ आहेि. िी आपल्या िेहमीच्या 
पदाथांमध्ये आढळि िाहीि. हवा, पृर्थवी, सम द्र ह्यामध्ये आढळिाऱ्या सवयसाधारि पदाथांिी घडि केवळ 
िीस मभलद्रव्यािंी झालेली आहे. रसायिशास्त्रदृष्ट्या श द्ध द्रव्यािंी घडि मभलद्रव्याचं्या अिभंच्या सयंोगाम ळे 
होिे व त्या द्रव्यािें रेिभ बििाि. अिभ व रेिभ ह्यािंी आपल्या हवषयाच्या अि रोधािे ढोबळ कल्पिा देिा 
येईल. अिभ म्हिजे मभलद्रव्यािा लहािािला लहाि कि. हेि कि रासायहिक संयोगामध्ये िाग घेिाि. 
परंि  संय गाच्या लहािािल्या लहाि किाला रेिभ म्हििाि. त्यािप्रमािे वायभरूप मभलद्रव्यािें दोि अिभ 
एकत्र येऊि रेिभ बििो. मभलद्रव्यािंी यादी प ढे कोष्टक क्र. ५·१ मध्ये हदलेली आहे. मभलद्रव्याचं्या िावाप ढे 
रसायिशास्त्रज्ञ वापरिाि िी मभलद्रव्यािंी हिन्हे ककवा सहंक्षप्ि िाव े हदलेली आहेि. ही िावे म्हिजे 
मभलद्रव्याच्या अिभिंी िाव ेआहेि. काही मभलद्रव्ये घिरूप आहेि िर काही द्रवरूप ककवा वायभरूप आहेि. 
त्यािें थोडक्याि वियि पि हदलेले आहे. मभलद्रव्यािंी हिन्हे ही आिंरराष्ट्रीय आहेि. िी िशीि ठेवण्याि 
आलेली आहेि. त्यािंा क्रम साधारिपिे इंग्रजी आद्य अक्षराि सार आहे. 
 

कोष्टक क्र. ५·१ 

मूलद्रव्याचे नाव णचन्ह  विमन 

ॲल्य हमहिअम .. .. Al .. हलका, रुपेरी धािभ 
बेहरअम .. .. Ba .. मृदभ व िकाकिारा धािभ 
ब्रोहमि .. .. Br .. जड व उदी रंगािा द्रव 
कॅस्ल्शअम .. .. Ca .. हलका व िकाकिारा धािभ 
 

मूलद्रव्याचे नाव  णचन्ह  विमन 

काबयि .. C .. काळा घि पदाथय ककवा स्वच्छ स्फहटक (हहरा) 
क्लोरीि .. Cl .. हहरवट हपवळा वायभ 
कोबाल्ट .. Co .. हठसभळ राखी रंगािा धािभ 
कॉपर (िाबंे) .. Cu .. मृदभ लालसर धािभ 
फ्लोरीि .. F .. हपवळसर वायभ 
स विय .. Au .. जड मऊ हपवळा धािभ 
हायड्रोजि .. H .. हलका रंगहीि वायभ 
आयोहडि .. I .. गडद जािंळे स्फहटक 
लोह .. Fe .. राखी रंगािा धािभ 
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हशसे .. Pb .. जड मऊ हिळसर राखी धािभ 
हलहथअम .. Li .. हलका मृदभ श भ्र धािभ 
मगँ्िेहशअम .. Mg .. हलका श भ्र धािभ 
मगँिीज .. Mn .. हठसभळ राखी पाढंरा धािभ 
पारा (मक्य यरी) .. Hg .. जड रुपेरी द्रव धािभ 
हिकेल .. Ni .. घट्ट श भ्र धािभ 
िायरोजि .. N .. रंगहीि वायभ 
ऑस्क्सजि .. O .. रंगहीि वायभ 
फॉस्फरस .. P .. मेिासारखे घिरूप द्रव्य 
पोटॅहशअम .. K .. हलका मऊ िंदेरी धािभ 
हसहलकॉि .. Si .. हठसभळ राखी स्फहटक 
िादंी .. Ag .. जड िकाकिारा श भ्र धािभ 
सोहडअम .. Na .. हलका मऊ िंदेरी धािभ 
गंधक .. S .. हपवळसर हठसभळ स्फहटक 
कहथल .. Sn .. िंदेरी श भ्र धािभ 
टायटेहिअम .. Ti .. िकाकिारा श भ्र धािभ 
जस्ि .. Zn .. हठसभळ हिळसर पाढंरा धािभ 
 

ह्यापैकी काही मभलद्रव्ये मभळ स्वरूपामध्ये आढळि िाहीि. सामान्यपिे िी द सऱ्या कोित्यािरी एक 
ककवा अहधक मभलद्रव्याशंी जोडलेली म्हिजे संयोग पावलेली असिाि. 

 
ह्या मभलद्रव्यापंैकी हायड्रोजि, काबयि, िायरोजि व ऑस्क्सजि ह्यािंा अग्रगण्य मभलद्रव्ये माििाि. 

आपल्या जीविाशी संबधं येिाऱ्या पदाथांिे हवश्लेषि केल्यास, त्यामंध्ये हीि िार द्रव्ये प्रम ख असल्यािे 
आढळभि येईल. काबयि ह्या एक मभलद्रव्यापासभि ियार होिाऱ्या पदाथांिी यादी केली िर त्यामधील 
रासायहिक पदाथय लाखािी मोजाव े लागिील. एवढे हे महत्त्वािे मभलद्रव्य आहे. हा माि इिर द सऱ्या 
कोित्याही मभलद्रव्याला हमळालेला िाही. काबयि ह्या मभलद्रव्यामध्ये एवढे रासायहिक पदाथय ियार 
करण्यािे सामर्थयय आले िरी कशाम ळे? हे समजण्यासाठी ‘संय जा’ म्हिजे काय ककवा संय जा कशाला 
म्हििाि, ह्यािबरोबर काबयि ह्या मभलद्रव्यािी काही वैहशष्ट्ये माहीि करूि घेिे आवश्यक आहे. 

 
कोित्याही रासायहिकदृष्ट्या श द्ध असलेल्या द्रव्यामध्ये असलेली मभलद्रव्ये ही केवळ एकत्र 

हमसळलेली िसिाि. म्हिजे त्यािें िे हमश्रि िसभि िो त्यािंा रासायहिक संयोग असिो. संयोग होऊि 
बिलेल्या द्रव्याला संय ग म्हििाि. हमश्रि व संय ग ह्यामधील िेद स्पष्ट करण्यासाठी सोयीिे उदाहरि 
म्हिजे आपल्या खाण्याि येिारे मीठ. हमठामध्ये सोहडअम हा धािभ व क्लोरीि हा वायभ ही दोि मभलद्रव्ये 
असिाि. सोहडअम हा िकाकिारा मऊ धािभ पाण्याि पडल्यास पाण्याशी प्रहक्रया होिारा असा धािभ आहे. 
क्लोरीि हा उग्र वासािा, िाकाला झोंबिारा असा वायभ आहे. ह्यािे केवळ हमश्रि केले िर त्या हमश्रिािे 
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ग िधमय म्हिजे दोिही मभलद्रव्याचं्या ग िधमािी बेरीज झाली असिी. परंि  त्या द्रव्यािंा रासायहिक सयंोग 
होऊि ‘संय ग’ बििो िेव्हा मभलद्रव्याचं्या ग िािंा लोप होऊि िवीि ग िधमय असलेले मीठ हे ियार होिे. 
ह्या उदाहरिावरूि हमश्रि व संय ग ह्यामधील फरक स्पष्ट होईल. सोहडअम व क्लोरीि ह्याचं्या सयं गाला 
स्विंत्र िाव आहे िे सोहडअम क्लोराइड. ही िाव े देण्यामध्ये काही संकेि आहेि, काही हियम आहेि. 
रासायहिक संयोग हा मभलद्रव्याचं्या अिभंिा होिो. मभलद्रव्याचं्या अिभंिा संयोग होऊि संय गािा रेिभ बििो. 
रेिभंिे ग िधमय व घटक अिभंिे ग िधमय हिन्न हिन्न असिाि हे हमठाच्या उदाहरिावरूि स्पष्ट होईल. 

 
दोि ककवा अहधक मभलद्रव्यािंा सयंोग होिो िेव्हा एका मभलद्रव्याच्या अिभंबरोबर द सऱ्या 

मभलद्रव्याच्या अिभंिा संयोग होिो. एका अिभशी द सरे हकिी अिभ संयोग पाविील म्हिजे प्रत्येक अिभिी 
संयोगक्षमिा हकिी आहे हे त्या मभलद्रव्यावर अवलंबभि असिे. ह्या संयोगक्षमिेलाि अिभिी ‘संय जा’ असे 
म्हििाि. उदाहरिाथय, हायड्रोजि अिभिी संय जा एक आहे, ऑस्क्सजि अिभिी दोि, िायरोजि अिभिी 
िीि व काबयि अिभिी िार आहे. हायड्रोजि व इिर िीि मभलद्रव्यािें अगदी साधे संय ग म्हिजे पािी, 
ॲमोहिआ व हमथेि हे होि. ह्या संय गाच्या रेिभिंी सभते्र हलहहण्यािी रसायिशास्त्रीय पद्धि म्हिजे प्रथम 
मभलद्रव्यािंी हिन्हे हलहहिाि व अिभंिी संख्या दाखहविारे अंक मभलद्रव्याचं्या हिन्हाप ढे परंि  थोडे खाली 
हलहहिाि. अशा रििेला सभत्र (formula) असे म्हििाि. वरील िीि द्रव्यािंी सभते्र : H2O; NH3; CH4 अशी 
हलहहिाि. एक संय जा दाखहवण्यासाठी छोटी रेषा काढभि पि ही सभते्र हलहहिाि. ह्यािंा रििासभते्र 
म्हििाि. उदाहरिाथय : 
 

 
 
दोि अिभ जोडावयािे िर त्यासाठी प्रत्येक अिभिी कमीि कमी एकेक संय जा वापरली जािे. 
हस्िादंोलि करण्यासाठी एका व्यक्िीच्या हािािा हमलाफ द सऱ्या व्यक्िीच्या हािाशी व्हावा 
लागिो. त्यािप्रमािे रासायहिक संय गामध्ये प्रत्येक अिभच्या कमीि कमी एकेका संय जेिा हमलाफ 
झाला पाहहजे. ह्याला एकेरी संय जापाश म्हििाि. काही हठकािी एकाजवजी दोि-दोि संय जािंा 
हमलाफ होिो. त्याला द हेरी संय जापाश म्हििाि. त्यािप्रमािे िीि-िीि संय जािंा हमलाफ होिो 
िेव्हा त्याला हिहेरी संय जापाश म्हििाि. उदाहरिाथय : हमथेि रेिभमध्ये केवळ एकेरी संय जापाश 

आहेि , िर इहथहलिच्या रेिभमध्ये दोि काबयि अिभ हे द हेरी संय जापाशािे जोडलेले आहेि 

परंि  सवय हायड्रोजि अिभ मात्र एकेरी पाशािे ज ळलेले आहेि. अॅहसहटहलििे सभत्र C2H2 असे आहे. 
त्यािा रेिभ  H-C C-H अशा िऱ्हेिे हलहहिाि. काबयि अिभ हिहेरी सयं जापाशािंी जोडलेले आहेि आहि 
दोन्ही हायड्रोजि ह्यामध्ये दोि एकेरी पाशािे जोडलेले आहेि. ह्या रेिभंमध्ये प्रत्येक काबयिच्या 
िार संय जा कशा वापरल्या जािाि हे समजभि येईल. 
 

काबयि अिभिे एकेरी संय जापाश हे घट्ट व स्स्थर असिाि. परंि  द हेरी ककवा हिहेरी संय जापाश हे 
अपेके्षप्रमािे जादा स्स्थरिा ककवा घट्टपिा दाखवीि िाहीि. उलट िे पाश म्हिजे अस्स्थरिेिे लक्षि आहे. 
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असे काबयिी रेिभ दोि काबयि अिभमधील आपली द हेरी व हिहेरी संय जा मोडभि द सऱ्या अिभशी सयंोग पावभि 
िी एकेरी संय जा करण्याला उत्स क असिाि. म्हिभिि द हेरी व हिहेरी संय जापाश असलेल्या काबयि अिभिें 
संय ग हे अस्स्थर असिाि. त्यािंा ‘असंिृप्ि’ काबयि संय गे म्हििाि, िर सवयि एकेरी संय जापाश असल्यास 
त्यािंा ‘संिृप्ि’ संय गे म्हििाि. 
 

काबयि अिभिे आिखी एक महत्त्वािे वैहशष्ट्य म्हिजे एक अिभ द सऱ्या अिभला, द सरा हिसऱ्याला 
अशा िऱ्हेिे काबयि अिभ एकमेकािंा जोडभि घेऊि वाटेल िेवढी लाबंि लाबं माहलका करू शकिाि. ह्या 
सवय वैहशष्ट्याम ळे काबयिपासभि ियार होिाऱ्या हवहवध रासायहिक द्रव्यािंा साकल्यािे हविार करण्यासाठी 
‘काबयिी रसायिशास्त्र’ ही एक रसायिशास्त्रािी स्विंत्र शाखा झाली आहे. इिर मभलद्रव्ये व त्यािें संय ग 
ह्यािंा हविार करिाऱ्या शाखेला ‘अकाबयिी रसायिशास्त्र’ असे म्हििाि. अकाबयिी अिभ हे अिभला त्याि 
मभलद्रव्यािा द सरा हिसरा अिभ असे जोडभि लांब साखळी बिवभ शकि िाहीि. त्याम ळे काबयि अिभिंी 
साखळी बिहविा येिें हे त्या अिभिें वैहशष्ट्य आहे. काबयिी रेिभंिी संख्या एवढी मोठी वाढली िी त्याम ळेि. 

 
काबयि व हायड्रोजि ह्या दोि मभलद्रव्यािें अिभ वापरूि आपल्याला हकिीिरी रेिभ प्रकार बिहविा 

येिील. अशा रेिभंच्या द्रव्यािंा हायड्रो-काबयि संय गे असे म्हििाि. बऱ्याि हायड्रो-काबयि संय गािें 
उगमस्थाि खहिज िेंल हे आहे. हायड्रो-काबयि द्रव्यािंा एक पोट-हविाग म्हिजे ‘संिृप्ि’ हायड्रो-काबयि 
संय गे. रसायिशास्त्रदृष्ट्या ही संय गे फारशी हक्रयाशील िसिाि. ह्यािंा ‘पॅराहफि’ असेही म्हििाि. 
पॅराहफि ह्यािा शबदाथय म्हिजे अत्यल्प आसक्िी. ह्या हायड्रोकाबयि संय गावर प्रयोगशाळेमध्ये वापरण्याि 
येिारी आम्ले, आल्के अशा ‘अहिहक्रयाकारकािंा’ फारसा पहरिाम होि िाही. ह्या संय गािील काबयिच्या 
वाढत्या संख्येप्रमािे श्रिेी बिहविा येिे. उदाहरिाथय हमथेि, इथेि, प्रोपेि, बय टेि, पेंटेि, हेक्झेि, हेपे्टि, 
ऑक्टेि, िॉिेन्, हडकेि व इिर ह्या श्रेिीिा म ळारंि हमथेि हा आहे. ह्या श्रेिीिील घटकािें सवयसाधारि 
सभत्र CnH2n+2 असे देिा येईल. त्यािील पहहला n हा काबयििी अि सखं्या दाखहविो व n िी ककमि एक 
ककवा त्यापेक्षा हकिीही जास्ि असभ शकेल. हायड्रोजििी अि संख्या काबयिच्या अिभंच्या द प्पट अहधक दोि 
एवढी असिे. प ढील कोष्टकाि (क्र. ५·२ मध्ये) सरलशृखंला हायड्रो-काबयि सयं ग-श्रेिी देण्याि आलेली 
असभि त्यामध्ये त्यािंी िावं,े सभते्र, रििासभते्र व उत्कलिाकं हदलेले आहेि. काही हायड्रो-काबयि रेिभंच्या 
पभवी येिारे ‘n’ हे अक्षर normal (म्हिजे ‘सामान्य') ह्या शबदािे अद्याक्षर आहे. 
 

कोष्टक क्र. ५·२ 
सरलशंृखला हायड्रो-काबमन श्रेिी 

िाव े सभत्र रििासभत्र उत्कलिाकं ०से. 

हमथेि CH4 
 

-१६१·५० 

इथेि C2H6 
 

-८८·५० 

प्रोपेि C3H8 
 

-४२·१० 
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n (सामान्य) बय टेि  C4H10 
 

-०·५० 

n (सामान्य) पेंटेि C5H12 
 

+३६·१° 

n  (सामान्य) हेक्झेि C6H14 
 

+६८·७° 

 
ही श्रेिी काबयिच्या ४०-५० अिभसंख्येपयंिही वाढहविा येईल. वरच्या क्रमांकािे हायड्रो-काबयि 
घिरूप असिाि. पॅराहफि मेि हे त्यािे उदाहरि आहे. 
 

आस्ल्कल मूलक.--काही काबयिी सयं गािंी रििा समजण्याच्या दृष्टीिे  ‘आस्ल्कल मभलक’ म्हिजे 
काय व त्यािे स्वरूप कसे आहे हे माहीि करूि घेिे आवश्यक आहे. हमहथल–CH3,  इहथल –C2H5, 
प्रीहपल–C3H7 वगैरे एक-सयं जी गटािंा ‘आस्ल्कल मभलक’ असे म्हििाि. ह्या गटामध्ये त्याचं्या संिृप्ि 
हायड्रो-काबयि म्हिजे हमथेि, इथेि, प्रोपेिपेक्षा एक हायड्रोजि कमी असिो. हे दाखहवण्यासाठी हायड्रो-
काबयिच्या िावािील-एि ह्या अन्त्याक्षराजंवजी -इल ही अक्षरे जोडिाि. हे मभलक संय जी असिाि व िे 
हायड्रो-काबयि रेिभच्या रििेमध्ये H च्या जागी येऊ शकिाि. असे झाल्यािे हायड्रो-काबयििी रििा बदलिे 
व हायड्रो-काबयिमध्ये हमहथल मभलकािे १ काबयि व २ (३-१) हायड्रोजि अिभिंी िर पडिे व हायड्रो-काबयि 
श्रेिीमध्ये प ढल्या क्रमाकंािा संय ग ियार होिो. सरल शृखंला हायड्रो-काबयि रेिभच्या मधल्याि एखाद्या 
काबयिशी सयंोग झालेल्या एक ककवा दोि  हायड्रोजििी जागा एक ककवा दोि हमहथल मभलकािंी घेिली िर 
िवीि रििेिा हायड्रो-काबयि ियार होिो. असेि इिर मभलकही हायड्रोजििी जागा घेिाि िेव्हाही घडिे. 
उदाहरि म्हिभि प ढील दोि बय टेिच्या रििा देिा येिील. 

 
n (सामान्य) बय टेि  आयसोबय टेि 

 
 

CH₃—CH₂—CH₂—CH₃  

 

 

सरल शृखंला सयं ग 
(उत्कलिाकं = -०·५° से.) 

 सशाख शृखंला सयं ग 
(उत्कलिाकं = -१२·१° से.)  

    

 
पटेििे िीि प्रकार शक्य आहेि, त्यािंी िावं ेव उत्कलिाकं : 
 

(१) n पेंटेि CH₃—CH₂—CH₂—CH₂—CH₃. उत्कलिाकं = + ३६·१° से.  
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(२) आयसो पेंटेि  उत्कलिाकं = + २७·९° से. 
 

(३) हिओ पेंटेि  उत्कलिाकं = + ९° से. 
 

बय टेिच्या दोन्ही रेिभंमध्ये काबयि व हायड्रोजि अिभंिी प्रत्येकी सखं्या एकि आहे. त्यािप्रमािे 
पेंटेिच्या हिन्ही रेिभंमध्ये काबयि व हायड्रोजि अिभिंी प्रत्येकी सखं्या सारखीि आहे. म्हिजेि हे सवय रेिभ Cn 
H2n+2 ह्या सवयसाधारि सभत्रामध्ये बसिाि. त्याचं्यामध्ये महत्त्वािा फरक आहे िो त्याचं्या रििेमध्ये. 
त्यामध्ये एकेक सरलशृखंला रेिभ असभि बाकीिे सशाखशृखंला रेिभ आहेि. केवळ रििािेदाम ळे ह्या द्रव्यािें 
ग िधमय पि हिरहिराळे होिाि. ह्यािी थोडीशी कल्पिा ह्या द्रव्यािें उत्कलिाकं पाहहल्यावर ध्यािाि येईल. 
ह्या रेिभंपैकी पहहल्या प्रकारच्या म्हिजे सरलशृखंला संय गाचं्या रेिभंिा n (normal ककवा सामान्य) हायड्रो-
काबयि म्हििाि. उदाहरिाथय n-बय टेि, n-पेंटेि. द सऱ्या प्रकारच्या सशाखशृखंला संय गािंा द य्यम ककवा 
‘आयसो’ (iso) संय ग असे म्हििाि. उदाहरिाथय, आयसो-बय टेि, आयसो-पेंटेि, आयसो-हेक्झेि.मोठ्या 
हायड्रो-काबयिमध्ये बरेि काबयि अिभ असल्यािे त्यािंा जोडलेल्या हायड्रोजिच्या जागा पि बऱ्याि 
असिाि. हिरहिराळ्या हठकािी त्याम ळे हायड्रोजििी जागा हमहथल, इहथल वगरेै मभलकािंी घेिल्यािे 
हकिीिरी िवीि रििेिे व श्रेिीमध्ये वरच्या वरच्या क्रमाकंािे सशाखशृखंला हायड्रो-काबयि संय ग ियार 
होिील. ज्या हायड्रो-काबयिमध्ये काबयि व हायड्रोजि अिभंिी सखं्या िेवढीि असिे परंि  रििािेदाम ळे 
त्यािें ग िधमय बदलिाि, िे हायड्रो-काबयि एकमेकापंासभि वगेळे वगेळे करिे शक्य आहे. ह्या हठकािी 
केवळ रििािेदाम ळे िवीि रेिभ ियार झाले आहेि. अशा रेिभिंा ‘समघटकी’ रेिभ म्हििाि. ‘समघटकिा’ 
(isomerism) म्हिजे दोि ककवा अहधक रेिभंमधील अिभप्रकार व त्यािंी संख्या ह्यामंध्ये फरक िसभिही 
अिभंिी माडंिी वगेळ्या वगेळ्या प्रकारे झाल्याम ळे, जेव्हा वगेळे वगेळे सयं ग हिमाि होिाि िेव्हा त्या 
संय गामंध्ये ‘समघटकिा’ आहे असे म्हििाि. अशी समघटकिेिी व्याख्या करिा येईल. 
 

हायड्रो-काबयििा आिखी एक उपहविाग म्हिजे असंिृप्ि हायड्रो-काबयि द्रव्ये. ह्यािंा ‘ऑहलहफि’ 
(olefines) असे म्हििाि. ऑहलहफिमध्ये दोि काबयि अिभ द हेरी संय जापाशािी जोडलेले असिाि. ह्या 
उपहविागामध्ये इहथहलि, प्रॉहपहलि, बय हटहलि वगैरे द्रव्यािंी श्रेिी बििे. ह्या श्रेिीिील आरंिीिे 

ऑहलहफि द्रव्य इहथहलि , प्रॉहपहलि CH₃   CH=CH₂, बय हटहलि  ही होि. 
ऑहलहफििे सवयसाधारि सभत्र Cn H₂n  असे आहे. ऑहलहफि श्रेिीिील बय हटहलि व त्यापेक्षा वरच्या 
क्रमाकंाच्या असंिृप्ि हायड्रो-काबयि रेि मध्ये रििािेदाम ळे ‘समघटकिा’ आढळिे. उदाहरिाथय आयसो 
बय हटहलि. 
 

असंिृप्ि हायड्रो-काबयि द्रव्यापंकैी ‘अॅहसहटहलि’ (acetylene) हे एक आहे. त्यािे सभत्र C2H2 
असभि त्यािी रििा HC   CH अशी आहे. त्यामध्ये हिहेरी संय जापाश आहे व त्याम ळे त्यािी रासायहिक 
हक्रयाशीलिा प ष्ट्कळ आहे. 
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आिापयंि ििा केलेले हायड्रो-काबयि हे सरल शृखंला संय ग होिे. परंि  द सऱ्या एका प्रकारच्या 
हायड्रो-काबयिमध्ये काबयि अिभंच्या संयोगािे वलय ककवा बंद िोंडािी साखळी बििे. वलयय क्ि हायड्रो-
काबयि द्रव्यािें दोि हविाग पाडिा येिील. त्यापैकी एक म्हिजे सायक्लो-पॅराहफि हविाग [ह्यालाि 
‘िॅफ्थीन्स (naphthenes) असेही म्हििाि] व द सरा म्हिजे ‘अॅरोमहॅटक’ हविाग हे होि. 

 
सायक्लो-पॅराहफि ह्या वगाच्या वलयामध्ये असलेले सवय काबयि अिभ संिृप्ि आहेि. वलयामध्ये 

असलेला प्रत्येक काबयि अिभ द सऱ्या दोि काबयि अिभंशी जोडलेला आहे. प्रत्येक काबयिच्या ४ संय जापंकैी 
एक मागच्या व द सरी प ढच्या काबयि अिभशी अशा जोडलेल्या आहेि, िर उरलेल्या दोि सयं जा 
हायड्रोजिशी जोडलेल्या आहेि. ह्या वलयामंध्ये सामान्यपिे ५, ६ ककवा ७ काबयि अिभ 
असिाि. त्यािंा अि क्रमे सायक्लोपेंटेि, सायक्लोहेक्झेि व सायक्लोहेपे्टि असे म्हििाि. त्यािंी रििासभते्र 
प ढे हदलेली आहेि : 
 

   
cyclopentane 
सायक्लोपेंटेि 

cyclohexane 
सायक्लोहेक्झेि 

cycloheptane 
सायक्लोहेपे्टि 

 
िॅफ्थीन्स ककवा वलयय क्ि हायड्रो-काबयिमध्ये एका ककवा अहधक हायड्रोजििी जागा हमहथल, इहथल 
ह्यासारखे मभलक घेऊ शकिाि. हमहथल सायक्लोपेंटेि, डायहमहथल सायक्लोहेक्झेिसारखे संय ग बििाि: 
 

 

 

 
merhyl cyclopentane 
हमहथल सायक्लोपेंटेि 

  
डायहमहथल सायक्लोहेक्झेि 

 
सायक्लोहेक्झेिमधभि काही हायड्रोजि काढभि टाकिा आल्यास त्यापासभि बेस्न्झि ियार होऊ 

शकिे : 
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त्यािप्रमािे उलट अहिहक्रया म्हिजे बेस्न्झिमध्ये जास्ि हायड्रोजििा अन्ििाव केल्यािे 
सायक्लोहेक्झेि बििो. ही अहिहक्रया होि असिािा कोििा पदाथय बििो हे बािाग्रािे 
दाखहवलेले आहे. –H2 म्हिजे हायड्रोजि काढभि टाकिे व +H2 म्हिजे हायड्रोजििा अन्ििाव 
करिे असा आहे. 
 

वलयय क्ि हायड्रो-काबयििा द सरा प्रकार म्हिजे ‘अॅरोमहॅटक’ हायड्रो-काबयि संय गे. अॅरोमहॅटक 
प्रकारामधील प्रारंि द्रव्य म्हिजे बेस्न्झि. अॅरोमहॅटक ह्यािा शबदाथय गधंय क्ि द्रव्ये असा आहे. ह्या वगािील 
बऱ्याि द्रव्यािंा वास असिो. ही द्रव्ये सामान्यपिे जड असिाि. त्यािंा द्रावक म्हिभि उपयोग होिो. 
ह्यापंैकी काहींिे ‘आघाि हवरोधक’ ग ि िागंले असल्यािे त्यािंा पेरोलिा ऑक्टेिाकं वाढहवण्यासाठी 
उपयोग करिाि. ह्या वगािील प्रथम द्रव्य म्हिजे बेस्न्झि असभि त्यािे सभत्र C6H6 असे आहे. त्यािे 
रििासभत्र : 
 

 
 
असे आहे. ह्यामध्ये िीि द हेरी संय जापाश आहेि. असिृंप्ि हायड्रो-काबयि असेही त्यािंा म्हििा येईल. 
परंि  अॅरोमहॅटक वगािील द्रव्ये त्याचं्या हवहशष्ट रििेम ळे मयाहदि असिृंप्ि आहेि. 
 

इिर हायड्रो-काबयि द्रव्याप्रमािे अॅरोमहॅटक हायड्रो-काबयिच्या रेिभमध्ये हायड्रोजििी जागा 
हमहथलसारखे मभलक घेऊ शकिाि. बेस्न्झि रेिभमधील एका हायड्रोजििी जागा एका हमहथल  मभलकािे 
घेिल्यास ‘टाल इि ‘ (toluene) व दोि हायड्रोजििी जागा दोि हमहथल मभलकािंी घेिल्यास ‘झायहलि’ 
(xylene) ही द्रव्ये बििाि. ह्यामध्ये कोित्या जागेच्या हायड्रोजिजवजी हमहथलमभलक आला आहे ह्यावरूि 
त्यािी रििा बदलिे व िीि ‘समघटकी’ झायहलि द्रव्ये हमळिाि. त्यािंा ऑथो (ortho), मेटा (meta) व 
पॅरा (para) -झायहलि अशी िाव ेआहेि. हे िीिही झायहलि समघटकी आहेि. त्यािंी िाव,े सभते्र व 
रििासभते्र प ढे हदलेली आहेि : 
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C6H6 बेस्न्झि toluene 
C7H8 टाल इि 

   
ortho-xylene 

C8 H10 
ऑथो-झायहलि 

meta-xylene 
C8 H10 

मेटा-झायहलि 

para-xylene 
C8 H10 

पॅरा-झायहलि 
 

ह्याि हायड्रो-काबयि वगामध्ये आिखी दोि महत्त्वािी द्रव्ये आहेि. त्यापंैकी एक म्हिजे 
‘िॅफ्थहलि’ (naphthalene). ह्यामध्ये बेस्न्झििी दोि वलये सामाईक काबयि अिभंिी जोडली गेलेली 
आहेि. त्यािे सभत्र C10H8 असभि त्याि रििासभत्र प ढीलप्रमािे आहे : 
 

 
 

द सरे द्रव्य ‘अॅन्रहसि (anthracene) हे आहे. त्यािे सभत्र  C14H10 असे आहे. त्याच्या 
रििेमध्ये िीि बेस्न्झि वलये दोिदा दोि सामाईक काबयि अिभिंी जोडली गेली आहेि. 
अॅन्रहसििे रििासभत्र प ढे हदल्याप्रमािे आहे : 
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प्रकरि सहा 
 

खणनज तेलाचे शुद्धीकरि व ससं्करि 
 
खािीिभि बाहेर येिारे िेल बारकाईिे िपासले िर त्यामध्ये उगमस्थािाि रूप बह हवध प्रकार 
आढळिाि. त्यापैंकी काही गंधकय क्ि असिाि. अशा खहिज िेलािंा उग्र घाि येिे. खहिज 
िेलाच्या पहरिाषेमध्ये त्या िेलािंा ‘आंबट’ (sour) िेले असे म्हििाि. गंधकािे प्रमाि अत्यंि 
अल्प असल्यास अशा िेलािंा घाि येि िाही. अशा िेलािंा ‘गोड’ (sweet) िेले असे म्हििाि. 
 

खहिज िेलामंध्ये हा एक िेद आहे िसाि द सराही एक िेद आहे. िो िेद जास्ि महत्त्वािा आहे. 
खहिज िेलािा उगम कोठे झाला आहे म्हिजे कोित्या देशामध्ये व कोित्या िेलके्षत्रामध्ये झाला आहे 
ह्यावरूि िेलाच्या स्वरूपामध्ये िेद असल्यािे आढळिे. खहिज िेलािी घििा, उत्कलिाकं व त्यािी 
रासायहिक घडि ह्यामंध्ये हवहवधिा आढळभि येिे. खहिज िेलाच्या स्वरूपाि रूप खहिज िेलाच्या 
श द्धीकरिािे स्वरूप ठरवाव ेलागिे. 
 

खहिज िेलाच्या रासायहिक स्वरूपाि रूप ढोबळपिे त्यािे िीि वगय पडिाि. िे म्हिजे :-- 
 
(१) पॅराहफहिक (paraffinic) ; 
(२) िॅस्फ्थहिक (naphthenic); 
(३) अॅस्फास्ल्टक (asphaltic). 

 
अथाि प ष्ट्कळशी िेले एकाि वगाि ि मोडिा, िी एकापेक्षा अहधक वगािी हमश्रिे असभ शकिाि. 

प्रत्येक वगािे प्राहिहिहधक हवश्लेषि पाहहल्यास खहिज िेलाच्या हवहवधिेिी कल्पिा येईल. 
 

 कोष्टक क्र. ६·१ 
 हवहशष्ट ग िधमय पँराहफहिक िॅस्फ्थहिक ॲस्फास्ल्टक 
१. हवहशष्ट ग रुत्व ०·८११ ०·९७५ ०·९८८ 
२. प्रारंहिक उत्कलिाकं ४५° से. ६०° से. १२५° से. 
३. १५०° से. पयंि बाष्ट्फ होिाऱ्या घटकािें प्रमाि ४५% ४% ०·२% 
४. १५०° से. िे ३००° से. दरम्याि बाष्ट्फ होिाऱ्या घटकािें 

प्रमाि 
२८% ३६% १३% 

५. गंधकािे प्रमाि ०·०८% ०·७९% ५·१८% 
 

अगदी अल्प अपवाद वगळिा सामान्यिः खािीिभि येिाऱ्या िेलािा प्रत्यक्ष उपयोग करिा येि 
िसल्याम ळे िेलाच्या श द्धीकरिािी जरूरी असिे. श द्धीकरि ह्या रूढ शबदावरूि िी प्रहक्रया साधी, सोपी 
आहे असे वाटेल. परंि  प्रत्यक्षाि ही प्रहक्रया फार मोठी व ग ंिाग ंिीिी असिे. श द्धीकरि ह्या संजे्ञिे त्याम ळे 
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प रेसा अथयबोध होि िाही. िेलश द्धीकरिामध्ये खहिज िेल स्वच्छ व साफ करिे, ककवा त्यामधील घाि, 
किरा काढभि टाकिे एवढा मयाहदि अथय िसिो. एवढेि िव्हे िर िेलािील घटकद्रव्ये वगेळी वगेळी करिे 
हा अथयही अप रा आहे. ग िंाग िंीच्या अहिहक्रया करूि घटकद्रव्यांमध्ये रासायहिक फेरबदल घडवभि आििे 
असाही अथय अहिपे्रि असिो. 

 
िेलश द्धीकरि कारखािा कोठे उिारावयािा ह्यािा हिियय इिर कारिांप्रमािे राजकीय कारिावंर 

पि अवलंबभि असिो. सामान्यपिे िेलके्षत्राजवळ ककवा िेलके्षत्राजवळच्या बंदरावर असे कारखािे उिारले 
जाि असि. िथाहप द सऱ्या महाय द्धािंिर िेलश द्धीकरि कारखान्यांिी उिारिी ज्या देशाि िेल उत्पादिे 
खपवावयािी िेथेि करण्याि यावी अशी मागिी हवशषेिः हवकसिशील देशाकंडभि येऊ लागली आहे. 

 
आध हिक िेलश द्धीकरि कारखािा म्हिजे त्याला हकत्येक हेक्टर जागा लागिे. कारखािा म्हिजे 

सवयत्र स्वच्छिा, टापटीप. कारखान्यामध्ये कोठे काय िालले आहे, कशाम ळे काय होिे ह्यािा बाहेरूि 
सामान्य मािसाला काहीि पिा लागि िाही. सवय दृष्टीआड िाललेले असिे. कारखान्याच्या एका 
टोकाला खहिज िेल घािले जािे िर द सऱ्या टोकाला पेरोल, केरोसीि, हडझेल िेल, वगंि िेल वगैरे 
पदाथय हिरहिराळ्या िळािंभि बाहेर पडिाि. कारखान्यािे हे बाह्यदशयि असले िरी कारखान्यािील 
टाक्यामंध्ये व िळािंभि दीघय प्रवास करिाऱ्या खहिज िेलावर उष्ट्ििा, दाब, घ सळिे, आदळआपट, बाष्ट्प 
करिे, प न्हा थंड करिे, प न्हा बाष्ट्प, प न्हा थंड व त्यािप्रमािे इिर रासायहिक द्रव्यािें हमश्रि करिे वगैरे 
हकिीिरी प्रहक्रया होि असिाि. 

 
िेलके्षत्रामधभि बाहेर काढलेल्या िेलािे कारखान्यामध्ये श द्धीकरि करण्यापभवी त्यावर काही 

प्राथहमक संस्कार करिे आवश्यक असिे. खहिज िेलामध्ये काही अल्प प्रमािाि िैसर्मगक वायभ 
हवरघळलेला असिो. िो वगेळा करूि वापरिा येिो व िेलश द्धीकरिामधील सिंाव्य अडििी टाळिा 
येिाि. िेल खािीिभि बाहेर पडिाऱ्या िैसर्मगक वायभमध्ये पि थोड्या प्रमािाि गसॅोहलि द्रव हमसळलेले 
असिे. गसॅोहलि द्रवाम ळे िैसर्मगक वायभला ‘ओलेपिा’ येिो. गसॅोहलि वगेळे करूि घेिल्यावर िैसर्मगक 
वायभ ‘कोरडा’ होिो. ह्या गसॅोहलिला त्याच्या उगमद्रव्याच्या िावावरूि ‘िैसर्मगक’ गेसोहलि असे म्हििाि. 
िैसर्मगक वायभ व गसॅोहलि ह्यािें पृथक्करि हे गसॅोहलि हमळहवण्यािे एक साधि आहे. 

 
खहिज िेलामध्ये िैसर्मगकरीत्याि शकेड्यािंी मोजावी लागिील अशी रासायहिक द्रव्ये असिाि. 

ही म ख्यिः हायड्रोकाबयि द्रव्ये असिाि. त्यापकैी पेरोलसारख्या हलक्या द्रव्यािंी घडि थोड्या काबयि व 
हायड्रोजि अिभपासभि झालेली असिे. हबय मेिसारख्या जड द्रव्यामंध्ये काबयि व हायड्रोजि अिभिंी सखं्या 
बरीि मोठी असिे. काबयि-हायड्रोजि अिभंच्या संख्येि रूप व त्याचं्या रििेप्रमािे रासायहिक द्रव्यामंध्ये 
हिरहिराळे ग ि हिमाि होिाि. त्यांपैकी कोित्यािरी ग िािंा फायदा घ्यावयािा िर िे ग ि असिारी 
हवहशष्ट द्रव्ये इिरापंासभि वगेळी करिे ककवा पृथक करिे आवश्यक आहे. 

 
हे पृथक्करि िेमके करिाि िरी कसे? हमश्रिािील घटक पृथक्करि करण्यासाठी त्यािील 

घटकाचं्या कोित्यािरी िौहिक ग िािंा फायदा घ्यावा लागिो. असे काही िौहिक ग ि म्हिजे, आकार, 
वजि, रंग, उत्कलिाकं, गोठिाकं वगैरे. 
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खहिज िेलाचं्या घटकािें ककवा घटकसमभहािें पृथक्करि कोित्या ित्त्वावर करण्याि येिे हे 
समजण्यासाठी आपल्या पभिय पहरियािे व व्यवहारािील उदाहरि घेिा येईल. हपठाच्या हगरिीमध्ये गहभ 
दळावयाला हदले व दळभि झालेले पीठ बारकाईिे पाहहले िर त्यािील किािंा आकार लहाि मोठा 
असल्यािे हदसभि येईल. म्हिभि िर पीठ िाळाव ेलागिे. हपठािील लहाि मोठ्या आकारािे म्हिजे कोंडा, 
रवा, कहिक, हपठी, मदैा वगैरे पीठप्रकार वगेळे वगेळे करण्यासाठी, हिरहिराळ्या आकारािी हछदे्र 
असिाऱ्या िाळिी वापराव्या लागिाि. प्रथम मोठ्या हछद्रािंी िाळिी वापरिाि. िाळिीच्या वर राहिाऱ्या 
किािंा आकार िाळिीच्या हछद्रापेंक्षा मोठा असिो. िो कि समभह वगेळा करिा येिो. िाळिीिभि गेलेले 
सवय कि एकाि आकारािे असिाि असे िाही. म्हिभि पभवीच्यापेक्षा थोड्या लहाि आकाराच्या हछद्रािंी 
िाळिी घेऊि प न्हा पीठ िाळले जािे. ह्याम ळे िाळिीच्या हछद्रापेंक्षा मोठे कि वर राहिाि व िे वगेळे 
करिा येिाि. प न्हा प न्हा क्रमाक्रमािे लहाि लहाि हछद्रांच्या िाळिी घेऊि हपठािील किाचं्या 
आकाराि रूप आपल्याला हपठाच्या हिरहिराळ्या राशी करिा येिील. प्रत्येक राशीिील हपठािे सवयि कि 
अगदी एकाि आकारािे िसिाि. किािंा व्यस्क्िगि आकार हा दोि िाळिींच्या हछद्राचं्या आकाराच्या 
मयादामंध्ये असिो. म्हिजे िाळिीिे अगदी एकाि आकारािे कि वगेळे झाले िाहीि. परंि  जवळपासच्या 
दोि मयादामंधील आकारािे पीठ-कि वगेळे वगेळे झाले. एवढी ही ढोबळ हविागिी स्वयंपाकाच्या दृष्टीिे 
प रेशी असिे. हपठाच्या किाचं्या पथृक्करिामध्ये आपि आकारिेदािा फायदा घेिला. त्यासाठी 
िाळिीसारखे साधे उपकरि प रले. 

 
खहिज िेलािील घटक ककवा घटक समभह वगेळे करण्यासाठी आपि खहिज िेलामधील 

घटकाचं्या ककवा घटक समभहाचं्या उत्कलिाकंािील िेदािा उपयोग करिो. त्यासाठी मोठी िट्टी, 
ऊध्वयपािि, पहरशोधि स्िंि (rectifying column), संघििी (condenser) वगैरे यंत्र योजिा करावी 
लागिे. उत्कलिाकंािील थोडथोड्या फरकािा फायदा घेऊि सवय द्रव्ये श द्ध स्वरूपामध्ये वगेळी करिे 
अशक्य िसले िरी बरेि द घयट आहे. स दैवािे रासायहिकदृष्ट्या श द्ध िेल घटकािंी आपल्या िेहमीच्या 
व्यवहारामध्ये गरज पि िसिे. प्रत्यक्षाि ठराहवक मयादामंध्ये ज्यािें उत्कलिाकं आहेि असे द्रव्यािें गट 
ककवा समभह ठरवभि िे वगेळे वगेळे करिाि. िे एकहजिसी िसले िरी, म्हिजे त्यािील घटक द्रव्यािें 
ग िधमय अगदी एकि िसले िरी िे एकमेकाचं्या ग िधमाशी हमळिेज ळिे असिाि ककवा त्यामध्ये बरेि 
साधम्यय असिे. म्हिभि ह्या िेल गटािंा पेरोल, िॅफ्था, केरोसीि, हडझेल वगैरेसारखे िेलप्रकार मािभि त्यािें 
ग िधमय त्यािील घटकाचं्या ग िधमािी सरासरी काढभि ठरहविाि. प्रत्येक गटािा एकि उत्कलिाकं ि 
देिा, त्याच्या हकमाि व कमाल मयादा हदल्या जािाि. ह्यावरूि ही द्रव्ये एकहजिसी िाहीि हे उघड आहे. 
आपल्याला पाहहजे असिाि िे त्यािें एकहत्रि ग िधमय. िेलगटाच्या ककवा िेलप्रकाराच्या उत्कलिाकंाच्या 
मयादा पाहहल्या िर त्यामध्ये अगदी काटेकोर हविागिी हदसि िाही. म्हिजे पहहल्या गटािी कमाल 
मयादा व द सऱ्यािी हकमाि मयादा ह्या परस्परव्यापी असभ शकिाि. प ढे हदलेल्या कोष्टकामध्ये िेलप्रकार, 
त्याचं्या उत्कलिाकंाच्या साधारि मयादा व त्यािील प्राहिहिहधक रेिभंिी घडि हदली आहे. 
 

कोष्टक क्र. ६·२ 
िेल हविाग उत्कलिाकं प्राहिहिहधक रेिभ 

वायभ व हलके खहिज िेल ७०° से. पेक्षा कमी C4 H10 
पेरोल ५०° से. िे २००° से. C8 H18 
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केरोसीि १४०° से. िे ३००° से. C8 H18 
हडझेल व इंधि िेल ३००° से. िे ४००° से. C10 H22 
वगंि िेल ४००° से पेक्षा जास्ि C16 H34 
 

िेल श द्धीकरि िंत्रामध्ये बऱ्याि प्रहक्रयािंा अवलंब केला जािो. खहिज िेलािील घटक ककवा 
घटकसमभह कोित्यािरी िौहिक ग िािंा उपयोग करूि िे वगेळे वगेळे करिे ही पहहली महत्त्वािी प्रहक्रया 
होय. िेल हविागािे उत्कलिाकं वगेळे वगेळे असिाि ह्यािा फायदा घेण्यासाठी प ढील पद्धिी वापरिा 
येिील :-- 

 
(१) सरल ऊध्वयपािि, (२) प्रिाजी ऊध्वयपािि (fractional distillation), (३) हिवाि ऊध्वयपािि 

(vacuum distillation)  
 
ह्यापैकी एक ककवा अहधक पद्धिी वापरल्या जािाि. ह्या सवय पद्धिींमध्ये खहिज िेलािील घटक 

ककवा घटकसमभह मभलिः आहेि त्याि स्वरूपाि वगेळे वगेळे होिाि. त्यामध्ये कोििाि रासायहिक 
फेरबदल होि िाही. 

 
द सरी महत्त्वािी प्रहक्रया म्हिजे िेलािे िजंि (cracking) करिे ही होय. िजंि प्रहक्रयेमध्ये 

मोठ्या रेिभिे लहाि रेिभ होिाि. म्हिजेि मभळच्या घटकािें रासायहिक स्वरूप बदलभि जािे. ह्यामागील 
हेिभ म्हिजे पेरोलिे उत्पादि वाढहविे व पेरोरसायिासंाठी उपय क्ि अशी आरंि द्रव्ये हमळहविे हा आहे. 
िजंिािे म ख्य प्रकार : (१) औस्ष्ट्िक िजंि (thermal cracking), (२) उत्पे्ररक िजंि (catalytic 
cracking), (३) हायड्रोिजंि (hydro–cracking). 

 
आिखी एक प्रहक्रया आहे िी मात्र िजंिाच्या बरोबर उलट आहे. ह्यामध्ये उपलबध झालेल्या लहाि 

लहाि रेिभंपासभि आपल्याला पाहहजे िेवढे मोठे व पाहहजे िशा रििेिे रेिभ घडहविे ह्यािंा अन्ििाव होिो. 
ही संयोगहक्रया आहे. ह्याकामी प ढील पद्धिी वापरिाि : (१) प िघयटि (reforming),(२) बह वाहरकीकरि 
(polymerisation) आहि (३) आस्ल्कलीकरि (alkylation). 

 
शवेटी िेलप्रकार बाजाराि हवकण्यासाठी पाठहवण्याच्या पभवी त्यावर काही ससं्कार कराव े

लागिाि. ह्यामध्ये अपद्रव्ये काढभि टाकिे, काही पभरक द्रव्ये हमसळिे, थोडे हिराळे ग ि असलेल्या ित्सम 
द्रव्यािें स योग्य सहंमश्रि करिे अशा प्रकारच्या प्रहक्रया कराव्या लागिाि. म ख्य द्रव्यामध्ये असलेल्या 
ग िािंा उठाव देिे, िसलेले ग ि हिमाि करिे व अंगिभि दोष झाकभ ि टाकिे ककवा िे काढभि टाकिे असे 
त्यामागील हेिभ असिाि. 

 
ह्या हवहवध प्रहक्रयािंी वैज्ञाहिक बैठक, त्यामागील उहद्दष्टे व त्यांच्या उपयोगाच्या पद्धिी ह्यािंा थोडा 

हवस्िार करिे आवश्यक आहे. 
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ऊध्वमपातन प्रणक्रया 
 
(१) सरल ऊध्वमपातन.--प्रत्येक द्रव पदाथािे िेहमीच्या हवचे्या िपमािालास द्धा बाष्ट्प होिे. परंि  हे बाष्ट्प 
होण्यािे प्रमाि काही द्रव्ये वगळल्यास, अल्प असिे. िपमाि वाढि जािे िसे बाष्ट्पािे प्रमाि वाढि जािे. 
वाढि जािारे प्रमाि बरेि वाढले की त्या बाष्ट्पािा दाब बाहेरच्या वािावरिािील हवचे्या दाबाएवढा होिो व 
द्रव उकळभ लागिो. एकदा का द्रव उकळभ लागला की हकिीही उष्ट्ििा हदली िरी द्रवािे आिखी आिखी 
बाष्ट्प होिे. परंि  द्रवािे िपमाि मात्र वाढि िाही. अशा वळेी उष्ट्ििामापक उकळिाऱ्या द्रवामध्ये धरला िर 
त्यावर िोंद होिाऱ्या िपमािाला त्या द्रवािा उत्कलिाकं असे म्हििाि. द्रवािा उत्कलिाकं आला म्हिजे 
द्रवािे जास्िीि जास्ि बाष्ट्प होिे. संघििी वापरूि बाष्ट्प थंड केल्यािे द्रव श द्ध रूपामध्ये हमळिो. ह्यािे सोपे 
व सवयपहरहिि उदाहरि म्हिजे पािी श द्ध करण्यासाठी प्रयोगशाळेमध्ये वापराि येिारी पद्धिी. 
 

हित्र क्र. ६·१ 

 
 

अश द्ध पािी िाडं्यामध्ये प्रथम िापहवण्याि येिे. पािी िागंले िापल्यावर त्यामधभि बाष्ट्प हिघिे िे 
फक्ि श द्ध पाण्यािे. बाष्ट्प सघंििीमधभि जािे िेव्हा िे गार होिे व त्यािे प न्हा पािी होिे. परंि  हे पािी श द्ध 
असिे. मभळ अश द्ध पाण्यािील अपद्रव्यािें काय झाले? अपद्रव्ये मभळ पाण्याच्या िाडं्यामध्ये बाष्ट्प ि होिा िी 
जशीच्या िशी राहिाि. थोडक्याि ह्या पद्धिीिे बाष्ट्प ि होिारी अपद्रव्ये व श द्ध पािी ही आपि ह्या 
उपकरिािे पृथक केली. पथृक्करिासाठी अपद्रव्ये घिरूपी व ज्यािंा उत्कलिाकं बराि जास्ि आहे अशी 
असावी लागिाि. परंि  अपद्रव्ये बाष्ट्प होिारी द्रवरूप असिील िर हे सरळ ऊध्वयपािि िंत्र उपयोगी पडि 
िाही. त्यासाठी हिराळे िंत्र वापराव ेलागिे. 

 
(२) प्रभाजी ऊध्वमपातन.--एकाद्या हमश्रिामध्ये बाष्ट्प होिारे असे एकापेक्षा जास्ि द्रव घटक 

असल्यास, िे हमश्रि िापहवल्यावर काय होिे िे पाहभ. िपमाि वाढि जाईल त्याप्रमािे प्रत्येक द्रव घटकािे 
बाष्ट्प होईल. म्हिजे हमश्रिावर असलेले बाष्ट्प एकहजिसी िसभि िे सवय द्रवपदाथांच्या बाष्ट्पािे हमश्रि 
असिे. अशा ह्या बाष्ट्प हमश्रिामध्ये हिरहिराळ्या घटक द्रव्याचं्या बाष्ट्पािे प्रमाि काय असिे? हे परस्पर 
प्रमाि सामान्यपिे त्या द्रवाच्या उत्कलिाकंावर अवलंबभि असिे. कमी उत्कलिाकं असलेल्या द्रवाच्या 
बाष्ट्पािे प्रमाि जास्ि असिे िर जास्ि उत्कलिाकं असलेल्या द्रवाच्या बाष्ट्पािे प्रमाि कमी असिे. संघििी 
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वापरूि हे बाष्ट्प गार केल्यास ियार होिाऱ्या द्रवामध्ये मभळ हमश्रिािील सवयि द्रव असिील. परंि  त्यािें 
परस्पर प्रमाि मात्र कमी जास्ि होईल एवढेि. श द्ध द्रवपदाथय हमळहवण्याच्या दृष्टीिे सरळ 
ऊध्वयपाििपद्धिी उपयोगी पडि िाही. म्हिभि अशा वळेी प्रिाजी ऊध्वयपािि िंत्र वापरिाि. प्रयोगशाळेमध्ये 
साधे प्रिाजी ऊध्वयपािि उपकरि वापरूि द्रव घटक वगेळे वगेळे करिाि. 

 
ह्या उपकरिाि िाडं्यामध्ये उंि प्रिाजक स्िंि (fractionating column) जोडलेला असिो. 

प्रिाजक स्िंि पोकळ व उंि असल्यािे त्याच्या िळाला जोडलेल्या िाडं्यािे िपमाि जास्ि असले िरी हा 
स्िंि बाहेरील वािावरिािे गार होि असिो. म्हिजेि ह्या स्िंिाच्या िळाला िपमाि सवाि जास्ि व 
स्िंिािी उंिी वाढि जाईल त्याप्रमािे िपमाि कमी कमी होि जािे. पोकळ स्िंिाच्या आि प ष्ट्कळ हठकािी 
द्रवीिभि द्रवपदाथय सािहवण्यासाठी थोडी खोलगट केलेली अशी जागा असिे. ि लिेिे थोड्या जास्ि 
िपमािाला द्रवरूप होिारी म्हिजे जास्ि उत्कलिाकं असिारी द्रव्ये ह्या खोलगट जागेमध्ये साििाि व 
बाष्ट्पाच्या स्वरूपामध्ये असलेली द्रव्येि िेवढी प ढे वर जािाि. असे होि गेल्यािे शवेटी अगदी कमी िपमाि 
असलेले बाष्ट्प हशल्लक राहिे. सघंििीच्या साहाय्यािे हे बाष्ट्प गार केल्यास िेि िेवढे द्रव्य वगेळे होिे. िे 
द्रव्य वगेळे झाल्यावर खालच्या िाडं्यािे िपमाि सारखे वाढि गेल्यास, पहहल्या द्रवापेक्षा जास्ि 
उत्कलिाकं असलेल्या द्रव्यािे बाष्ट्प वर येिे व िे संघििीिे गार केल्यास द सरे द्रव्य वगेळे करिा येिे. ह्या 
पद्धिीिे बरेिसे घटक वगेळे वगेळे करिा येिाि व िे बऱ्याि प्रमािाि श द्ध असिाि. परंि  प्रत्येक द्रव 
अगदी श द्ध स्वरूपाि पाहहजे असला िर मात्र एकेका द्रवािे प िः प न्हा प्रिाजी ऊध्वयपािि करूि िो श द्ध 
करूि घ्यावा लागिो. प ष्ट्कळ प्रयत्िािंी श द्ध द्रव्ये वगेळी वगेळी होिाि. 
 

हित्र क्र. ६·२ 
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खहिज िेलाच्या बाबिीि प्रिाजी ऊध्वयपािि िंत्र स्वीकाराव े लागिे. खहिज िेलािील हविाग 
मोठ्या प्रमािावर पथृक पृथक करण्यासाठी प्रिाजक स्िंि ककवा पहरशोधक स्िंि (rectifying column) 
फार मोठा असावा लागिो. त्यािा आकार उंि िळकाडं्यासारखा असभि त्यािी उंिी साधारि ३१ मीटर व 
त्यािा व्यास ३ मीटर एवढा असिो. ह्या िळकाडं्याच्या आि साधारिपिे २५ िे ३० सेंहटमीटर अंिरावर 
सम स्िर अशी िबके बसहवलेली असिाि. ह्या िबकाला िोके असभि, िोकाचं्या वर छोया िळ्या 
जोडलेल्या असिाि. स टी हढली अशी झाकिी ह्या िळ्याचं्या िोंडावर ठेवलेली असिे. 

 
स्िंिाच्या िळाला जोडलेले असे खहिज िेलाच्या िळािे वलय असिे पभवयिप्ि असे खहिज िेल 

ह्या िळ वलयामध्ये सोडलेले असिे व िे आिखी िापहवले जािे. ह्या िीव्र िपमािाला खहिज िेलामधील 
बह िेक सवय हायड्रो-काबयि द्रव्यािें बाष्ट्प होिे. साधारििः ४००° से. िे ४३०° से. एवढे िपमाि असिे. 
एवढ्या िपमािाला ॲस्फाल्ट-डाबंर ह्यािे बाष्ट्प ि होिा िे िसेि मागे हशल्लक राहिे. परंि  खहिज 
िेलािील इिर घटकािें बाष्ट्प होऊि िे िळकाडं्यािभि वर िढभ  लागिे. वर वर जाव ेिसे स्िंिािे िपमाि 
कमी कमी होि जािे त्याम ळे काही िेल हविागािें बाष्ट्प सघंिि होऊि हिरहिराळ्या िंबकड्यावंर सािभ 
लागिे. ज्या िेल हविागािा उत्कलिाकं सवाि जास्ि असिो िो हविाग प्रथम द्रवरूप होिो. त्यािंिर बाष्ट्प 
वर जाि असिा हिरहिराळ्या िंबकड्यावंर कमी कमी उत्कलिाकं असलेले द्रव सािभ लागिाि. ह्या 
हहशबेािे अगदी वरच्या िबकडीमध्ये कमीि कमी उत्कलिाकंािा द्रव म्हिजे हवमािािे पेरोल सािभ लागिे. 
फ्य एल ऑईलिा उत्कलिाकं सवाि जास्ि असल्यािे अगदी िळच्या िबकडीमध्ये िे साििे. इिर 
िेलहविाग त्याचं्या उत्कलिाकंाि रूप मधल्या िबकड्यामंध्ये जमा होिाि. िथाहप ही हविागिी आरंिी 
अगदी ढोबळ स्वरूपािी असिे. परंि  िी हविागिी शक्यिो काटेकोर करण्याला िबकड्यावंरील छोया व 
त्याचं्यावरील हढल्या झाकण्या ह्यािंा उपयोग होिो. प्रत्येक िबकडीमध्ये द्रवरूप झालेला िेल हविाग 
बराि सािला म्हिजे िो द्रव िळीच्या िोंडािभि खालच्या िबकडीमध्ये पडिो. म्हिजे पेरोलच्या 
िबकडीमधील काही द्रव खालच्या म्हिजे केरोसीिच्या िबकडीमध्ये गळभि पडिो. त्यामधील 
काही द्रव त्याखालील म्हिजे समजा गॅस ऑईलच्या िबकडीमध्ये गळभि पडिो. अशा िऱ्हेिे 
जास्ि सािलेला द्रव खाली पडि असिो, िर खालभि गरम बाष्ट्पािा प्रवाह वर जाि असिो. 
बाष्ट्पाच्या उष्ट्ििेिे िबकडीिील कमी उत्कलिाकं असलेल्या द्रवािे बाष्ट्प होऊि िो द्रव प न्हा 
वरच्या िबकडीि जािो. परंि  जास्ि उत्कलिाकं असलेला द्रव खालच्या िबकडीि राहिो. असे 
सवयि िबकड्यािं होि राहिे. बराि वळे असे होि राहहल्यािे खहिज िेलािील हिरहिराळ्या 
हविागािें पृथक्करि बरेि काटेकोर होिे. िबकड्यावंर सािलेले िेल िेथभि काढभि घेण्यािी व गार 
करण्यािी सोय असिे. अशािऱ्हेिे हिरहिराळे िेल हविाग म्हिजे, पेरोल, केरोसीि, गॅस ऑईल, 
हडझेल िेल, वगंि िेल वगैरे हविाग हमळिाि. मग ह्या हविागािंा संिय मोठमोठ्या टाक्यामंध्ये 
करूि ठेविाि. 
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णनवात ऊध्वमपातन 
 

वाढत्या िपमािाप्रमािे द्रवाच्या बाष्ट्पािा दाब वाढिो आहि िो बाहेरच्या हवचे्या दाबाएवढा होिो 
िेव्हा द्रव पदाथय उकळभ लागिो. ऊध्वयपािि िंत्रामध्ये ह्यािा उपयोग करूि घेिाि. आपि जर बाहेरील 
हविेा दाब जास्ि केला िर बाष्ट्पािा दाब िेवढा वाढहवण्यासाठी द्रव पदाथय वरच्या िपमािापयंि िापहवला 
पाहहजे. उलट बाहेरिा दाब कमी असला िर बाष्ट्पािा िेवढा दाब हमळहवण्यास कमी िपमाि प रिे. 
म्हिजेि जास्ि दाबाखाली द्रव उकळण्यािे िपमाि म्हिजेि उत्कलिाकं वाढिो िर कमी दाबाखाली 
द्रवािा उत्कलिाकं कमी होिो. हिवािावस्थेमध्ये बाहेरील हविेा दाब जवळजवळ िसिोि. ह्यािा अथय 
म्हिजे द्रव हवचे्या अगदी िेहमीच्या िपमािाला उकळभ लागेल. ऊध्वयपािि अगदी कमी िपमािाला घडवभि 
द्रव वगेळे वगेळे करिा येिाि हा एक ह्यामध्ये फायदा आहे. हिवािावस्था हिमाि करण्यािी योजिा 
अवघड असिे. परंि  उकळण्यासाठी द्रव हवशषे िापवावा लागि िाही ही त्यामध्ये सोयीिी बाजभ आहे. काही 
द्रव पदाथांिे वाढत्या िपमािाला अपघटि होिे. अशा पहरस्स्थिीमध्ये हिवाि ऊध्वयपािि उपय क्ि ठरिे. 

 
खहिज िेलाच्या ऊध्वयपािि प्रहक्रयेमध्ये प्रिाजक स्िंिाच्या िळाला अॅस्फाल्ट, वगंि िेल वगैरे 

हायड्रो-काबयि द्रव्ये हशल्लक राहिाि. ह्या हमश्रिािील पोट-हविाग वगेळे वगेळे करण्यासाठी प्रिाजी 
ऊध्वयपािि िंत्र वापरावयािे िर ह्या हविागाला बरीि उष्ट्ििा देऊि त्यािे िपमाि बरेि वाढवाव ेलागेल. 
िेवढ्या जास्िी िपमािाला त्यािील घटक द्रव्यािें अपघटि होऊि मभलद्रव्याचं्याजवजी िवीिि पदाथय 
ियार होिील. मग आपला ऊध्वयपाििािा हेिभ फसेल. परंि  हे ऊध्वयपािि हिवािावस्थेमध्ये केले िर, 
त्यािील पोट-हविाग कमी िपमािाला वगेळे वगेळे करिे शक्य होईल व जास्ि िपमािाम ळे होिारे 
अपघटि टळेल. हिवािावस्थेिील ऊध्वयपािि केव्हा केव्हा ह्याि कारिासाठी कराव ेलागिे. 
 
भजंन प्रणक्रया 
 

ऊध्वयपाििाच्या प्रहक्रयेिे हवहवध िेल हविाग वगेळे वगेळे करिा येिाि ही केवळ िौहिक प्रहक्रया 
आहे. ह्या प्रहक्रयेमध्ये काहीि रासायहिक फेरबदल होि िाहीि. म्हिजे कोित्याही खहिज िेलामध्ये 
िैसर्मगकरीत्या जी घटकद्रव्ये म ळािि आहेि िीि िेवढी पृथक पृथक करण्याि आलेली असिाि. 
अशािऱ्हेिे वगेळ्या वगेळ्या केलेल्या द्रव्यािंा व्यवहारामध्ये सारखीि मागिी असिी िर िेलश द्धीकरिािा 
काययक्रम बराि सोपा झाला असिा. परंि  िशी वस्ि स्स्थिी िाही. काही हविागािंा हवशषे मागिी असिे. 
म्हिजे एकभ ि उत्पादिापेक्षा मागिी प ष्ट्कळि जास्ि. उलट काही हविागािंा व्यावहाहरक उपयोग जवळ 
जवळ िसल्यािे ककवा अगदी अल्प प्रमािाि असल्यािे हे हविाग प ष्ट्कळदा हिरुपयोगी उपद्रव देिारी 
अडगळ ठरिाि. आपल्या औद्योहगक व वैज्ञाहिक प्रगिीबरोबर काही वळेा आपल्या गरजा बदलिाि. काही 
वळेा हिरुपयोगी हविाग मोलािा ठरिो. िर एका वळेी मागिी असलेला हविाग अडगळीि पडिो. 

 
हवसाव्या शिकाच्या आरंिापयंि खहिज िेलाच्या उद्योगामध्ये पेरोल ह्या हविागाला काहीि 

मागिी िव्हिी. हशवाय पेरोल शीघ्र ज्वालाग्राही असल्याम ळे त्यािी हवल्हेवाट लाविे, ही कठीि कामहगरी 
पार पाडावी लागे. ऊध्वयपािि प्रहक्रयेमध्ये ियार होिारा पेरोल हविाग िहलकामाग ेलाबं कोठे िरी िेऊि 
दगडाच्या खोल खािीमध्ये जाळभि त्यािा िाश करावा लागे. पहहली हकत्येक वष ेलक्षावधी गलॅि पेरोलिा 
अशािऱ्हेिे िाश करण्यािी जबाबदारी िेल कंपन्यािंा पार पाडावी लागे. परंि  ह्या शिकाच्या आरंिीि 
मोटारीिे य ग स रू झाले व सारे हित्र पालटले. मोटारीच्या इधंिासाठी पेरोल वापरिा येऊ लागले. एका 
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वळेिी उपद्रवी अडगळ कामाला आली. ऊध्वयपािि पद्धिीमध्ये ियार होिाऱ्या पेरोल हविागासाठी मागिी 
वाढभ  लागली. मोटारींिी सखं्या सारखी वाढभ  लागली आहि खहिज िेलामध्ये असलेला पेरोल हविाग अप रा 
पडभ  लागला. मागिीप्रमािे जास्ि पेरोल कसे ियार करावयािे हा यक्ष प्रश्ि िेल कंपन्यापं ढे उिा राहहला. 
खहिज िेल हविागापंकैी सवयि हविागािंा हवशषेिः जास्ि उत्कलिाकं असलेल्या द्रव्यािंा प रेशी मागिी 
िसल्यािे त्यािंी व्यवस्था काय करावयािी हाही एक प्रश्ि होिाि. ही आव्हािे शास्त्रज्ञािंी स्वीकारली. 
जास्ि उत्कलिाकं असलेल्या मोठ्या रेिभिे िजंि करूि लहाि रेिभ असलेली द्रव्ये ियार करण्यािी पद्धिी 
शास्त्रज्ञािंी शोधभि काढली. खािीिभि फोडभि काढलेल्या दगडाचं्या आकारमािाप्रमािे राशी करूि ठेविाि. 
काही कारिािे खडीिी मागिी वाढल्यास मोठे दगड फोडभि खडी ियार करिाि. गरज पडल्यास कण्या 
दळभि पीठ काढिा येिे. त्यािप्रमािे िजंि ह्या रासायहिक प्रहक्रयेिे मोठ्या रेिभिें लहाि रेिभ बिहविाि. 

 
िजंि प्रहक्रयेिा एक महत्त्वािा फायदा म्हिजे मयाहदि खहिज िेल वापरूि पभवीपेक्षा जास्ि पेरोल 

हमळहवण्यािे साधि हािी आले. सामान्यपिे खहिज िेलामध्ये पेरोल हविाग २० टके्क असिो. इिर 
हविागािें एकभ ि उत्पादि ८० टके्क होि असे. िजंि प्रहक्रयेिे िेवढ्याि खहिज िेलािभि पेरोलिे उत्पादि 
४० टक्क्यापंयंि वाढहविे शक्य झाले आहे. ह्यािा फायदा िर उघड आहे. आज जगामध्ये साधारिपिे ३ 
हजार दशलक्ष टि खहिज िेल बाहेर काढभि वापरले जािे. परंि  िजंि प्रहक्रया उपलबध िसिी िर जगािी 
पेरोलिी मागिी प रहवण्यासाठी सध्यापेक्षा द प्पट खहिज िेल खिय पडले असिे. जगािा मयाहदि िेल 
संिय लवकर सपं ष्टाि आला असिा. हे िर मोठेि अहरष्ट ठरले असिे. परंि  त्यापेक्षाही मोठी अडिि 
झाली असिी िी इिर हविागाचं्या द प्पट उत्पादिािें काय करावयािे ही. खरे म्हिजे िंजि िंत्र 
वापरल्यािे इिर हविागािें उत्पादि बरेि घटले आहे. एवढ्या उत्पादिािा सद पयोग करिा येण्याएवढीि 
आपली िाहंत्रक प्रगिी झाली आहे. िंजि प्रहक्रया वापराि िसिी िर हिराळीि समस्या कशी उिी राहहली 
असिी हे आपल्या ध्यािाि येईल. 

 
(१) औस्ष्ट्िक भंजन.-- िजंिासाठी पहहली पद्धिी वापरण्याि आली िी औस्ष्ट्िक पद्धिी. 

उष्ट्ििेच्या साहाय्यािे ह्या पद्धिीमध्ये मोठ्या रेिभिे हविाजि करण्याि येिे. जड िेल हविागािील 
िेलप्रकार त्याचं्या उत्कलिाकंापेक्षा जास्ि िपमािाला बऱ्याि दाबाखाली िापहवले जािाि. अशा 
पहरस्स्थिीमध्ये मोठ्या रेिभंिे लहाि रेिभ बििाि. पेरोल ककवा गसॅ ह्यामंध्ये असेि लहाि रेिभ असिाि. 
िजंिामध्ये हियहंत्रि िपमाि व दाब ठेवभि पाहहजे िेवढेि लहाि रेिभ बिहविा येिाि. िेल िंजिाच्या 
प्रहक्रयेमध्ये काही महत्त्वािे रासायहिक बदल घडिाि. त्यािें स्वरूप कळण्यासाठी हायड्रो-काबयि ह्या 
रेिभिी रििा समजभि घेिे आवश्यक आहे. हायड्रो-काबयि रेिभमध्ये िावाप्रमािे हायड्रोजि व काबयि हे अिभ 
असिाि. हायड्रो-काबयि रेिभचं्या घडिीिील महत्त्वािे ित्त्व म्हिजे एका काबयि अिभबरोबर िार हायड्रोजि 
अिभंिा संयोग होिो व अगदी हलका हायड्रो-काबयि हमथेि रेिभ बििो व त्यािे सभत्र आहे CH4. काबयि अिभ 
हायड्रोजि अिभशी सयंोग पाविो. त्यािप्रमािे एक काबयि अिभ द सऱ्या काबयिशी व द सरा हिसऱ्याशी अशी 
त्यािंी माहलका होऊ शकिे. दोि काबयििा हायड्रो-काबयि इथेि (C2H6), िीि काबयििा हायड्रो-काबयि 
म्हिजे प्रोपेि (C3H8), िार काबयि अिभंिा हायड्रो-काबयि बय टेि व त्यािे सभत्र (C4H10) व दहा काबयि 
अिभंिा हायड्रो-काबयि हडकेि (सभत्र C10H22) हा आहे. अशािऱ्हेिे काबयि व हायड्रोजि हिरहिराळ्या िऱ्हेिे 
एकमेकाशंी जोडभि मोठमोठ्या वजिािे हायड्रो-काबयि रेिभ बििाि. ह्या सवय हायड्रो-काबयि द्रव्यािंी रेिभ 
सभते्र पाहिा त्यामध्ये काबयि व हायड्रोजि ह्यािें परस्पर प्रमाि वाढत्या वजिाच्या हायड्रो-काबयिमध्ये कमी 
कमी होि जािे. म्हिजेि हमथेिमध्ये C व H ह्यािें परस्पर प्रमाि १ : ४ आहे िर इथेिमध्ये िे प्रमाि २ : ६ 
आहे िर बय टेिमध्ये ४ : १० असे आहे. 
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िजंििट्टीमध्ये िपमाि व दाब ही बरीि असल्याम ळे िट्टीमध्ये असलेल्या िपमािाम ळे रेिभंिी ऊजा 
वाढि व त्याम ळे त्यािंा संिार वगे वाढिो. वगे बराि वाढला िर त्यािे बाष्ट्प होऊि िे द्रवापासभि अलग 
झाले असिे. परंि  िजंििट्टीमधील दाबाम ळे त्यािे बाष्ट्प होि िाही. परंि  िपमाि बरेि असल्यास रेिभला 
हमळालेल्या ऊजेम ळे रेिभिी आदळआपट होऊि त्यािी मोडिोड होिे. शेवटी मोठ्या रेिभपासभि लहाि रेिभ 
बििाि. त्यामध्ये एक अडिि हिमाि होिे. हायड्रो-काबयिच्या मोठ्या रेिभपेक्षा लहाि रेिभमध्ये काबयि : 
हायड्रोजि हे प्रमाि जास्ि असिे हे पभवीि आलेले आहे. परंि  ह्यासाठी लागिारा जादा हायड्रोजि िजंि 
हक्रयेमध्ये उपलबध होि िसल्यािे, अहजबाि िवीि िऱ्हेिे म्हिजे कमी हायड्रोजि अिभंिी घडलेले रेिभ 
ियार होिाि. कमी हायड्रोजिय क्ि हायड्रो-काबयि द्रव्यािंा ‘ऑहलहफि’ असे म्हििाि. प ढील आकृिी व 
समीकरि ह्यावरूि हे स्पष्ट होईल. िजंि हक्रयेमध्ये कोििे ऑहलहफि ियार होईल म्हिजे मभळिा हायड्रो-
काबयि कोठे ि टेल हे िपमाि व दाब वगैरे पहरस्स्थिीवर अवलंबभि आहे. हडकेि ह्या एकाि हायड्रो-
काबयिच्या िजंिािे पहरस्स्थिीि रूप इहथहलि, प्रॉहपहलि, बय हटहलि ही ऑहलहफि द्रव्ये बििाि. 
 

ऑहलहफि द्रव्यािें वैहशष्ट्य म्हिजे िी असंिृप्ि असिाि. काबयि अिभच्या िार संय जा पहरपभियपिे 
वापरण्यासाठी लागिारा हायड्रोजि ह्या हठकािी अप रा पडिो. हायड्रोजि प रेसा िसल्यािे एक काबयि 
अिभ द सऱ्या काबयि अिभशी जोडण्यासाठी प्रत्येकािी एक एक संय जा वापरण्याजवजी प्रत्येकाच्या दोि 
संय जा जोडल्या जािाि. अशी ही जोडिी पक्की िसिे. त्याम ळे प्रत्येक काबयिकडे एकेक संय जा जिभ 
राखीव सयं जा म्हिभि हशल्लक राहिे. अशा रेिभंिा असिृंप्ि रेिभ असे म्हििाि. अशा रेिभंमध्ये स्स्थरिा 
िसल्यािे अि कभ ल पहरस्स्थिीमध्ये िे रेिभ हक्रयाशील होऊ शकिाि. हवहवध रासायहिक आहिहक्रया घडवभि 
आिण्याच्या कामी त्यािंा बराि उपयोग होिो. त्याउलट संिृप्ि हायड्रो-काबयि फारसे हक्रयाशील िसिाि. 
ऑहलहफिसारख्या रेिभिी असंिृप्ििा हा िर पेरोरसायिािंा मभलाधार आहे. 

 
िजंि प्रहक्रयेम ळे मभळ खहिज िेल हविागामध्ये िसलेली रासायहिक द्रव्ये हिमाि होिाि. ियार 

झालेल्या काही रासायहिक द्रव्यापंैकी काही रेिभ गसॅोहलिच्या रेिभच्या आकारमािािे असिाि, िर काही 
त्याहभि मोठेही असिाि. हे रेिभ हविाजि स्िंिाच्या साहाय्यािे वगेळे करिा येिाि. 
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आरंिी िजंि प्रहक्रयेिे ियार होिारे पेरोल लोकाचं्या पसंिीला उिरले िाही. हे पेरोल हीि 
दजािे मािले जाई. आरंिी हे पेरोल थोड्या काळािंिर हपवळे पडे, त्याला उग्र वास येई व टाकीमध्ये 
साखंा जमा होई. परंि  एकभ ि िजंिाच्या िंत्रामध्ये स धारिा झाल्यावर पभवीिे दोष िर िाहीसे झालेि पि 
त्यामध्ये अिाह िपिे िवीि ग ि असल्यािा प्रत्यय आला. ह्या पेरोलम ळे इहंजि आघािहवरहहि असे िालभ 
लागले. पेरोलिी इंधि म्हिभि काययक्षमिा त्याम ळे वाढली. िथाहप, ह्या पेरोलमध्ये िसलेला परंि  
ऊध्वयपािि प्रहक्रयेिे सरळपिे हमळिाऱ्या पेरोलमध्ये एक ग ि आहे. िो ग ि म्हिजे ह्या पेरोलिे मोटारीिे 
इंहजि लगेि स रू करिा येिे. दोन्ही पेरोल प्रकाराचं्या ह्या ग िािंा फायदा हमळहवण्यासाठी ह्या दोन्ही 
प्रकारािें यथायोग्य सहंमश्रि करूिि पेरोल बाजाराि हवक्रीसाठी ठेविाि. 

 
(२) उत्पे्ररक भंजन.--िजंि िंत्रािा अहलकडील हवकास म्हिजे उत्पे्ररक िजंि पद्धिी. ह्यामध्ये 

उत्पे्ररक वापरिाि. उत्पे्ररक हा रासायहिक अहिहक्रयेिा वगे वाढहविो. परंि  उत्पे्ररक मात्र काहीि 
रासायहिक फेरबदल ि होिा जसाच्या िसा राहिो. उत्पे्ररक िजंि िंत्र वापरण्यािील पहहला फायदा 
म्हिजे िपमाि ककवा दाब ह्यािंी हवशषे वाढ करण्यािी गरज िसिे. रासायहिक प्रहक्रया त्याम ळे 
हािाळण्याला सोप्या जािाि. द सरा एक फायदा ह्याहभिही जास्ि महत्त्वािा आहे. औस्ष्ट्िक िजंि प्रहक्रयेशी 
ि लिा करिा उत्पे्ररक िजंि िंत्र वापरल्यािे पेरोलिी हिर्ममिी जास्ि होिे. हशवाय त्या पेरोलमध्ये 
आघािहवरोधी ग ि म्हिजेि त्यािंा ऑक्टेिाकं अहधक असिो. पेरोलला आवश्यक असलेला ऑक्टेिाकं 
प रहवण्यासाठी उत्पे्ररक िजंि िंत्रािी गरज असल्यािे आिा मान्य झाले आहे. ह्याकामी लागिारा उत्पे्ररक 
म्हिजे एक हवहशष्ट प्रकारिी रेिी--मािी असाि सामान्य असिो. 

 
(३) हायड्रोभंजन.--िजंि प्रहक्रयेिी ही एक पद्धिी आहे. ही िजंि प्रहक्रया स्विंत्रपिे ककवा 

औस्ष्ट्िक िजंि व उत्पे्ररक िजंि ह्यािंा एक िाग म्हिभि वापरिाि. िजंि प्रहक्रयेमध्ये हिमाि होिाऱ्या 
असंिृप्ि द्रव्यािंा उत्पे्ररकाच्या साहाय्यािे ह्या पद्धिीमध्ये हायड्रोजिशी संयोग घडवभि आििाि. 
ऑहलहफि द्रव्यापंासभि संिृप्ि असे गसॅोहलि ककवा इिर िैलप्रकार ियार होिाि. 

 
िेल श द्धीकरिामध्ये िेल हविागांिे उत्पादि ककवा ग िविा वाढहवण्यासाठी प ढील काही 

अहिहक्रयािंा अवलंब करिाि. 
 
(१) पुनर्मटन.-- ऊध्वयपािि प्रहक्रयेमध्ये ियार झालेल्या पेरोलिे दोि उपहविाग माििा येिील. 

एक म्हिजे हलके पेरोल व द सरे थोडे जड पेरोल. त्यापैकी जड पेरोलमध्ये आघािहवरोधी ग ि कमी 
असिाि. जड पेरोल उपहविागािे मयाहदि प्रमािाि िजंि केल्यास त्यामधभि ियार होिाऱ्या पेरोलमध्ये 
आघािहवरोधी ग ि वाढिाि. ह्यालाि प िघयहटि पेरोल असे म्हििाि. 

 
ह्याहशवाय असंिृप्ि वायभ व हायड्रोजि ह्यािंा उत्पे्ररकाचं्या साहाय्यािे संयोग करूि त्यापासभि 

पॅराहफि द्रव्ये बिहविाि. 
 
(२) बहुवाणरकीकरि.--ह्यामध्ये दोि ककवा अहधक एकाि जािीच्या रेिभंिा संयोग घडवभि मोठा 

रेिभ बिहवण्याि येिो. िजंि हक्रयेच्या उलट अशी ही प्रहक्रया आहे. िेल श द्धीकरिामध्ये ियार होिाऱ्या 
आयसोबय हटहलिसारख्या असंिृप्ि वायभंिे बह वाहरकीकरिािे व हायड्रोजिशी संयोग होऊि आयसो 
ऑक्टेि ियार होिो : आयसो ऑक्टेिमध्ये आघािहवरोधी ग ि उच्च दजािे असिाि. 



 
 अनुक्रमणिका 

 
डायआयसोबय हटहलि+हायड्रोजि = आयसो ऑक्टेि 

 
(३) आस्ल्कलीकरि.-- ही प्रहक्रया पि िजंि प्रहक्रयेच्या उलट आहे. आस्ल्कलीकरिामध्ये दोि 

लहाि रेिभंिा संयोग होऊि मोठा रेिभ बििो. पेरोल हिर्ममिीच्या संदिाि ह्याला फार महत्त्व आहे. िेल 
श द्धीकरिाच्या हवहवध प्रहक्रयामंध्ये ियार होिाऱ्या काही द्रव्यािंा संयोग करूि पेरोलच्या जवळपास 
उत्कलिाकं असलेली द्रव्ये बिहविा येिाि. ह्यासाठी उत्पे्ररकािी गरज लागिे. आयसो बय टेि ह्या द्रव्याशी 
बय हटहलि ह्या असंिृप्ि द्रव्यािा संयोग घडवभि आिल्यास आयसो ऑक्टेि हे द्रव्य बििे. साधारििः 
आयसोपॅराहफि द्रव्यािंा ऑक्टेिाकं प ष्ट्कळ असल्यािे हवमािाच्या पेरोलमध्ये ककवा इिर पेरोलमध्ये 
स योग्य सहंमश्रि केल्यास उिम दजािे आघािहवरोधी पेरोल ियार होिे. 
 
पेट्रोलची िुिवत्ता वाढणविारे संस्करि 
 

हवहवध पद्धिीिे पेरोल ियार झाल्यािंिर, त्यावर काही संस्कार कराव ेलागिाि. पेरोलमधील 
अल्प प्रमािाि असलेली अपद्रव्ये काढभि टाकिे ककवा त्यािंा हिष्ट्प्रि करिे हा त्या मागील हेिभ असिो. 
ज न्या काळी सल्फ्य हरक आम्ल वापरूि पेरोलमधील अपद्रव्ये साखं्याच्या स्वरूपामध्ये जमा होऊ देि व 
िंिर िी वगेळी करीि. िेलाच्या रंगामध्ये त्याम ळे स धारिा होई. आिा िेि काम उहिि असा द्रावक 
वापरूि पार पाडिाि. पेरोलमधील गंधकय क्ि द्रव्ये, उग्र वास देिारी द्रव्ये वगैरे द्रव्ये हिष्ट्प्रि करण्यासाठी 
व पेरोलमध्ये काही िवीि ग ि आिण्यासाठी काही समावशेी ककवा पभरक द्रव्ये अल्प प्रमािाि वापरिाि. 
पंपावर हमळिाऱ्या पेरोलमध्ये त्यािी ग िविा उच्च दजािी करण्यासाठी प ष्ट्कळवळेा २० िे २५ द्रव्ये सभक्ष्म 
प्रमािाि हमसळलेली असिाि. खहिज िेलािी खाि िे पेरोलपपं हा दीघय कथेच्या मागे हकिी शास्त्रीय ित्त्व े
व िंते्र दडलेली आहेि हे मोटार प्रवाशाचं्या सहज लक्षाि येि िाही. 
 
तेलशुद्धी करण्याचा इणतहास 
 

हिरहिराळ्या कालखंडामंध्ये झालेली प्रगिी लक्षाि घेऊि िेलश द्धीकरिािा आढावा घेिे उद्बोधक 
ठरेल : 
 

(१) १८६० िे १८८५ : ह्या टप्प्यामध्ये केरोसीि ककवा हदव्यािे िेल हाि श द्धीकरिामधील म ख्य 
पदाथय होिा. केरोसीिमध्ये गसॅोहलििा अंश आल्यास िे िेल धोक्यािे म्हिभि ग्राहकािंा अमान्य असे. 
गसॅोहलििा अंश आल्यािे केरोसीििा क्षिदीपिाकं (flash point) वाढि असे. 
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(२) १८८६ िे १९०० : ह्या कालखंडाि श द्धीकरिामध्ये केरोसीिबरोबर वगंि िेलाला महत्त्व प्राप्ि 
झाले. ित्पभवी वगंिासाठी फक्ि विस्पहिजन्य िेले वापरीि असि. श द्धीकरिामध्ये  केरोसीिबरोबर 
वगंिािे िेल काढण्याि येऊ लागले. 

 
(३) १९०१ िे १९१४ : १९०० सालािंिर पेरोल ह्याला महत्त्व प्राप्ि झाले. त्यािंिर 

िेलश द्धीकरिामध्ये पेरोल हिर्ममिीला प्राधान्य हमळाले. पेरोलिी मागिी वाढभ  लागली. िवीि िेलके्षते्र 
शोधभि काढण्याि आली. हशवाय िेलश द्धीकरि िंत्रामध्ये स धारिा झाली. 

 
(४) १९१५ िे १९२५ : पेरोलिी वाढिी मागिी प री करिा यावी म्हिभि िेल-िजंि िंत्र बरेि 

पभिावस्थेला पोिहवण्याि आले. १९२० साली इंधि िेलािा (फ्य एल ऑईल) उपयोग हवद्य िहिर्ममिीसाठी 
करण्याि येऊ लागला व िो प ढे सारखा वाढि राहहला. 

 
(५) १९२६ िे १९२९ : ह्या कालामध्ये ‘रासायहिक िंत्रवते्त्यािी’ ह्या के्षत्रामध्ये हजेरी लागल्यािे ह्या 

के्षत्रामध्ये काही महत्त्वपभिय स धारिा होऊ शकल्या. त्यापैकी एक म्हिजे हिवािावस्थेखाली ऊध्वयपािि, 
द सरी स धारिा म्हिजे द्रवरूप सल्फर डायॉक्साइडिा द्रावक म्हिभि उपयोग. 

 
(६) १९३० िे १९३५ : ह्या कालखंडामध्ये आघािहवरोधी पेरोलिी मागिी वाढल्याम ळे िेलािे 

िजंि करण्यासाठी व प िघयहटि पेरोल बिहवण्यासाठी िेल-िजंक व इिर कारखान्यामंध्ये वाढ झाली. 
‘टेराइहथल लेड’ ह्या द्रव्यािा पेरोलमध्ये अंििाव करूि पेरोलिे आघािहवरोधी ग ि वाढहवण्यासाठी 
प्रयत्ि स रू झाले. त्यािप्रमािे हिवािावस्थेखाली ऊध्वयपाििािे िंत्र वापरूि ‘रोड ऑइल’ व अॅस्फाल्टच्या 
हिर्ममिीला स रुवाि झाली. वगंि िेल हविागािील मेि वगेळे करूि िागंल्या दजािे वगंि िेल ियार 
करण्यािे िंत्र उपयोगाि आिण्याि आले. 

 
(७) १९३६ िे १९४० : िेलिजंि हक्रयेमध्ये ियार होिारे प्रॉहपहलि व बय हटहलि ह्यासारख्या 

असंिृप्ि हायड्रो-काबयि द्रव्यािा बह वाहरकीकरि, आस्ल्कलीकरि, हवहायड्रोजिीकरि ह्यासंारख्या 
प्रहक्रयामंध्ये उपयोग होऊ लागला. िजंि प्रहक्रयेमधभि हमळिाऱ्या िेलाच्या िळाला साििारा हिकटा 
टाळण्यासाठी हिदािपक्षी िो लवकर ियार होऊ िये म्हिभि ऑस्क्सडीिवि हवरोधक रसायिे वापरण्याला 
आरंि झाला. रंगीि पेरोल ह्याि काळामध्ये रूढ झाले. वगंि िेलामध्ये काही समावशेी द्रव्ये घालभि त्यािी 
ग िविा ह्याि काळामध्ये स धारण्याि आली. िैसर्मगक वायभपासभि फामास्ल्डहाइड व आल्कोहोल ह्यािें 
उत्पादि स रू करण्याि आले. इथेि, प्रॉपेि, बय टेिपासभि वायभरूप ऑहलहफि-इहथहलि वगैरे द्रव्ये ियार 
होऊ लागली. 

 
(८) १९४१ िे १९४७  : ह्या कालावधीमध्ये हवहवध समावेशी द्रव्ये वापरूि वगंि िेलामध्ये हवशषे 

स धारिा घडवभि आिण्याि आली. पेरोहलअम व्यहिहरक्ि अन्य साधिद्रव्ये वापरूि संश्लहेषि केलेली 
वगंि िेले वापराि आली. हडझेल िेलािी मागिी वाढली. द सऱ्या महाय द्धकालीि मागिीम ळे मोटारी, 
रक्स ह्याचं्या टायरासंाठी लागिारा रबर पेरोहलअम द्रव्यापंासभि सशं्लेहषि करण्याि आला. िैसर्मगक 
वायभपासभि पेरोल ियार करण्यािे प्रयत्ि ह्याि काळाि झाले. १०० ऑक्टेिाकं असलेले ५ लक्ष बॅरल (१ 
बॅरल = ४२ गलॅि) एवढे पेरोल दररोज ियार होऊ लागले.परंि  य द्ध सपंल्यावर त्यािी मागिी घटली. 
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(९) १९४८ िे १९५७ : ह्या कालखंडामध्ये पेरोरसायिािंी फार मोठ्या प्रमािावर हिर्ममिी होऊ 
लागली. िैसर्मगक रबरापेक्षा संश्लहेषि रबरािा वापर वाढला. िैसर्मगक वायभमधील व िेलश द्धीकरिामध्ये 
हिघिाऱ्या वायभमधील गधंक हे एक अपद्रव्य मोठ्या प्रमािावर पृथक करण्याि येऊ लागले. त्याम ळे बरेि 
गंधक इिर कामासाठी उपलबध होिे शक्य झाले. जेट व टबाईि हवमािािंी वाढ झाल्यािे पेरोल प ढील 
म्हिजे जास्ि उत्कलिाकं असलेल्या ऊध्वयपािि हविागािी मागिी वाढली. बेस्न्झि व टाल इि ह्यािें 
पेरोहलअमपासभि उत्पादि स रू झाले. १९५६ सालापासभि १०० ऑक्टेिाकंािे पेरोल ियार करूि 
हवकण्यािी हिरहिराळ्या िेल कंपन्यामंध्ये स्पधाि स रू झाली.  

 
असा हा १९५७ पयंििा आढावा आहे. 

 
खणनज तेलापंासून णमळिारे काही पदाथम व त्याचें उपयोि 
 

(१) द्रवीकृि पेरोहलअम वायभ (L.P.G.)-- बय टेि व प्रोपेि.--िेलश द्धीकरिाच्या हवहवध 
प्रहक्रयामंध्ये हिमाि होिाऱ्या वायभंपकैी बय टेि व प्रॉपेि हे वायभ वगेळे करूि घेिाि. सामान्य िपमािाला ही 
द्रव्ये वाय रूप असिाि. बय टेििा उत्कलिाकं ०° से. असभि प्रोपेििा उत्कलिाकं -४२° से. आहे. परंि  
थोड्या दाबाखाली हे वायभ द्रवरूप होिाि. थोड्या दाबाखाली हे वायभ द्रवरूपामध्ये एखाद्या मोठ्या 
टाकीमध्ये साठवभि ठेविाि. िेथभि िे दाबाखालीि लोखंडी बाटल्यामध्ये िरूि ककवा हसकलडरमध्ये िरूि 
कंपिीच्या िावाि रूप इंडेि, बशिे वगैरे व्यापारी िावाखाली हसकलडरबंद इंधि म्हिभि हवक्रीसाठी बाजाराि 
पाठहविाि. ह्या दोन्ही वायभिंा वास िसिो. परंि  हसकलडर-बदं वायभमध्ये उग्र वासािे द्रव्य हमसळलेले 
असिे. गसॅ स्टोव्हिी िावी ि कभ ि उघडी राहहली िर हिसटभि जािारा वायभ उग्र वासाम ळे समजभि येिो. 
स्टोव्हिी िावी बंद केली पाहहजे हे ध्यािाि येिे व ज्वालाग्राही वायभ घरिर पसरण्यािा धोका टळिो. 
 

द्रवीकृि वायभिा स्वयपंाकघरािील इधंि म्हिभि वापर प्रथम अमेहरकेमध्ये स रू झाला िो १९३० 
सालच्या स मारास. त्यािंिर सवयत्र त्यािी मागिी वाढि आहे. द्रवीकृि वायभमध्ये म ख्यिः प्रोपेि व बयभटेि 
ह्यािें हमश्रि असिे. उष्ट्ि प्रदेशाि ह्या हमश्रिामध्ये बय टेििे प्रमाि जास्ि असिे, िर थंड प्रदेशामध्ये 
प्रोपेििे प्रमाि जास्ि असिे. स्वयपंाकघरामध्ये लोखंडी बाटलीबंद जळाऊ वायभ वापरिे सोयीिे, 
त्यािप्रमािे हािाळण्याला व संिाळण्याला सोपे असिे. वायभिे ज्वलि झाल्यावर कसलाही अपाय ि 
करिारी अशी उत्सर्मजि द्रव्ये असिाि. म्हिभि िर बाटलीबंद जळाऊ वायभ लवकर लोकहप्रय झाला व ही 
लोकहप्रयिा सारखी वाढि आहे. कारखान्यामध्ये काही कामासंाठी िीव्र उष्ट्ििा देिारी ज्योि लागिे. गसॅ 
हसकलडरिा ह्या कामी उपयोग करिा येिो. पेरोलच्या टंिाईच्या हदवसाि मोटरींसाठी हा हसकलडरबंद 
जळाऊ वायभ पेरोलच्या जवजी वापरण्यािी शक्यिा असली िरी त्याबाबिीि अजभि फारसे प्रयोगहिष्ठ प्रयत्ि 
झालेले हदसि िाहीि. 

 
(२) पेट्रोल.--ह्या शिकाच्या आरंिापयंि केरोसीि ियार करण्यामध्ये पेरोल म्हिजेि गसॅोहलि 

हे एक िको असलेले अडगळवजा अपद्रव्य होिे. त्या काळी काही अप्रामाहिक व्यापारी केरोसीि ह्या महाग 
पदाथामध्ये िेसळ करण्यासाठी पेरोलिा उपयोग करीि. पेरोलिा उत्कलिाकं बराि कमी असल्याम ळे ही 
िेसळ धोकादायक होिी. परंि  अन्िदयहि इहंजिािंा शोध लागला आहि पेरोलला स्विःिे असे महत्त्वािे 
काययके्षत्र लािले. कमी उत्कलिाकं हाि त्यािा प्रिावी ग ि ठरला. पेरोलिा दजा ठरहवण्यासाठी व्यापारी 
लोक एक साधी कसोटी लावीि. कपिर पेरोल हविे उडहवले िर त्यािा थेंबही जहमिीवर ि पडिा, त्यािे 
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हविेि बाष्ट्प होऊि िे िाहीसे झाले िर िे उिम पेरोल समजण्याि येई. 
 

िेलश द्धीकरिाच्या िवीि िवीि िंत्रामं ळे पेरोल हमळहवण्यािे काही िवीि मागय उपलबध झाले 
आहेि. ऊध्वयपािि प्रहक्रयेिभि हमळिारे पेरोल हे प्रत्यक्ष खहिज िेलामध्ये असिे. त्यािभिि िे ऊध्वयपाििािे 
वगेळे करूि घेण्याि येिे एवढेि. पेरोल हमळहवण्यािा द सरा एक मागय म्हिजे ओलसर िैसर्मगक वायभ. 
ओलसर िैसर्मगक वायभ गार केल्यावर त्यािील पेरोल वगेळे होिे व वायभ कोरडा होिो. ह्या पेरोलला 
‘िैसर्मगक पेरोल’ असे म्हििाि. ह्याहशवाय िजंि प्रहक्रयेमध्ये हिघिारे पेरोल हे आहेि. प िघयहटि पेरोल, 
बह वाहरकीकरिािे हमळिारे पेरोल असे पेरोल हमळहवण्यािे अन्य मागय आहेि. ह्या सवयप्रकारच्या पेरोलिा 
उत्कलिाकं हवहशष्ट मयादामंध्ये असिो. िथाहप, त्यािें इिर काही ग िधमय वगेळे वगेळे आहेि. उदाहरिाथय 
काहींिा ऑक्टेिाकं जास्ि असिो िर काहींिा कमी असिो. त्याम ळे पेरोल पंपावर हमळिाऱ्या पेरोलमध्ये 
हमश्र ग िधमय आिण्यासाठी हिरहिराळ्या जािींच्या पेरोलिे स योग्य असे संहमश्रि कराव े लागिे. 
िारिामध्ये सामान्यपिे पेरोलिा ऑक्टेिाकं ८० च्या जवळपास असिो. अमेहरकेमध्ये ९० ऑक्टेिाकं 
असलेले पेरोल रूढ आहे. ९९ ऑक्टेिाकं असलेले पेरोल उपलबध आहे. १०० पेक्षा जास्ि ऑक्टेिाकंािे 
पेरोलस द्धा आिा प्रयोगावस्थेच्या प ढे गेलेले आहे. 

 
मोटारगाड्यासंाठी पेरोलिा उपयोग सवांच्या माहहिीिा आहे. हवमािासाठी वापरावयाच्या 

पेरोलमध्ये कमी उत्कलिाकं असलेले घटक जास्ि प्रमािाि असिाि. जेट जािीच्या हवमािासाठी 
केरोसीि व पेरोल ह्यािें हमश्रि वापरिाि. काही हठकािी छोया बोटी ककवा रक्स िालहवण्यासाठी पेरोल 
वापरिाि. 

 
(३) केरोसीन--खहिज िेलाच्या खािींिा शोध लागल्यािंिर खहिज िेलािा पहहला उपयोग 

करण्याि आला िो केरोसीि म्हिजे रॉकेलसाठी. काही हठकािी ह्या िेलालाि परॅाहफि ककवा पॅराहफि 
ऑइल अशी िाव ेआहेि. परंि  िी इिरत्र फारशी रूढ िाहीि. प्रकाशासाठी हदव्यामध्ये व स्वयंपाकघराि 
स्टोव्हसाठी केरोसीि िेलािा म ख्य उपयोग होि असे. परंि  प्रगि देशामंध्ये प्रकाशासाठी हवजेिा उपयोग 
वाढभ  लागल्यावर केरोसीििा हा उपयोग थोडासा मागे पडला. िथाहप िारिासारख्या प्रगमिशील देशामंध्ये 
मात्र प्रकाशासाठी केरोसीििा उपयोग प ष्ट्कळ वाढि आहे. रेल्विेे हसग्िल हदव,े ह्याचं्यासाठी व 
दीपगृहामधील हसग्िलसाठी अजभिही केरोसीििा उपयोग िालभ  आहे. रकॅ्टरसारख्या अिंदयहि 
इंहजिामंध्ये केरोसीििा उपयोग करिा येिो. केरोसीििा महत्त्वािा उपयोग जेट व त्यासारख्या 
हवमािासंाठी लागिाऱ्या इधंिाकहरिा होिो. त्यामध्ये केरोसीििे प्रमाि प ष्ट्कळि असिे. ह्याहशवाय एक 
उपय क्ि द्रावक म्हिभि केरोसीििा उपयोग होिो. कीटकिाशक द्रव्यािंा केरोसीिमधील द्राव 
फवारण्याला सोयीिा असिो. कच्ची िामडी कमावण्यापभवी त्याच्यावरील मेदय क्ि िाग काढभि 
टाकण्यासाठी केरोसीिच्या ‘मेद’ द्रावक ग िािा फायदा घेण्याि येिो. रस्त्यावर डाबंर म्हिजेि अॅस्फाल्ट 
पसरहवण्यासाठी ककवा लोखंडी पत्र्यािंा डाबंर काढण्यासाठी अॅस्फाल्टिा केरोसीिमधील द्राव वापरिाि. 
 

केरोसीि, िेलाच्या टाकीमध्ये बरेि हदवस राहहले िर त्यामध्ये साखंा साििो. हे टाळण्यासाठी व 
िेल स्वच्छ व रंगहीि हदसाव े म्हिभि केरोसीि िेलािे हवशषे श द्धीकरि आवश्यक असिे. रंग, वास व 
अश द्धी ककवा त्यामधील अपद्रव्ये शोषभि घेिाऱ्या मािीमधभि िे गाळभि घ्याव े लागिे. िरीपि आजही 
बाजाराि दोि जािींिे केरोसीि िेल हवकि हमळिे. एक म्हिजे कमी दजािे असे ‘िाबंडे’ खरे म्हिजे 
िाबंभस िेल व द सरे म्हिजे िांगल्या दजािे ‘पाढंरे’ म्हिजे रंगहीि िेल. दोन्ही िेले प्रकाशासाठी 
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हदव्यामध्ये वापरिाि. परंि  िाबंड्या िेलािे धभर होिो, काजळी साििे व वािीला काजळी धरिे. वािीवरील 
काजळी झाडभि वाि स्वच्छ ठेवावी लागिे. िाबंडे िेल त्याम ळे कंहदलामध्ये ककवा हिमण्या असलेल्या 
हदव्यामंध्ये वापरिा येि िाही. ध रािे व काजळीिे कारि म्हिजे ह्या िेलामध्ये काही अॅरोमहॅटक द्रव्ये 
आलेली असिाि. अॅरोमहॅटक द्रव्ये जळिाि िेव्हा धभर हिघिो व काजळी धरिे. केरोसीिमधील ही द्रव्ये 
वगेळी करूि काढभि टाकल्यावर केरोसीि िेल स्वच्छ व वरच्या दजािे होिे. अॅरोमहॅटक द्रव्ये द्रवरूप 
सल्फरडायॉक्साइडमध्ये हवरघळिाि. िाबंड्या िेलामध्ये द्रवरूप सल्फरडायॉक्साइड घािल्यास त्यामध्ये 
अॅरोमहॅटक द्रव्ये जािाि व केरोसीि स्वच्छ होिे. द्रवरूप सल्फरडायॉक्साइड िंिर स्वच्छ झालेल्या 
केरोसीिपासभि वगेळा करिा येिो. केरोसीि श द्ध करण्यािा हा मागय सवय देशामंध्ये वापरिाि. स्वच्छ 
िेलािी ककमि जास्ि का असिे ह्यािे कारि स्पष्ट होईल. 
 

(४) फ्युएल ऑइल-इधंन तेल.--ही संज्ञा थोडीशी व्यापक अथािे वापरली जािे. ह्यामध्ये गसॅ 
िेल, हडझेल िेल व बियर िेल ह्यािंा समावशे होिो. इधंि िेलािा उत्कलिाकं सामान्यपिे ३००° से. िे 
४००° से. ह्याचं्या दरम्याि असिो. म्हिजे केरोसीि िेल व वगंि िेल ह्यामधील हविाग. प्रकाशासाठी 
हदव्यामध्ये हे िेल वापरिा येि िाही. केरोसीिपेक्षा हिराळेपिा ‘इंधि िेल’ ह्या शबदािे दशयहवला जािो. गसॅ 
ऑइल, हडझेल ऑइल व फिेस ऑइल ही िाव ेत्याच्या हवहशष्ट उपयोगावरूि देण्याि आलेली हदसिाि. 
गसॅ ऑइल हे म ख्यिः गसॅ म्हिजे जळाऊ वायभ ियार करण्यासाठी वापरले जािे. गस ऑइल ककवा गसॅ 
िेल िापलेल्या हवटाचं्या िट्टीमध्ये सोडल्यावर उष्ट्ििेिे त्यािे िजंि होऊि काही जळाऊ वायभ ियार 
होिाि व काही काबयि मोकळा होिो. ह्या िापलेल्या काबयिवरूि पाण्याच्या वाफेिा फवारा सोडला िर 
वॉटर गसॅ म्हिजे हायड्रोजि व काबयि मोिॉक्साइड हे जळाऊ वायभिे हमश्रि त्यामध्ये हमसळले िर िागंले 
जळाऊ हमश्र वायभ ियार होिाि. वॉटर गसॅ व िेलािा गसॅ हे गसॅहमश्रि काही शहरांमध्ये जळाऊ वायभ 
म्हिभि िलवाहहन्यािंभि प रहवले जािे. अशा हमहश्रि जळाऊ वायभिी उष्ट्ििादायी शक्िी बरीि िागंली 
असिे. गसॅ ऑइलिा द्रावक म्हिभिही उपयोग होिो. म ंबईसारख्या काही शहरािंा कोल गसॅ 
िलवाहहन्यािंभि प रहवला जािो हे सवांच्या माहहिीिे आहे. बंहदस्ि जागेमध्ये दगडी कोळसा िापहवल्यावर 
जळाऊ वायभबरोबर िॅफ्थहलि व बेस्न्झि ही द्रव्ये पि वायभरूप असिाि. वायभ थंड झाल्यावर वायभमधील 
िॅफ्थहलि घट्ट होिे व िे वायभच्या िलवाहहिीमध्ये अडकिे व वायभच्या प्रवाहामध्ये अडथळे आििे. ही 
अडिि टाळण्यासाठी गसॅ टाकीमध्ये साठहवण्यापभवी िॅफ्थहलि वगेळे करूि काढिे आवश्यक असिे. 
बेस्न्झिस द्धा कोल गसॅमध्ये केवळ अडगळ असिे. परंि  इिरत्र त्यािे िागंले उपयोग आहेि. म्हिभि गसॅ 
ऑइल हा द्रावक वापरूि म्हिजे गसॅ ऑइलमधभि कोल गसॅ ब डब ड्यािे रूपािे बाहेर काढला ककवा अन्य 
मागािे वगेळा केला िर ही िको असलेली द्रव्ये वगेळी होिाि व त्यािा इिरत्र उपयोग करिा येिो. 
 

हडझेल ऑईलिा उपयोग अंिदयहि जािीच्या हडझेल इंहजिासंाठी होिो. हडझेल िेलाच्या दोि 
जािी असिाि. एक जास्ि वगेवाि इहंजिासंाठी व द सरी कमी वगेवाि इहंजिासंाठी. जास्ि वगे देिारे 
हडझेल हे म ख्यिः मोटार, रक्स, आगगाडीिी इहंजिे व इिर वगेवाि वाहिासंाठी वापरण्याि येिे. ह्या 
हडझेल िेलािी आघािहवरोध क्षमिा (ऑक्टेिाकं) ४५ पेक्षा जास्ि असिे. कमी वगेािे हडझेल म ख्यिः एका 
हठकािी बसहवलेल्या हडझेल इहंजिासाठी ककवा आगबोटीच्या इंहजिासाठी उपयोगाि आििाि. त्यािी 
आघािहवरोध क्षमिा ४० पेक्षाही कमी असिे. औद्योहगकदृष्ट्या प्रगि देशामंध्ये हडझेल िेलाला फार मोठी 
मागिी असिे. 
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फ्य एल ऑइल (इधंि िेल). -- बॉयलरमध्ये बाष्ट्प ियार करण्यासाठी फ्य एल ऑईल वापरिाि. 
कोळशापेक्षा िेल वापरिे सोयीिे असिे. राख, धभर वगैरे काहीि त्रास िाही. इधंि िेल वापरल्यािे बॉयलर 
लगेि स रू करिा येिो. थंड देशामंध्ये घरे, कारखािे, ऑहफसे ऊबदार राखण्यासाठी फ्य एल िेलािा 
उपयोग करिाि. फ्य एल िेलािा आिखी एक महत्त्वािा उपयोग म्हिजे औद्योहगक के्षत्रािील हवहवध 
प्रकारच्या िट्ट्या िापहवण्यासाठी करिाि. सीमेंट, काि, धािभ वगैरे ियार करण्यासाठी लागिाऱ्या 
िट्ट्या िापहवण्याच्या कामी कोळशापेक्षा इधंि िेल जास्ि उपय क्ि आहे. एकिर उपद्रव देिारी राख 
िसिे व द सरे कारि म्हिजे िपमाि सहज कमी-जास्ि करिा येिे. इिरही बरेि फायदे आहेि. 

 
णबट्मुमेन चकवा अॅस्फाल्ट. -- हे दोन्ही शबद जवळ जवळ समािाथी वापरण्याि येिाि. ह्यालाि 

डाबंर असेही म्हििाि. ऊध्वयपािि प्रहक्रयेिे बरेिसे िेल हविाग वगेळे केल्यावर मागे उरलेला िाग म्हिजे 
अॅस्फाल्ट होय. अॅस्फाल्ट म्हिजे ग ंिाग ंिीच्या हायड्रो-काबयि द्रव्यािें हमश्रि. साधारिपिे त्यामध्ये द्रवरूप 
िेलिाग असिो. अधयघि असा रवाळ हायड्रो-काबयि िाग असिो व शवेटी घिरूप अशी काही हायड्रो-
काबयि द्रव्ये असिाि. घिरूप द्रव्ये द्रवरूप िेलामध्ये हवरघळलेली असिाि. ही हवरघळलेली अवस्था 
स्स्थर राखण्यािे काम अधयघि रवाळ द्रव्ये करिाि. अशारीिीिे अॅस्फाल्ट हे सामान्यपिे अधयघिरूप असिे. 
िहिि हठकािी िे पभिय घिरूप व हठसभळ असे असिे. 
 

अॅस्फाल्टहवषयी िोंद झालेली माहहिी हिस्ि सिापभवी ३००० वष ेएवढी ज िी आहे. अॅस्फाल्टिा 
उपयोग त्यािा हिकटपिा व जलरोधक ग ि ह्यावंर आधारलेला होिा. ह्या शिकाच्या आरंिी मोटारगाडीिे 
य ग स रू झाले. िागंल्या सपाट रस्त्यािंी मागिी वाढली. सपाट रस्िे व हवमािाचं्या धावपट्ट्या ियार 
करण्यासाठी अॅस्फाल्टिा म ख्यिः उपयोग होिो. रस्त्यावर पसरलेल्या बारीक मोठ्या खडीला साधंभि घेिे 
ककवा हिकटवभि ठेविे हे खरे अॅस्फाल्टिे कायय. त्याम ळे रस्त्यावर धभळ होि िाही व म्हिभि धभळ उडि िाही. 
रस्त्यािा पृष्ठिाग जलरोधक होिो. त्याम ळे पावसाि रस्त्यावर हिखल होि िाही, ककवा रस्त्याच्या 
घडिीमध्ये हढलेपिा येि िाही. अॅस्फाल्ट म्हिजेि डाबंराच्या अधयघिित्त्वाम ळे रस्त्याच्या पृष्ठिागाला 
थोडा लवहिकपिा येिो. त्याम ळे रस्त्यावरूि जािाऱ्या वाहिािंा हळ वारपिा जािविो व वाहिाचं्या 
गिीम ळे होिारा खडबडाट कमी होिो. 
 

डाबंरािे आिखीही उपयोग आहेि. त्यामध्ये डाबंरािी जलरोधकिा, हवद्य िरोधी ग ि व गंजिाऱ्या 
धािभिे संरक्षि करिे, ह्यािंा फायदा घेण्याि येिो. केरोसीिसारख्या द्रावकामध्ये डाबंर हमसळभि त्यािा 
पािळ द्रव करिाि. छपराला, कििींिा डाबंर लावल्यािे पावसापाण्यापासभि संरक्षि होिे. पॅककगसाठी 
डाबंर लावलेले कागद ह्याि हेिभिे वापरिाि. जहमिीमध्ये प रलेल्या िारािंा हवसवंाही करण्यासाठी व 
त्यािंा मजब िी देण्यासाठी डांबरािा जाड थर उपयोगी पडिो. लोखंडी पते्र गंजभ ियेि म्हिभिस द्धा त्यािंा 
डाबंर फासिाि. पाण्यािे िळ आिभि-बाहेरूि गजंभ ियेि म्हिभि त्यािंा आिभि व बाहेरूि डाबंरािे 
रंगहविाि. काही रबर हमश्रिामध्ये अॅस्फाल्टिा अन्ििाव करिाि. हे अॅस्फाल्ट हवहशष्ट जािीिे असिे. 
त्याच्या लवहिकपिाम ळे त्याला खहिज ‘रबर’ असेही म्हििाि. 

 
वगंि िेल, ग्रीज, पॅराहफि मेि, कोक ह्यािंा सहवस्िर हविार प ढील प्रकरिाि होिार आहे. 
 
खहिज िेलापासभि हसद्ध होिारे पदाथय पाहिा, त्यािें वगीकरि हिरहिराळ्या िऱ्हािंी करिा 

येईल. त्यापैकी एक महत्त्वािे वगीकरि म्हिजे ‘इंधि’ व ‘इंधिेिर’ पदाथय. ह्यापकैी इंधि हा प्रकार फार 



 
 अनुक्रमणिका 

मोठ्या प्रमािावर वापरला जािो. इंधि म्हिजे जळभि उष्ट्ििा हिर्ममिी करिारे द्रव्य. अशी द्रव्ये 
वापरल्यावर सपंभिय जळभि जािाि. म्हिजे त्यािें म ख्यिः काबयि डायॉक्साइड व पाण्यािी वाफ ह्यामंध्ये 
रूपािंर होिे. हिमाि होिारी उष्ट्ििा कायय झाल्यावर हवमेध्ये हवरिे. म्हिजेि िी उपलबध स्वरूपाि 
िसल्यािे प न्हा वापरिा येि िाही. ह्या वगामध्ये पेरोलपासभि इधंि िेलापयंि सवय इंधिािंा समावशे होिो. 

 
खहिज िेलािील इधंिेिर िाग आहे िो िाश ि पाविारा असा आहे. त्यािा प न्हा प न्हा उपयोग 

करिा येिो. ह्या वगामध्ये वगंि िेल, द्रावक, मेि, अॅस्फाल्ट वगैरे द्रव्यािंा अन्ििाव करिा येईल. ह्या 
द्रव्यािंा उपयोग केल्यािे ही द्रव्ये िाश पावि िाहीि. म्हिजेि आपि ह्या द्रव्याचं्या कोित्यािरी ग िािंा 
फायदा घेिो. मभळ द्रव्य आहे िसेि राहहल्यािे त्याच्या ग िािंा प न्हा प न्हा उपयोग करूि घेिा येिो. वगंि 
िेलािा उपय क्ि ग ि म्हिजे यतं्र िागािंा हिकटिे व दोि यंत्रिागामंध्ये मध्यस्थासारखे राहभि दोि िागािें 
घषयि टाळिे. म्हिभि िर वगंि िेलाम ळे हकिीिरी यंत्रािंा जीवदाि हमळाले आहे. परंि  वगंिािे िेल 
घषयिाला हवरोध करीि असिािा संपभि जाि िाही. िे गळभि गेले असल्यास प न्हा जमवभि िे वापरिा येिे. 
काही वळेा वगंि िेल हिकामी होिे िे त्यािील वगंिक ग ि वापरल्याम ळे िव्हे. वगंि िेलामध्ये काही 
किरा जमिो व िेलािे वगंिक ग ि कमी होिाि. किरा काढभि टाकिा आल्यास (अथािि िे कठीि 
आहे) वगंि िेल प न्हा वापरण्यालायक होिे. वगंि िेलामध्ये आिखी एक बदल होिो. हविेील 
ऑस्क्सजिशी वगंि िेलािील घटकािंा रासायहिक सयंोग झाल्यास वगंि िेलािे स्वरूप बदलिे आहि 
मग िेलािे वगंिक ग ि कमी होिाि. परंि  वगंि लावलेला यंत्रिाग बंहदस्ि असला िर मात्र वगंिक ग ि 
हबघडि िाही. 

 
काही हवहशष्ट द्रव्ये एखाद्या द्रावकामध्ये हवरघळिाि िर काही द सरी म ळीि हवरघळि िाहीि. 

अशा दोि द्रव्यािें हमश्रि घेऊि त्यामध्ये उहिि असा द्रावक घािल्यास त्यािील एक द्रव्य द्रावकामध्ये 
हवरघळिे परंि  द सरे द्रव्य होिे िसेि मागे हशल्लक राहिे. द्रावक सम हिि असला िर मग एक द्रव्य 
श द्धरूपािे वगेळे होईल. द सरे द्रव्य द्रावकामध्ये हवरघळलेले असले िरी िे द्रव्य ककवा द्रावक वाया जाि 
िाही. द्राव िापहवल्यास द्रावकािे बाष्ट्प होईल व द सरे द्रव्य मागे राहील. अशािऱ्हेिे द सरे द्रव्य वगेळे होिे. 
द्रावकािे बाष्ट्प गार केल्यास िो द्रावक प न्हा हािी येिो आहि िो द सऱ्या हठकािी द्रावक म्हिभि वापरिा 
येईल. 

 
मेिािे म ख्य दोि उपयोग म्हिजे मेिबत्त्या ियार करण्यासाठी आहि कागद, लाकभ ड वगैरेवर 

लेपि करण्यासाठी असिाि. ह्यापैकी मेिबत्त्यामंधील मेि हे इंधि म्हिभिि असिे. म्हिभि िे जळभि िाहीसे 
होिे. परंि  मेिािे लेपि केलेले कागद, लाकभ ड वगैरे हठकाििे मेि िाश पावि िाही. त्याच्या जलरोधक 
ग िािाि िेवढा फायदा घेण्याि आलेला असिो. 

 
अॅस्फाल्टिा हिकटपिा, मऊपिा व जलरोधकिा ह्या ग िािंा उपयोग होि असल्यािे अॅस्फाल्ट 

िाहीसे होि िाही. िथाहप, ‘इंधि’ व ‘इंधिेिर’ अशी ह्या द्रव्यािंी हविागिी फारशी काटेकोर िाही. म्हिजे 
िी हविागिी व्यवहारामध्ये बसिे हे खरे. परंि  शास्त्रीयदृष्ट्या ही हविागिी अिभक िाही. कारि 
इंधिवगामध्ये मोडिारी िेले काही हठकािी वगंिासाठी वापरिा येिील. त्यािप्रमािे इधंिेिर द्रव्यािंा िीव्र 
आिं हदली िर िी जळभि उष्ट्ििा देिील व िाहीशी होिील. 
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श द्धीकरि िंत्र वापरूि खहिज िेलापासभि काय काय द्रव्ये ियार करावयािी व त्यािें परस्पर 
प्रमाि काय ठेवावयािे हे ठरहवण्यािी अवघड जबाबदारी व्यवस्थापक अहियंत्याकडे असिे. प्रत्येक 
पदाथािी बाजाराि मागिी हकिी आहे, असलेली मागिी हकिी वाढिारी आहे, िसलेली मागिी कशी 
हिमाि करिा येईल, प्रत्येक पदाथािा उत्पादि खिय हकिी आहे ह्यािा साकल्यािे हविार करूि, खािीिभि 
बाहेर आलेल्या बह मोल द्रव्यािा प रेपभर उपयोग व्यवस्थापकािे केला पाहहजे. िैसर्मगक संपिीपैकी काहीही 
वाया जािार िाही ह्याबद्दल योग्य िी दक्षिा घेिली पाहहजे. यशस्वी िेल उद्योगासाठी अशी बह हवध 
अवधािे व्यवस्थापक अहियतं्याला सािंाळावी लागिाि. 
 
 

** 
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प्रकरि आठ 
 

पेट्रोरसायने 
 
प्रस्तावना 
 

पेरोरसायिे ही काबयिी रसायिे आहेि. काबयिी रसायिािंा पहरिय िसा ज िाि आहे. आरंिी 
फक्ि िैसर्मगक पदाथांमध्ये असलेली रासायहिक द्रव्ये श द्ध करूि घेिे व त्यािंा उपयोग करिे एवढेि 
मयाहदि उहद्दष्ट होिे. हिसगािे अि करि करूि प्रयोगशाळेमध्ये रासायहिक द्रव्ये हिमाि करिे म्हिजे 
हिसगािी बरोबरी करिे एवढेि िव्हे िर हिसगावर माि करिे ह्या गोष्टी रसायिशास्त्रज्ञाचं्या डोळ्याप ढे 
िव्हत्या. परंि  १८२७ साली प्राण्याचं्या मभत्रकपडापासभिि हमळिाऱ्या य हरया ह्या द्रव्यािी हिर्ममिी प्रथमि 
प्रयोगशाळेमध्ये झाली आहि काबयिी रासायहिक द्रव्ये बिहवण्यािी हिसगािी मक्िेदारी कायमिी संपली. 
रसायिशास्त्रज्ञाचं्या किृयत्वाला िवीि के्षत्र लािले. काबयि ह्या मभलद्रव्याच्या वैहशष्ट्यपभिय सयंोगक्षमिेम ळे 
काबयि, हायड्रोजि, ऑस्क्सजिसारख्या अगदी सामान्य व हवप ल अशा मभलद्रव्यािंा हवहवध प्रकारे व हवहवध 
प्रमािाि सयंोग घडवभि आििे रसायिशास्त्रज्ञािंा अवघड राहहले िाही. म्हिभि िर लाकभ ड, कोळसा, 
प्राहिजन्य व विस्पहिजन्य पदाथांपासभि हकिीिरी रासायहिक द्रव्ये, हिसगामध्ये आढळिारी व 
त्यािप्रमािे ि आढळिारी सशं्लेषि पद्धिीिे हवहवध रासायहिक प्रहक्रया करूि हिमाि करिा येऊ लागली. 
आरंिी म्हिजे पहहले महाय द्ध संपेपयंि रसायिशास्त्रािे केलेल्या ह्या प्रगिीसाठी लागिारा कच्चा माल 
ककवा साधिद्रव्ये काय होिी, हे कोष्टक क्र. ७·१ वरूि स्पष्ट होईल. 
 

पहहल्या महाय द्धापभवी जमयिीमध्ये रसायिशास्त्रज्ञाचं्या कल्पकिेम ळे डाबंरासारख्या सामान्य 
द्रव्यापासभि स ंदर रंगद्रव्ये, प्रिावी औषधी द्रव्ये मोठ्या प्रमािावर ियार होऊ लागली. रासायहिक, 
औद्योहगक के्षत्रामध्ये जमयि राष्ट्र आघाडीवर होिे. 
 

कोष्टक क्र. ७·१ 
मभळ पदाथय प्रहक्रया साधिद्रव्ये 

लाकभ ड िजंक ऊध्वयपािि हमथेिॉल, ॲहसटोि व ॲसेहटक आम्ल. 
साखर हकण्वि (आसवीकरि) इथेिॉल, ॲसेहटक आम्ल. 
स्टािय हकण्वि (आसवीकरि) ॲहसटोि, बय हटल आल्कोहोल. 
िैल पदाथय जल अपघटि स्ग्लसरॉल, िैल आम्ले (फॅटी ॲहसडस्). 
डाबंर (कोळशािे) िजंक ऊध्वयपािि बेस्न्झि, टाल इि, झायहलि, िॅफ्थहलि वगैरे 

ॲरोमहॅटक हायड्रोकाबयि द्रव्ये. 
 

पहहले महाय द्ध संपल्यािंिर जगामध्ये सवयत्र औद्योहगक प्रगिी झपायािे होऊ लागली. मोटारी, 
रक्स ह्यािंी वाढ होऊ लागली. त्यासाठी पेरोलिी मागिी वाढली. िवीि िेलखािींिा शोध लागला. 
वाढत्या प्रमािावर िेलािे श द्धीकरि स रू झाले. श द्धीकरिाच्या प्रहक्रयेमध्ये पेरोलिे उत्पादि वाढले. 
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त्यािप्रमािे श द्धीकरि प्रहक्रयेमध्ये ियार होिारे हायड्रो-काबयि वायभ व इिर द्रव्ये ह्यािें प्रमाि पि वाढले. 
परंि  अशा द्रव्यािंा िेलधंद्याच्या दृष्टीिे फारशी मागिी िव्हिी. ही सवय काबयिय क्ि द्रव्ये असल्याम ळे त्यािंा 
उपयोग करण्याकडे शास्त्रज्ञािें लक्ष वधेले आहि ‘पेरोरसायि’ ह्या शास्त्र हविागािा जन्म झाला. 
 

इिर रासायहिक द्रव्ये व पेरोरसायि ह्याचं्या उत्पादिामध्ये थोडा महत्त्वािा फरक आहे. 
सामान्यिः जी द्रव्ये हिरुपयोगी आहेि, टाकाऊ आहेि, एवढेि िव्हे िर िको त्या अडििी हिमाि 
करिारी ककवा उपद्रव देिारी अशी असिाि, त्याचं्यापासभि उपय क्ि हटकाऊ स ंदर वस्िभ हिमाि करिारी 
द्रव्ये म्हिजेि पेरोरसायिे होि. कोंड्यािा माडंा ककवा मािीिे सोिे करण्यािे िव े िंत्र प्रस्थाहपि झाले. 
ह्यािे श्रये रसायिशास्त्रािील संशोधकाकंडे जािे. पेरोरसायिासंाठी लागिारा कच्चा माल अगदी म बलक व 
फारि स्वस्ि असल्याम ळे पेरोरसायिे अगदी अल्प ककमिीि ियार करिा येऊ लागली. ह्यािा पहरिाम 
म्हिजे रासायहिक द्रव्ये बिहवण्यािे इिर मागय मागे पडले व त्यािंी जागा खहिज िेलािे घेिली. काबयिी 
रासायहिक द्रव्यासंाठी लागिाऱ्या कच्च्या मालािा प रवठा सिि व सहज होि राहहला. त्याम ळे 
पेरोरसायिािें उत्पादि फार मोठ्या प्रमािावर होऊ लागले. त्यािंी ककमि स्वस्ि व परवडिारी 
असल्याम ळे त्यापासभि हिघिाऱ्या हवहवध उपयोगी वस्िभ घरोघरी हदसभ लागल्या व त्यािंा िागंलीि 
लोकहप्रयिा लािली. 

 
द सऱ्या महाय द्धापभवी पेरोरसायिाचं्या उद्योगाला अमेहरकेमध्येि थोडासा आरंि झाला होिा. परंि  

य द्ध समाप्िीिंिर मात्र पेरोरसायिािंी मोठ्या झपायािे वाढ होऊ लागली. १९४९ साली काबयिी 
रसायिािंा लागिाऱ्या कच्च्या मालािा प रवठा जागहिक पहरस्स्थिी लक्षाि घेिा प ढीलप्रमािे होि होिा : 

 
कोष्टक क्र. ७·२ 

    टके्क 
लाकडापासभि .. .. .. ५ 
कोळशापासभि .. .. .. २० 
अन्नपदाथांच्या हकण्विीकरिािे .. .. .. २५ 
खहिज िेल व िैसर्मगक वायभ .. .. .. ५० 

 
एवढ्या अल्प काळाि एवढी मोठी प्रगिी इिर औद्योहगक के्षत्राि िहििि आढळेल. खहिज िेल 

ह्या कच्च्या द्रव्यापासभि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपिे ३,००० पेरोरसायिे उपलबध होऊ लागली. १९४९ 
सालािंिरच्या काळामध्ये खहिज िेल व िैसर्मगक वायभ ह्यापंासभि हिघिाऱ्या रासायहिक द्रव्यािें प्रमाि ५० 
टक्क्यावंरूि सारखे वाढि जाि आहे. काही देशाि िे प्रमाि ७५-८० टक्क्यापंयंि पोिले आहे. अथािि 
त्या प्रमािाि विस्पहिजन्य कच्च्या मालािे शकेडा प्रमाि घटि आहे. 

 
पेरोरसायिे ह्या उद्योगािा हवकास आरंिी अमेहरकेमध्ये झाला. परंि  िंिर मात्र इिर देशािं 

हवशषेिः इंग्लंड, िान्स, जमयिी, जपाि वगैरेसारख्या प्रगि देशामंध्ये अमेहरकेप्रमािेि ह्या के्षत्रामध्ये प ष्ट्कळ 
हवकास झाला. उदाहरिाथय पहिम य रोपमध्ये १९४४ साली पेरोरसायिािें उत्पादि अवघे ३ हजार टि 
एवढे होिे. परंि  त्यािंिर २० वषांमध्ये म्हिजे १९६५ साली २० लक्ष टि एवढे उत्पादि झाले. अमेहरकेमध्ये 
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१९६० साली २४ लक्ष टि होिे िे १९६८ साली ५० लक्ष टिावंर गेले. 
 
रासायहिक द्रव्ये ियार करण्यासाठी खहिज िेल हे आरंि द्रव्य वापरण्यािे िंत्र प्रस्थाहपि 

झाल्यावर खहिज िेलािा वापर वाढण्यािी कारिे उघड आहेि. एक म्हिजे कोळसा हा ‘काबयि’ हे 
मभलद्रव्य प रवभ शकिो. त्यािे हायड्रोजिशी संयोगीकरि वगैरे प्रहक्रया कराव्या लागिाि. िर खहिज 
िेलामध्ये काबयि व हायड्रोजि ह्यािें आधीि ियार झालेले सयं ग हमळिाि. त्याम ळे एक अवघड प्रहक्रया 
टळिे. विस्पहिजन्य पदाथय महाग व प रवठा मयाहदि असिो. ह्याबरोबरि िो कच्चा माल घिरूप 
असल्याम ळे वाहि कीिी अडिि हिमाि होिे. खहिज िेल ककवा िज्जन्य इिर द्रव्ये म ख्यिः वाय रूप ककवा 
द्रवरूप असल्यािे त्यािंी वाहिभक िहलकामागे होि असल्यािे त्याचं्या वाहि कीिे काम हविासायास पार 
पाडिा येिे. 

 
पेरोरसायिाचं्या उत्पादिाच्या दृष्टीिे कच्च्या मालािे िीि प्रकार माििा येिील. िे म्हिजे : (१) 

वायभरूप, (२) द्रवरूप व (३) घिरूप. 
 
वायरूूप.-- (अ) िैसर्मगक वायभ. ह्यामध्ये म ख्यिः हमथेि, इथेि व प्रोपेि हे वायभ असिाि. 
 
(ब) िेलश द्धीकरिामध्ये हिघिारे वायभ. ह्यामध्ये सरळ ऊध्वयपािि प्रहक्रयेमधभि हिघिारे वायभ व 

त्यािप्रमािे उष्ट्ििेिे व उत्पे्ररकाचं्या साहाय्यािे केलेल्या िजंिामध्ये हमळिारे वायभ ह्यािंा समावशे होिो. 
िजंि प्रहक्रयेमधील वायभ हे सामान्यिः असंिृप्ि असे ऑहलहफि वायभ असिाि. परंि  सरल ऊध्वयपाििाच्या 
प्रहक्रयेमधभि हिघिारे वायभ म ख्यिः पॅराहफि वगािील असिाि. 

 
द्रवरूप.--द्रवरूप कच्चा माल म्हिजे द्रवरूप िॅफ्था. द्रवरूप िॅफ्था हा पदाथय एकहजिसी िसभि िो 

प ष्ट्कळ द्रवरूप द्रव्यािें हमश्रि असिो. सोयीसाठी त्यािे हलका, मध्यम व जड असे िीि हविाग पाडिाि. 
पेरोरसायिाचं्या दृष्टीिे उपय क्ि असा मध्यम हविाग असभि त्याच्या उत्कलिाकंाच्या मयादा ८०° से. िे 
१४०° से. अशा आहेि. ऊध्वयपाििािील ह्या हविागाला इधंि वगैरे कामी हवशषे मागिी िसल्याम ळे 
जगामध्ये व िारिामध्ये पि पेरोरसायिािंा ह्या हविागावर िरीिार असिो. िॅफ्थािा द्रावक म्हिभिही 
पेरोरसायिामंध्ये उपयोग होिो. िहंजि केलेल्या ऊध्वयपािि हविागािा उपयोग अॅरोमहॅटक द्रव्याचं्या 
उत्पादिासाठी करिाि. 

 
र्नरूप.-- ह्या हविागामध्ये म ख्यिः मेि ह्यािा अन्ििाव होिो. मेिािा स्विंत्रपिे उपयोग आहेि. 

परंि  मेिािे िजंि केल्यास त्यािभि आल्फा, ऑहलहफि ही असिृंप्ि द्रव्ये हमळिाि व त्यापासभि जास्ि रेिभ 
िारािे आल्कोहोल, हिमयलक व वगंििेलामध्ये वापरण्यासाठी लागिारी पभरकद्रव्ये हमळभ शकिाि. 

 
पेरोरसायिासंाठी लागिाऱ्या साधिद्रव्यािें वगीकरि त्यािील काबयि अिभंच्या संख्येवरूि 

करण्यािी एक पद्धि आहे : 
 
C1 वगय.--ह्यामध्ये हमथेि व अमॅोहिआसाठी लागिारे वायभ येिाि. 
C2 वगय--ह्यामध्ये इथेि, इहथहलि, अॅहसहटहलि हे वायभ येिाि. 
C3 वगय. --ह्यामध्ये प्रोपेि, प्रॉहपहलि हे वायभ येिाि. 
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C4 वगय. --ह्यामध्ये बय टेि, बय हटहलि हे वायभ असिाि. 
C6 व C जास्ि अिभ. --ह्यामध्ये अरॅोमहॅटक द्रव्ये येिाि. त्यांिील प्रम ख म्हिजे बेस्न्झि,  टाल इि व 

झायहलि. 
 

अकाबमनी रसायने 
 

पेरोहलअमच्या अपघटिापासभि हिघिाऱ्या काबयिी वायभपासभि कमी जास्ि ग ंिाग ंिीिी ककवा 
वलयय क्ि अशी हवहवध काबयिी द्रव्ये बिहविे शक्य आहे. त्यामागील शास्त्रीय ित्त्व ेसहज समजण्यासारखी 
आहेि. परंि  काबयिी द्रव्यापंासभि एकदम अकाबयिी द्रव्ये ही घडामोड मात्र जरा गोंधळाि पाडिारी आहे. 
म्हिजे काबयिी द्रव्यािें काही िरी आमभलाग्र रूपािंर होि आहे की काय अशी एक सहजि शकंा येिे. िसे 
पाहहले िर रासायहिक द्रव्यािंी काबयिी व अकाबयिी अशी हविागिी सोयीिी असली िरी थोडी िी कृहत्रमि 
आहे. सामान्यिः काबयिय क्ि द्रव्यािंा काबयिी म्हििे हे योग्य. परंि  कोळसा, काबयि मोिॉक्साइड, 
काबयिडायॉक्साइड, काबयि डायसल्फाइड ह्यासारख्या द्रव्यामंध्ये काबयि आहे, परंि  त्यािंा काबयिी द्रव्ये 
म्हिि िाहीि. 
 

अकाबयिी द्रव्यामंध्ये हायड्रोजि, िायरोजि, ऑस्क्सजिपासभि इिर सवय मभलद्रव्यािंा व त्याचं्या 
संय गािंा समावशे होिो. त्यािप्रमािे बऱ्याि काबयिी द्रव्यामंध्ये काबयिबरोबर हायड्रोजि असिोि. 
हायड्रोजि हमळहवण्यािे बरेि मागय आहेि. उदाहरिाथय पाण्यािे हवद्य ि हवच्छेदि (electrolysis) 

 
करूि हायड्रोजि हमळहविा येिो. पाण्याप्रमािे हायड्रोजि हमळहवण्यािे द सरे एक प्रम ख व 

महत्त्वािे साधि म्हिजे हायड्रोकाबयि ही द्रव्ये. हायड्रोकाबयिपासभि हमळिाऱ्या हायड्रोजििा वापर करूि 
ियार केलेली अकाबयिी द्रव्ये ह्यािंा पेरोरसायिे ह्या वगामध्ये समावशे होिो. थोडक्याि खहिज िेलाच्या 
श द्धीकरिामध्ये हिघिारे हवहवध काबयिी वायभ ककवा खहिज िेले व िैसर्मगक वायभ ह्यामधील अश द्धी ककवा 
अपद्रव्ये ह्यािंा साधिद्रव्ये म्हिभि उपयोग करूि ियार झालेली काबयिय क्ि अथवा काबयिहवरहहि 
रासायहिक द्रव्यािंा समावशे पेरोरसायिे ह्यामध्ये होिो. ही काबयिी रसायिे, कोळसा, हवा, पािी ह्यापासभि 
हमळहविाि िेव्हा मात्र त्यािंा पेरोरसायिे म्हिि िाहीि. पेरोरसायिे ह्या िावावरूि काही अकाबयिी द्रव्ये 
ियार करण्यासाठी लागिारी साधिद्रव्ये कोठभि हमळहवली एवढाि बोध होिो. अशा अकाबयिी द्रव्यामंध्ये 
गंधक (सल्फर) सल्फ्य हरक आम्ल, हायड्रोजि, अॅमोहिया, य हरया ह्यािंा अंििाव होिो. 

 
गंधक हा म ख्यिः खािीमधभि काढिाि. िो खािीमध्ये मभलद्रव्याच्या रूपामध्ये असिो. १९५० च्या 

स माराला औद्योहगक के्षत्राि एक िवीि िीिी व्यक्ि करण्याि आली. गधंकािे साठे कमी होि िालले 
आहेि, त्याम ळे गंधकािी मागिी सारखी वाढि राहहल्यास गधंकािा ि टवडा लवकरि िीव्रिेिे जािवभ 
लागेल अशी िी िीिी होिी. स दैवािे प ढे अन्यत्र गंधकािे साठे आढळभि आले आहि गधंकािे साठे संप ष्टाि 
येिील ही िीिी उरली िाही. िरीपि गंधकाच्या संिाव्य ि टवड्यावर उपाय म्हिभि गंधक हमळहवण्यािे 
अन्य मागय शोधभि काढण्याकडे शास्त्रज्ञािें लक्ष वधेभ लागले. 

 
िैल खािीच्या िौगोहलक स्थािाि रूप खहिज िेलामध्ये कमी जास्ि प्रमािाि गंधक असल्यािे 

आढळभि आले आहे. त्यामध्ये ०·०२५ टक्क्यापासभि ५ टके्क एवढा गधंक असभ शकिो. िैसर्मगक वायभ ह्या 
काबयिी वायभमध्ये गंधकािे प्रमाि साधारि १-२ टक्क्यापेक्षा जास्ि असिे िेव्हा त्या वायभला आंबट (sour) 
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वायभ असे म्हििाि हे पभवीि आलेले आहे. िेलामध्ये ककवा िैसर्मगक वायभमध्ये असिारा गंधक वगेळा केला 
िाही िर ज्वलिहक्रयेमध्ये काबयिी द्रव्याबंरोबर गंधकही जळिो. गंधक जळल्यावर त्यापासभि 
सल्फरडायॉक्साइड हा उग्र वासािा वायभ हवमेध्ये जािो आहि वािावरि प्रदभहषि होिे. हशवाय गधंकय क्ि 

 
िेलाम ळे इहंजिािी खराबी होिे िी वगेळीि. खहिज िेलािील गधंक त्याम ळे वगेळा करण्यािी 

जरूरी िेल उद्योगािंा हवशषेत्वािे जािवभ लागली होिीि. गंधक जर हकफायिशीर रीिीिे वगेळा करूि 
घेिा आला िर प्रदभषि टळेल आहि गंधकािी िभट िरूि काढण्याच्या दृष्टीिे िी एक फायद्यािी बाब ठरेल. 

 
खहिज िेलामध्ये ककवा िैसर्मगक वायभमध्ये आढळिारा गंधक कोित्या स्वरूपाि असिो? 

सामान्यपिे िो हायड्रोजि सल्फाइड (H2S) ह्या स्वरूपामध्ये असिो. परंि  काही गंधक िेलािील काबयिी 
संय गािा घटक असिो. िेलािे अपघटि होिे िेव्हा गधंक िागािे हायड्रोजि सल्फाइडमध्ये रूपािंर होिे. 
िैसर्मगक वायभपासभि व खहिज िेलापासभि शवेटी हायड्रोजि सल्फाइड हमळिो. ह्यापासभि गंधक वगेळा 
करूि घेिाि. असा गंधक असिो िरी हकिी? गंधकाच्या खािीिभि मभळ द्रव्यरूप गंधक दरसाल जेवढा 
हमळिो त्याच्या एक-िृहियाशं पेक्षाही हा जास्ि असिो. खहिज िेलािील गधंक, गंधकाच्या मभळ द्रव्यरूप 
गंधक ह्याहशवाय काही धािभंिी सल्फाइडे िापहवल्यािंिर अपघटि होऊि सल्फरडायॉक्साइड (SO2) 
ियार होिो. हेही एक गधंकािे उत्पहिस्थाि आहे. प ढील कोष्टकामध्ये गंधकाच्या हिर्ममिीिे आकडे 
(कम्य हिस्ट देशावं्यहिहरक्ि इिर देशािें) हदलेले आहेि : 

 
कोष्टक क्र. ७·३ 

गंधकािे स्वरूप .. .. १९६६ १९७० (अंदाजे) 
सवय स्वरूपािील गंधक .. .. २४·५ दशलक्ष टि ३१·७ दशलक्ष टि 
मभळ द्रव्यरूप गंधक .. .. १४·१ दशलक्ष टि २०·१ दशलक्ष टि 
खहिज िेल व वायभ ह्यापासभि 
हमळिारे गंधक 

.. .. ५·० दशलक्ष टि ८·४ दशलक्ष टि 

 
प ढील कोष्टकामध्ये आबंट वायभपासभि हिघिाऱ्या गधंकािी देशाप्रमािे हविागिी दाखहवली आहे : 

 
कोष्टक क्र. ७·४ 

देशािे िाव   १९६६ १९७० (अंदाजे) 
कॅिडा .. .. १·७ दशलक्ष टि ४·० दशलक्ष टि 
िान्स .. .. १·५ दशलक्ष टि १·६ दशलक्ष टि 
अमेहरका .. .. १·२ दशलक्ष टि १·५ दशलक्ष टि 
इिर .. .. ०·६ दशलक्ष टि १·३ दशलक्ष टि 
 
ह्या आकड्यावंरूि िथाकहथि ‘आबंट’ वायभ (िैसर्मगक वायभ व िेलश द्धीकरिािील वायभ) पासभि गधंकािी 
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हिर्ममिी केवढी मोठी आहे ह्यािी बरोबर कल्पिा येईल. 
 

इिर वायभंबरोबर हायड्रोजि सल्फाइड हा वायभ असिो. वायभ हमश्रिािील हायड्रोजि सल्फाइड 
वगेळा करण्यासाठी त्याला योग्य असा द्रावक हिवडावा लागिो. हायड्रोजि सल्फाइड वायभ मोिो इथेिॉल 
अहमि (mono ethanol amine) ह्या द्रावकामध्ये सहज हवरघळिो. परंि  इिर वायभ  हवरघळि िाहीि. 
द्रावकामध्ये हवरघळलेला वायभ वगेळा करूि घेिे फारसे अवघड िसिे. 

 
हायड्रोजि सल्फाइडपासभि सल्फर डायॉक्साइड करिे व िंिर त्यापासभि सल्फ्य हरक आम्ल 

बिहविे हा एक पयाय ककवा त्यापासभि गधंक बिहविे हा द सरा पयाय. ह्यासाठी कराव्या लागिाऱ्या 
रासायहिक अहिहक्रया प ढील समीकरिािे दाखहविा येिील : 

 
(1)  2H2S + 3O2  2SO2 + 2H2O 

2SO2 + O2  2SO3 (सल्फर रायॉक्साइड) 
SO3 + H2O = H2SO4 (सल्फ्य हरक आम्ल) 

(2)  2H2S + SO2 = 3S + 2H2O 
 

हवहशष्ट हठकािी िेल उद्योग व पेरोल रसायिे ह्यािंा लागिाऱ्या सल्फ्य हरक आम्लापेक्षा िे जास्ि ियार होि 
असेल िर सल्फ्य हरक आम्लाच्या वाहि कीच्या अडििीम ळे हायड्रोजि सल्फाइडपासभि गधंक (सल्फर) 
बिहविे सोयीिे असिे. गधंकािी वाहिभक कमी त्रासािी व कमी खिािी असिे. 
 

िारिामध्ये लागिारा गधंक बाहेरूि मोठ्या प्रमािावर आयाि करावा लागिो. ह्या संदिाि १९६९ 
साली प्रहसद्ध झालेली बािमी मिाला हदलासा देिारी आहे. मद्रास येथे स रू झालेल्या िारिािील िवव्या 
िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये दरसाल २० हजार टि गंधकािी हिर्ममिी होिे. मद्रास िेलश द्धीकरि 
कारखान्यासाठी लागिारे िेल हे इरािमधील डेहरअस (Darius) येथील िेलाच्या खािीिभि येिे. 

 
ह्या सवय हववरिावरूि आजकाल जगिर सल्फ्य हरक आम्लाच्या हिर्ममिीसाठी लागिाऱ्या श द्ध 

गंधकापैकी एक-िृहियाशं िागापेक्षाही जास्ि गधंक खहिज िेल व वायभ ह्यापासभि हमळिो हे ध्यािाि येईल. 
 
िैसर्मगक वायभ व खहिज िेल ह्यापंासभि हमळिारे आिखी एक खहिज द्रव्य म्हिजे हायड्रोजि. 

त्यािाि प ढे अॅमोहिआ व अॅमोहिआपासभि हिघिाऱ्या खिासंाठी व इिर रासायहिक प्रहक्रयासंाठी उपयोग 
होिो. 

 
हाबर ह्या प्रहसद्ध जमयि शास्त्रज्ञािे िायरोजि व हायड्रोजि ह्यािंा एकत्र संयोग करण्यािे िंत्र 

शोधभि काढले, त्याला बरीि वष े झाली. िायरोजि हे मभलद्रव्य इिर द्रव्याबंरोबर सहजासहजी सयंोग 
पावि िाही. हे एक वैहशष्ट्य. त्यािबरोबर शिेजमीि स पीक करावयािी िर हिला िायरोजििी संय गे 
खि म्हिभि द्यावी लागिाि हे द सरे वैहशष्ट्य. त्याम ळे हाबर ह्या शास्त्रज्ञािे िायरोजि व हायड्रोजि ह्यािंा 
संयोग हवहशष्ट दाब, हवहशष्ट िपमाि व त्यासाठी लागिारा उत्पे्ररक वगैरे गोष्टींबद्दल संशोधि करूि 
जहमिीला लागिारी खिे ियार करण्यासाठी त्यािे शोधभि काढलेली पद्धिी अजभिही रूढ आहे. ह्या 
पद्धिीमधील रासायहिक अहिहक्रया प ढील समीकरिािे दाखहवण्याि येिे : 
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N2 + 3H2 = 2NH3 

िायरोजि + हायड्रोजि  अॅमोहिआ 
 

ह्याकामी लागिारे दोि वायभ म्हिजे िायरोजि व हायड्रोजि. त्यापकैी िायरोजि हा हवमेधभि  हमळवावा 
लागिो. हायड्रोजि हमळहवण्याच्या प ष्ट्कळ पद्धिी आहेि िरी पि त्यापकैी कोित्या पद्धिीिे ियार केलेला 
हायड्रोजि स्वस्ि पडिो हे पाहाव ेलागिे. अॅमोहिआच्या ककमिीपैकी हिम्मी ककमि हायड्रोजिला पडिे. 
पभवीिी साधारि रूढ पद्धिी म्हिजे कोक (श द्ध केलेला कोळसा) िापवभि त्यावर पाण्यािी वाफ सोडिे. 
ह्यामध्ये प ढील रासायहिक अहिहक्रया होिे : 
 

C + H2O = CO + H2 
 
त्यािंिर प ढील पायरी म्हिजे 

 
CO + H2O = CO2 + H2 

 
अशा िऱ्हेिे ह्या दोन्ही टप्प्यामंध्ये हायड्रोजि हमळिो. काबयि डायॉक्साइड वायभ द सऱ्या टप्प्यामध्ये ियार 
होिो. 
 

हायड्रोजि ियार करण्यािी १९३० सालापयंि हीि प्रम ख पद्धिी होिी. १९३० साली प्रथमि 
िैसर्मगक वायभपासभि हायड्रोजि ियार करण्याि आला. (िैसर्मगक वायभमध्ये साधारििः ८० टके्क हमथेिि 
असिे) ह्याला हमथेि वाफ अहिहक्रया असे म्हििाि. प ढील रासायहिक समीकरिािे िी अहिहक्रया 
दाखहविा येईल : 

 
CH4 + H2O = CO + 3H2 
हमथेि + वाफ = काबयि मोिॉक्साइड + हायड्रोजि 

 
त्या अहिहक्रयेमध्ये हमथेिमधील हायड्रोजि उपलबध होिो. हायड्रोजिच्या उत्पादिाच्या दृष्टीिे कोकपेक्षा 
हमथेि वापरिे जास्ि फायदेशीर आहे. ह्या अहिहक्रयेिा प ढिा टप्पा म्हिजे : 

 
CO + H2O = CO2 + H2 

 
ह्या टप्प्यामध्ये हायड्रोजििी हिर्ममिी होिे. परंि  त्यािबरोबर काबयि डायॉक्साइड ियार होिो. िो वगेळा 
करूि त्यामधभि काढभि टाकावा लागिो. अॅमोहिआ हिर्ममिीसाठी त्यािा उपयोग िाही. 
 

िैसर्मगक वायभमधील हमथेििी उपय क्ििा प्रस्थाहपि झाल्यावर, त्याप ढिी पायरी म्हिजे 
हमथेिच्याजवजी िॅफ्था वापरिे. िॅफ्था हे द्रव्य िेलश द्धीकरिािील एक टप्पा आहे. हा टप्पा सामान्यपिे 
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पेरोल व रॉकेल ह्याचं्या दरम्याि श द्धीकरिामध्ये येिो. िॅफ्थास द्धा हायड्रोकाबयि आहे. िॅफ्था वापरण्यािा 
म ख्य फायदा म्हिजे िैसर्मगक वायभ सापडि िाही अशा हठकािीस द्धा हकफायिशीर पद्धिीिे अॅमोहिया 
ियार करिा येिो. िेलश द्धीकरि कारखान्याच्या िजीक जगिर कोठेही अॅमोहिआ ियार करण्यािा 
कारखािा स रू करिा येिो. 

 
हायड्रोजिच्या हिर्ममिीमध्ये कोकजवजी खहिज िेल व िैसर्मगक वायभ वापरिे हे आिा जवळ जवळ 

प्रस्थाहपि झालेले िंत्र आहे. ह्यािे प्रम ख कारि म्हिजे ही द्रव्ये प्रवाही आहेि व त्याम ळे त्यािंा हािाळिे 
सोपे आहे. हशवाय ही द्रव्ये हायड्रो-काबयि स्वरूपािी असल्याम ळे त्या द्रव्यामध्ये अंगिभि हायड्रोजि असिो. 
हायड्रोजििे उत्पादि जास्ि होण्यािे हे एक कारि आहेि. िेलाच्या श द्धीकरिािे कारखािे जगिर 
पसरलेले असल्याम ळे, िैसर्मगक वायभ िसला िरी िॅफ्थाच्या ककवा उच्च िपमािाला उकळिारे िेल पि 
ह्याकामी वापरिा येईल. 
 

अॅमोहिआच्या उत्पादिािे आकडे अॅमोहिआिे महत्त्व स्पष्ट करिारे आहेि. अॅमोहिआिी 
उपय क्ििा त्यामधील िायरोजिम ळे असल्याकारिािे अॅमोहिआमधील िायरोजििे (N2) वजि देिारे 
आकडे प्रहसद्ध केले जािाि. हे आकडे दशलक्ष मेहरक टि (द. ल. मे. ट.) ह्या पहरमािामध्ये हदलेले 
आहेि. शिेीच्या हंगामाि रूप वषयगििा १ ज लै िे ३० जभि अशी केलेली आहे. शवेटच्या स्िंिािील आकडे 
औद्योहगक के्षत्रािील वापरािे आहेि. 
 

कोष्टक क्र. ७·५ 
वषय  उत्पादि (N िे वजि) सवय वापर (N िे वजि) औद्योहगक के्षत्रािील वापर 

(N िे वजि) 
१९५५-५६ .. ८·०७ द.ल.मे.ट. ७·५० द.ल.मे.ट. १·२४ द.ल.मे.ट. 
१९५९-६० .. ११·०५ द.ल.मे.ट. १०·४६ द.ल.मे.ट. १·७१ द.ल.मे.ट. 
१९६५-६६ .. २३·१८द.ल.मे.ट. २२·४५ द.ल.मे.ट. ३·४४ द.ल.मे.ट. 
१९६६-६७ .. २५·९४ द.ल.मे.ट. २४·९५ द.ल.मे.ट. ३·६९ द.ल.मे.ट. 

 
ह्या आकड्यावंरूि शिेीव्यहिहरक्ि म्हिजे खिावं्यहिहरक्ि अन्य कामासाठी अवघा १५ िे १७ टके्क 
अॅमोहिआिा िाग वापरला जािो. 
 

ह्या साऱ्या उत्पादिामध्ये पभवीच्या पद्धिीिे म्हिजे म ख्यिः कोक ह्यापासभि उद्बोधक हकिी व 
पेरोहलअमपासभि हकिी ह्या हवषयीिे परस्पर प्रमाि िागंलेि आहे. 

 
१९३९ साली ९० टके्क अॅमोहिआिी हिर्ममिी कोक ह्यावर आधारलेली होिी. त्याउलट १९५८-५९ 

साली खहिज िेल वापरूि हिघिाऱ्या अॅमोहिआिे प्रमाि ५५ टके्क झाले. त्यािंिरिे हिहिि आकडे 
उपलबध िाहीि. िरीपि खहिज िेल वापरूि अॅमोहिआिी हिर्ममिी बरीि वाढली असली पाहहजे. 
साधारिपिे िी सवय अॅमोहिआच्या ७५-८० टके्क िरी असावी असा अंदाज व्यक्ि करण्याि येि आहे. 
त्याबद्दलिे अंदाज काही देशाप रिे प ढे हदलेले आहेि : 
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अमेहरका .. ९० टके्क 
जपाि .. ७७ टके्क. 
इंग्लंड .. १०० टके्क. 

 
गेल्या काही वषाि अॅमोहिआिे उत्पादि सिि वाढि आहे. िे कधीकाळी घटेल असे म ळीि वाटि 

िाही. ह्याला दोि प्रम ख कारिे आहेि. एक म्हिजे मागासलेल्या पि प्रगमिशील देशांिे जास्ि धान्य 
हपकहवण्यािे प्रयत्ि मोठ्या हिधारािे िालभ  आहेि. त्यासाठी त्या देशािी अॅमोहिआ व अॅमोहिआपासभि 
बिहवलेल्या खिािंी मागिी सारखी वाढि आहे. ह्या खिािंा वापर सावयहत्रक होण्यािे आिखीही एक 
महत्त्वािे कारि आहे. पेरोहलअमपासभि हिघालेली अॅमोहिआ व िज्जन्य इिर खिे ककमिीिे सवय 
शिेकऱ्यािंा परवडिील अशी आहेि. ह्या खिािंी ककमि माफक असण्यािे कारि म्हिजे 
िेलश द्धीकरिािा धंदा प्रिंड प्रमािावर होि असल्यािे, त्याच्या अि षंगािे होिारी अॅमोहिआिी हिर्ममिी 
थोड्या खिामध्ये पार पाडिा येिे. खहिज िेलापासभि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपिे हिघिाऱ्या द्रव्यामंध्ये अॅमोहिआ 
हे एक सवाि जास्ि प्रमािावर ियार होिारे रासायहिक द्रव्य आहे. रासायहिक उद्योगामध्ये हायड्रोजििे 
आिखीही द सरे हायड्रोजिीकरिासारखे उपयोग आहेि. 
 

अॅमोहिआच्या हिर्ममिीच्या संदिाि द सऱ्या जास्ि प्रिावी अशा दोि खिािंा हविार केला पाहहजे. 
अॅमोहिअम िायरटे व य हरआ ही िी दोि खिे होि. 

 
अॅमोहिअम िायरटे (NH4 NO3) ह्यामध्ये अॅमोहिआपासभि बिलेल्या िायरोजिय क्ि 

अॅमोहिअमच्या इिर खिापेक्षा िायरोजििे प्रमाि जास्ि असिे. अॅमोहिआच्या ऑस्क्सडीकरिािे िायहरक 
आम्ल ियार होिे. अॅमोहिआ हा अम्लारी व िायहरक आम्ल ही एकत्र आल्यािे अॅमोहिअम िायरेट हा क्षार 
ियार होिो. 

 
य हरआ [CO(NH2)2] ियार करण्यासाठी अॅमोहिआ व काबयि डायॉक्साईड ही दोि द्रव्ये 

लागिाि. अॅमोहिआच्या हिर्ममिीला हायड्रोजि लागिो हे आपल्याला माहीि आहेि. हायड्रोजिच्या 
हिर्ममिीच्या द सऱ्या टप्प्यामध्ये काबयि डायॉक्साईड ियार होिो. परंि  काबयि डायॉक्साईडिा त्या हठकािी 
उपयोग िसल्याम ळे, िो हविे सोडभि देिाि ककवा िो श द्ध करूि िागंल्या दाबाखाली द्रवरूप ककवा 
घिरूप करूि ठेविाि. ॲमोहिआ व काबयि डायॉक्साइड ह्यािंी अहिहक्रया दोि टप्प्यािंी होऊि य हरआ 
ियार होिे. िे टप्पे म्हिजे : 
 

(1) 2NH3 + CO2 = NH4 CO2 NH2 
     अॅमोहिअम काबयमेट 
(2) NH4 CO2 NH2    = NH2 CONH2 + H2O 
     य हरआ 

 
य हरआ ह्या रासायहिक द्रव्यािे उत्पादि बरेि मोठे आहे. १९६६ साली एकया अमेहरकेमध्ये १·६ 

दशलक्ष टि य हरआिी हिर्ममिी झाली. य हरआिे दोि ग िधमय खिाच्या दृष्टीिे उपय क्ि ठरले आहेि. एक 
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म्हिजे त्यामध्ये िायरोजििे प्रमाि जास्ि आहे. द सरा ग ि म्हिजे िे पाण्यामध्ये िरपभर प्रमािाि हवद्राव्य 
आहे. त्याम ळे िे द्राविाच्या स्वरूपामध्ये शिेीला देिा येिे. 

 
शिेकऱ्याच्या दृष्टीिे य हरआच्या आिखी एका उपयोगािा हिदेश केला पाहहजे. ग राचं्या खाद्यामध्ये 

य हरआ हमसळभि हदल्यास त्या खाद्यािा पौहष्टकपिा िागंलाि वाढिो. अमेहरकेिील य हरआच्या 
उत्पादिापैकी १० िे १२ टके्क िाग ह्याकामी खिय पडिो. 

 
औद्योहगक के्षत्रािही य हरआिे उपयोग आहेि. य हरआ-फामास्ल्डहाइड व य हरआ मेलाहमि रेहझि 

ह्यापासभि प ढे प्लॅस्स्टक वस्िभ बिहवण्याि येिाि. अमेहरकेच्या य हरआ उत्पादिापैकी ७ िे १० टके्क िाग ह्या 
कामी वापरला जािो. 

 
भारत आणि युणरआ--िारिामध्ये य हरआिा उपयोग म ख्यिः खिासाठी होिो. िारिामध्ये 

पेरोहलअम व अन्य य हरआिे एकहत्रि उत्पादि हकिी होिे ह्यािे १९७०-७१ िे आकडे प ढे हदलेले आहेि : 
 

कोष्टक क्र. ७·६ 
      (आकडे हजार टिािें) 
कसद्री .. .. १५  बडोदे .. .. २५३ 
राबं े .. .. ६४  हवशाखापट्टम .. .. ६ 
गोरखपभर .. .. १४७  कोटा .. .. २४६ 
िेवलेी .. .. ६९  कािपभर .. .. २३३ 
िामरूप .. .. ३१   .. ..  
 

य हरआमध्ये िायरोजििे प्रमाि ६० मध्ये २८ म्हिजे ४६·५ टके्क एवढे असिे. िरीपि िारिािे 
१९७०-७१ साली ७८० हजार टि य हरआ आयाि केले. त्यासाठी ४५·६ कोटी रुपये खिय झाले. 

 
अशी ही काही उपय क्ि अकाबयिी पेरोरसायिे आहेि. 

 
इणथणलनपासून णनर्िारी रसायने 
 

इहथहलि (H2C = CH2) ह्यािा उत्कलिाकं –१०२·५° से. आहे. त्याम ळे िे िेहमीि वायभरूप 
असिे. इहथहलिच्या रेिभमध्ये दोि काबयि अिभ व िार हायड्रोजि अिभ आहेि. हे दोि काबयि अिभ हिबधंािे 
जोडलेले आहेि. त्याम ळे इहथहलि हे द्रव्य ‘ऑहलहफि’ ह्या वगामध्ये मोडिे. ह्या वगािे वैहशष्ट्य म्हिजे 
काबयिच्या िार सयं जापंैकी एक असिृंप्ि आहे. अशा रेिभंिा असिृंप्ि हायड्रो-काबयि असे म्हििाि. 
असंिृप्ििेम ळे ह्या रेिभंमधील काबयि अिभ संयोगोत्स क असिाि. त्याम ळेि िर अशा रेिभंपासभि हवहवध 
रासायहिक प्रहक्रया करूि हिरहिराळ्या प्रकारिे कमी जास्ि ग ंिाग ंिीिे रेिभ  बिहविा येिाि. ऑहलहफि 
वगािील हायड्रो-काबयि द्रव्यािें हेि वैहशष्ट्य व महत्त्व. िथाहप इिर ऑहलहफिपेक्षा इहथहलिला आगळे 
महत्त्व प्राप्ि झाले आहे, िे त्यामधभि हिघिाऱ्या हवहवध द्रव्याचं्या महत्त्वाच्या ग िधमाम ळे. 
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इहथहलि ह्या रासायहिक द्रव्यािा प्रत्यक्ष उपयोग थोडा. परंि  िे साधिद्रव्य वापरूि त्यापासभि 
बह मोल द्रव्ये व उपय क्ि वस्िभ बिहविा येिाि. ह्या साधिद्रव्यािे उत्पादि मोठ्या प्रमािावर असिे जरूर 
आहे. १९७० सालीि अमेहरकेमध्ये हे उत्पादि ६·५ दशलक्ष टि एवढे झाले. िेलश द्धीकरिामध्ये 
उपउत्पादि म्हिभि हमळिारा इहथहलि वायभ मागिीपेक्षा कमी पडभ  लागला.त्याम ळे केवळ उपउत्पादिावर 
अवलंबभि ि राहिा इहथहलि हे स्विंत्र असे उत्पादि होईल अशी िवीि प्रहक्रया शोधभि काढिे आवश्यक 
होिे. गसॅोहलि (पेरोल) व केरोसीि ह्याचं्यामध्ये ऊध्वयपािि होिारा खहिज िेलािा एक हविाग म्हिजे 
‘िॅफ्था’ ह्या कामी उपयोगी ठरला. ह्या िागािे िजंि करूि बऱ्याि प्रमािाि ‘इहथहलि’ िे उत्पादि करिा 
येिे. ह्यािा फायदा घेऊि आरंिी अमेहरकेिे व िंिर इिर देशािंी इहथहलििे मोठ्या प्रमािावर उत्पादि 
स रू केले. सामान्यपिे िॅफ्थाच्या िजंिापासभि २० िे २५ टके्क इहथहलि व १५ िे १७ टके्क प्रॉहपहलि हिघभ 
शकिे. ह्याहशवाय द सरा मागय म्हिजे श द्धीकरिामध्ये हमळिारा व िैसर्मगक वायभमध्ये थोड्या प्रमािाि 
हमळिारा प्रोपेि वायभ ह्यािे िजंि करूि इहथहलि हा वायभ हमळहविे हा होय. त्याबरोबर प्रॉहपहलि वायभ पि 
ियार होिो. प्रॉहपहलि, इहथहलिपासभि वगेळा करिा येिो. 

 
प्रॉहपहलििे पि अन्य महत्त्वािे उपयोग आहेि. प्रॉहपहलििा हविार प ढे होईलि. 
 
१९२० िंिर इहथहलि वायभला बरीि महत्त्वािी काययके्षते्र लािली. त्यापैकी दोि के्षते्र आहेि 

मोटारगाड्याचं्या आि षंगािे. खहिज िेलािे केवळ ऊध्वयपािि िंत्र जाऊि त्याजागी पेरोलिे उत्पादि 
वाढहवण्यासाठी खहिज िेलािे औस्ष्ट्िक िजंिािे िवीि िंत्र त्या स माराला स रू झाले होिे. त्याम ळे 
पेरोलिे उत्पादि वाढले. खहिज िेलामध्ये िैसर्मगकरीत्या असिारे गसॅोहलि हे पभवीपासभि उपलबध होिेि. 
परंि  त्यावळेी खहिज िेलािे ऊध्वयपािि करूि गसॅोहलि वगेळे करूि घेिल्यावर उरलेल्या खहिज 
िेलािा मोटारगाड्यासंाठी प्रत्यक्ष उपयोग िव्हिा. परंि  ह्या उवयहरि िेलािे औस्ष्ट्िक िजंि केल्यावर 
त्यामधभि आिखी पेरोल काढिा येिे, हे िंत्र समजल्यावर गसॅोहलििा प रवठा िरपभर वाढला. 
मोटारगाड्याचं्या संख्या-वाढीवरील एक मयादा आपोआप कमी झाल्यािे मोटारगाड्यािंी व त्यािंा वापर 
करिाऱ्यािंी सखं्या बरीि वाढली. 

 
त्यािा प्रत्यक्ष पहरिाम म्हिजे वाढत्या पेरोल उत्पादिाबरोबरि मोठ्या प्रमािावर उपलबध होिारा 

इहथहलि वायभ. ह्यािा उपयोग रसायिशास्त्रज्ञािंी कशा प्रकारे करूि घेिला हे प ढील कोष्टकावरूि समजभि 
येईल. 

 
कोष्टक क्र. ७·७ 

पॉहलइहथहलि .. .. .. .. ५३ टके्क 
इहथहलि ऑक्साइड  .. .. .. .. १९ टके्क 
इहथल आल्कोहोल  .. .. .. .. १२ टके्क 
इहथल बेस्न्झि .. .. .. .. ८ टके्क 
 

(१) पॉणलइणथणलन.--इहथहलि वायभपासभि आरंि करूि बह वाहरकीकरिािे बह ग िी 
पॉहलइहथहलि बििे. पॉहलइहथहलि ह्या प्लॅस्स्टक द्रव्यािी हिर्ममिी हा इहथहलििा सवाि मोठा उपयोग. 
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पॉहलइहथहलििा रेिभिार फार मोठा असिो. परंि  िो िेमका हकिी असिो हे अहिहिि आहे. त्यािप्रमािे 
त्यािा हवलयिाकं पि ठराहवक असा िाही. इहथहलििे बह वाहरकीकरि बरेि अवघड आहे. प ष्ट्कळसे 
अयशस्वी प्रयोग व हिराशा ह्यािभि शवेटी अिभक िंत्र हािी आले. पॉहलइहथहलि ह्या प्लॅस्स्टक द्रव्यािे 
मोठ्या प्रमािावर उत्पादि शक्य झाले. प्लॅस्स्टक द्रव्याच्या उपय क्ििेम ळे त्यािी लोकहप्रयिा सारखी 
वाढि आहे. १९७५ साली ह्या द्रव्यािे जागहिक उत्पादि एक कोटी टिावर जाईल असा अंदाज आहे. 
पॉहलइहथहलिच्या हवहवध उपयोगामंध्ये दोि उपयोगािंा हवशषे उल्लखे केला पाहहजे. हे उपयोग 
लहािापासभि थोरापयंि सवांच्या पहरियािे आहेि. एक म्हिजे पािळ प्लॅस्स्टक कागद व जाड िाव. अशा 
प्रकारिे कागद वाटेल िेवढ्या जाडीिे व आकारािे बिहविा येिाि. थोड्या उष्ट्ििेिे िे एकत्र जोडले 
असिा हिकटिाि. हपशव्यासंाठी त्यािंा वापर सवतं्र रूढ आहे. लहाि मोठ्या वस्िभवंर ककवा यंत्रावर ह्या 
प्लॅस्स्टकिे आवरि घािल्यािे वस्िभवर धभळ बसि िाही ककवा लोखंडी िाग गंजि िाही. द सरा पहरहिि 
उपयोग म्हिजे ‘िम्य बाटल्या’ (squeeze bottles). हािािे ह्या बाटल्या दाबल्या िर दबिाि. परंि  दाब 
सोडल्यावर बाटल्या मभळिा आकार घेिाि. थोडक्याि रबर व काि ह्यािें एकत्र ग ि असलेली अशी ही 
बाटली असिे. ह्या बाटल्यािंा उपयोग औषधे, िेले, टॉमटॅो सॉस, कलबभ रस वगैरे पदाथय ठेवण्यासाठी 
करिाि. बाटली दाबल्यावर त्यामधभि पाहहजे िेवढाि पदाथय बाहेर येिो. अशा ह्या िम्य बाटल्या 
प ष्ट्कळाचं्या पाहण्याि असिील. पॉहलइहथहलिच्या रेिभमध्ये काही धािभंच्या अिभिंा अिंरिाव करूि 
प्लॅस्स्टकमध्ये काही िागंले ग ि आििा येिाि. त्यापैकी प्रम ख ग ि म्हिजे प्लॅस्स्टकिी पारदशयकिा हा 
होय. 
 

(२) इणथणलन ऑक्साइड.-- ह्यािे रेिभ सभत्र म्हिजे C2H4O. इहथहलिपासभि हे द्रव्य ियार होिे. 
परंि  प्रत्यक्ष ह्या द्रव्यािा उपयोग फारि थोडा. परंि  इहथहलि ऑक्साइडपासभि इहथहलि ग्लायकॉल हे 
उपय क्ि द्रव्य बिहविा येिे. थंड प्रदेशािील मोटारगाड्याचं्या मालकािंा हे द्रव्य म्हिजे वरदाि होय. 

 
 मोटारीच्या बाबिीि येिारी एक समस्या म्हिजे रेहडएटरमध्ये वापरावयािे शीिक 

(coolant) द्रव्य. मोटार इहंजिामध्ये ज्वलिािे हिमाि होिारी उष्ट्ििा बाहेर सोडण्यासाठी एक यतं्र 
योजिा असिे. त्याला रेहडएटर म्हििाि. रेहडएटरमधील थंड पािी उष्ट्ििेिे गरम होिे, पंख्याच्या 
झोिाबरोबर येिाऱ्या वाऱ्यािे िे प न्हा गार होिे व िे पािी परि परि वापरिे ही त्यािी काययपद्धिी. 

 
सामान्यपिे उष्ट्ि देशामध्ये हविेे िपमाि बरेि असल्याम ळे पािी गोठभि जाण्यािी हबलक ल धास्िी 

िाही. परंि  थंड प्रदेशामध्ये हवशषेिः हहवाळ्यामध्ये हविेे िपमाि ०° से. पेक्षाही कमी असिे िेव्हा 
रेहडएटरमध्ये पािी असभि िसल्यासारखेि. उलट िे गोठभि गेल्याम ळे िवीि अडििी मात्र हिमाि होिाि. 
पािी गोठिार िाही ह्यासाठी पाण्यामध्ये गोठिरोधी द्रव्ये हमसळल्यास पािी द्रवरूप राहभि रेहडएटरिे काम 
अहवरि िालिे. गोठिरोधी द्रव्य म्हिजे इहथहलि ग्लायकॉल हे होय. हे द्रव्य पाण्याि हमसळल्यावर पािी 
गोठि िाही. िपमाि ०° से. खाली बरेि गेले िरी रेहडएटरिे काम िालभ  राहिे. उष्ट्ि कहटबधंािील 
लोकािंा ह्या अडििीिी िीव्रिा सहज ध्यािाि येिार िाही. मोटारगाड्यािंी हिर्ममिी व त्यािंा मोठ्या 
प्रमािावर वापर प्रथम थंड प्रदेशािील लोकािंीि केला. त्याचं्या अडििींिे स्वरूप फारि िीव्र होिे. 
इहथहलि ग्लायकॉल व ित्सम इिर द्रव्यािंा उपयोग करिा येिो हे समजभि येईपयंि थंड हवचे्या देशामंध्ये, 
िीव्र थंडीच्या हंगामाि हकिी िरी हदवस मोटारगाड्या स्थािबद्ध करूि ठेविे िाग पडि असे. इहथहलि 
ग्लायकॉलिे उत्पादि स्वस्ि ककमिीि व मोठ्या प्रमािावर स रू झाल्यावर थंड प्रदेशािही मोटारगाडी हे 
बारमाही वाहि झाले. मोटारगाड्या वापरण्याच्या दृष्टीिे इहथहलि ग्लायकॉल ह्या द्रव्याला फार मोठे महत्त्व 
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प्राप्ि झाले. इहथहलि ग्लायकॉलिे सभत्र OH CH2–CH2 OH  असे आहे. 
 
(३) इणथल आल्कोहोल.-- इहथल आल्कोहोलिे सभत्र आहे C2 H5 OH. इहथल आल्कोहोल हा 

अहिपि फळे, टाकाऊ गोड पदाथय, मोलॅहसससारखे शकय राय क्ि पदाथय ककवा िादं ळासारखे हपष्टमय पदाथय 
यािें आसवीकरि केल्यािे ियार होिो. ही माहहिी ज िी आहे. परंि  आल्कोहोलच्या हिर्ममिीसाठी 
अहलकडच्या काळािील पयायी द्रव्य म्हिजे इहथहलि. इहथहलिपासभि आरंि करूि सशं्लेषि पद्धिीिे 
इहथल आल्कोहोलिे मोठ्या प्रमािावर उत्पादि करिाि. 

 
आल्कोहोलिे प्रम ख उपयोग म्हिजे : (१) मद्य ियार करण्यासाठी, (२) काही औषधी द्रव्ये 

बिहवण्यासाठी, (३) रासायहिक उद्योगामंध्ये द्रावक म्हिभि, (४) पेरोलबरोबर हमश्रि करूि मोटार इधंि 
म्हिभि. आल्कोहोलशी हमश्रि केल्यािे पेरोलच्या वापरामध्ये १०-१५ टके्क बिि होिे. 

 
पेरोलमध्ये १०-१५ टके्क आल्कोहोल हमसळण्यािे इंहजििी काययक्षमिा वाढिे. पेरोलिा 

आघािहवरोधी ग ि वाढिो. परंि  इहथल आल्कोहोलिा उत्पादि खिय जास्ि येि असल्यािे असे हमश्रि 
करूि पेरोलिी थोडी बिि करिे फक्ि य द्धकाळामध्ये परवडिे. आल्कोहोलच्या हवहवध के्षत्रािंील 
उपयोगािी कल्पिा प ढील कोष्टकावरूि येईल. ही आकडेवारी अमेहरकेिी असभि िी १९६६ सालिी आहे. 
इिर देशामंध्ये व त्यािप्रमािे १९६६ सालािंिर ह्या उपयोग हविागिीमध्ये थोडाफार फरक होिे शक्य 
असले िरी आल्कोहोलच्या उपयोगािंी कल्पिा स्थभलमािािे येऊ शकिे. 
 

कोष्टक क्र. ७·८ 
*ॲहसटास्ल्डहाइडसाठी .. .. .. .. .. ४३·४ टके्क 
रासायहिक संश्लेषिासाठी .. .. .. .. .. २१·६ टके्क 
द्रावक म्हिभि .. .. .. .. .. ३२·२ टके्क 
हकरकोळ .. .. .. .. .. ०·८ टके्क 
*ॲहसटास्ल्डहाइडपासभि हवहवध काबयिी द्रव्ये ियार करिा येिाि.    
 

(३) इणथल क्लोराइड.--इहथहलिपासभि ह्या द्रव्यािी हिर्ममिी होिे. इहथहलि व हायड्रोक्लोहरक 
आम्ल ह्याचं्या अहिहक्रयेिे हे द्रव्य ियार होिे. ह्याहशवाय द सऱ्या पद्धिीिे पि इहथल क्लोराइड ियार 
करिा येिे. त्यािे रेिभसभत्र C2 H5 Cl असे आहे. हे वायभरूप असभि त्यािा उत्कलिाकं + १३° से. आहे. 
थोड्याशा दाबाखाली िे द्रव्य द्रवरूप धारि करिे. इहथल क्लोराइडिे हकरकोळ उपयोग प ष्ट्कळ आहेि. 
उदाहरिाथय शिेीमध्ये बटायािी वाढ लवकर होण्यासाठी उिेजक द्रव्य म्हिभि व कलब जािीिी फळे व 
टॉमटॅो कृहत्रमरीत्या पि करण्यासाठी. परंि  त्यािा प्रम ख उपयोग होिो िो टेराइहथललेड हे द्रव्य 
बिहवण्यासाठी. इहथल क्लोराइड व सोहडअम लेड (हशसे) हे संहमश्रि ह्याचं्या रासायहिक अहिहक्रयेिे 
शवेटी टेराइहथल लेड हे द्रव्य हसद्ध होिे. टेराइहथल लेड ह्यािा उपयोग म ख्यिः पेरोलिे ज्वलि ग ि 
स धारण्यासाठी होिो. ह्यािे सभत्र म्हिजे  Pb(C2H5)4. 
 

मोटारच्या इहंजिच्या दृष्टीिे िैसर्मगक ककवा िजंि करूि हमळहवलेल्या पेरोलमध्ये एक दोष होिा. 
िो म्हिजे इंहजििी काययक्षमिा वाढहवण्यासाठी संपीडि (compression) वाढहवण्याि आले िेव्हा इंहजि 
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िालिािा मोठी खडबड, आदळआपट व्हावी िसा आवाज इंहजिमधभि येऊ लागला. इंहजििे कायय 
स व्यवस्स्थिपिे िालण्यासाठी केवळ पेरोल वापरूि िालिार िव्हिे. ह्या दृष्टीिे केलेल्या प ष्ट्कळ प्रयोगािंी 
१९२३ साली इंहजिच्या दोषावर उपाय म्हिभि टेराइहथल लेड ह्या द्रव्यािा पेरोलमध्ये पभरक ककवा समावशेी 
द्रव्य म्हिभि उपयोग करण्याला स रुवाि झाली. टेराइहथल लेड हमहश्रि पेरोल बाजाराि हमळभ लागले. 
त्यािंिर मोटार इहंजि िालिािा होिारी कटकट थाबंली. इंहजििी काययक्षमिा स धारली. परंि  त्यामध्ये 
एक दोष आहे. हे द्रव्य हशसेय क्ि असल्यािे िे हवषारी आहे. पेरोलिे ज्वलि झाल्यावर बाहेर पडिाऱ्या 
वायभझोिामध्ये ककवा एक्झॉस्ट वायभमध्ये हशश्यािे अल्प प्रमाि असिे. ह्याम ळे टेराइहथल लेड ह्या द्रव्याच्या 
वापरावर टीका होि असे. हवशषेिः अहलकडे हविेे वाढिे प्रदभषि टाळण्यासाठी ह्याला पयायी द्रव्य 
वापरण्यािी ककवा एक्झॉस्टवर हशसे शोषभि घेिारी यतं्र योजिा असावी अशी आरोग्यखात्यािी मागिी प्रगि 
देशामंध्ये येऊ लागली आहे. 

 
वरीलप्रमािे अकाबयिी घटक असलेल्या व इहथहलिपासभि प्राप्ि होिाऱ्या द सऱ्या दोि द्रव्यािंा 

हिदेश ह्या हठकािीि करिे उपय क्ि ठरेल. िी द्रव्ये म्हिजे रायइहथहलि अॅल्य हमहिअम व रायइहथहलि 
बोराि ही होि. ह्या द्रव्यािंा पेरोलमध्ये उपयोग करीि िाहीि. त्याम ळे त्यािंा फारशी प्रहसद्धी िाही. ह्या 
द्रव्यािंा असाधारि ग ि म्हिजे िी द्रव्ये स्विःि पेटिाि व त्याम ळे आग लावभ शकिाि. उंिावरूि प्रवास 
करिाऱ्या हवमािािील इधंि पेटहवण्यासाठी त्यािा उपयोग होिो. ह्यािंा द सरा उपयोग अगदी हिराळ्या 
कामी होिो. बह वाहरकीकरिामध्ये एकेरी रेिभंिी माळ हकिी मोठी करावयािी हे कोित्या ग िधमािे द्रव्य 
पाहहजे असेल त्यावर अवलंबभि असिे. त्यासाठी ह्या माहलकेिी लाबंी आधीि हियोहजि करावी लागिे. 
पाहहजे िेवढी म्हिजे हवहशष्ट एवढी माहलका मोठी झाल्यावर, माहलका प ढे वाढभ  ि देण्यािे कायय ही द्रव्ये 
करू शकिाि. 

 
(४) इणथल बेस्न्िन. -- इहथहलि व बेस्न्झि ह्याचं्या सयंोगाम ळे इहथल बसे्न्झि ियार होिे. ह्यािा 

प्रम ख उपयोग म्हिजे त्यापासभि स्टायहरि (styrene) िावािे द्रव्य ियार होिे हा होय. स्टायहरि रेिभिे 
सभत्र  C6 H5 CH = CH2 असे आहे. त्यािे अमेहरकेिील उत्पादि २ कोटी टि एवढे होिे. त्यािा म ख्य 
उपयोग पॉहलस्टायहरि हे प्लॅस्स्टक द्रव्य बिहवण्यासाठी व स्टायहरि बय टाडाइि हे रबरसदृश द्रव्य ियार 
करण्यासाठी होिो. 

 
पॉहलस्टायहरि हे द्रव्य स्टायहरिच्या बह वाहरकीकरिािे ियार होिे. हवहशष्ट िपमाि व उत्पे्ररक 

ह्याचं्या मदिीिे प ष्ट्कळ स्टायहरि रेिभ एकमेकािंा जोडले जािाि व त्यािंी लाबं माहलका होिे. िीि 
माहलका म्हिजे पॉहलस्टायहरि. पॉहलस्टायहरििा प्लॅस्स्टकमध्ये उपयोग होिो. त्याच्या हवहवध 
उपयोगापंकैी दोि उपयोग हवशषे लक्षवधेी आहेि. एक म्हिजे पॉहलस्टायहरििा पॅककगसाठी उपयोग 
होिो. द सरा उपयोग पोकळ ब डब डेय क्ि प्लॅस्स्टक म्हिजे फोमप्लॅस्स्टकसाठी होिो. फोम प्लॅस्स्टक हा 
हवद्य िहवरोधक व उष्ट्ििाहवरोधक असा हलका बोडय असिो. ह्यामध्ये वापरण्याि आलेले द्रव्य एवढे हलके 
होिे की त्यािे जडत्त्व कॉकय च्या (बभि) ककवा िेंडीच्या हिम्मे असिे. ‘स्टायरो फोम’ ह्या िावाखाली बफय  
ठेवण्यािी जाड पसरट िोंडािी िाडंी, बादल्या वगैरे ियार करिाि. ह्या वस्िभ महाग असल्या िरी त्याचं्या 
अिीव हलकेपिाम ळे त्यािंी लोकहप्रयिा प्रहसद्ध आहे. अिीव हलकेपिा हा पॉहलस्टायहरिमध्ये अडकभ ि 
बसलेल्या पोकळ ब डब ड्यामं ळे आलेला आहे. ह्या द्रव्यािी घडि होि असिािा काबयिडायॉक्साइड ककवा 
द सरा एखादा वायभ ियार होऊि त्यािे सभक्ष्म ब डब डे ियार होि असिािाि पॉहलस्टायहरि घट्ट होि जािे. 
त्याम ळे आिील वायभ हिसटला िरी ियार झालेला ब डब ड्यािंा पोकळ आकार िसाि राहिो. हेि त्या 
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हलकेपिािे ग हपि होय. आपला बह हछद्रय क्ि पाव हास द्धा काबयिडायॉक्साइडच्या ब डब ड्यामं ळे बिलेला 
असिो. िशीि काहीशी ही घडि आहे. 

 
प्रॉणपणलनपासून णनर्िारी रसायने 

 
प्रॉहपहलि रेिभसभत्र CH3 CH = CH2 आहे. ह्यामध्ये ३ काबयि अिभ असल्यािे ह्यािंा C3 ऑहलहफि 

असे म्हििाि. प्रॉहपहलि हे द्रव्य हमळहवण्यािे साधि म्हिजे िेलश द्धीकरिामध्ये हमळिारा वायभ, हेि 
साधि प्रम ख होय. ह्याहशवाय अन्य साधिे आहेि. इथेििे िजंि केल्यावर इहथहलिबरोबर प्रॉहपहलि वायभ 
पि हमळिो. परंि  त्यािे प्रमाि इहथहलिच्या प्रमािाच्या अवघे ४ टके्क असिे. परंि  प्रॉपेिच्या िजंिामध्ये 
मात्र इहथहलिबरोबर हमळिारा प्रॉहपहलि त्याच्या ४० टके्क असिो. िॅफ्थाच्या िजंिामध्ये इहथहलि व 
प्रॉहपहलि ह्यािें परस्पर प्रमाि १०० : ६५ असे असिे. शवेटच्या िीि साधिापंासभि प्रॉहपहलििे उत्पादि 
अमेहरकेमध्ये १९६६ साली ८ लक्ष टि एवढे झाले िर त्यािवषी िेलश द्धीकरिामधभि हिघिाऱ्या सवय 
प्रॉहपहलिपकैी  पेरोरसायिासंाठी १८ लक्ष टि प्रॉहपहलििे उत्पादि झाले. ह्या सवय उत्पादिामंध्ये म ख्य 
अडिि म्हिजे प्रॉहपहलििे उत्पादि हे इहथहलिच्या उत्पादिाशी बरेिसे हिगडीि आहे. त्याम ळे 
प्रॉहपहलििी गरज वाढली िर जादा इहथहलि-हिर्ममिीिे काय करावयािे त्यािा हविार करावा लागेल. 
 

प्रॉहपहलिच्या उपयोगामध्ये प्रम ख म्हिजे आयसोप्रॉहपल आल्कोहोल, पॉहलप्रॉहपहलि, 
ॲहक्रलोिायराइल हे होि. ह्याहशवाय स्ग्लसरीिसारखे इिर पदाथय पि कमी जास्ि प्रमािाि 
प्रॉहपहलिपासभि ियार करिा येिाि. 

 
आयसोप्रॉणपल आल्कोहोल.--ह्यािे रेिभसभत्र म्हिजे CH3 CH (OH) CH3. प्रॉहपहलिच्या 

सजलीकरिािे हा आल्कोहोल ियार होिो. ह्यािा म ख्य उपयोग ॲहसटोिच्या हिर्ममिीमध्ये होिो. १९६७ 
साली अमेहरकेच्या आयसोप्रॉहपल आल्कोहोलच्या सवय उत्पादिापंैकी ५४ टके्क अॅहसटोि ियार करण्यासाठी 
वापरण्याि आले. ह्या पद्धिीिे ॲहसटोि मोठ्या प्रमािावर ियार होऊ लागल्यावर त्यािे प ष्ट्कळ 
व्यावहाहरक उपयोग शोधभि काढण्याि आले आहेि. द्रावक म्हिभि अहॅसटोििा उपयोग फार ज िा आहे. 

 
आयसोहप्रि (सभत्र C5H8) हे प्रॉहपहलिपासभि हवहवध प्रहक्रयािंी ियार होिे. आयसोहप्रिच्या 

बह वाहरकीकरिािे पॉहलआयसोहप्रि बििे. हे द्रव्य वापरूि सशं्लहेषि रबर बिहविाि. ह्या द्रव्यािे वैहशष्ट्य 
म्हिजे िैसर्मगक रबरामध्ये हेि द्रव्य असिे. त्या अथािे पॉहलआयसोहप्रि रबर हाि िेवढा खरा संश्लहेषि 
रबर म्हििा येईल. 

 
पॉहलप्रॉहपहलि ह्यािी हिर्ममिी प्रॉहपहलिच्या बह वाहरकीकरिािे होिे. हे पॉहलइहथहलिपेक्षा 

वजिािे हलके असिे व त्यािा द्रविाकं जास्ि असिो. त्याम ळे पॉहलइहथहलिपेक्षा थोड्या जास्ि 
िपमािापयंि वापरिा येिे. त्यािे हवद्य िहवरोधी ग ि जास्ि प्रिावी आहेि. त्यामध्ये ि लिेिे हिवटपिा व 
पारदशयकिा हे ग ि जास्ि प्रमािाि असिाि. पॉहलप्रॉहपहलििा पृष्ठिाग जास्ि िमकदार असिो. त्यािा 
उपयोग सािेकामासाठी व िंिभ, पािळ पारदशयक कागद व जाड िक्िे ह्यासाठी होिो. इंग्लंडमध्ये 
पॉहलप्रॉहपहलििा वापर हवशषे लोकहप्रय हदसिो. त्या हठकािी सरासरी दरमािशी दरसाल ०·३४ हकलो 
पॉहलप्रॉहपहलि वापरले जािे. पॉहलइहथहलिप्रमािेि पॉहलप्रॉहपहलििा उपयोग रबरसदृश द्रव्ये 
बिहवण्यासाठी होिो. 
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ॲणक्रलोनायट्राइल.-- ह्यािे रेिभसभत्र CH2 = CH (CN) आहे. हे द्रव्य प्रॉहपहलि व अॅमोहिआ 
ह्याचं्या रासायहिक अहिहक्रयेिे ियार होिे. ह्यािा प्रम ख उपयोग मािवहिर्ममि कापडिंिभसाठी होिो. 

 
स्ललसरीन.--ह्यािा पहरिय सवांिा आहे. ह्यािे रासायहिक िाव स्ग्लसरॉल असभि त्यािे रेिभसभत्र 

CH2(OH)CH(OH)CH2(OH) आहे. पभवी स्ग्लसरीििे उत्पादि साबि ियार करण्याच्या धंद्याशी 
हिगडीि होिे. म्हिजे िेलापासभि साबि ियार झाल्यावर त्यामधभि स्ग्लसरीि हे एक उपउत्पादि हिघि 
असे. परंि  स्ग्लसरीििी वाढिी मागिी, ह्या पद्धिीिे हमळिारे स्ग्लसरीि प रवभ शकि िाही. त्याम ळे 
प्रॉहपहलिपासभि हिघिाऱ्या स्ग्लसरीिवरि म ख्य िहरिार ठेविे आवश्यक झाले. उदाहरिाथय अमेहरकेमध्ये 
५८ टके्क स्ग्लसरीि ह्याि पद्धिीिे ियार होिे. १९६६ साली हे उत्पादि ९१,५०० टि एवढे होिे. 
स्ग्लसरीिच्या उत्पादिािे िवीि मागय हािी आल्यािे स्ग्लसरीििे िवीि उपयोग शोधभि काढण्याच्या 
प्रयत्िावरील मयादा आिा राहहल्या िाहीि. स्ग्लसरीििे प्रम ख उपयोग आस्ल्कड रेहझि, औषधे, 
सौंदययप्रसाधिे, िंबाकभ , हसलोफेि, काही खाद्यपदाथय व पेये ह्याचं्यासाठी होिो. स्ग्लसरीििा स प्रहसद्ध 
उपयोग आहे िो रायिायरो स्ग्लसरीिसारखे प्रिावी स्फोटक द्रव्ये बिहवण्यासाठी. परंि  ह्या कामी 
अमेहरकेमध्ये िरी अवघे ५ टके्क उत्पादि वापरले जािे.  
 
ब्युणटणलनपासून णनर्िारी रसायने 
 

बय हटहलििे रेिभसभत्र CH3 CH = CH CH3 आहे. ह्यालाि बय हटि असेही म्हििाि. ह्यामध्ये िार 
काबयि अिभ असल्यािे ह्याला C4, ऑहलहफि असे म्हििाि. ह्या ऑहलहफििे उत्पादि खहिज िेलाच्या 
उत्पे्ररक िजंिािभि होिे. इहथहलििे उत्पादि म ख्यिः उष्ट्ििािजंिािभि होिे. उत्पे्ररक िजंिाच्या 
प्रहक्रयेमध्ये बय हटहलिबरोबर एक, दोि, िीि व िार काबयि अिभ असलेल्या इिर प ष्ट्कळ द्रव्यािें हमश्रि 
ियार होिे. ऊध्वयपािि व द्रवीकरि ह्या प्रहक्रया वापरूि ह्या हमश्रिािील C2, C2, C3 हे हविाग वगेळे 
केल्यावर C4 द्रव्यािी प ढे हदल्याप्रमािे पोट-हविागिी करण्याि येिे. ह्या हविागिीमध्ये येिारे घटक. 
 

कोष्टक क्र. ७·९ 
क्रमाकं घटक द्रव्य सभत्र उत्कलिाकं 
१ िॉमयल बय टेि CH3 – CH2 — CH2 — CH3 -०·५° से. 
२ 

आयसो बय टेि 

 

-१०·०° से. 

३ १ बय हटि (बय हटहलि) CH2 = CH – CH2—CH3 -५·०° से. 
 २ बय हटि (बय हटहलि) 

 
+२ ०° से. 

 आयसो बय हटि (बय हटहलि) CH2 = C (CH3)2 -६·०° से. 
४ बय टाडाइि  -३·०° से. 

 
ह्या द्रव्यावंर हवहवध रासायहिक अहिहक्रया करूि व्यवहारामध्ये उपयोगी अशी द्रव्ये बिहविा 
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येिाि. त्यािंील प्रम ख म्हिजे िीि प्रकारिी रबरसदृश द्रव्ये, उच्च ऑक्टेिाकं प्राप्ि करूि देिारी द्रव्ये व 
द्रावक ही आहेि. 
 

(१) िॉमयल बय टेि 

 
 

 

 
 १ बय हटि हवहायड्रोजिीकरि बय टाडाइि(C₄H₆) 
 २ बय हटि   
 

बय टाडाइिपासभि पॉहलबय टाडाइि रबर व स्टायहरिबरोबर बय टाडाइि स्टायहरि रबर. 
स्टायहरििा अंििाव केल्यािे रबरामध्ये घषयिहवरोधी ग ि म्हिजे सहज ि हझजिे हा ग ि येिो. 

 
(२) िामयल बय टेिच्या समघटकीकरिािे आयसोबय टेि ियार होिे. आयसोबय टेि व 

आयसोबय हटहलि ह्याचं्या अहिहक्रयेिे ियार होिारे द्रव्य उच्च ऑक्टेिाकं हमळहवण्यासाठी पेरोलमध्ये 
हमसळिाि. 
 

(३) १ बय हटि 

 

ह्यािंी आयसो बय हटहलिशी अहिहक्रया झाल्यािे ियार होिारी द्रव्ये 
उच्च ऑक्टेिाकंासाठी पेरोलमध्ये वापरिाि.  १ बय हटि 

 
(४) आयसोबय टाडाइिपासभि टर्मशअरी बय हटल आल्कोहोल व आयसोहप्रिबरोबर सह 

बह वाहरकीकरिािे बय हटहलि रबर ियार होिो. 
 
बय टाडाइििे उत्पादि अमेहरकेमध्ये १९६६ साली १३ लक्ष टि एवढे झाले. त्याच्या उपयोगािी 

हविागिी प ढीलप्रमािे आहे  : 
 

कोष्टक क्र ७·१० 
स्टायहरि-बय टाडाइि रबर (SBR) .. .. .. .. ६० टके्क 
पॉहलबय टाडाइि रबर (BR) .. .. .. .. १४ टके्क 
िायराइल रबर (NBR) .. .. .. .. ४ टके्क 
अॅहडपो िायराइल .. .. .. .. ७ टके्क 
इिर .. .. .. .. १५ टके्क 
 

बय हटल रबर ह्याला आरंिीिा एक मािवहिर्ममि रबर म्हिभि आगळे महत्त्व आहे. गेल्या 
महाय द्धामध्ये िैसर्मगक रबरािी िीव्र टंिाई हिमाि झाली, त्यावळेी ह्या रबरािे दोस्ि राष्ट्रािंी बाजभ सावरूि 
धरली. ह्या रबरािा आरंिी फक्ि मोटारीच्या टायरमधील रबरी िळी (यभब) साठी उपयोग करीि असि. 
त्यािा प्रम ख ग ि म्हिजे ऑस्क्सजि ककवा ओझोि अथवा िायहरक आम्ल ह्यािंा त्याचं्यावर फारि थोडा 
अहिष्ट पहरिाम होिो. ह्या रबरािी बिहवलेली हपशवी ककवा थैली वायभिंा अपायय असल्याम ळे प ष्ट्कळ 
दाबाखाली आि िरलेला वायभ बाहेर हिसटभि जाि िाही. त्याम ळेि टायरच्या आिील िळी, बलभि, प ष्ट्कळ 
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दाबाखाली काम देिारी रबरी िळी ह्यासंाठी त्यािा वापर रूढ आहे. ह्या के्षत्रािील अहलकडील प्रगिी 
म्हिजे ५० िे ५५ टके्क घि रबर असलेला द्रवरूप रबर ियार करिे. म्हिजेि िैसर्मगक रबरािा जसा िीक 
असिो िसाि हा द्राव असिो. हा द्राव रबराच्या हिकाप्रमािे वापरिा येिो. 
 
खणनज तेलापासून अॅरोमॅणटक द्रव्ये 
 

बेस्न्झि, टाल इि, झायहलि वगैरे अॅरोमहॅटक व इिर वलयय क्ि संय गािंा उपयोग हकत्येक वष े
लोकाचं्या पहरियािा आहे. उदाहरिाथय, रंगद्रव्ये, औषधे, स्फोटके, कीटकिाशके, जंिभिाशके अशा 
हकिीिरी द्रव्यासंाठी लागिारी आरंिद्रव्ये म्हिभि अॅरोमहॅटक व इिर वलयय क्ि द्रव्यािंा वापर मोठ्या 
प्रमािावर होि आहे. अहलकडे ह्या द्रव्यािंा िवीि के्षत्र लािले आहे. हफल्म, कापडिंिभ, सािे-काम 
ह्यासाठी लागिारी संय गे वगैरेसाठी अॅरोमहॅटक द्रव्यािंा आरंि द्रव्ये म्हिभि उपयोग होऊ लागला आहे. 
त्यापासभि बह वाहरकीकरिािे ियार झालेली द्रव्ये बऱ्याि िपमािाला हटकभ ि राहिाि. त्याउलट 
अॅहलफॅहटक सयं गे ह्या िपमािाला िजंि पाविाि. अॅरोमहॅटक द्रव्यापासभि बिलेल्या द्रव्यािंा द सरा 
महत्त्वािा ग ि म्हिजे त्याचं्यावर प्रारिािंा पहरिाम फारसा होि िाही. ह्याम ळे अवकाश संिारामध्ये 
वापरलेल्या अशा वस्िभंमध्ये हबघाड ि होिा त्या हटकाव धरू शकिाि. 

 
अॅरोमहॅटक द्रव्ये हमळहवण्यािे पभवीिे प्रम ख साधि म्हिजे दगडी कोळसा हे होय. पोलादाच्या 

हिर्ममिीसाठी कोक लागिो. हवाहवरहहि िट्टीमध्ये कोळसा िापहवल्यावर, त्यािभि कोकबरोबर डाबंर व 
जळाऊ वायभ हे पदाथय हमळिाि. डाबंरापासभि ॲरोमहॅटक द्रव्ये हमळहविा येिाि. परंि  ह्या द्रव्याचं्या 
उत्पादिावर मयादा पडिाि. पोलादािे उत्पादि जेवढे हव ेअसेल, त्याि प्रमािाि अॅरोमहॅटक द्रव्ये हमळभ 
शकिाि. अॅरोमहॅटक द्रव्यािंी मागिी वाढभ  लागली िेव्हा मात्र हा मागय अप रा पडभ  लागला. पयायी मागय 
शोधण्याच्या कामाला शास्त्रज्ञ लागले. 

 
खहिज िेलाच्या (१) ऊध्वयपाििािील एका हविागापासभि, (२) श द्धीकरिाच्या प्रहक्रयेमध्ये 

हमळिाऱ्या वायभिे प िघयटि करूि व (३) िॅफ्थाच्या िजंिापासभि अॅरोमहॅटक द्रव्ये हमळिे शक्य झाले आहे. 
अॅरोमहॅटक द्रव्यािंी वाढिी मागिी अमेहरकेमध्ये १९६० सालापयंि हिम्म्यापेक्षा थोडी जास्िि कोळशाच्या 
डाबंरापासभि प रहवली जाि असे. उरलेला िाग खहिज िेलापासभि हमळि असे. परंि  आिा अॅरोमहॅटक 
द्रव्यािंा प रवठा प्राम ख्यािे खहिज िेलापासभि होऊ लागला आहे. पहिम य रोपमध्ये आरंिी िरी म ख्य 
िरीिार डाबंरावर होिा. परंि  आिा मात्र अॅरोमहॅटक द्रव्यािंी हवशषेिः बेस्न्झििी गरज खहिज िेलि प रवभ 
लागले आहे. 

 
खहिज िेलािभि हमळिाऱ्या अॅरोमहॅटक द्रव्यािंा एक उपयोग म्हिजे पेरोलमध्ये त्यािंा अंििाव 

केल्यास पेरोलिा ऑक्टेिाकं वाढिो. अशा ह्या स धाहरि पेरोलिी मागिी य द्ध काळाि हवशषेिः 
हवमािासाठी लागिाऱ्या अॅस्व्हएशि पेरोलसाठी होि होिी. िंिरच्या काळाि हवमािािे िंत्र बदलले व जेट 
हवमािे रूढ झाली. त्यािंा पेरोल हे इंधि लागि िसल्यािे स धाहरि पेरोलिी मागिी काही प्रमािाि कमी 
झाली. आहि त्या प्रमािाि खहिज िेलामधील अॅरोमहॅटक द्रव्ये इिर कामासाठी उपलबध होऊ लागली. 
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अमेहरकेमध्ये १९६६ साली कोळसा व खहिज िेल ह्यापासभि झालेली अॅरोमहॅटक उत्पादिे. 
 

कोष्टक क्र. ७·११ 
    *(लक्ष गलॅि) 

ॲरोमहॅटक द्रव्य   *कोळसा *खहिज िेल 
बेस्न्झि .. .. .. १,१६० ८,६४० 
टालभइि .. .. .. ३३० ५,६४० 
झायहलि .. .. .. ६० ४,३२० 
 

खहिज िेलापासभि बसे्न्झि, टाल इि व झायहलि काढण्याि येऊ लागल्यावर एक िवीि अडिि 
उपस्स्थि झाली. ह्या द्रव्यािें परस्पर प्रमाि साधारिपिे ठरलेले असल्याम ळे बेस्न्झििे उत्पादि 
वाढहवल्यास साहहजकि टाल इि व झायहलि ह्यािें पि प्रमाि वाढिे. पेरोरसायिामंध्ये बेस्न्झिला जशी 
मागिी होिी िशी मागिी इिर दोि द्रव्यािंा िव्हिी. त्याम ळे टाल इि व झायहलि ह्याचं्या जादा उत्पादिािे 
काय करावयािे हा प्रश्ि आलाि. सामान्यपिे िीि द्रव्याचं्या मागिीिे म्हिजे गरजेिे शकेडेवारी प्रमाि 
बेस्न्झि ६५ टके्क, टाल इि २० टके्क, झायहलि १५ टके्क असे आहे. 
 

अमेहरकेमध्ये १९६६ साली बसे्न्झििे ८,००० लक्ष गलॅि म्हिजे ३६ लक्ष टि इिके उत्पादि झाले. 
त्यािे प्रम ख उपयोग म्हिजे. हे होि. बेस्न्झििे उत्पादि व त्याि प्रमािाि त्यािा वापर पि सारखा वाढि 
आहे. वाढत्या टाल इिच्या उत्पादिािे िवीि िवीि उपयोग शोधभि काढिे िालभ  आहे. टाल इििा एक 
उपयोग म्हिजे त्यापासभि बेस्न्झि बिहविे. त्याहशवाय द्रावक, औषधे, टी. एि. टी. ह्यामध्ये व अन्न 
पहररक्षक म्हिभि सोहडअम बने्झोएट ियार करण्यामध्ये त्यािा उपयोग होिो. 
 

कोष्टक क्र. ७·१२ 
     (लक्ष गलॅि) 

द्रव्य     खहिज िेल 
स्टायहरि .. .. .. .. .. ३,००० 
हफिॉल  .. .. .. .. .. १,६२० 
सायक्लोहेक्झेि .. .. .. .. .. १,६०० 
हिमयलक .. .. .. .. .. २८० 
ॲहिहलि .. .. .. .. .. २३० 
डी. डी. टी .. .. .. .. .. १७० 
 

झायहलििे िीि समघटक असभि िे एकत्र असिाि. त्यािंी िाव े म्हिजे ऑथो, मेटा व पॅरा-
झायहलि अशी आहेि. त्यािंा पृथक करिे सोपे िाही. परंि  त्याचं्या पृथक्करिािे िंत्र प्रस्थाहपि झाल्यावर 
ह्या द्रव्यािें हवहवध उपयोग  शोधभि काढण्याि आले आहेि. झायहलि हे साधि द्रव्य वापरूि पॉहलएस्टर 
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कापड िंिभ व फ्थहॅलक-अॅन्हायड्राइड ह्यािा प्लॅस्स्टक द्रव्ये बिहवण्यासाठी उपयोग होिो. 
 

विंि तेल आणि ग्रीज 
 

दोि पषृ्ठिागामंधील घषयिाम ळे िपमाि वाढिे व झीज होिे. ह्यािा अि िव सवांिाि आहे. िपमाि 
वाढल्यािे पृष्ठिागािा ग ळग ळीिपिा जािो व कालांिरािे उष्ट्ििेिे व घषयिािे पृष्ठिाग खराब होिो. यंत्रािें 
हिरहिराळे हफरिे िाग एकमेकािं अडकहवलेले असिाि. त्या िागािंी अशा रीिीिे खराबी झाल्यास 
यतं्रामध्ये हबघाड हिमाि होिो. दोि पृष्ठिागािंील घषयि टाळण्यासाठी गरजेप्रमािे वगंि िेल ककवा ग्रीज 
ही वापरिाि व यंत्रािंी काययक्षमिा हटकहविाि. वगंि हे आहे िरी काय व िे कसे ियार करिाि हे पाहभ. 

 
वापराि असलेली बह िेक सवय वगंि िेले व ग्रीज ह्यािंील म ख्य घटक द्रव्ये खहिज िेलापासभि 

हमळिाि. खहिज िेलाच्या श द्धीकरिामध्ये जी हवहवध प्रकारिी द्रव्ये हमळिाि, त्यामंध्ये वगंिाला उपयोगी 
अशी द्रव्ये साधारििः ४ िे ५ टके्क असिाि. हे प्रमाि खहिज िेलाच्या उगमस्थािावर व त्याच्या प्रकारावर 
अवलंबभि असिे. 

 
वगंिािा घषयिहवरोधी ग ि म्हिजे त्यािा ‘दाटपिा’ ककवा ‘हवष्ट्यंहदिा’ (viscosity). हवहशष्ट 

कायाि रूप कमी ककवा जास्ि ‘हवष्ट्यहंदिा’ असलेली वगंि िेले हिवडली जािाि. इंधिाप्रमािे वंगिािी 
िेले जळभि िाहीशी होि िाहीि िर िी िेले दोि पृष्ठिागामंध्ये राहिाि ककवा ठेवावी लागिाि. वगंिामध्ये 
हवष्ट्यंहदिेबरोबर उष्ट्ििेिे हवष्ट्यंहदिेमध्ये फारसा फेरफार ि होिे ककवा कालािंरािे त्यामध्ये 
रासायहिकदृष्ट्या फेरबदल ि होिे हे पि िकारात्मक ग ि असाव ेलागिाि. 

 
िेलश द्धीकरिामध्ये पेरोल, केरोसीि, हडझेल वगैरे द्रव्यसमभह वगेळे केल्यािंिर उवयहरि 

पेरोहलअममध्ये वगंिािे िेल असिे. िे ऊध्वयपाििािे इिर िेल प्रकाराप्रमािे वगेळे करिा येिे. वगंि 
िेलािा उत्कलिाकं साधारििः ४००° से. च्या जवळपास असिो. त्यामध्ये साधारििः १६ काबयि अिभ 
ककवा त्यापेक्षाही जास्ि काबयि अिभय क्ि हायड्रो-काबयि द्रव्ये असिाि. वगंि िेलािा हा जो हविाग वगेळा 
करण्याि येिो त्यामध्ये कमी जास्ि दाटपिा असलेले असे हवहवध उपहविाग मोडिाि. हे उपहविाग वगंि 
िेल हविागाकडभि वगेळे वगेळे करण्यासाठी हिवाि ऊध्वयपािि िंत्र वापरिाि. वगेळे झालेले उपघटक 
म्हिजे श द्ध द्रव्ये ककवा एकहजिसी असिाि असे िाही. वगंिािे ग ि हवहशष्ट प्रमािाि ककवा मयादामंध्ये 
असलेले व त्यािें उत्कलिाकं जवळजवळ असे असिाि. प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये हिरहिराळ्या ग िधमांिी 
वगंिे लागिाि. मिगटी घड्याळािील िके्र व मालवाहभ रकिे इहंजि ह्या दोघािंाही वगंिािी जरूरी 
असिे. परंि  त्यामध्ये प ष्ट्कळि िफावि असिे. एक िागंलेि पािळ, प्रवाही असाव ेलागिे. द सरे जड व 
कमी प्रवाही असिे. ज्या हठकािी उन्हाळा व हहवाळा ह्यामंधील िपमािामध्ये प ष्ट्कळ फरक असिो, त्या 
हठकािी ीि मािाप्रमािे हिरहिराळी वगंि िेले वापरावी लागिाि. 

 
उष्ट्ि िपमािाला दाटपिा वगैरे ग िािंी स योग्य असलेले वगंि िेल थंडीमध्ये िेवढे काययक्षम 

राहिार िाही. म्हिभि िपमािामध्ये बदल झाला िरी काययक्षमिा कायम हटकेल अशा दोि ककवा अहधक 
वगंि उपहविागािे सहंमश्रि करावे लागिे. वगंि िेलािे हे पोट-हविाग वगेळे वगेळे करण्यासाठी 
हिवािावस्थेिील ऊध्वयपािि करिे, त्यामधील अपायकारक द्रव्ये द्रावकािंा उपयोग करूि काढभि टाकिे 
व वगंि िेलािा प्रवाहीपिा, पारदशयकिा व रंग ह्या ग िामंध्ये स धारिा करिे ह्यासाठी हवहवध प्रहक्रया 
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कराव्या लागिाि. वगंि िेल महाग पडिे ह्यािे हेि कारि होय. 
 
काही वगंि हविागामंध्ये मेि आलेले असिे. योग्य द्रावक वापरूि मेि वगेळे काढाव े लागिे. 

द सरा मागय म्हिजे वगंि िेल एकदम गार केल्यावर त्यािील मेि स्फहटक रूपािे वगेळे होिे. वगंि िेल 
गाळल्यावर मेिहवरहहि िेल ियार होिे. मेि ही वगंि िेलामध्ये असलेली परंि  िापदायक ठरलेली 
अडगळ आहे. परंि  वगंि िेलािभि मेि वगेळे काढल्यावर, त्यािे मेि म्हिभि स्विंत्र व प ष्ट्कळ उपयोग 
आहेि. त्याम ळे वगंि िेल श द्धीकरि कारखािा व मेि उत्पादि कारखािा हे एकत्र असिे दोन्ही 
उत्पादकािंा उपकारक आहे. 
 
ग्रीज 
 

पेरोहलअम ग्रीज हा अधयघि ककवा घि असिो. त्यामध्ये प्राम ख्यािे खहिज िेल व साबि ह्यािें 
हमश्रि केलेले असिे. त्यािा दजा वगंि िेलापेक्षा कमी मािला जािो. िरीपि काही हठकािी वगंिासाठी 
ग्रीज वापरिे सोयीिे असिे. हवशषेिः अवजड यंत्रामध्ये उदाहरिाथय पते्र बिहवण्यािे पहरवलिरूळ यतें्र, 
काही हवद्य ि मोटारी वगैरे हठकािी घषयि टाळण्यासाठी ग्रीजिा उपयोग होिो. हशवाय ग्रीज घिरूप 
असल्यािे िपमाि वाढले िरी िेलाप्रमािे ग्रीज उडभि जाि िाही. ग्रीज जलरोधी असल्यािे यंत्रामध्ये 
आद्रयिा हशरण्यािा धोका कमी असिो. 

 
ग्रीजमध्ये िेलाबरोबर वापरावयािा साबि हा कॅस्ल्शअम, बेहरअम, अॅल्य हमहिअम, पोटॅहशअम 

ककवा सोहडअम ह्यािंा िैल आम्लाशी झालेला सयं ग असिो. सोहडअम व पोटॅहशअम साबि पाण्यामध्ये 
सहज हवरघळिो. इिर धािभ असलेले साबि पाण्यामध्ये हवरघळि िाहीि. (म्हिभि िर कपडे ध ण्याच्या 
दृष्टीिे ह्या साबिािंा काही उपयोग िसिो.) साहहजकि त्याम ळे हे जलहवरोधक ककवा जलरोधी असिाि. 
कॅस्ल्शअम ग्रीजिा द्रविाकं १००° से. च्या जवळपास असिो. यंत्रािे िपमाि ५०° से. पेक्षा जास्ि वाढिार 
िसेल िरि हा ग्रीज वापरिा येिो. ह्याउलट सोहडअम ग्रीजिा द्रविाकं २००° से. असल्यािे त्यािा वापर 
१५०° से. िपमािापयंि करिा येिो. परंि  पाण्यािी वाफ असेल ककवा आद्रयिा असेल िर मात्र सोहडअम 
ग्रीज फारसा उपयोगी िसिो. अशाि पहरस्स्थिीमध्ये बहेरअम ग्रीज ककवा अॅल्य हमहिअम ग्रीज वापरिाि. 
हवमािािील यतं्रासंाठी हलहथअम ग्रीजिी हशफारस केली जािे. िांगले लोण्याप्रमािे मऊ असिे व एकजीव 
असिे ही उिम ग्रीजिी लक्षिे माििाि. 
 
भारत आणि विंि तेले 
 

िारिामध्ये वगंि िेले व ग्रीज ह्याचं्या उत्पादिाचं्या बाबिीि झालेली प्रगिी हिहिि उल्लखेिीय 
आहे. प्रारंिी िारिामध्ये वंगिािे िेल ियार करिारी एकि कंपिी होिी. िी म्हिजे ‘आसाम ऑइल 
कंपिी'. ही कंपिी हदग्बोई येथील िेलश द्धीकरि कारखान्यामधभि दरसाल ५० हजार टि वगंिािे िेल 
ियार करीि होिी. त्यािंिर ‘इंहडयि ऑइल कापोरेशि'िे बरौिी येथील हरफायिरीच्या उद्योग 
समभहामधभि १९६७ सालापासभि ४६ हजार टि वगंि िेल उत्पादिक्षमिा असलेल्या कारखान्यािंभि 
उत्पादिाला स रवाि केली. १९६९-७० साली आिखी दोि कारखान्यािंी वगंि िेलािे उत्पादि हािी 
घेिले. त्यापकैी एक कारखािा म ंबईला असभि त्यािी सभते्र ‘ल्य ब इंहडया हल'. कडे आहेि. द सरा कारखािा 
‘मिाली’ (मद्रास) येथे असभि िो मद्रास हरफायिरीच्या मालकीिा आहे. त्या दोि कारखान्यािंी एकभ ि 
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उत्पादिक्षमिा दरसाल ३६४ हजार टि एवढी आहे. 
 
इंहडया ऑइल कापोरेशिच्या हलहदया िेलश द्धीकरि कारखान्यािभि २०० हजार टि वगंि िेलािे 

उत्पादि करण्यािी क्षमिा असलेल्या अशा कारखान्यािी उिारिी िालभ  आहे. िो कारखािा पभिय होईल 
िेव्हा िारिामध्ये वगंि िेलािे एकभ ि उत्पादि ६६० हजार टि एवढे होईल. 

 
कोष्टक क्र. ७·१३ 

भारतातील वंिि तेल व ग्रीज याचें उत्पादन व खप 
     (आकडे १००० टिािें) 

वषय     उत्पादि खप 
१९६९ .. .. .. .. १०० ५०२ 
१९७० .. .. .. .. २३६ ५३५ 

 
ह्याप ढे उत्पादि वाढेल व खप पि वाढेल. डेहराडभि येथील इस्न्स्टय ट ऑफ पेरोहलअम ह्या 

संस्थेच्या अंदाजाप्रमािे १९७४ साली एकभ ि ७४० हजार टि एवढी वगंिािी मागिी होईल. १९७५ साली 
वगंिािी मागिी ८०० हजार टिापयंि जाईल. 
 
संश्लणेषत णनममलक (synthetic detergents) 
 

कोित्याही हिमयलकािे काम म्हिजे कपडे व इिर वस्िभ हिमयल करिे. खरे म्हिजे हिमयल 
करण्यािे काम करिे पािी. पाण्यािे हाि ध िले ककवा कपडे ध िले िर िे स्वच्छ होिाि. परंि  कपडे स्वच्छ 
ककवा हिमयल करण्यामध्ये पाण्याच्या काययक्षमिेला मयादा पडिाि. उदाहरिाथय कपड्यावर िेलािा ककवा 
ित्सम द्रव्यािा म्हिजे मेि, वसॅहलि वगैरे द्रव्यािें डाग पडले असले व त्यावर धभळ बसली िर ि सत्या 
पाण्यािे कपडे हिमयल होि िाहीि. िेल व पािी ही एकजीव होि िसल्याम ळे कपड्यावरील िेलाच्या 
डागाच्या जागी पािी प्रवशे करू शकि िाही. त्याम ळे िो िाग हिजि िाही. अशा कपड्यावर पडलेले 
पािी, अळवावरिे पािी जसे अळवािे पाि ि हिजहविा पािावरूि हिघभि जािे त्यािप्रमािे अशा 
कपड्यावर ओिलेले पािी कपडा स्वच्छ ि करिाि हिघभि जािे. 

 
 पाण्याच्या काययक्षमिेच्या ह्या मयादा पार करण्यासाठी पाण्याला बाह्य द्रव्यािें साहाय्य 

लागिे. ह्या कामी पभवीपासभि वापरण्याि येिारे द्रव्य म्हिजे साबि. पाण्याला साबि दोि प्रकारे साहाय्य 
करू शकिो. एक म्हिजे पाण्यामध्ये कपडे सहज हिजिील असे करिे. द सरे म्हिजे कपड्यावरील 
िेलकटपिा कपड्यापासभि वगेळा करूि िो पाण्यामध्ये िरंगि ठेविे. पहहले कायय करिाऱ्या द्रव्यािंा 
म्हिजे कापड ओले करिारी ककवा हिजहविारी द्रव्ये ह्यािंा ‘आद्रयक द्रव्ये’ (wetting agents) असे 
म्हििाि. हे कायय पृष्ठ ििाव (surface tension) कमी झाल्याम ळे शक्य होिे. परंि  कापडावरील िेलाशं, 
धभळ वगैरे मळ ह्यािंा पाण्याबरोबर ‘पायस’ (emulsion) रूपामध्ये हमलाफ करूि कापडापासभि त्यािंा 
वगेळे करूि कपडे हिमयल करण्याच्या कामी पि साबिािा उपयोग होिो. अशा द्रव्यािंा हिमयलक 
(detergents) असे म्हििाि. खरे म्हिजे हिमयलकामध्ये कापड सहज हिजहविे व िे हिमयल करिे हे 
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दोन्ही ग ि असिाि. साबिामध्ये हे दोन्ही ग ि आहेि. म्हिभि िर साधारििः १९३२ सालापभवी ह्या 
कामासाठी सवयत्र साबिि वापरीि असि. साबि वापरण्याि काही अडििी हिमाि होिाि. 

साबि पाण्यामध्ये हवरघळल्यावर त्यापासभि आल्कधमी द्रावि ियार होिे. आल्कधमी द्रावि हे 
रेशीम ककवा लोकर ह्या िंिभिा अपायकारक आहे. 

 
आल्कधमी द्राविाम ळे कापसािे धागे लाबंीमध्ये काही प्रमािाि आटिाि व काहीसे कमजोर 

होिाि. ह्याम ळे स िी कपड्यािंा हटकाऊपिा घटिो व कपडे लवकर फाटिाि. िायलॉि, रेयॉि, टेहरहलि 
वगैरे कृहत्रम धाग्याचं्या कपड्यािंा साबि अगदीि अपायकारक असल्याम ळे िो वज्यय समजिाि. 

 
पावसािे श द्ध पािी जहमिीवरूि ककवा जहमिीिभि वाहाि जाऊि िदी-िाल्यामध्ये जािे ककवा 

िलाव व हवहहरी ह्यामंध्ये जमा होिे. जहमिीमधील काही क्षार पाण्यामध्ये हवरघळिाि. असे क्षार असलेल्या 
पाण्याला द ष्ट्फेिीय (hard) पािी म्हििाि. पाण्यािील ह्या क्षारािंा साबिाशी सयंोग होऊि त्यािा साखंा 
बििो. क्षाराचं्या प्रमािाि साबि फ कट जािो. म्हिजे संयोग पावलेला साबि कापड हिमयल करू शकि 
िाही. अशा पाण्यामध्ये त्याम ळे कपडे ध ण्यासाठी जास्ि साबि िर लागिोि, हशवाय हा साखंा कपड्यािंा 
हिकटभि कपड्यािंा हटकाऊपिा कमी होिो. खारट पाण्यामध्ये साबि अगदीि हिरुपयोगी ठरिो. 

 
साबिाच्या वापरामध्ये अत्यिं महत्त्वािी अडिि म्हिजे साबि बिहवण्यामध्ये प्राहिज िरबी ककवा 

विस्पहिजन्य िेले लागिाि. खहिज िेले मात्र त्यािंी रासायहिक घटिा हिराळी असल्याम ळे, त्यािंा 
साबिासाठी काहीि उपयोग होि िाही. साबिािी फार मोठ्या प्रमािावर होिारी हिर्ममिी लक्षाि घेिा 
साबिासाठी लागिारी िेले व िरबी वगैरे महाग आहेिि. हशवाय खाद्य पदाथय म्हिभि लागिारे पदाथय 
साबिासाठी वापरल्यािे आधीि ि टवडा असलेल्या अन्न पदाथांिी िेवढ्या प्रमािाि जास्ि टंिाई हिमाि 
होिे. ह्या टंिाईिी िीव्रिा जािविे िी य द्धकाळामध्ये. 

 
पहहल्या महाय द्धामध्ये जमयिीमध्ये बाहेरूि खाद्यिेले आििे शक्य िसल्याम ळे देशािि उपलबध 

असलेली खाद्यिेले वािहवण्यािी फार मोठी गरज हिमाि झाली. साबिासाठी पयायी द्रव्ये शोधभि 
काढण्यािे मोठ्या कसोशीिे प्रयत्ि झाले. रासायहिक संश्लेषि करूि जमयिीमध्ये िेलाहशवाय हिमयलक 
ियार करण्याि आले. य द्धािंिर त्याकडे थोडे कमी लक्ष देण्याि आले. परंि  १९३२ साली संश्लहेषि 
हिमयलक द्रव्ये बाजाराि आली. परंि  संश्लहेषि ककवा कृहत्रम हिमयलक ह्यािंा जगिर हवशषे िालिा हमळाली 
िी द सऱ्या महाय द्धािंिर. िोपयंि पेरोरसायिे ियार करण्यामध्ये बरीि प्रगिी झाली असल्याम ळे 
पेरोहलअमजन्य हिमयलक फार मोठ्या प्रमािावर ियार करिे शक्य झाले. आज िर अमेहरका, जमयिी वगैरे 
प ढारलेल्या देशामंध्ये साबिापेक्षा सशं्लहेषि हिमयलकािंा खप थोडा जास्िि आहे. खहिज िेलापासभि 
साबि ियार करिा येि िाही. परंि  खहिज िेलापासभि साबिापेक्षाही जास्ि काययक्षम असा हिमयलक ियार 
करिा येिो. 

 
साबिािी रासायहिक घडि हिराळी व सशं्लेहषि हिमयलकािी रसायहिक घडि हिराळी हे ध्यािाि 

ठेहवले पाहहजे. त्यािा फायदा म्हिजे ज्या हठकािी साबि हिरुपयोगी ठरिो ककवा अकाययक्षम बििो, त्या 
हठकािीस द्धा सशं्लेहषि हिमयलक प्रिावी असिाि. साबिाच्या जागी ही पयायी द्रव्ये वापरण्यामध्ये प ष्ट्कळि 
फायदे आहेि. हे हिमयलक ियार करण्यासाठी खाद्यिेले वापरावी लागि िाहीि. क्षारय क्ि पाण्याम ळे 
संश्लहेषि हिमयलक वाया जाि िाहीि ककवा साबिाप्रमािे साखंा पि बिि िाही. असे हिमयलक वापरल्यािे 
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िाज क व कृहत्रम िंिभ ककवा धागे ह्यािंा कसलाि अपाय ि होिा िे स्वच्छ म्हिजेि हिमयल होिाि. 
थोडक्याि हे िवीि हिमयलक साबिापेक्षाही जास्ि काययक्षम व स्वस्ि आहेि. 

 
खहिज िेलापासभि हिघिारे हे बह ग िी हिमयलक असिाि िरी कसे? त्यािंी रासायहिक घडि 

कशी असिे? सामान्यपिे १४ िे १६ काबयि अिभंच्या सरल शृखंलाय क्ि रििा असलेले असे रेिभ असिाि. 
हिमयलकािे ग ि असिारी बरीि द्रव्ये आहेि. प्रत्येक हिमयलकाच्या रेिभच्या दोि टोकािंा हवहशष्ट अिभगि 
असिाि. एक अिभगि जलपे्रमी असिो म्हिजे िो पाण्याशी जोडला जािो. द सऱ्या टोकािा अिभगि हा 
जलहवरोधी असिो म्हिजे िो पाण्याशी जोडला जाि िाही. परंि  िो िैलय क्ि पदाथाशी जोडला जाऊि 
िैल पदाथय व पािी ह्यािें पायसीकरि (इमल्सीहफकेशि) होिे. अशािऱ्हेिे पाण्यामध्ये ि हवरघळिारा व 
पाण्याला दाद ि देिारा िेलाशं िाग हिमयलकाला जोडला जािो व कपड्यावरूि हिघभि िो पाण्यामध्ये 
पायसाच्या रूपामध्ये िरंगिो व वाहत्या पाण्याबरोबर वाहभि जािो व कपडा पभियपिे हिमयल होिो. 

 
संश्लहेषि हिमयलक आिा साबिािी जागा प्रत्येक के्षत्रामध्ये घेि आहे. िथाहप, अजभिही अंगाला 

लावण्यासाठी साबिि वापरला जािो. अंगाला लावण्यासाठी संश्लहेषि हिमयलक ियार होऊ लागला 
आहे. परंि  अजभिही हा साबिािा पयायी पदाथय लोकहप्रय झालेला िाही. 

 
हिमयलक ग ि असिारी रासायहिक द्रव्ये बरीि आहेि. गरजेप्रमािे योग्य िे हिमयलक द्रव्य 

वापरण्याि येिे. बाजाराि हमळिाऱ्या हिमयलकामध्ये साधारििः २५-३० टके्क रासायहिक सशं्लहेषि 
हिमयलक असिो. बाकीिा िाग हा पभरक द्रव्यािंा असिो. ही पभरक द्रव्ये म्हिजे सोहडअम सल्फेट, सोहडअम 
हसहलकेट, सोडा अॅश, सोहडअम फॉस्फेट, सोहडअम परबोरेट वगैरे द्रव्ये व जादा श भ्रिा देिाऱ्या 
हटिोपॉलसारख्या श भ्रिादायी द्रव्यािंा पि त्यामध्ये समावशे करिाि. ह्या हिमयलकािंी काही रासायहिक 
िाव े: (१) सोहडअम डोडेसील बसे्न्झि सल्फोिेट, (२) िोिील हफिॉल पॉहलइहथहलि आक्साइड व (३) 
एि आल्कील बी ॲहमिो प्रॉहपओिेट. 

 
णनममलकाचे उपयोि 
 

कापड हगरण्यामंध्ये कापड ध ण्यासाठी पभवी साबि वापरीि असि. िी जागा आिा हिमयलकािे 
घेिलेली आहे. कागदाच्या कारखान्यामध्ये लगदा ियार करण्याच्या कामी व कापडाच्या किध्यांमधील 
िेलाशं काढभि टाकण्यासाठी हिमयलकािंा उपयोग करिाि. 

 
काही महत्त्वािी व उपय क्ि खहिजे श द्ध करूि घेण्याच्या कामी ह्या हिमयलकािंा उपयोग होिो. 

धािभिे हवद्य त्लेपि (electroplating) करण्यामध्ये ककवा लोखंडाच्या पत्र्यावर कझक ह्या धािभिे लेपि 
करण्यापभवी लेपिामध्ये दोष राहभ िये म्हिभि लेपि करावयािे मभळ धािभ-िाग ककवा पते्र िेलाशंम क्ि 
करण्यासाठी िे हिमयलकाच्या मदिीिे ध ऊि साफ करिाि. डेअरीमध्ये द धाच्या बाटल्या ध ण्यासाठी, 
िमोद्योगामध्ये, जाड लोकर असलेली कािडी कमाहवण्यासाठी व मऊ लोकरी (fur) मधील िैसर्मगक मेि 
(fat) काढभि टाकण्यासाठी, रबराच्या उद्योगामध्ये हिमयलकािा उपयोग होिो. घरे, बंगले, कायालये, 
रुग्िालये, औषधी कारखान्याचं्या जागा वगैरे ध ऊि स्वच्छ करण्यासाठी पि हिमयलक वापरिाि. 
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िारिामध्ये ह्या महत्त्वाच्या रासायहिक द्रव्यािें बरेि उत्पादि होिे. अजभिही साबिािे बरेि 
उत्पादि िालभ  आहे. सशं्लेहषि हिमयलकाच्या उत्पादिाला द सऱ्या पंिवार्मषक योजिेमध्ये प्रोत्साहि हमळाले 
व १९६१ सालापासभि िारिामध्ये हिमयलकािे उत्पादि स रू झाले. सशं्लेहषि हिमयलकािे उत्पादि 
साबिाच्या मािािे थोडेथोडे वाढि आहे हे प ढील आकडेवारीिे स्पष्ट होईल. 

 
कोष्टक क्र. ७·१४ 

वषय  साबिािे उत्पादि हिमयलकािे उत्पादि दोहोमध्ये हिमयलकािी शकेडेवारी 
१९६१ .. १,४९,००४ टि २,३८६ टि १·६ % 
१९६५ .. १,७६,००० टि ८,४०० टि ४·५% 
१९६९ .. २,३६,२३५ टि २२,९१४ टि ९·० % 
१९७१ .. २,७३,२०८ टि ५४,०८१ टि १७·०% 

 
साबिाजवजी सशं्लेहषि हिमयलक वापरण्यामध्ये काही िवीि प्रश्ि उपस्स्थि होि आहेि. 

विस्पहिजन्य ककवा प्राहिज िेले व कॉस्स्टक सोडा ह्याचं्यामध्ये रासायहिक अहिहक्रया होऊि साबि ियार 
होिो. हशवाय त्याबरोबरि स्ग्लसरीि िावािे उपद्रव्य पि ियार होिे. स्ग्लसरीििे काही महत्त्वपभिय असे 
उपयोग आहेि, औषधी द्रव्ये वगैरे. म्हिभि त्यािे मयाहदि उपयोग सवयपहरहिि आहेि.परंि  स्ग्लसरीििा 
त्यापेक्षाही फार मोठा वापर होिो िो ‘िायरोस्ग्लसरीि’ सारखी प्रिावी स्फोटक द्रव्ये ियार करण्यासाठी. 
स्ग्लसरीि हमळहवण्यािे पभवीिे एकमेव साधि म्हिजे साबिाच्या कारखान्यािील हे उप-द्रव्य. 
स्ग्लसरीिच्या वाढत्या गरजेसाठी साबिािे उत्पादि गरज िसली िरी वाढवाव ेलागले असिे. ह्या जादा 
साबिािे काय करावयािे ही एक िवीि समस्या झाली असिी. त्याच्याबरोबर उलट समस्या म्हिजे 
संश्लहेषि हिमयलक मोठ्या प्रमािावर ियार होऊ लागल्यावर साबिािी गरज िागेल हे खरे. परंि  त्याम ळे 
स्ग्लसरीििा ि टवडा पडेल त्यािे काय? स दैवािे ह्या प्रश्िािे उिर हमळाले. िे म्हिजे पेरोरसायिाम ळे. 
आिा सशं्लहेषि स्ग्लसरीि हमळहविे शक्य झाले आहे. आिा स्ग्लसरीििे उत्पादि गरजेप्रमािे वाढहविा 
येईल ककवा कमी करिा येईल. ही पहरस्स्थिी स्ग्लसरीििा वापर जास्ि करण्यास ककवा त्यािे िवीि 
उपयोग शोधभि काढण्यास उपकारक ठरली आहे. पभवी स्ग्लसरीि हे केवळ एक उप-द्रव्य होिे िेव्हा त्याच्या 
उपयोगािी के्षते्र वाढहवण्यावर बऱ्याि मयादा पडि असि. 
 

संश्लहेषि हिमयलक जमयिी, अमेहरका ह्यासंारख्या प ढारलेल्या देशामंध्ये फार मोठ्या प्रमािावर 
वापरण्याि येिाि. त्यामधभि काही अिपेहक्षि अडििी हिमाि झाल्या आहेि. कपडे ध ण्यािे ककवा इिरत्र 
स्वच्छिा करण्यािे काम झाल्यावर हिमयलकािे द्रावि पाण्याबरोबर साडंपाण्याच्या िळािभि वाहाि जाऊि 
शवेटी िे घािीबरोबर िदीिाल्यामध्ये हवसर्मजि होिे. सामान्यपिे साबि ककवा इिर काबयिी द्रव्ये ह्यािें 
घािपाण्यािील हक्रयाशील सभक्ष्मजीवींकडभि पभिय अपघटि होऊि िदीिे पािीस द्धा काबयिी द्रव्यहवरहहि 
होिे. प ढे िे पािी काही अंिरावर व काही वळेािंिर परि वापरण्यालायक होिे. परंि  काही हिमयलकाचं्या 
बाबिीि एक अडिि हिमाि होिे. ह्या हिमयलकावंर सभक्ष्मजीवींिा काहीि पहरिाम होि िाही. त्याम ळे 
िदीच्या पाण्यामध्ये इिर घाि पदाथांिे अपघटि होऊि पािी स्वच्छ होिे. परंि  पाण्यािील हिमयलक मात्र 
िसाि अबाहधि राहिो. पाण्यामध्ये त्याम ळे हिमयलकािे प्रमाि सारखे वाढि जािे. पािी प न्हा इिर 
कामासाठी वापरण्यामध्ये मोठीि अडिि हिमाि होिे. ह्यावर उपाय म्हिभि सभक्ष्मजीवींकडभि जलद 
अपघटि होिारे िवीि प्रकारिे हिमयलक शोधभि काढण्याि आले आहेि. प ढारलेल्या देशामंध्ये 
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सभक्ष्मजीवींिा दाद ि देिारे हिमयलक वापरण्यावर, पाण्यािे प्रदभषि टाळण्याच्या दृष्टीिे कायदेशीर बंदी 
घालण्याि आली आहे. अशा प्रकारे एका प्रश्िािभि इिर व बरेि अवघड प्रश्ि कसे उत्पन्न होिाि ह्यािा 
प्रत्यय येिो. 

 
स्वच्छिेबद्दल हकिी दक्षिा घेिली जािे ह्यावरूि म्हिजेि अप्रत्यक्षपिे साबिाच्या खपावरूि 

मािसाच्या व अिंी राष्ट्राच्या राहिीमािािा स्थभलमािािे अंदाज बाधंिा येिो. प ढारलेल्या देशामंध्ये साबि 
व संश्लेहषि हिमयलक ह्यािंा खप बराि आहे. परंि  प्रगिीच्या मागावर असलेल्या आहिका, आहशया 
ह्यामंधील देशामंध्ये हाि खप आज जरी कमी असला िरी प ढील काळामध्ये िो वाढिार आहे. प ढारलेल्या 
देशामंध्ये दरसाल दर मािशी साबि व सशं्लेहषि हिमयलक ह्यािंा हकिी खप होिो व त्यामध्ये हिमयलकािे 
शकेडा प्रमाि हकिी आहे 
 

हे प ढील कोष्टकािील आकडेवारीिे स्पष्ट होईल. हे आकडे १९६६ सालिे आहेि. 
 

कोष्टक क्र. ७·१५ 
देश    दरसाल दरमािशी साबि 

व हिमयलक ह्यािंा वापर 
त्यापैकी 

हिमयलकािे शकेडा 
प्रमाि 

प. जमयिी .. .. .. १४ हकलोगॅ्रम ७९·८ % 
िान्स .. .. .. १२ हकलोगॅ्रम ७५·० % 
इटली .. .. .. १० हकलोगॅ्रम ६४·४ % 
इंग्लंड (U.K.) .. .. .. १३ हकलोगॅ्रम ५१·२ % 
उिर अमेहरका .. .. .. १६ हकलोगॅ्रम ८१·७ % 
 
ि लिेसाठी िारिामधील १९६६ सालिी आकडेवारी पाहिा हे प्रमाि अध्या हकलोग्रामपेक्षाही कमी 
िरेल. त्यामध्ये संशे्लहषि हिमयलकािे प्रमाि ६ टक्क्याचं्या जवळपास आहे. 
 
काजळी 
 

समईच्या ज्योिीमध्ये बोट धरूि बोटावर सािलेली काजळी ‘िीट’ म्हिभि बाळाच्या कपाळाला 
लाविारी मािा ककवा आवरिाखाली िेला-ि पाच्या ज्योिीवर थंड पाण्यािे िाडें ठेवभि त्यावर धरिाऱ्या 
काजळीपासभि बाळाच्या डोळ्याि घालावयािे शीिल काजळ ियार करिारी मािा ही प ष्ट्कळाचं्या 
पाहण्याि आली असेल. 

 
काजळी हिमाि होिे िरी कशी? ज्योि प्रकाशमय का असिे? िेल ककवा अन्य ज्वलिक्षम काबयिी 

द्रव्ये हवशषेिः हायड्रोकाबयि द्रव्ये जळिाि िेव्हा त्यामंधील काबयि द्रव्य मोकळे होिे. काबयिी द्रव्यािें हवमेध्ये 
पभिय ज्वलि होिे िेव्हा त्यापासभि काबयिडायॉक्साइड ियार होिो. परंि  हविेा प रवठा मयाहदि असला िर 
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ज्वलिहक्रया अपभिय होिे. अपभिय ज्वलिाम ळे ज्योिीमध्ये काबयििे कि असिाि. िे कि िापल्यावर आरंिी 
लाल व जास्ि िापल्यावर पाढंरे होिाि व ज्योिीिा प्रकाश पडिो. हे कि हिमाि होिे व िे िापिे ह्या 
हक्रया ज्योिीच्या उष्ट्ििेिे घडिाि. ह्या ज्योिीमध्ये थंड पाण्यािे िाडें ठेवले िर ज्योिीमध्ये िापभि पाढंरे 
झालेले काबयििे िे कि, िाडं्याशी येिाि गार होिाि. 

 
मग त्यािंा पाढंरेपिा, लालपिा हिघभि जािो व िे काजळीिे सभक्ष्म कि बििाि व थंड िाडं्याला 

हिकटिाि. ही झाली काजळीिी जन्मकथा. 
 
काजळी ियार करण्यािे गृहहिीिे घरग िी िंत्र फार मोठ्या प्रमािावर वापरूि औद्योहगकदृष्ट्या 

उपय क्ि असा काजळीिा (carbon black) धंदा उिा राहहला आहे. खरे म्हिजे काजळी हिर्ममिी ह्या 
रासायहिक उद्योगाला पेरोरसायि उद्योग म्हिाव ेकी िाही ह्याबद्दल रसायिशास्त्रज्ञामंध्ये एकमि िाही. 
िरीपि काजळीच्या औद्योहगक हिर्ममिीच्या आध हिक िंत्रामध्ये खहिज िेले व िज्जन्य पदाथय ह्यािंा वापर 
फार मोठ्या प्रमािावर होि असल्याम ळे काजळीला पेरोरसायिामंध्ये स्थाि देण्याि येऊ लागले आहे. 
त्याि दृष्टीिे काजळीिा येथे हविार झाला आहे. 

 
काजळीची औद्योणिक प्रमािावर णनर्गमती कशी करतात? 
 

काजळीिे उत्पादि करण्याच्या रूढ अशा िीि पद्धिी आहेि : एक म्हिजे ‘िॅिेल’ ककवा ‘पन्हळ’ 
पद्धिी, द सरी म्हिजे वायभ ककवा िेल िट्टी पद्धिी आहि हिसरी पद्धिी म्हिजे औस्ष्ट्िक पद्धिी. ह्यापैकी 
पहहल्या दोि पद्धिींमध्ये काबयिी द्रव्यािे अप रे ज्वलि घडवभि आिण्याि येिे. हिसऱ्या पद्धिीमध्ये काबयिी 
द्रव्यािे उष्ट्ििेिे अपघटि करिाि. 
 

(१) चॅनेल चकवा लोखंडी पन्हळ पद्धती. -- बंहदस्ि कोठीमध्ये काबयिी द्रव्यािी ध रकट ज्योि 
पंख्यासारखी पसरलेली असिे. ज्योिीवर असलेल्या २०-२५ सें. मी. रंुदीच्या लोखंडी पन्हळावर ज्योि 
हापटिे. ज्योिीला मयाहदि हवा प रहवली जािे. त्याम ळे ज्वलिहक्रया अप री होिे. ज्वलिािे िपमाि 
१०००° से. िे १२००° से. एवढे असिे. लोखंडी पन्हळािे िपमाि मात्र ५००° से. एवढे असिे. अप ऱ्या 
ज्वलिाम ळे ज्योिीमधील काबयििे कि त्या पन्हळावर साििाि. हा पन्हळ प ढे सरकि असिो व त्याम ळे 
ज्योिीला पन्हळािा िवीि पृष्ठिाग हमळिो. पन्हळावर सािलेली काजळी खरडभि काढण्यािी व्यवस्था 
िट्टीच्या टोकाला असिे. पन्हळ त्याम ळे प िःप न्हा वापरिा येिो. खरडभि जमा झालेल्या काजळीमधील 
कठीि िाग वगेळा करूि उरलेली बारीक मऊ काजळी एकत्र जमहविाि. कापभस कपजिािा वर उडिो व 
िंिर खाली बसिो त्यािप्रमािे ही काजळी यतं्रािे वर उधळली जािे व िंिर िी खाली बसिे. हििी घििा 
साधारि ०·०७ (पाण्यािी १) असिे. काजळीिे कि फार सभक्ष्म असिाि. काबयिी द्रव्याच्या वजिाच्या 
मािािे काजळीिे उत्पादि कमी होिे. म्हिजे काबयििा बराि िाग जळभि जािो. 
 

(२) वायभूट्टी पद्धती. -- काही बाबिीि ही पद्धिी पन्हळ पद्धिीसारखीि आहे. एका अस्ग्िरोधक 
हवटाचं्या िट्टीमध्ये िैसर्मगक वायभ व हवा ही हवहशष्ट प्रमािाि सोडिाि. िैसर्मगक वायभ िरपभर प्रमािाि 
सोडीि असल्याम ळे ज्योि मोठी िरीव होिे. मयाहदि हवमे ळे ज्योिीिे ज्वलि अप रे होिे. ियार झालेली 
काजळी व इिर वायभ हे िट्टीमधभि िळावाटे बाहेर द सऱ्या कोठीमध्ये आिभि सोडिाि. त्या िंिर त्या 
हमश्रिाला थंड करण्याि येिे. िट्टीमधील पभवीिे १३००° से. हे िपमाि २००° से. एवढे खाली येिे. 
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काजळीमधील खडे त्यािंिर वगेळे करूि काजळी एकत्र केली जािे. काजळी िागंली दाबभि हििी घििा 
०·४१ एवढी वाढवभि त्याच्या गोळ्या बिहविाि. त्याम ळे पोत्यामधभि त्यािी वाहिभक करिे सोपे जािे. ह्या 
पद्धिीमध्ये काबयिी द्रव्याचं्या ३० टके्क िागािी काजळी हमळिे. उरलेला िाग जळभि जािो. काजळीिे 
उत्पादि ह्या पद्धिीिे पन्हळ पद्धिीच्या द प्पट हमळिे. परंि  काजळीिे कि थोडे मोठे म्हिजे िरड 
असिाि. 

(२-अ) तेलभट्टी पद्धती. --१९४५ साली ह्या प्रकारिी िट्टी प्रथम वापरण्याि आली. िट्टीच्या 
काययक्षमिेम ळे व वापरण्याच्या सोयीम ळे िेलिट्टीिा वापर मोठ्या प्रमािावर होऊ लागला आहे. त्यासाठी 
कच्चा माल ककवा साधि द्रव्य म्हिभि िेलश द्धीकरिामध्ये मागे उरलेले िेल वापरिाि. ह्या िेलामध्ये 
बेस्न्झि, िॅफ्थहलि व ित्सम वलयाकृहि रेिभरििा असलेली काबयिी द्रव्ये असिाि.अशा िट्टीसाठी िैसर्मगक 
वायभ लागि िाही. इिर पद्धिी मात्र िैसर्मगक वायभच्या प रवठ्यावर आधारलेल्या असिाि. िेलिट्टी पद्धिी 
िैसर्मगक वायभवर अवलंबभि िसल्याम ळे ह्या िट्टीिी उिारिी कोठेही करिा येिे. काजळीिी मागिी असेल 
िेथे आवश्यक िे िेल हमळवभि हा काजळीिा कारखािा उिारिा येईल. िेलिट्टीिी काययपद्धिी िपशीलाि 
वायभिट्टीसारखीि आहे. फक्ि वायभच्या जवजी िेलािा फवारा एवढाि फरक. जगािील सवय काजळीच्या 
उत्पादिािा ६०-७० टके्क िाग ह्याि पद्धिीिे ियार होि असिो. 

 
(३) औस्ष्ट्िक पद्धती.--ह्या पद्धिीमध्ये काबयिय क्ि द्रव्यािें िीव्र उष्ट्ििेिे अपघटि होऊि काजळी 

ियार होिे. म ख्यिः िैसर्मगक वायभ ह्यामध्ये वापरण्याि येिो. आगबंद हवटािंी बाधंलेली िट्टी ९००° से. िे 
१२००° से. पयंि िापहवल्यावर त्यामध्ये िैसर्मगक वायभ सोडिाि. िैसर्मगक वायभिे ऑस्क्सडीकरि व 
हवच्छेदि होऊि काजळी ियार होिे. ही काजळी प ढे २०००से. पयंि थंड होऊ देिाि. ह्या पद्धिीमध्ये 
हायड्रोजि वायभ ियार होिो. िट्टी प न्हा िापहवण्यासाठी त्यािा उपयोग होिो. ह्या िऱ्हेिे ियार झालेल्या 
काजळीिे कि थोडे जाड असिाि. 

 
काजळीचे िुिधमम.--काजळी हे काबयििे काहीसे ग्रफाइटसारखे रूप आहे. सामान्यि: त्यामध्ये 

१-२ टक्क्यापेक्षा अश द्धी िसिे. अश द्धीम ळे काजळीच्या रंगामध्ये थोडासा फेरबदल होिो. काजळीिा 
महत्त्वािा ग ि म्हिजे काजळीच्या किािंा अहिसभक्ष्म आकार. आकारमािाि रूप काजळीिे हिरहिराळ्या 
प्रकारे वगीकरि करण्याि येिे. काजळी वापरिाऱ्या हिरहिराळ्या उद्योगधंद्यािंील 
काजळीच्या आकारमािाहवषयीच्या गरजा हिरहिराळ्या असिाि. काजळीिे कारखािदार आपल्या 
उत्पादिािे आकारमािाप्रमािे वगीकरि करिाि. त्यािप्रमािे प्रत्येक वगािील मालामध्ये प्रिवारी लावभि 
प्रत्येक प्रिीिा माल बाजाराि हवक्रीसाठी पाठहविाि. प्रत्येक वगामध्ये काजळीिे कि एकाि 
आकारािे असिाि असे िाही. परंि  त्यािंा आकार काही कमाल व हकमाि मयादामंध्ये असिो. काजळीिे 
कि एवढे सभक्ष्म असिाि की त्यािंा मोजण्यासाठी एका सेंहटमीटरिा एक कोटी िाग एवढे लहाि पहरमाि 
वापराव ेलागिे. म्हिजे १०-७ सें. मी. हेि िे पहरमाि. प ष्ट्कळवळेा त्यापेक्षाही लहाि म्हिजे १०-८ सें.मी. 
अथवा अँगस्रॉम (A0) हे पहरमाि वापरिाि. काजळीच्या किािंा सरासरी आकार २२ x १०-७  िे ४७० x 
१०-७  एवढा असिो. म्हिजेि २२० A0 िे ४७०० A0 एवढा किािंा आकार असिो. सामान्यपिे किािंा 
आकार जेवढा लहाि िेवढी त्यािंी काययक्षमिा जास्ि. परंि  लहाि कि बिहवण्यामध्ये उत्पादिािे प्रमाि 
कमी होिे. त्याम ळे अशा काजळीिी ककमि जास्ि असिे. पन्हळ पद्धिीसारख्या उत्पादि पद्धिीमध्ये 
बारीक किािंी काजळी ियार होिे. पाण्यािी घििा १ मािली िर काजळीिी घििा ०·०७१ पासभि ०·४० 
पयंि असभ शकिे. वाहि कीच्या सोयीसाठी काजळी दाबभि त्याच्या गोळ्या बिहविाि िेव्हा त्यािी घििा 
साधारििः ०·४० पयंि असिे. 
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काजळीचे उपयोि 
 

१९५० सालापयंि काजळीिे उत्पादि फक्ि एकाि देशामध्ये होि होिे. िो देश म्हिजे उिर 
अमेहरका. परंि  त्यािंिर पहरस्स्थिी थोडीशी बदलली. िथाहप ह्या धंद्यािे िेिृत्व अजभिही अमेहरकेकडेि 
आहे. आजही उत्पादिािा ६०-७० टके्क िाग अमेहरकेकडेि आहे. उपलबध आकड्यापं्रमािे १९६६ साली 
अमेहरकेमध्ये काजळीिे उत्पादि ११·५ लक्ष टि एवढे होिे. काजळीिे उत्पादि बरेि असले िरी 
काजळीिा ९०-९५ टके्क िाग केवळ एकाि धंद्यामध्ये वापरला जािो. िो धंदा म्हिजे रबर उद्योग होय. 
िैसर्मगक ककवा कृहत्रम रबर असिो त्या स्वरूपामध्ये फारसा उपय क्ि िाही. त्यामध्ये गंधक, काजळी वगैरे 
द्रव्यािंा अंििाव केल्यािंिरि त्यामध्ये उपय क्ि ग ि हिमाि होिाि. काजळीिा रबरामध्ये अंििाव 
केल्यावर रबरामध्ये काही हवहशष्ट ग िधमय हिमाि होिाि. ह्यािे उिम उदाहरि म्हिजे मोटारीिा ककवा 
रकिा टायर. टायरामध्ये त्याच्या वजिाच्या ३०-३५ टके्क िाग फक्ि काजळीिा असिो. मोटारगाड्या 
ककवा रक वापरिाऱ्यािंा हे माहीिही िसेल. जगािील मोटारी व रक ह्यािंी वाढिी सखं्या लक्षाि घेिा 
लहाि मोठे टायर बिहवण्यासाठी हकिी काजळी लागि असेल ह्यािी कल्पिा येईल. काजळीिा म ख्य 
उपयोग हाि हदसिो. रबरािे ग िधमय काजळीम ळे कसे बदलिाि? काजळीिे िेमके कायय कोििे? रबर 
द्रव्याच्या रेिभमध्ये काजळीिील काबयि अिभिा रासायहिकदृष्ट्या समावशे होिो. त्याम ळे रबरािा मभळिा रेिभ 
राहाि िाही, िर त्याजागी िवीि रेिभ येिो. रेिभिे स्वरूप बदलल्यावर त्यािे ग िधमयही बदलिाि. 
रबरामध्ये काजळी घािल्यावर रबराला बळकटी येिे. त्याम ळे रस्त्यािे घषयि झाले िरी टायरिी झीज कमी 
होिे. अशािऱ्हेिे दीघयकाळ हटकिारे टायर ियार होिाि. 
 

अन्य उपयोगासंाठी काजळीच्या उत्पादिापैकी अवघा ५-१० टके्क िाग वापरला जािो. 
पॉहलइहथहलिला बळकटी आििे, छपाईिी शाई व ओला काळा रंग बिहविे ह्यासाठीि  म ख्यिः हा िाग 
वापरला जािो. पॉहलइहथहलि िळ्या फार उपय क्ि असिाि. परंि  त्या सिि वापरल्यािे हिरिे, फ टिे, 
लवहिकपिा िाहीसा होिे वगैरे दोष त्यामध्ये हिमाि होिाि. परंि  पॉहलइहथहलि द्रव्यामध्येि काजळीिा 
अंििाव केल्यास वरील दोष बऱ्याि प्रमािाि कमी होिाि. पॉहलइहथहलिवर हवा ककवा पािी ह्यािंा 
पहरिाम होि िाही. हशवाय िे हवद्य िहवरोधक असल्याम ळे वीज वाहिाऱ्या िारावंर त्यािे वषे्टि ककवा 
आवरि असले िर आिील हवद्य िवाहक िारािें संरक्षि होिे. परंि  पॉहलइहथहलिमध्ये वरील दोष िसेि 
राहहल्यास त्याच्या आवरिािंा हटकाऊपिा बराि कमी होिो. परंि  काजळीिा त्यामध्ये अंििाव केलेला 
असेल िर मात्र पॉहलइहथहलिच्या वषे्टिाला हटकाऊपिा व बळकटी येिे. छपाईिी शाई व रंग ह्या कामी 
काजळी वापरली जािे िी त्यामधील काळ्या रंगाच्या दाटपिासाठी. सामान्यपिे काजळीच्या किािंा 
आकार लहाि िेवढा त्या काजळीच्या शाईिा ककवा रंगािा दाटपिा जास्ि. म्हिभि ह्या कामी  साधारिपिे 
१००A0 एवढा व्यास असलेल्या किािंी काजळी हिवडली जािे. सवय काजळीच्या हिर्ममिीिा अंदाजे ३ टके्क 
िाग ह्या कामी वापरण्याि येिो. पन्हळ पद्धिीिे ियार झालेल्या काजळीच्या किािंा व्यास सवाि कमी 
म्हिजे साधारि १००Ao च्या जवळपास असल्याम ळे त्याि काजळीिी हिवड होि असे. परंि  अहलकडे 
िेलिट्टीिी काजळी स्वस्ि पडि असल्यािे हििा वापर होऊ लागला आहे. परंि  िेलिट्टीच्या काजळीच्या 
किािंा आकार थोडा मोठा असल्याम ळे शाईला पाहहजे िेवढा घिदाटपिा येि िाही. परंि  त्या 
काजळीमध्ये असलेली थोडी हिळसर छटा काही प्रमािाि शाईिा हफकेपिा झाकभ ि टाकिे. छपाईच्या 
शाईप्रमािे ओल्या काळ्या रंगाला पि काजळीच्या किािंी सभक्ष्मिा उपकारक ठरिे. ह्याहशवाय 
शिेजहमिीिी उत्पादि अि कभ लिा वाढहविे (soil conditioning), कृहत्रम हहरे, पोलादािी हिर्ममिी, 
वगंिािे िेल, स्फोटक द्रव्ये, काबयि पेपर वगैरेसाठी काजळीिे हवहवध लहाि सहाि उपयोग आहेि. 
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भारत आणि काजळीचे उत्पादन 
 

िारिामध्ये सध्या काजळीिे उत्पादि दोि कारखान्यामंध्ये होिे. पहहला कारखािा म्हिजे द गापभर 
(बंगाल) येथील ‘हफहलप्स काबयि बलॅक हल.’ हा होय. द सरा कारखािा ठािे-बेलापभर मागावर 
महाराष्ट्रामध्ये असभि िो ‘य िायटेड काबयि इंहडया हल.’ ह्या िावाच्या कंपिीिा आहे. द गापभर 
कारखान्यामधभि १९६२ सालापासभि उत्पादि स रू झाले. ह्या कारखान्यािी आरंिी उत्पादिक्षमिा १५ 
हजार टि होिी. परंि  त्यािी वाढ करूि िी ५० हजार टिापंयंि वाढहवण्याच्या कंपिीच्या योजिा आहेि. 
१९६८ साली त्या कारखान्यािे उत्पादि १४ हजार टि होिे व १९६९ साली त्यािी वाढ १७·६ हजार टि 
एवढी झाली. ह्या कंपिीिी १९६८-६९ सालािी उलाढाल ३·६२ कोटी रुपयािंी होिी. 
 

ठािे-बेलापभर येथील कारखान्याच्या उत्पादिाला १९६६ साली आरंि झाला. त्यािी आरंिीिी 
उत्पादिक्षमिा १५ हजार टिि होिी. परंि  िी आिा २० हजार टिापंयंि वाढहवण्याि आली आहे. 
काजळीसाठी लागिारा कच्चा माल कंपिी म ंबईच्या िेलश द्धीकरि कारखान्यािभि घेिे. ह्या कंपिीिे १९६८ 
सालिे उत्पादि १३·४ हजार टि होिे, िे १९६९ साली १८·० हजार टिापंयंि वाढले. १९६९ सालिी 
उलाढाल ३·५४ कोटी रुपयािंी झाली.  

 
इंहडयि रीजिरेकटग कंपिी हल. हा हिसरा कारखािा मद्रासजवळ मिाली येथे उिारण्याि येिार 

आहे. त्यािे िाडंवल ४ कोटी रुपयािें असभि त्या कारखान्यािी उत्पादिक्षमिा १५ हजार टि राहील. 
त्यािे उत्पादि १९७५ साली स रू व्हावयािे आहे. 

 
१९७० साली िारिामध्ये काजळीिे सवय उत्पादि ३४·८ हजार टि होिे. िथाहप िारिािी वाढिी 

गरज िागहवण्यासाठी काही काजळी आयाि करावी लागिे. १९७०-७१ साली २ हजार टि काजळी 
आयाि करण्याि आली. ही आयाि ित्पभवीच्या आयािीपेक्षा प ष्ट्कळि कमी आहे. हिन्ही कारखान्यािें 
उत्पादि स रू झाल्यावर काजळीच्या बाबिीि िारि बह धा स्वयंपभिय होईल असे हदसिे. 

 
मानवणनर्गमत तंतू 
 

कापसािे िंिभ हे हिसगयदि आहेि. त्यापासभि सभि काढभि कापड हवििाि. गेली हजारो वष े हे 
सवांच्या पहरियािे आहे. परंि  अहलकडे स िी कापडापेक्षा काही दृष्टीिे िागंले सोयीिे आहि िवीि व 
उपय क्ि ग िधमय असलेले कापड बिहवण्यासाठी मािवहिर्ममि िंिभ हिघाले व त्यािे कापड एकदम 
लोकहप्रय झाले. ह्या िंिभंमध्ये म ख्यिः दोि जािींच्या िंिभंिा अंििाव करिाि. एक म्हिजे सेल्य लोजजन्य 
िंिभ, ह्यामध्ये रेयॉि, हवस्कोज, अॅहसटेट ह्या िावाच्या िंिभंिा समावशे होिो. द सऱ्या जािीमध्ये सेल्य लोज 
म ळीि ि वापरिा िंिभंिी हिर्ममिी करण्याि येिे. हे दोन्ही जािींिे िंिभ हे मािवहिर्ममि आहेि हे खरे. परंि  
सेल्य लोज ि वापरिा बिहवलेले िंिभ हे खरे संश्लहेषि िंिभ आहेि. त्यािंा ‘कसथेहटक फायबर’ असेही 
म्हििाि. त्याचं्या सशं्लेषिामध्ये ९० टके्क पेरोरसायिे वापरली जािाि. पेरोरसायिाचं्या दृष्टीिे ह्या जािीिे 
िंिभ हवशषे महत्त्वािे आहेि म्हिभि त्यािंा हविार करण्याि येईल. ह्या जािीच्या िंिभंिे प ढील प्रकार प्रम ख 
आहेि : (१) िायलॉि, (२) पॉहलएस्टर, (३) अॅहक्रहलक व (४) पॉहलप्रॉहपहलि. 
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िायलॉि ६ व िायलॉि ६६ ह्यािंा पॉहलअमाइड िंिभ असे म्हििाि. त्यापंकैी िायलॉि ६ हा 
कॅप्रोलॅक्टम (caprolactum) पासभि बिहविाि. कॅप्रोलॅक्टम हे टाल इिपासभि ियार करिाि. परंि  
िायलॉि ६६ ह्यािी हिर्ममिी अॅहडहपक आम्ल व हेक्झाहमहथहलि डायअहमि ह्या रासायहिक द्रव्यापंासभि 
करिाि. ही दोन्ही द्रव्ये पेरोरसायिे आहेि. काही हवशषेग िामं ळेि िायलॉि फारि थोड्या काळाि 
लोकमान्यिा पावले. उच्च िन्यिा सामर्थयय, स्स्थहिस्थापकत्व, घषयिहवरोध, िापवभि बसहवलेली घडी िशीि 
कायम रहािे, कमी पािी शोषभि घेिे, सहज ज्वालाग्राही िसिे, वजिािे हलकेपिा, रंगहवण्याला स लि, 
वगैरे ग िामं ळे ह्या प्रकारच्या िंिभंिा वापर मोठ्या प्रमािावर होऊ लागला. िायलॉि धाग्यािंा उपयोग 
पायमोजे व इिर हविलेले कपडे बिहवण्यासाठी िर होिोि, हशवाय मासे पकडण्यासाठी जाळी, मोटारच्या 
टायरसाठी जाड दोर व गालीिे हे िायलॉििेि बिहविाि. 

 
द सरा प्रकार म्हिजे पॉहलएस्टर िंिभ. ह्या िंिभंिा अमेहरकेमध्ये ‘डेक्रॉि’ म्हििाि, िर िारिामध्ये 

पभवी टेहरहलि म्हिि असि. परंि  आिा िे िंिभ ‘टेहरि’ ह्या िावािे प्रहसद्ध आहेि. ह्या िंिभंच्या हिर्ममिीसाठी 
इहथहलि ग्लायकॉल व टेहरफ्थहॅलक आम्ल ह्यामधील अहिहक्रया महत्त्वािी आहे. ह्या िंिभंिे संशोधि व 
हिर्ममिी प्रथम इंग्लंडमध्ये झाल्याम ळे ह्या िंिभंिे कपडे अमेहरकेपेक्षा य रोपमध्ये लवकर लोकहप्रय झाले. ह्या 
िंिभंिा हवशषे ग ि म्हिजे ह्या िंिभंच्या धाग्यािे कापभस, लोकर, रेयॉि ह्याचं्या धाग्याशी सहज सहंमश्रि 
करिा येिे. ह्या िंिभंच्या कापडािे ग िधमय म्हिजे त्यािे कपडे िागंले हशविा येिाि, पाडलेली घडी मोडि 
िाही, म्हिजे स रक त्या पडि िाहीि, सहज ध िा येिाि, पाण्यामध्ये हिजल्यावर कपडे आटि िाहीि ककवा 
हढले होि िाहीि, कपडे लवकर वाळिाि वगैरे. ह्या ग िामं ळे ह्या िंिभंिे कापड स टासाठी, शटयसाठी, 
साडी-बलाऊजसाठी वापरिे सोयीिे पडिे. 
 

अॅहक्रहलक िंिभ हा हिसरा प्रकार. हे िंिभ प्राम ख्यािे पॉहलअॅहक्रलो िायराइलिे बिलेले असिाि. 
ह्यासाठी लागिारे मभलिभि द्रव्य अॅहक्रलोिायराइल (acrylonitrile) हे एक पेरोरसायि आहे. ह्या िंिभंिे 
हवशषे ग ि म्हिजे ह्यामध्ये लोकर व रेशीम ह्यांिेही काही ग ि आहेि. स्वटेर, पायमोजे वगैरे हविलेले 
कपडे, गाहलिे ह्याचं्यासाठी अहॅक्रहलक िंिभंिा उपयोग होिो. कापड हिर्ममिीहशवाय िायराइल रबर 
बिहवण्यासाठी अहॅक्रहलक िंिभंिा उपयोग करिाि. 

 
िवथा प्रकार म्हिजे पॉहलप्रॉहपहलि िंिभ. ह्या िंिभंिा अजभिही जगन्मान्यिा लािली िसली िरी 

जपािमध्ये त्यािंा बरीि लोकहप्रयिा लािली आहे. ह्या िंिभंिे उत्पादि प्रॉहपहलिपासभि करिाि. 
पेरोहलअम उद्योगामध्ये िे एक स्वस्ि व म बलक अपद्रव्य असभि, त्याच्या बह वाहरकीकरिािे पॉहलप्रॉहपहलि 
ियार होिे. ह्यािा उपयोग स्वटेर बिहविे, मोटारीिील बैठकीिे कापड व गालीिे बिहविे ह्यासाठी होिो. 
असे हे म ख्य िार प्रकार आहेि. 

 
जगिर वसे्त्र व इिर औद्योहगक उपयोग ह्याचं्यासाठी िैसर्मगक व मािवहिर्ममि िंिभ ह्यािें जागहिक 

उत्पादि १९७० साली स मारे २२० लक्ष टि एवढे झाले. ह्यापैकी स मारे २५ टके्क संश्लेहषि िंिभ आहेि. 
१९६६ साली हेि उत्पादि १८० लक्ष टि होिे. त्या १८० लक्ष टिापंैकी संश्लहेषि िंिभंिे उत्पादि २९ लक्ष 
टि एवढे म्हिजे १६ टके्क होिे. सशं्लेहषि िंिभंिे हे उत्पादि १९४६ साली झालेल्या उत्पादिाच्या १०० पट 
आहे, िर १९५६ साली झालेल्या उत्पादिाच्या दसपट आहे. ह्यावरूि सशं्लहेषि िंिभंिे उत्पादि हकिी 
झपायािे वाढि आहे ह्यािा अंदाज येिो. ह्या साऱ्या उत्पादिापैकी ३८ टके्क अमेहरकेमध्ये िर इंग्लंड व 
पहिम य रोपमध्ये हेि प्रमाि ३१ टके्क आहे; जपािमध्ये १८ टके्क व इिर देशामंध्ये उरलेले १३ टके्क अशी ही 
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उत्पादिािी हविागिी आहे. 
 

१९४५ सालापयंि िायलॉि ह्या एकमेव संश्लहेषि िंिभंिे उत्पादि होि होिे, परंि  त्यािंिर ह्या 
के्षत्रामध्ये इिरही प्रकारिे िंिभ आले. १९६७ सालच्या उपलबध शकेडेवारीप्रमािे िायलॉििे शकेडा प्रमाि 
४६ टके्क, पॉहलएस्टरिे शकेडा प्रमाि २७ टके्क व अॅहक्रहलकिे प्रमाि शकेडा १९ टके्क व इिर सवय प्रकार 
हमळभि ८ टके्क अशी ही हिरहिराळ्या सशं्लहेषि िंिभ प्रकाराचं्या उत्पादिािे परस्पर प्रमाि आहे. ह्या 
जागहिक पाश्वयिभमीवर िारिीय उत्पादिािी माहहिी उद्बोधक ठरेल. हिरहिराळ्या कारखान्यािंी माहहिी 
प ढीलप्रमािे आहे. 
 
नायलॉन तंतू उत्पादन करिारे कारखाने 
 

(१) णनलॉमन णसन्थेणटक फायबसम अॅण्ड केणमकल्स णलणमटेड, मंुबई.—ह्या कंपिीिी स्थापिा १९५८ 
साली झाली. ह्या कंपिीिे आरंिीिे िाडंवल १० कोटी रुपयािें होिे. कंपिीच्या कारखान्यािी उिारिी 
म ंबई (गोरेगाव) येथे झाली असभि १९६२ सालापासभि िायलॉि धाग्यािी ‘हिलॉयि’ (Nirlon) ह्या व्यापारी 
िावाखाली उत्पादिाला स रवाि झाली. १९७०-७१ साली कारखान्यािे उत्पादि २,८९० टि एवढे झाले. 
हीि कंपिी १९६७ सालापासभि पॉहलएस्टर िंिभ पि ियार करू लागली आहे. मोटारीच्या टायरसाठी 
लागिारे कॉडय ‘हिकॉयडय’ (Nircord) ह्या व्यापारी िावाखाली ही कंपिी ियार करू लागली आहे. 

 
(२) जे. के. णसन्थेणटक्स णल., कानपूर.-- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६१ साली झाली. ह्या कंपिीिे 

आरंिीिे िाडंवल ५ कोटी रुपयािें होिे. ह्या कंपिीिे राजस्थािमधील कोटा ह्या हठकािी कारखािा 
उिारला असभि त्यामधभि १९६२ साली उत्पादिाला आरंि झाला. कारखान्यािा हवस्िार करण्यािा व 
अॅहक्रहलक िंिभ मोठ्या प्रमािावर उत्पादि करण्यािा कंपिीिा हविार िालभ  आहे. १९७१ साली कंपिीिे 
३,४५० टि िायलॉि धागे, ४० टि िायलॉि कॉडय व ३० टि अहॅक्रहलक िंिभ ह्यािें उत्पादि केले. 

 
(३) मोदीपान णल., मोदीनिर.--मोदीपाि हल. ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६५ साली झाली. 

कंपिीिे मोदीिगर (उिर प्रदेश) येथे िायलॉि ६ िे िंिभ ियार करिारा कारखािा स रू केला. कंपिीिे १० 
कोटी रुपयािें िाडंवल आहे. 

 
कारखान्यामधभि १९६८ साली उत्पादिाला आरंि झाला. आरंिी दरसाल १,८०० टि िायलॉििे 

उत्पादि होि होिे िे १९७२ मध्ये २,२०० टिापंयंि वाढहवण्याि आले. कंपिीिी १९७१-७२ सालिी 
उलाढाल १० कोटी रुपयािंी झाली. 

 
(४) सेंच्युरी एन्का णल., कलकत्ता. -- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६५ साली झाली. कंपिीिे 

िाडंवल ५ कोटी रुपयािें असभि कंपिीिा कारखािा प ण्याजवळ कपपरी येथे १९६६ साली स रू झाला. 
१९७१ साली ९२० टि िायलॉििे धागे ियार झाले. िे धागे ‘एन्कालॉि’ (Enkalon) ह्या व्यापारी िावािे 
प्रहसद्ध आहेि. 

 
(५) िुजरात पॉणलअमाइड णल., बडोदे. --ह्या कंपिीिी स्थापिा बडोदे येथे १९६४ साली झाली. 

द धिा (स रि) येथे कारखािा स रू व्हावयािा आहे. दरसाल १,८०० टि िायलॉि धागे ियार व्हाव ेअशी 
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योजिा आहे. 
 
(६) िरवारे नायलॉन्स णल., मंुबई. -- ह्या कंपिीिा आरंि १९५७ साली म ंबईमध्ये एक खासगी 

कंपिी म्हिभि झाला व १९७० साली हििे सावयजहिक कंपिीमध्ये रूपािंर झाले. ह्या कंपिीिे िाडंवल ३ 
कोटी रुपये आहे. १९७१-७२ ह्या वषी कंपिीिे १,०५० टि एवढे िायलॉििे उत्पादि केले. त्यािी हवक्री 
ककमि ४ कोटी रुपये एवढी झाली. 

 
पॉणलएस्टर तयार करिारे कारखाने 
 

(१) केणमकल्स अडँ फायबसम ऑफ इणंडया णल., मंुबई. -- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६१ साली 
झाली. कंपिीिे आरंिीिे िाडंवल १० कोटी रुपये होिे. कंपिीिे, ठािे (म ंबई) येथील खाडीच्या पलीकडे 
कारखान्यािी उिारिी केली असभि १९६५ सालापासभि पॉहलएस्टर िंिभंच्या ‘टेहरि’ ह्या िावाखाली 
उत्पादिाला आरंि झाला. कंपिीच्या कायािा हवस्िार करूि कंपिीिे वार्मषक उत्पादि ६,००० टि कराव े
अशी योजिा आहे. १९७१ मध्ये उत्पादि  ५,७३० टि झाले. त्यािी ककमि ३४·४६ कोटी रुपये एवढी झाली. 

 
(२) इणंडयन ऑर्िॅणनक केणमकल्स णल., मंुबई. -- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६० साली झाली. 

पॉहलएस्टर िंिभ हिमाि करण्यासाठी मिाली (मद्रास) येथे कारखािा काढण्याि आला असभि १९७२ 
सालापासभि उत्पादि स रू झाले आहे. हे िंिभ ‘फ्य ि रा’ (Futura) ह्या व्यापारी िावािे हवकले जािाि. 

 
(३) स्वदेशी पॉणलटेक्स णल., िणियाबाद.--ह्या कंपिीिी स्थापिा १९७० साली झाली. कंपिीिे 

िाडंवल १० कोटी रुपये आहे. ह्या कंपिीिे गहझयाबाद (उिर प्रदेश) येथे दरसाल ६,१०० टि पॉहलएस्टर 
िंिभ ियार करिारा कारखािा १९७२ साली स रू केला. पॉहलएस्टर िंिभ ‘जयहलि’ (Jailene) ह्या 
िावाखाली हवकण्याि येिार आहेि. 

 
अॅणक्रणलक तंतू तयार करिारे कारखाने 
 

अॅहक्रहलक िंिभ ियार करिारा िारिामध्ये एकि कारखािा कोटा येथे आहे. जवाहर िगर 
(बडोदे) येथे द सरा सावयजहिक के्षत्रामध्ये १२,००० टि अॅहक्रहलक िंिभ ियार करिारा कारखािा लवकरि 
स रू होिार आहे. 
 

पॉणलप्रॉणपणलन तंतू.--मेससय िी ओमर हल., बडोदे ह्यािें ग जराि राज्यामध्ये वार्मषक ६,००० टि 
पॉहलप्रॉहपहलि िंिभ उत्पादिासाठी कारखािा काढण्यासाठी प्रयत्ि िालभ  आहेि. 

 
िारिामध्ये सशं्लहेषि िंिभंच्या उत्पादिािी वाढ व व्यवसायािा हवस्िार ही साहहजकि 

पेरोरसायिािें उत्पादि हकिी वाढहविा येईल ह्यावर अवलंबभि आहेि. ह्या सवय प्रकारच्या िंिभंसाठी 
लागिारा कच्चा माल पेरोरसायिापंासभि हमळवावयािा असिो. पेरोरसायिाचं्या व्यवसायावर पडिाऱ्या 
मयादा पयायािे ह्या व्यवसायावर पि पडिार हे उघड आहे. 

 
िारिािील मािवहिर्ममि िंिभ ह्यािें १९६९ व १९७० ह्या दोि वषांिे उत्पादि प ढील कोष्टकाि आले 
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आहे. 
 

कोष्टक क्र. ७·१६ 
  सेल्युलोजजन्य तंतू (आकडे टिामंध्ये) 
वषय  हवस्कोज हफलामेंट धागे हवस्कोज िंिभ ॲहसटेट 

हफलामेंट धागे 
ॲहसटेट 
िंिभ 

१९६९ .. ३६,८१५ ५८,५१७ १,४६९ ४६१ 
१९७० .. ३७,०२२ ६०,७०० १,९२२ ३१७ 

 
कोष्टक क्र. ७·१७ 

   संश्लेणषत तंतू (आकडे टिामंध्ये) 
वषय  िायलॉि 

हफलामेंट धागे 
िायलॉि कॉडय 
(टायरसाठी) 

पॉहलएस्टर 
िंिभ 

पॉहलएस्टर 
हफलामेंट धागे 

ॲहक्रहलक 
िंिभ 

१९६९ .. ७,८९२ ३४७ ५,७३८ २०४ ३६ 
१९७० .. १०,६३१ ४१७ ५,३३३ ६७४ १९२ 

 
संश्लेणषत (कृणिम) रबर 
 

रबराच्या झाडाच्या हिकापासभि रबर ियार होिो. िैसर्मगक रबरािे उत्पादि म ख्यिः दहक्षि-पभवय 
म्हिजे आग्िेय आहशयामध्ये होिे. हवहवध जािींच्या मोटारवाहिािंी वाढिी संख्या लक्षाि घेिा ह्या वाहिािें 
टायर व यभब वगैरेसाठी रबरािी गरज प रहवण्यासाठी व हवशषेिः य द्धकाळामध्ये स्वावलंबिाच्या दृष्टीिे 
जमयिीसारख्या प ढारलेल्या देशाि सशं्लहेषि रबरासाठी संशोधि स रू झाले व िे िागंले यशस्वी पि झाले. 

 
गेल्या महाय द्धाि आग्िेय आहशयावर जपाििा पगडा असल्याम ळे व य द्धािंिर त्या िागाि अस्स्थर 

राजकीय पहरस्स्थिी असल्याम ळे अमेहरका, इंग्लंड वगैरे देशािंा िैसर्मगक रबरािी टंिाई िीव्रिेिे जािवभ 
लागली. य द्धोिर कालामध्ये सवयत्र स्स्थरस्थावर झाल्यावर रबराच्या झाडािंी लागवड वाढली. िरीपि 
रबरािा ि टवडा हशल्लक राहहलाि. रबराच्या झाडािंी लागवड केल्यािंिर रबर हमळवावयाला कमीि कमी 
७ वष ेलागिाि. त्याम ळे रबरािी गरज वाढि होिी, त्या प्रमािाि िी प रहवण्याला िैसर्मगक रबर असमथय 
ठरला. सशं्लेहषि रबराच्या उत्पादिाला ह्या कारिाम ळे िागंलाि वाव हमळाला. १९५० सालापासभि 
संश्लहेषि रबरािे उत्पादि सारखे वाढि आहे. उदाहरिाथय १९५६ िे १९६५ ह्या १० वषांच्या काळामध्ये 
िैसर्मगक रबरािे जागहिक उत्पादि १९ लक्ष टिावंरूि २४ लक्ष टिापंयंि वाढले. त्याि कालावधीमध्ये 
संश्लहेषि रबरािे जागहिक (कम्य हिस्ट देश वगळभि) उत्पादि १२·१ लक्ष टिावंरूि ३३·३ लक्ष टिावंर 
गेले. म्हिजेि त्याि कालावधीमध्ये सवय रबराच्या एकभ ि उत्पादिामध्ये सशं्लहेषि रबरािे शकेडा प्रमाि 
३९·२ टक्क्यावंरूि ५८ टक्क्यावंर गेले. हेि शकेडा प्रमाि १९७५ सालापयंि ७० टक्क्यापंयंि पोिेल असा 
अंदाज आहे. 
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दरमािशी हकिी रबर वापरला जािो व त्यामध्ये सशं्लेहषि रबरािे प्रमाि हकिी असिे हे प ढे 
हदलेल्या काही देशाचं्या आकडेवारीिे ध्यािाि येईल : 
 

कोष्टक क्र. ७·१८ 
देश   दरसाल दर मािशी 

लागिारा रबर 
संशे्लहषि रबरािे 
शकेडा प्रमाि 

अमेहरका .. .. .. १२ हक. गॅ्र. ७५ 
हब्रटि .. .. .. ७ हक. गॅ्र. ५२ 
जपाि .. .. .. ५ हक. गॅ्र. ५२ 
िारि .. .. .. ०·२५ हक. गॅ्र. ३० 
 

एवढा हा रबर लागिो िरी कशासाठी? ह्या प्रश्िािे उिर अमेहरकेच्या उपलबध असलेल्या 
आकडेवारीिे देिा येईल. प ढील आकडेवारीम ळे सामान्यपिे कोित्या वस्िभंसाठी, शकेडा हकिी रबर 
वापरला जािो हे समजभि येईल. 

 
कोष्टक क्र. ७·१९ 

वाहिािें टायर .. .. .. .. ६२·९ टके्क 
याहंत्रक माल .. .. .. .. १४·५ टके्क 
खेळािें सामाि व खेळिी .. .. .. .. १२·२ टके्क 
पादत्रािे .. .. .. .. ५·८ टके्क 
फोमच्या गाद्या वगैरे .. .. .. .. ३·५ टके्क 
हवजेच्या व अन्य िारावंरील आवरि .. .. .. .. १·१ टके्क 
 

संश्लहेषि रबरािे हवहवध प्रकार लक्षाि घेिा त्यांमध्ये मोठ्या प्रमािावर पेरोहलअम उद्योगामधभि 
हिघिारी अपद्रव्ये वापरण्याि येिाि. सशं्लहेषि रबरािे प्रम ख प्रकार व त्यािंा लागिारा कच्चा माल :– 

 
स्टायहरि–बय टाडाइि रबर (SBR) –बय टाडाइि, स्टायहरि. 
िीओहप्रि रबर–अहसहटहलि, क्लोरीि, बय टाडाइि. 
िायराइल रबर–बय हटहलि, अॅहक्रलोिायराइल. 
बय हटलि रबर–आयसोबय हटहलि. 
इिर--बय टाडाइि, आयसोपेंहटि, प्रॉहपहलि, इहथहलि वगैरे. 

 
संश्लहेषि रबरासाठी कोििी असंिृप्ि द्रव्ये हकिी प्रमािाि लागिाि ह्यािा साधारि अंदाज 

अमेहरकेच्या १९६४ सालच्या उपलबध आकडेवारीवरूि येईल. 
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कोष्टक क्र. ७·२० 
    (आकडे १,००० टिािें) 
बय टाडाइि      ९९४ 
स्टायहरि      २२५ 
अॅहसहटहलि      १०४ 
इहथहलि      २० 
अॅहक्रलोिायराइल      १६ 
आयसोबय हटहलि      ११३ 
 

संश्लहेषि रबरािी घडि करिाि िरी कशी हे पाहभ. बय टाडाइि, आयसोहप्रि, स्टायहरि, 
अॅहक्रलोिायराइल, वगैरे असंिृप्ि रासायहिक द्रव्यािें बह वाहरकीकरिाच्या प्रहक्रयेिे रबर ियार होिो. 
काही हठकािी एकापेक्षा जास्ि असंिृप्ि द्रव्यािें सहबह वाहरकीकरि करिे जरूर असिे. 

 
िैसर्मगक व सशं्लेहषि रबर ह्यािें ग िधमय अगदी सारखेि असिाि का? िर सवयि ग िधमय सारखेि 

असिाि असे िाही. खरे म्हिजे रबरसदृश कृहत्रम पदाथांिा सशं्लेहषि रबर म्हििे बरोबर िाही. कारि 
संश्लहेषि रबर हा िैसर्मगक रबराप्रमािे रेिभरििा, घटकद्रव्ये व ग िधमय असलेला असा पदाथय िसिो. 
त्याम ळे रूढ असलेला ‘संश्लहेषि रबर’ म्हिजे खरोखर कृहत्रम रबर असभि त्यािे ग ि िैसर्मगक रबरासारखे 
अगदी बरोबर िसेि िसभि केवळ ित्सदृश आहेि हे ध्यािाि ठेहवले पाहहजे. एवढेि काय िर िथाकहथि 
संश्लहेषि रबरािे जे हिरहिराळे प्रकार आहेि त्यामंध्ये पि समाि ग ि िसिाि. कोित्या कायासाठी कोििे 
ग ि उपकारक आहेि हे ध्यािाि घेऊि हवहशष्ट रबरािी हिवड केली जािे. काही हठकािी ि हझजिे, 
म्हिजे घषयिहवरोध हा ग ि मोलािा, िर काही हठकािी लवहिकपिा, मऊपिा, स्स्थहिस्थापकत्व, िेंडभ  
उडण्यािा ग ि, िेलािा पहरिाम ि होिे, हविेा कमीि कमी पहरिाम होिे वगैरे ग ि ह्यापंैकी एक ककवा 
अहधक ग ि आवश्यक असिाि. 

 
वापराम ळे हझजलेला टायर टाकभ ि ि देिा, त्यािील रबर िैसर्मगक ककवा सशं्लहेषि रबराबरोबर 

हमसळिाि. त्या हमश्रिावर प न्हा प्रहक्रया करूि साच्यामध्ये घालभि त्याला योग्य िो आकार हदल्यावर िे 
हमश्रि रबर म्हिभि वापरिा येिे. हवशषेिः मोटार टायरसाठी असा प िःप्राहपि (रीक्लेम्ड) रबर उपयोगी 
पडिो. 

 
िारिामध्ये िैसर्मगक रबरािे उत्पादि होिे. परंि  िे अप रे असल्याम ळे रबरािी गरज सशं्लेहषि रबर 

ियार करूि व काही प्रमािाि रबर आयाि करूि िागवावी लागिे. िारिामध्ये सशं्लहेषि रबर ियार 
करिारा एकि कारखािा बरेली (उिर प्रदेश) येथे आहे. द सरा कारखािा ग जराि राज्यामध्ये काढण्यािी 
योजिा िालभ  आहे. 

 
णसन्थेणटक्स अॅण्ड केणमकल्स णलणमटेड, बरेली : ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६० साली झाली. 

कंपिीिे िाडंवल १५ कोटी रुपयािें असभि दरसाल ३०,००० टि उत्पादि करिाऱ्या बरेली येथील 
कारखान्यामधभि १९६३ साली उत्पादि स रू झाले. हे उत्पादि ५०,००० टिापंयंि वाढहवण्यािे प्रयत्ि िालभ 
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आहेि. 
 
रबरासाठी कच्चा माल आरंिी साखर कारखान्याकंडभि हमळिारा इहथल आल्कोहोल व द गापभर व 

रूरकेला येथील पोलाद कारखान्याकंडभि हमळिारे बेस्न्झि हा होिा. िंिर म ंबईच्या ‘िोहसल’ ह्या 
पेरोरसायि उद्योग समभहाच्या बय टाडाइि ह्या कच्च्या मालािा उपयोग होऊ लागला. १९७१ साली 
कंपिीिी उलाढाल १५·४० कोटी रुपयािंी झाली. 

 
इंणडयन पेट्रो-केणमकल्स कॉपोरेशन णलणमटेड, बडोदे : सावयजहिक के्षत्रािील ह्या कंपिीच्या विीिे 

दरसाल २०,००० टि सशं्लेहषि रबर बिहवण्यािी योजिा प री झाली असभि लवकरि उत्पादिाला स रुवाि 
होईल. 

 
िारिािील रबराच्या सवय प्रकारािें उत्पादि, आयाि व खप ह्यािंी १९६९-७० व १९७०-७१ ह्या 

दोि वषांिी आकडेवारी प ढील कोष्टकाि हदलेली आहे. 
 

कोष्टक क्र. ७·२१ 
( आकडे १,००० टिािें) 

वषय 
उत्पादि आयाि खप 

िैसर्मगक सशं्लेहषि प िःप्राहपि िैसर्मगक सशं्लेहषि प िःप्राहपि िैसर्मगक सशं्लेहषि प िःप्राहपि 
१९६९-७० ८२·० २८·२ १४·४ १७·८ ४·७ .. ८६·२ ३०·६ १३·९ 
१९७०-७१ ९२·२ २९·८ १५·३ २·५ ५·० .. ८७·२ ३३·२ १३·९ 

 
िारिामध्ये सशं्लेहषि रबरािे उत्पादि पेरोरसायिाचं्या उत्पादिािी वाढ होईल, त्याप्रमािे वाढेल 

व िारिािे बऱ्याि प्रमािाि स्वावलंबि वाढेल.  
 

पॅराणफन मेि 
 

किरा ककवा मळ ह्यािंी व्याख्या केव्हा केव्हा योग्य वस्िभ अयोग्य जागी अशी केली जािे. म्हिजे 
िागंली वस्िभ ककवा उपयोगी वस्िभ ि कीच्या जागी गेल्यास िी टाकाऊ ककवा अडगळ बििे. ही व्याख्या 
पॅराहफि मेिाच्या बाबिीि िंिोिंि लागभ पडिे. मेि हे कमी जास्ि प्रमािाि सवय खहिज िेलामंध्ये असिे. 
म्हिभि त्याला पेरोहलअम मेि असेही िाव आहे. खहिज िेलािे श द्धीकरि करूि वायभरूप ककवा द्रवरूप 
पदाथय बिहविाि. त्यामध्ये घिरूप मेि ही मोठीि अडगळ असिे व िको िेथे हे मेि अडििी हिमाि 
करिे. िैल पदाथांमधभि हे िापदायी अपद्रव्य वगेळे करूि काढाव े लागिे. परंि  मेि वगेळे करूि 
घेिल्यावर िे टाकभ ि देण्यािे कारि िाही. मेिािेस द्धा बरेि िागंले उपयोग आहेि. हवहवध कामासंाठी 
मेिािा वापर करण्याि येिो. अथािि सवय िेल उद्योगािंा हविार करिा त्यामध्ये मेिािे स्थाि कदाहिि 
िगण्य वाटेल. जगिर दरसाल मेिािे उत्पादि हकिी होि असेल? फार िर १० िे २० लक्ष टि. परंि  
खहिज िेलजन्य पदाथांमध्ये अगदी खेडेगावापयंिस द्धा आबालवृद्धाचं्या पहरियािे असे दोि िैल प्रकार 
आहेि. िे म्हिजे केरोसीि ककवा रॉकेल आहि मेिबिीिे मेि हे होि. त्याम ळे सवयपहरहिि अशा मेिािा 
हविार अप्रस्ि ि होिार िाही. 
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सवय खहिज िेलामंध्ये घिरूप मेि हे इिर द्रवरूप पदाथांमध्ये हवरघळलेले असिे. म्हिभि िर 
अश द्ध प्रवाही िेल पाहहल्यावर त्यामध्ये मेि असेल अशी शकंास द्धा येि िाही. िरीपि सवय खहिज 
िेलामंध्ये मेि हे असिेि. फरक आहे िो त्यािील शकेडा प्रमाि हकिी आहे ह्यामध्ये. खहिज िेलािे (क्रभ ड 
िेल) त्यािील घटक द्रव्यावंरूि िीि प्रकार करण्याि येिाि : (१) पॅराहफिय क्ि क्रभ ड िेल, (२) 
अॅस्फाल्टय क्ि क्रभ ड िेल, आहि (३) पॅराहफि व अॅस्फाल्टय क्ि असे हमश्र क्रभ ड िेल. (१) पेहिहसल्वाहिया 
येथील क्रभ ड िेल पहहल्या प्रकारामध्ये बसिे. (२) रहशयि व रुमाहिअि िेल व कॅहलफोर्मिआ येथील क्रभ ड 
िेल द सऱ्या वगाि मोडिे. (३) इराि व इराक येथील क्रभ ड िेल हिसऱ्या प्रकारिे आहे. अथािि ही 
हविागिी ढोबळ स्वरूपािी आहे हे ध्यािाि ठेहवले पाहहजे. 
 
मेिाची णनर्गमती 
 

खहिज िेल शीिकामध्ये गार केल्यास काही मेि वगेळे होण्यािी शक्यिा असिे. परंि  प ष्ट्कळवळेा 
शीिकामध्ये सवयि द्रवरूप िेल अधय-घिरूप म्हिजे िागंलेि घिदाट बििे, पि मेि वगेळे होि िाही. 
सामान्यपिे त्याम ळे िेलश द्धीकरिामध्ये ि लिेिे कमी िपमािाला वाफ होिारे बरेिसे िैल प्रकार वगेळे 
झाल्यावर ‘ल्य ब िेल’ पदाथय म्हिजे वगंिालायक िेल ह्याि पद्धिीिे वगेळे करिाि. वगंि िेल प्रकारामध्ये 
मेिािा बराि िाग असिो. िथाहप काही हशल्लक राहिोि, िो िेलिट्टीमध्ये उरलेल्या अॅस्फाल्टमध्ये 
असिो. 

 
बरेिसे मेि हे वगंििेल पदाथांमधभि हमळिे. खरे म्हिजे वगंिाच्या िेलािील मेि हे अपद्रव्य 

काढभि टाकिे अत्यंि आवश्यक असिे. थंडीच्या हदवसाि  वगंिाच्या िेलामधील मेि सहज घट्ट होिे. 
त्याम ळे वगंि िेलाच्या कायामध्ये अडथळे हिमाि होिाि. वगंि िेल हविागािभि मेि वगेळे  करण्यासाठी 
िे शीिकामध्ये गार केल्यावर मेि िेवढे घि होऊि वगेळे पडिे व वगंि िेल द्रवरूप राहिे. हे िेल गाळभि 
घेिल्यावर मेि वगेळे होिे. मेि प ढे श द्ध करूि घ्याव ेलागिे. अश द्ध मेिामधील प्रम ख दोष म्हिजे त्यािा 
रंग व वास. मेि हिगधंी व पाढंरे स्वच्छ करण्यासाठी िे हविळवभि ‘फ लसय अथय’ िावाच्या हछद्रय क्ि 
रेिीमधभि गाळभि घेिाि. मेिामधील रंग व वास द्रव्ये सहछद्र रेिीमध्ये शोषली जािाि व मेि स्वच्छ व 
वासरहहि होिे. अशािऱ्हेिे श द्ध केलेले मेि स्फहटकय क्ि असिे. 

 
मेिािा द सरा प्रकार म्हिजे ‘सभक्ष्म स्फहटकी’ मेि. िावाप्रमािे ह्या मेिामध्ये स्फहटकािंा आकार 

लहाि असिो. ह्या मेिामध्ये काही हवशषे ग ि असिाि. त्यािी हिर्ममिी खिािी असल्याम ळे िे महाग पडिे. 
ह्या मेिािा पािळ थरस द्धा िाि सहि करू शकिो. त्यािे इिर प्रम ख ग ि म्हिजे त्यािी िन्यिा. कडक 
थंडीमध्येस द्धा त्यािी घडि स लििा हटकभ ि राहिे व िे आसंगी (adhesive) आहे. 

 
िेलश द्धीकरिामध्ये वगंि िेल हविागािे बाष्ट्प झाल्यावर िेलिट्टीमध्ये मागे उरिारा िाग हा 

अॅस्फाल्टिा असिो. त्या िागामध्ये जास्ि रेिभिाराकं असलेले मेि प्रकार असिाि. त्याबरोबर जास्ि 
दाटपिा (viscosity) असलेले वगंि िेल पि असिे. मेि वगेळे करण्यासाठी शीिकीकरि (chilling) िंत्र 
वापरिा येि िाही. मेि हवरघळविारा योग्य द्रावक उदाहरिाथय हमहथल इहथल हकटोि वापरूि मेि इिर 
द्रव्यापंासभि वगेळे होिे. प ढे मेिय क्ि द्रावकािे बाष्ट्प केल्यावर मेि मागे हशल्लक राहािे. प ढे िे श द्ध करूि 
घेिले जािे. 
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मेिाची रासायणनक र्डि. --मेि हे एक श द्ध द्रव्य िसभि समािधमी बऱ्याि द्रव्यािें िे हमश्रि 
असिे. मेि हे सिृंप्ि हायड्रो-काबयि असभि, त्यामध्ये काबयि अिभिंी संख्या १७ िे २४ असिे. ह्या काही 
हायड्रो-काबयि द्रव्यामध्ये काबयि अिभ सरल शृखंलेमध्ये जोडलेले असिाि. काही हठकािी हे  हायड्रोकाबयि 
सशाख शृखंलाय क्ि ककवा वलयय क्ि असे असिाि. हायड्रो-काबयिच्या अशा रििेम ळे मेिामध्ये हिरहिराळे 
सोयीिे ग िधमय हिमाि होिाि. सामान्यपिे ४५° से. िे ६७°से. द्रविाकं असलेल्या मेिािे प्रकार 
वापरण्याि येिाि. सभक्ष्म स्फहटकी मेिािा द्रविाकं थोडा जास्ि असिो. 

 
मेिाचे उपयोि. -- मेिाच्या उत्पादिािा ५० टके्क िाग साधारििः जगिर मेिबत्त्या ियार 

करण्यासाठी वापरण्याि येिो. मेिबिीिी ज्योि िेजस्वी िर असिेि हशवाय ज्योिीम ळे काजळी सािि 
िाही. आगपेटीिील काडी पेटि राहावी म्हिभि मेिामध्ये ब डहवलेली असिे. जवळजवळ ५० टके्क मेि इिर 
कामासाठी वापरिाि. जळण्याहशवाय मेिािे इिर उपयोग हे त्यािी पाण्याच्या बाबिीिील अप्रवशे्यिा, 
मऊपिा, आम्ले व आल्कली, हवा, पािी ह्यािंा काहीि पहरिाम ि होण्याएवढी हिष्ट्क्रीयिा, रुिी, वास 
िसिे व हवद्य िरोधी असिे ह्या ग िावंर आधारलेले आहेि. मेिािा पािळ थर असलेले कागद ककवा 
कागदी प ठे्ठ ह्यािंा बराि वापर असिो. पाव, हबस्स्कटे, िीज व द सरे अन्नपदाथय ह्यामंध्ये जरूर िी आद्रयिा 
राहावी म्हिभि व हे खाद्यपदाथय मेि-कागदामध्ये ग ंडाळभि बंद करूि ठेविाि. त्यािील आवश्यक िी 
आद्रयिा बाहेर पडि िाही. ककवा बाहेरच्या हविेील ओलावा आि हशरि िाही. खाद्यपदाथांिी त्याम ळे रुहि 
कायम राहिे व हटकाऊपिा वाढिो. 

 
सतं्री, मोसंबी, अंडी ह्याचं्यावर मेिािे लेपि केल्यास िी बरेि हदवस हटकिाि. कागद, कापड 

ह्यावर मेिािे पािळ थर हदल्यास िेथे पाण्यािा हशरकाव होि िाही ककवा आिंील आद्रयिा बाहेर जाि िाही. 
 
औषधी मलमे ियार करण्यामध्ये मेिािा उपयोग होिो. लाकडािे पॉहलश, ब टपॉहलश वगैरे ियार 

करिािा मेिािा वापर करिाि. हिते्र बिहवण्याच्या मेिामध्ये आकायय द्रव्यािंा समावशे केलेला असिो. 
रेहडओ वगैरे उपकरिामंध्ये हवद्य िरोधी म्हिभि मेिािा उपयोग होिो. दािांिे ठसे घेण्यासाठी दंिवैद्य 
वापरिाि िे मेि अशाि प्रकारिे असिे. ह्याहशवाय मेिािे हकरकोळ उपयोग बरेि आहेि. 

 
िारिामधभि मेिािी हियाि होिे, त्यािप्रमािे काही उिम मेिािी आयाि पि करावी लागिे. सि 

१९७० िी आकडेवारी प ढील कोष्टकाि हदलेली आहे. 
 

कोष्टक क्र. ७·२२ 
आयाि हियाि 

मेिािे वजि ककमि (दशलक्ष रु.) मेिािे वजि ककमि (दशलक्ष रु.) 
१,००० टि २·५८ ३,३३० टि २·६७ 

 
पेट्रोणलअम कोक 
 

दगडी कोळसा बंद टाकीमध्ये घालभि िीव्र िपमािाला िापहवल्यावर, त्यामधभि शहरािंा लागिारा 
जळाऊ वायभ, डाबंर, इिर द्रव्ये, ह्याबंरोबरि ‘कोक’ िावािा धभरहवरहहि घट्ट कोळसा ियार होि असिो. 
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हबिध रािा कोळसा म्हिभि त्यािा घरग िी शगेड्यामंध्ये व औद्योहगक के्षत्रािील िट्ट्यासंाठी उपयोग होिो. 
त्यािप्रमािे काही धािभ उत्पादिामध्येही कोकिी गरज असिे. परंि  हा झाला दगडी कोळशािा कोक. 

 
िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये पेरोहलअममधील बरीिशी पािळ द्रव्ये वाढत्या िपमािामध्ये व 

िजंि प्रहक्रयेमध्ये वगेळी झाल्यावर जास्ि रेिभिाराकं असलेला घिरूप अवशषे मागे हशल्लक राहिो. ह्या 
घिरूप अवशषेािे वाढत्या िपमािाला िजंि करूि शवेटी कोकसारखे घिद्रव्य हमळिे. अथाि ह्यासाठी 
हवहवध प्रहक्रया आहेि. अशािऱ्हेिे पेरोहलअम कोक ियार होिो. 

 
पेरोहलअम-कोकिे औद्योहगकदृष्ट्या फार मोठे महत्त्व आहे. ह्या कोकिे वैहशष्ट्य म्हिजे ह्यामध्ये 

काबयििे प्रमाि हिदाि ९० टके्क असिे. प्रहक्रयेच्या स्वरूपाि रूप ३ िे १० टके्क बाष्ट्पशील द्रव्ये असिाि. 
ह्यामध्ये २ टके्क गधंक आहि १ टक्क्यापेक्षाही कमी राख असिे. िीि राख कोळशाच्या कोकमध्ये ८ टके्क 
असिे. हवशषेिः गंधकािे प्रमाि जेवढे कमी िेवढी कोकिी ग िविा जास्ि. िागंल्या ग िविेिा कोक दोि 
िऱ्हेिी हमळहविा येिो. एक म्हिजे कोकमधील गंधकािे हिमभयलि करिे. ह्यासाठी खिय बराि येि 
असल्यािे ह्या पद्धिीिा उपयोग मोठ्या प्रमािावर करिे व्यवहायय िसिे. द सरा मागय म्हिजे म ळािि 
गंधकािे प्रमाि फारि कमी असलेल्या खहिज िेलापासभि हमळिारा कोक वापरल्यास हविासायास 
िागंल्या दजािा कोक हमळिो. कोकिे हिस्िापि (calcination) केल्यावर त्यामधील बाष्ट्पिशील द्रव्ये पि 
काढभि टाकिा येिाि व अगदी थोडी राख देिारा उिम जािीिा कोक ियार होिो. ह्या कोकला औद्योहगक 
के्षत्रामध्ये फार मोठी मागिी असिे. 

 
द सऱ्या महाय द्धाच्या काळामध्ये पेरोलिी िीव्र टंिाई य द्धमाि राष्ट्रािंा जािवभ लागली. िेव्हा 

‘कोळशा’ पासभि पेरोल ियार करण्यािे िंत्र वापरूि बरेि कृहत्रम पेरोल ियार करण्याि आले होिे. ह्या 
हठकािी बरोबर त्याच्या उलट म्हिजे कोळशापासभि हमळिाऱ्या कोकच्या जवजी पेरोहलअमपासभि कोक 
(एक प्रकारे श द्ध कोळसा) ियार करण्यािे िंत्र प्रस्थाहपि झाले. परंि  ह्या हठकािी कोळशािी टंिाई हे 
कारि िसभि पेरोहलअमपासभि उिम दजािा कोक हिमाि करिा येिो हे त्यािे कारि आहे. कोक ियार 
झाल्यावर त्याला गरजेप्रमािे हिरहिराळे लहाि मोठे व हवहवध आकार देिा येिाि. कोकच्या हवटा बिहविा 
येिाि. 

 
पेट्रोणलअम कोकचे णवणवध उपयोि 
 

हवशषे संस्कार ि केलेल्या कोकिा उपयोग सीमेंट ियार करण्याच्या िट्ट्यासंाठी होिो. घरग िी 
शगेड्यासंाठी पि कोकिा वापर करिाि. ह्यािे प्रम ख कारि म्हिजे ह्या कोकपासभि अगदी थोडीि राख 
मागे हशल्लक राहिे. 

 
रासायहिक उद्योग के्षत्रामध्ये कोकिा सवाि जास्ि उपयोग होिो िो अॅल्य हमहिअम धािभच्या 

हिर्ममिीमध्ये. अथाि िो िीव्र उष्ट्ििा देिारे जळि म्हिभि िव्हे ककवा क्षपिक (reducing agent) म्हिभिही 
िव्हे. केवळ इलेक्रोड म्हिभि. अॅल्य हमहिअम धािभच्या हिर्ममिीमध्ये अॅल्य हमहिअम ऑक्साइड, क्रायोलाइट 
िावाच्या हवहशष्ट खहिजामध्ये ककवा ित्सम कृहत्रम द्रव्यामध्ये बऱ्याि िपमािाला हवरघळिे. त्यािंिर हवद्य ि 
अपघटि (electrolysis) हे िंत्र वापरूि अलॅ्य हमहिअम धािभ वगेळा होिो. ह्या प्रहक्रयेमध्ये दोि इलेक्रोड 
लागिाि. ह्यापैकी घि इलेक्रोडकडे ऑस्क्सजि जािो. हा इलेक्रोड कोकच्या काडं्या ह्या स्वरूपामध्ये 
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असिो. हवद्य ििट्टीच्या िपमािाला ियार होिाऱ्या ऑस्क्सजििा संपकय  येि असल्याम ळे कोकच्या काडं्या 
रासायहिक अहिहक्रयेम ळे हझजिाि. सामान्यपिे  १ टि अॅल्य हमहिअमच्या उत्पादिामध्ये साधारििः अधा 
टि कोक खिय होिो. ह्या एकाि औद्योहगक उत्पादिामध्ये कोकिी केवढी मागिी असिे ह्यािी कल्पिा 
येईल. ह्याहशवाय इिरही हवद्य ि अपघटिािें िंत्र वापरूि ियार होिारी सोहडअम हायड्रॉक्साइड, क्लोरीि 
ह्यासारख्या उत्पादिामध्ये कोकिी गरज असिे. ह्याहशवाय लोह व अलोह धािभंच्या हिर्ममिीमध्ये ह्या 
कोकला मागिी असिेि. हवशषेिः उिम जािीिे पोलाद व ओिीव लोखंड ह्यामध्ये कोकिा उपयोग 
करिाि. इिर रासायहिक उद्योगांमध्ये पि त्याला मागिी आहे. कॅस्ल्शअम काबाइड, हसहलकॉि काबाइड, 
बोरॉि काबाइड ह्यासाठी व अपघषयक (abrasive), कृहत्रम ग्रफाइट व हवद्य ििट्टीमध्ये हवरोधक अस्िर 
ह्यासाठी कोकिा उपयोग होिो. कृहत्रम ग्रफाइटला पि मागिी असिेि. हवशषेिः अिभ ऊजा उत्पादिाच्या 
िंत्रामध्ये ग्रफाइट फार मोठ्या प्रमािावर लागिे. ही गरज पेरोहलअम कोकपासभि बिहवण्याि येिाऱ्या 
कृहत्रम ग्रफाइटिे िागिे. असे हे पेरोहलअम कोकिे बह हवध उपयोग आहेि. 

 
िारिामध्ये अशा ह्या महत्त्वाच्या द्रव्यािी हिर्ममिी कोठे व हकिी होिे िे पाहभ. आसाममध्ये िभरमिी 

(गौहिीजवळ) मेससय इहंडया काबयि हलहमटेड ही कंपिी व हबहारमधील बरौिी येथे ‘इंहडया ऑइल 
कापोरेशि’ अशा दोि कंपन्या पेरोहलअम कोकिे उत्पादि करिाि. ह्या दोि कंपन्यांिे एकहत्रि उत्पादि 
दरसाल १३५ हजार टि एवढे होिे. ह्याहशवाय दहक्षि िारिामध्ये आिखी एक कारखािा हिघिार आहे. 
१९७१-७२ साली िारिामध्ये १८१ हजार टि अॅल्य हमहिअमिे उत्पादि झाले. ह्या प ढील काळामध्ये िे 
सिि वाढिार आहे. िारिामध्ये ह्यावरूि पेरोहलअम कोकिी केवढी गरज आहे हे ध्यािाि येईल. 

 
मेससय इहंडया काबयि हल. ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६१ साली झाली. दरसाल ३०,५०० टि एवढे 

उत्पादि १९६२ सालापासभि स रू झाले. ह्या कंपिीिे उत्पादि आिा ७५ हजार टिापंयंि वाढहवण्याि आले 
आहे. ह्या कंपिीला अमेहरकेच्या मेससय गे्रट लेक्स काबयि कापोरेशि ह्यािें िांहत्रक सहकायय लािले आहे. 
कंपिीला लागिारा अश द्ध कोक हदग्बोई व गौहिी येथील िेलश द्धी करिाऱ्या कारखान्यािंभि हमळिो. 

 
इंहडयि ऑइल कॉपोरेशििे बरौिी येथे १९७१ सालापासभि ४० हजार टि उत्पादि स रू केले 

आहे. कापोरेशिला लागिारा कच्चा माल म्हिजे अश द्ध कोक हबहार व आसाम येथील िेलश द्धीकरि 
कारखान्यािंभि हमळिो. 

 
इंहडयि ऑइल कॉपोरेशि, बरौिी येथील कारखान्यािी उिारिी करण्यासाठी परदेशी िांहत्रक 

सहाय्य घेिलेले िाही. ‘इंहजहिअसय इंहडया हलहमटेड’ ह्या िारिीय कंपिीच्या िंत्रज्ञािंी सबंध कारखान्यािी 
उत्पादि अवस्थेपयंििी आखिी व उिारिी केली हे उल्लेखिीय आहे. 
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प्रकरि आठ 
 

भारत आणि खणनज तेल 
 
स्वातंत्र्यपूवम काळ 
 

Well No.1  (िेल) हवहीर क्र. १ 
Started drilling  खोदकामािा आरंि 
In September 1889  सप्टेंबर १८८९ मध्ये 
Completed – November 1890  खोदकाम पभिय-िोव्हेंबर १८९० 
Final Depth 662 feet  हवहहरीिी खोली ६६२ फभ ट 

 
िारिािी ही पहहली िेलािी हवहीर. हवहहरीवर लावलेली ही पाटी िारिीय िेल उद्योगाच्या 

श िारंिािी दशयक आहे. 
 
खहिज िेलासाठीि म द्दाम हवहीर खोदण्यािा इहिहास िसा फार ज िा िाही. १८५९ साली प्रथमिः 

जगामध्ये पेिहसल्वाहियामधील टायटसहवल ह्या गावी कियल डे्रक ज्ञािी िेलासाठी हवहीर खोदली हे पभवीि 
आलेले आहे. खहिज िेल हे द्रवरूप उपय क्ि द्रव्य आहे व त्यािा उपयोग  प्रकाशासाठी हदव्यामध्ये व घषयि 
टाळण्यासाठी वगंि म्हिभि होि असल्याम ळे ह्या िभहमगि द्रव्याकडे जगिर लोकािें लक्ष वधेले असल्यास 
आियय िाही. अमेहरकेमध्ये िेलाच्या खािी आहेि िशाि खािी इिरत्रही का असभ ियेि असे प्रश्ि 
लोकाचं्या मिामध्ये घोळभ लागले, हे अगदी स्वािाहवक असेि आहे. िभशास्त्रदृष्ट्या कोििी जागा िेलाच्या 
खािीसाठी स योग्य आहे ह्यािी शास्त्रीय हिहकत्सा होऊ लागली. िारिामध्ये त्या दृष्टीिे प्रयत्ि झाले िे 
१८८९ साली. कियल डे्रकच्या पहहल्या यशस्वी प्रयोगािंिर केवळ ३० वषांिी िारिामध्ये खहिज िेलासाठी 
हवहीर खोदली जावी ही घटिा िारिाच्या िेल उद्योगाच्या इहिहासामध्ये अगदीि िगण्य िाही. 

 
आसाम रेल्व ेव रकेडग कंपिीिे हदग्बोईजवळ पहहली िेल हवहीर खोदली. त्यािंिर आिखी िेल 

हवहहरी खोदभि आसाममध्ये िेलके्षत्र हिमाि झाले. िेलािा शोध लागला िरी खहिज िेलािा प्रत्यक्ष उपयोग 
करिा येि िसल्याम ळे िेलाच्या श द्धीकरिािी गरज असिे. त्याप्रमािे १८९३ साली मागहेरटा ह्या 
स्टेशिाजवळ िेलश द्धीकरिासाठी एक छोटासा कारखािा स रू करण्याि आला. िारिािील हाि पहहला 
िेलश द्धीकरि कारखािा. परंि  हा कारखािा १९०० सालापभवीि बंद पडला. 

 
आसाम ऑइल कंपिी ह्या स्विंत्र कंपिीिी इगं्लंडमध्ये स्थापिा होऊि, त्या कंपिीिे आसाम रेल्व े

व रकेडग कंपिीकडभि खहिज िेलहवषयक सवय हक्क व अहधकार हवकि घेिले. त्यािंी वरच्या आसाममध्ये 
िवीि िवीि िेल के्षत्रािंा शोध लावभि, उपलबध होिाऱ्या िेलाच्या श द्धीकरिासाठी हदग्बोई येथे प्रथमि 
पभिाकृिी िेलश द्धीकरि कारखान्यािी उिारिी केली िी १९०१ च्या स माराला. स्वािंत्र्यपभवय काळाि व 
िंिरही काही वष ेहदग्बोई येथील कारखािा हा एकमेव कारखािा िारिामध्ये श द्धीकृि िेल प्रकार हिमाि 
करीि असे. 
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१८८९ िे १९४७ ह्या कालखंडामध्ये आसामव्यहिहरक्ि इिर प्रािंामंध्ये खहिज िेल सापडेल असा 
िरवसा हब्रहटश सरकारला वाटि िव्हिा. खरे म्हिजे त्या दृष्टीिे सरकारी प्रयत्िही झाले िाहीि. हब्रहटश 
सरकारच्या ह्या अिास्थेमागे बरीि कारिे असभ शकिील. परंि  त्यापैकी प्रम ख म्हिजे हब्रहटश िेल 
कंपन्याकंडभि िारिामध्ये मोठ्या प्रमािावर श हद्धकृि िेल पदाथांिी आयाि होि होिी. त्या कंपन्याचं्या 
व्यापारी हहिसंबधंािंा हवरोधी असे काही करण्यािी हब्रहटश सरकारिी इच्छा िव्हिी. हब्रहटश सरकारिे 
त्याम ळे स्विः  होऊि ह्या के्षत्रामध्ये काहीि प्रयत्ि केले िाहीि. एवढेि िव्हे िर ज्या हठकािी प्रयत्ि झाले 
त्या हठकािी हब्रहटश सरकारिे हवरोध केला ककवा ब हद्धप रःसर अडथळे आिले. िवीि िेलके्षते्र 
शोधण्यासाठी कसलाि योजिापभिय प्रयत्ि झाला िाही. हब्रहटश व्यापारी कंपन्याचं्या फायद्यासाठी त्यावळेिे 
हब्रहटश सरकार िारिाच्या उद्योग हवकासाबद्दल हकिी बहेफकीर बिभ शकिे ह्यािा अि िव आला. 
ह्यासंबधंाि १-२ गोष्टींिा हिदेश केला िरी प रे होईल. 

 
िारिामध्ये १८८९ सालापभवी बरीि वष े िेलािा शोध अिपेहक्षिपिे लागला होिा. कोळशासाठी 

खािी खिि असिािा कोळशाजवजी िेल लागले. खाि मालकािंी िेव्हा थोडी हिराशाि झाली. खहिज 
िेलािे महत्त्व व त्यािा उपयोग करण्यािे िंत्र हवशषे पहरहिि िसल्याम ळे खािीिे काम स्थहगि करण्याि 
आले. १८६७ साली िभशास्त्रीय सवेक्षि मंडळाला (Geological Survey of India) आसाममध्ये िेल 
असल्यािे आढळभि आले. िथाहप त्यावळेच्या हब्रहटश राजवटीिे स्विः िर िाहीि, परंि  एकाद्या िेल 
कंपिीच्या माफय िही ह्या शोधािा काहीि उपयोग करूि घेिला िाही. िेलािा शोध काही वष ेिसाि धभळ 
खाि पडला. 

 
१८८२ साली हदब्र गडपासभि ७५ हक.मी. अंिरावरूि आगगाडीिे रूळ घालण्यािे काम स रू 

करण्याि आले. घिदाट अरण्यािभि रूळ घालण्यासाठी झाडे िोडभि व जमीि सपाट करूि मागय ियार 
करण्यािे काम करिाऱ्या ठेकेदारांकडे एक हिी होिा. हदवसािे काम सपंल्यावर िो हिी पाण्याच्या 
अपेके्षिे जवळपासच्या हिखलाच्या िळ्यामध्ये गेला. हिी परि आला िेव्हा त्याच्या पायावर िेलािे ओघळ 
हदसभ लागले. िेलािा शोध लागला. िभपृष्ठाखाली जवळपास िेलािा संिाव्य साठा असण्यािी शक्यिा 
हिीच्या जलक्रीडेम ळे स्पष्ट झाली. त्यािंिर मात्र िेल शोधण्यासाठी पद्धिशीर प्रयत्ि करण्याि आले िे ह्या 
के्षत्रामध्येि. १८८९ साली िेलासाठीि िारिामध्ये पहहली हवहीर खोदण्याि आली िी ह्याि के्षत्राि. त्यािे 
श्रेय आसाम रेल्व े व रेकडग कंपिी ह्या हब्रहटश कंपिीला आहे. प ढे ह्या कंपिीिे िेलहवषयक अहधकार 
आसाम ऑइल कंपिीिे हवकि घेिले. १९०१ साली हदग्बोई येथे िेलश द्धीकरि कारखािा स रू केला. 
१९०१ िे १९५४ ह्या एवढ्या कालामध्ये हदग्बोई येथील िेलश द्धीकरि कारखािा हा एकि िेल कारखािा 
िारिामध्ये होिा. त्यािंिरच्या काळामध्ये म्हिजे स्वािंत्र्योिर काळामध्ये िारिीय िेल उद्योगाच्या 
प्रगिीिा पहरिय प ढे आलेला आहे. 

 
हब्रहटश सरकारच्या हवहशष्ट राजकीय, आर्मथक व औद्योहगक धोरिाम ळे द सऱ्या एका िेलके्षत्रािी 

प्रगिी अशीि अडकभ ि पडली होिी. प्रथमिः आसाम िेलके्षत्राबाहेर िारिामध्ये द सरे िेलके्षत्र असण्यािा 
संिव िाही अशी काही हब्रहटश अहधकाऱ्यािंी आपली ि कीिी समजभि करूि घेिली होिी. हा गैरसमज दभर 
करण्यािा प्रयत्ि बडोदा ससं्थािाहधपिी सयाजीराव गायकवाड ह्यािंी केला. बडोदे संस्थािामध्ये िेल व 
िैसर्मगक वायभ ह्याचं्या शोधासाठी (१९२१ िे १९२९) िभशास्त्रज्ञाचं्या साहाय्यािे काही हवहहरी खोदण्याि 
आल्या. काही हवहहरी आशादायी ठरल्या. परंि  हब्रहटश सरकारच्या आडम ठ्या धोरिाम ळे बडोद्यािे बह मोल 
प्रयत्ि सोडभि द्याव ेलागले. १९३४ सालािंिर खंबायि येथे एका खाजगी कंपिीच्या प्रयत्िािंा व कच्छच्या 
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महाराजाचं्या प्रयत्िािंा पि हब्रहटश सरकारिे द सऱ्या महाय द्धािे िंग वािावरि ह्या लंगड्या सबबीखाली 
ह्या प्रयत्िािंा खो घािला. आपि त्याम ळे िेल उत्पादिाच्या के्षत्रामध्ये १८९० साली जेथे होिो िेथेि १९५४ 
सालापयंि अगहिक होऊि राहहलो होिो. 

 
िारिामध्ये िेल उद्योगाला १८९० साली स रुवाि झाली िरी त्यापभवी खहिज िेल, मट्टीका िेल, 

पारहसक िेल वगैरे िावािे ह्या िेलाशी िारिािा प्रािीि कालापासभि पहरिय होिा असे आढळभि येिे. ११ 
व्या शिकािील काश्मीरी कवी ‘हबल्लि’ ह्यािे आपल्या ‘हवक्रमािक देव िहरिम्’ ह्या गं्रथामध्ये पारहसक 
िेलािा उल्लखे केलेला आहे. दहक्षि िारिािा इरािशी व्यापार असल्याम ळे कदाहिि पारहसक (इरािी) 
िेलािी आयाि होि असावी. द सरा प्रािीि उल्लेख म्हिजे ‘आययमंज श्री मभलकल्प’ (५ व्या िे ११ व्या 
शिकामधील) ह्या गं्रथामध्ये ि रुष्ट्क िैल (म्हिजेि पारहसक िेल) ह्यािा. ह्या िेलािा प्रम ख आकषयक ग ि 
म्हिजे शीघ्रज्वालाग्राहीत्व. ह्या िेलाला हवशषे मागिी असण्यािे कारि हा ग ि असावा. त्याहशवाय खहिज 
िेलामध्ये औषधी ग ि आहेि अशी समजभि होिी. अंग माहलश करण्यासाठी व वगंिािे िेल म्हिभिही त्यािा 
वापर होि असावा. वर आलेले िेलाबद्दलिे उल्लेख म ख्यिः आयाि केलेल्या िेलाबद्दलिे आहेि. 

 
िारिामध्येि िेल आढळल्यािे उल्लखे जैि धमयगं्रथामध्ये आहेि, िे मात्र जास्ि अथयपभिय वाटिाि. ६ 

व्या शिकामध्ये एका जैि म िीिे सवय िारििर सिंार करूि त्याला आढळलेल्या हवहवध अजब वस्िभंिी 
त्यािे िोंद केल्यािे आढळिे. त्यामध्ये राजस्थािच्या खडकाळ िागामध्ये ‘मारु िैल’ आढळल्यािा उल्लखे 
आहे. हशवाय आज िारिामध्ये उिम िेल के्षत्र म्हिभि प्रहसद्ध असलेल्या बडोदे व खंबायि ह्या िागािील 
‘िेलवा’ िावािे खेडेगाव ककवा पाविगडावर असलेला ‘िेहलया िलाव’ ही िाव े अथयवाही असण्यािी 
शक्यिा आिा िरी िाकारिा येिार िाही. प्रािीि काळापासभि िारिािा खहिज िेलाशी असलेला संबंध हा 
असा आहे. 

 
ज न्या मराठी वाङ्मयािील आहगयेल, ज्ञािेश्वरी, रुस्क्मिी स्वयंवर, हशश पाल वध ह्या प्रािीि 

मराठी गं्रथामंध्ये ‘आहगयेल’ ‘आहगएल’ हे शबद आले आहेि. ह्या शबदािंा िेमका अथय काय आहे ह्याबद्दल 
हविाि संशोधकामंध्ये एकमि िाही. परंि  काश्मीरी कवी हबल्लि ह्यािे वापरलेला पारहसक िेल व आहगयेल 
ही एकि आहेि. हा प्रहसद्ध संशोधक श्री. देवीप्रसाद िौहाि (इहिहास आहि संस्कृहि, ऑक्टोबर १९७४, 
पृष्ठ १५) ह्यािंा हिष्ट्कषय व आहगयेल म्हिजे अस्ग्ि + िेल ही त्यािंी उपपहि िकय श द्ध असल्यािे ग्राह्य 
होण्यासारखी आहे. 

 
विस्पहिजन्य िेले ही ज्वालाग्राही िाहीि. िी पििी, समईसारख्या उघड्या हदव्यामंध्ये वापरिा 

येिाि. परंि  केरोसीिसाठी (म्हिजेि पारहसक िेल) बंद िोंडािा हदवा लागिो. त्या िेलािे ज्वालाग्राही 
स्वरूप हेि त्यािे कारि. ज्वालाग्राही िेले आपल्याकडे िव्हिी म्हिभि पारहसक  िेलासारखे िेल 
आपल्याकडे परदेशािभि केवळ अजब ककवा क िभहलजिक पदाथय म्हिभि आयाि होि असावा. ह्या परकी 
िेलािा अस्ग्िशी संबधं येिाि िडका उडिो हे वैहशष्ट्य दाखहवण्यासाठी आहगयेल, आगीएल वगैरे शबद 
रूढ झाले असाविे. 

 
अथािि प्रािीिकाळी इरािमध्ये ककवा अन्यत्र आढळिारे िेलािे उल्लेख हे साधारििः पृष्ठिागावर 

हझरपभि आलेल्या िेलािे असाविे. खहिज िेलासाठी खोल हवहहरी खोदिे व िेथभि िेल बाहेर काढिे हे 
मात्र आध हिक िंत्र आहे. 
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स्वातंत्र्योत्तर भारत 
 

िारिाला १९४७ साली स्वािंत्र्य हमळाले. त्यावळेी िारिामध्ये खहिज िेलािे उत्पादि फक्ि 
वरच्या आसाममध्ये हदग्बोई िेल के्षत्रामध्ये होि असे. हदग्बोई िेल कारखािा त्या िेलािे श द्धीकरि करूि 
िारिाच्या गरजेिा फक्ि ७ टके्क िाग प रवीि असे. उरलेला िाग आयाि करूि िरूि काढावा लागे. 
लागले असिे. म्हिजेि िेलाच्या ककमिीम ळे िारिाच्या औद्योगीकरिावर फार मोठ्या मयादा पडल्या 
असत्या. 
 

 
हित्र ८·१ 

 
हशवाय िेलाच्या खािींिे सशंोधि िंत्र व िेल श द्धीकरिािे आध हिक िंत्र ही सवय परदेशी िज्ञाचं्या 

हािी होिी. त्यासाठी लागिारे शास्त्रीय ज्ञाि, िंत्रज्ञाि, अहियाहंत्रकी, व्यवस्थापि व मालािे हविरि ह्या 
साऱ्याि गोष्टी परक्याचं्या हािी होत्या. िारिीयािंा हे उद्योगके्षत्र बरेिसे अिोळखी व िवीि असे होिे. 
िारिाच्या औद्योहगक प्रगिीसाठी िारिीय शास्त्रज्ञ, िंत्रज्ञ, अहियिें, क शल व्यवस्थापक वगैरे अहधकारी 
हवशषे हशक्षि व अि िव हमळवभि ियार करण्यािी पि गरज होिी. ह्या दृष्टीिे िारि सरकारिे काही 
महत्त्वपभिय पावले उिलली.  
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श द्धीकृि िेलपदाथय िारिामध्ये बाहेरूि आयाि करण्याजवजी परकीय िेल कंपन्यािंा अश द्ध 
खहिज िेल आयाि करूि त्यािे श द्धीकरि येथेि करण्यासाठी िारिािे प्रोत्साहि हदले. त्याम ळे 
िारिामध्ये िेलश द्धीकरि कारखािे हिघाले आहि साधारिपिे िारिािी िेलपदाथांिी गरज िागभ 
लागली. अशा कारखान्यामंध्ये िारिीय शास्त्रज्ञ, िंत्रज्ञ ह्यािंा अि िव व प्रहशक्षि हमळाव ेहा त्यामागील एक 
हेिभ होिाि. िरीपि खहिज िेल आयाि करण्यामध्ये बरेि कोटी रुपये खिय येिो. ह्यामधभि मागय म्हिजे 
िारिामध्येि िवीि िवीि िेल के्षत्रािें संशोधि करूि खहिज िेलािे उत्पादि शक्य िेवढे वाढहविे. 
परकीय िेल कंपन्यािें िेल व्यवसायामध्ये इिरत्र हहिसबंंध ग ंिलेले असल्याम ळे त्यािी आसाम 
राज्याबाहेर िेल संशोधि करण्यामध्ये कधीि रस घेिला िाही. 

 
(१) आसाम ऑइल कंपनी. --िारि सरकारिे आसाममधील काही मयाहदि के्षत्रामंध्ये संिाव्य 

िेलसाठ्यािे संशोधि करण्यासाठी आसाम ऑइल कंपिी ह्या ज न्या कंपिीला परवािा हदला. ह्या कंपिीिी 
व्यापारी व िाहंत्रक व्यवस्थापिािी सभते्र १९२१ साली बमा ऑइल कंपिीकडे गेली. ह्या कंपिीमाफय िि 
हदग्बोई िेलके्षत्र व िेथील िेलश द्धीकरि कारखािा ह्यािंी व्यवस्था िालिे. १९५५ साली ह्या के्षत्रािभि २ 
लक्ष ७२ हजार टि खहिज िेल हिघाले. परंि  िेलािे उत्पादि आिा थोडे थोडे घटि आहे. १९७० साली 
हेि उत्पादि १ लक्ष टिावंर आले आहे. ह्याि के्षत्रािील िैसर्मगक वायभिे उत्पादि १९७० साली १३४ 
दशलक्ष घिमीटर एवढे झाले. िेलाच्या हवहहरींमध्ये अखंड िेल-सिंय िसिो. काही वषांिंिर हवहहरी 
कोरड्या पडिाि. त्यािंिर द सरी िेलके्षते्र शोधभि काढावी लागिाि. कंपिीकडभि अहलकडे िेल उत्पादि 
फारि थोडे होिे. िरीपि िी कंपिी िारिामध्ये सवाि ज िी आहे व गेली ७५ वष ेआध हिक शास्त्रीय िंते्र 
वापरूि िेल संशोधि करीि आहे. आरंिी ह्याि हठकािी िारिािील काही िेल िंत्रज्ञािंा प्रहशक्षि व िेल 
उत्पादिािा काही अि िव हमळाला. 

 
(२) ऑईल इणंडया णलणमटेड.-- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६१ साली झाली. बमा ऑइल कंपिी व 

िारि सरकार ह्यािंी ह्या कंपिीमध्ये हिमोहिम (५० : ५०) िागीदारी आहे. वरच्या आसाममधील काही 
मयाहदि के्षत्रामध्ये िेलािे समन्वषेि करिे व िेलािे उत्पादि करिे आहि िे िेल िंिर िीि िेलश द्धीकरि 
कारखान्यािंा हकत्येक हक. मी. लाबंीच्या िलवाहहन्यािंी प रहविे हे ह्या कंपिीिे कायय आहे. िीि 
िेलश द्धीकरि कारखािे म्हिजे गौहिी (आसाम), बरौिी (हबहार) येथील सरकारी के्षत्रािील कारखािे व 
हदग्बोई (आसाम) येथील खाजगी के्षत्रािील कारखािा हे होि. 

 
िारिाच्या ईशान्य िागाि १२००-१३०० िौरस हक.मी. एवढे के्षत्र समन्वषेिासाठी व िेल 

उत्पादिासाठी ह्या कंपिीला देण्याि आले आहे. १९७० साली ह्या कंपिीिे ३ दशलक्ष टि िेल व ५४·७७ 
दशलक्ष घिमीटर िैसर्मगक वायभ एवढे उत्पादि केले. 

 
आसाम राज्याच्या बाहेर िेल शोधण्यािे पद्धिशीर प्रयत्ि प्रथम करण्याि आले िे पहिम 

बंगालमधील खोऱ्यामध्ये. ह्या खोऱ्यामध्ये स्टँडडय व्हॅक्य म ऑइल कंपिीिे १९४९ साली समन्वषेि 
(exploration) करण्यास स रवाि केली. प ढे ह्या कंपिीमध्ये िारि सरकार एक िागीदार म्हिभि सामील 
झाले. त्याचं्या ह्या समन्वषेिाच्या प्रकल्पाला ‘इंडो-स्टॅिबॅक पेरोहलअम प्रोजेक्ट’ असे िाव देण्याि आले. 
ह्या प्रकल्पािे १९४९ िे १९५९ पयंि दहा वष ेपहिम बंगालच्या खोऱ्यामध्ये िभशास्त्रीय व िभिौहिक शास्त्रीय 
सवेक्षि करूि बरीि माहहिी हमळहवली. परंि  खोऱ्यामध्ये अपेके्षप्रमािे िेल सापडले िाही. िो प्रकल्प 
१९५९ साली सोडभि देण्याि आला. प ढे केव्हा िरी ह्या हविागावर जास्ि लक्ष देिे शक्य होईल. 
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(३) तेल व नैसर्गिक वाय ूआयोि. -- आसाम व पहिम बगंाल ह्या राज्याहंशवाय इिर राज्यामंध्येही 
िेलासाठी सवेक्षि करण्यािी जरूरी िारि सरकारला पटली. त्यािभि १९५५ साली िेल व िैसर्मगक वायभ 
हविाग स रू करण्याि आला. हविागाच्या कायािे महत्त्व लक्षाि घेऊि हविागािा दजा व काययक्षमिा 
वाढहवण्यासाठी पालयमेंटिे कायदा करूि १९५९ साली ‘िेल व िैसर्मगक वायभ आयोग’ (ओ.एि.जी.सी.) 
िावाच्या स्वायि आयोगािी स्थापिा करण्याि आली. ह्यालाि हलहहण्याच्या सोयीसाठी ‘िेल आयोग’ असे 
आटोपशीर िाव देण्याि येईल. ह्या आयोगािे काययके्षत्र म्हिजे आसाम ऑइल कंपिी व ऑइल इंहडया 
हलहमटेड ह्यािंा परवािा देण्याि आलेली आसाममधील िेलके्षते्र वगळभि उवयहरि आसाम व इिर सवय राज्ये 
एवढे व्यापक आहे. 

 
िेल आयोगािी काये प ढीलप्रमािे आहेि :-- 

(१) िारिािील खहिज िेलाच्या हवकासाच्या दृष्टीिे काययक्रमािे आयोजि, प्रवियि, 
संघटि व कायान्वयि करिे; 

(२) खहिज िेल व श द्धीकृि िेलपदाथांिे उत्पादि व हवक्री; 
(३) िारि सरकारकडभि वळेोवळेी आलेल्या आदेशाि रूप कायय करिे.  

 
िेल आयोगािे मध्यविी कायालय डेहराडभि (उ. प्र.) येथे आहे. त्यािे िभशास्त्रीय, िभिौहिकशास्त्रीय 

व खोदकाम, उत्पादि व व्यवस्थापि वगैरे हविाग आहेि. िेल आयोगाच्या ससं्थापिेपासभि िेल व िैसर्मगक 
वायभ ह्याचं्यासाठी समन्वषेक सवेक्षि (exploratory survey) िालभ  आहे. त्यािे काययके्षत्र म्हिजे उिरेला 
लडाख व दहक्षिेला कन्याक मारी असे आहे. ह्या के्षत्रामध्ये जम्म -काश्मीर, हहमािल, हहरयािा, पंजाब, उ. 
प्रदेश, हबहार, ओहरसा, आसाम, प. बंगाल, हत्रपभरा, िागालँड, ग जराि, कच्छ, मध्यप्रदेश, राजस्थाि, 
िाहमळिाडभमध्ये कावरेी खोरे, आधं्रप्रदेशामध्ये गोदावरी खोरे, केरळिी हकिारपट्टी आहि अंदमाि व 
हिकोबार बेटे ह्यािंा समावशे होिो. 

 
एकभ ि िारिामध्ये गाळाच्या खडकािा हवस्िार १० लक्ष िौरस मलै आहे. गाळाच्या खडकामध्येि 

िेल ककवा वायभ ह्यािंा संिय असिो. िेल शोधण्याच्या दृष्टीिे त्याम ळे गाळाच्या खडकािें समन्वषेक सवेक्षि 
करण्याि येिे. ह्यापकैी जवळ जवळ २५ टके्क के्षत्रािे सवेक्षि िेल आयोगािे केलेले आहे. त्यािप्रमािे 
सम द्रकाठच्या जलब हडि िभपट्टीपैकी ४ लक्ष िौरस हक.मी. के्षत्रािे संशोधि करण्याि आलेले आहे. 
सवेक्षिामध्ये आढळभि येिाऱ्या खडकािें व जीवाश्मा (fossils) िे िम िे डेहराडभि येथील प्रयोगशाळेमध्ये 
िज्ञाकंडभि िपासले जािाि. हिरहिराळ्या शाखािें िभशास्त्रज्ञ व इिर िज्ञ ह्यािंी पथके िारिाच्या एका 
टोकापासभि द सऱ्या टोकापयंि सिंार करूि उपय क्ि माहहिी गोळा करीि आहेि. रहशया व रुमाहिया 
येथील िज्ञािें त्यािंा उिम साहाय्य हमळि आहे. ह्या सहकायाम ळे ग जरािमध्ये खोदलेल्या प ष्ट्कळ हवहहरी 
िेलदायी ठरल्या आहेि. 

 
रहशयामधील िभशास्त्र िज्ञाचं्या मिाप्रमािे िारिामध्ये म बलक िेल आहे. हवशषेिः मद्रास, कँब,े 

म ंबई जवळील सम द्रकाठी जलबभड िभपट्टीमध्ये िेल असण्यािा दाट संिव आहे. य िेस्को ह्या संघटिेिे 
िेलिज्ञ एि. ए. काहलहिि (N. A. Kalinin) ह्याचं्या मिाप्रमािे कलकिा शहराखाली मोठे िेल व वायभके्षत्र 
असण्यािी बरीि शक्यिा आहे. सम द्रकाठच्या जलबभडपट्टीमध्ये िेलािे संशोधि व उत्पादि करण्याच्या 
कामी िारि सरकारशी सहकायय करण्यािी प ष्ट्कळ परदेशी कंपन्यािंी उत्स किा  दाखहवली आहे. 
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रहशयािे उद्योग खात्यािे उपमंत्री डी. ए. टकोव्ह (D. A.Takow) व रहशयािे िेलिज्ञ प्रा. एि. ए. 
काहलहिि ह्यािी मािय १९७३ साली िारिाला िेट हदली. त्यावळेी त्यािंी महत्त्वाच्या िेल के्षत्रािी पाहािी 
करूि िारिामध्ये िेल उत्पादि वाढण्यास बराि वाव असल्यािे साहंगिले. प्रो. काहलहिि ह्यािी िर १९६४ 
सालच्या आिंरराष्ट्रीय जीऑलॉहजकल (िभशास्त्रीय) काँगे्रसमध्ये वािलेल्या हिबधंामध्ये िारिाि िेलािे 
उत्पादि ५० दशलक्ष टिापंयंि जाईल असा अंदाज व्यक्ि केला होिा. 

 
िारिाच्या िेलािा संिाव्य साठा व िेलािे प्रत्यक्ष उत्पादि ह्यामध्ये अिंि अडििी येिाि व िेलािे 

उत्पादि मंदाविे.  िंत्रज्ञािंा व िेल िज्ञािंा ि टवडा, यतें्र व उपकरिे बाहेरूि हमळहविे खिािे असिे व 
िी वळेेवर हमळि िाहीि. िेल उत्पादिािे िंत्रि म ळी एवढे अहिहिि की कशािी केव्हाि खात्री िसिे. 
िारिाला िेलाच्या बाबिीि स्वयंपभियिा हमळहवण्यास त्याम ळे बराि कालावधी लागेल. िारिाच्या 
औद्योहगक हवकासािा वगे असाि िालभ  राहहला िर व िो िसा िालभ  राहहला पाहहजे, िेलािी सारखी 
वाढिी गरज प री करण्यासाठी िेलािी आयाि काही प्रमािाि करावीि लागेल. परंि  िेल आयोगाच्या 
कायाम ळे त्यािे प्रमाि बरेि कमी होईल एवढेि. प ढे हदलेल्या माहहिीवरूि िेल आयोगािे कायय व त्यािे 
महत्त्वही ध्यािाि येईल. 

 
साऱ्या िारिामध्ये फेब्र वारी १९७३ पयंि एकभ ि १०२ संिाव्य िेलिभरििामंध्ये प्रत्यक्ष खिभि पहािा 

२५ िभरििामंध्ये िेल लागले आहि ६ िभरििामंध्ये वायभ सापडला. ह्यावरूि साधारििः ३ िभरििापंैकी १ 
िभरििेमध्ये िेल ककवा वायभ ही सापडली. यशािे हे प्रमाि इिर देशाचं्या अि िवापेक्षा थोडे िागंलेि आहे. 
िेल आयोगािे सवय िारिामध्ये हमळभि एकभ ि १,००७ हवहहरी खोदल्या. सवय हवहहरींच्या खोलीिी बेरीज 
केल्यास िी २·०६ दशलक्ष मीटर एवढी होईल (१ मलै = १,६०९ मीटर). ह्यापैकी िेलदायी ५२७, वायभ 
हमळिाऱ्या ७४ व २७२ हवहहरी कोरड्या हिघाल्या. बाकीच्या हवहहरींिी िपासिी ककवा द रुस्िी िालभ  आहे. 
िेलदायी हवहहरींपैकी ४१० ग जरािमध्ये आहेि, िर ११७ आसाममध्ये आहेि. िेल आयोगाच्या िेलके्षत्रािभि 
१९७३ पयंि २६·०८ दशलक्ष टि िेलािे उत्पादि झाले. १९७२-७३ ह्या सालिे उत्पादि ४·१ दशलक्ष टि 
असभि िैसर्मगक वायभिे उत्पादि ४४५ दशलक्ष घिमीटर आहे. िथाहप ि लिेसाठी १९७० सालिे िारिीय 
िेल उत्पादि व आयाि ह्यािंी प ढील आकडेवारीस द्धा बरीि उद्बोधक आहे. 

 
कोष्टक क्र. ८·१ (वषय १९७०) 

       (दशलक्ष टि) 
िेल आयोग  ऑईल 

इंहडया हल. 
 आसाम 

ऑइल कं. 
 एकभ ि 

उत्पादि 
 आयाि 

३·६३२ .. ३·०७० .. ०·१०७ .. ६·८०९ .. ११·६७३ 
 

िारिीय िेल उत्पादिामध्ये िेल आयोगािा वाटा ६० टके्क आहे व हे प्रमाि प ढे वाढि जािार आहे. 
 

समुद्रकाठच्या जलबूड भूपट्टीत तेल 
 

िारिाच्या हकिारपट्ट्यावरील जलबभड जहमिीमध्ये (off shore) िेल संशोधिासाठी कँबिेे 
आखाि, कच्छिे आखाि, अरबीसम द्र, मिारिे आखाि, पाक साम द्रध िी (strait), कारोमान्डेल 
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हकिारपट्टी, केरळिा हकिारा, पहिम बंगालिा िदीम ख प्रदेश (delta) येथे िभकंपीय (seismic) सवेक्षि 
करण्याि आले. 
 

मािय १९७० मध्ये खंबायिच्या (कॅम्बे) आखािािील ‘अहलया बेट’ ह्याच्याजवळ सम द्राि खोद 
कामाला स रवाि करण्याि आली. मािय १९७१ मध्ये त्या हठकािी िेल लागले. िेथील िेलािे  
व्यापारीदृष्ट्या उत्पादि अजभि व्हावयािे आहे. 

 
सम द्रबभड िभपट्टीिील िेल सशंोधि व उत्पादि ह्यासाठी एक िवीिि िंत्र लागिे. हिखलाि रुिभि 

बसलेल्या पायावंर उिारलेला एक मोठा प्लॅटफामय लागिो. प्लॅटफामयवर एक उंि सागंाडा व िेल 
उत्पादिासाठी लागिारी अवजड यतें्र, उपकरिे, हवद्य ि उत्पादिािे साहहत्य ह्या सवांिी व्यवस्था करावी 
लागिे. िंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, क शल कामगार ह्यािंी िेथे राहाण्यािी सोय करावी लागिे. अशी ही एक उत्खिि 
िौकाि असिे. खरे म्हिजे िे एक छोटेसे बटे असिे परदेशी िज्ञािें ह्या कामी बरेि साहाय्य लािले आहे. 

 
द सरा असाि प्रयोग म ंबईच्या वायव्येला १२० हक. मी. (७५ मलै) अंिरावर अरबी सम द्रामध्ये िालभ 

झाला. अरबी सम द्रािील म ंबईिहजकिा हा सवाि मोठा सवेक्षि टापभ असभि त्यािा हवस्िार िारापभरपासभि 
वसईपयंि आहे. त्यािे के्षत्रफळ २,५०० िौरस हक.मी. एवढे आहे. म ंबईिहजकच्या पहिमेला ‘सागरसम्राट’ 
िे केलेल्या उत्खििािे फार मोठ्या अपेक्षा हिमाि केलेल्या आहेि. १९७५ साली १० एहप्रल रोजी िारिाच्या 
पंिप्रधाि श्रीमिी इहंदरा गाधंी ह्यािंी िवर्थया हवहहरीिभि (खोली १,५४० मी.) येिाऱ्या िेलाच्या िळािी 
िावी हफरवभि िेल उत्पादिािा म हभिय केला. िभशास्त्रीय सवेक्षिाप्रमािे म ंबईच्या पहिमेच्या सम द्रबभड 
िभपट्टीखाली २,५०० िौरस हक.मी. एवढ्या के्षत्रामध्ये ि िखडीच्या खडकािा थर आहे. अशाि प्रकारिा 
खडकािा थर इराि व सौदीअरेहबया येथील िेल के्षत्राखाली आढळिो. हा खडक िागंला सहछत्र 
असल्यािे त्यािे िेल धारि करण्यािे सामर्थयय उिमपकैी असिे. त्याम ळेि म ंबईच्या सम द्रबभड िभपट्टी ह्या 
के्षत्राबद्दल फार मोठ्या अपेक्षा हिमाि झाल्या आहेि. िभपषृ्ठापेक्षा सम द्रबभड िभपट्टीमधील िेल हवहहरी जास्ि 
िेलदायी असल्यािा अि िव सवयत्र येिो. सागरसम्राट ह्या िेल उत्पादक िरत्या मंिािी बाधंिी 
जपािमधील ‘हमत्स हबशी’ (Mitsubishi) ह्या कंपिीिे केलेली आहे. िेल हवहहरी उत्खििाच्या कामी 
परदेशी िज्ञािें साहाय्य िारिाला लािले 

 
आहे. सागरसम्राटला १२-१३ कोटी रुपये एवढी ककमि द्यावी लागली. सागरसम्राटला कायय 

करीि ठेवावयािे िर दररोज दीड लाख रुपये खिय येिो. सामान्यपिे एका िेल हवहहरीच्या उत्खििासाठी 
दीड कोटी रुपये खिय येिो अशी माहहिी प्रहसद्ध झाली आहे. सागरसम्राटिे वजि ९,००० टि असभि 
त्याला प्रत्येकी ११४ मी. (३७३ फभ ट) लाबंीिे हत्रकोिी पाय असभि िे सम द्र िळामध्ये रुिभि स्स्थर होिाि. 
ह्या पायािंा खालीवर करिा येिे. सागरसम्राटिी लाबंी ८४ मी. असभि रंुदी ४० मी. आहे. त्यावर ७५ 
मािसािंी राहण्यािी सोय आहे. त्यावर हेहलकॉप्टर उिरण्यािी पि व्यवस्था आहे. लवकरि 
सागरसम्राटच्या मदिीला आिखी दोि िरंगिे मंि परदेशािभि येिार असभि म ंबईिहजकच्या उथळ 
सम द्रामध्ये िेल हवहहरी उत्खििािे कायय स रू करिार आहेि. ह्या के्षत्रािील िेल हवहहरींच्या आशादायी 
उत्पादिक्षमिेम ळेि १९८० साली िारि िेलाच्या बाबिीि स्वयंपभिय होईल अशी अपेक्षा सरकारी गोटािभि 
व्यक्ि करण्याि येि आहे. 
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म ंबईजवळ िेलािा शोध लागिे ह्याला एका हिराळ्या संदिाि मोठे महत्त्व प्राप्ि झाले आहे. ह्या 
आशादायी घटिेिा प्रहिसाद सम द्रकाठच्या इिर के्षत्राि उमटल्याहशवाय राहिार िाही. इिरत्र िेल 
संशोधि व उत्पादि ह्यािंा प्रोत्साहि िर हमळेलि, हशवाय परकीय िेलकंपन्याकंडभि आर्मथक व  िाहंत्रक 
सहकायय हमळण्यास फार मोठी अि कभ ल पहरस्स्थिी हिमाि होईल असे वाटिे. 
 
तेल आयोिाचा अणभनव उपक्रम 
 

िेल व िैसर्मगक वायभ आयोगािे १९६५ साली एक िवीि उपक्रम हािी घेिला. खरे म्हिजे िालभि 
आलेल्या संधीिा िेल आयोगािे उिमप्रकारे उपयोग करूि घेिला. ह्या उपक्रमािे आयोगािे दोि गोष्टी 
साधल्या. एक म्हिजे िारिाबाहेर जाऊि इरािच्या आखािामध्ये िेल संशोधि व उत्पादि करिे. ह्यामध्ये 
इिर दोि कंपन्याचं्या सहकायािे िाग घेिला. द सरी गोष्ट म्हिजे सम द्रबभड िभपट्टीमध्ये िेल संशोधिाच्या 
िवीि िंत्रािंा मौहलक अि िव व िंत्रज्ञाि ही हमळहवली.  
 

इरािच्या आखािाि इरािच्या हकिाऱ्यावरील सम द्रबभड िभपट्टीमध्ये िेलािे संशोधि व उत्पादि 
करण्यािा परवािा इराि सरकारिे काही अटींवर हिऱ्हाइि कंपन्यािंा देण्यािे ठरहवले आहे. ह्यािा फायदा 
िारिाला हमळाला. ई. एि. आय. (E.N.I.) ही एक इटाहलयि कंपिी, अमेहरकेिी हफहलप्स पेरोहलअम 
कंपिी व िारिाच्या िेल आयोगािा (ओ. एि. जी. सी.) ‘'दी हायड्रो काबयि इहंडया प्रायव्हेट हल.'‘ हा पोट 
हविाग, ह्या िीि संघटिािंी िॅशिल इराहियि ऑईल कंपिीबरोबर १९६५ साली एक करार केला. ह्या 
कराराप्रमािे ह्या सवय संघटिािंी ‘इहमिोको’ (IMINOCO) (म्हिजे इराहियि मरीि इन्टरिॅशिल ऑइल 
कंपिी ह्यािी आद्याक्षरे) ह्या िावािी िवीि कंपिी अस्स्ित्वाि आली. ह्या िवीि कंपिीमध्ये इराि िेल 
कंपिीिी ५० टके्क िागीदारी राहिार असभि बाहेरच्या ह्या िीि कंपन्यािंा हमळभि ५० टके्क िागीदारी लािली. 
त्यािी हविागिी समप्रमािाि असल्यािे िारिाला सवय व्यवहारामध्ये सहावा हहस्सा हमळाला. इहमिोको ह्या 
िवीि कंपिीला ७,९६० िौरस हक. मीटर एवढ्या एकभ ि के्षत्रफळाच्या िार हविागामंध्ये िेल संशोधि व िेल 
उत्पादि ह्यािें हक्क देण्याि आलेले आहेि. 
 

इहमिोकोिी १९६५ साली स्थापिा झाल्यािंिर त्या के्षत्रािील ७ िभशास्त्रीय रििामंध्ये हवहीर 
खोदकाम स रू झाले. समन्वषेक (exploratory) हवहहरी खोदल्यावर ह्या ७ िभशास्त्रीय रििापंैकी ६ रििा 
हिष्ट्फळ ठरल्या. परंि  एक रििा आर. रििा (R. structure) फलदायी ठरली. िेलािे उत्पादि १९६९ 
साली स रू झाले. एहप्रल १९७१ पयंि ३,३२,३१,००० बॅरल म्हिजे अंदाजे ४५ लक्ष मेहरक टि िेल 
हिघाले. त्यामध्ये िारिाला सहाव्या हहश्शाच्या ७-८ लक्ष टि िेलािी प्राप्िी झाली. ह्या कालामध्ये 
‘इहमिोको’ िे १७ हक.मी. अंिरावर द सऱ्या एका रििेमध्ये समन्वषेक हवहहरी खोदभि ह्या िेलािा शोध 
लावला आहे. अशी ही िवीि उपय क्ि उपक्रमािी आशादायी प्रगिी आहे. 

 
तेल आयोिाच्या पुढील योजना 
 

िेल संशोधि व उत्पादि ह्यािें काययके्षत्र सारखे हवस्िारि जाि आहे. १९७२-७३ साली िेलािे 
उत्पादि ४·१ दशलक्ष टि आहे िे उत्पादि प ढील ५ वषांि दरसाल ८ दशलक्ष टिापंयंि न्यावयािे व 
त्याप ढील ५ वषांिंिर १९८२-८३ साली दरसाल १३ लक्ष टिािें उहद्दष्ट गाठावयाच्या योजिा सध्या 
हविाराधीि आहेि. िेलाच्या बाबिीि िारि स्वयपंभिय होण्यािी हिन्हे िहजकच्या िहवष्ट्यकाळाि हदसि 
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िसली िरी परावलंबि बरेि कमी होिे हिदाि हवशषे वाढभ  ि देिे एवढे कायय िेल आयोगाकडभि पार पडि 
आहे. 
 
भारतातील तेल शुद्धीकरि कारखाने 
 

िारिाच्या खहिज िेलाच्या खािींच्या इहिहासाला १८९० साली आरंि झाला. िारिािील पहहल्या 
िेलश द्धीकरि कारखान्यािी स्थापिा १८९३ साली झाली. िथाहप, िेलश द्धीकरिाला हवशषे जोर आला 
िो मात्र िारिाला स्वािंत्र्य हमळाल्यािंिर. 

 
आसाममध्ये मागेहरटा ह्या स्टेशिाजवळ आसाम रेल्व े व रेकडग कंपिीिे िेलश द्धीकरिािा 

कारखािा १८९३ साली स रू केला. िो १९०० सालापभवीि बंद पडला. 
 
'आसाम ऑइल कंपिी’ ह्या स्विंत्र िवीि कंपिीिे वरच्या आसाममध्ये िेलखािीिा शोध लावभि, 

त्या िेल के्षत्रािील िेलाच्या श द्धीकरिासाठी प्रथमि हदग्बोई येथे पभिाकृहि कारखािा उिारला िो १९०१ 
सालच्या स माराला. ह्या कारखान्यामधभि दरसाल ३-४ लक्ष टि िेलािे श द्धीकरि होि असे. १९५४ 
सालापयंि आसाम ऑईल कंपिीिा हदग्बोई येथील िेलश द्धीकरि कारखािा हा एकि कारखािा 
िारिामध्ये असल्याम ळे श द्धीकृि िेल पदाथांिी मोठ्या प्रमािावर आयाि करावी लागे. 

 
िारिाला स्वािंत्र्य हमळाल्यािंिर िारिािी खहिज िेल पदाथांिी गरज िागहवण्यासाठी िवीि 

िेलश द्धीकरि कारखान्यािंी उिारिी कारण्यािे ठरले. त्याि स माराला खहिज िेल सापडिे िेथे िेलािे 
श द्धीकरि ि करिा ज्या हठकािी िैलपदाथांिी बाजारपेठ व मागिी असेल त्या  हठकािीि सोयीच्या जागी 
िेलश द्धी करिारे कारखािे काढाव े असे िवीि धोरि बऱ्याि िेल कंपन्यािंी स्वीकारले होिे. ह्याम ळे 
िारिामध्ये िैलपदाथय हवकिाऱ्या कंपन्यािंी िारि सरकारकडभि आवश्यक िो परवािा व सहकायय हमळवभि 
िवीि कारखािे खाजगी के्षत्राि काढले. ह्यादृष्टीिे राँब े (म ंबईयेथील) एस्सो स्टँडडय हरफायकिग कंपिी 
ऑफ इंहडया हलहमटेड (ह्यालाि पभवी स्टँडडय वकॅ्यभअम ऑइल कंपिी असे िाव होिे. ह्याि कंपिीिी आिा 
मालकी बदलल्यािे त्यािे िवीि िाव ‘कहद स्िाि पेरोहलअम’ असे आहे.) ह्या कंपिीिे १९५१ साली िवीि 
िेल श द्धीकरि कारखान्यािी उिारिी स रू केली. १९५४ साली ह्या कारखान्यािभि श द्धीकृि िैलपदाथांिे 
उत्पादि होऊ लागले. ह्या कारखान्याला लागिारे अश द्ध िेल सौदी अरेहबयामधभि येिे. ह्या कंपिीिी 
मालकी, िंत्रज्ञाि व व्यवस्थापि हे बह िाशंी परदेशी होिे. एस्सोच्या कारखान्याच्या उिारिीला १७·५ 
कोटी रुपये खिय आला. 

 
वरील कंपिीप्रमािेि ‘बमा शले’ कंपिीिे राँबे (म ंबई) येथे द सरा िेल श द्धीकरि कारखािा स रू 

केला. १९५५ सालापासभि ह्या कारखान्यामधभि श द्धीकृि िेल पदाथय हमळभ लागले. कारखान्याला लागिारे 
कचे्च िेल मध्यपभवय व इंडोिेहशया ह्या िागािभि आिण्याि येिे. त्यािप्रमािे ग जरािमधील िव्या खािीिील 
अश द्ध िेल पि ह्या कारखान्यािभि श द्ध होि असिे. कारखान्यासाठी कंपिीला १९·५ कोटी रुपये खिय 
आला. 

 
कॅल्टेक्स कंपिीिे िारिाच्या पभवय हकिाऱ्यावर हवशाखापट्टम येथे १९५७ साली श द्धीकृि 

िैलपदाथांच्या उत्पादिाला स रुवाि केली. ह्या कारखान्याला लागिारे खहिज िेल इराि व इंडोिेहशया 
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येथील िैल के्षत्रामधभि हमळिे. कारखान्याच्या उिारिीला १५ कोटी रुपये खिय आला. 
 
पािवा िेलश द्धीकरि कारखािा गौहिी (आसाम) येथे हिघाला. सावयजहिक (सरकारी) 

के्षत्रािील हा पहहला कारखािा होय. ह्या कारखान्यामध्ये १९६२ साली िेलश द्धीकरि स रू झाले. 
कारखान्यािी उिारिी रुमाहिया सरकारच्या िाहंत्रक व आर्मथक साहाय्यािे करण्याि आली. 
कारखान्याला एकभ ि १८ कोटी रुपये खिय आला. कारखान्यासाठी लागिारे खहिज िेल िाहोरकहटया व 
मोराि ह्या िेल के्षत्रािभि हमळिे. हशवाय िेल आयोगाच्या (ओएिजीसी) आसाममधील रुद्रसागर व लिा 
ह्या िेल के्षत्रािभि पि खहिज िेल प रहवण्याि येिे. ह्या कारखान्यािी सभते्र सरकारी मालकीच्या इंहडयि 
ऑईल कापोरेशिकडे आहेि. 

 
हबहार राज्यामध्ये बरौिी ह्या हठकािी सहावा िेलश द्धीकरि कारखािा आहे. हा पि सावयजहिक 

(सरकारी) के्षत्रामधील कारखािा आहे. १९६४ सालापासभि ह्या कारखान्यामधभि श द्धीकृि िेल पदाथांिे 
उत्पादि होऊ लागले आहे. ह्या कारखान्यामध्ये प ढे वाढ होऊि १९६६-६७ पासभि उत्पादिामध्ये आिखी 
वाढ झाली आहे. कारखान्याच्या उिारिीला रहशयाकडभि आर्मथक व िाहंत्रक साहाय्य लािले आहे. 
कारखान्यािी सवय सभते्र इंहडयि ऑइल कापोरेशि (सरकारी मालकी) कडे आहेि. 

 
सािवा कारखािा म्हिजे ग जराि हरफायिरी. बडोदे शहरापासभि १० हक. मी. अंिरावर जवाहर 

िगर येथे  ह्या िेल श द्धीकरि कारखान्यािी उिारिी झाली आहे. कारखान्याच्या उत्पादिाला १९६५ 
साली आरंि झाला. कारखान्याच्या उिारिीला रहशयािे िाहंत्रक सहकायय लािले. आरंिी हा कारखािा 
िेल आयोगाच्या विीिे स रू झाला. िरीपि प ढे त्यािे हियंत्रि इहंडयि ऑइल कापोरेशिकडे देण्याि 
आले. ग जरािमधील िेल के्षत्रामधभि हमळिारे खहिज िेल ह्या कारखान्यामध्ये श द्ध केले जािे. 

 
कोिीि येथे आठवा कारखािा हिघाला. ह्या िेल श द्धीकरि कारखान्याला १९६६ सालापासभि 

अ।रंि झाला. कारखान्यािी उिारिी िारि सरकार, अमेहरकेिी हफहलप्स पेरोहलअम कंपिी व डंकि 
ब्रदसय, कलकिा ह्याचं्या सहकायािे झाली. ह्या कामी एकभ ि खिय २८·२५ कोटी रुपये झाला. 
कारखान्यामध्ये िारि सरकारिी ५२·४ टके्क िागीदारी असभि, हफहलप्स पेरोहलअम कंपिीकडे २६·४ टके्क 
िाग आहि डंकि ब्रदसय याजंकडे २ टके्क िाग आहे. उरलेले िाडंवल केरळ सरकार, आय र्मवमा आयोग 
(एलआयसी) व काही व्यक्िी याजंकडभि हमळालेले आहे. कारखान्यासाठी इरािमधभि आगाजारी क्रभ ड िेल 
हमळिे. ह्या कारखान्याकडभि १९६८-६९ साली २·८ कोटी रुपयािें २·५ लक्ष टि श द्ध िेल पदाथय परदेशी 
हियाि करण्याि आले. 

 
िववा कारखािा मद्रास येथे हिघाला. ह्या कारखान्यािी उिारिी िारि सरकार, इराहियि 

ऑइल कंपिी, इराि व अमेहरकेिी अमोको (अमेहरकि इंटरिॅशिल ऑइल कंपिीिा उपहविाग), इंहडया 
ह्याचं्या सहकायािे करण्याि आलेली आहे. कारखान्यामध्ये िारि सरकारिा ७४ टके्क िाग असभि, द सऱ्या 
दोि परदेशी िागीदारािंा प्रत्येकी १३ टके्क िाग आहे. कारखान्याच्या उिारिीला ४५ कोटी रुपये खिय 
आला व त्यािे उत्पादि १९६९ सालच्या सप्टेंबर महहन्यापासभि स रू झाले. कारखान्यासाठी लागिारे 
खहिज िेल इरािमधील ‘डाहरअस (Darius) ह्या िेल-के्षत्रािभि हमळिे. मद्रास येथील कारखान्यािभि 
१९६९-७० साली १५५ हजार टि िॅफ्था जपािला व ८ हजार टि फ्य एल ऑईल श्रीलंकेला (सीलोिला) 
हियाि करण्याि आले. ह्याि काळामध्ये कारखान्यामध्ये २७ कोटी रुपये ककमिीिे उत्पादि झाले. 
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हालहदया (पहिम बंगाल) येथे लवकरि ६८ कोटी रुपये खिय करूि िेल श द्धीकरि करिारा 
कारखािा हिघिार आहे. ह्या कारखान्याच्या उिारिीिे काम िें ि व रुमाहियाच्या िंत्र हवशारद कंपन्या व 
इंहजहिअसय इंहडया ह्याचं्या सहकायािे होिार आहे. ह्यासाठी लागिारे खहिज िेल इरािमधभि हमळिार 
आहे. मथ रा (उिर प्रदेश) येथेही ६० लक्ष टि िेल श द्ध करिारा मोठा कारखािा हिघिार आहे. 
त्यािप्रमािे आसाममध्ये बोगायगाव येथे िसाि कारखािा लवकरि स रू व्हावयािा आहे. हे कारखािे 
हसद्ध झाल्यावर िारिामध्ये िेल श द्धीकरि करिारे १२ कारखािे होिील. 

 
१९७० साली हिरहिराळ्या कारखान्यािंभि हिघालेल्या श द्ध िेल हविागािे उत्पादि. उत्पादिािे 

आकडे दशलक्ष टिािें आहेि. 
 

कोष्टक क्र. ८·२ 
कारखान्यािे िाव   उत्पादि 

(द.ल.ट.) 
 कारखान्यािे 

िाव 
  उत्पादि 

(द.ल.ट.) 
१ आसाम .. .. ०·४६३ .. ६ बरौिी .. .. १·८८९ 
२ एस्सो (हह.पे.) .. .. २·२५५ .. ७ ग जराि .. .. ३·१६९ 
३ बमाशले .. .. ३·४०८ .. ८ कोिीि .. .. २·२४० 
४ कॅल्टेक्स .. .. १·०८३ .. ९ मद्रास .. .. १·७५० 
५ गौहिी .. .. ०·६८९ ..  .. ..  
 

ह्या ९ िेल श द्धीकरि कारखान्यामंधभि १९७० साली साधारि १९ दशलक्ष टि श द्ध िेल प्रकार 
ियार झाले. त्यासाठी लागिाऱ्या खहिज िेलापैकी ६·८ दशलक्ष टि खहिज िेल िारिीय असभि बाकीच्या 
िेलािी आयाि मध्यपभवय व इंडोिेहशया ह्या िागािंभि करण्याि आली. 

 
१९७० साली जगामध्ये एकभ ि ८३७ िेलश द्धीकरिािे कारखािे होिे पि त्यापैकी िारिामध्ये अवघे 

िऊ. जागहिक-उत्पादिाच्या मािािे िारिािे उत्पादि ०·८ टक्का एवढेि आहे. 
 
आध हिक शास्त्रीय व िाहंत्रक स्वरूपाच्या कारखािदारीमध्ये प्रगि देशािंी केलेली आगेकभ ि 

िेत्रदीपक आहे. संशोधिािे व अि िवािे कारखािदारीला आवश्यक िे अहियाहंत्रकी िैप ण्य, सखोल 
िंत्रज्ञाि, काययक्षम व्यवस्थापि व दृढ आत्महवश्वास ह्याम ळे हे देश औद्योहगक के्षत्रामध्ये आघाडीवर आहेि, 
हे सहज समजण्यासारखे आहे. िारिामध्ये अशा ह्या आध हिक व प्रिंड औद्योहगक के्षत्रामध्ये लागिारे 
संशोधि, िाहंत्रक कौशल्य व व्यवस्थापि ह्यािंा पभवाि िवही िसल्याम ळे िारिाला आिखी काही वष ेिरी 
परावलंबि अटळ आहे. परंि  ह्या कारखािदारीमधभि अहियाहंत्रकी िंत्रज्ञाि व व्यवस्थापि ह्यामंध्ये 
हमळिारा अि िव व होिारे संशोधि ह्यामधील आपली प्रगिी ज्या प्रमािाि होि जाईल िसे आपि जास्ि 
स्वावलंबी होऊ. 

 
िेलश द्धीकरि कारखान्यािभि हवहवध िेलप्रकार बाहेर पडिाि. त्यामध्ये गरजेप्रमािे थोडाफार 

फेरबदल करिा येिो. मद्रास िेलश द्धीकरि कारखान्यामध्ये ियार होिारे हवहवध श द्धीकृि िैलप्रकार व 
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त्यािें प्रमाि प ढील कोष्टकाि हदलेले आहे. 
 

कोष्टक क्र. ८·३ 
िेल प्रकार .. वजि टि िेल प्रकार .. वजि टि 

मोटार गसॅोहलि .. १,१३,००० ल्य ब बेस स्टॉक .. २,००,००० 
द्रविभि पेरोहलअम् गसॅ .. १०,००० हरफायिरी फ्य एल ऑइल .. १,२०,००० 
िॅफ्था .. २,९६,००० हरफायिरी फ्य एल गसॅ .. ५९,००० 
केरोसीि (उिम) .. ३,४०,००० ॲस्फाल्ट .. ८०,००० 
ॲहवएशि टबाइि फ्य एल .. ७०,००० गंधक .. १९,७०० 
हायस्पीड हडझेल िेल .. ५,१५,००० एकभ ि .. १८,२२,७०० 
 

औद्योहगकदृष्ट्या प ढारलेले देश व ि लिेिे कमी प ढारलेले ककवा मागासलेले देश ह्याचं्या 
िेलपदाथांच्या गरजा हिरहिराळ्या असिाि. उदाहरिाथय िारिामध्ये पेरोलपेक्षा केरोसीि िेलािी गरज 
जास्ि आहे िर अमेहरकेमध्ये केरोसीिपेक्षा पेरोलि जास्ि लागिे. िारिािील ९ िेलश द्धीकरि 
कारखान्यािं ियार होिाऱ्या िेलपदाथांपैकी काही आपल्या गरजेपेक्षा जास्ि आहेि िर काही कमी 
पडिाि. म्हिभि िर काही िेलप्रकारािंी आयाि करावी लागिे. काही िैलप्रकार आपल्या गरजेपेक्षा जास्ि 
ियार होि असल्यािे त्यािंी हियाि करूि काही परकीय िलि हमळहविा येिे. प ढील आकडेवारी १९७० 
सालिी आहे. 
 

कोष्टक क्र. ८·४ 
कू्रड तेल व शुद्ध तेलपदाथम ह्ाचंी आयात 

िैल प्रकार     वजि  
(हजार टि) 

ककमि  
(दशलक्ष रुपये) 

क्रभ ड िेल .. .. .. .. १,१६,७३ १,०२०·४६ 
केरोसीि (िागंले) .. .. .. .. ३,११ ७३·०० 
फिेस ऑइल .. .. .. .. ३,५७ ३०·१६ 
बेस ऑइल .. .. .. .. १,७० ११८·२७ 
पभरक द्रव्ये (additives) .. .. .. .. १ ४·९१ 
ियार ल्य ब .. .. .. .. ९१ ६२·९२ 
मेि .. .. .. .. १ २·५८ 
एकभ ि .. .. .. .. १२,५९,४० १,३१२·३० 
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कोष्टक क्र. ८·५ 
१९७० साली भारतातून तैलपदाथांची िालेली णनयात 

िैल प्रकार     वजि  
(हजार टि) 

ककमि  
(दशलक्ष रुपये) 

मोटार गसॅोहलि .. .. .. .. ३७·६४ ८·१७ 
िॅफ्था .. .. .. .. ३१५·५१ ३८·२२ 
हायस्पीड हडझेल ऑइल .. .. .. .. ४५·७४ ५·८३ 
ॲस्फाल्ट/हबय मेि .. .. .. .. ९·९१ २·७४ 
पॅराहफि वकॅ्स (मेि) .. .. .. .. ३·३३ २·६७ 
परदेशी बोटी व हवमािे 
ह्यािंा िेल प रहविे 

.. .. .. .. २४३·४४ ७२·०६ 

एकभ ि .. .. .. .. ६५५·५७ १२९·६९ 
 
भारतातील पेट्रोरसायने व इतर काबमनी द्रव्ये 
 

गेल्या २५ वषांि जगिर पेरोरसायिे ह्यािंा अिन्यसाधारि असे महत्त्व प्राप्ि झाले आहे. एवढ्या 
अल्पकाळाि पेरोरसायिाचं्या उत्पादिाि होिारी प्रिंड वाढ व त्यामधील हवहवधिा ह्यामागील कारिे िरी 
कोििी िे पाहभ. डाबंर व साखर कारखान्यािील फ कट जािारा मोलॅहसस वगैरेसारख्या ज न्या पद्धिीच्या 
कच्च्या मालािा ि टवडा व त्यािंी वाढिी ककमि, खहिज िेलाच्या श द्धीकरिामध्ये हिघिारी, परंि  त्यािंा 
िेल व्यवसायामध्ये प्रत्यक्ष उपयोग करिा येि िाही अशा काही अपद्रव्यांिी हिर्ममिी, िेलािे वाढिे उत्पादि 
व त्याच्या श द्धीकरिािे फार मोठे प्रमाि, ह्याम ळे ही अपद्रव्ये फार स्वस्ि व म बलक हमळभ शकिाि. गेल्या 
२५ वषांि शास्त्रीय संशोधिाम ळे, रसायिशास्त्र व रसायििंत्रहवद्या ह्या के्षत्रामध्ये झपायािे झालेली प्रगिी, 
स खी व समदृ्ध जीविासाठी लागिाऱ्या हवहवध वस्िभ, साधिे, उपकरिे ह्याचं्या वाढत्या गरजा अशी ही 
हवहवध कारिे असभ शकिील. 

 
िारिामध्ये रासायहिक द्रव्यािें व हवशषेिः काबयिी रसायिािें उत्पादि फारि थोडे होिे. त्यािंी 

हिर्ममिी म ख्यिः डाबंर व साखर कारखान्यािील हिरुपयोगी काकवी वगरेैसारख्या कच्च्या द्रव्यावंर 
आधारलेली होिी. हे उत्पादि फारि थोडे होिे व त्यामध्ये हवशषे हवहवधिा िव्हिी. बरीि काबयिी रसायिे 
मोठ्या प्रमािावर आयाि करावी लागि. आपल्या औद्योहगक हवकासाला हा एक मोठा अडसरि होिा. 

 
म ंबईजवळ रॉम्ब ेयेथे १९५१ सालच्या स माराला दोि िेलश द्धीकरि कारखािे काढण्यािे ठरले. 

प ढे िे कारखािे स रू झाल्यावर, त्या कारखान्याचं्या उत्पादिामधभि हिघिाऱ्या अपद्रव्यािंा उपयोग करूि 
िारिामध्ये पेरोरसायिािें उत्पादि करिा येईल का ह्यािा हविार सरकारी पािळीवर स रू झाला. हिसऱ्या 
व िवर्थया पंिवार्मषक योजिा काळामध्ये पेरोरसायिािंा हवकास करण्याच्या दृष्टीिे महत्त्वपभिय घटिा म्हिजे 
१९५९ सालच्या अखेरीला रासायहिकी अहियाहंत्रकी िज्ञ व िारि सरकारिे प्रम ख औद्योहगक सल्लागार 
डॉ. गोकवद पाडं रंग कािे ह्याचं्या अध्यक्षिेखाली एक सहमिी िेमण्याि आली. डॉ. कािे ह्यािंी आपल्या 
सहमिीिा अहवाल १९६१ साली सादर केला. त्या अहवालामध्ये िार पेरोरसायिाचं्या उद्योग समभहािंी 
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िारिामध्ये उिारिी करावी अशी हशफारस केली. त्यापकैी एक उद्योग समभह म ंबईमध्येि खाजगी के्षत्रामध्ये 
काढावा व इिर िीि सावयजहिक के्षत्रामध्ये, ग जराि, बरौिी व दहक्षि िारिामध्ये सोयीच्या हठकािी 
काढाव ेअसे स िहवण्याि आले. 

 
ह्या हशफारशी काययवाहीि आिण्यासाठी आर्मथक व िाहंत्रक सहकायय परकीय देशाकंडभि 

हमळहवण्यािी जरूरी होिी. पेरोरसायिाचं्या हिर्ममिीिे आध हिक व अहििव िंत्र एवढे प्रगि झालेले आहे 
की त्यासाठी लागिारे अि िवी व क शल िज्ञ िारिामध्ये ियार व्हावयाला काही वष ेलागिील. िोपयंि 
परदेशी िंत्रज्ञािें सहकायय घेिे अटळ आहे. वरील हशफारशींच्या अि रोधािे त्यािंी अमंलबजाविी कोित्या 
क्रमािे व कोित्या टप्प्याटप्प्यािंी करावयािी ह्यािा व प्रत्येक टप्प्यामध्ये िाडंवलािी उिारिी करिे, 
िाहंत्रक सहकायय हमळहविे, उत्पादिखिािा अंदाज करिे, कच्च्या मालािा प रवठा करिे, वगैरे बाबींिा 
हविार करण्यासाठी िें ि इस्न्स्टयभट ऑफ पेरोहलअम ह्या संस्थेिे प्रम ख व्ही. ई. हेिी (V.E.Henny) 
ह्याचं्या अध्यक्षिेखाली िेमलेल्या सहमिीिे १९६३ साली आपला इहिविृािं सादर केला. ह्यािा सागंोपागं 
हविार, योजिा आयोगाच्या पेरोरसायिे हवषयक सहमिीिे केला. त्यािंिर िारि सरकारिे पेरोरसायि 
उद्योगािंा हवकास घडहवण्याच्या दृष्टीिे प ढील हिियय घेिला :-- 

 
(१) मभलिभि काबयिी द्रव्ये व मध्यम द्रव्ये (intermediates) ह्याचं्या उत्पादिासाठी लागिारा 

कच्चा माल प रहवण्यासाठी िॅफ्थािजंि िट्ट्यािंी हिरहिराळ्या हठकािी उिारिी करिे; 
 
(२) हायड्रोकाबयिे व वायभ ह्यािंा पॉहलमर, प्लॅस्स्टके, संश्लहेषि रबर, हिमयलके, कीटकिाशके, 

कीडिाशके, संश्लेहषि िंिभ, काजळी वगैरे ह्याचं्या हिर्ममिीमध्ये उपयोग करिे; 
 
(३) िॅफ्था व िदि षंहगक वायभ ह्यापासभि िायरोजिय क्ि खिािें उत्पादि करिे. 
 
१. िारिामधील पेरोरसायिाचं्या इहिहासािे पहहले दशक ि किेि प रे होि आहे. पेरोरसायिािंा 

पहहला कारखािा काढण्याि आला िो एका परदेशी कंपिीकडभि ‘य हियि काबाइड इंहडया हलहमटेड, 
कलकिा’ ह्या कंपिीिे म ंबई (िेंबभर) येथे हा कारखािा स रू केला. अमेहरकेिील स प्रहसद्ध ‘य हियि 
काबाइड कॉपोरेशि’ िा एक उपहविाग (subsidiary) म्हिभि ही कंपिी स्थापि करण्याि आली. 
कंपिीमध्ये ६० टके्क िागीदारी अमेहरकेच्या कॉपोरेशििी आहे. ही कंपिी आरंिी इहथल आल्कोहोलपासभि 
इहथहलि बिवीि असे. परंि  रॉम्ब े (म ंबई) येथे िेलश द्धीकरि कारखािा हिघाल्यावर कंपिीिे 
पेरोहलअमपासभि हमळिारी अपद्रव्ये वापरूि इहथहलििे उत्पादि स रू केले. 

 
१९६६ साली दरसाल ६० हजार टि िॅफ्थािजंि करण्यािी क्षमिा असलेली अशी एक िट्टी स रू 

करण्याि आली. ह्या कंपिीला लागिारे सारे िांहत्रक सहाय्य अमेहरकेच्या य हियि काबाइड 
कॉपोरेशिकडभि हमळालेले आहे. ह्या कंपिीला लागिारा िॅफ्था एस्सोच्या िेलश द्धीकरि कारखान्यािभि 
हमळिो. 

 
ह्या कंपिीला अि ज्ञस्प्ि असलेल्या प्रम ख उत्पादिाच्या हिर्ममिीिी क्षमिा प ढीलप्रमािे आहे. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

कोष्टक क्र. ८·६ 

प्रम ख उत्पादि 
द्रव्ये 

 अि ज्ञस्प्ि लािलेली 
हिर्ममिीक्षमिा 
(दरसाल) 

 प्रम ख उत्पादि 
द्रव्ये 

 अि ज्ञस्प्ि लािलेली 
हिर्ममिीक्षमिा 
(दरसाल) 

  टि    टि 
कमी घििेिे 
पॉहलइहथहलि 

.. १५,०००  इहथल ॲहसटेट .. ७०० 

बय हटल 
आल्कोहोल 

.. ३,०००  २-इहथल हेक्झेिॉल .. १,६६० 

ॲसेहटक ॲहसड .. १,४००  डायोस्क्टलफ्थलेॅट .. १,६०० 
बय हटल ॲहसटेट .. २,७००   ..  
 

हशवाय कोरड्या हवजेऱ्यासंाठी (dry battery) लागिाऱ्या अहॅसहटहलि बलॅक ह्या काबयििीही 
हिर्ममिी होिे. प्रॉहपहलि, बेस्न्झि, ड्रायपोहलि ही रसायिे द सऱ्या कंपन्यािंा हफिॉल, अॅहसटोि व काबयि 
बलॅक (काजळी) ह्यािें उत्पादि करण्यासाठी प रहवली जािाि. पॉहलइहथहलि ह्या उत्पादिािी 
हिर्ममिीक्षमिा २०,००० टिापयंि व बेस्न्झििी १०,००० टिापयंि वाढहवण्यािी परवािगी हमळण्यासाठी 
केलेला कंपिीिा अजय िारि सरकारच्या हविाराधीि आहे. 

 
य हियि काबाइड कंपिीिे १९७१ सालिे उत्पादि प ढील आकडेवारीिे स्पष्ट होईल. 

 
कोष्टक क्र. ८·७ 

उत्पादि वस्िभ  उत्पादि 
(टि) उत्पादि वस्िभ  उत्पादि 

(टि) 
पॉहलइहथहलि (कमी घ.) .. १५,१०६ डायऑस्क्टल फ्थलेॅट .. ५५६ 
ॲसेहटक ॲहसड .. १,१७९ टाल इि .. २,४७३ 
बय हटल आल्कोहोल .. १,२११ प्रॉहपहलि .. ४,४७१ 
बय हटल ॲहसटेट .. १,५८९ बेस्न्झि .. ५,२२८ 
इहथल ॲहसटेट .. १,४०१ ड्रायपोहलि .. ५,४६३ 
२-इहथल हेक्झेिॉल .. १,४५६  ..  
 

कंपिीच्या एकभ ि उत्पादि वस्िभंच्या हवक्रीिी ककमि १६ कोटी १० लक्ष रुपये झाली. 
 
२. िॅशिल ऑरगहॅिक केहमकल इंडस्रीज हलहमटेड (िोहसल), म ंबई, ही पहहली िारिीय पि 

खाजगी के्षत्रािील कंपिी होय. ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६१ साली झाली. हििे ध रीित्व स प्रहसद्ध 
मफिलाल उद्योग समभहाकडे असभि कंपिीला हॉलंड व इंग्लंड येथील रॉयल डि/ शले कंपिी 
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समभहाकंडभि िाहंत्रक सहकायय लािले आहे. िोहसल (NOCIL) कंपिीिे िाडंवल १२ कोटी रुपयािें आहे. 
 
कंपिीला अि ज्ञस्प्ि लािलेली रसायिे व त्यािंी दरसाल हिर्ममिीक्षमिा प ढे हदलेली आहे. 

 
कोष्टक क्र. ८·८ 

उत्पादि पदाथय  हिर्ममिी-
क्षमिा टि उत्पादि पदाथय  हिर्ममिी-

क्षमिा टि 
इहथहलि  ६०,००० इहथहलि डायक्लोराइड  ३,००० 
प्रॉहपहलि  २५,००० व्हायहिल क्लोराइड 

(मॉिोमर) 
 ३०,००० 

बेस्न्झि  १४,००० पॉहलइहथहलि क्लोराइड  २०,००० 
बय टाडाइि  ७,२०० ियार पी.व्ही.सी. पदाथय  ५,००० 
हमथेि  २,७०० आयसो प्रॉहपिॉल  १,५०० 
डायसायक्लो पेंटाहडि      ७०० हमहथल आयसोबय हटल 

हकटोि 
 ३,७०० 

इहथहलि ऑक्साइड  १२,००० ॲहसटोि  ११,००० 
इहथहलि ग्लायकॉल  १०,००० डायॲहसटोि आल्कोहोल  २,८०० 
डायइहथहलि ग्लायकॉल  ६०० बय टेिॉल  ५,००० 
फेहिल इहथहलि ग्लायकॉल  १,००० २-इहथल हेक्झेिॉल  १०,००० 
 

'िोहसल’ कारखान्यािी उिारिी म ंबईजवळ ठािे पहरसराि करण्याि आलेली आहे. हा प्रकल्प 
५५ कोटी रुपयािंा आहे. कारखान्यािे उत्पादि १९६८ साली स रू झाले. कारखान्यासाठी २,२५,००० टि 
िॅफ्था लागिो. िॅफ्थािा प रवठा राम्बे (म बंई) येथील बमाशले िेलश द्धीकरि कारखान्यािभि 
िलवाहहन्याचं्या साहाय्यािे होिो. 

 
िॅफ्थािजंि िट्टीिी उिारिी स्टोि व वबेस्टर (Stone and Webster) ह्या अमेहरकेिील 

अहियाहंत्रकी कंपिीिे केलेली आहे. िजंिाच्या पहहल्या टप्प्यामध्ये ियार होिारी प्रम ख द्रव्ये म्हिजे (१) 
इहथहलि, (२) प्रॉहपहलि, (३) बय टाडाइि व (४) बेस्न्झि ही होि. ह्या द्रव्यापंासभि आरंि करूि उद्योग 
समभहाच्या के्षत्रामध्ये ककवा के्षत्राबाहेर हवहवध रासायहिक प्रहक्रया करिारे छोटे छोटे कारखािे, काही मध्यम 
द्रव्ये ककवा हसद्ध रासायहिक द्रव्ये ियार करिाि. 

 
१९७१ साली कंपिीच्या एकभ ि ियार मालाच्या हवक्रीिी ककमि २८·७९ कोटी रुपये झाली. 
 
३. इंहडयि ऑइल कॉपोरेशििे आपल्या जवाहर िगरमधील ग जराि िेलश द्धीकरि हविागामध्ये 

‘य डेक्स’ (Udex) ह्या कारखान्यािी स्थापिा केली. उत्पे्ररकाच्या साहाय्यािे बिहवलेले गसॅोहलि हे कचे्च 
द्रव्य म्हिभि वापरूि त्यापासभि बेस्न्झि, टाल इि ही द्रव्ये बिहवण्याि येिाि. कारखान्यामध्ये उत्पादिाला 
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१९६९ साली स रुवाि झाली. कारखान्यािी उत्पादिक्षमिा ३३,००० टि बेस्न्झि व १४,००० टि टाल इि 
एवढी आहे. कारखान्याच्या उिारिीला २·५६ कोटी रुपये एवढा खिय आला. 

 
४. इंहडयि पेरोकेहमकल्स कॉपोरेशि हलहमटेड (I.P.C.L.) बडोदे. ह्या कॉपोरेशििी स्थापिा 

सावयजहिक के्षत्रामध्ये झालेली असभि कॉपोरेशििे िाडंवल ३० कोटी रुपये आहे. कॉपोरेशिला लागिाऱ्या 
िॅफ्थािा प रवठा सावयजहिक के्षत्रािील िेलश द्धीकरि कारखान्यामधभि व्हावयािा आहे. हे कॉपोरेशि सध्या 
जवाहर िगर येथील ग जराि पेरोकेहमकल  कॉपोरेशििे ‘अॅरोमहॅटक’ प्रकल्प व ‘ऑहलहफि’ प्रकल्प ह्यािंी 
व्यवस्था पाहिे. 

 
आसाममधील बोगायगाव येथील िेलश द्धीकरि-पेरोरसायिे ह्या जोड उद्योग समभहाच्या 

उिारिीिी कामहगरी ह्या आय.पी.सी.एल. (I.P.C.L.) 
 
कडे स पभदय करण्याि आली आहे. ह्याकामी िाडंवल ग िंविभक ८२·५ कोटी रुपये असभि त्यािे 

उत्पादि १९७५ मध्ये स रू व्हावयािे आहे. ह्यासाठी लागिाऱ्या िॅफ्थािा प रवठा गौहिी िेलश द्धीकरि 
कारखान्यामधभि होिार आहे. 

 
ग जराि पेरो-केहमकल्स काँप्लेक्स ह्या उद्योग समभहािा अॅरोमहॅटक प्रोजेक्ट (प्रकल्प) हा जवाहर 

िगर (बडोदे) येथील िेलश द्धीकरि कारखािा व खि कारखािा ह्याचं्या िजीक स रू व्हावयािा आहे. 
त्यासाठी ग जराि हरफायिरीकडभि त्याला लागिारा हवशषे प्रकारिा िॅफ्था दरसाल १,२०,००० टिप्रमािे 
प रहवला जाईल. त्यापासभि दरवषी २१,००० टि ऑथो-झायहलि, १७,००० टि पॅरा-झायहलि व २,५०० 
टि हमश्र झायहलि ही द्रव्ये ियार व्हावयािी आहेि. ह्या प्रकल्पाच्या उिारिीसाठी अंदाजे २४·५ कोटी 
रुपये खिय झाला. 

 
ऑणलणफन प्रकल्प 
 

ह्या प्रकल्पािी पायािरिी १९७२ मध्ये झाली. त्यामधभि उत्पादि १९७४ अखेर स रू व्हावयािे होिे. 
प्रकल्पासाठी ३१·९ कोटी रुपये खिय येिार आहे. प्रकल्पािी दरसाल आयोहजि म ख्य उत्पादिे. 

 
कोष्टक क्र. ८·९ 

आयोहजि उत्पादिे  वजि हजार टि आयोहजि उत्पादिे  वजि हजार टि 
इहथहलि .. १३० बेंहझि .. २३·६ 
पॉहलमर दजािे 
प्रॉहपहलि 

.. ३५ लाइट पायरोहलहसस 
गसॅोहलि 

.. २९·३ 

रासायहिक दजािे 
प्रॉहपहलि 

.. ४३·३ हेवी पायरोहलहसस 
गसॅोहलि 

.. ३४·६ 

बय टाडाइि .. २२  ..  
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ह्या व द सऱ्या काही उत्पादिावर आधारलेले असे द सरे प्रकल्प आहेि. िे म्हिजे (१) 
अॅहक्रलोिायराइल (acrylonitrile), (२) संश्लेहषि रबर, (३) पॉहलइहथहलि, (४) इहथहलि ग्लायकॉल 
(ethylene glycol) (५) पॉहलप्राँहपहलि, (६) अॅहक्रहलक िंिभ, (७) संश्लेहषि हिमयलक, हे होि. 

 
अवघ्या दहा वषांपेक्षाही कमी कालखंडामध्ये झालेली व होऊ घािलेली प्रगिी कशी लक्षिीय आहे 

हे दाखहविे एवढाि थोड्या हवस्िारािे हदलेल्या माहहिीमागील हेिभ आहे. 
 

काबमनी रसायने आणि बहुवाणरके (Polymers) 
 
प्लॅस्स्टक पदाथम 
 

प्लॅस्स्टक पदाथय बिहवण्यासाठी लागिाऱ्या मभलिभि द्रव्याचं्या हिर्ममिीला िारिामधील 
औद्योहगकदृष्ट्या प ढारलेल्या राज्यामंध्ये स रवाि झालेली आहे. खहिज िेलजन्य अशी ही मभलिभि द्रव्ये 
आहेि. त्यािंा लागिारा कच्चा माल म ख्यिः िारिािील पेरोरसायिाचं्या उद्योग समभहाकंडभि प रहवला 
जािो. 

 
प्लॅस्स्टक वस्िभसाठी लागिाऱ्या रेहझि (राळसदृश पदाथय) द्रव्यामंध्ये कमी व जास्ि घििेिे 

पॉहलइहथहलि पी.व्ही.सी. (P.V.C.), पॉहलस्टायहरि, पॉहलएस्टर रेहझि, एपॉक्सी रेहझि आहि 
मेलाहमि-फॉमास्ल्डहाइड, मोस्ल्डंग पावडसय (सािे कामािी पावडर) व इिर रेहझिे ह्यािंा समावशे होिो. 
त्यािें उत्पादि िारिामध्ये प ष्ट्कळ हठकािी होि आहे. बंगायगाव, जवाहर िगर व बरौिी ह्या हठकािच्या 
आयोहजि पेरोरसायिाचं्या उद्योग समभहािंी वाढ होईल िेव्हा प्लॅस्स्टक वस्िभ  बिहवण्यासाठी लागिाऱ्या 
द्रव्यािंी हिर्ममिी हा एक िारिािा प्रम ख उद्योग होईल. 

 
प्लॅस्स्टक पदाथय बिहवण्यासाठी लागिाऱ्या कच्च्या द्रव्यािें १९७१ साली  िारिामध्ये हकिी 

उत्पादि झाले हे दाखहविारे आकडे. 
 

कोष्टक क्र. ८·१० ( अ) 
तापस्थाणपत (Thermo-Setting) 

कच्ची द्रव्ये     वजि टि 
पी.एफ्. मोस्ल्डंग पावडर .. .. .. .. ३,८०१ 
यभ.एफ. मोस्ल्डंग पावडर .. .. .. .. १,८०० 
एम्.एफ्. मोस्ल्डंग पावडर .. .. .. .. १२३ 
पॉहलएस्टर रेहझि .. .. .. .. ४०६  
फेिॉहलक रेहझि .. .. .. ..  
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

कोष्टक क्र. ८·१० (ब) 
तापसुनम्य (Thermo-plastic) 

कच्ची द्रव्ये  वजि टि कच्ची द्रव्ये  वजि टि 
पॉहलस्टायहरि .. ११,१०८ पी.व्ही.सी. रेहझि .. ४२,९०१ 
पॉहलइहथहलि (कमी घििा) .. २७,४९७ सी.डी.मोस्ल्डंग पावडर .. १,४४६ 
पॉहलइहथहलि (जास्ि घििा) .. २४,०५९ पी.व्ही.सी. कंपाऊंडस् .. २५,७९७ 
 

प्लॅस्स्टकिी कच्ची द्रव्ये बिहवण्यामध्ये िारिािे बरीि प्रगिी केलेली असली िरी १९७१ - ७२ साली 
९·१४ कोटी रुपये ककमिीिी ही द्रव्ये आयाि करावी लागली. परंि  त्यािबरोबर काही हसद्ध प्लॅस्स्टक वस्िभ 
हियाि करण्याि आल्या. उदाहरिाथय हलिोहलअम, पीव्हीसी लेदर क्लॉथ, पीव्हीसी शीकटग, 
पॉहलइहथहलििे अस्िर असलेले िागािे कापड. हियाि झालेल्या ह्या मालािी ककमि त्याि काळाि ६·२५ 
कोटी रुपये एवढी हमळाली. 
 
काबमनी रसायने व पॉणलमर रसायने तयार करण्याच्या के्षिामध्ये असलेले भारताचे कारखाने 
 

१. पॉणलऑणलणफन्स इडंस्ट्रीज लणमटेड, मंुबई.-- ह्या कारखान्यािी उिारिी ठािे शहराच्या 
पहरसराि करण्याि आली असभि त्यासाठी ११·५ कोटी रुपये खिय आला. कंपिीच्या उत्पादिाला १९६८ 
साली आरंि झाला. १९७१ साली २४ हजार टि एवढी जास्ि घििेच्या पॉहलइहथहलििी हिर्ममिी झाली. 
ह्याला लागिारा कच्चा माल िोहसल कंपिीकडभि हमळिो. 

 
२. पॉणलकेम णलणमटेड, मंुबई.-- ह्या कंपिीच्या उत्पादिामध्ये स्टायहरि, पॉहलस्टायहरि, 

व्हायहिल क्लोराइड पॉहलहथि सेल्य लोज प्लॅस्स्टक व द सरी िापस्थाहपि व िापस िम्य प्लॅस्स्टक द्रव्ये 
ह्यािंा समावशे होिो. कंपिीला लागिाऱ्या कच्च्या मालािा  प रवठा िोहसल उद्योग समभहाकंडभि होिो. 

 
१९७१-७२ साली कंपिीिे १० हजार टि पॉहलइहथहलि व १२·५ हजार टि स्टायहरि मािोमर 

ह्यािें उत्पादि केले. त्यािंी ककमि ५-६ कोटी रुपये एवढी होईल. 
 
३. हर्गडणलया केणमकल्स णलणमटेड, मंुबई.-- ह्या कंपिीिी उिारिी ठािे-बेलापभर मागावर झाली 

असभि, कंपिीिे उत्पादि १९६८ सालापासभि स रू झाले. कंपिीला उत्पादिािी दरसाल प ढे हदलेल्या 
हिर्ममिीक्षमिेला अि ज्ञस्प्ि हमळाली आहे. 

 
कोष्टक क्र. ८·११ 

उत्पादि   वजि हजार 
टि 

उत्पादि  वजि 
हजार टि 

हफिॉल .. .. १५ फ्थहॅलक ॲन्हायड्राइड .. ६ 
ॲहसटोि .. .. ९ क्य हमि .. १४·५ 
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डाय ॲहसटोि-आल्कोहोल .. .. २ डायऑस्क्टल फ्थलेॅट .. ३ 
 

ह्या हिर्ममिीमध्ये वाढ करण्यासाठी अि ज्ञा हमळावी म्हिभि केलेला अजय सरकारच्या हविाराधीि 
आहे. 

 
४. आल्कली अॅण्ड केणमकल कॉपोरेशन ऑफ इणंडया णलणमटेड, कलकत्ता.-- ही कंपिी 

इंग्लंडमधील स हवख्याि इंपेहरअल केहमकल इंडस्रीज हलहमटेड, लंडि ह्यािा उपहविाग आहे. कंपिीिी 
काबयिी व अकाबयिी उत्पादिे बरीि आहेि. परंि  त्यामध्ये कलकत्त्याजवळ हरश्रा येथे पॉहलइहथहलि ियार 
करण्याच्या कारखान्यािा हवशषे हिदेश केला पाहहजे. कारखान्यािभि १९७१ साली १२,३९० टि 
पॉहलइहथहलििी (ह्यािेि व्यापारी िाव ‘आल्काथीि’ असे आहे) हिर्ममिी झाली. 

 
५. चहदुस्थान ऑरिॅणनक केणमकल्स णलणमटेड, रसायनी (पनवले).--ही कंपिी आिा पभियिया 

िारि सरकारच्या मालकीिी आहे. कंपिीिी उत्पादि हिर्ममिी टप्प्याटप्प्यािंी व्हावयािी असभि पहहला 
टप्पा १९७० मध्ये स रू झाला. प्रत्यक्ष व्यवहारोपयोगी रासायहिक द्रव्ये ियार करण्याजवजी रंग द्रव्ये, 
औषधी द्रव्ये, प्लॅस्स्टक द्रव्ये, कीटक िाशके वगैरे उत्पादि करिाऱ्या धंद्यािंा लागिारी मभलिभि काबयिी 
रसायिे व मध्यम रसायिे ियार करिे हे कंपिीिे उहद्दष्ट आहे. कंपिीला लागिारे बेस्न्झि, टाल इि व 
अँरहसि हा कच्चा माल ‘िोहसल’ व ‘ग जराि पेरो-केहमकल उद्योग समभहा’ कडभि हमळण्यािी योजिा 
केलेली आहे.  कंपिीला अि ज्ञस्प्ि हमळालेली हिर्ममिीक्षमिा प ढे हदलेली आहे. 

 
कोष्टक क्र. ८·१२ 

उत्पादि  वजि टि उत्पादि  वजि टि 
फॉमास्ल्डहाइड .. १५,००० डायिायरोबेस्न्झि .. ३५० 
बेस्न्झि हेक्झाक्लोराइड .. ३,००० ऑ.िायरोक्लोरोबसे्न्झि .. १,०४० 
मोिो क्लोरोबसे्न्झि .. ३,५०० पॅ. िायरोक्लोरोबसे्न्झि .. २,२७५ 
ऑ. डायक्लोरोबसे्न्झि .. ६०० डायिायरोक्लोरोबसे्न्झि .. १,५०० 
ॲहसटॅहिलाइड .. २,००० ॲहिहलि .. ६,००० 
िायरोबेस्न्झि .. ११,००० िायरोबेस्न्झि सल्फॉहिक ॲहसड .. २,०६० 
ऑ.िायरोटाल इि .. १,९०० मेटाहिहलक ॲहसड .. १,९३५ 
पॅ. िायरोटाल इि .. १,१०० मेटाॲहमिो हफिॉल .. ७५० 
मे. िायरोटाल इि .. ६०  ..  
 
कारखान्याच्या प ढच्या टप्प्यामध्ये मेटाअॅहमिो हफिॉल, सल्फ्य हरक आम्ल, ओहलयम, 
फॉमास्ल्डहाइड, बेस्न्झि हेक्झाक्लोराइड, हायड्रोजि, िायरोबेस्न्झि, अॅहिहलि, िायरोटाल इि 
आहि डायिायरोबेस्न्झि ह्या उत्पादिािंी हिर्ममिी व्हावयािी आहे. 
 

त्यािंिरच्या टप्प्यामध्ये कॉस्स्टक सोडा, मोिोइहथहलि अॅहिहलि, हेक्झाहमि, पेंटाॲहक्रहरटॉल, 
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पॅराफॉमास्ल्डहाइड, ऑथोसल्फॉहिक अहॅसड, डायक्लोरोिायरो-बेस्न्झि वगैरे उत्पादिािंा स रवाि 
व्हावयािी आहे. 

 
६. इणंडयन ऑरिॅणनक केणमकल्स णलणमटेड, मंुबई.-- ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६० साली झाली. 

कंपिीिा कारखािा खोपोली (म ंबई-प िे मागय) येथे आहे. कंपिीला प ढे दाखहवल्याप्रमािे उत्पादिाच्या 
वार्मषक हिर्ममिीसाठी अि ज्ञस्प्ि हमळालेली आहे. 

 
कोष्टक क्र. ८·१३ 

उत्पादि प्रकार  वजि टि उत्पादि प्रकार  वजि टि 
ॲसेहटक ॲन्हायड्राइड .. ६०० बेस्न्झल आल्कोहोल .. ३०० 
इहथल ॲहसटेट .. १,०८० मोिो क्लोरोॲसेहटक ॲहसड .. १,००० 
इहथल ॲहसटोॲहसटेट .. ३०० इहथल क्लोराइड .. १,००० 
ॲसेहटक ॲहसड .. ६,००० पेंटाॲहक्रहरटॉल .. १,००० 
बय हटल ॲहसटेट .. २,००० बेस्न्झल ॲहसटेट .. १,००० 
ॲहमल ॲहसटेट .. २५० मेटॅहलक (सोहडअम व्यहिहरक्ि) 

ॲहसटेट. 
.. १,००० 

आयसोॲहमल ॲहसटेट .. २५० बेस्न्झल क्लोराइड .. ३०० 
प्रॉहपल ॲहसटेट .. २०० प्लॅस्स्टसायझसय .. १०,००० 
आयसो प्रॉहपल ॲहसटेट .. २०० पॉहलएस्टर िंिभ .. ६,१०० 
सोहडअम् ॲहसटेट .. ५००  ..  
 

ह्यापैकी पॉहलएस्टर फायबर (िंिभ) कारखान्यािी उिारिी मद्रासजवळ मिाली येथे व्हावयािी 
आहे. 

 
आजकाल कारखािदारीिे हवशषेिः रासायहिक कारखािदारीिे िंत्र िागंलेि प्रगल्ि झालेले 

आहे. खाजगी के्षत्रामध्ये ककवा सावयजहिक के्षत्रामध्ये एखादा िवीि कारखािा काढावयािा िर हकत्येक 
िज्ञािंा सल्ला हिरहिराळ्या 

 
कामासंाठी घ्यावा लागिो. त्याजवजी ह्या सवय प्रकारच्या सल्ल्यािे एकत्रीकरि करण्यासाठी 

एखादी स संघटीि संस्था असली िर त्या ससं्थेला अथपासभि इहिपयंि उिारिीिी म्हिजे प्रकल्पि 
(design) पासभि प्रत्यक्ष उत्पादि हिघभ लागेपयंििे सवय टप्पे यथायोग्य प्रकारे पार पाडिारी ‘इंहजहिअकरग 
कन्सल्टन्सी’  (Engineering consultancy) ह्या संस्थािंी सेवा पि उपलबध असिे. ह्यालाि ‘परामषी 
अहियाहंत्रकी’ ककवा ‘समहंत्रकी अहियाहंत्रकी’ असे म्हििा येईल. अशा प्रकारिी अहियांहत्रकी सेवा प्रगि 
देशाि उपलबध असिे. ह्या संस्था बाहेरच्या देशाि जाऊि योग्य मोबदल्याि कारखान्यािी सपंभिय उिारिी 
करूि देिाि. िारिामध्ये पि आपि अशा ससं्थािंी मदि घेऊि आपल्या हकत्येक कारखान्यािंी उिारिी 
केली व करीि आहोि. हवकसिशील देशाचं्या औद्योगीकरिािा हा सवयसाधारि प्रिहलि असा मागय आहे. 
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ह्यामध्ये दोषाहय असे काहीि िाही. परंि  यथावकाश आपले िंत्रज्ञ व अहियंिे ह्यािंी हे िंत्र हवश्वासपभवयक 
आत्मसाि करूि स्वावलंबि शक्य केले पाहहजे. ह्या दृष्टीिे िारिामध्ये थोडे प्रयत्ि झाले आहेि. त्यािें 
कायय िागंले आहे. परंि  अशा प्रकारच्या संस्थािंी आपल्याला फार मोठी गरज आहे. िारिामध्ये अशा 
प्रकारिी सेवा देिाऱ्या काही परामषी अहियांहत्रकी संस्थािंा पहरिय करूि घेिे अप्रस्ि ि होिार िाही. 
 
भारतामधील काही परामषी अणभयांणिकी संस्था 
 

१. इणंजणनअसम इणंडया णलणमटेड, नवी णदल्ली.--ह्या कंपिीिी स्थापिा १९६५ साली झाली. िारि 
सरकार व अमेहरकेिील ‘बकेटेल इंटरिॅशिल कॉपोरेशि’ ह्याचं्या सहयोगािे ही कंपिी कायय करीि असिे. 
ह्यामध्ये िारि सरकार व कॉपोरेशि ह्यािें िाडंवल प्रमाि ५१: ४९ असे आहे. ही कंपिी म ख्यिः 
पेरोहलअम, पेरोरसायिे, खि कारखािे ह्या के्षत्रामंध्ये कायय करिे. ह्या कंपिीिी मिाली येथील मद्रास 
हरफायिरी, रॉम्ब े(म बंई) येथील ल्य ब ऑईल हरफायिरी हे कारखािे उिारण्यािी कामे िालभ  आहेि. ह्या 
कंपिीिे वैहशष्ट्य म्हिजे ही कंपिी िारिाबाहेरिी कामे पि स्वीकारिे. इटलीमधील एका कंपिीच्या 
सहकायािे ह्या कंपिीिे इरािमध्ये हशराज ह्या हठकािी िेलश द्धीकरि कारखान्यािी उिारिी करण्यािी 
जबाबदारी घेिली आहे. 

 
२. फर्गटलायिर कॉपोरेशन ऑफ इणंडया.-- प्लॅकिग अडँ डेव्हलपमेंट हडस्व्हजि ‘कसद्री’ :  कसद्री 

येथे १९६१ साली फर्मटलायझर कॉपोरेशििा योजिा व हवकास हविाग हवशषेिः फर्मटलायझर (खिे) 
ह्याहवषयीच्या कारखािदारीच्या उिारिीिे काम करिो. 

 
३. फॅक्ट इणंजणनअचरि अणॅ्ड णडिाइन ऑिमनायिेशन उद्योि मंडळ.-- केरळ राज्यामध्ये ह्या 

मंडळािी स्थापिा १९६३ साली झाली. ह्या मंडळािे काययके्षत्र म ख्यिः खि कारखान्यािंी उिारिी हे आहे. 
ह्या मंडळािे कोिीि, मंगलोर व ि हिकोहरि येथे एकभ ि िीि खि कारखािे काढण्याच्या दृष्टीिे आराखडे 
ियार केले आहेि. 

 
४. इणंजणनअचरि प्रोजेक्टस इणंडया णलणमटेड, नवी णदल्ली.-- ह्यािी स्थापिा १९७० मध्ये झाली. 

िारि सरकारच्या सावयजहिक के्षत्रािील उद्योग समभहािंा कारखान्याचं्या उिारिीसाठी लागिारे मागयदशयि 
व प्रत्यक्ष उिारिी ही काये करण्यासाठी ह्या कंपिीिी स्थापिा झाली. 

 
५. नॅशनल इडंस्स्ट्रअल डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन णलणमटेड, नवी णदल्ली.-- ही संस्था १९५४ साली 

सरकारी कंपिी म्हिभि स्थापि झाली. आरंिी हििी उहद्दष्टे म्हिजे उद्योग प्रवियि ( promotion) आहि 
हवकास ही होिी. परंि  त्यामध्ये वाढ होऊि १९६०-६१ साली ह्या कंपिीिे परामषी अहियाहंत्रकी सेवा कायय 
पि स रू केले. िारिािील ज न्या कारखान्यािें आध हिकीकरि, व्यवस्थापिािी अहििव िंते्र वगैरे के्षत्राि 
महत्त्वािे कायय केले आहे. हवशषे म्हिजे ह्या संस्थेिे िारिाबाहेर अन्य हवकसिशील देशामंध्ये अशाि 
प्रकारिे कायय, य िायटेड िेशिच्या औद्योहगक हवकास सघंटिेच्या विीिे, केले आहे. 

 
पेरोरसायिाचं्या व्यवसायामध्ये िारिािा प्रवशे, अगदी अहलकडील आहे. िरीही त्यामध्ये झालेली 

प्रगिी लक्षिीय आहे. ह्या प्रगिीसाठी आपल्याला औद्योहगक के्षत्राि प्रगि देशािें साहाय्य, सहकायय, 
मागयदशयि घ्याव ेलागले. ह्यामध्ये वावगे असे काहीि िाही. हवकसिशील देशाचं्या प्रगिीिा हा एक टप्पा 
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अटळ आहे. परंि  ह्याप ढील प्रगिीिा पाया शक्यिोवर स्वावलंबिावर आधाहरि असला पाहहजे. आध हिक 
िंत्र हवशषेिः पेरोरासायहिक उद्योगाचं्या 

 
बाबिीि एवढे झपायािे बदलि आहे, हवकहसि होि आहे की, त्या प्रगिीिा मागोवा मोठ्या 

जागरूकिेिे व हवहवध अवधािे सािंाळभि घेिला िाही िर प्रगि व हवकसिशील ह्यामधील अंिर कायम 
राहील, एवढेि िव्हे िर वाढेल. आपल्यावर त्याम ळे येिारी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आपले योजिा 
िज्ञ, िंत्रज्ञ, रसायि िंत्र हवशारद, संशोधक व व्यवस्थापि प्रवीि हे सिि प्रगिीच्या मागावर राहहले 
पाहहजेि. िसे पाहहले िर इिर व्यवसायापेंक्षा पेरोरसायि व्यवसाय ह्यामध्ये िवीि िवीि समस्या सिि 
हिमाि होि राहािाि. त्यावर माि करण्यािी आपली ियारी असली पाहहजे. 

 
आपल्या वाढत्या गरजा ध्यािाि घेऊि उपलबध असलेल्या कच्च्या मालापासभि आपल्याला कोििी 

रसायिे हिमाि करिा येिील हे ठरहवले पाहहजे. त्या रासायहिक द्रव्यािंा लगेि प रेशी मागिी िसल्यास, 
त्यापासभि मागिी असलेली अन्य द्रव्ये हिमाि केली पाहहजेि. एकभ ि काहीही द्रव्य फ कट जाऊ िये. 
कालबाह्य ठरलेले िंत्र व यंत्र सोडभि िवीि िंत्र व यतं्र योजिा आत्मसाि करण्यािे धोरि ठेविे जरूर 
आहे. व्यापारी दृष्टीिे परवडिील अशा आकारािे व उत्पादिक्षमिेिे कारखािे उिारले पाहहजेि. परंि  
ह्यासाठी रसायिशास्त्र, रसायि िंत्रशास्त्र ह्यामंध्ये सिि संशोधि व रासायहिक उत्पादिासाठी लागिारी 
हवकहसि अहियाहंत्रकी ही िर आपली फार मोठी गरज आहे. ह्याबाबिीि झालेले प्रयत्ि अप रे आहेि. 
उद्योगधंद्यािंा सल्ला देिारी, मागयदशयि करिारी, एवढेि िव्हे िर प्रकल्पिापासभि प्रत्यक्ष उत्पादि होईपयंि 
टप्प्याटप्प्यािंी कारखान्यािंी संपभिय उिारिी करूि देिारी प्रगल्ि परामषी अहियाहंत्रकी सेवा देिाऱ्या 
संस्थािंा आरंि िारिामध्ये ि किाि स रू झाला आहे. परंि  अशा बह हवध संस्थािंी आपल्याला गरज आहे. 
ह्याबाबिीि आपली ियारी िोकडी पडिे आहे. 

 
औद्योहगक के्षत्रािील आपल्या ह्या त्र टी िरूि येईपयंि आपले परावलंबि व मागासलेपिा ही 

आजिी पहरस्स्थिी िशीि िालभ  राहील. िरूि, उत्साही, ब द्धीविं संशोधकािंा व िज्ञािंा हे आव्हाि आहे. 
असेि आव्हाि दभरदृष्टीच्या योजिािज्ञािंा व व्यवस्थापकािंा पि आहे. किृयत्त्वसपंन्न, देशहिष्ठ उद्योगपिींिी 
व उद्योग समभहािंी धडाडीिे प ढे येण्याला ह्या के्षत्रामध्ये अमयाद वाव आहे. 

 
शवेटी सामान्य िारिीय िागहरकािंा आवाहि करिे जरूर आहे. हवहवध के्षत्रामंध्ये संशोधि करिारे 

आपले शास्त्रज्ञ व िंत्रज्ञ ह्यािें कायय प्रयोगहिष्ठ असिे. प्रयोग म्हटला म्हिजे िो यशस्वी होईलि असे िाही. 
खरे म्हिजे प्रत्येक यशामागे प ष्ट्कळ अपयश ेदडलेली असिाि. आपि प्रगि देशाकंडभि िारी ककमि देऊि 
हवकि घेिलेल्या हसद्ध ककवा यशस्वी िंत्राच्या ककमिीमध्ये अयशस्वी प्रयोगािंा प रा खिय पि जमा धरलेला 
असिो. प्रत्येक प्रयोग यशस्वी होऊ लागला िर त्याला प्रयोग म्हिण्यािे कारि िाही. कोित्याही िवीि व 
हवकसीि होिाऱ्या औद्योहगक के्षत्रािील शास्त्रीय व िाहंत्रक संशोधि हे साहहजकि प्रयोगहिष्ठ असाव े
लागिे. ही गोष्ट ‘पी हळद व हो गोरी’ एवढी सरळ व सोपी िसिे. त्यामध्ये अिेक अिपेहक्षि खािखळगे 
असिाि, काही अंदाज ि किाि िर काही योजिांमध्ये होऊ िये िे घोटाळे होिाि. परंि  कोित्याही 
प्रायोहगक काययक्रमािा हा िागि आहे. त्याम ळे िारिीय सशंोधकािें, िंत्रज्ञािें व अहियतं्यािें प्रयोग 
अपेके्षप्रमािे फलदायी ठरले िाहीि ककवा अयशस्वी झाले िर त्याम ळे सामान्य मािसािंा हिराश होण्यािे 
ककवा वियमािपत्रािंी अि दार टीका करण्यािे कारि िाही. आपल्या संशोधकािंी क िेष्टा करूि, त्याचं्या 
उत्साहावर पािी पाडभि त्यािंी उमेद खिेल व िारिीय सशंोधिािी प्रहिमा डागाळेल असे करिे योग्य 
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िाही. त्याम ळे आपल्या समस्या वाढिील व कदाहिि परावलंबि अटळ होईल. 
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प्रकरि नऊ 
 

नव्या नव्या रसायनाचंी अणंतम खाि खणनज तेल 
 
काबयिी रसायिशास्त्रािील संशे्लषििंत्रािे फार मोठी क्रािंी घडवभि आिली आहे. ह्या िंत्राम ळे 
केवळ अप ऱ्या हिसगयदि वस्िभंवरि अवलंबभि राहण्यािे कारि उरलेले िाही. िैसर्मगक वस्िभंच्या 
िोडीच्या, एवढेि काय िर काही बाबिीि जास्ि सरस, अशा वस्िभ रसायिशास्त्र ियार करू 
लागले आहे आहि िेस द्धा म बलक प्रमािावर. संशे्लषि िंत्रािा अवलंब करूि साध्या सामान्य 
कच्च्या द्रव्यापंासभि उपय क्ि ग िधमय असलेल्या हवहवध वस्िभ आिा कारखान्यािंभि बाहेर पडि 
आहेि. त्यामध्ये िैसर्मगक वस्िभंिे उपय क्ि ग ि असभि हशवाय त्यामध्ये वापरण्याला स लि, सोयीिे 
व मिमोहक रंग, रंगछटा असिे वगैरे अहधक ग ि असभ शकिाि. ह्या संश्लेहषि वस्िभंिी आज बरेि 
के्षत्र व्यापले आहे. 
 

खहिजापासभि हमळिाऱ्या उपय क्ि धािभंिा प रवठा मयाहदि आहे व त्यािंा सध्या मोठ्या प्रमािावर 
वापर होि असल्याम ळे धािभंिा ि टवडा आज िा उद्या िीव्रिेिे जािवले हे िर उघडि आहे. ह्यावर उपाय 
म्हिजे सशं्लेषििंत्रािे हसद्ध झालेली प्लॅस्स्टक द्रव्ये सवयि िाही िरी, काही धािभंिी जागा, काही हठकािी 
घेऊ शकिाि हे स्पष्टि आहे. 

 
मािसाच्या प्राथहमक गरजा म्हिजे अन्न, वस्त्र व आसरा. ह्या हिन्ही गरजा पृर्थवीवर हिमाि होिाऱ्या 

विस्पिी-सषृ्टीमधभि आपि बऱ्याि प्रमािाि िागवीि असिो. द सरी एक गरज म्हिजे ऊजा हिर्ममिीिी. 
ज न्या काळी जळाऊ लाकडे, कोळसा व गहळिाच्या धान्यांिभि-हिघिारे िेल ह्यािंी िागहवली जाि असे. 
परंि  परृ्थवीवरील विस्पिींिी वाढ करण्यासाठी लागिारी जमीि य गाि य गे आहे िेवढीि राहहली आहे. त्या 
उलट मािसािंी सखं्या मात्र सारखी वाढि आहे. साहहजकि त्याचं्या अन्न, वस्त्र, हिवासहवषयक गरजा पि 
त्याि प्रमािाि वाढि आहेि व प ढे वाढिार आहेि. ही वाढिी गरज िागवावयािी कशी? जहमिीवरील 
उत्पादि काही प्रमािाि वाढहविा येिे. परंि  िे वाढलेले उत्पादि थोड्याि वषांि अप रे ठरिे. लोकाचं्या 
ह्या गरजा िागहवण्यासाठी काहीिरी पयायी मागय शोधभि काढिे जरूर आहे. आपल्या गरजापंैकी वस्त्र व 
हिवारा ह्यािंा लागिाऱ्या वस्िभंपैकी सवयि िाही िरी बऱ्याि वस्िभंिी जागा कृहत्रम वस्त्रिंिभ व प्लॅस्स्टक द्रव्ये 
घेऊ शकिील. अप ऱ्या वस्त्र-हिवाऱ्यािी समस्या काही प्रमािाि पेरोरसायिे सोडवभ शकिील. त्याम ळे 
पृर्थवीवरील वस्त्र व हिवारा ह्याचं्यासाठी व्यापली जािारी जागा बऱ्याि प्रमाि मोकळी झाल्यािे अन्नधान्य 
उत्पादिासाठी जास्ि जमीि उपलबध होऊ शकेल. 

 
सध्या रंग, वस्त्रिंिभ, औषधे, साबिसदृश हिमयलक, प्लॅस्स्टके, आल्कोहोल, वार्मिश ेवगैरे उपय क्ि 

काबयिीद्रव्यािंी हिर्ममिी पेरोरसायिापंासभि होिे. पेरोहलअममधभि गसॅोहलि, केरोसीि, हडझेल वगैरे 
इंधिद्रव्ये वगेळी करूि घेिल्यावर उरलेल्या टाकाऊ अपद्रव्यापंासभि वरील महत्त्वपभिय काबयिीद्रव्यािंी 
हिर्ममिी करिा येिे. इंधि हिर्ममिी हाि पेरोहलअमिा प्रम ख उपयोग होय. काबयिी इंधिािी आपल्याला 
कारखान्यािील यंते्र िालहवण्यासाठी, वीज हिर्ममिीसाठी व वाहिासंाठी फार मोठी गरज आहे. ऊजा 
उत्पादिािे िे एक प्रम ख साधि होय. जल-ओघ हवद्य ि हिर्ममिी वगैरे द सरी ऊजा साधिे आहेि. पि िी 
सीहमि आहेि. त्याचं्या उत्पादिाला मयादा आहेि. 
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परंि  ऊजा उत्पादिासाठी गेली काही वषें एक िवीि साधि शास्त्रज्ञाचं्या हािी आले आहे. िे 
म्हिजे अि  ऊजा. त्यामध्ये प रेशी वाढ व आवश्यक त्या िाहंत्रक स धारिा झाल्यावर काबयिी इंधिािी जागा 
बऱ्याि प्रमािावर आपल्याला अिभिंा देिा येईल. त्याम ळे पेरोहलअमसारख्या काबयिी इंधिावरिा आपला 
िरीिार कमी होईल. पेरोहलअमिा म ख्य उपयोग मग इंधि हा ि राहिा पेरोरसायिासंाठी होईल. 
पेरोरसायिािें उत्पादि फार मोठ्या प्रमािावर वाढहविा येईल. मग आपल्या वैहशष्ट्यपभिय िवीि िवीि 
गरजा प रहवण्यािे काम पेरोरसायिािंा पार पाडिा येईल, असे एक शास्त्रज्ञािें स खद स्वप्ि आहे. 

 
कालािंरािे का होईिा पेरोल ककवा ित्सम इंधिािंी बरीिशी गरज संपेल का? जास्ि उपलबध 

झालेल्या जहमिीिभि लोकािंा प रेसे अन्नधान्य हमळेल का? ह्यािंी ठामपिे उिरे देिे आजि अवघड आहे. 
िरीपि अि शक्िी कें द्रािभि हमळिारी हवद्य िशक्िी, अि शक्िीवर िालिारे मोठमोठे कारखािे, आगबोटी, 
पािब ड्या ह्यािंा वापर आजि िालभ  आहे. त्यािप्रमािे जास्ि उपलबध झालेल्या जहमिीिभि जास्ि पीक 
काढण्यासाठी लागिारी खिे, ियार झालेल्या ककवा ियार होि असलेल्या अन्नधान्यांिा िाश करिाऱ्या 
कीटकािंा संहार करिारी प्रिावी कीटकिाशके ह्यािें वाढिे उत्पादि करिारी पेरोरसायिे आज ियार 
होि आहेि व वापरली जाि आहेि. 

 
ह्या सवय गोष्टी ध्यािाि घेिा पेरोरसायिांकडे एका हिराळ्या दृष्टीिे आपि पाहभ शकिो. 

पेरोरसायिाकंडे केवळ प्राथहमक गरजा िागवभि घेण्यासाठीि िव्हे िर जीवि स खी, संपन्न व हिरामय 
करण्यासाठी आपल्याला हजारो िव्हे िर लक्षावधी सशं्लेहषि रासायहिक द्रव्यािंा उपयोग करावा लागेल. 
ह्या अमाप उपय क्ि सशं्लहेषि द्रव्यािंी अंहिम खाि खहिज िेलि असेल. आजि ियार होिाऱ्या सवय 
काबयिीरसायिामंध्ये पेरोरसायिािंा जवळ जवळ ८० टके्क िाग आहे. आिखी १५–२० वषांिी हेि प्रमाि 
९८ टक्क्यापंयंि जाईल असा िज्ञािंा कयास आहे. खहिज िेल व िज्जन्य रसायिे ह्याचं्या पभवेहिहासावरूि 
िहवष्ट्यकाळामध्ये त्याहवषयी फार मोठ्या अपेक्षा बाळगिे अिाठायी ठरिार िाही. 
 
 

** 
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पणरणशष्टे -- 
 

पणरणशष्टे एक 
खणनज तेलाच्या व्यवसायामध्ये येिाऱ्या इगं्रजी संज्ञा व त्याचें स्पष्टीकरि 

 
Adsorption (अडॅसॉपमशन) = अणधशोषि.— घिवस्िभंच्या पृष्ठिागावर द्रव ककवा वायभ ह्यािंा संिय 

होिे ह्याला ‘अहधशोषि’ म्हििाि. हलके खहिज िेलहमहश्रि िैसर्मगक वायभ हक्रयाशील कोळशाच्या 
पृष्ठिागावर सोडला िर िैसर्मगक वायभ कोरडा होिो व िेलािा िाग अहधशोषिाम ळे पृष्ठिागावर जमा होिो. 

 
Aliphatic hydrocarbon (अॅणलफॅणटक हायड्रोकाबमन).— ह्या प्रकारच्या हायड्रोकाबयिमध्ये काबयि 

व हायड्रोजि ह्या अिभंच्या CH₂ ह्या गटािी रििा सरल ककवा शाखाय क्ि अशी असिे. ह्या प्रकारामध्ये 
पॅराहफि व ऑहलहफि ह्यािंा समावशे होिो. परंि  वलयय क्ि अशा अॅरोमहॅटक हायड्रोकाबयि प्रकाराहभि हा 
हिन्न आहे. 

 
Alkylation (आस्ल्कलेशन) = आस्ल्कलीकरि.— ही एक प्रहक्रया असभि ह्यामध्ये सशाख 

शृखंलाय क्ि ककवा वलयय क्ि ह्यािा असंिृप्ि हायड्रोकाबयिबरोबर उत्पे्ररकाच्या साहाय्यािे सयंोग होिो. 
उदा. आयझोबय टेििा बय हटहलिबरोबर संयोग होऊि आयझो-ऑक्टेि होिो. बेस्न्झि व इहथहलि ह्याचं्या 
संयोगािे इहथलबसे्न्झि ियार होिे. 

 
Anticline (अणँटक्लाइन).— िभशास्त्रीय पाषािस्िरािंा द मड पडभि िभस्िरािी रििा 

महहरपीसारखी वर उिलली जािे त्यािंा अँहटक्लाइि म्हििाि. 
 
Anti-knock (अणँटनॉक) = आर्ातणवरोधी.— अंिरदयहि इंहजिामध्ये इंधिाच्या स्फोटक 

ज्वलिािे होिारे खडखड आवाज टाळिारे ग िय क्ि द्रव्य. ह्या ग िािें मापि ‘ऑक्टेिाकंािे’ करिाि. 
 
Aromatic (अॅरोमॅणटक).— हायड्रोकाबयि द्रव्यािंा एक वगय. ह्या वगािील प्रारंि द्रव्य म्हिजे 

बेस्न्झि. अॅरोमहॅटक म्हिजे गंधय क्ि. असे म्हिण्यािे कारि म्हिजे ह्या वगािील बऱ्याि द्रव्यािंा वास 
येिो. द्रावक म्हिभि ह्या द्रव्यािंा उपयोग होिो. बेस्न्झि, टाल इि व झायहलि ही द्रव्ये ह्या वगामध्ये प्रम ख 
आहेि. 

 
Aromatisation (अरॅोमटायिेशन) = अॅरोमॅणटकीकरि. — सरल शृखंलाय क्ि संय गापासभि 

ककवा अॅहलफॅहटक सयं गापासभि अॅरोमहॅटक सयं ग बिहविे असा त्यािा अथय आहे. प्रथमिः ह्यासाठी 
वलयय क्ि सायक्लो संय ग बिवाव ेलागिाि. त्यािंिर हवहायड्रोजिीकरिािे अॅरोमहॅटक संय ग बििाि. 

 
Asphalt (अॅस्फाल्ट).— हबय मेि व काही हिष्ट्क्रीय द्रव्यािें िैसर्मगक ककवा कृहत्रम हमश्रि. 

ह्यालाि अॅस्फास्ल्टक हबय मेि ककवा ि सिे हबय मेि (Bitumen) असे म्हििाि. हा पदाथय  सामान्यिः 
काळा ककवा गडद िपहकरी रंगािा घि ककवा अधयघि असा असभि, िापहवल्यावर िो प्रवाही बििो. 
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Aviation spirit (अॅस्व्हएशन स्स्पणरट).— म्हिजेि हवमािाचं्या इंहजिासाठी योग्य असे िेल. काही 
उपय क्ि िेलप्रकाराच्या सहंमश्रिािे ियार केलेले असिे. ह्या िेलािे आघाि-हवरोध मभल्य जास्ि असिे व 
िेलािी स्स्थरिा िागंल्या दजािी असिे. एकभ ि बाष्ट्पिशीलिा जास्ि आहि गोठिांक कमी. ह्यालाि 
अॅस्व्हएशि गसॅोहलि ककवा अॅव्गसॅ असेही म्हििाि. 

 
Benzine (बेन्िाइन).— पेरोहलअमपासभि सरळ उत्कलिािभि हिघिारे व ८०° से. िे १३०° से. 

ह्या दरम्याि उत्कलिाकं असिारा िेलप्रकार. हा िेलप्रकार साधारि गसॅोहलि ककवा  पेरोलसारखाि 
असिो. 

 
Bitumen (णबयुमेन) चकवा अॅस्फास्ल्टक णबयुमेन. — पाहा अस्फाल्ट. 
 
Black oil (ब्लॅक ऑइल) = काळे तेल.— ही सजं्ञा सामान्यपिे जड व दाट रंगाच्या 

पेरोहलअमजन्य द्रव्यासंाठी वापरिाि. उदाहरिाथय, जड हडझेल िेल, फ्य एल ऑइल, वगैरे. ह्या िेलाच्या 
टाक्या स्वच्छ केल्याहशवाय पाढंऱ्या िेलासाठी म्हिजे पेरोल, केरोसीि ह्यासंाठी वापरिा येि िाहीि. 

 
Bottoms (बॉटम्स) = तळाचा अवशेष.— खहिज िेलािे ऊध्वयपािि केल्यावर टाकीच्या िळाशी 

उरिारा अवशषे. 
 
Casing head gasoline (केचसि हेड िॅसोणलन).— ह्यालाि िैसर्मगक गसॅोहलि असेही म्हििाि. 

िैसर्मगक वायभपासभि वगेळा केलेला कमी उत्कलिाकं असलेला द्रव पदाथय. ह्यामध्ये प्रॉपेि व बय टेि ह्यािें 
बरेि प्रमाि असिे. ह्यापैकी सवय प्रॉपेि वायभ व बराि बय टेि वगेळा करूि काढल्यावर हमळिारे गसॅोहलि 
द्रव्य. 

 
Catalyst (कॅटाणलस्ट) = उत्पे्ररक.— रासायहिक अहिहक्रयेिा वगे वाढहवण्यासाठी बाहेरूि 

घािलेला पदाथय. अहिहक्रया झाल्यािंिर उत्पे्ररकामध्ये रासायहिक फेरफार काहीि ि होिा उत्पे्ररक 
जसाच्या िसा राहिो. उत्पे्ररक त्याम ळे प िः प न्हा वापरिा येिो. उत्पे्ररक हे वैहशष्ट्यपभिय असिाि. म्हिजे 
एका अहिहक्रयेमध्ये उपय क्ि ठरलेला उत्पे्ररक द सऱ्या अहिहक्रयेमध्ये उपयोगी पडि िाही. 

 
Cracking (कॅ्रचकि) = भंजन.— उष्ट्ििेच्या साहाय्यािे केलेले रासायहिक द्रव्यािें हवघटि. 

हवशषेिः उच्च उत्कलिाकं असलेल्या खहिज िेल पदाथांिे उष्ट्ििेिे जास्ि बाष्ट्पिशील द्रव्यामंध्ये रूपािंर 
करिे. ह्या प्रहक्रयेमध्ये मोठ्या रेिभंिी मोडिोड होऊि, त्यामधभि लहाि लहाि रेिभ ियार होिाि. 

 
Distillation (णडस्स्टलेशन) =  ऊध्वमपातन.— द्रवािे प्रथम बाष्ट्पीकरि, िंिर बाष्ट्पािे संघिि व 

संघिि झालेले द्रव्य वगेळे काढभि घेण्यािी प्रहक्रया. अबाष्ट्पिशील द्रव्यापंासभि बाष्ट्पिशील द्रव्य वगेळे 
करण्यािी प्रहक्रया. 

 
Dry Gas (ड्राय िॅस) =  कोरडा वाय.ू— सहज द्रवरूप होिारे घटक वगेळे केल्यावर उरलेला 

कोरडा पेरोहलअम (खहिज िेल) वायभ. 
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Emulsion (इमल्शन) = पायस.— एकमेकामंध्ये ि हमसळिाऱ्या दोि द्रवापंकैी एकािे द सऱ्यामध्ये 
सभक्ष्म किाचं्या स्वरूपामध्ये पसरिे. उदा. पािी िेलामध्ये ककवा िेल पाण्यामध्ये. 

 
Ester (एस्टर).— काबयिी आम्ल व ऑल्कोहोल ह्यािंा रासायहिक सयं ग झाल्याि हे द्रव्य ियार 

होिे. उदा. इहथल आल्कोहोल व असेॅहटक आम्ल. ह्यापंासभि इहथल अहॅसटेट हा एस्टर हमळिो. 
 
Ether (इथर).— आल्कोहोलमधील हायड्रॉस्क्सल (HO) गटािील हायड्रोजिच्या जागी 

आस्ल्कल ककवा अॅहलल गट समाहवष्ट झाल्यािे बिलेला संय ग. असे सयं ग बाष्ट्पिशील असभि, त्यािंा द्रावक 
म्हिभि उपयोग होिो. 

 
Fractional distillation (फॅ्रक्शनल णडस्स्टलेशन) = प्रभाजी ऊध्वमपातन, प्रभाजनीकरि.—

हिरहिराळे उत्कलिाकं असिाऱ्या द्रव्यांच्या हमश्रिािे प्रिाजीकरि िंत्र. ह्यासाठी प्रत्येक द्रव्याच्या 
उत्कलिाकंावर त्या द्रव्याच्या ियार होिाऱ्या बाष्ट्पािे हिरहिराळे संघिि करूि हमश्रिािील द्रव्ये वगेळी 
वगेळी करिाि. झालाि प्रिाजिीकरि म्हििाि. 

 
Fuel oil (फ्युएल ऑइल) = इधंन तेल.— ही संज्ञा म ख्यिः हवद्य ि शक्िी ककवा उष्ट्ििा हिमाि 

करण्यासाठी वापरावयािे िेल ह्यासाठी वापरिाि. कारखान्यािंील बॉयलर ककवा िट्ट्या  िापहवण्यासाठी 
हे िेल वापरिाि. महत्त्वािे घटक वगेळे केल्यािंिर उरलेल्या खहिज िेलािा हा िाग असिो. 

 
Gas oil (िॅस ऑइल).— हे िेल केरोसीि व हलके वंगि िेल ह्याचं्या दरम्याि उत्कलिाकं 

असलेले असे हे िेल आहे. इंधि वायभ शहरामध्ये प रहविा यावा म्हिभि ह्या िेलािे िजंि करूि  हमळिारा 
वायभ व वॉटर गसॅ ह्यािें हमश्रि करिाि. ह्या िेलािे आिखीही बरेि उपयोग आहेि. 

 
Gasoline (िॅसोणलन).— ८०° से. िे २००° से. ह्या दरम्याि उत्कलिाकं असलेला हा द्रव पदाथय. 

ह्यािा अन्िदयहि इंहजिामध्ये उपयोग होिो. ह्यालाि अमेहरकेमध्ये मोटार स्स्पहरट, मोटार गसॅोहलि ककवा 
ि सिे ‘गसॅ’ असेही म्हििाि. इिरत्र त्यालाि ‘पेरोल’ असे म्हििाि.  

 
Illumination oil (इल्युणमनेशन ऑइल) = प्रकाश तेल.— हे िेल म्हिजेि हदव्यासाठी व 

कंहदलासाठी वापरावयािे िेल. म्हिजेि केरोसीि ककवा रॉकेल.  
 
Inhibitor (इस्न्हणबटर) = अन्तर्गवरोधक.— अहिष्ट रासायहिक अहिहक्रया मंदाविारा ककवा 

अटकाविारा अल्प प्रमािाि आि वापरण्याि येिारा पदाथय. अन्िर्मवरोधक िेलसाठ्याच्या टाकीमध्ये िो 
घािला िर िेलामध्ये गाळ जमा होि िाही ककवा वगंि िेलािा रंग बदलि िाही ककवा इहंजिाच्या यतं्र 
िागािंी खराबी होि िाही. 

 
Isomerism (आयसोमेणरिम) = समर्टकता.— दोि ककवा अहधक काबयिीसंय गामंध्ये असलेल्या 

अिभंिे जर प्रकार व त्यािंी संख्या िेवढीि असली, परंि  त्या सयं गाचं्या रििेमध्ये फरक झाला िर िे 
वगेळ्या वगेळ्या ग िधमांिे संय ग बििाि. त्या सयं गामंध्ये समघटकिा आहे व िे संय ग समघटकी आहेि 
असे म्हििाि. 
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Kerosene (केरोसीन) = म्हिजे रॉकेल.— खहिज िेलाच्या ऊध्वयपाििािभि हिघिारा िेल 
हविाग. १५०° से. िे ३००° से. ह्या त्याच्या उत्कलिाकंाच्या मयादा आहेि. ह्या हविागािे ऊध्वयपािि पेरोल 
हविाग व गसॅ ऑइल हविाग ह्याचं्या दरम्याि होिे. त्यािे प्रम ख उपयोग प्रकाशासाठी कंहदलामध्ये व 
उष्ट्ििेसाठी स्टोव्हमध्ये होिो. केरोसीि काही अन्िदयहि इंहजिासंाठी इधंि म्हिभि वापरिाि. ह्यालाि 
पॅराहफि ककवा पॅराहफि िेल असेही म्हििाि. परंि  ही िाव ेवापरिे िभक आहे. द सऱ्या िेल प्रकारासंाठी 
ह्या संज्ञा वापरिाि. 

 
Liquefied gas = द्रवरूप वाय.ू— हा म ख्यिः हलक्या हायड्रोकाबयििा बिलेला असिो. िेहमीिे 

िपमाि व दाब ह्यामध्ये हे हायड्रोकाबयि वायभरूप असिाि. परंि  दाब वाढहवल्यास ि द्रवरूप होिाि. 
द्रवरूप होिारे हायड्रोकाबयि वायभ म्हिजे प्रोपेि व बय टेि. द्रवरूप केल्यािे ह्या जळाऊ वायभंिी वाहिभक, 
वापर व साठा करिे ह्या गोष्टी सोप्या होिाि. ह्यालाि L.P.G. म्हिजे हलहिफाइड पॅरोहलअम गसॅ ककवा 
बाटलीबंद वायभ (bottled gas) असेही म्हििाि. बाजाराि हमळिारे बशिे, िॅिरल गसॅ, वगैरेिे गसॅ 
हसकलडर िे हेि. 

 
Long term burning oil (लाँि टमम बणनिंि ऑइल) = म्हिजेच दीर्मकाळ जळिारे तेल.— हा एक 

केरोसीि िेलािाि प्रकार आहे. वािीच्या हदव्यामध्ये दीघयकाळ जळि राहिे हा त्यािा ग ि. त्याम ळे 
हदव्याकडे लक्ष द्याव ेलागि िाही. रेल्वचे्या हसग्िलसाठी हाि िेलप्रकार वापरिाि. म्हिभि ह्याला ‘हसग्िल 
िेल’ असेही म्हििाि. 

 
Mineral oil = खणनज तेल.— ही संज्ञा थोड्या व्यापक अथािे केव्हा केव्हा वापरिाि. ह्यामध्ये 

खािीिभि काढलेल्या िेलाबरोबर दगडी कोळशापासभि ककवा शलेपासभि हमळिाऱ्या िेलािाही अंििाव 
केला जािो. 

 
Monomer (मानोमर) = एकवाणरक.— एकि एक रेिभ असिारा पदाथय. ह्याउलट पॉहलमर 

म्हिजे बह वाहरक. बह वाहरक रेिभिी घडि बरेि एकवाहरक रेिभंिी जोडिी होऊि होिे. उदा. इहथहलि हा 
एकवाहरक रेिभ आहे त्यापासभि पॉहलइहथहलि हा बह वाहरक रेिभ बििो. 

 
Motor oil (मोटर ऑइल).— हे िेल म्हिजे मोटर इहंजिमध्ये वापरण्याि येिारे श द्ध केलेले 

वगंि िेल होय. 
 
Motor spirit (मोटर स्स्पणरट).— हा शबद इंग्लडमध्ये पेरोलजवजी वापरण्याि येिो. ह्यालाि 

द सरे पयायी शबद म्हिजे ‘गसॅोहलि’ मोटार इधंि. 
 
Naphtha (नॅफ्था).— खहिज िेलाच्या ऊध्वयपािि प्रहक्रयेमध्ये पेरोल हविाग वगेळा झाल्यावर व 

केरोसीि हविाग स रू होण्यापभवीिा मधला िेल हविाग. त्याच्या उत्कलिाकं मयादा ८०° से. िे १३०° से. 
अशा साधारििः असिाि. त्यािे िजंि करूि द सरी रासायहिक द्रव्ये ियार करण्यासाठी त्यािा बराि 
उपयोग होिो. त्यािा ऑक्टेिाकं अल्प असल्यािे व प्रज्वलिाकं (flash point) कमी असल्यािे, िो िेल 
हविाग, केरोसीि हविाग ककवा फ्य एल िेल हविाग ह्यापासभि वगेळा करिे आवश्यक असिे. थोड्या 
प्रमािाि त्यािा उपयोग टबोइस्न्जिाच्या हवमािासाठी होिो. ओले रंग आिखी प्रवाही करण्यासाठी आहि 
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पाण्याहविा कपडे ध ण्यासाठी म्हिजे ड्रायस्क्लकिगसाठी त्यािा उपयोग होिो. ह्यालाि ‘जड बेन्झाइि’ 
ककवा ‘जड गसॅोहलि’ असेही म्हििाि. 

 
Naphthenes (नॅफ्थीन्स) = संतृप्त वलययुक्त हायड्रोकाबमन द्रव्ये.— त्यािें सवयसाधारि सभत्र Cn 

H2n असे असिे. अॅरोमहॅटक द्रव्ये ही पि वलयय क्ि पि असंिृप्ि असिाि. असा दोहोंमध्ये फरक आहे. 
 
Natural gas (नॅचरल िॅस) = नैसर्गिक वाय.ू— ह्यालाि Casing head gas (केकसग हेड गसॅ) 

असेही म्हििाि. त्यामध्ये प्रम ख घटक ‘हमथेि’ हा असिो. हा िभहमगि वायभ बह धा िेलाबरोबर बाहेर येिो. 
ह्या वायभमध्ये खहिज िेलािा अंश जास्ि असल्यास त्याला ओला वायभ (wet gas)  म्हििाि, िर िेि 
प्रमाि िगण्य असल्यास त्याला कोरडा वायभ म्हििाि. 

 
Natural gasoline (नॅचरल िॅसोणलन) = नैसर्गिक िॅसोणलन चकवा पेट्रोल.— िैसर्मगक वायभबरोबर 

हमहश्रि असलेले द्रवरूप िेल. ह्या िेलामध्ये थोड्याफार प्रमािाि प्रोपेि व बय टेि हे वायभ एकरूप झालेले 
असिाि. िे वगेळे केल्यावर उरिाऱ्या िेलाला स्स्थरावलेले गॅसोहलि म्हििाि. िैसर्मगक गसॅोहलि द सऱ्या 
गसॅोहलिशी संहमश्रि करूि िंिर वापरिाि. 

 
Octane number (ऑक्टेन नंबर) = ऑक्टेनाकं.— पेरोलच्या ककवा गसॅोहलिच्या 

ऑक्टेिाकंावरूि त्यािे आघािहवरोध मभल्य ठरहवले जािे. ऑक्टेिाकं जेवढा जास्ि िेवढे त्या िेलािे 
आघािहवरोध मभल्य जास्ि. एका प्रमाहिि इहंजिामध्ये हे आघािहवरोध मभल्य ठरहवले जािे. प्रथमिः 
आयझो-ऑक्टेि व िॉमयल हेपे्टि ह्या दोि हायड्रोकाबयि द्रव्यािंी हमश्रिे बिहविाि. ह्या हमश्रिामध्ये आयझो-
ऑक्टेििे शकेडा प्रमाि १० पासभि ९० पयंि क्रमाक्रमािे वाढहविाि. िर हेपे्टििे प्रमाि ९० पासभि १० पयंि 
कमी कमी करिाि. ह्या हवहवध कृहत्रम हमश्रिािंी आघािहवरोध मभल्ये म्हिजेि ऑक्टेिाकं १० िे ९० असे 
क्रमाक्रमािे वाढि जािाि. िवीि िेलािा ऑक्टेिाकं ठरवावयािा असेल िर त्यािे आघािहवरोध मभल्य 
कोित्या कृहत्रम हमश्रिाशी हमळिेज ळिे आहे िे पाहिाि. िवीि िेलाला त्या कृहत्रम हमश्रिािा ऑक्टेिाकं 
देिाि. ह्या मागील ित्त्व म्हिजे श द्ध आयझो-ऑक्टेि ह्या द्रव्यािा आघािहवरोध मभल्याकं ककवा ऑक्टेिाकं 
१०० धरिाि िर श द्ध िॉमयल हेपे्टििा आघािहवरोध मभल्याकं म्हिजेि ऑक्टेिाकं ० आहे असे गृहहि 
धरण्याि येिे. 

 
Olefin (ऑणलणफन) = असंतृप्त हायड्रोकाबमन.— सवयसाधारि सभत्र Cn H2n. 
 
Petrol (पेट्रोल) म्हिजेि, मोटार स्स्पहरट, गसॅोहलि, गसॅ. 
 
Petrolactum (पेट्रोलॅक्टम).— ह्यालाि पेरोहलअम जेली ककवा ‘हमिरल जेली’ असेही म्हििाि. 

पेरोलॅक्टम म्हिजे सभक्ष्म स्फहटकी मेि व िेल ह्यािें हमश्रि असिे. ह्यालाि सॉफ्ट (मऊ) पॅराहफि असेही 
म्हििाि. 

 
Petroleum coke (पेट्रोणलअम कोक).— खहिज िेलािे िजंि हक्रयेमध्ये कोक हे एक उपद्रव्य 

आहे. हा कोक म्हिजेि जवळ जवळ श द्ध काबयि असभि त्यामध्ये राखेिे प्रमाि फारि सभक्ष्म असिे. ि लिेिे 
कोळशाच्या कोकमध्ये राखेिे प्रमाि जास्ि असिे. 
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Petroleum ether (पॅट्रोणलअम इथर).— ह्या िेलािा उत्कलिाकं बराि कमी म्हिजे ४०° से. िे 
६०° से. एवढा असभि त्यािी सहज बाष्ट्पिशीलिा जास्ि असिे. ह्यािा उपयोग म ख्यिः द्रावक म्हिभि 
करिाि. 

 
Polymerisation (पॉणलमरायिेशन) = बहुवाणरकीकरि.— एकाि पदाथाच्या दोि ककवा अहधक 

एकवाहरक रेिभिंा संयोग होऊि िवीि मोठ्या रेिभिा सयं ग बिण्यािी रासायहिक प्रहक्रया. िवीि बह वाहरक 
सयं गािा रेिभ हा मभळच्या रेिभिाराच्या काही पटीिे मोठा असिो. 

 
Power kerosene (पॉवर केरोसीन).— जास्ि बाष्ट्पिशील असे हे केरोसीि असभि त्याच्या 

उत्कलिाकं मयादा १५०° से. िे २६०° से. अशा आहेि. त्यािे आघािहवरोध मभल्य िागंले असिे. ह्या 
िेलािा उपयोग रकॅ्टर िालहवण्यासाठी करिाि. ह्याला वपेोरायकझग ऑइल (vaporising oil) म्हिजे 
बाष्ट्पिशील िेल असेही म्हििाि. 

 
Radical (रॅणडकल) = मूलक.— संय गाचं्या श्रेिीमध्ये आढळिारा अिभगट. रासायहिक 

अहिहक्रयामंध्ये रेिभमधील हा अि गट ि बदलिा िसाि राहिो. परंि  रेिभच्या इिर िागामंध्ये फेरबदल होऊ 
शकिाि. CH3; C3H5; NH2 हे मभलक आहेि. 

 
Promoter (प्रमोटर) = वधमक.— उत्पे्ररकाच्या काययक्षमिेमध्ये प ष्ट्कळ वाढ करिारा पदाथय. 
 
Rectifying column (रेस्क्टफाइिं कॉलम) = णवशोधक स्तंभ.— द्रवहमश्रिािभि एखादे द्रव्य वगेळे 

करण्यासाठी प िः प न्हा ऊध्वयपािि करिारा स्िंि. 
 
Signal Oil (णसलनल ऑईल).— दीघयकाळ हदव्याि जळिारे िेल. 
 
Solvent extraction (सॉल्वंट एक्स्ट्रकॅ्शन ).—  द्रावकाच्या साहाय्यािे पथृक्करि. एकत्र 

हमसळलेले दोि पदाथय वगेळे करूि घेण्यासाठी द्रावकािा उपयोग करण्यािे िंत्र. वापरावयािा द्रावक 
हमश्रिािील कोित्या िरी एका द्रव्याशी ि हमसळिारा पि द सरे द्रव्य हवरघळविारा असला पाहहजे. 
हमश्रिामध्ये द्रावक घालभि हे िवीि हमश्रि िागंले हालहवल्यावर त्या हमश्रिािे दोि थर होिाि. एक थर ि 
हमसळिाऱ्या द्रव्यािा व द सरा द्रावकािा. हे दोि थर वगेळे वगेळे केल्यावर, एक श द्ध द्रव्य व द्रावकामध्ये 
झालेले द सऱ्या द्रव्यािे द्रावि ही वगेळी होिाि. द्रावकािा उत्कलिाकं आि हवरघळलेल्या द्रव्याच्या 
उत्कलिाकंापेक्षा बराि कमी असावा लागिो. त्याम ळे ियार झालेल्या द्राविािे ऊध्वयपािि केल्यास 
द्रावकािी वाफ होिे व द सरे द्रव्य मागे हशल्लक राहिे. अशािऱ्हेिे हमश्रिािील घटक पृथक होिाि. 
हवद्रावकाच्या वाफेिे संघिि करूि हमळहवलेला द्रावक प िः प न्हा वापरिा येिो त्याम ळे थोडासा द्रावक 
प ष्ट्कळशा हमश्रिािील घटकािंी श द्ध स्वरूपाि हविागिी करू शकिो. 

 
Sour crude (सॉवर कू्रड) = आबंट खणनज तेल.— गंधक सयं गय क्ि खहिज िेलाला आंबट िेल 

म्हििाि. 
 
Sour gas (सॉवर िॅस) = आबंट वाय.ू— गंधक सयं गय क्ि वायभ. 
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Stabilised gasoline (स्टॅणबलाइज्ड िॅसोणलन) = स्स्थरता आलेले िॅसोणलन.— हविाजि करूि 
बाष्ट्पदाब एका हवहशष्ट मयादेमध्ये आिलेले गसॅोहलि. 

 
Straight run gasoline (स्टेट रन िॅसोणलन) = सरळ हमळिारे गसॅोहलि.— ह्यासाठी िजंि 

हक्रया लागि िाही. 
 
Sweet gas (स्वीट िॅस) = गंधकसय ग हवरहहि वायभ. 
 
Vaporised oil (वेपोराइज्ड ऑईल ).— म्हिजेि पॉवर केरोसीि. 
 
Water gas (वॉटर िॅस) म्हिजे काबमन मोनॉक्साइड व हायड्रोजन ह्ाचें णमश्रि.— पाण्यािी 

वाफ जर िापभि लाल िडक झालेल्या कोकवरूि सोडली िर वाफ व काबयि (कोक) ह्यामध्ये रासायहिक 
अहिहक्रया होऊि वरील जळाऊ वायभ हमश्रि ियार होिे. 

 
White oil (व्हाइट ऑईल) = शुभ्र तेल.— िागंले श द्धीकरि करूि रंगहवरहहि केलेला वगंि िेल 

हविाग. ह्यािा उपयोग औषध म्हिभि ककवा प्रसाधि द्रव्याचं्या हिर्ममिीमध्ये करिाि. 
 
White spirit (शुभ्र स्स्पणरट).—हा गसॅोहलि व केरोसीि ह्यामंधील हविाग. (उत्कलिाकं १५०° 

से. िे २४०° से) ह्यालाि िॅफ्था ककवा पेरोहलअम स्स्पहरट असेही म्हििाि. 
 
Soft paraffin (सॉफ्ट पॅराणफन).— ह्यालाि पेरोलॅक्टम ककवा पॅराहफि जेली असे म्हििाि. 
 
Wild gasoline (वाइल्ड िॅसोणलन ).— हे अस्स्थर असे गसॅोहलि आहे. प्रसामान्य िपमाि व दाब 

ह्यामंध्ये वायभरूप असिारी द्रव्ये ह्यामध्ये एकरूप झालेली असिाि. ह्या गसॅोहलििी सहज बाष्ट्पिशीलिा 
जास्ि असिे. 
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पणरणशष्ट दोन 
पेट्रोरसायनासंाठी लाििारी आरंभ व मध्यम द्रव्ये  

 
काबयिी द्रव्यािंा पहरिय िसिाऱ्यािंा पेरोरसायिाचं्या उद्योगामंध्ये येिाऱ्या रसायिािंी िाव ेवािभि काही 
हवशषे अथयबोध होिार िाही. म्हिभि त्या द्रव्यािें स्वरूप व त्यािें उपयोग ह्याहवषयी थोडी माहहिी देण्याि 

येि आहे. 
 

क्रमां
क 

रासायहिक द्रव्ये (१) हवहशष्ट ग ि 
(२) हवहशष्ट घििा 

गोठिाकं 
°से. 

उत्कलिाकं 
°से. 

उपयोगािे के्षत्र 

१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ ॲहक्रलो-िायराइल 

(Acrilo-nitrile) 
रंगहीि द्रव, ०·८००४ ... +७७° ब िा-N, संश्लेहषि रबर 

प्लॅस्स्टक, संश्लेहषि िंिभ 
पॉहल ॲहक्रलो िायराइल 
वगैरेच्या हिर्ममिीमध्ये. 

२ ॲहडहपक आम्ल 
(Adipic acid) 

रंगहीि िे हपवळसर 
स्फहटक १·३६० 

+१५२° +२६५° िायलॉि, हेक्झाहमहथहलि 
डायअहमि, प्लॅस्स्टक, 
रेहझि, संश्लेहषि रबर, 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

३ ॲहडपो-िायराइल 
(Adipo-nitrile) 

रंगहीि द्रव ... ... िायलॉिसाठी लागिाऱ्या 
हेक्झाहमहथहलि डाय-
अहमिच्या हिर्ममिीमध्ये. 

४ ॲहिहलि (Aniline) रंगहीि िेलकट द्रव 
१·०२३ 

-६·२° +१८४° रंगद्रव्ये, मध्यमद्रव्ये, रबर 
त्वरक, ऑस्क्सडीिविरोधी, 
औषधी, प्लॅस्स्टक व स्फोटक 
द्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

५ n ॲहमल आल्कोहोल 
(n Amyl alcohol)   

रंगहीि द्रव, ०·८१२ ... +१३७° ॲहमल ॲहसटेड, 
लाखरोगि, द्रावक व 
आकाययिा साहाय्यक ह्यांच्या 
हिर्ममिीसाठी व रबर 
वल्किायझेशिसाठी 
उपयोग. 

६ n ॲहमल-क्लोराइड 
(n Amyl chloride) 

रंगहीि द्रव, ०·८८३ ... ... ॲहमलिे द सरे संय ग ियार 
करण्यासाठी व रबर, सीमेंट 
व द्रावक म्हिभि उपयोग. 

७ ॲमोहिअम् िायरेट 
(Ammonium nitrate) 

रंगहीि ककवा सफेि 
स्फहटक १·७२५ 

+१७०° ... खि म्हिभि, िायरोजििे 
ऑक्साइड शोषक म्हिभि व 
िायरस ऑक्साइड व 
कीटकिाशक ह्यांच्या 
हिर्ममिीसाठी. 

८ ॲमोहिअम् सल्फेट 
(Ammonium 
sulphate) 

पाढंरा िे कपगट रंगािे 
स्फहटक १·७७ 

... ... खि, अस्ग्िहवरोधक, 
पाण्यािे श द्धीकरि, ह्यासाठी 
व कापड धंद्यामध्ये उपयोग. 
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९ ॲमोहिआ (Ammonia) रंगहीि वायभ ककवा 
द्रव ०·७७ (द्रवरूप). 

-३३° ... िायहरक आम्ल, ॲमोहिअम् 
िायरेट, ॲमोहिअम् सल्फेट, 
य हरआ, हायड्रहझि, वगैरे 
द्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी व 
प्रशीिकामध्ये व द्रावक 
म्हिभि उपयोग. 

१० ॲहलल आल्कोहोल 
(Allyl alcohol) 

रंगहीि द्रव 
०·८५२ 

-१२९° +९७° प्लॅस्स्टक, स गंधी, 
स्वादकारी, औषधी वगैरे 
द्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

११ ॲहलल क्लोराइड 
(Allyl chloride)   

रंगहीि द्रव, ०·९३८ ... +४५° प्लॅस्स्टक, वार्मिश, आसंगी 
द्रव्ये व ॲहलल आल्कोहोल 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

१२ ॲहसटॅहिलाइड 
(Acetanilide) 

पाढंऱ्या स्फहटकी 
पत्र्या, १·२१ 

+११६° +३०३° सेल्य लोज एस्टर, लाख, 
रोगिाला स्स्थरिा 
आिण्यासाठी व रंगद्रव्ये, 
मध्यम द्रव्ये, औषधी द्रव्ये 
ह्याचं्यासाठी उपयोग. 

१३ ॲहसटास्ल्डहाइड(Acet
aldehyde) 

रंगहीि द्रव, ०·७८ -१२३° +२०·२° ॲसेहटक आम्ल, ॲसेहटक 
ॲन्हायड्राइड, बय हटल 
आल्कोहोल, हफिॉहलक 
रेहझि, संश्लेहषि रबर, ह्यािंी 
हिर्ममिी. 

१४ ॲहसहटहलि(Acetylen
e) 

रंगहीि वायभ ... -८४° व्हायहिल क्लोराइड, 
हिओहप्रि संश्लेहषि रबर, 
व्हायहिल ॲहसटेट, 
ॲहसहटहलि काजळी, हवद्य ि 
वाहक रबर व प्लॅस्स्टक 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

१५ ॲसेहटक आम्ल 
(Acetic acid) 

रंगहीि द्रव, १·०५१ +१६° +११८° ॲसेहटक ॲन्हायड्राइड, 
संश्लेहषि िंिभ व प्लॅस्स्टक 
ह्याचं्या उत्पादिासाठी व 
संश्लेहषि रबर ह्यासाठी 
साकलक, आम्लीकारक, 
द्रावक वगैरेसाठी. 

१६ ॲसेहटक ॲन्हायड्राइड 
(Acetic anhydride) 

रंगहीि द्रव, १·०८३ ... +१४७° ॲहसटेट रेयॉि व सेल्य लोज 
ॲहसटेट ह्याचं्या 
उत्पादिामध्ये. 

१७ ॲहसहटहलि बलॅक 
(Acetylene black) 

काबयि बलॅकपेक्षा 
जास्ि गॅ्रफाइटरूप 
घि. 

... ... ॲहसहटहलि पासभि 
बिहविाि. कोरड्या हवजेरी 
घटामध्ये उपयोग व िैसर्मगक 
रबरामध्ये पभरक म्हिभि 
उपयोग. 

१८ ॲहसटोि (Acetone) रंगहीि द्रव, ०·७९७ -९४° +५६° प्लॅस्स्टक, पृष्ठलेखि, 
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आसंगी द्रव्ये ह्याचं्यासाठी, 
मेि श द्धीकरिामध्ये व 
द्रावक,  ॲहसहटहलन् शोषक 
म्हिभि त्यािा उपयोग. 

१९ आयसोबय हटल 
आल्कोहोल (Isobutyl 
alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·८०६ -१०८° +१०७° द्रावक म्हिभि व 
आयसोबय हटल ॲहसटेट, 
आयोबय हटल आस्ल्डहाइड 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी व रंग 
काढभि टाकण्यासाठी 
उपयोग. 

२० आयसो बय हटहलि 
(Iso butylene) 

रंगहीि वायभ 
०·६ 

-१३९° -७° आस्ल्कलेट व बह वाहरकी 
गसॅोहलि व बय हटल रबर 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

२१ आयसो-ऑस्क्टल 
आल्कोहोल 
(Iso-octyl alcohol)   

रंगहीि द्रव, ०·८३२ ... +१८२° िे 
१९५° 

द्रावक, पायसीकारक, 
फेिरोधी म्हिभि व आकाययिा 
साहाय्यक संश्लेहषि घट्ट 
होिारी िेले, ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

२२ आयसोहप्रि 
(Isoprene) 

रंगहीि द्रव, ०·६८ ... +३४° बय हटल व अन्य संश्लेहषि 
रबर प्लॅस्स्टके व रसायिे 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

२३ आयोप्रॉहपल 
आल्कोहोल 
(Isopropyl alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·७८६ -८६° +८२° लाख रोगि, ॲहसटोि, 
गोठिरोधी, द्रावक, 
हिष्ट्कषयक, व हिजयलक 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

२४ आयसोफ्थॅहलक आम्ल 
(Isophthalic acid) 

पाढंरे स्फहटकय क्ि 
घि 

+३५०° ... पृष्ठलेपि, आकाययिा 
साहाय्यक, पॉहलएस्टर 
रेहझि ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

२५ इथेिॉल अहमि 
(Ethanol amine) 

रंगहीि िेलकट द्रव, 
१·०२ 

... +१७०° ॲमोहिआिी हिर्ममिी व 
हिमयलक व औषधी द्रव्ये 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

२६ इहथल आल्कोहोल 
(Ethyl alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·८ ... +७८° द्रावक म्हिभि, 
ॲहसटास्ल्डहाइड, इहथल 
ॲहसटेट, इथर, क्लोरोफॉमय, 
आयडोफॉमय बय टाहडि, 
संश्लेहषि रबर, संश्लेहषि 
औषधीद्रव्ये ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

२७ इहथल क्लोराइड 
(Ethyl chloride) 

रंगहीि वायभ 
०·९२१ (द्रव्यरूप) 

-१४०° +१२·५° टेराइहथल लेड व इहथल 
सेल्य लोज प्रशीििकारक 
द्रव्य म्हिभि व फॉस्फरस, 
गंधक, रेहझि, िेल व मेि 
ह्यािंा द्रावक म्हिभि. 
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२८ इहथल बेस्न्झि (Ethyl 
benzene) 

रंगहीि द्रव, ०·८६० ... +१३६° स्टायहरिच्या हिर्ममिीमध्ये, 
मध्यम द्रव्य, द्रावक व 
हवरलकारक म्हिभि उपयोग. 

२९ इहथहलन् (Ethylene) रंगहीि वायभ, ०·६ 
(द्रवरूपामध्ये) 

-१६९° -१०२° इहथहलि ग्लायकॉल, इहथल 
आल्कोहोल, इहथहलि डाय 
ब्रोमाइड, इहथहलि 
डायक्लोराइड, स्टायहरि 
वगैरेच्या हिर्ममिीसाठी. 

३० इहथहलि ऑक्साइड 
(Ethylene Oxide) 

रंगहीि वायभ 
०·८७ (द्रव्यरूप) 

-१११° +१०° इहथहलि ग्लायकॉल, 
इेथेिॉल अहमि 
ॲहक्रलोिायराइल, इहथहलि 
डायक्लोराइड ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी व मध्यम द्रव्य 
म्हिभि. 

३१ इहथहलि ग्लायकॉल 
(Ethylene glycol)   

रंगहीि द्रव, १·११ ... +१९७° गोठि रोधी द्रावक व 
रासायहिक मध्यम द्रव्य 
म्हिभि आहि संश्लेहषि िंिभ, 
रेहझि, औषधी द्रव्ये वगैरेच्या 
हिर्ममिीसाठी. 

३२ इहथहलि डायअहमन्  
(Ethylene diamine) 

रंगहीि द्रव, ०·९ +८·५° +११७° िेल व मेि ह्यांच्यासाठी 
द्रावक आहि रबर-त्वरक व 
आसंगी द्रव्ये म्हिभि उपयोग 
होिो. 

३३ इहथहलि 
डायक्लोराइड 
(Ethylene dichloride) 

रंगहीि िेलकट द्रव, 
१·२५ 

... +८३° िेल, मेि, रबर व प्लॅस्स्टक 
ह्यासंाठी द्रावक, टेराइहथल 
लेड, लाखरोगि, पेंट 
घालहवण्यासाठी आद्रयक 
म्हिभि व इहथहलि 
डायअहमि ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

३४ इहथहलि डायब्रोमाइड 
(Ethylene 
dibromide) 

रंगहीि द्रव, २·१७ ... +१३१° टेरा इहथल लेड, ह्या आघाि 
हवरोधी द्रव्यासंाठी, प्लॅस्स्टक 
िेल व मेि ह्यांिा द्रावक 
म्हिभि जलरोधी संय गे ियार 
करण्याच्या कामी आहि 
सेल्य लाइड ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

३५ इपॉस्क्स रेहझि 
(Epoxy resin) 

... ... ... हफिॉल, ॲहसटोि व 
इहपक्लोरोहायहड्रि ह्याचं्या 
संयोगीकरिािे होिारे, 
पृष्ठलेपि, आसंगी द्रव्ये व 
प्लॅस्स्टक पटहलिासाठी. 

३६ कॅप्रोलॅक्टम सफेि स्फहटक, +६८° ... संश्लेहषि िंिभ, हवशषेिः 
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(Caprolactum) १·०५  
(७० टके्क द्राविािे ) 
 

िायलॉि ६ व प्लॅस्स्टक 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी व 
लेपि, संश्लेहषि िामडे, 
आकाययिा सहाय्यक ह्यासंाठी 
उपयोग. 

३७ क्य हमि (Cumene) रंगहीि द्रव, ०·८६२ ... +१५२° हवमािाच्या पेरोलिा एक 
घटक व लाख रोगि व 
रासायहिक द्रव्ये ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

३८ काबयि टेराक्लोराइड 
(Carbon tetra 
chloride) 

रंगहीि द्रव, १·५८ ... +७६° द्रावक म्हिभि, हिऑि, 
क्लोरोफॉमय ियार 
करण्यासाठी व क्लोहरिय क्ि 
काबयिी रसायिे, रेहझि व 
लाख रोगिे ह्याचं्यासाठी 
उपयोग. 

३९ काबयि डायसल्फाइड 
(Carbon disulphide) 

रंगहीि द्रव, १·२६  ... +४६° हवस्कोज, रेयॉि, काबयि 
टेराक्लोराइड, रबराच्या 
वस्िभ, वार्मिश, लाख रोगिे 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी ककवा 
रंगलेप, वार्मिश रोगि काढभि 
टाकण्यासाठी व रेहझि, 
रबर, मेि व गंधक ह्यािंा 
द्रावक म्हिभि उपयोग. 

४० काबयि डायॉक्साइड 
(Carbon dioxide)   

रंगहीि वायभ, 
दाबाखाली सफेि 
घिरूप ककवा रंगहीि 
द्रव  

... -७८° रासायहिक मध्यम म्हिभि 
हिजयलक, प्रशीििकारक, 
हिष्ट्क्रीय वािावरिासाठी 
ककवा हिवािावस्था ियार 
करण्यासाठी उपयोग. 

४१ काबयि बलॅक 
(Carbon black) 

काळीपभड, १·८ िे 
२·१ 

... ४,२००° रबराबरोबर संहमश्रिासाठी व 
शाई, काळे रोगि ह्यामध्ये 
वियक म्हिभि उपयोग होिो. 

४२ के्रसॉल 
(Cresol) 

हपवळसर द्रव ... ... प्लॅस्स्टक, आकाययिा 
साहाय्यक, कीटकिाशके 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

४३ क्लोहरिेटेड पॅराहफि 
(Chlorinated 
paraffin) 

हपवळसर रंगािा द्रव 
ककवा रेहझिसारखा 
घि 

... ... आकाययिा साहाय्यक म्हिभि 
व प ष्ट्कळ दाबाखालीही 
काययक्षम वंगि व पभरक द्रव्य 
म्हिभि गंजरोधी रंगलेप 
म्हिभि उपयोग होिो. 

४४ क्लोरोफॉमय 
(Chloroform) 

रंगहीि द्रव, १·५ ... +६१° द्रावक म्हिभि व 
कीटकिाशके कृहमिाशी व 
प्लॅस्स्टक ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 
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४५ स्ग्लसरीि 
(Glycerine) 

रंगहीि िे हपवळरस 
रंगािा द्रव १·२६६ 

+१८° +२९०° आस्ल्कड रेहझिे, संश्लेहषि 
िंिभ ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी व 
द्रावक, गोठिरोधी व 
आकाययिा साहाय्यक म्हिभि 
उपयोग. 

४६ o.झायहलि  
(ortho xylene) 

रंगहीि द्रव, ०·८८ -२५° +१४४° फ्थॅहलक ॲन्हायड्राइड 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

४७ m.झायहलि  
(meta xylene) 

रंगहीि द्रव, ०·८६८ -४७° +१३९° आयसो फ्थॅहलक 
ॲन्हायड्राइड हिर्ममिीसाठी व 
द्रावक म्हिभि उपयोग. 

४८ p.झायहलि  
(para xylene) 

रंगहीि द्रव ककवा 
स्फहटक, ०·८६१  

+१३·२° +१३८° रासायहिक मध्यम म्हिभि व 
संश्लेहषि िंिभ व आकाययिा 
साहाय्यक ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

४९ टाल इि 
(Toluene)   

रंगहीि द्रव, ०·८६६  -९४° +११०° द्रावक म्हिभि उच्च 
ऑक्टेिाकंय क्ि, स हमश्रिािा 
घटक म्हिभि व रंग औषधी 
द्रव्ये, स्फोटक द्रव्ये ह्यासाठी 
लागिारे मध्यम रसायि द्रव्य 
म्हिभि उपयोग. 

५० राय-इथेिॉल अहमि 
(Tri ethanol amine) 

रंगहीि द्रव, १·१२ +२१·२° +३३५° द्रावक व गंज प्रहिबंधक व 
पायसकारक रबरमध्ये 
प्रकीियि कारक म्हिभि व 
प्लॅस्स्टक ह्याच्या 
उत्पादिासाठी उपयोग 
होिो. 

५१ रायइहथहलि 
ग्लायकॉल 
(Tri ethylene glycol) 

रंगहीि द्रव, १·१२ ... +२८७° द्रावक म्हिभि व रासायहिक 
मध्यम व रेहझिे, लाखरोगिे, 
िैसर्मगक वायभच्या 
हिजयलीकरिासाठी उपयोग. 

५२ रायक्लोरो इहथहलि 
(Trichloro ethylene) 

रंगहीि द्रव, १·४६ -७३° +८६° ग्रीज काढभि टाकण्यासाठी व 
महलि कपडे पाण्याहशवाय 
ध ण्यासाठी एक द्रावक 
म्हिभि उपयोग. 

५३ टरेफ्थॅहलक आम्ल 
(Terephthalic acid) 

पाढंरे स्फहटक ककवा 
पभड, १·५१ 

... ... ग्लायकॉलशी संयोग 
झाल्यावर त्या संय गापासभि 
रेहझि, िंिभ हफल्म ह्यांिी 
हिर्ममिी करण्यासाठी. 

५४ डायइहथहलि 
ग्लायकॉल 
(Diethylene glycol) 

रंगहीि द्रव, १·११८ ... +२४६° द्रावक, गोठिरोधी, िैसर्मगक 
वायभ हिजयलक म्हिभि व 
प्लॅस्स्टकच्या हिर्ममिीसाठी. 

५५ डायिायरो-ॲहिहलि 
(Dinitro aniline) 

हपवळे स्फहटक, 
१·६१५ 

+१८८° ... ॲझोवियक हिर्ममिीसाठी व 
गंज प्रहिबंधक म्हिभि 
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उपयोग. 
५६ डायप्रॉहपहलि 

ग्लायकॉल 
(Dipropylene 
glycol.) 

रंगहीि द्रव, १·०२५ ... +२२३° सेल्य लोज ॲहसटेट, 
िायरोसेल्य लोज ह्यासंाठी; 
द्रावक व लाख-रोगिे, 
पृष्ठलेपि आहि आकाययिा 
साहाय्यक ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

५७ िॅफ्थहँलि 
(Naphthalene) 

पाढंऱ्या पत्र्या ककवा 
पभड 
१·१४५ 
 

+८०° +२१८° फ्थॅहलक ॲन्हायड्राइड व 
वीटा िॅफ्थॉल, 
ऑस्क्सडीरोधक व रेहझििा 
द्रावक म्हिभि व 
कीटकिाशके, ब रशीिाशके, 
स्फोटकद्रव्ये, लाख रोगिे, 
वार्मिश रोगिे ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

५८ िॅफ्थहिक आम्ल 
 (Naphthenic acid) 

काळ्या रंगािा द्रव ... ... रंग रोगिे कोरडी करिारी 
द्रव्ये िीव्र दाबाखाली वंगिे 
काययक्षम ठेविारी पभरक द्रव्ये 
ह्याचं्यासाठी लागिारी 
ऑगयिोमेटाहलक क्षार ियार 
करण्यासाठी. 

५९ m.िायरो ॲहिहलि 
(meta nitro aniline) 

हपवळे स्फहटक, 
१·४१ 

+१११° +२८५° रंग द्रव्ये ियार करण्यासाठी 
लागिारे मध्यम द्रव्य म्हिभि. 

६० o.िायरो ॲहिहलि 
 (ortho nitro aniline) 

िारंगी स्फहटक, 
१·४४३  

+७०° ... काबयिी संश्लेषिासाठी व रंग 
द्रव्यासाठी मध्यम द्रव्य म्हिभि 
व फोटोग्राफीच्या हफल्मिा 
ध रकटपिा टाळिारे द्रव्य 
म्हिभि उपयोग. 

६१ p.िायरो ॲहिहलि 
 (paranitro-aniline)   

हपवळे स्फहटक, 
१·४३७  

+१४८° ... रंगद्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी 
मध्यम म्हिभि व क क्क ट 
औषधासाठी आहि गंजरोधी, 
ऑस्क्सडीरोधी म्हिभि 
उपयोग. 

६२ िायरोजि 
(Nitrogen) 

रंगहीि वायभ ०·९६७३ 
(द्रवरूप) 

-२१०° -१०५° ॲमोहिआ, 
ॲहक्रलोिायराइल 
सायिामाइड् सायिाइड, 
वगैरे वगैरे िायरोजिय क्ि 
संय गासंाठी. 

६३ िायरो-बेस्न्झि 
(Nitro-benzene) 

िमकदार हपवळे 
स्फहटक ककवा 
िेलकट द्रव, 
१·१९८६ 

+५·७° +२१०° ॲहिहलि हिर्ममिीसाठी, 
सेल्य लोज इथरसाठी द्रावक 
म्हिभि, धािभ स्वच्छ 
करिाऱ्या द्रावकािा घटक 
म्हिभि, बेस्न्झहडि, 
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ॲझोबेस्न्झि, हििोहलि वगैरे 
द्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी 
लागिारे साधि रसायि 
द्रव्य. 

६४ फ्थॅहलक ॲन्हायड्राइड 
(Phthalic anhydride) 

पाढंया वड्या ककवा 
स ई-सारखे स्फहटक, 
१·५२७ 

+१३१° +२८५° संश्लेहषि रेहझि आकाययिा 
साहाय्यक, कीटक 
पहरसारक ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी. 

६५ पॉहलइहथहलि 
(Polyethylene) 

रंगहीि द्रव ककवा 
पाढंरा घि 
(रेिभच्या 
आकाराि सार) 
 

... ... पािळ प्लॅस्स्टक िाव, वेष्टि 
कागद,पृष्ठरोगि, साच्यािभि 
काढलेल्या पेया, पाते्र, 
िळ, िळ्या, हवद्य िवाहक 
िारावरील वेष्टि वगैरेसाठी 
उपयोग. 

६६ पॉहलप्रॉहपहलि 
 (Polypropylene) 

घिरूप ०·९० +१६८° ... ओिीव कामासाठी, उदे्रकी 
कामासाठी आहि हफल्म, 
िाव, ह्याचं्यासाठी लागिारे 
प्लॅस्स्टक म्हिभि उपयोग. 

६७ पॉहलव्हायहिल 
आल्कोहोल 
(Poly vinyl alcohol) 

पाढंरा िे हपवळा अशा 
रंगािी रुहिहीि व 
गंधहीि, हलकी पभड. 

... ... कागद व िामडे ह्याचं्या 
हिर्ममिीमध्ये 
पहरष्ट्करिकारक व आसंगी 
द्रव्य आहि प्रसाधिे व 
कीटकिाशके ह्यामध्ये 
उपयोग. 

६८ पॉहलस्टायहरि 
 (Poly styrene) 

रंगीहि घि,  ... ... सािे काम, उदे्रकी काम, 
ओहिव काम, पृष्ठ पहरष्ट्करि 
व कापड-पटल ह्याकामी 
उपयोग. 

६९ प्रॉहपल आल्कोहोल 
 (Propyl alcohol)   

रंगहीि द्रव, ०·८०४  -१२७° +९७° द्रावक व रासायहिक मध्यम 
द्रव्य म्हिभि व प्रसाधिे, 
संश्लेहषि रेहझि व लकाकी 
देिाऱ्या हमश्रिासाठी 
उपयोग. 

७० प्रॉहपहलि 
(Propylene) 

रंगहीि वायभ ०·५१ 
(द्रवरूपामध्ये) 

-१८५° -४७° पॉहलप्रॉहपहलि, प्लॅस्स्टक 
द्रव्यासंाठी व ॲहलल 
आल्कोहोल आहि 
आयसोप्रॉहपल 
आल्कोहोलसाठी लागिारे 
मध्यम द्रव्य म्हिभि उपयोग 
होिो. 

७१ प्रॉहपहलि ऑक्साइड 
(Propylene oxide) 

रंगहीि द्रव्य, ०·८३० ... +३४° िायरो सेल्य लोज,सेल्य लोज 
ॲहसटेटसाठी द्रावक म्हिभि 
आहि हिमभयलक ह्यासाठी 



 
 अनुक्रमणिका 

उपयोग. 
७२ प्रॉहपहलि ग्लायकॉल 

(Propylene glycol) 
रंगहीि द्रव, १·०३८ ... १८७° िेल, मेि व रेहझि ह्यांसाठी 

द्रावक, आस्ल्कड रेहझि, 
आकाययिा साहाय्यक ह्यांच्या 
हिर्ममिीसाठी. 

७३ प्रॉहपहलि डाय 
क्लोराइड 
(Propylene 
dichloride) 

रंगहीि द्रव, १·१५८ ... +९६° मेि, िेले, रेहझि, सेल्य लोज 
एस्टर आहि इथर 
ह्याचं्यासाठी द्रावक म्हिभि 
उपयोग. 

७४ फॉमास्ल्डहाइड् 
(Formalde hyde) 

रंगहीि वायभ -११८° -१९° फॉर्ममक आम्ल, य हरआ, 
हेक्साहमहथहलि टेराहमि, 
ॲहसटास्ल्डहाइड, पॅरा 
फॉमास्ल्डहाइड ह्यांच्या 
हिर्ममिीसाठी. 

७५ फॉर्ममक आम्ल 
(Formic acid) 

रंगहीि द्रव उग्रवास, 
१·२२ 
  
 

+८·३° +१०१° हगरिीमध्ये रंगखािे व 
संस्करिखािे ह्यामध्ये व 
हवद्य ि लेपिासाठी व 
औषधासाठी, ऑक्झॅहलक 
आम्ल, धभरीदायक 
कीटकिाशके, 
प्रशीिककारक व स गंधी 
द्रव्ये, लाख रोगिे, ह्यामध्ये 
द्रावक म्हिभि उपयोग होिो. 

७६ १·३ बय टाडाइि 
 (1.3 Butadiene) 

रंगहीि वायभ ०·६२१ 
(द्रवरूप), 

... -४° स्टायहरिशी, 
सहबह वाहरकीकरिािे 
संश्लेहषि रबर (G.R.S.) 
ककवा (G.R.N.) ह्याच्या 
हिर्ममिीसाठी. 

७७ n.बय हटल आल्कोहोल 
(Norm. Butyl 
alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·८१ 
 

... +११७° द्रावक म्हिभि व एस्टसय, 
रेयॉि, लाखरोगि, स्वच्छ 
करिारे द्रावि, रंग काढिारे 
द्रव्य, रंग, वार्मिश आहि 
एिामल ह्यांच्या हिर्ममिीमध्ये. 

७८ Sec.बय हटल 
आल्कोहोल 
 (Sec. Butyl alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·८०८ 
 

-११४° +९९° हमहथल इहथलहकटोिच्या 
हिर्ममिीसाठी, लाखरोगि 
ियार करण्यासाठी रंग 
पािळ करिारा द्रव म्हिभि 
उपयोग. 

७९ बय हटहलि १ 
 (Butylene 1)   

रंगहीि वायभ ०·५९ 
(द्रवरूपामध्ये) 

... -६·३° आस्ल्कलेट, गसॅोहलि, 
बय टाहलि व अन्य रसायिे 
ह्याचं्या हिर्ममिीमध्ये. 

८० बय हटहलि २ 
 (Butylene 2) 

रंगहीि वायभ ०·६२१ 
(द्रवरूपाि) 

... +३·७° आस्ल्कलेट, गसॅोहलि, 
बय टाडाइि व अन्य रसायिे 
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ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 
८१ n.बय हटहरक आम्ल 

(Normal Butyric 
acid) 

रंगहीि द्रव, ०·९५८ ... १६३° सेल्य लोज बय हटरेट व 
सेल्य लोज ॲहसटेट, बय हटरेट 
प्लॅस्स्टक, आकाययिा 
साहाय्यक, लाखरोगिे 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

८२ बेन्झास्ल्डहाइड 
(Benzaldehyde) 

रंगहीि हपवळसर द्रव 
(कड  बदामािा वास) 
१·०४ 

... +१७८° स्वादकारी द्रव्ये, कडभ  बदाम 
ककवा िेरी ह्यांच्या 
स्वादासाठी, साबिामध्ये 
वासासाठी व रंग ककवा इिर 
संश्लेहषि द्रव्यासाठी व िेल, 
रेहझि, सेल्य लोज इथर-
िायरेट ह्याचं्या द्रावकासाठी 
आहि औषधासंाठी उपयोग. 

८३ बेस्न्झि 
(Benzene) 

रंगहीि द्रव, ०·८७९ +५° +८०° हफिॉल, स्टायहरि, 
िायलॉि, हिमयलक, 
ॲहिहलि, 
महॅलइकॲन्हायड्राइड, 
फ्थॅहलक ॲन्हायड्राइड 
डायफेहिल िायरोबेस्न्झि व 
क्लोरोबेस्न्झि ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी द्रावक; उच्च 
ऑक्टेिाकं गॅसोहलििा, 
वार्मिशिा, लाखरोगिािा 
घटक म्हिभि उपयोग. 

८४ बेस्न्झि हेक्झाक्लोराइड 
 (Benze 
hexachloride) 

पाढंऱ्या िे हपवळसर 
रंगािा घि 

+११२° ... कीटकिाशके व िृिमारके 
ह्यामध्ये उपयोग. 

८५ बेन्झॉइक आम्ल 
(Benzoic acid) 

पाढंरे स्फहटक, 
१·२६५ 

+१२१° +२४९° िंबाकभ  म रवण्यासाठी व 
बेन्झोएटच्या हिर्ममिीसाठी 
कापड छपाईमध्ये रंग बंधक 
म्हिभि, काबयिी रसायिाचं्या 
संश्लेषिासाठी, पहररक्षक, 
प्रहिपभहिक ह्याचं्या व स गंधी व 
स्वाद द्रव्ये ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी उपयोग. 

८६ बेस्न्झल आल्कोहोल 
 (Benzyl alcohol) 

रंगीहि द्रव, १·०४ ... +२०६° रंग, मेि, रेहझि, सेल्य लोज, 
एस्टर ह्यासंाठी, द्रावक, 
बेस्न्झल, एस्टर, इथसय, 
औषधे, कापडधंद्यािील 
रसायि हमश्रिासाठी, रेहझि 
स्वादकारी द्रव्ये ह्याचं्या 
हिर्ममिीमध्ये व मध्यम द्रव्य 
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म्हिभि उपयोग होिो. 
८७ बेस्न्झलक्लोराइड 

 (Benzyl chloride)   
रंगहीि द्रव, १·०९  -४३° +१७९° रंग, स गंधी द्रव्ये, औषधे, 

संश्लेहषि रेहझिे, रबरत्वरक, 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

८८ महॅलक अन्हायड्राइड 
(Malic anhydride) 

स ईच्या आकारािे 
ककवा िकत्याच्या 
आकारािे पाढंरे 
स्फहटक, ०·९३४ 

+५३° +२००° रासायहिक मध्यम म्हिभि व 
प्लॅस्स्टक द्रव्ये व रेहझिे 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

८९ हमहथल आल्कोहोल 
(Methyl alcohol) 

रंगहीि द्रव, ०·७९२ -९८° +६४° गोठिरोधी, हवप्रकृि इहथल 
आल्कोहोलसाठी, सामान्य 
द्रावक, फॉमास्ल्डहाइड, 
डायहमहथल अमीि व अन्य 
रसायिे ियार करण्यासाठी. 

९० हमहथल इहथल हकटोि 
(Methyl ethyl 
ketone) 

रंगहीि द्रव, ०·८२५ ... +७९° द्रावक व रासायहिक मध्यम 
म्हिभि व लाखरोगि, 
सेल्य लॉइड ह्याचं्यासाठी व 
वार्मिश काढभि टाकण्यासाठी 
उपयोग. 

९१ हमहथल क्लोराइड 
(Methyl chloride) 

रंगहीि वायभ 
 

-९७° -२३° प्रशीििकारक, द्रावक, अकय  
काढिारे द्रव, रासायहिक 
द्रव्यामध्ये हमहथल गटािा 
अंिरिाव करण्यासाठी 
उपयोग होिो. 

९२ हमहथलीि क्लोराइड 
 (Methylene 
chloride) 

रंगहीि द्रव, १·३३५ -९७° +४०° द्रावक, प्रशीििकारक, 
अस्ग्िशामक द्रव्य, अकय  
काढिारे द्रव्य, रासायहिक 
मध्यम व एरोसोलिा घटक 
म्हिभि उपयोग. 

९३ हमहथल मकेप्टि 
(Methyl mercaptan) 

रंगहीि द्रव ककवा 
वायभ 

-१२१° +६° हमहथओहििच्या 
संश्लेषिासाठी, व प्लॅस्स्टके, 
जेट इंधिामध्ये पभरक, 
ब रशीिाशके व उत्पे्ररक 
म्हिभि वापरण्यािी शक्यिा 
आहे. 

९४ हमहथल स्टायहरि 
 (Methyl styrene) 

रंगहीि द्रव, ०·९०६. -२३° +१६५° प्लॅस्स्टके, संश्लेहषि रबर व 
अन्य उच्च बह बाहरक संय गे 
बिहवण्यासाठी उपयोग. 

९५ मोिोक्लोरोॲसेहटक 
आम्ल 
 (Monochloroacetic 
acid)   

रंगहीि िे हफकट 
कपगट रंगािे जल 
शोषक स्फहटक, 
१·३७  

+६१° +१८६° रंगद्रव्ये, औषधे िृि मारके 
ह्याचं्या संश्लेषिासाठी 
उपयोग. 

९६ मेटा िायरोॲहिहलि 
(Metanitroaniline) 

हपवळे स्फहटक, 
१·४३ 

+११२° +२८५° रंग द्रव्याचं्या हिर्ममिीसाठी 
मध्यम द्रव म्हिभि उपयोग. 
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९७ य हरआ 
(Urea) 

पाढंरे स्फहटक ककवा 
पभड, १·३३५ 

+१३२° ... खि म्हिभि व रासायहिक 
मध्यम म्हिभि आहि 
प्लॅस्स्टक, आसंगी द्रव्ये व 
अस्ग्िहवरोधक रोगि ह्याचं्या 
हिर्ममिीमध्ये. 

९८ य हरथेि (Urethane) रंगहीि स्फहटक 
ककवा पाढंरी पभड, 
०·९८६२ 

+४९° +१८०° मध्यम द्रव म्हिभि ककवा 
औषधे कीटकिाशके, ब रशी 
िाशके ह्यािंा द्रावक म्हिभि व 
औषधाचं्या संशोधिासाठी 
उपयोग होिो. 

९९ रेसॉर्मसिाल 
(Resorcinol) 

पाढंरे स्फहटक, 
१·२७१ 

+११०° +२८१° रंगद्रव्ये, संश्लेहषि रेहझि, 
औषधी द्रव्ये, िामडे 
कमाहवण्यािे द्रव्य ह्याचं्या 
हिर्ममिीमध्ये उपयोग. 

१०० व्हायहिल ॲहसटेट 
(Vinyl acetate) 

रंगहीि द्रव, ०·९३४५ -१००° +७३° पॉहलव्हायहिल ॲहसटेट, 
पॉहलव्हायहिल आल्कोहोल, 
रेहझिे ह्याच्या हिर्ममिीमध्ये, 
आसंगी द्रव्ये व कापडािे 
पहरष्ट्करि ह्यासाठी उपयोग 
आहे. 

१०१ व्हायहिल क्लोराइड 
 (Vinyl chloride) 

रंगहीि वायभ ... -१४° व्हायहिल प्लॅस्स्टक व 
प्रशीििकारक ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी व काबयिी 
द्रव्याचं्या संश्लेषिासंाठी 
उपयोग होिो. 

१०२ स्लफर (गंधक) 
(Sulphur) 

हपवळा घि 
अस्फहटकी १·९५६ 

... ... सल्फ्यभहरक आम्ल, 
प्लॅस्स्टक, कागद, खिे व 
ब रशीिाशके ह्याचं्या 
हिर्ममिीसाठी व रबरािे 
व्हल्किायझेशि ह्यासाठी 
उपयोग. 

१०३ सायक्लोहेक्सेि 
 (Cyclohexane) 

रंगहीि द्रव, ०·७७९ ... +८०° िेल, मेि, सेल्य लोज इथसय, 
असंस्काहरि रबर, रेहझि 
ह्यािा द्रावक म्हिभि व 
ॲहडहपक आम्ल ह्यांच्या 
हिर्ममिीसाठी व रोगि व 
वार्मिश काढभि टाकण्यासाठी 
उपयोग. 

१०४ सायक्लोहेस्क्सल 
अमीि 
 (Cyclohexyl amine)   

रंगहीि द्रव, ०·८६५ ... +१३४° रंगद्रव्ये, कीटकिाशके, 
औषधे ह्याचं्यासाठी व 
रासायहिक मध्यम द्रव्य 
म्हिभि उपयोग. 

१०५ स्टायहरि रंगहीि िे हपवळसर ... +१४५° पॉहलस्टायहरि, प्लॅस्स्टक, 
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(Styrene) द्रव, ०·९०५ संश्लेहषि रबर व रेहझि 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी 
उपयोग. 

१०६ हायड्रोजि 
(Hydrogen) 

रंगहीि वायभ, ०·०६९ -२५९° -२५२° ॲमोहिआ, हमहथल 
आल्कोहोल व अन्य काबयिी 
रसायिे ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी 
व हायड्रोजिीकरि प्रहक्रया 
ह्यासाठी उपयोग. 

१०७ हायड्रहझि(Hydrazine
) 

रंगहीि द्रव, १·००४ ... +११३° रॉकेट इंधि, द्रावक, क्षपिक 
व रासायहिक मध्यम द्रव्य 
म्हिभि उपयोग. 

१०८ हायड्रोसायहिक आम्ल 
(Hydrocyanic acid) 

हायड्रोजि 
सायिाइड वायभिे 
द्रावि. 

... +२५° ॲहक्रलोिायराइल, 
ॲहक्रलो-ॲहडपो िायराइल, 
सायिाइड क्षार, रंगद्रव्ये, 
ध रीकारक, रबर व प्लॅस्स्टक 
ह्याचं्या हिर्ममिीसाठी. 

१०९ हेक्झाहमि 
(Hexamine) 

पाढंरी स्फहटकय क्ि 
पभड १·२७ 

+२८०° ... प्रहिपभहिक, फॉस्स्जि शोषक, 
रबरत्वरक, संश्लेहषि रेहझि 
ह्याच्या हिर्ममिीसाठी. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट तीन 
पाणरभाणषक शब्दावली 

(१) मराठी-इगं्रजी  
 

अकाबयिी संय ग Inorganic Compound आस्ल्कलमभलक Alkyl radical 
अस्ग्िज Igneous आसवीकरि Fermentation 
अस्ग्िरोधक Fire proof आसंगी Adhesive 
अस्ग्ि हवरोधक Fire resisting ऑक्टेिाकं Octane number 
अजैवी (उपपहि) Inorganic ऑस्क्सडीिवि हवरोधी Anti-oxidant 
अिभ Atom उत्कलि Boiling 
अहधशोषि Adsorption उत्कलिाकं Boiling point 
अिाहिलवािभ Anaerobic bacteria उत्पे्ररक Catalyst 
अि ज्ञस्प्ि License उत्पे्ररक िजंि Catalytic cracking 
अन्िदयहि Internal Combustion उदे्रकीकाम Extruding 
अन्िर्मवरोधक Inhibitor उपउत्पादिे Byproduct 
अन्िवेशि Intrusion ऊध्वयपािि Distillation 
अपघटि Decomposition एकवाहरक Monomer 
अपघषयक Abrasive औस्ष्ट्िक िजंि Thermal cracking 
अपद्रव्ये Impurities कष यकीय Magnetic 
अपायय Impermeable कष यकीय के्षत्रमापक Magneto meter 
अप्रवशे्य Impervious काबयिी (संय ग) Organic (compound) 
अहिहक्रयाकारक Reagent काबयिीकरि Carbonisation 
अहियाहंत्रकी Engineering काजळी (Carbon) Black 
अम्लारी Base कायान्वयि Implementation 
अल्क Alkaly हकण्वि Fermentation 
असंिृप्ि Unsaturated हक्रयाशील Active 
आकाययिासाहाय्यक Plasticiser कीटकिाशके Pesticides 
आगबंद हवटा Fire bricks कीटक पहरसारक Insect repellant 
आंबट (खहिज) िेल Sour (Crude) oil कृहमिाशके Vermicides 
आंबट (खहिज) वायभ Sour (Crude) gas कोरिी Bit 
आम्लीकारक Acidifying agent गसॅ Gasoline, Petrol 
आयोग Commission गाळािे खडक Sedimentary rocks 
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आयोजि Planning ग रुत्व Gravity 
आद्रयक Wetting agent ग रुत्वमापक Gravity meters 
आलगिा Viscosity गोठिरोधी Anti freeze 
आल्कधमी Alkaline गंज प्रहिबंधक Corrosion inhibitor 
आस्ल्कलीकरि Alkylation गंजरोधी Corrosion resistant 
घट्ट होिारे िेल Drying Oil परामषी अहियाहंत्रकी Engineering 

Consultancy 
घििा Density परावर्मिि Reflected 
िि घाि िक्र इंहजि Four Cycle engine पहररक्षि Preservation 
ि िखडीिे खडक Lime Stone पहरवलि रूळ यंत्र Rolling machine 
जहित्र Generator पहरष्ट्करिकारक Finishing agent 
जल अपघटि Hydrolysis प राजीव हवज्ञाि Palaeontology 
जलवभडिभपट्टी Continental Shelf, Off-

Shore 
प्रकल्प Project 

जलरोधक Water proof प्रकल्पि Design 
जीवरासायहिक Biochemical प्रकाशीय हक्रया Optical activity 
जीवाष्ट्म Fossils प्रकीियकारक Dispersing agent 
जैवी (उपपिी) Organic प्रगल्ि Advanced 
िन्यिा Ductility प्रसामान्य Normal 
त्वरक Accelerator बाष्ट्प Vapour 
िािकाटा Spring balance बाष्ट्पिशीलिा Volatility 
िापस्थाहपि Thermosetting बाष्ट्पिशील िेल Vaporising oil, power 

Kerosene 
िापस िम्य Thermoplastic ब रशीिाशक Fungicide 
हिरकस वेंधिी Directional drilling िभकंपीय Seismic 
िृि मारक Herbicide िभकंपि लेखक Seismograph 
िैलआम्ल Fatty acid िभिौहिकशास्त्र Geophysics 
िैल पंजर Oil trap िभशास्त्र Geology 
िैल के्षत्र Oil field िजंि Cracking 
द्रवरूप वायभ Liquefied gas (L.P.G.) मध्यम द्रव्ये Intermediate 
द्रावक Solvent मभलक Radical 
हिबंध Double bond मेद Fat 
द ष्ट्फेहिय पािी Hard water मोटारस्स्पहरट Petrol 
िदीम ख प्रदेश Delta रििा सभत्र Structural formula 
िम्य बाटली Squeeze bottle राळ Resin 
िलवाहहन्या Pipe lines रेिभ Molecule 
हिवािावस्था Vacuum रंगद्रव्ये Dyestuffs 
हिवाि ऊध्वयपािि Vacuum distillation रंगलेप Paint 
हिजयलक Dehydrating agent रंग बंधक Mordant 
हिमयलक Detergent लाखरोगि Lacquer 
हिष्ट्कषयक Extractant लेपि Coating 
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हिस्िाहपि  Calcined वधयक Promoter (catalytic) 
िैसर्मगक वायभ Natural gas वियक Pigment 
पटहलि Laminates वळ्या Folds 
हवकास Development समावेशी Additive 
हविळजोड Welding समहंत्रकी अहियाहंत्रकी Engineering 

Consultancy 
हवद्य त्अपघटि Electrolysis समन्वेषि Exploration 
हवद्य ि कोरिी Electric drill समन्वेषक सवेक्षि Exploratory survey 
हवद्य त्-रोधी Non-conductor of 

electricity 
सरल ऊध्वयपािि Straight distillation 

हवद्य त्लेपि Electroplating सरल शृखंला Straight chain 
हवद्य त्वाहक Conductor of electricity सवेक्षि Survey 
हवद्य स्त्वच्छेदि Electrolysis सशाख शृखंला Branched chain 
हवप्रकृि Denatured साकलक Coagulant 
हविगं Faults साम द्रध िी Straits 
हवम खिहि Anticline सभक्ष्मिेदग्राही Sensitive 
हवरलकारक Thinner सभत्र Formula 
हवशोधकस्िंि Rectifying column संघटि Organisation 
हवश्लेषि Analysis संघििी Condenser 
हवसंवाहीकरि Insulating संिृप्ि Saturated 
हवस्िार हवहहरी Development well संपीडि Compression 
हवहायड्रोजिीकरि Dehydrogenation संय ग Compound 
वेंधिी Drill संय जा Valency 
वंगि िेल Lubricating Oil संश्लेषि Synthesis 
शीिक Coolant संश्लेहषि Synthetic 
शीिकीकरि Chilling संस्करि Processing 
श द्धीकरि Refining स्िर Strata, layer 
शोधक हवहहरी Discovery wells स्वादकारी Flavouring agents 
सहछद्रिा Porosity हायड्रोिजंक Hydro-cracking 
समघटकिा Isomerism क्षपिक Reducing agent 
समाघाि Percussion   
 
 
 
  



 
 अनुक्रमणिका 

पाणरभाणषक शब्दावली 
(२) इगं्रजी – मराठी 

 
Abrasive अपघषयक Coagulant साकलक 
Accelerator त्वरक, त्वरिकारक Coating लेपि 
Acidifying Agent आम्लीकारक Commission आयोग 
Active हक्रयाशील Compound संय ग 
Additive पभरक, समावेशी Compression संपीडि 
Adhesive आसंगी Condenser संघििी 
Adsorption अहधशोषि Conductor (electricity) (हवद्य ि) वाहक 
Advanced प्रगल्ि Continental shelf जलबभड िभपट्टी 
Alkalies अल्के Coolant शीिक 
Alkaline अल्कधमी Corrosion inhibitor गंज प्रहिबंधक 
Alkylation अस्ल्कलीकरि Corrosion resistant गंजरोधी 
Alkyl radical अस्ल्कल मभलक Cracking िजंि 
Analysis हवश्लेषि Crude oil पेरोहलअम 
Anaerobic 
bacteria 

अिाहिल वािभ Decomposition अपघटि 

Anticline हवम खिहि Dehydrating agent हिजयलक 
Anti foaming फेिरोधी Dehydrogenation हवहायड्रोजिीकरि 
Antifreeze गोठिरोधी Delta िदीम ख प्रदेश 
Antioxidant ऑस्क्सडीिविहवरोधी Density घििा 
Antiseptic प्रहिपभहिक Design प्रकल्पि 
Atom अिभ Detergent हिमयलक 
Base अम्लारी Development हवकास 
Biochemistry जीवरसायिशास्त्र Development well हवस्िार हवहहरी 
Bit हबट, कोरिी Directional drilling हिरकस वेंधिे 
Black (carbon) काजळी Discovery well शोधक हवहहरी 
Boiling उत्कलि Dispersing agent प्रकीिय कारक 
Boiling point उत्कलिाकं Distillation  ऊध्वयपािि 
Bottled gas द्रवरूपवायभ Double bond हिबंध 
Branched chain सशाख शृखंला Drill वेंधिी 
Byproduct उपउत्पादि Drying agent शोषक 
Calcined हिस्िाहपि Ductility िन्यिा 
Carbonisation काबयिीकरि Dyestuff रंगद्रव्ये 
Catalyst उत्पे्ररक Electric drill हवद्य ि वेंधिी 
Catalytic cracking उत्पे्ररक-िजंि Electrolysis हवद्य ि अपघटि, हवद्य ि 

हवच्छेदि 
Chilling  शीिकीकरि Electroplating हवद्य ि लेपि 
Closed chain बंद िोंडािी शृखंला   
Emulsifying agent पायसी कारक Impermeable अपायय 
Emulsion पायस Impervious अप्रवेश्य 
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Engineering  अहियाहंत्रकी Implementation कायान्वयि 
Engineering 
consultancy 

परामषी अहियाहंत्रकी, 
समाहंत्रकी अहियाहंत्रकी 

Impurities अपद्रव्ये 

Exploration समन्वेषि Inhibitor अन्िर-हवरोधक 
Exploratory survey समन्वेषक सवेक्षि Inorganic Chemistry अकाबयिी रसायिशास्त्र 
Extractant हिष्ट्कषयक Inorganic (theory) अजैवी (हसद्धािं) 
Extruding उदे्रकी काम Insect  repellant कीटक पहरसारक 
Fat िेद, िेल Insulating हवसंवाही करि 
Fatty acid िैल आम्ल Intermediates मध्यम द्रव्ये 
Fault (geo) हविगं Internal combustion 

engine 
अन्िदयहि इंहजि 

Fermentation आसवीकरि, हकण्वि Intrusion अन्िवेशि 
Fillers पभरक Isomerism सम घटकिा 
Finishing agent संस्करि कारक Lacquer लाख रोगि 
Fire brick आगबंद हवटा Laminates पटहलि 
Fire proof अस्ग्ि रोधक Layer स्िर 
Fire resistant अस्ग्िहवरोधक License अि ज्ञस्प्ि 
Flash point प्रज्वलाकं Limestone ि िखडीिा दगड 
Flavouring agent स्वादकारी Liquefied petroleum gas 

(L.P.G.) 
द्रवरूप वायभ 

Folds वळ्या Lubricating oil वंगि िेल 
Formula सभत्र Magnetic कष यकीय 
Fossils जीवाष्ट्म Magnetometer कष यकीय के्षत्र मापक 
Four cycle engine िि घाि इंहजि Molecule रेिभ 
Fractional 
distillation 

प्रिाजी ऊध्वयपािि Monomer एकवाहरक 

Fungicide ब रशी िाशक Mordant रंगबंधक 
Gas पेरोल, गसॅोहलि Natural gas िैसर्मगक वायभ 
Gasoline पेरोल Non-conductor हवद्य ि रोधी 
Generator जहित्र Normal असामान्य 
Geology िभशास्त्र Octane number ऑक्टेिाकं 
Geophysics िभ-िौहिक शास्त्र Offshore जलबभड िभपट्टी 
Gravity ग रुत्व Oil fields िैल के्षते्र 
Gravity meter ग रुत्व मापक Oil trap िैल पंजर 
Hard water द ष्ट्फेिीय पािी Optical activity प्रकाशीय हक्रया 
Herbicide िृि मारक Organic compounds काबयिी संय गे 
Hydro cracking हायड्रो-िजंि Organic theory जैवी हसद्धािं 
Hydrolysis जल अपघटि   
Igneous अस्ग्िज   
Organisation संघटिा Seismic िभकंपीय 
Paint रंगलेप Seismograph िभकंप लेखक 
Palaeontology प राजीव हवज्ञाि Sensitive सभक्ष्म िेद ग्राही 
Percussion समाघाि Separation पृथक्करि 
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Permeability पाययिा Solvent द्रावक 
Pesticide कीटकिाशके Sour (crude) gas आंबट वायभ 
Petrol पेरोल, गसॅ, गसॅोहलि Sour (crude) oil आंबट िेल 
Pigment वियक Spring balance िाि काटा 
Pipe-lines िलवाहहन्या Squeeze bottle िम्य बाटली 
Planning आयोजि Straight chain सरल शृखंला 
Ploymerisation बह वाहरकीकरि Straight distillation सरल ऊध्वयपािि 
Porosity सहछद्रिा Straits साम द्रध िी 
Power Kerosene बाष्ट्पिशील िेल Strata स्िर 
Preservation पहररक्षि Structural formula रििासभत्र 
Processing संस्करि Surface coating पृष्ठलेपि 
Project प्रकल्प Surface tension पृष्ठ ििाव 
Promoter 
(catalyst) 

वधयक Survey सवेक्षि 

Promotion प्रवियि Synthesis संश्लेषि 
Prospecting पभवेक्षि Thermal cracking औस्ष्ट्िक िजंि 
Radiation प्रारि Thermoplastic िापस िम्य 
Radical मभलक Thermosetting िापस्थाहपि 
Reagent अहिहक्रयाकारक Thinner हवरलकारक 
Reclaimed 
(rubber) 

प िप्राहपि Tortion balance हपळ काटा 

Rectifying column हवशोधक स्िंि Unsaturated असंिृप्ि 
Reducing agent क्षपिक Vaccum हिवािावस्था 
Refining श द्धीकरि Vacuum distillation हिवाि ऊध्वयपािि 
Reflected परावर्मिि Valency संय जा 
Reformed प िघयहटि Vapour बाष्ट्प 
Refraction प्रिमि Vaporising oil बाष्ट्पिशील िेल, पॉवर केरोसीि 
Refrigerant प्रशीिि कारक Vermicide कृमीिाशके 
Resin राळ, रेहझि Viscosity आलगिा, हवष्ट्यंहदिा 
Ringcompound बंद िोंडाच्या साखळीिे 

संय ग 
Volatility बाष्ट्पिशीलिा 

Rolling machine पहरवलि रूळ यंत्र Waterproof जलरोधक 
Saturated संिृप्ि Welding हविळ जोड 
Sedimentary गाळािा (खडक) Wetting agent आद्रयक द्रव्य 
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पणरणशष्ट चार 
काही सदंभम गं्रथ 

 
1. Indian Petroleum Hand-book 1970-71. 
 
2. Oil for the Millions–By M. G. Menon. 
 
3 The Story of Oil, the Petroleum Information Services, New Delhi. 
 
4. Black Gold–By Sudhakar Raje. 
 
5. Oil-Science in Industry–By L. Hunter. 
 
6. Oil–British Industries–By Cassell & Co. Ltd. 
 
7. Petroleum and Petrochemicals–by R. D. Patel. 
 
8. Petrochemicals Digest–By M. G. Menon. 
 
9. Hand-book of Petrochemicals and Products– Petroleum Information Services, 

New Delhi. 
10. Chemicals from Petroleum–By A. L. Waddams. 
 
11. Petrochemicals (Chemistry in Action Series) –By Waddend Ray T. 
 
12. धरा-सम द्रमंथि, लेखक––माधव राजवाडे. 
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पणरणशष्ट पाच  
काही उपयुक्त कोष्ट े

 
(अ) लाबंी :    
 १ इंि = २·५४० सेंहटमीटर 
 १ मलै = १·६०९ हकलोमीटर 
 १ सेंहटमीटर = ०·३९३७ इंि 
 १ मीटर = ३·२८१ फ ट 
 १ हकलो मीटर = ०·६२१ मलै 
(आ) वजन :  =  
 १ पौंड = ०·४५३६ हकलोगॅ्रम 
 १लाँग टि = २,२४० पौंड 
  = १·१२ शॉटय टि 
  = १·०१६०५ मेहरक टि 
  = ७·५१० बॅरल 
 १ शॉटय टि = २,००० पौंड 
  = ०·८९२८ लाँग टि 
  = ०·९०७२ मेहरक टि 
 १ मेहरक टि = २२०४·६ पौंड 
  = ०·९८४२ लाँग टि 
  = १·१०२३१ शॉटय टि 
  = ७·३९६ बॅरल 
 १ बॅरल = १३५·१५ हकलोगॅ्रम 
(इ) आकारमान :  =  
 १ घि इंि = १६·३८७ घि सें.मी. 
  = ०·०१६३९ हलटर 
 १ इंपेहरअल गलॅि = २७७·४२ घि इंि 
  = ०·१६०५ घिफभ ट 
  = ४·५४६ हलटर 
 १ हलटर = ०·०३५३१६ घिफभ ट 
  = ०·२१९९ इंपेहरअल गलॅि 
  = ०·००६२९ अमेहरकि बॅरल 
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 १ घि मीटर = २१९·९७ इंपे. गलॅि 
  = २६४·१७ अमे. गलॅि 
 १ अमेहरकि गलॅि = २३१ घि इंि 
  = ०·१३३७ घिफभ ट 
  = ०·८३२७ इं. पे. गलॅि 
  = ०·०२३८१ अमे. बॅरल 
 १ अमेहरकि बॅरल = ५·६१५ घिफभ ट 
  = ३४·९७ इंपे. गलॅि 
  = ४२ अमे. गलॅि 
  = १५८·९८ हलटर 
(ई) खणनज तेल व तज्जन्य उत्पादने ह्ाचं्या र्नता मयादा : 

 क्रभ ड िेल = ०·८०० िे. ०·९७० 
 हवमाि पेरोल = ०·७०० िे ०·७८० 
 मोटार पेरोल = ०·७१० िे ०·७९० 
 केरोसीि = ०·७८० िे ०·९०० 
 गसॅ ऑईल = ०·८२० िे ०·९०० 
 हडझेल िेल = ०·८२० िे ०·९२० 
 वगंि िेल  = ०·८५० िे ०·९५० 
 फ्य एल ऑइल = ०·९२० िे ०·९९० 
 ॲस्फाल्ट = १·००० िे १·१०० 
 
 

** 
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पणरणशष्ट सहा 
भारतातील खणनज तेल, तेलशुद्धीकरि व पेट्रोरसायने ह्ाचंा आढावा 

 
[१] 

खणनज तेल उत्पादन औद्योणिक संस्था व त्याचंी णनर्गमती (१९७२) 

१. ऑईल व िैसर्मगक वायभ आयोग .. .. ४·०९ दशलक्ष टि 
२. ऑईल इंहडया हल. .. .. ३·१८ दशलक्ष टि 
३. आसाम ऑईल कंपिी .. .. ०·०८५ दशलक्ष टि 
  एकभ ि .. ७·३५५ दशलक्ष टि 

[खहिज िेलािी आयाि .. .. १३·३८ दशलक्ष टि] 
 

[२] 
भारतातील तेलशुद्धीकरि करिाऱ्या औद्योणिक संस्था 

एकभ ि ह्या संस्था िऊ असभि त्या साधारि २१ दशलक्ष टि िेल श द्ध करिाि. 
    (दशलक्ष टि) 

 िाव  राज्य  श द्धीकृि िेल 
१. गौहिी .. आसाम .. ०·७०३ 
२. बरौिी .. हबहार .. २·०७९ 
३. जवाहारिगर .. ग जराि .. ३·४०४ 
४. कोिीि .. केरळ .. २·२०० 
५. मद्रास .. िाहमलिाडभ  .. २·४३० 
६. बमाशले .. महाराष्ट्र (म ंबई) .. ३·५५० 
७. एस्सो स्टँडडय (कहद स्थाि 

पेरोहलअम्). 
.. महाराष्ट्र (म ंबई) .. २·५०३ 

८. कॅल्टेक्स .. आंध्रप्रदेश .. १·०५५ 
९. हदग्बोई .. आसाम .. ०·४९७ 

  एकभ ि .. १८·४२१ 
    
उिारिी िालभ  असलेले िवीि िेल श द्धीकरि कारखािे दशलक्ष टि 
१ हलहदआ .. पहिम बंगाल .. २·५ 
२ मथ रा .. उिर प्रदेश .. ६·० 



 
 अनुक्रमणिका 

३ बोंगायगाव .. ग जराि .. १·० 
 
[हशवाय ज न्या कारखान्यािंी हिर्ममिी-क्षमिा वाढहवण्याि येिार आहे.] 

 
[३] 

पेट्रोरसायनाचें कारखाने 
१. य हियि काबाइड (इंहडया) हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
२. िॅशिल ऑरगहॅिक केहमकल इंडस्रीज हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
 य डेक्स् .. .. ग जराि 
 इंहडयि पेरोकेहमकल कॉपोरेशि हल. .. .. ग जराि 

(अ) प्लॅस्स्टक उद्योि 
१. पॉहलऑहलहफि इंडस्रीज हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
२. पॉहलकेम हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
३. हर्मदहलआ केहमकल्स् हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
४. आल्कली अँड केहमकल कॉपोरेशि ऑफ इहंडया हल. .. .. प. बंगाल (कलकिा) 
५. कहद स्थाि ऑरगहॅिक केहमकल्स हल. .. .. महाराष्ट्र (पिवले) 
६. इंहडयि ऑरगहॅिक केहमकल्स हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
७. केहमकल्स् अँड प्लॅस्स्टक्स् इहंडया हल. .. .. िाहमळिाडभ  (मद्रास) 
८. म्हैसभर ॲहसटेट अँड केहमकल्स कंपिी हल. .. .. किाटक (बंगलोर) 
९. कहद स्थाि पॉहलमसय हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
१०· इंडो-हिपॉि केहमकल कंपिी हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
११. प्लॅस्स्टक रेहझन्स अँड केहमकल्स हल. .. .. िाहमळिाडभ  

(शाह प रम) 
१२. ईस्ट असँ्ग्लआ प्लॅस्स्टक्स (इहंडया) हल.. .. .. प.बंगाल (कलकिा) 
१३. न्य केम प्लॅस्स्टक्स् हल. .. .. उ.प्रदेश (फहरदाबाद) 
१४. म्हैसभर पेरो-केहमकल्स हल. .. .. किाटक (बंगलोर) 
१५. इंहडयि प्लॅस्स्टक्स् हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
१६. कॅहलको केहमकल्स अँड प्लॅस्स्टक हडस्व्हजि .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
१७. स हिृद गायगी हल. .. .. ग जराि (बडोदे) 
१८. आसाम पेरो केहमकल्स् हल. .. .. आसाम (िामरूप) 
१९. हथरुमलाइ केहमकल्स् हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
२०· अहमन्स अँड प्लॅस्स्टसायझसय हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
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(ब) संश्लेणषत रबर 

१. हसन्थेहटक्स अँड केहमकल्स् हल. .. .. उ. प्रदेश (बरेली) 
२. इंहडयि पेरो केहमकल्स कॉपोरेशि हल. .. .. ग जराि (बडोदे) 
३. बायर (इंहडया) हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
४. आल्कली अँड केहमकल कॉपोरेशि हल. .. .. प. बंगाल (कलकिा) 

(क) संश्लेणषत णनममलक 

१. कहद स्थाि हलव्हर हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
२. कहद स्थाि हलव्हर हल. .. .. प. बंगाल (कलकिा) 
३. टाटा ऑइल हमल्स हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
४. स्वस्स्िक ऑइल हमल्स हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 

(ड) संश्लेणषत तंतू 

१. केहमकल्स अँड फायबसय ऑफ इंहडया हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
२. हिलाि कसथेहटक फायबसय अँड केहमकल्स हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 
३. जे. के. इंडस्रीज हल. .. .. उ.प्रदेश (कािपभर) 
४. मोदीपॉि .. .. उ. प्रदेश (मोदीिगर) 
५. सेन्िरी एन्का हल. .. .. प. बंगाल (कलकिा) 
६. बरोडा रेयॉि कापोरेशि हल. .. .. ग जराि (बडोदे) 
७. गरवारे िायलॉन्स हल. .. .. महाराष्ट्र (प िे) 
८. इंहडयि ऑरगहॅिक केहमकल्स हल. .. .. िाहमळिाडभ  (मद्रास) 
९. स्वदेशी पॉहलकेम हल. .. .. उ. प्रदेश(घहझयाबाद) 
१०· श्री कसथेहटक्स, हल. .. .. उ. प्रदेश (उजै्जि) 
११. श्रीराम फायबसय हल. .. .. िाहमळिाडभ  (मद्रास) 

(इ) पेट्रोणलअम् कोक 

१. इंहडया काबयि हल. .. .. आसाम (गौहिी) 
२. आय. ओ. सी. कोक कापोरेशि प्लँट .. .. हबहार (बरौिी) 

(फ) पेट्रोणलअम् काजळी 

१. हफहलप्स् काबयि बलॅक हल. .. .. प.बंगाल (कलकिा) 
२. य िायटेड काबयि इंहडया हल. .. .. महाराष्ट्र (म ंबई) 

(ि) पेट्रोकेणमकल--नायट्रोजनयुक्त 

१. फर्मटलायझर कॉपोरेशि ऑफ इंहडया हल. .. .. िवी हदल्ली 
 (बऱ्याि राज्यामंध्ये ह्या संस्थेिे उपहविाग आहेि) .. ..  
२. ग जराि स्टेट फर्मटलायझर कंपिी हल. .. .. ग जराि (बडोदे) 
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३. इ. आय. डी. पॅरी हल. (फर्मटलायझर खािे) .. .. िाहमळिाडभ  (एन्नोर) 
४. मद्रास फर्मटलायझर हल. .. .. िाहमळिाडभ  (मद्रास) 
५. झ आरी अग्रो-केहमकल्स हल. .. .. गोवा (पिजी) 
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सूची 
 
अकाबयिी  आघाि हवरोधी  
अस्ग्िज  आढावा (िेल उत्पादि)  
अजैवी (उपपहि)  आयसोहप्रि  
अहधशोषि  आयसोप्रॉहपल आल्कोहोल  
अिाहिल वािभ  आयसोफ्थहॅलक आम्ल  
अन्िदयहि इंहजि  आयसोबय हटहलि  
अन्िर हवरोधक  आयसो सयं ग  
अन्िवेशि  आहलया बटे  
अॅहक्रहलक िंिभ  आस्ल्कल मभलक  
अॅहक्रलोिायराइल  आस्ल्कलीकरि  
अॅहडहपक आम्ल  आस्ल्कलेशि  
अॅहडपो िायराइल  आसाम ऑइल कंपिी  
अॅहिहलि  आबंट िेल (खहिज)  
अॅहमल आल्कोहोल  आबंट वायभ (खहिज)  
अॅहमल क्लोराइड  ऑइल इंहडया हल.  
अॅमोहिअम् िायरेट  ऑक्टेिाकं  
अमोहिअम् सल्फेट  ऑटो  
अॅमोहिआ  ऑहलहफि  
अॅरोमहॅटक    
अॅहलल आल्कोहोल  इथर  
अॅहलल क्लोराइड  इहथल आल्कोहोल  
अॅहलफॅहटक हायड्रोकाबयि  इहथल क्लोराइड  
अॅहसटॅहिलाइड  इहथल बेस्न्झि  
अॅहसटास्ल्डहाइड  इहथहलि  
अॅसेहटक अनॅ्हायड्राइड  इहथहलि ऑक्साइड  
अॅसेहटक आम्ल  इहथहलि ग्लायकॉल  
अॅहसहटहलि  इहथहलि डायअहमि  
अॅहसहटहलि बलॅक  इहथहलि डाय क्लोराइड  
अॅहसटौि  इहथहलि डायब्रोमाइड  
ॲस्फाल्ट  इथेिॉल अहमि  
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ॲस्फास्ल्टक  इमल्शि  
ॲस्व्हएशि स्स्पहरट  इहमिोको (Iminoco)  
अँहटक्लाइि  इंधि िेल  
अँहटिॉक    
अँरहसि  उत्पे्ररक  
आहगयेल  उत्पे्ररक िजंि  
ऊध्वयपािि ( हिवाि)  खहिज िेल  
ऊध्वयपािि (प्रिाजी)  खहिज िेल साठे  
ऊध्वयपािि (सरल)    
  गसॅ  
एपॉस्क्सरेहझि  गसॅोहलि  
एस्टर  गसॅ ऑइल  
  गाळािे दगड  
ओ. एन्. जी. सी.  ग जराि हरफायिरी  
औस्ष्ट्िक िजंि  ग रुत्त्वमापि पद्धिी  
अंकलेश्वर-कोयली  गोड(स्वीट) वायभ  
  गोबर गसॅ  
कलोल-साबरमिी  गोहिी-हसलीग री  
कष यकीय पद्धिी  ग्रीज  
कॅप्रोलॅक्टम्  स्ग्लसहरि  
कॅहलहिन् एन्. ए.    
काजळी  ि िखडीिे खडक  
कािे (डॉ. जी. पी.) हरपोटय    
काबयि इंहडया हल.  जलबभड िभपट्टी  
काबयि टेराक्लोराइड  जैवी (उपपहि)  
काबयि डायसल्फाडड    
काबयि डायॉक्साइड्  झायहलि (ऑथो)  
काबयि बलॅक  झायहलि (पॅरा)  
काबयिीकरि  झायहलि (मेटा)  
काबयिी रसायि    
कृहत्रम पेरोल  टकोव्ह डी. ए.  
केकसग हेड गसॅोहलि  टबो कोरिी  
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कोयली-अहमदाबाद  टाल इि  
कोरडा वायभ (ड्राय गसॅ)  हटटस्स्वले  
कोरिी  टेराइहथल लेड  
कोक  टेरेफ्थहॅलक आम्ल  
कॅ्रककग (िजंि)  रायइहथहलि ग्लायकॉल  
क्य हमि  राय इयेिॉल अहमि  
क्रभ ड ऑइल    
के्रसॉल  डाय इहथहलि ग्लायकॉल  
क्लोहरिेटेड पॅराहफि  डाय िायरो अॅहिहलि  
क्लोरोफॉमय  डाय प्रॉहपल ग्लायकॉल  
  डायरेक्शिल हड्रकलग  
खिे  डीझेल  
डीझेल ऑइल  हिमयलक  
हडस्स्टलेशि  हिवाि ऊध्वयपािि  
डी. डी. टी.  िैसर्मगक गसॅोहलि  
डेहरक  िैसर्मगक वायभ  
ड्राय गसॅ  न्य कॉहमि (Newcommen)  
डे्रक (कियल)    
  परामषी अहियाहंत्रकी  
हिरकस वेंधिे  परॅाहफि  
िेल आयोग  पॅराहफि मेि  
िेल उत्पादि आढावा  पॅराहफहिक  
िेल िभशास्त्र  पािबभड िभपट्टी  
िेल वाहिभक  पायस  
िेल श द्धीकरि  पारहसक िेल  
िेल श द्धीकरिािा इहिहास  पॉहलइहथहलि  
िेल साठे  पॉहलएस्टर   
िेल के्षत्र हिहििी  पॉहलप्रॉहपहलि  
िेलािे ग िधमय  पॉहलव्हायहिल आल्कोहोल  
िेलाच्या हवहहरी  पॉहलस्टायहरि  
िैल आम्ले  पॉवर केरोसीि  
िैल पजंर  प िघयटि  
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  प राजीव हवज्ञाि  
हदग्बोई िेल  पभवेक्षि  
द्रवरूप वायभ  पथृक्करि (द्रावक)  
द्रवीकृि पेरोल वायभ (L.P.G.)  पेरोरसायिे  
  पेरोल  
िवागाव-अहमदाबाद  पेरोलिे संस्करि  
िॅफ्थहिक  पेरोहलअम  
िॅफ्थहलि  पेरोहलअम् कोक  
िॅफ्था  पपं स्थािके  
िॅफ्थीिस्  प्रकाश िेल  
िायरोअॅहिहलि (m)  प्रकाशीय हक्रया  
िायरोअॅहिहलि (o)  प्रिाजी ऊध्वयपािि  
िायरोअॅहिहलि (p)  प्रॉहपहलि  
िायरोबेस्न्झि  प्रॉहपहलि ऑक्साइड  
िायरोजि  प्रॉहपहलि डायक्लोराइड  
िाहोर-कोहरया    
िायलॉि- ६  फॉमास्ल्डहाइड  
िायलॉि- ६६  फॉर्ममक आम्ल  
हफशर-स्रॉप्स प्रहक्रया  मेटािायरो ॲहिहलि  
फ्य एल ऑइल  महॅलक ॲन्हायड्राइड  
    
बजीअस्  य हरआ  
बह वाहरकीकरि  य हरथेि  
बाँबे हाय    
हबट  रबर  
हबय मेि  रबर (संश्लहेषि)  
बेन्झाइन्  हरझॉर्मसिॉल  
बेन्झास्ल्डहाइड  रैिभ  
बेस्न्झि    
बेस्न्झि हेक्झाक्लोराइड  वधयक  
बेस्न्झल आल्कोहोल  वाळभिे खडक  
बेस्न्झल क्लोराइड  हवकास हवहहरी  
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बेन्झॉइक आम्ल  हवद्य त् कोरिी  
बय टाडाइन्  हविगं  
बय हटहलक आम्ल  हवमािािभि हिरीक्षि  
बय हटहलक आम्ल (n)  हवम खिहि  
  हवहहरीिी वाढिी खोली  
िारिािा िेल िकाशा  हवशोधक हवहहरी  
िारिािी पहहली िेल हवहीर  वैज्ञाहिक हिरीक्षि  
िभकंपि िंत्र  वगंि िेल  
िभिौहिक शास्त्र  वॉट (watt)  
िभरसायि शास्त्र  व्हायहिल ॲहसटेट  
िभशास्त्र    
िभशास्त्रीय िपासिी  श द्धीकरि िेल  
िजंि (औस्ष्ट्िक)  शोधक हवहहरी  
िजंि (उत्पे्ररक)    
िजंि (हायड्रो)  समघटकिा  
िजंि प्रहक्रया  समघटकी  
  समाघाि  
मािव हिर्ममि िंिभ  समन्वषेि  
मािो क्लोरो ॲसेहटक आम्ल  सम द्रबभड िभपट्टी  
हमहथल आल्कोहोल  सम द्राखालील िेल संशोधि  
हमहथल क्लोराइड  सरल ऊध्वयपािि  
हमहथल मकॅय प्टि  सल्फर (गधंक)  
हमहथल स्टायहरि  सशाख शृखंला  
मभलक  सागरसम्राट  
सायक्लोहेस्क्झल अहमि  हलहदया-बरौिी  
सायक्लोहेक्झेि  हाबर  
हसग्िल िैले  हायड्रहझि  
स्टायहरि  हायड्रोकाबयि  
स्स्थर गसॅोहलि  हायड्रोजि  
स्वीट ऑइल  हायड्रो िजंि  
स्वीट गसॅ  हायड्रोसायहिक आम्ल  
संपीडि  हेक्झाहमि  
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संय जा  हेन्री फोडय  
संश्लहेषि हिमयलक  हेहलअम्  
संस्करि    
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