
ГЕОХІМІЯ НАФТИ.  

 

Геохімію нафти можна розглядати як самостійну науку або як окремий 

розділ органічної геохімії, що вивчає формування та перетворення у природі 

хімічного складу нафти та споріднених їй речовин. 

 
ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАФТ З ПОЗИЦІЇ ГЕОХІМІЇ  
 

Нафта – жирна рідина переважно темно-коричневого кольору із 

специфічним запахом. Вона буває різної консистенції: від рідкої маслянистої 

до густої смолистоподібної.  

З хімічної точки зору нафта являє собою складну систему, в якій 

розчинником є рідкі вуглеводні, а розчиненими речовинами є важкі 

вуглеводні ( в т.ч. парафіни), смоли та асфальтени. Особливостями даної 

системи є – здебільше вуглеводневий склад, гідрофобність, здатність 

мігрувати в надрах, не змішуючись з водами. В складі нафти виявлено сотні 

вуглеводневих сполук різної будови, а також чисельні гетероорганічні сполуки.  

З точки зору геохімії потрібно розрізняти: а) елементний хімічний склад 

нафт – хімічні елементи з яких складаються нафти; б) груповий хімічний склад 

нафт –  вміст окремих груп або класів хімічних сполук; в) індивідуальний 

хімічний склад нафт – вміст окремих сполук; як правило, не для всієї нафти, а 

для її окремих фракцій). 

 
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД НАФТ 

 
Основними хімічними компонентами нафти э вуглець та водень. Вміст 

вуглецю в нафті становить 83-88 %, а водню – 11-14,5 %. Крім цього, в нафті 

присутні гетерокомпоненти – це сульфур (сірка, S), оксиген (кисень, О) і 

нітроген (азот, N) та інші. Концентрація основних з них: сульфур – до 7 % 

(зазвичай менше), оксиген – до до 4 %, азот – до 2 %, (таблиця).  

admin
Підсвічування



Для геохімічної характеристики нафт важливим є не так вміст окремих 

елементів, як їх співвідношення. Відношення С/Н знаходиться в межах 5.8-

7.5, а відношення С/(0+ S+ N) коливається в межах від 10 до 400. 

Всі вище названі хімічні елементи пов’язані між собою у відповідні 

хімічні сполуки. У вільному (розчиненому) стані в нафтах можуть знаходитись 

лише водень (Н2), нітроген (N2) та сульфур (S). 

 

Таблиця – Елементний склад нафти і конденсату деяких родовищ країн СНД 

 

Родовище 
Вміст, % 

С/Н        С       
(О+S+N) С Н О S N 

Бориславське (Україна) 86,1 13,3 0,2 0,3 0,1 6,4 146 

Долинське (Україна) 84,4 14,5 0,7 0,2 0,2 5,8 77 

Битківське (Україна) 84,7 14,1 0,6 0,5 0,1 5,9 71 

Леляківське (Україна) 85,8 12,9 0,7 0,5 0,1 6,6 77 

Гнідинцівське (Україна) 86,5 12,9 0,1 0,3 0,3 6,7 133 

Радченківське (Україна) 85,9 13,7 0,1 0,2 0,1 6,2 251 

Глазівське (Україна) 88,1 11,7 0,03 0,1 0,2 7,6 326 

Джерське (Комі) 86,0 13,0 0,1 0,7 0,2 6,6 86 

Ножовське (Росія) 82,5 11,6 0,5 5,1 0,3 7,2 14 

Арланське (Башкирія) 84,4 12,1 0,1 3,0 0,3 7,0 25 

Ромашкінське (Татарія) 85,1 13,0 0,1 1,6 0,2 6,6 45 

Мухановське (Росія) 85,1 13,3 0,2 1,3 0,1 6,4 53 

Родінське (Росія) 79,8 11,0 3,7 4,9 0,6 7,3 10 

Жирновське (Росія) 86,1 13,4 0,2 0,2 0,1 6,6 188 

Речицьке (Білорусія) 85,9 13,3 0,4 0,3 0,1 6,4 121 

Шаїмське (Росія) 85,8 13,3 0,4 0,5 0,1 6,5 95 

Мегінське (Росія) 85,8 12,0 0,3 1,1 0,2 7,2 57 

 



Також слід зазначити, що в нафтах знайдено ще понад сорок різних 

хімічних елементів, які виділяють із золи, що залишається після озолення 

(спалення) нафти. Вміст цих елементів у нафтах, зазвичай, не перевищує 

n×10–3%, тому їх називають мікроелементами. Вивчення мікроелементів 

необхідне для технології переробки нафти, а в деяких випадках і для одержання 

цих елементів у промислових масштабах. Відомості про них можуть також 

прислужитись у пошуковій справі та вирішенні питань походження нафти тощо. 

Серед усіх мікроелементів найбільший інтерес викликають метали, 

зокрема ванадій та нікель, тому що вміст їх досить високий, і вони входять до 

складу металоорганічних сполук. Для кореляції і типізації нафт та деяких 

теоретичних питань широкого вжитку набуло високоінформативне 

відношення V/Ni, яке було запропоноване Л.A. Гуляєвою: значення даного 

співвідношення зростає від молодих нафт до древніх відкладів. 

В нафтах, на рівні кларків в земній корі, присутні і радіоактивні 

елементи, головним чином, уран, а також торій і радій. Їх можна віднести до 

постійних мікроелементів в нафтах. 

Мікроелементи в нафтах можуть знаходитись (1) у вигляді неорганічних 

солей, що потрапили в нафту при контакті з навколишніми породами або 

пластовими водами, а також (2) можуть утворювати комплекси з органічними 

сполуками, особливо з порфіринами. Мікроелементи знайдені у всіх 

фракціях нафт, але їх максимальна кількість притаманна фракціям нафти з 

високою температурою кипіння. 

Т.А. Ботнєва серед мікроелементів виділяє три групи. До першої 

віднесені мікроелементи, вміст яких у нафтах нижчий за їх кларкову 

концентрацію в осадових породах. Це такі елементи, як: Fe, АІ, Ва, Sr, Cr, Са, РІ, 

Sn, В, Со, Ті, Ве, Si. До другої входять елементи, вміст яких у нафтах близький 

до кларкового. Це, зокрема, – Zn, Ni, Cu, As, Ag, U. Третю групу складають V, 

Мо, Вг, Hg, J, вміст яких у нафтах перевищує кларкові концентрації. 



 
 

 
 

 

ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАФТ 

 

У більшості нафт вуглеводні переважають над іншими класами 

гетеросполук і тому вони є визначальними при віднесенні нафтового флюїду 

до того чи іншого типу. В середньому на частку вуглеводнів припадає 70 % 

масових, при коливанні від 30-40 до 100 % (в деяких газових конденсатах). 



Дослідження складу нафт йшло поволі, що зумовлено складністю 

вуглеводневих і невуглеводневих компонентів нафт. В кінці 50-х років XX 

століття дослідженнями Американського нафтового інституту під 

керівництвом Ф. Россіні було охарактеризовано понад 150 вуглеводнів 

низькокип’ячих фракцій еталонної нафти (родовище Понка-Сіті в штаті 

Оклахома, США). У 80-х роках XX ст. в лабораторії геохімії нафти Інституту 

геології і розробки горючих копалин (Москва) під керівництвом A.A. Петрова 

було визначено понад 700 індивідуальних вуглеводнів складу С1-С40, які 

однозначно доказали, що природні нафти – це складні і надзвичайно 

різноманітні за своїм складом та будовою органічні системи. 

 
Серед всього цього розмаїття вуглеводнів нафт прийнято розрізняти 

насамперед три головні класи вуглеводнів: 

1. Парафінові (метанові) вуглеводні, або алкани із загальною формулою 

СnН2n+2, які в свою чергу розділяють на: 

а) нормальні (не розгалужені); 

б) розгалужені ( ізопарафІни). 

 
Іноді в нафтах в невеликих кількостях присутні ненасичені вуглеводні 

(олефіни). Виявлені також і циклічні олефіни. 

 

 



2. Нафтенові (поліметиленові) вуглеводні або циклани 

(циклопарафіни, циклоалкани), серед яких виділяють: 

а) мононафтени із загальною формулою СnН2n; 

б) полінафтени (бі-, три-, тетра-, пентациклани і більше), яким 

відповідать формули СnН2n-х, де х=2, 4, 6, 8. 

 

 
 

 

3. Ароматичні (бензольні) вуглеводні або арени поділять на: 

а) моноарени (бензол і його гомологи) - СnН2n-6; 

б) поліарени із загальною формулою СnН2n-х, де х = 12, 18, 24, ЗО, 36; 

в) гібридні вуглеводні – це вуглеводні, молекула яких складається як з 

аренових, так і з нафтенових кілець; СnН2n-x , де х=8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 26, 28. 

 

Гібридні вуглеводні іноді виділяють в самостійний клас вуглеводнів, 

але за своїми властивостями вони більш наближені до аренів. Структура 

молекул найпростіших гібридних вуглеводнів наведено на рисунку. 



 
 

Перераховані вище три головні класи вуглеводнів відповідають в 

основному сімнадцятьом гомологічним рядам в межах від СnН2n+2 до СnН2n-36. 

Вуглеводневі сполуки нафт – це суміш структур різних класів, які 

вибрала природа згідно до своїх законів, насамперед найбільшої 

термодинамічної стійкості у відповідних геологічних умовах. 

Концентрація різних вуглеводнів у нафтах коливається в межах від 

1*10–3 до 5 %. Всі їх можна умовно розділити на три групи: 1) вуглеводні, 

концентрація яких перевищує 1 % (у перерахунку на нафту); 2) вуглеводні, 

концентрація, яких знаходиться в межах 0,1-10 %; 3) вуглеводні з 

концентрацією <0,1 %. Дослідження свідчать, що більшість вуглеводнів 

належить до третьої групи з концентраціями <0,1 %, а часто і менше 0,01 % у 

перерахунку на нафту. 

Серед невеликої кількості вуглеводнів першої групи потрібно назвати 

нормальні алкани С6-С26, в яких концентрація окремих представників може 

сягти величини 2-3 %. В подібних концентраціях також може зустрічатися 

прістан і фітан, метилциклогексан та деякі інші вуглеводні. 



Потрібно констатувати, що за сучасними даними в нафтах 

нараховуються сотні і навіть тисячі складників та їх ізомерів, але їх кількість 

складає тільки невеличку частку теоретично можливих структур. 

Різні фракції за температурою кипіння мають різний склад. З таблиці 

видно, що з ростом температури кипіння зменшується кількість парафінових 

(нормальних та ізомерних) вуглеводнів. Зростає кількість ароматичних 

вуглеводнів, включно з гібридними. Кількість нафтенів зростає до температур 

300-400°С, при цьому мононафтени поступово замінюються полінафтенами. 

 
Таблиця - Розподіл типів вуглеводнів (% мас.) у фракціях середньої нафти 

(за А.Ф. Добрянським. 1961) 

 
Температура 
википання, °С 

СnН2n+2 Сnн2n СnН2n-2 CnН2n-4 CnН2n-6 CnН2n-12 CnН2n-18 CnН2n-24 

до 100 80 15 0 0 5 0 0 0 
100-200 60 20 5 0 10 5 0 0 
200-300 ЗО 10 30 5 10 10 5 0 
300-400 15 15 10 25 0 20 10 5 
400-500 5 0 5 35 0 20 30 5 
>500 0 0 0 30 0 10 40 20 

 

Парафінові вуглеводні найбільш вивчені. Важливою рисою їх є досить 

висока концентрація в нафтах, особливо деяких ключових структур. До таких 

структур відносяться, наприклад, нормальні алкани, монометилзаміщені 

алкани з різним положенням заміщеного радикала, а також алкани 

ізопреноїдного типу будови. їх концентрація в нафтах, переважно, значно 

перевищує рівноважні концентрації близьких за будовою ізомерів. 

Нормальні алкани мають ланцюгову будову і найменшу густину серед 

інших класів вуглеводнів (таблиця). Вміст нормальних алканів в нафтах може 

досягати 50 %, при цьому максимальні концентрації переважно присутні в 

межах С5Н12 – С9Н20.- У важких нафтах з низьким вмістом нормальних алканів 

максимум на кривій їх розподілу знаходиться в межах С18-С20 і вище. 



Таблиця - Фізичні властивості деяких н-алканів 
 

Назва Формула Тплавлення, °С Т кипіння, °С Густина,  
г/см3 

Фазовий 
стан н.у. 

Метан CH4 -182,5 -161,6 0,4160 

Гази 
Этан С2Н6 - 182,8 -88,6 0,5462 

Пропан С3H8 -187,6 -42,1 0,5824 

n-Бутан C4H10 -138,3 -0,5 6,5788 

n-Пентан С5Н12 -129,8 36,1 0,6264 

Рідини 

n-Г ексан С6Н14 -95,3 68,7 0,6594 

n-Г ептан С7H16 -90,6 98,5 0,6837 

n-Октан C8H18 -56,8 125,7 0,7028 

n-Нопан С9Н20 -53,6 150,8 0,7179 

n- Декан С10Н22 -29,7 174,0 0,7298 

n-Гептадекан С17Н36 22,0 303 0,7767 

Тверді 
речовини 

n-Октадекан С18Н38 28,0 330 0,7767 

n-Ейкозан С20Н42 36,4 - 0,7777 

n-Пентокозан С25Н52 53,3 - - 

n-Триаконтан С30Н62 66,5 - - 

n-Тетраконтан С40Н82 81,0 - - 

n-Пентаконтан С50Н102 92,0 - 0,7940 

 

Специфічною характеристикою нормальних алканів, яка широко 

використовується в геохімії, є коефіцієнт непарності. Це показник, що 

характеризує співвідношення між концентраціями н-алканів з парним і 

непарним числом атомів С в молекулі для окремого інтервалу 

гомологічного ряду, переважно, від С13 і вище. Для нафт цей коефіцієнт 

непарності близький до 1. 

Серед ізоалканів переважають вуглеводні з одним коротким боковим 

відгалуженням (метилалкани) і декількома метильними відгалуженнями, що 

регулярно чергуються в ланцюзі (ізопреноїдні вуглеводні). Ізопреноїдні 

вуглеводні як і нормальні алкани середніх і вищих фракцій нафти відносять 

до хемофосилій, тобто хімічних сполук, які зустрічаються в нафтах і 



органічних речовинах порід, близькі за структурою до деяких біологічних 

речовин або їх фрагментів. 

Дуже важливим для геохімії було відкриття в нафтах, вугіллі, сланцях і 

розсіяній органічній речовині значної кількості ізопреноїдних вуглеводнів, 

особливо для аргументації органічного походження нафти. 

Вміст окремих ізопреноїдних вуглеводнів у нафтах коливається в досить 

широких межах від 0,5-1 до 5-10 %, а іноді до 20-24 %, що само по собі є 

вражаючим, адже це серед сотень і тисяч інших складників нафти. 

Геохімічні значення ізопреноїдних алканів виявляється головним чином 

при визначенні генетичних зв’язків між нафтами або між нафтами і 

нафтоматеринськими породами. Кожна закономірність розподілу 

розгалужених алканів може бути використана з генетичною метою.  

Найбільш широко вживане відношення пристану до фітану. В нафтах, 

що генетично пов’язані морськими відкладами переважає фітан, а в нафтах із 

континентальних відкладів – пристан. Тут потрібно тільки врахувати, що 

значні катагенетичні зміни можуть вплинути на це відношення як і 

перетворення в зоні гіпергенезу. 

Нафтенові вуглеводні дуже цікаві і найбільш важкі для досліджень 

складові частини нафт. За своєю хімічною будовою вони не однакові і 

різняться в першу чергу кількістю циклів в молекулі. З ростом молекулярної 

маси нафтенів збільшується вміст в них поліциклічних молекул. Зазвичай, 

максимальна кількість циклів в нафтенових вуглеводнях становить 5, але 

може бути і більше (див. рисунок). 

Вміст нафтенів в нафтах має широкі межі від 20 до 70 %. Максимальний 

вміст нафтенів характерний для деяких басейнів альпійської складчастості та 

пов’язані з палеоген-неогеновими породами (нафти Азербайджану, Сахаліну, 

Каліфорнії, Венесуели та інші). 

 



 
 

Важливим є співвідношення шести- і п’ятичленних цикланів, які 

використовуються для різних геохімічних кореляцій. Наприклад, газові 

конденсати характеризуються значно вищими значеннями цього відношення, 

що може бути використано як критерій фазового стану флюїдів. 

Добре вивчені моноциклани, де в основі знаходяться циклічна 

структура, до якої приєднані нормальні або ізомерні (ізопреноїдні) 

ланцюжки. Наведемо два приклади таких структур, для С40: 

 

 
При деструкції аліфатичних ланцюжків таких вуглеводнів можуть 

утворюватися додаткова кількість різних ізопреноїдних алканів, що доказано 

термічним крекінгом високомолекулярних нафтових цикланів. 

Біцициклічні нафтени згідно з  розташуванням циклічних груп  можуть 

бути розділені на вуглеводні місточкового (а), конденсованого (б), 

зічленованого (в) та ізольованого (г) типу будови (за A.A. Петровим). 



 
 

Ще складнішу будову мають три- і тетрациклічні нафтени. Серед 

тетрациклічних нафтенів важливим для геохімії є сполуки під назвою 

стерани. Їх вважають реліктовими вуглеводнями нафт, тобто ті, що потрапили 

в нафти з вихідної органіки і є біогенними мітками в нафтах. Краще говорити, 

що вони зустрічаються як в нафтах так і в біологічних системах, тим більше що 

на відміну від біологічних сполук стерини нафт є в значній мірі стереохімічно і 

структурно перетвореними. 

 

 
 



Важливими, поряд із стеринами, вважають пентациклани 

(тритерпенаїдні вуглеводні, гопани), які властиві природнім сполукам, тому їх 

часто називають «біологічними мітками» або «хемофосиліями» (хімічні 

викопні). В основі більшість їх має структуру пергідропіцена (І) і 

циклопентанопергідрохризена (II). 

 

 
 

Особливе значення для геохімії нафти мають вуглеводні ряду гопану, 

які присутні в нафтах у вигляді серії гомологів складу С27-С35, а не тільки у 

вигляді гопану-вуглеводню складу С30Н52. Потрібно вказати, що в нафтах 

присутні тільки сліди гопанів, що мають «біологічну» конфігурацію, бо вони 

досить нестійкі. Виявлені вони в торфі, бурому вугіллі, сланцях, розсіяній 

органіці, що не зазнали значного катагенезу. 

Стерини і гопани є основним джерелом оптичної активності нафт, що 

обумовлено їхньою асиметричністю будови молекул. 

Завершуючи розгляд нафтенових вуглеводнів потрібно наголосити, 

серед нафтенів зустрічаються структури аналоги живої матерії, але більшість 

нафтенів (цикланів) не має структурних аналогів у живій матерії. Їх 

походження достовірно ще не встановлено. 

 



Ароматичні вуглеводні (арени). Назва ароматичні вуглеводні 

зявилась, коли з природних ароматичних масел вперше виділили речовину з 

приємним запахом – цимол. Більшість аренів в чистому вигляді мають 

слабкий запах. Сильний запах, що властивий нафтам, викликааний 

переважно невуглеводневими складниками. Ароматичні вуглеводні поряд з 

алканами і цикланами є головними складниками нафт та захороненої 

органічної речовини. Всі ароматичні вуглеводні в своїй структурі мають 

щонайменше одно бензольне кільце, звідки їх ще одна назва бензольний 

ряд вуглеводнів (див. таблиця). 

 

 



В нафтах, як і в бітумоїдах, моноциклічні арени представлені бензеном і 

його гомологами; біциклічні арени – нафталіном і біфенілом та їх 

гомологами; три-, тетра-, та інші поліциклічні арени – фенантреном, 

антраценом, хризеном, міреном, гіеріленом та їх гомологами. Присутні також 

і гідридні вуглеводні, де окрім бензольних кілець, є також і нафтенові кільця, 

створюючи дуже складну структуру молекул. 

За фізичко-хімічними властивостями (таблиця) арени істотно 

відрізняються від алканів і цикланів. Вони мають значно вищу густину, 

температуру кипіння та кристалізації, показник заломлення за одинакової 

кількості атомів вуглецю з відповідними алканами та цикланами. Вони 

краще розчиняються у воді, легко вступають в хімічні реакції без руйнування 

ароматичного ядра (кільця), добре адсорбуються полярними сорбентами.  

Серед моноароматичних вуглеводнів, як і багатьох інших, концентрація 

вуглеводнів із заміщеннями значно перевищують концентрацію вуглеводнів 

без заміщень, в даному випадку бензолу. Теж саме маємо для нафталіну 

(біциклічний вуглеводень), де його концентрація незначна, в той час як його 

моно-, бі- і триметильні гомологи присутні в нафтах в значно більших 

концентраціях. За останні десятиліття виявлені в нафтах ароматичні вуглеводні 

тритерпеноїдного походження рівно ж як і гопанів. 

 
Таблиця – Фізичні властивості деяких аренів 
 

Вуглеводні Формула Густина, 
г/см3 Ткип, °С Т крист., °С Показник 

заломлення 
Бензол С6Н6 0,8790 80,1 5,52 1,5011 

Толуол С7Н8 0,8669 110,6 -95,0 1,4969 

о-Ксилол (1,2- диметилбензол) 
С8Н10 0,8802 144,4 -25,2 1,5054 

С8Н10 0,8642 139,1 -47,9 1,4972 

м-Ксилол (1,3- диметилбензол) 
С8Н10 0,8610 138,4 - 13,3 1,4958 

С8Н10 0,8670 136,2 - 95,0 1,4959 

п-Ксилол (1,4- етилбензол 
диметилбензол) 

С9Н12 0,8944 176,1 -25,4 1,5139 



Вуглеводні Формула Густина, 
г/см3 Ткип, °С Т крист., °С Показник 

заломлення 

Гемімеллітол (1,2,3- 
триметилбензол) 

С9Н12 0,8758 169,4 -43,8 1,5048 

С9Н12 0,8652 164,7 -44,7 1,4994 

Псевдокумол (1,2,4- 
триметилбензол) 

С9Н12 0,8618 152,4 -96,0 1,4914 

С9Н12 0,8620 159,2 -99,5 1,4920 

С9Н12 - 218,0 80,3 - 

Мезителен (1,3,5- 
триметилбензол) 

С14Н10 - 255,6 69,0 - 

С14Н10 - 340,1 99,2 - 

С14Н10 - 342,3 216,0 - 

 
 
НЕВУГЛЕВОДНЕВИЙ СКЛАД НАФТ 
 

Нафти ніколи не складаються з чистих вуглеводнів. Вони завжди мають 

у своєму складі також інші класи сполук. До невуглеводневих компонентів 

нафт відносяться кисенеорганічні, сіркоорганічні, азоторганічні сполуки, 

металорганічні комплекси (порфірини) та смоли і асфальтени. 

Вміст невуглеводневих (гетерогенних) сполук в деяких важких нафтах 

може навіть переважати вміст вуглеводнів. Так, наприклад, нафти родовищ 

Коханівка (Україна), Ляль-Мікар (Таджикистан), Боскан (Венесуела) у своєму 

складі мають понад 60 % невуглеводневих сполук. В нафтах, що пов’язані з 

молодими відкладами вміст невуглеводневих сполук переважно більший, 

ніж у палеозойських.  

Кисневі органічні сполуки нафт представлені кислотами, фенолами, 

кетонами та ефірами. Загальний вміст кисеньорганічних сполук в нафтах 

переважно не перевищує 2-2,5 %, серед яких переважають кислоти, зокрема, 

нафтенові. До сьогодні ідентифіковано понад 70 індивідуальних кисневих 

сполук, але для більшості з них відсутні точні дані про їх вміст в нафтах. За 

приблизними оцінками вміст деяких кислот з 19-20 атомами вуглецю в 

молекулі досягає 0,1- 0,2 %.   



Нафтові кислоти це всі кислоти нафт, в склад яких входять: жирні 

кислоти; нафтенові кислоти; циклічні нафтено-ароматичні. Вміст кислот у 

фракціях нафт збільшується від легких дистилятів, в яких виявляють тільки 

сліди нижчих жирних кислот, до більш важких, досягаючи максимуму для 

фракції 250-375 °С (кислоти С20-С23, молекулярні маси 310-350). В маслянистих 

фракціях, як і залишку після вакуумної перегонки концентрація кислот значно 

знижується. В деяких нафтах зустрічаються підвищені концентрації кислот 

навіть в легких фракціях. 

У розподілі нафтових кислот за структурами спостерігаються деякі 

закономірності. Низькокиплячі кислоти (до С6) представлені виключно 

кислотами жирного ряду. З ростом температури кипіння серед нафтових 

кислот з’являються все більше насичених кислот з циклопентановими і 

циклогексановими радикалами (нафтенові кислоти). Кислоти цього типу 

переважають в гасовій фракції (до 300 °С).  

Кислоти аліфатичного ряду нормальної та ізопреноїдної будови (до С20-

С21) можуть бути присутніми у важких фракціях, але в значно менших 

кількостях, ніж циклічні кислоти. Поліциклічні структури (нафтено-

ароматичні) переважають у масляних дистилятах і в залишку. 

Феноли - кисневмісні органічні сполуки, кисень яких знаходиться у 

вигляді гідроокисних груп (–ОН), що пов’язані безпосередньо з ароматичним 

ядром. В чистому вигляді феноли є рідинами або кристалічними речовинами з 

характерним запахом. В нафтах встановлено наявність моноциклічних фенолів 

С6-С8 і біциклічних – С10 у вищих фракціях виявлені і поліциклічні феноли. 

Загальний вміст фенолів у нафтах складає приблизно 0,1-2 %. Підвищений 

вміст фенолів притаманний нафтам з підвищеним вмістом кислот. 

Кетони мають загальну формулу R–CO–R1. Прості кетони виявлені в 

газових конденсатах, а циклічні у висококиплячих фракціях нафти. Вміст 

кетонів в нафтах дуже незначний. 



Ефіри - це сполуки де кисень виступає як зв’язковий між двома 

вуглеводневими радикалами (R–O–R) або входить в кільчасті структури. 

Доказано присутність ефірів у високиплячих фракціях нафт. 

 

 
 

Азотні сполуки нафт належать до різних класів, що відповідають 

загальній формулі СnН2n-ХN, при х=12–28. Вміст азоту в нафтах зазвичай 

невеликий (не більше 1 %). Він, як правило, знижується з глибиною залягання 

нафти та вміщаючих її порід. В бензинових фракціях знаходяться тільки сліди, 

а основна частина знаходиться у висококиплячих фракціях і залишках.  

Азотисті сполуки належать до двох груп: азотисті основи та нейтральні 

азотисті сполуки. Азотисті основи – це ароматичні гомологи піридину – 

ароматичної сполуки, в якому атом вуглецю заміщений азотом. Ці сполуки 

легко окисляються киснем повітря з утворенням конденсованих продуктів. 



До них відносяться також піридин, хінолін, ізохінолін та їх похідні, які містять 

насичені і ароматичні цикли. Нейтральні азотисті сполуки є компонентами з 

спіральними циклами, що відносяться до груп пірола, індола, карбазола і 

бензокарбазола. Особливим типом азотовмістимих компонентів є 

порфірини, які містять чотири пірольних кільця. 

 

 
 

Сіркоорганічні сполуки нафт за кількістю становлять переважну 

частину гетерогенних сполук нафти, та знаходяться, в основному, в смолисто-

асфальтеновій частині нафти.  

Фактичний матеріал свідчить, що основна кількість нафт відноситься до 

малосірчистих (менше 0,5 %), але існує і велика кількість сірчистих і 

високосірчистих нафт (більше 1 %), а іноді можна зустріти нафти з вмістом 

сірки навіть 7-9 %. 

Найбільш збагачені сіркою нафти приурочені до карбонатних відкладів. 

Сірка присутня як в смолисто-асфальтеновій фракції, так і у дистилятах 

висококиплячих фракцій. Елементарна сірка присутня в нафті у вільному стані 

в кількості до 0,1 %. Сірководень зустрічається у нафтах достатньо часто, 

особливо в тих, що приурочені до древніх карбонатних відкладів. 



Частина сірки, особливо при підвищеному її вмісті, може знаходитись у 

вільному (колоїдному) стані, а також у вигляді неорганічної сполуки Н2S, що 

розчинена у нафті. 

Меркаптани (тіоспирти) – сполуки загальною формулою R–SH, де SH – 

аналог спиртової групи. Меркаптани виявлені тільки у бензинових фракціях, у 

вищих фракціях вони відсутні. Частина меркаптанів має пряму ланцюжкову 

будову, а частина розгалужену, тільки шість мають циклопентанову і один 

циклогексанову будову. 

Сульфіди (тіоефіри) R1–S–R2 та дісульфіди R1–S–S–R2 містять по два 

вуглеводневих радикали. Нафтові сульфіди діляться на дві групи – тіоалкани та 

тіоциклани. Ті, що мають атом сірки у відкритому ланцюгу – тіоалкани, а ті, в 

яких атом сірки входить в поліметиленове кільце – тіоциклани. Перші 

характерні для нафт метанового типу, а другі – нафтеновим та нафтеново-

ароматичним нафтам. Вони виявлені у бензиновій та керосиновій фракціях, у 

вище киплячих фракціях вони відсутні. Сульфіди присутні у всіх фракціях нафт і 

мають різноманітну структуру вуглеводневих радикалів. 

 

 



Металоорганічні комплекси (порфірини) мають важливе значення 

для геохімії як теоретичної так і практичної. Найбільше значення надається 

порфіринам, за допомогою яких можна проводити кореляцію нафт. 

Ванадій і нікель є головними металами, що утворюють комплекси з 

органічними сполуками нафти. Вміст ванадію може досягати 0,04%, нікелю - 

0,01%. Органічна складова компонентів складається майже виключно з 

азотоорганічних сполук. 

Порфірини - тетрациклічні азотовмісні органічні сполуки. Основною 

структурою яких є порфіринове ядро, що складається з чотирьох пов’язаних 

між собою пірольних кілець (див. рисунок). 

В нафтах зустрічаються вільні порфірини, які не мають металів, але їх 

значно менше. Відмінності металоорганічних комплексів залежить від 

будови порфірину і від роду металу, з якими вони пов’язані. 

 

 
 

Вже досить давно стало відомо (С.Л. Гусинська та інші, І%5), що сірчисті 

нафти багаті переважно порфіринами у вигляді ванадієвого комплексу, а в 

малосірчистих, і особливо багаті азотом, нафти переважають нікелеві 

комплекси. Кількісне відношення між ванадієм і нікелем у високосірчистих 

нафтах, як правило, перевищує одиницю і часто буває більше п’яти. В 



малосірчистих нафтах це відношення менше одиниці. 

 

Смоли і асфальтени є гетерогенними і найбільш складними 

сполуками нафт і найменш вивчені. Молекулярна маса перевищує 500-600. 

Дослідами за допомогою ультрацентрифуг доказано, що смолисто-

асфальтенові компоненти нафт можуть знаходитись у вигляді колоїдних 

частинок. Вони також є найбільш полярними сполуками нафти, що здатні 

легко утворювати молекулярні асоціації. Вміст смолисто-асфальтенових 

компонентів в нафті не є великим, але він визначає властивості нафт. 

 

 
 



Смоли і асфальтени, які виділені тільки з однієї нафти, належать до 

декількох класів сполук. Ці класи різняться за молекулярною масою, за 

структурою вуглеводневого скелету, за кількістю і природою гетероатомів у 

поліциклічній системі і родом хімічних функцій. 

Відношення С/Н коливається для смол від 10 - 12,8, а для асфальтенів 

від 11,2 до 17. Ароматичність, тобто відношення кількості атомів вуглецю, що 

задіяні в ароматичних циклах, до загальної їх кількості в молекулі 

характеризуються коефіцієнтами від 0,14 до 0,25 для смол, і від 0,2 до 0,7 для 

асфальтенів. На долю аліфатичних радикалів у смолистих компонентах 

припадає 20 — 40%, а у асфальтенах - 10 — 35%. Співвідношення між 

ароматичними і нафтеновими циклами в молекулах є дуже мінливе в 

залежності від фракції нафти та природи самої нафти. 

За даними інфрачервоних спектрів і ядерного мангнітного резонансу 

різних авторів (В.А. Соколов, М.А. Бестужев, Т.В. Тихомолова, 1972) 

встановлено, що: (1) бокові ланцюги відносно короткі у асфальтенів і 

переважно складаються з трьох — чотирьох атомів; (2) ароматичні цикли 

мають головним чином метильні радикали; (3) нафтенові цикли мають 

найбільш довгі ланцюги та в більшій кількості, ніж ароматична частина 

молекул. 

На кожні 50 атомів вуглецю припадає як максимум два - три атоми 

сірки, півтори - два атоми азоту і два - три атоми кисню. Молекулярна маса 

смол коливається між 500 і 2000, але в основному становить 600 - 1000. 

Молекулярна маса асфальтенових молекул коливається між 1000 - 10000, але 

(дебільшого припадає на 1000 - 5000. За даними електронної мікроскопії 

розмір частинок асфальтенів становить 50 — 100 Ä. 

За вмістом смол та асфальтенів нафти поділяються на мало смолисті – 

10 %, смолисті 10-20 % та високо смолисті – >20 %. За вмістом сірки: мало 

сірчисті – до 0,5 %, сірчисті – 0,5-2 % та високо сірчисті – >2 %. 



ПРОЦЕСИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН НАФТ В ПРИРОДІ 

 

Процеси перетворення нафт у природі належать до теоретичних питань 

і досить добре описані у підручниках та монографіях П.Ф. Андреєва, 

А.І. Богомолова та інші (1958), A.A. Карцева (1978), Ал.А. Петрова (1984), 

М.В. Бордовської, Л.C. Мончака та Г.Омельченко (2004). Зауважимо тільки, 

що не всі питання цих явищ вивчені достатньо. 

Нафти в покладах, як і в родовищах, є багатокомпонентними сумішами, 

які зазнають відповідних перетворень (змін) у своєму складі. В багатьох 

випадках ці перетворення є істотними та можуть значно змінювати 

початковий компонентний склад нафт. Такі процеси можуть відбуватися за 

рахунок термічного впливу (термоліз), каталітичного впливу 

алюмосилікатних мінералів в умовах підвищених температур (термокаталіз), 

впливу окисновідновних реакцій, а особливо за участю мікроорганізмів 

(біодеградація, біохімічна еволюція). 

Перші два типи реакцій відповідають етапу катагенезу, а третій 

найбільш характерний для зони гіпергенезу. Окрім цього потрібно додати 

процеси осірчення (сіркування) нафт та процеси диференціації: фізичного 

фракціонування нафти в процесі міграції. 

Термокаталітичні і термічні перетворення нафт, як і органічних 

речовин, посилюється по мірі погруження осадових порід, що призводить до 

збільшення глибини залягання нафтогазоносних горизонтів, а також 

температури та тиску. Останній в цих процесах виступає фактором, який 

сповільнює реакції, що ведуть до розпаду молекул та збільшенню об’єму. 

Суть термокаталітичних перетворень – це зміна складу нафт при 

відсутності окиснювачів, що зумовлені запасом потенційної хімічної енергії 

властивої самим сполукам нафт і активізуються зростанням температури та 

природними каталізаторами. 



Основною реакцією, що відбувається при термолізі є деструкція алканів 

і відрив (або розрив) довгих аліфатичних ланцюжків (нормальних або 

ізопреноїдних) цикланів і аренів, що підтверджено лабораторними 

дослідженнями (А.А. Петров, 1984). Все це веде до зменшення густини нафти, 

зростання у нафтах легких фракцій, що в цілому є підставою говорити про 

процеси метанізації нафт. 

Катагенетичні перетворення нафт в покладах без сумніву відбуваються, 

міняється при цьому фракційний склад, але тип нафт залишається майже без 

змін. Разом з цим, при катагенезі зменшується вміст невуглеводневих 

компонентів, зокрема сірчистих. 

Отже, наслідком термокатагенетичного впливу на нафту в покладах 

відбувається її облегшення, зменшення вмісту вищих ізопреноїдів, зростання 

частки легких алканів, що веде до зменшення ізопреноїдного коефіцієнта 

Кі=(і-С19+і-С20)/(н-С17+н-С18); також зростає відношення прістан/фістан та доля 

ізопреноїдів (С14–С18) і середніх алканів (С12–С18). 

Окиснення нафт є процесом, багато в чому протилежним 

термокаталітичним перетворенням. Якщо термокаталітичні перетворення 

спричинені зануренням відкладів, то окиснення нафт пов’язане з 

висхідними геотектонічними рухами та супроводжує гіпергенні зміни порід, 

вуглеводневих систем та органічної речовини. 

Окиснення нафт в природі може відбуватися як за рахунок вільного 

молекулярного кисню (аеробне окиснення) так і рахунок зв’язаного кисню 

сульфатів і деяких інших сполук (анаеробне окиснення). Окиснення аеробне 

можна підрозділити на окиснення за рахунок кисню повітря і окиснення за 

рахунок кисню, розчиненого в підземних водах. Анаеробне окиснення 

розрізняється: по-перше, за характером хімічної сполуки, яка містить кисень – 

сульфати, нітрати, оксиди тощо; по-друге, за біохімічним або абіохімічним 

характером процесу. 



Аеробне окиснення нафт обмежується зоною, в межах якої є 

молекулярний кисень. По мірі занурення літосфери кількість розчиненого в 

водах кисню зменшується. На глибині не більше декількох сотень метрів він 

зникає повністю: витрачається на окиснення органічних речовин, розсіяних в 

породах і водах, і зв’язується різними мінералами. Звичайно граничні глибини 

яких може досягати молекулярний кисень залежить від гідрогеологічних і 

геохімічних умов.  

Промислова нафтоносність в зоні розповсюдження розчиненого кисню 

має місце лише в окремих випадках. Тому можна вважати, що в зміні складу 

нафт, в промислових скупченнях, аеробне окислення великого значення не 

має. Воно діє в основному вже при повному руйнуванні нафтових скупчень і 

утворенні з них покладів асфальтів тощо. 

Окиснення вуглеводнів нафти окремими видами мікроорганізмів 

мікробіологам відомо вже понад 70 років. Доказана принципова 

можливість біологічного окиснення нафт як в аеробних, так і анаеробних 

умовах (В.А. Успенський, 1970). Було встановлено, що через  вибіркове 

споживання мікроорганізмами вуглеводнів метанового ряду біологічні 

зміни ведуть до поступового перетворення парафінистих нафт у нафтенові. 

Зменшення ж рідкої фракції спричиняє зростання густини нафт і 

избільшення в ній долі смолистих сполук. Зменшення метанових сполук в 

нафтах веде до зростання концентрації нафтенових і ароматичних 

вуглеводнів і кисеньорганічних сполук. 

За здатністю до окиснення насичені вуглеводні можна розташувати в 

наступній послідовності: нормальні алкани, ізоалкани, моноциклічні нафтени 

та інші вуглеводні (А.А. Петров, 1984). 

Зазвичай, в реальних геологічних умовах нафтових покладів процеси 

окиснення відбуваються значно повільніше, але час дії цих процесів є 

надзвичайно тривалим, тому результати окислення можуть бути аналогічні 



до лабораторних умов. Особливу роль в природних умовах відводяться 

можливості переносу кисню та його сполук підземними водами. 

На склад нафт в промислових покладах істотно може впливати 

анаеробне окиснення. Необхідними умовами анаеробного окиснення нафт 

служать: наявність здатність до підновлення кисневмісних речовин, головним 

чином сульфатів, та існування специфічних бактерій. Іноді води можуть 

містити значні кількості сульфатів на великих глибинах, порядку декількох 

кілометрів. При біохімічному анаеробному окисненні нафт істотне значення 

набувають фактори температури, а також мінералізації вод. Межі розвитку 

бактерій, наскільки це відомо, визначаються температурою 80–90°С, 

мінералізацією близько 200 г/л і кислою реакцією вод. Якщо є окиснювачі, 

окиснення вуглеводнів, взагалі кажучи, енергетично ефективне. 

При окисненні вуглеводнів, так само як і при термокаталітичних 

перетвореннях їх в безкисневому середовищі, відбувається перерозподіл їх 

компонентів: якщо при термокаталітичних перетвореннях вуглець і водень 

виділяються в чистому вигляді або в зв’язані один з одним – графіт і вільний 

водень або метан, то при окисненні утворюються кисневмісні сполуки –

вуглекислота і вода. У разі браку кисню можуть утворюватися органічні 

кисневі сполуки. 

При анаеробному окисненні вуглеводнів водорозчиненими 

сульфатами за реакцією: 

СnНm + МеSO4 → МеS + С02 + Н20 

Н2S + SO4
2– → S + SO3

2– + H2O 

Вивчення матеріалів з геохімії нафт, газів, вод і порід з нафтових 

родовищ дає масу фактів про процеси анаеробного окиснення нафт за 

рахунок сульфатів, що руйнують поклади. Проте, відкритим залишається 

питання, наскільки ці процеси впливають на зміну складу нафт.  



Одним із фактів впливу окиснювальних процесів на компонентний склад 

нафти є наявність в покладах на контакті пластова вода–нафта шару (плівки) 

дуже важкої нафти або асфальтоподібного речовини (мальта, асфальт). 

 

Осірчення нафт – це природні процеси, що ведуть до проникнення 

сірки у вуглеводневі компоненти нафт, вони тісно пов’язані з процесами 

окиснення нафт за рахунок кисню сульфатів пластових вод і порід, які і є 

основним джерелом сірки. 

Процеси, які ведуть до появи сірки в нафтах, можна розділити по-

перше на процеси безпосереднього осірчення готових нафт в покладах чи 

при їх формуванні, та по-друге утворення сірко-органічних сполук при 

генезисі самих нафт з органічної речовини. 

При взаємодії вуглеводнів та інших органічних сполук з сульфатами 

утворюються гідросульфіди, сульфіди та сірководень. Сірководень може 

безпосередньо вступати у заємодію з деякими вуглеводнями при 

відповідних умовах, а при окисненні утворювати вільну сірку, яка ще краще 

вступає у взаємодію з вуглеводневими сполуками, що а призводить до 

циклізації нафт (рисунок). 

Щодо сірководню (Н2S), то він моде вступати в реакції з олефінами 

(алкенами), які містять ненасичений зв'язок С=С з утворенням меркаптанів. 

Високосірчисті нафти зустрічаються тільки у сульфатних і карбонатних 

породах, де є підвищений вміст сполук сірки. Це свідчить, що значна частка 

сірки в нафтах зобов’язана проникненням сірки вже в готові нафти. Хімізм 

цих процесів ще не повістю досліджений. 

 



 
 

 

ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТИ І ГАЗУ ПРИ МІГРАЦІЇ ТА ФОРМУВАННІ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ 

 

Міграція вуглеводневого флюїду починається безпосередньо після його 

генерації в процесі літифікації розсіяної органічної речовини. Суттєву роль у 

процесах первинної міграції відіграють прощеси ущільнення з глибиною 

осадових порід. Якщо розглянути зміну фізичних параметрів осадової товщі, 



то можна побачити, що із зануренням порід відбувається їх ущільнення (див. 

рисунок), яке призводить до зменшення пористості порід та супроводжується 

інтенсивним водовідділенням та витіснення води у поровий простір порід-

колекторів. Саме вода, що витісняється з порід виступає основним чинником, 

що сприяє міграції вуглеводнів. 

 

 
 

 

Виділення нафтоподібних речовин та газу із органічної речовини 

(керогену) нафто материнської речовини та їх рух капілярами та 

дрібнозернистими порами називається первинною міграцією.  

Нафта, що виділяється з материнських порід, надалі рухається 

більшими порами проникних пористих порід-колекторів. Компоненти нафти 



будуть рухатися пластами провідниками до тих пір, поки не зустрінуть на 

шляху мало- або зовсім непроникні порід, що спричинить утворення 

скупчення нафти або газу (див. рисунок). Оскільки практично усі пори 

породи-провідники насичені водою, міграція вуглеводневих компонентів 

відбувається в основному водним середовищем. Вона може бути пов’язана з 

активним рухом води або відбуватися незалежно від останнього під дією 

фільтрації або дифузії. Рідка фаза може бути або однофазною, або 

багатофазною: окремо мігрують водна і вуглеводнева фази. 

 

 
 

Різниця між первинною та вторинною міграцією полягає у розмірі пор 

та літологічному типі порід, а також в характері розподілу нафтоподібних 

речовин між флюїдами. 

Найбільш достовірну інформацію про процеси міграції вуглеводнів 



несуть не самі фізико-хімічні параметри флюїдів, а закономірності зміни їх 

вуглеводневого, фракційного та компонентного складу вуглеводневих систем. 

Сукупність природних чинників перетворення складу нафт і газів при їх 

міграції дозволяє систематизувати всі прояви цього процесу у вигляді 

критеріїв різної міри достовірності. Більш того, виникає можливість на основі 

використання цих критеріїв уточнити ряд положень, що характеризують 

умови міграції вуглеводневих систем, а також теоретичні принципи 

формування покладів нафти і газу. 

У цілому при оцінці механізму і форм перенесення вуглеводневих 

систем в пластах існують ряд взаємовиключних уявлень не тільки про умови 

міграції, але і закономірностях формування покладів нафти і газу. 

При всіх випадках міграції нафти і газу (первинної, вторинної, 

локальної, регіональної, вертикальної чи бокової /латеральної/) в умовах 

земної кори будуть відбуватися фізико-хімічні процеси, які знайдуть своє 

відображення у геохімічних перетвореннях нафт і газів. При кожному виді 

міграції ці процеси будуть, дещо специфічними і залежать від властивостей 

середовища в якому відбувається міграція, а також від тривалості та 

дальності міграції. 

При міграції через окисне середовище низькомолекулярні нафтогазові 

компоненти будуть зазнавати руйнування або частково окислюватись, що 

спричинить кількісні зміни у складі окремих компонентів, а сама нафтогазова 

система буде набувати більшої густини за рахунок збільшення кількості 

смолистих сполук. 

Протилежний процес буде відбуватися при міграції через породи, де 

відсутній реакційноздатний кисень. В цих умовах нафтогазова система буде 

втрачати, переважно, високомолекулярні компоненти складники через їх 

адсорбцію породами (див. рис.), а збагачуватися низькомолекулярними 

вуглеводнями, тому густина нафтогазової суміші буде знижуватись. Щодо 



хроматографічного фракціонування в процесі міграції, то воно можливе 

тільки на початковій стадії міграції для першої порції. При масовій міграції ці 

явища нівелюються та практично не відображають на геохімічних показниках 

нафтогазових систем. 

 

 
 

Рисунок. Диференціація нафтового бітуму в порах порід при міграції. 

 

Досить суттєві зміни в нафтогазових системах відбуваються при 

диференційному вловлюванні нафти і газу в пастках при переважаючій 

струменевій міграції (у вигляді потоків) у водонасичених породах. 

В основі даного принципу знаходиться властивість рідин і газів 

диференціюватися в гравітаційному полі в об'ємі пасток відповідно до їх 

густин. При акумуляції вуглеводнів ця властивість виявляється в тому, що 

важчі флюїди витісняються з пастки легкими, що призводить до утворення 

газових покладів в найбільш занурених пастках. Рідкі ж вуглеводні відповідно 

до їх густини заповнюють пастки, що розташовані вище. Нижче по 

регіональному падінню пласта знов можуть бути зустрінуті нафтові поклади з 

великим газонасиченням. 



Необхідні умови для початку диференціації зазвичай виникають при 

незначному перевищенні або рівності тиску насичення з пластовим тиском. 

Виникнувши вперше в колекторі, ці умови (Рпл=Рнас) для газонафтової 

системи (ГНС) зберігаються і в інших пастках, які сполучені між собою та 

розташовані в напрямку підняття пласта. З чисто фізичних і геологічних 

позицій гравітаційного перерозподілу флюїдів у пастках даний принцип 

досить добре аргументований. В цілому диференціація приводить до 

порушення початкового співвідношення нафти і газу в системі. Завдяки цим 

явищам в тому ж напрямі відбувається зміна типів покладів (газові - 

газонафтові - нафтові). 

Разом з тим при порівняльному вивченні покладів і для оцінки 

критеріїв принципу диференціального уловлювання до недавна 

враховувалися головним чином об’ємні співвідношення, а не склад фаз ГНС. 

Розглянемо геохімічні зміни при диференціальному вловлювані для 

різних вуглеводневих систем (за Н.А. Чахмахчевим). 

Газонафтова система. Розподіл (за співвідношенням і складом) фаз 

системи визначається головним чином участю в процесах міграції 

вуглеводнів і формування їх покладів згідно трьох природних явищ, таких як 

(1) дегазування в пастках нафт при Рпл<Рнас і гравітаційному перерозподілі 

вуглеводнів за фазами та усередині фаз; зростання в ГНС, що безперервно 

поступає в зону накопичення, вмісту продуктів пізніх стадій катагенезу 

розсіяного ОР. 

В цілому процес міграції газонафтових систем і формування покладів 

представляється наступним чином. Продукуюча (нафтогазоматеринська) 

порода, що знаходиться на стадії нафтоутворення поставляє в суміжний з 

нею пласт-колектор рідкі вуглеводні з розчиненим в них газом. Із-за високої 

газонасиченості система характеризується мінімальною в’язкістю, тому 

володіє значною рухливістю. У зоні переходу ГНС в колектор можуть мати 



місце наступні співвідношення тиску: (1) Рпл>Рнас та (2) Рпл<Рнас.  

В умовах першої нерівності система у вигляді однорідної фази 

продовжує латеральну міграцію без виділення з нафти розчиненого газу 

(див. рисунок). У другому випадку виділення газу у вільну фазу відбувається 

тут же при еміграції системи з материнської товщі. У будь-яких випадках 

умови, що виникають Рпл<Рнас вже не змінюються і супроводжують ГНС при її 

подальшому переміщенні. 

 

 
 

При міграції ГНС в умовах Рпл<Рнас пастки, що знаходяться ближче до 

зони генерації, акумулюють великі об'єми вільного газу, в якому як менш 

розчинні в нафті переважають етан і особливо метан. За напрямом міграції 

знижується як об’єм вільного газу, так і вміст в ньому метану і етану при 

одночасному зростанні частки гомологів метану. Тому серед безумовних 

критеріїв латеральної міграції ГНС виділяються головним чином термобаричні, 

що завжди спрямовано міняються і визначають газові параметри системи – 

тиск насичення, газовий чинник та коефіцієнт жирності супутних газів. Ці 

показники трасують напрям руху системи і служать підтвердженням принципу 

диференціального перерозподілу вуглеводнів. 



Особливу увагу слід приділити зміні густини нафти. Встановлено, що при 

диференціальному вловлюванні густина нафти за напрямом міграції 

збільшується за рахунок гравітаційного чинника відтиснення до контурів і 

подальшого переміщення вгору за підняттям порід важких компонентів нафти. 

Повну відсутність яких-небудь закономірних змін виявляють 

параметри, що характеризують адсорбційно-хроматографічні і дифузійні 

ефекти при латеральній міграції (див. рисунок). Наприклад, безсистемні 

варіації значень відносин смоли/асфальтени та (ƩС5 + ƩС6)/( ƩС7 + ƩC8) в нафтах 

практично всіх вивчених антиклінальних зон не дозволяють стверджувати 

про існування ефектів сорбційного або дифузійного розділення нафти при її 

внутрішньорезервуарному масопереносі. 

Відповідно до принципу диференціального вловлювання в ланцюзі 

пасток, при завершенні міграції ГНС формуються головним чином газонафтові 

поклади з різним якісним і кількісним співвідношенням фаз. Подальша 

еволюція покладів залежить від темпів прогинання зони, від співвідношення в 

пастках кількості газу і нафти в облямівці, вуглеводневого складу обох фаз. При 

невеликих об’ємах газових шапок, швидкому зануренні зон і зростанні Рпл 

нафтогазові поклади в наслідок процесів розчинення газів трансформуються в 

нафтові, які зберігають всі особливості складу газу, надбані на етапі міграції і 

утворення скупчень. Значні об'єми газових шапок і низькі темпи занурення 

басейну сприяють збереженню до останніх етапів змішаного газонафтового 

типу скупчень. В деяких випадках ці ж газонафтові поклади при різкому і 

значному зростанні тиску пластів і температури, та сприятливому поєднанні 

об'ємного співвідношення і складу фаз можуть стати вихідними для утворення 

вторинних газоконденсатних покладів. 

При аналізі вертикальних форм перерозподілу ГНС число надійних 

критеріїв процесу значно зростає, оскільки диференціація пов’язана 

практично цілком з явищами адсорбційної і дифузійної хроматографії. 



Зокрема, при розгляді міграції через слабопроникні покришки виділяються 

критерії, що об’єднують такі параметри, як співвідношення вмісту метану і 

його гомологів, смол і асфальтенів, фракцій С5–С6 і С7–С8, а також густина нафт 

тощо. Очевидно, дана форма міграції не впливає на вуглеводневий склад 

бензинових фракцій нафт, що дозволяє віднести цей показник до групи 

слабоінформативних критеріїв. 

Масоперенос ГНС у розлом них зонах характеризується значно меншим 

числом достовірних критеріїв, оскільки в даному випадку виключаються 

прояви сорбційних ефектів. Проте, як показав аналіз флюїдів ряду природних 

об'єктів, дифузійне фракціонування тут ще має місце. 

Газоконденсатна система (ГКС). Аналіз співвідношення і складу 

вуглеводневих фаз системи дозволив дійти висновку про формування її 

покладів відповідно до того ж принципу диференціального вловлювання. 

Сучасний розподіл ГКС за об'ємом і складу фаз також обумовлюється трьома 

природними явищами, що супутні процесам латеральної міграції, такими як: 

(1) ретроградна конденсація рідкої фази в пастках при Рпл < Рт.р. (тиск 

пластовий та початку конденсації або точки роси відповідно); (2) залишкове 

накопичення рідких вуглеводнів з близькими фізико- хімічними 

властивостями при багаторазовому проходженні системи через пастку в 

умовах Рпл < Рт.р.; (3) послідовне збільшення в ГНС, що поступає в зону 

накопичення, вмісту продуктів пізніх стадій катагенезу розсіяної ОР. 

Для ГКС на відміну від ГНС характерно, що рідкі вуглеводні розчинною 

фазою, а газоподібні – розчинником. Як наслідок цього, геохімічна 

інформативність рідкої фази ГКС у порівнянні з газовою зростає. Наочно це 

можна представити, виходячи з наступної схеми міграції та утворення 

покладів ГКС, що поступають з продукуючої товщі в колектор стиснені гази, 

очевидно, потрапляють в умови Рпл < Рт.р. Далі система, переміщаючись верх 

по підняттю провідної товщі, що об'єднує ланцюжок пасток, починає втрачати 



рідку фазу внаслідок явищ ретроградної конденсації. При тих же тисках і 

температурі в першу чергу, і у великій кількості у вільну фазу виділяються 

вуглеводні, найменше розчинні в стиснених газах. До їх числа, як відомо, 

відносяться., арени і, частково циклани, а також в цілому високомолекулярні 

вуглеводні всіх трьох класів.  

У випадку Рпл > Рт.р. система мігрує у вигляді однофазної системи до тих 

пір, поки тиски пластовий не зменшується до значення тиску початку 

конденсації (точки роси) або і більше. Тоді, внаслідок процесів ретроградної 

конденсації починає виділятися вільний конденсат, а ГКС збагачується 

газоподібними вуглеводнями. 

 

 
 

В результаті подібного масоперенесення пастки, розташовані ближче, 

до області генерації мігруючих вуглеводнів, збагачуються 

легкоконденсованими сполуками (аренами, твердими парафінами і т.д.). У 

найбільш віддалених від цієї області структурах відповідно до такого 



перерозподілу у великих кількостях концентруються вуглеводні, легко 

розчинні в газах (низькомолекулярні алкани і частково циклани). 

Газова складова ГКС із наростанням втрат рідких ВВ при міграції 

поступово втрачає гомологи метану, що виражається у зниженні коефіцієнта 

жирності газів. При завершенні процесів акумуляції рідкі вуглеводні у вигляді 

розсіяної фази в поровому просторі колектора складають всього 0,0005–

0,005 % об’єму газової частини покладу. При подальшому прогинанні 

басейну та зростанні пластового тиску і температури знов виникають всі 

необхідні умови для ретроградного переходу конденсатів, що випали раніше 

в газову фазу. Латеральний масоперенос ГКС характеризується відносно 

широким набором геохімічних критеріїв, сім з яких віднесені до безумовних. 

Всі сім параметрів пов'язано з термобаричними чинниками перетворення 

систем і підтверджуються як експериментальними дослідженнями, так і 

аналізом складу флюїдів в покладах. До розряду умовних віднесені 

показники, одержані при лабораторному моделюванні. 

Геохімічні критерії вертикального массопереносу ГКС за кількістю і 

показниками близькі до критеріїв, що характеризують латеральну міграцію 

газових конденсатів. Однак при диференціації їх складу по розрізу родовища 

істотно підвищується роль сорбційних і дифузійних ефектів, особливо тих, що 

впливають на величину співвідношення ƩГМ/СН4, арени/алкани, ((ƩС5 + ƩС6)/( 

ƩС7 + ƩC8) тощо. Ряд показників впливу термобаричних, адсорбційно-

хроматографічних і дифузійних чинників проводиться умовно. Швидше за все 

в розділенні ГКС при її переміщенні через напівпроникні барэри або екрани 

беруть участь термобаричний і адсорбційно-хроматографічні чинники. Проте 

результати їх дії однонаправлені і приводять до однозначних перетворень 

великого числа параметрів. 

  



КЛАСИФІКАЦІЯ НАФТ 
 

Класифікація нафт за різними ознаками проводиться вже давно і має 

відповідне своє призначення. Так існує стандартизована класифікація нафт, 

яка має технологічне призначення для переробки нафт. В ній враховується 

вміст сірки, вихід легких фракцій, масел, твердого парафіну і т.п., але вона не 

може слугувати як класифікація, що відображає природу нафти в цілому. 

 
 

Широко вживаною класифікацією є хімічна класифікація, яка враховує 

співвідношення між основними класами (рядами) вуглеводневих сполук. За 

цією класифікацією виділяють п’ять класів: метановий, метаново-

нафтеновий, нафтеновий, метаново-нафтено-ароматичний, нафтено-

ароматичний. Шостий клас ароматичний, який теоретично можливий, в 

природі практично не зустрічається. В цій класифікації у назві типів 

відображається тільки ряди вуглеводнів вміст яких перевищує 25 %. 



Звичайно вуглеводні є важливими складниками кожної нафти, але їх 

вміст неоднаковий і коливається від 30-40 до 100 % (в газових конденсатах) і 

тому вони не повністю відображають сутність самої нафти та її різноманіття 

самих вуглеводневих компонентів. Тому пошук кращої класифікації триває. 

Багато із опублікованих класифікацій є дуже громіздкими, що практично 

неможливо ними скористатись. 

Основою для типічної нафт можна використати результати газорідинної 

хроматографії всієї нафти, яка проводиться на капілярних колонках при 

режимі лінійного програмування температури. Це дозволяє уникнути 

кількісних неточностей, які можливі при виділенні окремих фракцій та дає 

можливість визначити значення відносних концентрацій важливих 

вуглеводнів: нормальних (С12-С35) та ізопреноїдних (С14-С25) алканів. 

Додатковою характеристикою є визначення групового складу основної 

фракції нафти (так зване тіло нафти), тобто фракції з температурою википання 

200-300 °С (н-С11 – н-С27). 

Методом мас-спектрометрії можна визначити кількість циклів в 

молекулі (0-5 циклів) нафтенів, а також ароматичних вуглеводнів. Окрім 

цього, можна визначити вміст нормальних і розгалужених алканів. 

За такою методикою було досліджено біля 400 нафт різних родовищ 

Південно-Каспійського, Західно-Сибірського, Тімано- Печоського, Волго-

Уральського, Прикаспійського, Дніпровсько- Донецько-Прип’ятського та 

інших нафтогазоносних басейнів. Декілька прикладів цих досліджень 

наведено в таблиці. 

Підсумкові результати цих досліджень із розділенням їх на чотири типи 

(Ал.А. Петров, 1984) показано в таблиці 5.9 і на рисунку 5.8. Нище наведемо 

основні характеристики всіх чотирьох геохімічних типів нафт. 

 

 



Таблиця  - Груповий склад нафт різних хімічних типів фракції 200—430 °С (%) 

 

Вуглеводні Тип нафти 
А1 А2 Б2 Б1 

Алкани 15-60 (25-50) 10-30 (15-25) 5-30(10-25) 4-10(6-10) 

нормальні 5-25 (8-12) 0,5-5 (1-3) 0,5 - 

ізопреноїдні 0,05-6,0 (0,5-3) 1-6(1,5-3) 0,5-6 (0.2-3) - 

Циклоалкани 15-45 (20-40) 20-60 (35-55) 20-70 (35-45) 20-70 (35-45) 

Ароматичні 10-70 (20-40) 15-70(20-40) 20-80 (20-50) 25-80 (20-50) 

Примітка: В дужках наведені значення, що часто зустрічаються. 

 

Нафти типу А1 за груповим складом фракції 200-300 °С відповідають 

нафтам парафінового і нафтеново-парафінового складу, переважно з 

високим вмістом бензинових фракцій при відносно низькій смолистості. 

Вміст нормальних алканів завжди вищий за вміст ізопреноїдів. Ізопреноїдний 

коефіцієнт Кі=(і-С19+і-С20)/(н-С17+н-С18) менший за 1. Сумарний вміст 

розгалужених алканів в таких нафтах практично завжди перевищує вміст 

нормальних алканів, а їх співвідношення знаходиться в межах 1-6. 

Розгалужені алкани, які мають значну кількість розгалужень не розділяються 

методами газорідинної хроматографії (див. рисунок). Тому вони складають 

значну долю «горба» на хроматограмі. Усі монометилзаміщені алкани 

проявляються у вигляді піків, що досить добре розділяються. Загальна 

концентрація цикланів в нафтах типу А1 дещо менша за концентрацію алканів. 

За характером розподілу нармальних алканів нафти типу А1 можна 

розділити на три групи. Перша група характеризується максимумом в області 

н-С20-н-С23; друга – н-С16-н-С18; у третій групі максимум зміщений в бік ще 

більш легких вуглеводнів тобто < н-С15. Числовим критерієм віднесенням до 

тієї чи іншої групи може бути використане відношення (н-С13-С15)/(н-С25-С27). 



Для першої групи це відношення становить від 0,5 до 1,2; для другої групи – 

від 1,2 до 3,0 і для третьої – від 3,0 до 8,0. Нафти цього типу є найбільш 

поширені в природі. 

Нафти типу А2 за груповим складом відповідають переважно нафтам 

нафтеново-ароматичним і метаново-нафтеново-ароматичним. Вміст 

нормальних алкані в дещо менший у порівнянні з нафтами типу А1. 

Відмінною рисою нафт типу А2 є значне перевищення ізопреноїдних алканів 

над нормальними (^,>1). Нафти типу А2 характеризуються відносно 

невеликим фоном («горбом») на хроматограмах (див рис.5.8). Нафта цього 

типу в природі трапляється не дуже часто. 

 

 
 

Нафти типу Б2 за груповим складом відповідають переважно нафтам 

метаново-нафтенової та особливо нафтенової основи. Вміст циклоалканів 

коливається від 60 до 75 %, а алканів 5-30 %, серед яких переважно тільки 



розгалужені структури. На хроматограмах нафт піки нормальних алканів не 

проявляються, оскільки їх концентрація не перевищує десятих долей 

процента. Відмінною рисою нафт типу Б2 є відсутність на хроматограмах піків 

монометилзаміщених алканів (див рисунок). 

 

 
 

Нафти типу Б1 за груповим складом відповідають переважно нафтам 

нафтеновим І нафтено-ароматичним основам, з невисоким вмістом легких 

фракцій. Характерною рисою їх є відсутність нормальних та ізопреноїдних 

алканів, при невеликому вмісту розгалужених алканів. Нафти типу Б1 на 

хроматограмах характеризуються високим фоном з характерним «горбом» 

(див рисунок). 

Середньостатистичний розподіл нафт різних хімічних типів з глибиною 

залягання та віком порід показано на рисунку. Тут досить чітко виражена 

зональність: максимум нафт типу А2, Б2, Б1 пов’язаний з верхньою зоною в 

межах глибин 500-1500 м, що відповідає гіпергенній зоні. Нафти типу А1 

переважають на глибинах понад 2000 м. Таку зональність іноді трапляється 



навіть в межах одного покладу. Правда, трапляються і винятки від цих 

загальних закономірностей. Такий розподіл типів нафт в значній мірі 

диктується ростом температури з глибиною. 

 

 
 

Рисунок - Середньостатистичний розподіл нафт різних хімічних типів за 

глибиною залягання і за віком вміщаючих відкладів (Ал.А Петров, 1984). 

 

Розроблений спосіб хімічної типізації нафт (А.А. Петров, в першу чергу 

надається для геохімічних досліджень. Для повного представлення 

конкретних нафт та їх кореляції бажано мати дані не тільки з групового 

складу, але із структурно- групового розподілу в межах окремих класів 

вуглеводнів і невуглеводнів, тобто кількісні дані про вміст наприклад 

цикланів, що мають від 1 до 5 циклів в молекулі (нафтеновий паспорт). 

Аналогічно можна говороти і про ароматичний паспорт. Реально таких даних 

недостатньо, щоб їх було можливо широко використовувати в практиці. 

Потрібно розуміти, що для типізації нафт та їх кореляції краще 

використовувати дані про всю нафту, а не про її окремі фракції. 



КОРОТКІ ВИСНОВКИ 

 

Нафта в покладах - це сімейство споріднених вуглеводневих та 

гетероатомних органічних сполук (мінералів), що пов’язані поступовими 

переходами. Склад нафти в покладах підбирається самою природою. 

Розрізнять елементний, груповий та індивідуальний склад нафти. Для 

геохімічної характеристики нафт важливо не вміст окремих елементів, а їх 

співвідношення. Серед парафінових вуглеводнів розрізнять нерозгалужені і 

розгалужені (ізобудови), а серед нафтенових і ароматичних моно- і 

поліциклічні, а також гібридні.  

Дуже важливо для геохімії нафти є вивчення ізопреноїдних 

вуглеводнів. Концентрація різних індивідуальних вуглеводнів становить від 

1*10'3 до 5 %. Вміст невуглеводневих сполук в деяких важких нафтах може 

переважати вміст вуглеводнів. Запропоновано різні класифікації нафт, але з 

позиції геохімії краще використовувати результати газорідинної 

хроматографії всієї нафти. Виділяють чотири типи нафт: А1, А2, Б», Б1. Процеси 

перетворення нафт в природі відбуваються за рахунок термічного впливу 

(термоліз), каталітичного впливу алюмосилікатних мінералів в умовах 

підвищених температур (термокаталіз), впливу окисно-відновних реакцій з 

участю мікроорганізмів (біодеградація, біохімічна еволюція), процесів 

сіркування нафт і фізичного фракціонування. Каталіз і термоліз веде до 

зменшення густини нафти, в той час як інші ведуть до зростання густини. 

  



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 
1. Компонентний склад нафти. 

2. Аналіз розподілу в нафтах аліфатичних (парафінових) вуглеводнів. Яке 

геохімічне значення ізопреноїдних алканів? 

3. Аналіз розподілу в нафтах нафтенових (циклічних) вуглеводнів, яке їх 

геохімічне значення? 

4. Аналіз розподілу в нафтах ароматичних вуглеводнів. Що таке гібридні 

вуглеводні? 

5. Аналіз розподілу в нафтах кисневмісних органічних сполук. 

6. Аналіз розподілу в нафтах азотних та сірковмісних органічних сполук. 

Які шляхи поступлення сірки в нафту? 

7. Металорганічні сполуки. Які метали головним чином пов’язані з 

металоорганічними комплексами? 

8. Особливості розподілу в нафтах смол та асфальтенів. Як змінюється 

вміст невуглеводневих компонентів при катагенезі? 

9. Процеси перетворення нафт: термічні та термокаталітичні процеси. 

10. Охарактеризувати процеси окиснення нафт. Що відбувається з нафтами 

при окиснені? 

11. Охарактеризувати процеси осірчення нафт та зміни, які вони 

викликають у нафтах.  

12. Дати загальну характеристику процесів первинної та вторинної міграції. 

13. Охарактеризувати зміну вуглеводневого флюїду при міграції поровим 

простором в окисному та відновному середовищі. Як змінюється склад нафти. 

14. Роль пластового тиску та тиску насичення (конденсації) при міграції 

поровим простором газонафтової (газоконденсатної) системи. 

15. Стандартна (технологічна) класифікація нафт. 

16. На чому базується геохімічна класифікація нафт? Дати характеристику 

груповому складу нафт різних хімічних типів. 
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