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IV*. З відки  взя л а  ся  наФта ?
Тільки від яких 50 років звернула на себе нафта загальну 

увагу. Перед ‘ тим звертали на неї лише невеличку увагу, хоч 
вістка про жерела скального олію сягає вже в старину. Та коли 
спізнали її стійність, стало використувати старі копальні, стали 
пробивати нові та робити їх доступними для промислу. Ненсиль- 
венїя, Канада, Кавказ, Угорщина і Галичина — отеє імена, що 
тїсно звязані з нинішнім нафтовим промислом. Також частини ні
мецької держави дали дещо про себе чути, хоч вони зі своєю про
дукцією стоять далеко поза иньшими краями. Як тільки стала до
сягати нафта значіня загального ужитку, тоді' й наука кинула ся 
на нововідкрите поле і від десяток літ як найревнїйше займаєть 
ся їеольоґія, ботаніка, зоольоґія й хемія виясненєм, звідки взяв ся 
і з чого складає ся той так цінний матеріял.

Одна з перших, науково умотивованих гіпотез про повстане 
скального олїю походить від французького хеміка Бертельо (Berthe
lot). По його думці істнують у нутрі землі' алькалїчні металі, потас 
і сод, до яких дістає ся зі внї вугляний квас, при чім творять ся 
ацетилі’. Через дїланє на них повстає ацетилен,*) якого істнованю 
стоять на заваді’ висока температура і водяна пара, що витворюєть 
ся там. Розклад і переміна, що повстає наслідком тих дїлань, 
мають довести до витворена скального олїю.

Другий учений Біяссон пробує свій погляд умотивувати до- 
сьвідом. Він розгріває воду, вугляний квас та сірководень (як

*) Процес подібний до того, як у ацетиленових лямпах.
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гнилі яйця вонючий ґаз) в зелїзних поСудах і доходить при тім до 
вугльоводня, сполуки з вугля і водня, дуже подібної до складо
вих частин скального олїю. З того заключає він, що морська вода 
несучи з собою „морські вапняки“ втиснула ся крізь щілини до 
нутра землі, тут зіткнула ся при високій температурі з зелїзом або 
еїрнистим зелїзом і таким чином дала причину до витворювана 
скального олїю.

Третя теорія, - іцо походить від росийського хеміка Менде
лєєва і також придає нафті анорґанїчне походженє, заслугує вже 
задля самої авюрїтетности її творця на глубшу увагу. Менделєєв 
не міг вияснити собі масової появи скального олїю в Америці при 
помочи голосних тоді поглядів про органічний початок через зі- 
гнитє зьвірячих та ростинних орґанїзмів. Він виходить із такого 
погляду: скальний олій лекший від води і виходить тому з нутра 
землі' через ріжні верстви на верх. Значить, первісне жерело мусить 
лежати глибше, чим верства, в якій він нинї найчастіше находить 
ся. Тимчасом певна річ, що в тих часах, коли ті глибші верстви 
творили верхню нашої землі, ще не було стільки животин, щоб із 
їх гяитя могли витворити ся такі маси скального олїю. Звідти до
ходить Менделєєв до зовеїм пньшого результату. В ядрі землї на
громадили ся наслідком тяжкоети великі маси металів, що мають 
в собі вуголь, передовсім маси зелїза, а богата їх там скількість 
нікого не здивує, бо велику масу його виказано й на сонці. Крізь 
щілини і розколини, що повстали наслідком підношеня гір, втиснула 
ся туди зі внї вода і спричинила розклад вугляних металів. Про
дуктом сього розкладу треба вважати скальний олій.*) Ті вугле
водні видобули ся в виді ґазу до горішних верств, тут наслідком 
охолоджена згустили ся, а пороваті поклади пісківця втягнули їх 
до себе.

Отеє головна суть тих поглядів, що виводять творбу скаль
ного олїю ч анорґанїчних процесів. Против сього вважають многі 
вчені такий спосіб повеганя дуже неймовірним, що найбільше мо
жливим у поодиноких случаях, і удержують, як уже сказано, теорію 
про повстане нафти з гнитя орґанїзмів, проти якої Менделєєв спе- 
цияльно виступив зі своєю теорією. Недавно розвинено сю теорію

4) Також наші роди зелїза, як криця, лите зелїзо, коване зелїзо мають веї 
більше або меньше вугля, і в розжаренім станї, коли на них пустити водяну пару, 
видають крім водня також вугле-водень, що сам або покревні з ним ґази творять 
складові части нафти.

ЛІТЕРАТ.-НАУК. ВІСТНИК XVIII. 14*
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ще дальше, хоча й тут маємо ріжні суперечні думки. Одні бачать 
зьвірячі останки як вихідну точку можливого вияснена, иньші від- 
кидують сю думку, вірять радше в ростинне жерело скального 
олію. Питане ще й досі нерішене; при його розборі наводить ся 
ще не одно за і против.

Деякі дослідники приводять знаходжене иафти в чвязок із ве
ликими покладами камінного вугля в нутрі землі, і бачуть у нїм 
продукт дестиляциї доконаної при високій температурі і під великим 
тисненем, при чім скальний олій випарував, а відтак в иньших вер
ствах згустив ся. А що камінний вуголь взагалі' вважає ся скаменілістю 
прадавних ростин, то сей погляд значив би стільки, як повстане 
скального олію з ростинних орґанїзмів. Та дещо промовляє проти 
того. Коли-б початок нафти дійсно стояв у звязи з вугльом, то 
мусїли би находити ся в покладах камінного вугля сліди скального 
олію, а з другого боку недалеко жерел скального олію показува- 
ли-б ся вугляні останки. Щоб ростин ний орґанїзм замінив ся зовсім 
в скальний олій, не лишаючи ніяких вугляних останків, се хемічно 
неможливе. Правда, знаходимо сліди нафти в покладах камінного 
вугля, але там, де в сусідстві є верстви, що мають у собі зьві
рячі останки. Так само у всіх сортах лупків, що при деетиляцпї 
дають скальний олій, находять ся останки зьвірів, мало останків 
ростин, а й ті ніколи самі, але все злучені зі зьвірячими викопа- 
линами. От тим то ясно, що від многих літ богато дослідників 
держать ся ногляду, що нафта повстала з трупів передпотоиових 
зьвірів.

Енґлєр у Карльсруге мотивує свою теорію екснеріментом. Він 
приймає, що скальний олій витворив ся зі складових частий товщу 
зьвірів, і пробує в малім розмірі повторити той процес, дестилю- , 
ючи рибячий тран при високій температурі (300 — 400°). При тім 
не забуває, що в нутрі землі тоді, як мав відбути ся сей розклад, 
мусїло бути велике тиснене і тому працює 10 атмосферами; таким 
чином дістав він 60% олію, з чого девять десятих походить із вугльо- 
водня. Отже цілковитий процес твореня скального олію на ексне- 
ріментальнім столі!

Закидають сій теорії те, що коли нафта походить із зьвіря- 
чих трупів, що мають у собі богато азоту, то й нафта повинна 
мати значну примітку азоту, а на ділі' азот у пій показуєть ся 
лиш рідко. Та сей арґумент легко збити тим фактом, що єства бо-
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гаті на азот підпадають найперше зігнитю, при чім азот утікає як 
амоняк, і аж тоді начетупае розклад товіцу.

.Рівночасна поява в декотрих місцях кухонної соли і иньших 
мішанин, що мають у собі соли з морської води, велить догадуватя 
ся, що се були специяльно морські зьвірі, яких трупи гниючи ви
творили нафту. Коли приняти той морський початок, то тоді' теорія 
про походжене з ростин тратить дуже на своїм значіню, бо ростини 
в морських водах грають тільки підрядну ролю.

Коли подумати, що в якийсь богатий фавною залив впадає 
нечайно в купі з масою намулу сильний приплив води насиченої 
сілю з висше положених соляних покладів, то тоді наслідком біль
шої скількости соли всьо житє завмирає. Ссавці, риби і мякуни 
гинуть і вкривають ся поволи верствою намулу. На те укладуть 
ся иньші верстви так, що в протягу часу зьвірячі тіла будуть по
требам під масами, що тяжать на них із величезним напором. Для 
виясненя розкладу товщу, що тепер наступить, не потрібно навіть 
приймати високу температуру, бо й відкиж зрештою взятись їй 
у тих місцях, що лежать близько поверхні. Сильні морські алькалїї 
можуть заступити високу температуру і довершити розкладу. За 
сим промовляє пр. те, що в камінній соли трафляють ся прогалини 
повні їазів та плину. З нафтою повстають разом ґази, які завдяки 
їх експанзивности піднимають навалені на ній верстви, і втискають 
скальний олій в щілини та прогалини камінних мас, де він може 
осадовити ся — дуже імовірний погляд на перехід нафти в нутрі 
землі. *

Против Енґлєрової теорії підношено велику неправдоподіб
ність кольосального нагромаджена зьвірячих тїл, яке мусимо при
няти для вияснена сього процесу. Однак крім висше згаданих 
можна навести ще иньші причини нечайного вимертя цілої фавни 
і нагромаджене великих мас трупів. Скількість соли в якімсь за- 
ливі може стати нараз більшою, але можливе також, що вона змень- 
шить ся по віддїленю від моря через приплив солодкої води а 
вплив скількости соли на жиючі в воді зьвірята дуже великий. 
Вульканїчні вибухи, землетрясенє, а також пошести можуть також 
довести до подібних результатів.

Се в короткім нарисі погляд — про повстане спального олію, 
якого в останніх роках найбільше боронено, і який і в науці' най
шов найбільше прихильників.
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Перед двома роками виступили Кремер і Шпількер іще з и ііь -  

шим поглядом, що його виголосив перший із них на з’їзді 'Приро- 
дознавцїв у Монахові. Оба хеміки висловили знов гадку про ро- 
стинне походжене нафти, до чого їх склонило одно відкрите.

Дуже дрібонькі ростинні орґанїзми, приналежні до найнизших 
кляс, що звуть ся діятомеї, зверха вкриті кремінним панцирем, ма
ють у своїм нутрі досить правильно розложені маленькі кульочки 
олїю, які під мікроскопом дуже добре пізнати як крапельки. Мілїо- 
нами живуть вони на днї рік та озер. Також у давніших часах, 
в далеких минулих ґеольоґічних періодах були вже ті діятомеї, про 
що сьвідчать находжені в великій скількости кремяні скелети; і так 
кремяний злїпленець найдений у Брандебурґії складає ся майже 
виключно з лусок тих передпотопових ростин. Здавало ся, що на 
тім і обмежить ся знайомість із ними, аж ось Кремер знайшов на 
днї спущеного озера в Укермарку під покладами торфу, що покри
вав ділу площу в обводі 900 гектарів, товщовату масу, подібну до 
воску, що простягала ся під торфом у покладі грубім місцями на 
14 ш. Коли обік нього відкрито велику силу згаданих кремяних 
панцирів, заключив із того Кремер, що має перед собою велике 
„кладовище“ вигиблих діятомеїв і що сей віск ідентичний з кра
плинками олїю нині живучих ще орґанїзмів. Так само, як на днї 
озера в Укермарку, находимо також і в богатьох місцях землі по
дібні нагромадженя „земного воску“, в части злученого з великими 
засобами кремяного квасу, що їх треба вважати слідами орґанїчного 
житя вигиблих діятомеїв. Ті маси воску, товщ тих ростинних жи
вотин зовсім схожий з товщем Енґлєрсових зьвірячих трупів, отже 
тим самим переміна земного воску в нафту впявляє повну анальо- 
!ію до розкладового процесу зьвірячих товщів.

Чи удержить ся теорія Енґлєрса, чи переможе погляд Кре
мера і ПІпількера, ще не звісно. Суперечка про причини повстаня 
скального олїю і про ті чинники, що відіграли ролю в його творбі, 
ще не рішена.

З німецького переклав ф> .  З С .


