
ПОШИРЕННЯ РОР В ПОРОДАХ 

Розсіяна органічна речовина (POP) широко поширена в осадових 

басейнах. Кількість її залежить від типу басейну седиментації, умов 

осадконагромадження, літологічного складу порід, руху вод тощо. Коли 

йдеться ведеться мова про кількість POP, то найчастіше використовують 

термін Сорг, оскільки при аналізі визначають саме його. Для перерахунку Сорг 

у кількість органічної речовини використовують множник 1,22 (Дж. Хант). 

На рисунку наведено криву розподілу органічного вуглецю в 

осадових породах за даними за даними Р. Тгаsk і Н. Раtnode понад 7000 

аналізів гірських порід. Середній вміст органічного вуглецю (Сорг) в 

осадових породах становить 0,6 %, а середній вміст органічної речовини 

(POP) відповідно становить 0,73 %. 

 

 
Рис.   Розподіл орг. вуглецю в осадових породах (Р. Тгаsk, Н. Раtnode, 1942). 

 
Дж. Хант також дослідив 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 %.  
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Аналогічні роботи провів Вассоєвич, результати яких наведено в 

таблиці. Його дані дещо відрізняються від результатів Дж. Ханта: вміст 

органічної речовини у глинистих породах ‒ 0,9 %, у карбонатах ‒ 0,2 %, у 

пісковиках ‒ 0,2 %. 

 

 
 

Вивчення осадових порід засвідчило, що розсіяна органічна 

речовина присутня в них у вигляді мікропрошарків, лінзочок, вкраплень, 

прожилок, диспергованого матеріалу, який переважно знаходиться в 

сорбованому стані на глинистих частинках породи. 

В цілому встановлена чітка закономірність (за окремими 

виключеннями): вміст розсіяної органічної речовини в осадових породах 

зростає із зростанням глинистості. Саме тому глинисті породи 

характеризуються максимальним вмістом POP, що пов’язано із законами 

співосадження у водних басейнах глинистих частинок і органічних решток. 

  



 
 



 
 
 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 



ДОСЛІДЖЕННЯ РОР ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ 

Розсіяну органічну речовину вивчають за допомогою різноманітних 

методів як хімічних, так і петрографічних. Проте, найбільш поширеним 

серед них є хіміко-бітумінологічні дослідження, які дозволяють вивчати 

окремі компоненти РОР, а саме: бітумоїди – компоненти РОР, розчинні в 

органічних розчинниках; гумінові речовини (кислоти) – речовини, 

розчинні у розчинах лугів; кероген – нерозчинна високомолекулярна 

органічної речовина. 

Загальна схема хіміко-бітумінологічних включає методи екстракції, 

декарбонізації, спалювання ОР в тоці кисню. 

 

 
 
Один із напрямків дослідження РОР – встановлення в породі 

загального вмісту розсіяної органічної речовини. Для цього породу (1) 

обробляють при нагріванні 5 % соляною кислотою щоб видалити 

карбонати та (2) проводять визначення вмісту органічного вуглецю у складі 

розсіяної органічної речовини (РОР) декарбонізованої породи. 



Дослідження виконують за допомогою газометричного методу з 

використанням бюретки Віртца−Штролейна шляхом спалювання 

декарбонізованої породи в тоці кисню (рис. 2).  

 

 

Рисунок. Схема визначення вмісту органічного вуглецю за допомогою 

спалювання декарбонізованої породи в тоці кисню при 1000°С. 

 

Визначений таким чином органічний вуглець називається за 

класифікацією західних методик загальним органічним вуглецем (total 

organic carbon – ТОС). 

Ще одним напрямком дослідження РОР є вивчення окремих 

складових, які входять до складу РОР. До них відносяться бітумоїди та 

гумінові кислоти, які представлені вуглеводнями та різні 

невуглеводневими органічними гетеросполуками, що вилучаються з 

породи послідовною екстракцією. До них відносяться: хлороформний 

бітумоїд А (ХБА) − нейтральні компоненти; спирто-бензольний бітумоїд С 

(СББС) − кислі компоненти, які представлені гетеросполуками; гумінові 



кислоти – високомолекулярні поліконденсовані сполуки, які складаються із 

ароматичних ядер і гетероциклів (з азотом в якості гетероелемента) з 

великим числом периферичних ланцюгів і різних функціональних груп.  

Необхідно памятати, що використання різних розчинників веде до 

одержання в загальному різного виходу і неоднакового складу бітумоїду. 

Тому завжди потрібно вказати, який розчинник використовувався при 

аналізі, а також температуру при якій велась екстракція. 

В Україні, як і в країнах СНД при дослідженні розсіяної органічної 

речовини використовують переважно розчинник хлороформ та 

спиртобензол. Останній краще розчиняє органічні сполуки, що містять 

гетероатоми (S, N, O). 

Вміст бітумоїда розраховують у відсотках на суху породу або органічну 

речовину (частіше на Сорг). Саме відношення кількості бітумоїду до Сорг в % 

називають бітумоїдним коефіцієнтом (β). Розрахунок  наступний: 

𝛽𝛽 = Сбіт
Сорг

, 

де  Сбіт - вуглець, що припадає на бітумну фракцію; 

Сорг - органічний вуглець впороді. 

 
Хіміко-бітумінологічні дослідження порід проводили згідно з 

методикою [ 1 ]. Екстракція бітумоїдів відбувається в апаратах Сокслета або 

в мікроекстракторах (рис. 1). В процесі досліджень породу (масою 50-100г) 

розтирають в пудру, зважують на технічній вазі та переносять у паперову 

гільзу з фільтрувального паперу, яка за розмірами має бути співмірною з 

розмірами екстракційної частини апарата Сокслета або мікроекстрактора. 

Після виділення хлороформного бітумоїду (ХБА) породу 

декарбонізують при нагріванні за допомогою 5%-ї соляної кислоти з 

подальшою екстракцією її спиртобензолом для виділення кислих бітумних 

компонентів − бітумоїду СБС. 



 
Рисунок. Екстракція бутумоїдів у мікроекстракторі (а) та апараті Сокслета (б) 

 

На завершення, після дебітумінізації породи, останню обробляють 

розчином гідроксиду натрію (NaOH), щоб виділити гумінові кислоти (рис). 

 

 



Зазвичай у загальну схему робіт з дослідження РОР включають ще 

визначення вмісту органічного вуглецю у складі РОР після декарбонізації та 

дебітумінізації порід (див. вище ).  

Аналіз компонентів РОР свідчить, що вихід фракції бітумоїдів 

коливається від часток відсотка до 10-15 % від всієї маси розсіяної 

органічної речовини. 

 
БІТУМОЇДИ.  

Поняття бітумоїд пов’язано з словом «бітум», який вживається дещо 

в різних значенням, але завжди вказує на спорідненість або зовнішню 

схожість з речовини нафтою. Термін «бітумоїд» був введений в наукову 

літературу Н.Б. Вассоевичем і означає бітумоподібний.  

Зазвичай, розсіяні бітумоїди присутні від сучасних до докембрійських 

відкладів, включаючи також метаморфічні та магматичні утворення. На їх 

долю припадає не більше 10 % від загальної кількості розсіяної органічної 

речовини (РОР) в породах осадової товщі.  

Вміст бітумоїдів у породах залежить насамперед від типу 

захороненої органічної речовини та ступеня її катагенетичного 

перетворення, а в ході досліджень − від типу розчинника, ступеня 

подрібнення породи, температури екстрагування.  

 

Серед бітумоїдів виділяють наступні генетичні типи, а саме:  

Сингенетичний бітумоїд (автохтонний) – утворений одночасно і 

сумісно з гірською породою при катагенезі розсіяної органічної речовини, 

що знаходиться у гірських породах. Склад і вміст сингенетичного бітумоїду 

зумовлений генетичним типом ОР та ступенем катагенетичних перетворень 

розсіяної органічної речовини. Він не втратив зв’язок із материнською 

органічною речовиною, тобто виник на місці сучасного знаходження. 



Епігенетичний бітумоїд (алохтонний) – виник внаслідок вторинних 

процесів після сформування гірських порід на стадії катагенезу. Він втратив 

зв’язок із материнською органічною речовиною, та зазнав переміщення 

після генерації за межі материнського пласту. Це бітумоїд міграційного 

походження. До нього відноситься також і нафта в покладах. 

 

Вивчення бітумоїдів має теоретичне і практичне значення, оскільки 

використовується як для прогнозуванні нафтогазоносності, так і при 

обґрунтуванні гіпотез органічного походження нафти. Важливо провести 

діагностику різних типів бітумоїдів.  

Сингенетичний бітумоїд (автохтонний) − свідчить про початок 

процесів нафтоутворення в процесі катагенезу РОР, а епігенетичний 

(алохтонний) − свідчать про наявність у розрізі міграційних процесів. 

 

Надійні критерії при віднесенні бітумоїдів до того чи іншого типу 

відсутні, але їх відрізняють, за звичай, аналітично з використанням 

лабораторних досліджень.  

Про наявність у розрізі епігенетичного бітумоїду свідчать в першу 

чергу: (1) високий вміст бітумного коефіцієнту βХБА та (2) низьке значення 

(<1) співвідношення ССББ до СХБА. 

 

Крім того, часто використовують частотні графіки бітумінозності 

порід, де найбільша частота вважається за фонові значення (автохтоні 

бітумоїди), а підвищення за епігенетичні (алохтонні). Іноді зустрічаються 

графіки з кількома максимумами (горбами), яких важко віднести до 

визначеного типу. Максимуми частот іноді можуть бути пов’язані з 

неоднорідністю складу порід і розсіяної органіки. 



 
1-глини, 2- пісковики і алевроліти, 3-карбонанти 

Рисунок  - Частотні графіки бітумінозності порід (за С.Г. Неручевим) 

 
Форми знаходження бітумоїдів в органічній речовині осадових 

утворень, як і їх співвідношення, можуть бути цілковито різні. 

У переважаючій більшості випадків спостерігається наступні 

закономірності: 1) вихід бітумоїдів із породи збільшується із збільшенням 

вмісту в породі органічної речовини та ступеня катагенетичних 

перетворень; 2) бітумоїдний коефіцієнт зменшується із зростанням в 

породі вмісту органічної речовини (Н.Б. Вассоевич) − як при низькій, так 

при дуже високій степені катагенезу. Саме тому для пісковиків 

бітумоїдний коефіцієнт вищий, ніж для глин і аргілітів.  

При вирішенні пошукових завдань детальні дослідження 

зосереджуються на хлороформному екстракті − нейтральному бітумоїді, 

який містить практично всі вуглеводневі сполуки органічної речовини, які у 

кислому бітумоїді СБС є лише домішками. ХБА є основним компонентом, 

який бере участь у формуванні геохімічних аномалій, та за своїм складом  

найбільш близький до нафти.  



Вивчення компонентного складу бітумоїдів, зазвичай, проводиться 

шляхом розділення їх на фракції за рахунок їх вибіркового розчинення та 

селективної адсорбції. Згідно класичної схеми Маркуссона, яка дещо 

видозмінена на сучасному етапі, виділяють такі головні фракції бітумоїдів. 

 
Масла (олії) − фракція бітумоїдів, що розчинна у петролейному ефірі 

і не адсорбується силікагелем. Це в основному вуглеводневі сполуки з 

температурою кипіння понад 200°С, а також нейтральні органічні сполуки. 

Масла є рідинами або напіврідиними від світло-жовтого до брунатного 

кольору. Вони найбільш здатні до міграції. За будовою це переважно 

алкано-циклічні вуглеводні. 

 
Смоли − фракція бітумоїдів, що розчинна у петролейному ефірі, але 

адсорбується силікагелем. Це гетерогенні циклічні органічні сполуки, в 

склад яких окрім С і Н, входять О, N, S. 

За аналітичними ознаками та будовою смоли поділяють на бензольні 

(нейтральні) і спиртобензольні (більш кислі), тобто за назвою розчинника, 

якими послідовно екстрагує їх із силікагелю. Бензольні смоли мають 

консистенцію від напіврідкої до твердої. Колір від оранжево-червоного до 

брунатного. Кількість гетеросполук є менша ніж у спиртобензольних. 

Спиртобензольні смоли - тверді, часто крихкі речовини від темно-

брунатного до брунатно-чорного кольору, з підвищеним вмістом кисню та 

інших гетероатомів у порівнянні з бензольними. Відношення бензольних 

до спиртобензольних смол зростає із зростанням ступення катагенезу 

органічної речовини. 

Асфальтени − фракція бітумоїдів, що нерозчинна в петролейному 

ефірі, але розчина у хлороформі. Це високомолекулярна частина 

асфальтено-смолистих речовин бітумоїдів. У вільному стані крихкі речовини 

чорного або бурого кольору. Асфальтени переважно складаються з 



конденсованих ароматичних ядер, на периферії яких розташовані циклічні 

та нециклічні функціональні групи.  

Сингенетичні бітумоїди розсіяної органіки гумусового типу 

складаються до 40 % з асфальтенів, а в сапропелевій органіці вміст 

асфальтенів становить до 10-12 %. 

 

У ряді масла − смоли − асфальтени зростає молекулярна маса та 

відношення С/Н. Слід зазначити, що при вивченні бітумоїдів значну увагу 

приділяють цим трьом фракціям: масла (олії), смоли і асфальтени. 

Масляниста (олійна) фракція бітумоїдів за своїм складом 

найблища до природних нафт, оскільки в ній присутні вуглеводні. 

Відомості про склад вуглеводнів можна одержати шляхом 

хроматографічного дослідження бітумоїдів або їх масляної фракції; в 

останньому випадку дані про маслянисту фракцію будуть дещо не повні. 

 

 



Вассоевич Н.Б. із співавторами (1973) підрахували середній вміст 

вуглеводневих компонентів для різних типів порід (%): глинистих – 0,02; 

карбонатних – 0,012; алевритових – 0,01; піщаних – 0,005; при середньому 

значенні для осадових порід – 0,015. Ці дані свідчать, що вміст вуглеводнів 

у осадових відкладах тим більший, чим більше органіки в породі та вихід 

бітумоїдів. При рівних кількостях органіки в породі вихід бітумоїдів і 

вуглеводнів більший у сапропелевої органіки, ніж у гумусової. 

Серед вуглеводнів у бітумоїдах присутні всі ряди вуглеводнів як і в 

нафті. Відмінність вуглеводнів нафт добре видно із рисунку. В сучасних 

осадках переважають «непарні» парафіни, в давніх ця різниця 

зменшується, а в нафтових вони присутні майже порівно (див. рисунки). 

 

 
Відношення вмісту н-алканів з непарним числом атомів вуглецю до парних  

 

Рисунок. Розподіл відношення нормальних парафінових вуглеводнів з 

парними і непарним атомів вуглецю в сучасних осадах (а), осадових 

породах (б) і нафтах (в) (за Е. Бреем, Е. Евансом). 



Дані Е. Бреема та Е. Еванса підтверджуються результатами 

дослідження бітумоїдів у різних осадових басейнах (рисунок). Так, 

мінімальне співвідношення нормальних парафінових вуглеводнів з парними і 

непарним атомів вуглецю буде спостерігатися у Норвежському морі, а 

максимальне у Чорному морі та Атлантичному океані. Не виключено, що в 

останньому випадку ми маємо справу з сучасними осадками. 

 

 
 

За оцінками Дж. Ханта, біля 9 % всіх вуглеводнів С4–С40, що присутні в 

осадових породах, утворились на стадії діагенезу осадів (хемофосілії). 

Більшість з них це вуглеводні з вмістом атомів вуглецю від 15 і більше. 

У вигляді слідів присутні вуглеводні бензинової фракції С4 - С7, це свідчить 

про їх утворення в цих умовах. Матеріали досліджень свідчать, що кількість 

легких вуглеводнів, що вперше були виявлені в осадах Чорного моря, 

зростає з глибиною. 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. 

 

1. Поширення органічної речовини в осадових відкладах. 

2. Схема дослідження розсіяної органічної речовини. 

3. Охарактеризувати хіміко бітумінологічні дослідження  

4. Розповісти про типи бітумоїдів та особливості знаходження бітумоїдів у 

породах. 

5. Розповісти про груповий склад бітумоїдів та охарактеризувати головні 

фракції. 

6. Особливості поширення масляної фракції (в т.ч. парафінових 

вуглеводнів) в породах. 
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