
A kőolajról mindenkinek 
Egy ország természeti kincsei között a kőolajnak nagy jelentősége van. Ipari 

feldolgozásával világszerte foglalkoznak. A jelenkor gazdasági életét el sem 
tudjuk képzelni kőolaj nélkül. A kőolajról az emberiség története során már 
nagyon rég gyűjtötte tapasztalatait. A legrégibb kőolaj természetű anyag a naptu 
nevű kőolaj feltörésekből, kibúvásokból származik, ami fekete színű anyag, s 
már a babiloniak is ismerték. Assurbanipal ninivei könyvtárában i.e. 1500-ból 
származó írásos agyagtáblák révén tudjuk, hogy a babiloni Noé Utnapisti 
bárkájára kívül-belül kemencében besűrített bitument kentek azért, hogy a 
vízözönnek ellenálljon. A Gilgames eposzban olvashatunk arról a kemencéről, 
amelyben a kőolajforrások anyagát forralják, hogy így bitument nyerjenek belőle 
(bitumen a forrásnál visszamaradó szurokanyag), amit téglatapasztó anyagként 
használtak. 

Ennek az egyszerű, kezdetleges módszernek köszönhető, hogy az i.e.-i Ur, 
Nippur és Eridu városok rombadőlés utáni maradványai kis "halmocskák" 
alakjában megmaradtak az utókor számára. Ezek a régészek kedvelt kutatási 
tárgyát képezik. A Tigris és az Eufrátesz közötti területen élő babiloniak a 
kőolajforrások termékét növényi olajjal keverve világító fáklyák készítésére, 
bitumenes homok alakjában pedig épületaljzatok vízzel szembeni szigetelésére, 
vázák készítésére használták. A Gilgames eposz az első kőolaj árról is említést 
tesz. Ebből tudhatjuk meg, hogy a kőolaj ára megközelítőleg egytized része a 
datolyaszirupénak. Ez az árarány 7000 év alatt nem változott sokat, ugyanis a 
cukor, az édes táplálék (datolyaszirup) és a kőolaj ára között kb. ugyanaz a 
viszony áll fenn ma is. 

Az egyiptomiak valamint a guffa babiloniak vesszőkosárszerű járművüket 
bitumennel szigetelték, hogy vízhatlanná tegyék. Egy efféle vesszőkosárban 
találta meg a kis Mózest is a fáraó leánya a Nílus vízén. 

Az i.e.-i korszakban a kőolajat elég gyakran használták fel a harcászatban is. 
Így pl. a kínaiak már i.e. 1000 évvel kocsikon száguldva „tűzgolyókat" hajítottak 
az ellenségre (kőolajjal átitatott égő anyag), míg a mongolok sárkány alakú 
ballonokat bocsátottak a levegőbe, melyeknek a szájába világító olajlámpát 
helyeztek, hogy még jobban megrémítsék az ellenséget. Valószínű, hogy pl. a 
mohi pusztai szekértábor felgyújtásánál a tatárok kőolajjal átitatott ún. olthatatlan 
nyilakat használtak. A puskapor felfedezéséig ( 1 3 5 0 ) ugyancsak harcászati 
célokra használták az ún. görögtüzet, ami nem más mint oltatlan mésszel és 
kőolajjal átitatott égő kóc. 

A kőolajnak régi időkben való felhasználásáról tesz említést Agricola is a „De 
natura fossilium", 1540-ben megjelent munkájában, ahol az erdélyiek petróleum-
főzéséről ír. Talán itt érdemes megemlíteni, hogy az erdélyi földgáz felszíni 
erőfordulásait, az ún. zúgókat is ismerték elődeink. Ezeket részletesebben Franck 
Bálint szebeni bíró írta le, míg a báznai égő földgázforrásokról Luigi Marsigli 
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számolt be az 1726-ban megjelent művében. Ő volt a tudós tábornoka annak a 
hadseregnek, amely kiűzte a törököket Magyarországról. Az első írásos dokumen-
tum, amely említést tesz a kőolajnak hazánkban való létezéséről, a XVII. 
századból származik. A mű címe: "Descrierea Moldovei", szerzője pedig Dimitrie 
Cantemir. A XIX-ik század második feléig a kőolajat Romániában kizárólag 
kocsikenőcsként és a malomkövek tengelyének a kenésére szolgáló kenőanyag 
előállítására használták. 

Világviszonylatban a kőolaj felhasználásának új korszaka kezdődött a XVIII. 
század elején (1703), amikor Favre szabadalmaztatta Franciaországban a reflek-
toros utcai olajlámpást. Nem sokkal a felfedezés után (1783) Argand 
megszerkesztette Genfben az üveges kanóccal működő és üveggel védett lámpát, 
amelyet Angliában szabadalmaztatott. A XIX. század második felében általánossá 
vált a kőolajból nyert petróleummal működő lámpa használata. A világ első 
petróleummal megvilágított városa hazánk fővárosa, Bukarest volt. Ugyancsak a 
XIX. század második felében O. Daimler megépítette és ipari alkalmazás 
tekintetében üzemképessé tette az első, négyütemű gáz-robbanómotort, míg a 
bécsi Hock és a philadelphiai Brayton megépítették az első gázolajjal működő 
motort. A magyar Bánki Donát és Csonka János 1890-ben felfedezik a karburátort 
és az excentrikus tengelyt, amellyel nagymértékben hozzájárultak a belsőégésű 
motorok általános bevezetéséhez. Ezek a találmányok lehetővé tették a szállítás 
mindenféle formájának új alapokra helyezését. Láthatjuk tehát, hogy miután az 
embernek a kőolaj felhasználásával sikerült legyőznie a sötétséget, utóbb sikerült 
legyőznie a távolságot is. A tudománynak és a technikának ezek a nagyszerű 
megvalósításai új irányt szabtak az emberi társadalom fejlődésének. 

A hazai kőolajtermelés kezdetének az 1857-es évet tekinthetjük, amikor 
kezdetleges eszközökkel ugyan, már 257 tonna kőolajat termeltek ki évente. 
Románia a világ azon országai közé tartozik amelyben első ízben nyertek fúrás 
útján kőolajat, 186l-ben. Csupán az A.E.Á. és Németország előzte meg két évvel, 
ahol az első kőolajfúrást 1859-ben végezték. Azóta a kőolaj feltárása, kitermelése 
és feldolgozása nagyon sokat fejlődött. A kőolaj hazai feldolgozásának az úttörője 
Teodor Mehedinţeanu volt, aki a bukaresti egyetem első vegyészprofesszora, 
Alexe Marin bíztatására megépítette a Ploieşti melletti Rîfov-on azt a kőolajlepárló 
berendezést, amely a világ első ilyen természetű építményei közül való és 
amelynek segítségével a Bukarest közvilágításához szükséges petróleumot állítot
ták elő. Az azóta eltelt időszakban a kőolaj feldolgozása világszerte valóságos 
"vegyi művészetté" fejlődött, ami nagymértékben befolyásolja az egész emberi 
társadalomnak a jelenkori fejlődését. Ehhez a nagyszerű műhöz járult hozzá 
tekintélyes mértékben a kiváló szakmai érdemeket szerzett hazai kőolajszakértő, 
Lazăr Edeleanu (1861-1941), akinek nem kevesebb mint 72 szabadalma volt a 
világviszonylatban újnak talált, a kőolajvegyészet terén kidolgozott módszereiért 
és eljárásaiért. Edeleanu volt az első nem angol származású kőolajszakértő, aki 
megkapta az angol akadémiától a "Redwood"-érmet, amelyet a kőolajvegyészet 
terén elért kimagasló érdemekért szoktak odaítélni. 
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