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A  KŐOLAJ EREDETÉBŐL.

H . HÖFEB-tŐl.

Irodalmilag már tizennégy év óta azon nézetet hirdetem, hogy a kó'olaj állati 
maradványokból keletkezett; azelőtt a pennsylvaniai olajat, különösen L e s q u e r e x , 

és a galieziait H o c h s t e t t e e  növényi eredetűnek mondották. Az e mellett felho
zott érveket már három év előtt mint tökéletesen tarthatatlanokat behatóan meg- 
ozáfoltam.1

A majdnem egyedüli lényeges ellenvetés, melyet theoriám ellen különösen 
a chemikusok felhoztak, az volt, hogy a kőolaj nitrogenmentes s nitrogént vagy 
ennek vegyületeit ki kellett volna mutatni, ha chemiai folyamat által állati marad
ványok szolgáltatták a kőolajat. Daczára ezen látszólag nagyon megokolt ellen
vetésnek, az előfordulás viszonyai annyira határozottan az állati eredet mellett 
szóltak, hogy kénytelen voltam e nézetem mellett megmaradni. Az enyéimhez 
hasonló okok lehettek azok, melyeknél fogva majdnem valamennyi kiváló kárpát- 
geológusunk is u. a. genetikai következtetést fogadták el, mint a mely következ
tetést előbb én is kénytelen voltam levonni.

Amerikában azonban a ckemikusoknak fennemlített ellenvetése mélyebb 
gyökeret vert ; a geologok is hozzá alkalmazkodtak. Csak a midőn Amerikának 
kőolaj dolgában egyik legkiválóbb szakembere, P e c k h a m 1 2 3 California, Texas, 
Nyugotvirginia és Ohio petróleumjaiban nitrogént mutatott ki, szintén az én 
elméletemhez csatlakozott ; de minthogy nitrogént Pennsylvania-Newyork kőola
jában nem talált, azt mondta, hogy ezen gazdaságilag legfontosabb területen a 
kőolaj növényekből keletkezett. Ismeretes, hogy ugyanazon tüneményeket gyakran 
különböző okok idézhetik elő.

P eckham  fölfedezése után riszakamerika legtöbb geologja és chemikusa a 
kőolajnak — a szerint a mint nitrogént tartalmaz vagy nem — kétféle szárma
zást tulajdonított; de Pennsylvania-Newyork geológiai viszonyait, amint azokat 
részben saját tapasztalásomból, részint az irodalomból, különösen pedig a jeles 
«Reports of the second geological survey of Pennsylvania»-bői ismerem, nem 
lehetett az ottani kőolaj növényi eredetével kielégítőleg összeegyeztetni.

Az eredetileg állati testekhez tartozó nitrogént kellett nyomozni. Az állati 
testek elbomlásánál tudvalevőleg gázok is képződnek ; közelfekvő kérdés volt 
tehát, vájjon nem foglaltatik-e a nitrogen a kőolajat kisérő gázokban ?

Ez Pennsylvania-Newyorkban nagy mértékben és általában tényleg úgy is 
van.8 Ezen alkatrész ott a 27,87%-ot is eléri. Továbbá bebizonyítottam, hogy

1 H. H ö f e k . Das Erdöl und seine Verwandten, 1888. p. 108. —• V. ö. Föld
tani Közlöny, XX. 187. 1.

2 Rep. geol. Survey Calif. Geology. IL 89.
3 H. H ö f e r , 1. c. p. 96.
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ezen nitrogen nem vezethető vissza a gázokhoz hozzá kevert levegőre, sem arra, 
hogy a levegőből C02 és CO képződése által választatott volna ki.

Nem kételkedem többé, hogy most P e c k h a m  s  vele az ő iskolájának minden 
chemikusa és geologja a Pennsylvania-Newyorkban előforduló petroleum állati 
eredetét is elismerik, minthogy ameoeai (Ohio) petróleumban talált 0,23% nitrogen 
elegendő bizonyíték volt az én elméletem helyességére nézve. Ezen 0,23%-nyi 
nitrogentartalom a földgázok ni trogen tar ta Imához viszonyítva gyakran alig figye
lemre méltó mennyiség.

Ily módon a földgázok analysisei, melyeket többnyire műszaki okoknál 
fogva végeztek, tudományos becsnek is lettek. A pennsylvania-newyorki gázokban 
előforduló nitrogen- és oxygen tartalom közt, mely utóbbi C02 és CO-hez is lehet 
kötve, semmi kimutatható összefüggés föl nem ismerhető, miért is azt gondolom, 
hogy a két szénoxyd nem is levegő hozzájárulása által keletkezett, hanem hogy 
épen úgy, mint a szabad nitrogen, az állati maradványok elbomlási terményei.

Tekintettel a kőolaj eredetemiatti viszályra, különösen érdekesnek mutatko
zott, más földgázok analysiseit is figyelembe venni, e mellett figyelmen kívül hagyván 
azt, hogy az illető terület kőolajának eredetére vonatkozólag mily nézet uralkodik.

Már három év előtt utalhattam ScHMini-nek1 az apscheroni (Baku), a gazdasá
gilag második helyet elfoglaló olajterület földgázaira vonatkozó analysiseire, melyek 
szintén nitrogentartalmat constatáltak. Engler szerint1 2 a peclielbronni (Elsass) 
földgázok nitrogentartalma 8,9 és 17,2% közt ingadozik ; ha ezen analysisekből 
kiszámítjuk a szabad és kötött oxygent és ebből a levegőképződésre szükséges 
nitrogén mennyiségét, úgy az utóbbi az elemzésben találttal szemben többnyire 
kisebb, úgy hogy még a legmostohább feltevések mellett is szabad nitrogen 
marad vissza.

A legújabb időben az Egyesült Államokban Ohiót és Indiánét földgázok föl
tárása végett szorgosan átkutatták és ismételten igen előnyös eredménynyel. Az 
Ohióban előforduló kőolajat Peckham, mint már említtetett is, a meccai (Ohio) kőolaj 
nitrogentartalma miatt állati eredetűnek tartja, mit annál inkább el kellett ismerni, 
minthogy itt az olaj a tengeri lueszekkel szoros kapcsolatban fellép.3

A nevezett két állam földgázaiban is oxygen mellett átlag tekintélyes meny- 
nyiségű nitrogen mutattatott ki. A következő táblázatban az előttem ismert 
analysiseket állítottam egybe, az utolsóelőtti sorban ezen kívül az összes szabad és 
kötött oxygen van kiszámítva és az utolsó sorban az ezen oxygennok a levegő- 
képzésre megfelelő nitrogen van megadva.

A nitrogen genetikus jelentőségére nézve tehát a legkedvezőtlenebb momen
tumok tételeztettek fel ; mindennek daczára öt elemzésben a kimutatott nitrogen 
még mindig több, mint a legutolsó sorban feltüntetett nitrogen. Legalább ezen 
szabad nitrogént kell az elbontott anyagra, tehát állati maradványokra vonat
koztatni.

1 H. H ö f e r , 1. c. p . 66.
2 H. Höfer, 1. c. p. 66.
8 Orton, Econom. Geology Ohio VI, 409. CC. H oward, Mineral Resources 
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Földgázok Ohio- és Indiánában.

CH, N H C.Hj 0  C02 CO H„S Össze-
sen

0
egész
ben

Ezen 0  hez a 
levegő képzé
séhez szüksé
ges nitrogen

1. Findlay Ohio1 03,35 3,1-1 1,64 0,35 0,30 0,25 0,41 0,20 lot 1,00 0,80 2,66
2. Fostaria « 02,84 .3,82 1,80 0,20 0,35 0,20 0,55 0,15 100,00 0,81 2,70
3.] St. Marys « 93,85 2,98 1,74 0,20 0,35 0,23 0,44 0,21 100,00 0,77 . 2,56
4. Muncie Indiana8 02.07 3,53 2,35 0,25 0,351 0,25 0,45 0,15 100,00 0,79 2,02
5. Anderson « 93,07 3.02 1,86 0,49 0,42 0,26 0,73 0,15 100,00 1,02 3,34
fi. Kokoma « 94,16 2,80 1,42 0,30 0,30 0,29 0,55 0,18 100,00 0,82 2,73
7.; Marion « 93,58 3,42 1,20 0,15 0,55 0,30 0,60 0,20 100,00 1,11 3,69

Egy másik kó'olajterületet, mely az említett genetikai kérdésben eddig köze
lebbről tekintetbe nem vétetett, Italia képez, különösen az északi Apenninek- 
északkeleti lábán elterülő Emilia név alatt ismeretes vidék. A földgázok (Paludite). 
melyek itt az ismeretes iszapvulkánokat kivetnek, ismételten megvizsgáltattak 
A következő tabella G. J e r v i s  * különböző helyeken közölt adatai nyomán állít
tatott egybe.

Olasz földgázok.

a
-CŐS3m

Jervis
P»g- Provincia Előfordulási hely c h 4 N CO, C,,H.J Elemző neve

i. 130 Bologna , Monte Sasso Cardo Poretta 94,82 3,13 2,05 Fouqué és Gorceis
2. « « ! Fosso dei Bagni « 91,35 8,04 0,61 (t
3. « « i Sorgente dei Bovi « 92,22 2,06 5,72 ((
4. (( « « di Marte « 92,16 2,78 5,06 — <(
5. « « , « dei Leone « 89,42 4,61 5,97 — «
6. 132 « , Poretta Veccliia « 90,75 7,23 2,02 — ?
7. <( « Sorgente de Puzzolla 91,48 6,68 1,84 — ?

8. 146 « ; Torrente Sillaro . 80,60 0,39 1,11 17,87 9•
9. 154 Florencz Firenzuola (Pietre mala) 96,19 2,27 1,54 — 9

10. (( « « 97,48 0,77 1,75 ?

1 1. « « <( 08,85 0,41 0,74 — ?

12. 155 Bologna Bergullo 08,93 0,50 0 , 4 8 — 9

13. 157 Ravenna i Rio dei Bagni (Riolo) 97,35 1,6 4 1,01 _ ?

I te sso r i sotteranei dell' Italia, Parte I I . ,  Regione del Apennino. C. F . Z in c k e n  
a «Das Vorkommen der natürlichen Kohlenwasserstoff- und der anderen Erdgase» 
czíin alatt F o u q u é  és G ö r o eis  analysiseit egészen helytelenül közölte, a mennyiben a 
tabella elején a N-t C2H5J-dal, 0„H4-t CO.,-dal C4H tf-<?t N-nel és CO-t CH4-nal felcse
réli. Ezt kiemelem, miután attól lehet tartani, hogy e helytelen értékek az iroda
lomba is átmennek.
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Az elemzési eredményekből itt sem lehet semmiféle összefüggést a nitrogen 
és C02, illetőleg ezek oxygentartalma közt felismerni. így pl. a legnagyobb nitro- 
gentartalomnak (2. elemzés) a majdnem legkisebb C02 felel meg. Itt is arról kell 
meggyőződnünk, hogy a nitrogen nem a levegőből választathatott ki C02 kép
ződése következtében, hanem hogy a gázoknak összes alkatrészeit állati organis- 
musok elbomlási terményeinek kell tekintem.

Ezek közt különösen a Torrente Sillaro földgázának elemzése annál is 
inkább érdekes, mert æthyljodid eddig más földgázban nem volt kimutatva. E föld
gáz újólagos elemzése nagyon ajánlatos volna.

Dr. E n g l e r  udvari tanácsos,* ki tudvalevőleg az egyáltalában geológiai 
okok adta feltételek betartása mellett, melyeknél a kőolajnak képződnie kellett, 
halzsír és más állati zsirokból mesterséges kőolajat állított elő, melyből fractionált 
destillatio által az ismert amerikai kereskedelmi czikkhez egészen hasonló tulaj
donságú világító olajat (Petroleum) nyert, ami dr. M. A l b r e c h t - s í  arra indította, 
hogy hamburgi gyárában néhány ezer kagyló és tengeri halat száraz destillátiónak 
vessen alá, melynél tényleg szintén ammóniák- és nitrogéntartalmú organikus 
bázisok keletkeztek, de ezen alkatrészek vízben könnyű oldhatóságuknál fogva 
rendesen tökéletesen elmosattak. E n g l e r  szerint a nitrogen hiánya a természetes 
kőolajban könnyen megmagyarázható, sőt az itt figyelembe jövő állati testek 
tekintetbe vételével tulajdonképen szükséget képez. Ez állatok puha, húsos része 
nitrogéntartalmú részből és nitrogenmentes zsírból áll. A nitrogéntartalmú anyag 
gyors rothadásnak és bomlásnak van alávetve, míg a zsír kiváló állandósága által 
tűnik ki. Erre való bizonyítékunk a régi sírokban az úgynevezett hullaviaszban 
van, továbbá a fosszil csontok zsírtartalmában pl. a Bison americanus csontjaiban.

V. G ü m b e l  ** főigazgató múlt nyáron igen érdekes értekezést tett közzé a 
«Gazelle» által gyűjtött tengeri fenékpróbákon tett vizsgálatairól ; ezen 500 méter
nyi és nagyobb mélységből származó próbákban zsírgolyócskákat talált, melyeknek 
jelentőségét a kőolaj eredetét illetőleg szintén tökéletesen méltányolta. Minthogy 
saját tapasztalásomból tudom, hogy ily fenékpróbákat oly módon vesznek, hogy egy 
a fenekén fagyúval bekent súlyra iszap rakódik, miáltal zsír jut a próbába, úgy a 
«Gazelle» próbavételi módja felől kérdezősködtem az említett nagyérdemű geolog- 
és bányásznál ; szives közlése szerint azonban a zsír semmi esetre sem ered a 
próbavevő készüléktől. A tengeri iszapban az állati organismusok több-kevesebb 
hullaviasza még most is összegyűlhetik. Ezen körülmény a kőolajnak a nummu- 
litrétegekben való gyakori előjövetelére önkénytelenül is emlékeztet bennünket.

Tekintve az állati testek nitrogéntartalmú részének könnyű, és a nitro
genmentes (zsiros) részének nehéz bomlékonyságát, az előbbi bomlása gyakran 
már nagyon előrehaladt, sőt talán be is fejeződött, mielőtt az utóbbié kezdetét 
vette. A légalakú nitrogéntartalmú bomlási termények ily módon a likacsos kőzet
ben valahol összegyűlhettek, mielőtt a zsír elbomlása, tehát a tulajdonképeni 
kőolajképződés megkezdődött volna.

* Erdöl und Erdgas. Vortrag gehalten in der Gesellschaft deutscher Natur
forscher und Aerzte in Bremen, 1890.

** Die min. geol. Beschaffenheit der auf der Forschungsreise S. M. S. «Gazelle» 
gesammelten Meeresgrund-Ablagerungen.
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Dr. C. ENGLEB-nek köszönjük azon gázoknak elemzését, melyek a hal- 
zsírnak nagyobb nyomás alatt véghez vitt destillátiójánál keletkeztek. Ezen gázok 
ámbár más arányokban, de ugyanazon alkatrészeket tartalmazzák mint a földgázok. 
Mindkét esetben methan a fó'alkatrész és a nitrogen a halzsírgázban is (2—2,5%) 
megtaláltatott. Lényeges különbség a szénoxydok nagyobb mennyiségében van, 
melyek legalább részben válási termények (Spaltungsproducte).

A halzsírgáz és földgáz összetétele közti különbségeken kevésbbé csodálko
zunk, ha az utóbbi változó összetételét tekintetbe veszszük, sőt ugyanazon fúrtlyük
ből kiömlő gáz nehány nap alatt tetemesen változik összetételében, amint ez az ismé
telten idézett könyvem 66. lapján a 14-18. sz. elemzésekből kivehető.* Bizonyára 
nagyon érdekes volna, ha a halzsír destillati ójánál a folyamat különböző stádiumá
nál elmenő, meg nem sűrített gázokat megelemeznék.

Ámbár legújabban több amerikai geolog, különösen a bitumen geológiája 
körül nagy érdemeket szerzett O r t o n , a mészkőben előforduló kőolajról az álla
tokból való keletkezést feltételezik, mégis tagadják ezt a homokkőben — conglo
mérât — és az agyagpalában előforduló kőolajról. Ezen ujabbi kétfelé való osztás 
megerősítésére J.T. K e m p * *  nemrég arra utalt, hogy a mészkőből kiömlő földgázok 
és részben az olajok is, kénhydrogengázt tartalmaznak, mely a silicat területeken 
hiányzik.

Föntartom magamnak, hogy más helyen behatóbban bebizonyítsam, misze
rint a kénhydrogengáz sokszor a vízben foglalt sulfatok elbontásának köszöni 
eredetét, minthogy a földgázok erős, eddigelé semmikép sem méltányolt redukáló 
testek, melyeknek a fémsulfidok képződésénél az ércztelérekben kiváló szerepök 
van. Végre megemlítem, hogy Olaszországban a kőolajterületeken kénhydrogen- 
tartalmú vizek vannak, ámbár az olajterületeken az olaj nem mészkőben, hanem 
gyenge silicatkőzetekben fordul elő. A nitrogen, ez volt a chemikusok lényeges 
ellenvetése theoriám ellen, minden földgázban található, akár mészkőben (Ohio, 
Indiana) vagy conglomerátban vagy homokkőben (Pennsylvania-Newyork), agyag- 
palában, homokban vagy agyagban (Apscheron, Baku, Olaszország) legyenek 
feltárva.

A kőolaj, illetőleg földgáz redukáló hatására vonatkozólag még arra a tényre 
utalok, hogy sok ezen bitument kisérő ásványvízben bebizonyítottam a sulfatok 
tökéletes hiányát. Erről értekezni más helyen lévén szándékom s minthogy ezen 
érdekes, sok olajterületen ismétlődő tény az itt megbeszélt kérdéssel csak annyi
ban függ össze, a mennyiben a kénhydrogennek genetikai jelentőségét megvilá
gítja, itt csak annyit említek, hogy földgázok vagy kőolaj utáni kutatásoknál a 
víznek bariumchloríddal kénsavra való qualitativ vizsgálata nagyobb gyakorlati 
jelentőséggel bírhat. A gyakorlat majd dönteni fog.

(Oestr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen. 1891, Nr. 14. p. 145).

*  ZiNCKEN-t itt  is  h e ly r e  k e ll  ig a z íta n o m , a k i  e ze n  e le m z é s e k e t  LESLEY-nek tu la j
d o n ít ja  s m in d  a  h a to t  a z o n  e g y  k ú tra  v o n a tk o z ta t ja , p e d ig  t é n y le g  k é t  k ú t  v o lt .

** Eng. and. Ming." Journal Vol. L, 1890. p. 689.
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