
СЕДИМЕНТАЦІЯ 

 

Після відмирання живих організмів присутня в них органічна речовина 

піддається різноманітним впливам: мікробному, фізичному (ущільнення) та 

хімічному (окислення або дегідратації). Під дією даних впливів автохтонна 

органічна речовина або захоронюється на місці, або піддається деструкції з 

утворенням газів, або утворює водорозчинні форми, які мігрують під дією 

атмосферних опадів або морських течій та в подальшому перевідкладаються 

в осадових басейнах.  

 

 
 

Седиментація або осадонакопичення є складним процесом, що 

відбувається за участю мікроорганізмів при низьких температурах і тисках. 

Слід зазначити, що седиментація мінеральних часток і компонентів ОР 

тісно пов'язані між собою, оскільки дрібна глиниста фракція (пелітова) 

адсорбує водорозчинні форми ОР, тому вони співосаджуються разом. 



У сидементаційному басейні основне джерело органічної речовини ‒ 

автохтонна ОР, утворення якої відбувається завдяки фотосинтезу за рівнянням: 

СО2 + Н2О  →  [СН2О]n + О2  або 

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2 − /целюлоза + кисень/ 

Біологічну продуктивність в морських умовах контролюють різноманітні 

фактори, головними з яких є сонячне світло, температура, поживні речовини, 

течії, газовий режим, висота водної товщі тощо. На рисунку наведено 

схематичний профіль через басейн осадкокопичення, що демонструє головні 

чинники, що впливають на накопичення ОР в басейні. 

 

 
 

Одним із головних факторів високої біопродуктивності басейну є 

наявність поживних та мінеральних речовин (нітрати, фосфати тощо), які 

надходять з різних джерел: з континенту виносяться річковими водами та 

надходить з динамічного резервуара океану і розноситься течіями. 



Максимальна кількість поживних речовин надходить в еуфітичний шар в 

зонах апвеллінгів, розташованих на західних околицях континентів. Підйому 

глибинних вод (апвелінг) до поверхні сприяють циклічні круговороти, вітри, 

місця стику холодних і теплих течій, шторми, мусонні вітри. 

 
Микробіальне перетворення ОР, представленої відмерлими рештками 

організмів, починається в еуфотичному шарі – «шар життя». Стійкість 

компонентів ОВ до біохімічному розкладу наступна: білки → вуглеводи → 

лігнін → ліпіди. Першими розкладаються білки і вуглеводи: більша їх частина 

переходить у водорозчинні сполуки та гідролізується з утворенням 

амінокислот, цукрів, фенолів та їх похідних. Лігнін при розкладі утворює 

«фрагменти» ароматичних спиртів і альдегідів, з яких утворюються гумінові 

кислоти та гуміни. Перетворення ліпідної фракції ОР йде за іншою схемою, бо 

ліпіди найбільш стійка фракція ОВ по відношенню до мікробіального впливу. 

 
Слід зауважити, для акумуляції та збереження органічної речовини 

необхідно оптимальне співвідношення між динамічною активністю вод, 

окисно-відновною обстановкою та швидкістю сидементації.  

 

Високий рівень нагромадження органічної речовини в осадових 

басейнах характерний для континентальних схилів, яким притаманна висока 

продуктивність прибережних вод внаслідок сприятливих температурних умов 

та поступлення великої кількості аллохтонного матеріалу, який утворюється на 

суші з наземних рослин. Сприятливі умови створюються також в зонах із 

спокійним водами, лагунах та глибоких впадинах з мінімальною циркуляцією. 

 

Умови відкладення, а саме окисно-відновна обстановка в басейні, яка 

пов’язана з вмістом наявністю кисню та сульфатів, суттєво впливають на 

кількість та склад органічної речовини у донних відкладах. Кисень та сульфати 

формують окисну обстановку та окислюють ОР до вуглекислого газу. 



 
 

По-різному також проходять хімічні процеси в окисній та відновній 

обстановках. Так, при перетворенні фітолу в окисній обстановці утворюється 

пристан, а у відновній обстановці – фітан; ці два маркери даютьть інформацію 

про умови осадконагромадження. 

 

Через процеси окислення абсолютна кількість всіх фракцій ОВ у 

суспензії зменшується, але там відбувається відносне накопичення ліпідної 

фракції. Її вміст коливається від 11 до 64% у вихідному ОВ, а з глибиною 

зростає частка простих сполук ‒ жирних кислот, стеринів, жирних спиртів, УВ. 

При великих глибинах басейну седиментації, мабуть відбувається часткове 

окислення і ліпідної фракції.  

Слід зазначити, що на стадії седиментації вже фіксуються гумінові і 

фульвокислоти, тобто йде процес гуміфікації ОР. 



 

 
 



ДІАГЕНЕЗ 

Діагенез процес перетворення органічних залишків, який завершується 

з початком термічної трансформації органічної речовини − катагенезом. 

Температура в діагенезі недостатня для суттєвого перетворення або 

деструкції біополімерів, тому основну роль тут відводиться мікроорганізмам. 

Органічна речовина осадків спочатку представлена біополімерами, 

успадкованими від живих істот: вуглеводами, білками, ліпідами, лігніном, 

хітином, восками та іншими компонентами. Істотну частину останніх поїдають, 

присутні там мікроорганізми або вона окислюється, а частина органічних 

біополімерів розкладається мікробами до мономерів та захоронюється.  

 

 



З етапом діагенезу тісно пов’язане нагромадження та трансформація 

органічної речовини. Діагенез за М.М. Страховим ‒ це сукупність природних 

процесів перетворення пухких осадків в породу. Слід зазначити, що всі 

процеси, які протікають в діагенезі при перетворенні ОР відбуваються за 

участю мікроорганізмів. Діагенез ще називають біогенною стадією 

перетворення осадків. 

Процес перетворення ОР протікає по різному, в залежності від 

окисно-відновної обстановки, яка присутня в осадовому басейні. В той же 

час кількість та якість органічної речовини формує окисно-відновний 

потенціал осадка. 

Окисно-відновну обстановку середовища осадконакопичення визначає 

ізольованість його від доступу вільного кисню та діяльності мікроорганізмів. 

Так, в окисній обстановці бактерії використовують молекулярний кисень або 

кисень сульфатів і окислюють ОР до вуглекислого газу та води. В умовах 

суттєвого поступлення кисню ОР може бути повністю зруйнована. Проте, висока 

біопродуктивність басейну може сприяти появі обстановки з дефіцитом 

оксисену, у даному випадку деструкція ОР істотно знижується.  
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В анаеробному етапі руйнування ОР виділяють дві стадії. На першій 

стадії відбувається бродіння органічних сполук з утворенням вуглекислого 

газу та водню, а на другій стадії за участю метангенеруючих бактерій 

відбувається генерація метану. 

Геохімічні дослідження свідчать, що біохімічна трансформація ОР в 

діагенезі супроводжується інтенсивним газоутворенням. За розрахунками В.А. 

Успенського в гази (СО2, Н2, H2S, CH4, NH3, N2) перетворюється 26,6 % ОР. 

Головним компонентом вільних газів є метан CH4. Масштаби метаноутворення 

величезні – щорічна генерація метану сягає 2,7*1014 т (Г.А. Заварзін). 

Д. Хант наводить дані, що що при наявності сульфатів в морських водах 

метан не утворюється, але коли вже метаноутворення вже почалося, то 

поступлення сульфатів вже його не зупиняє. 

Окрім окислення ОР та генерації метану, важливими процесами на 

стадії діагенезу є гідроліз та декарбоксилування органічних сполук, а також 

поліконденсація.  

Щодо ліпідних речовин, що менше піддаються мікробіальному впливу, 

то вони на стадії діагенезу піддаються процесам поліконденсації з 

утворенням геоліпоїдинів, які розчиняються в органічних розчинниках та 

геополімерліпоїдинів ‒ високополімерні сполуки, які взагалі втратили 

здатність розчинятися. 

Крім ліпідів участь у процесах поліконденсації також беруть прості 

новоутворені сполуки, які утворилися внаслідок деструкції білків, вуглеводнів 

та лігніну, теж беруть участь у процесах поліконденсації, утворюючи складні 

високомолекулярні полімери ‒ попередників керогену. 

Важливою групою природних органічних речовин на стадії діагенезу є 

гумінові речовини. Це специфічні органічні компоненти фунтів, торфів, 

вугілля, осадків, порід, які не містяться в живих тканинах, але утворені 

шляхом вторинного синтезу із відносно простих продуктів розпаду останніх. 



 
 

 

Гумінові речовини підрозділяються на гумусові кислоти, 

фульвокислоти і гуміни. Цей підрозділ базується на розчинності та мало 

відображає особливості хімічного складу. До гумінових кислот відносять 

фракцію, розчинну в лугах і що осаджується із лужного екстракту 

кислотами, до фульфокислот - фракцію, яка розчиняється як в лугах, так і в 

кислотах, а «гуміни» утворюють нерозчинний залишок. У підзолистих 

грунтах, гумінові кислоти складають близько 30 % всієї органічної речовини 

(гумусу), а фульфокислоти і «гуміни» - складають 35 і 32 %, в торфах до 80, 

у сапропелях до 40 %. 



Гумінові кислоти ‒ високомолекулярні поліконденсовані сполуки, які 

складаються зазвичай із ароматичних ядер і гетероциклів (з азотом в якості 

гетероелемента) з великим числом периферичних ланцюгів і різних 

функціональних груп (карбоксили, гідроксили, метоксили, карбоніли, аміни). 

Гумінові кислоти вугілля відрізняються від ґрунтових і торф’яних великим 

ступенем конденсації і меншою кількістю функціональних груп. Склад 

гумінових кислот (в % на органічну речовину) складає: в грунтах до 35, в торфі 

80 і сапропелях до 40. Фульвокислоти відрізняються від гумінових кислот 

більш низьким вмістом вуглеводню і азоту та більшим вмістом кисню.  

 

 
Вищенаведені гумінові речовини вступають в реакції поліконденсації, 

утворюючи високомолекулярну нерозчинну сполуку – кероген. 

Якщо кероген сформувався з переважанням ліпідних мономерів, то 

утворюється нафтогенеруючий кероген, якщо сформували залишки лігніну, то 

маємо справу з газогенеруючою органічною речовиною (див. рис.). 

Зіставлення компонентного складу складових живої матерії та нафти 

засвідчує, що найбільш близькими до нафти за вмістом водню і вуглецю є 

ліпіди. Тому напрошується висновок – що саме ліпіди є вихідною речовиною 

для синтезу нафти.  

Якщо проаналізувати вміст ліпідів, білків, вуглеводів та лігніну у 

груповому складі флори та фауни, то напрошується другий висновок, що 

найбільшу здатність до синтезу до нафти має морська флора та фауна. 

Приклад поліконденсації та 

утворення гумінів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За даними фізико-хімічних і петрографічних досліджень розрізняють 

сапропелевий (І-й тип), змішаний (II) і гумусовий (III) типи керогену. їх еволюція 

зображено на рисунку (діаграма ван Кревелена). 

Кероген І-го типу містить велике число аліфатичних ланцюгів при невеликій 

кількості ароматичних ядер. Він має високе значення Н/С і володіє значним 

нафтогазогенеруючим потенціалом. Цей тип керогену походить від водорослевих 

ліпідів або від органічної речовини, яка збагачена ліпідами в наслідок активності 

мікроорганізмів. 

Кероген ІІ-го типу має у своєму складі більше ароматичних та нафтенових 

циклічних структур. Величина відношення Н/С, а також нафтогазогенераційний 

потенціал дещо нижчий, ніж у керогену 1-го типу. Цей кероген пов’язують з 

органічною речовиною морського походження, яка відклалася у відновній 

обстановці і характеризується значним вмістом сірки. 

 



Кероген ІІІ-го типу включає в себе головним чином конденсовані 

поліароматичні кисневмістимі функціональні групи. Аліфатичні ланцюги грають 

незначну роль. Вони характеризуються низькими значеннями відношення Н/С та 

низьким нафтогенераційним потенціалом, хоч на великих глибинах здатен 

генерувати велику кількість газу. Величина співвідношення О/С більша, ніж у 

керогенів перших двох типів. Цей кероген походить від вищих наземних рослин. 

 

Згідно діаграми ван Кревелена на стадії діагенезу зменшується 

співвідношення О/С при несуттєвій зміні співвідношення Н/С. Це зумовлено тим, 

що на даній стації розсіяна органічна речовина втрачає кисень через процеси 

поліконденсації та декарбоксилювання, що призводить до зменшення 

співвідношення О/С. 

 

 

 
 



 

КАТАГЕНЕЗ. 
 

Погруження осадових відкладів на великі глибини до 2,5–3 км призводить 

до істотного зростання в розрізі порід температури та геостатичного тиску, що 

призводить до суттєво перетворення РОР. Остання піддається впливу високих 

температур (до 90–160°С), які спричиняють термічну деструкцію керогену з 

утворенням вуглеводнів нафти та газу. Для позначення цієї стадії літогенезу 

використовують термін «катагенез», який запропонував Н.Б. Вассоєвич. 

Основним джерелом тепла в надрах є ендогенне тепло Землі, що залежить 

від інтенсивності теплового потоку, теплофізичних властивостей порід, тектонічних 

особливостей та гідродинамічної активності підземних вод. 

 
Розрахунки свідчать, що від температури, як головного фактора, залежить 

швидкість хімічних реакцій перетворення керогену. Так, при підвищенні 

температури на 10°С швидкість реакції зростає в 2–3 рази. Якщо швидкість реакції 

збільшується вдвічі на кожні 10°C, то на глибині, відповідній температурі 120°С, 

швидкість реакції буде приблизно в 1000 раз вище, ніж біля поверхні, де 

температура має значення 20°С. Зв'язок між темперою та швидкістю реакції 

виражається рівнянням Арреніуса: 

k = А*е–(Ea/RT), 

де k – константа швидкості реакції, пов'язана зі зміною концентрації вихідної 

речовини в часі, А – частотний фактор ймовірності розриву зв’язків, Еа – енергія 

активації, R – універсальна газова стала, Т – температура, градус Кельвіна. 

 
Тиск, зазвичай, діє у неперервному зв’язку з температурним фактором. 

Проте, основні перетворення при зростанні тиску пов’язані лише з глинистою 

фракцією, в якій впорядковується структура, зростає водовідділення та 

відбувається ущільнення порід, що призводить до зменшення їх пористості та 

проникності (див. рис.).  



 

 
Щодо впливу тиску на процеси перетворення РОР, то більшість дослідників 

вважають, що він не має на них істотного впливу. Утім, наводяться результати 

досліджень, які свідчать, що ріст тиску в нафтоматеринських породах за рахунок 

швидкої генерації газоподібних вуглеводнів та повільного відтоку згенерованих 

газоподібних продуктів гальмує процеси перетворення ОР. 

Єдиним, де тиск сприяє процесам перетворення ОР − це зони тектонічних 

рухів (стисків, розтягів, насувів тощо); у даному випадку механічна енергія тертя 

перетворюється у теплову, що пришвидшує перетворенню ОР. 

 

До цих пір серед геохіміків дискусійним залишається питання про роль часу 

при катагенезі ОР. Одні дослідники вважають, що катагенетичні зміни – процес 

короткочасний, і геологічний час не впливає на процеси перетворення ОР. З другої 

точки зору геологічний час впливає на процеси перетворення ОР, бо компенсує 

недостачу температури, яка необхідна для перетворення ОР. 

 
Органічна речовина в катагенезі піддається суттєвим змінам: спочатку 

генерується нафта, потім конденсат та жирний газ. Про завершення катагенезу 

свідчить повна відсутність у структурі аліфатичних ланцюгів, що свідчить про 

початок впорядкування структури керогену.  



 

Цей процес проявляється наступним чином: (1) спочатку у рідкій фазі 

зростає і досягає максимуму концентрація хлороформного бітумоїду в цілому, у 

тому числі високомолекулярних нафтових вуглеводнів (С15–С45); (2) далі 

утворюються та досягають максимальної концентрації низькокиплячi вуглеводні 

бензинових фракцій (С6–С14); (3) а на завершення в складі газової фази ОР досягає 

максимуму концентрація гомологів метану (С2–С5); вміст СН4 поки що незначний. 

Згідно діаграми ван Квелена, яка наведена на рисунку, у процесі катагенезу 

в керогені помітно знижується вміст водню при незмінному відношенні «О/С». 

 

 

 



 

 
 



 

Цей етап, в геологічному розумінні швидкого утворення переважаючої 

частини бітумоїду в цілому та нафтових вуглеводнів зокрема, названо 

Н.Б. Вассоєвичем головною фазою нафтоутворення (ГФН).  

 

 
 

Дослідники вважають, що швидке зростання в керогені концентрації 

бітумоїдів i рідких вуглеводнів фіксується в глибинній зоні до 2,5-3 км внаслідок 

того, що швидкість їх генерації, яка експоненціально збільшується із зростанням 

глибини та температури, перевищує швидкість еміграції вуглеводнів з глинистих 

порід. Потім із зменшенням концентрації ліпідного матеріалу швидкість генерації 

вуглеводнів значно знижується, а швидкість їх еміграції зростає та перевищує 

швидкість утворення вуглеводнів, що спричиняє спад концентрації бітумоїду та 

нафтових вуглеводнів у органічній речовині на більших глибинах. 

 
Щоб процес термодеструкції почав відбуватися необхідно, щоб система 

досягнула відповідного значення енергії активації даного процесу. Матеріали 

геохімічних досліджень у розрізах осадових басейнів свідчать, що поки ОР не 



 

досягнула порогу інтенсивного утворення нафти (відповідне значення енергії 

активації процесу перетворення), то із керогену утворюється дуже мало 

вуглеводнів. Деякі геохіміки для характеристики нафтоматеринських порід 

використовують термін незрілі та зрілі, щоб показати чи досягли породи стану, 

при якому відбувається генерація нафти.  

 

Зміна групового складу РОР, а саме відношення Н/С, свідчить про істотне 

зменшення в процесі генерації нафтових вуглеводнів. Ці дані підтверджуються і 

матеріалами діаграми Кровелена, де спостерігається, що в ході катагенетичних 

перетворень істотно зменшується співвідношення Н/С при постійному О/С; перше 

зумовлене виділенням великої кількості вуглеводневих сполук. 

 

 



 

Схематично трансформація керогену наведено на рисунку. Слід зазначити, 

що процес перетворення керогену супроводжується впорядкуванням його 

структури.  

 

 
 

В основному, в процесі своєї трансформації або впорядкування кероген 

втрачає аліфатичні ланцюги та низькомолекулярні фрагменти, які представлені 

нафтовими вуглеводнями, перетворюючись у впорядковану графітоподібну 

структуру. 

Слід зазначити, що після катагенетичних перетворень, які призводять до 

генерації нафтових вуглеводнів, сапропелева органічна речовина (тип 1) 

уподібнюється до бідної на нафтові вуглеводні гумусової ОР, які характеризуються 

відсутністю аліфатичних ланцюгів (див. діаграму ван Кровелена). 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

МЕТАГЕНЕЗ 

 

При подальшому зануренні нафтоматеринських відкладів із зростанням 

температури вище 130°С у залишковому керогені спостерігається значне 

зростання вмісту вуглецю (до 95-97%) та зменшення водню (до 0,5-1%), що 

проявляє себе у зменшенні співвідношення Н/С. 

 

 

 

Відбувається помітна втрата маси керогену, що метаморфiзується. Згідно 

емпіричних даних, в глибинній зоні 3-6 км (при температурі до 130-200°С) 

відношення метану до нафтових вуглеводнів в складі органічної речовини зростає 

в кілька десятків разів.  



 

Фіксується швидке зростання до максимуму, а потім спад вмісту СН4 

осадових відкладах. Згідно теоретичних балансових розрахунків на даному етапі 

утворюється основна частина метану - до 12% від вихідної маси органічної 

речовини, завдяки чому він отримав назву − головної фази газоутворення (ГФГ). 

 

 
 

Після генерації метану органічна речовина переходить на більш пізні стадії 

метаморфізму, що відповідає температурам 200-250°С; вона повністю втрачає 

здатність генерувати вуглеводневі сполуки а перетворюється у антрацит, а в 

подальшому в графіт. 



 

 
 

Зональність вуглеводневих газів у свердловині Олеська–1 (а) та в осадовому комплексі залежно від глибини залягання 

порід за Дж. Хантом [6] (б) 

СН4 – метан; ГМ – гомологи метану С2–С6; СН4/ГМ – відношення метану до гомологів; СО2 – диоксид вуглецю, N2 – азот 

 



 

На рисунку наведено загальну схему літифікації ОР від седиментації 

та діагенезу до метаморфізму. В процесі перетворення ОР виділяються три 

головні стадії утворення нафтидів: діагенезу відповідає біохімічна зміна 

органічної речовини, яка призводить до виділенням метану та формування 

керогену; катагенезу притаманна термічна зміна органічної речовини, в 

ході якої виділяються нафтові вуглеводні та жирні гази; метаморфізм - 

високотемпературне перетворення ОР, яке спричиняє генерацію 

метанового газу та формування графітоподібної структури у керогену. 

Приблизні температурні межі названих етапів наступні: 20-60°С, 60-200°С 

та >200°С відповідно. 

 

 
Найбільша кількість нафтових вуглеводнів утворюється з органічної 

речовини на стадії катагенезу в інтервалі температур 60–150 °С. Дана зона 

носить назву головної фази нафтоутворення або «нафтове вікно».  



 

Щодо метанового газу, то він виділяється на стадії діагенезу та 

метагенезу: остання фаза носить назву головної фази газоутворення. 

На рисунку наведено загальну схему перетворення РОР. Аналізуючи 

її, необхідно звернути увагу на ще один клас сполук, який бере участь у 

синтезі вуглеводневих компонентів у процесі літифікації осадових 

відкладів – це хемофосілії. Останні представлені молекулами органічних 

сполук, які в процесі перетворення ОР мало змінюються і їх вуглецевий 

скелет може бути простежено від живих організмів до сучасних відкладів, 

а далі в осадових породах та нафті. Типові хемофосілії – порфірини 

(хлорофіл), терпеноїди та інші. 

 

 

Враховуючи істотний вплив температури на перетворення керогену 

слід зазначити, що для оцінки перспектив нафтогазоносності осадового 

басейну потрібно знати його термічну історію.  



 

Результати вивчень свідчать, що нафта може утворюватися як в древніх 

басейнах з порівняно низькими температурами порід, так і в молодих 

басейнах з високими геотермічними градієнтами. Необхідно відзначити 

наступне: у молодих осадових басейнах з низькими температурами порід 

нафта утворюватися не може, а в древніх басейнах на великих глибинах та з 

високими температурами порід вона, зазвичай, вже зруйнована. 

Розподіл нафти і газу в осадових породах земної кори наступне. 

Близько 7 % вуглеводневих газів, 9 % рідких вуглеводнів і 40 % асфальтенових 

компонентів припадає на зону діагенезу. Зона катагенезу містить 82% газу, 

91% рідких вуглеводнів та 60 % асфальтенових речовин. У зоні метаморфізму 

знаходиться лише 11% вуглеводневих газів, а також сліди 

високомолекулярних вуглеводнів. 

У тонкозернистих породах на стадії метагенезу з температурами, що 

значно перевищують 200 °С, виявлено лише невелику кількість метану. Отже, 

температура 200-250 С є межею для утворення метану в материнських 

породах. Це свідчить , що пошуки промислових покладів на глибинах понад 

9000 м можуть виявитися малоперспективними. 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ. 

1. Характеристика процесу седиментації та особливості накопичення 

осадового матеріалу в седиментаційному басейні. 

2. Біологічна продуктивність седиментаційного. 

3. Умови акумуляції та збереження ОР. 

4. Характеристика окисно-відновного потенціалу в басейні. 

5. Загальна характеристика процесу діагенезу. 

6. Шляхи перетворення органічної речовини на стадії діагенезу. Важливі 

процеси на стадії діагенезу. 

7. Дати характеристику аеробного та анаеробного перетворення ОР. 

Процес генерації газів. 

8. Дати характеристику процесам поліконденсації компонентів ОР. 

9. Охарактеризувати гумінові речовини. 

10. Типи керогену та їх зв'язок з живою речовиною. 

11. Дати характеристику діаграми ван-Кревелена. 

12. Особливості процесу катагенезу. 

13. Роль температури в процесі катагенезу. Рівняння Ареніуса. 

14. Роль тиску в процесі катагенезу. 

15. Охарактеризувати зміни ОР в процесі катагенезу. Пояснити термін 

«нафтове вікно». 

16. Які продукти генеруються на стадії катагенезу. 

17. Розповісти про характер змін у структурі керогену в процесі 

катагенезу. 

18. Дати характеристику процесу метагенезу. Пояснити термін «газове 

вікно». 

19. Які продукти генеруються на стадії метагенезу.  

20. Зміна органічної речовини на стадії літифікації за діаграмою ван-

Кревелена. 

21. Хемофосілії та їх місце у схемі перетворення РОР. 


	Вміст РОР в осадових породах

