
ВМІСТ РОР В ОСАДОВИХ ПОРОДАХ 

Головне 3авдання органічної геохімії - доспідження ро3сіяних і 

концентрованих форм органічної речовини 3емної кори 3 метою вивчення 

гене3ису та пошуку горючих копалин. 

Дж. Хант визначив вміст органічної речовини у понад 1000 зразках 

порід із 200 відкладів світу у розрізі 60 великих осадових басейнах. Згідно 

його даних, середній вміст органічної речовини у глинистих породах- 2,1 %, у 

карбонатах - 0,29 %, у пісковиках - 0,05 %. Аналогічні роботи провів 

Вассоевич, результати яких наведено в таблиці. 

Субкларки ОР в осадових породах континентаnьного 
сектора стратисфери (Вассоєвич , !972) 
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Підраховано, що загальна кількість органічної речовини осадових порід 

становить біля З,8* 101 5 т, з яких З,6* 1015 т знаходиться у глинистих відкладах. 

Це пояснюється тим, що закони осадження органічної речовини і глинистих 

частинок майже одинакові. Відзначимо, що запаси вугілля у земній корі 

оцінюються приблизно цифрою 6*1012 т, що становить 1/500 розсіяної ОР . 

Запаси нафти ж оцінюються в 0,2*1012 т, тобто 1/16000 загальної кількості ОР, 

що знаходиться в осадових породах. 
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Яскравою ілюстрацією співвідношення неорганічної і органічної 

речовини є наступний підрахунок. Протягом 3-4 млрд. років на поверхні 

Землі відклалося біля 1000 м осадків, я яких тільки ∼20 м (2%) припадає на 

органічну речовину (ОР), в тому числі на вугілля 5 см, а на нафту ∼1 мм.  

 

ГЕОХІМІЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 

Оскільки осадові відклади є головним сховищем відмерлих форм живої 

матерії, то вивчення в них розподілу органічної речовини дозволяє 

отримувати факти для пізнання генезису і пошуків горючих копалин.  

Як відомо, основну масу живої речовини складають, в основному, 

білки, вуглеводи, жири і лігнін. У підпорядкованих кількостях присутні віск, 

смоли, пігменти, вітаміни. В таблиці 1 наведено поширення основних 

компонентів у живій природі.  

 

 
 



 

Після відмирання організмів усі складні органічні сполуки зазнають 

хімічних перетворень і розпадаються на мономери, утворюючи в подальшому 

кероген (рисунок). В таблиці 2 (дані А. Браунлоу) наведені деякі продукти 

перетворення біохімічних компонентів в гідросфері, педосфері і пелосфері. 

 

 
 

Так, білки після відмирання живої органічної матерії зберігаються 

тільки в кістках, черепашках, де вони захищені від контакту з 

мікроорганізмами, бо вони під дією мікроорганізмів розкладаються 

утворюючи амінокислоти. 

На відміну від високо полімерних сполук білків їх мономерні структурні 

одиниці – амінокислоти широко розповсюджені лише в неживій природі. 

В ґрунтах встановлена така кількість амінокислот: до 0,2 г на 1 кг ґрунту, у 

водах морів і озер – до 0,1 мг/л, в сучасних морських відкладах - до 0,5 мг/л. 

В осадових породах амінокислоти знайдені в залишках черепашок молюсків, 

кістках риб, шкірі амфібій та в залишках граптолігів (силур). 

Частина викопних амінокислот пов’язана з полімерами небілкового 

характеру (гуміновими речовинами), частина знаходиться в адсорбованому 

стані. Основна маса амінокислот трансформується уже в ранньому діагенезі. 



 

 

Серед вуглеводів в живій речовині є як відносно прості сполуки – 

цукри, так і полімери (целюлоза тощо). В озерних і морських водах 

переважають простіші вуглеводи - моносахариди (глюкоза, галактоза, 

манноза); загальний вміст цукрів 0,02 мг/л. В грунтах, торфах і субаквальних 

осадках трапляються, як моносахариди, так і олігосахариди (раффіноза, 

сахароза, мальтоза тощо). В сапропелях вуглеводи складають до 40 % всієї 

органічної речовини.  

В давніх відкладах майже немає вільних цукрів, але вони присутні там в 

складі полісахаридів, або в адсорбованому стані (можливо і в органо-

мінеральних комплексах). До числа найважливіших полісахаридів 

відносяться целюлоза, складена із декількох тисяч мономерів-глюкоз. Вони 

містять також аміно-полісахариди, наприклад хітин. В морських осадках 

міститься до 3 мг/г цукрів, що входять в склад полісахаридів. 
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Хітин представляє собою похідну целюлози з заміщенням гідроксилів 

ацетамідними групами. Цей найважливіший компонент скелету 

безхребетних тварин, а також головних тканин грибів зустрічається в 

палеогенових відкладах (в залишках остракод, комах), а його «уламки» - 

аміноцукри (глюкозамін, галактозамін та ін.) - в давніх породах аж до 

силурійських граптолітових сланців.  

 

Жири (ліпіди) та їх похідні, на думку багатьох досліджень, відіграють 

важливу роль в утворенні нафти. Із числа ліпідів в організмах переважають 

жири, тобто ефіри, гліцериди жирних кислот. Як білки при розкладанні дають 

амінокислоти, так і жири − жирні кислоти. Останні виділені із ґрунтів, торфів, 

порід, осадів, вод. В морській воді міститься до 100 мг/л жирних кислот, в 

основному пальмітинової і стеаринової кислот. Ці ж кислоти переважають і в 

осадах. В осадових породах (аж до кембрію) жирні кислоти були знайдені в 

кількостях до 0,01 % на органічну речовину. 

 



 

До ліпідів відносяться також рослинні смоли і бальзами (захисні 

виділення рослин), воски, а також вуглеводні. Всі ці речовини об’єднуються в 

групу ліпоїдів. Рослинні смоли стійкі у викопному вигляді (янтар). 

Воски, представляють собою ефіри високомолекулярних спиртів, виділені із 

ґрунтів, торфів, вугілля; це стійкі сполуки, що добре зберігаються в породах. 

Лігнін − найважливіша (до 30 %) частину деревної речовини вищих 

рослин; є полімерною сполукою. Після відмирання живої органічної матерії, 

розкладається, утворюючи «фрагменти» ароматичних спиртів і альдегідів. 

При подальшому перетворенні «фрагментів» лігніну утворюється важливі 

природні органічні компоненти ‒ гумінові кислоти та похідні від них сполуки. 

 

 



 

Порівняно добре вивчена геохімія порфіринів (пігментів), які є 

пірольними похідними складної будови. В рослинах вони представлені 

хлорофілом. В морській воді і в його осадках з хлорофілом присутній 

феофітин, продукт окислення хлорофілу, причому в осадках він дуже різко 

перевищує хлорофіл (до 0,01 %). В древніх відкладах, вугіллі, нафтах присутні 

уже метал-порфірини. 

 

 

 
 

 

  



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Назвати основні типи органічної речовини та особливості їх 

присутності у складі живої речовини. 

2. Охарактеризувати особливості перетворення білків в процесі 

літифікації порід. 

3. Охарактеризувати особливості перетворення ліпідів в процесі 

літифікації порід. 

4. Охарактеризувати особливості перетворення вуглеводів в процесі 

літифікації порід. 

5. Охарактеризувати особливості перетворення лігніну та порфіринів в 

процесі літифікації порід. 
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