
 

КЕРОГЕН. 
 
Кероген – це основна за масою фракція розсіяної органічної 

речовини порід, яка нерозчинна в органічних розчинниках і водних 

розчинах лугу. Кероген є найбільш важливою формою органічного вуглецю 

на Землі, яка дозволяє концентрувати ОР. Його загальна маса в 1000 раз 

перевищує масу вугілля та нафти у розрізі осадової товщі. Щоб його 

виділити у чистому вигляді, необхідно зруйнувати мінеральну частину 

породи за допомогою суміші соляної та плавикової кислот. Кероген на 

вигляд – порошко подібна маса від брунатного до чорного кольору. 

Кероген постає в процесі діагенезу внаслідок поліконденсації 

органічних компонентів, а також гумінових і фульвокислот, утворюючи 

складну високомолекулярну органічну сполуку (рисунок 1).  

 

 

 
За допомогою дифракції рентгенівського проміння вдалось 

встановити існування в керогені пакетів з 2-4 більш менш паралельних 

ароматичних шарів, розмір яких становить 5-10 А. Схематичну будову 

Приклад поліконденсації та 
утворення гумінів 



 

керогену можна отримати за схемою взаєморозташування 

макромолекул, що входять у склад керогену (рис. 1). 

Із органічних речовин осадової товщі найповніше вивчено викопне 

вугілля, головою відмінністю якого також є склад вихідних органічних 

речовин та ступінь їх метаморфізму (літифікації).  

За складом вихідного матеріалу, який зазвичай визначає тип вугілля, 

визначають два основні класи – гумоліти та сапроліти (сапропеліти). Третій 

клас – ліптобіоліти – відіграє значно меншу роль, а вугілля цього типу тяжіє 

за своїми властивостями до сапролітів. Існують також змішані типи вугілля 

– гумусово-сапропелеві.  

Гумоліти зобовязані своїм походженням вищим рослинам і 

сформувалися в умовах боліт, паралітичного (циклічність морського і 

континентального осадконакопичення) та лімнічного (озерного) типу. 

Сапропелітове вугілля формуються за рахунок нижчих рослин, головним 

чином водоростей, як в морських, так і в озерних умовах.  

Гумоліти та сапропеліти суттєво відрізняються між собою. Сапропеліти 

збагачені ліпідною фракцією, і тому містять більше водню. В гумолітах же 

основна частина атомів вуглецю утворює ароматичні ядра, які містять 

головним чином до трьох конденсованих кілець, значна частина 

неароматичного вуглецю утворює гідроароматичні кільця. Схематична 

структура кам'яного вугілля наведена на рисунку 2. 

Літифікація компонентів вугілля відбувається подібно до 

перетворення розсіяної органічної речовини (керогену) під дією підвищеної 

температури, що призводить до утворення цілої гами різновидів вугілля, так 

званих марок вугілля, які різняться складом та властивостями. На рисунку 

наведено зміни у структурі вугілля , які відбуваються у процесі його 

перетворення від бурого вугілля (лігніту) до антрациту.  



 

 
Дослідження свідчать, що літифікація вугілля та розсіяної органічної 

речовини відбувається подібно. Вивчення процесу літифікації та 

узагальнення матеріалів перетворення РОР дозволили ван Кровелену 

побудувати криву еволюції, яка відбувається з кожним типом ОР в процесі 

його метаморфізації. За даними фізико-хімічних і петрографічних 

досліджень він розрізняє сапропелевий (І-й тип), змішаний (II) і гумусовий 

(III) типи керогену.  

Перетворення, які відбуваються з ОР наведено на рисунку загальної 

еволюції керогену за ван-Кровеленом. Дослідження, які проводили Б. Тісо 

і Д. Вельте свідчать, що у продуктах термічної деструкції керогену 

виявлені майже всі хімічні сполуки, які притаманні нафті та бітумоїдам. 



 

Саме ця обставина дозволила авторам стверджувати, що нафта є 

похідною від керогену, а відомості про тип керогену дозволяють 

визначати перспективи нафтогазоносності басейну. 

 
 

Важливим завданням у процесі вивчення РОР є встановлення ступеня 

перетворення керогену. Найбільш зручним та обєктивним показником 

катагенетичного перетворення РОР в осадовій товщі є відбиваюча здатність 

одного з петрографічних компонентів вугілля – вітриніту. Останній 

представляє собою елементарні органічні мікрокомпоненти вугілля, що 

різняються тільки під мікроскопом за характерними петрографічними 

ознаками: оптичними властивостями (колір, відбивна здатність, показник 

заломлення, їх показники), рельєфом, морфологією, розміром.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F


 

На відміну від мінералів, мацерали не мають кристалічної будови та 

постійного хімічного складу. Вони є органічними залишками неповного 

розкладу відмерлих рослин під час літифікації осадових відкладів.  

На рисунку наведено зв'язок відбиваючої здатності вітриніту від 

глибини залягання вугілля для Лотарінгського басейну. Спостерігається, що 

значення відбиваючої здатності вітриніту на стадії діагенезу рівне – 0,5–1,0, 

на глибинах 5000-6000 м сягає – 5.0‒6.0, що відповідає стадії метагенезу. 

 

 

 
Схематичний зв'язок вугілля різних марок, які відображають ступінь 

метаморфізації органічної речовини осадової товщі наведено в таблиці, де 

зроблено порівняння ступеня метаморфізації вугілля та розсіяної 

органічної речовини показав ідентичність їх метаморфізації.  

Для встановлення відбиваючої здатності вітриніту використовують 

шліфи штуфів або аншліфи брикетів. Брикет – подріблену породу заливають 

епоксидною смолою, а штуфт – породу просочують синтетичними смолами, 

карнаубським воском або каніфоллю з метою надання зразків міцності і 

монолітності для наступних шліфування та полірування.  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А - 

лампа; Б - збираюча лінза; В - апартура освітлювача; Г - тепловий фільтр; Д - поляризатор; Е 
- діафрагма; Ж - фокусуюча лінза; 3 - вертикальний освітлювач; И - об'єктив; Р - зразок; К - 
столик; Л - окуляр; М - третій окуляр; О - 546 нм інтерференційний фільтр; П - 
фотоелектронний помножувач 

Рисунок. Оптична схема мікроскопа, що застосовується для дослідження 
відбиваючої здатності вітриніту та вигляд його шліфа . 



 

При відсутності можливості встановити відбиваючу здатність 

вітриніту (Rо ) застосовують тепловий індекс зміни (TAI), який отримуємо за 

візуальним оглядом кольору спороформ. При збільшенні теплового 

дозрівання, забарвлення спор і пилку буде змінюватися від жовтого через 

помаранчевий і коричневий до чорного (таблиця). 

Tаблиця . Інтерпретація результатів вивчення теплового індексу (TAI) за 
забарвленням спороформ (Kevin Mc Carthy e.a., 2011) 

Значення ТАІ  Колір спороформ Тип генерованого флюїду 

1 (фонове) Жовтий Рідкі вуглеводні 

2 (невелике) Темно-жовтий, оранжевий Рідкі вуглеводні + газ 

3 (помірне) Коричневий Рідкі вуглеводні + газ 

4 (високе) Чорний Сухий газ 

5 (дуже високе) Чорний, сліди метаморфізму – 

Ступінь катагенезу ОР також можна визначати також за допомогою 

діаграми ван Кровелена, яка наведена на рисунку. Залежності між 

атомними відношеннями Н/С та О/С дозволяють не тільки визначати тип 

керогену, але отримати також відомості про відбиваючу здатність вітриніту. 

 



 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАФТОГАЗОМАТЕРИНСЬКИХ ПОРІД. МЕТОД ROCK-EVAL.  

 
Піролітичний метод Rock Eval використовується для ідентифікації типу 

і зрілості органічної речовини з метою вивчення  нафтогазоносності 

досліджуваних відкладів. Він полягає в нагріві зразка (~0,1 грам) в інертній 

атмосфері (гелій) до 550°С за спеціальною температурною програмою:  

I – піч нагрівають до 300°С і витримують в ізотермічному режимі впродовж 

3 хв. На даному етапі десорбують вільні вуглеводні, які фіксуються 

хроматографічним методом з використання детектора іонізації в 

полум’ї (ДІП) у вигляді піку S1 на пірограмі (рисунок). 

II – температуру підвищують від 300 °С до 550 °С із швидкістю 25 °С/хв. Це 

етап термічного крекінгу розсіяної органічної речовини (РОР). 

Вуглеводні, які виділилися фіксують хроматографічним методом з 

використання ДІП у вигляді піку S2 на пірограмі. Температура Тмах, при 

якій пік S2 досягає свого максимуму, залежить від зрілості керогену. 

 

 

Рисунок . Метод Rock-Eval. Схема досліджень:генерація газоподібних сполук 

із зразка гірської породи при нагріві її до 550°С (Peters, 1986). 



 

При піролізі отримують декілька основних груп компонентів, яким 

відповідають піки S1, S2 і S3, що характеризуються таким чином: 

S1 – вміст у породі ВВ, які знаходяться у вільному або адсорбованому стані та 

випаровуються до 280–300°С. 

S2 – ВВ та споріднені до них компоненти, які генеруються при більш високих 

температурах (до 550°); цей пік ідентифікується з кількістю ВВ породи, 

які можуть утворитися за умови повної реалізації нафтоматеринського 

потенціалу органічної речовини (ОР), що в ній міститься. 

S3 – кількість СО2, який виділяється в результаті піролізу РОР в діапазоні 

температур 300–390 °C. 

 
2. ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОРІД. 

 
Показник S1 представляє ту частку вихідного генетичного потенціалу, 

який був трансформований у «вільні» вуглеводні (ВВ), що випаровуються з 

породи до 300°С без термодеструкції керогену (мг НС/г породи; табл. 1). За 

звичай, S1 збільшується за рахунок S2 при дозріванні керогену . 

Показник S2 (мг НС/г породи; табл. 1) представляє другу частку 

генетичного потенціалу – залишковий потенціал, який ще не використаний 

для генерації ВВ. S2 є більш реалістичним вимірюванням потенціалу 

материнської породи, ніж його розрахунок з використанням ТОС. Покази 

останнього можуть штучно завищувати генетичний потенціал (див. табл. 2), 

оскільки в його складі може бути присутній «мертвий вуглець», що 

неспроможний генерувати нафту, а перетворюється в процесі катагенезу 

ОР лише у графіт. 

Величина S1+S2, виражена у кількості вуглеводнів на тонну породи, 

визначає генетичний потенціал породи, вид якого поданий в таблиці 2. 

Останній пов’язують із загальною кількістю вуглеводнів (S1+S2), виділених з 

породи у процесі її нагріву до 550°С . 



 

Ще одним важливим показником є співвідношення  S1/S1+S2, що має 

назву коефіцієнта перетворення органічної речовини, він вказує наскільки 

порода вичерпала свій генерацій ний потенціал. 

 

Таблиця 1. Геохімічні параметри, які характеризують вуглеводневий 

потенціал материнських порід (Peters, Cassa 1994) 

Вуглеводневий 
потенціал 

Вміст, мг НС/г породи Вміст бітуму,  
ваг. % 

Вміст вугле-
воднів, рpm* S1 S2 

Низький 0–0,5 0–2,5 0–0,05 0–0,05 
Задовільний 0,5–1 2,5–5 0,05–0,10 0,05–0,10 
Добрий 1–2 5–10 0,10–0,20  0,10–0,20  
Дуже добрий 2–4 10–20  0,20–0,40 0,20–0,40 
Відмінний >4 >20  >0,40 >0,40 

*ppm – проміле (1 ppm = 0,0001 % = 0,000001 = 10−6 г) 
 

Додатковим показником генетичного потенціалу породи є вміст 

бітумів та вуглеводнів, які теж дозволяють розділити породи на такі, що 

мають високий та низький вуглеводневий потенціал (табл. 1). Слід 

зауважити, що дані показники не є достатньо інформативні, оскільки можуть 

бути представлені епігенетичною складовою, що не пов’язана з генетичним 

потенціалом ОР. 

 

Таблиця 2. Залежність вуглеводневого потенціалу від кількості ТОС та 

сумарного вмісту вуглеводнів (Peters, Cassa 1994) 

Вуглеводневий 
потенціал 

TOC, kg/t S1+S2, kg/t 
від до від до 

Низький 0 5 0 3 
Задовільний 5 10 3 6 
Добрий 10 20 6 12 
Дуже добрий 20 40 12 24 
Відмінний >40 >40 >24 >24 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАФТОГАЗОМАТЕРИНСЬКИХ ПОРІД 

 

Важливим кроком при ідентифікації нафтогазоматеринських порід є 

правильне визначення типу ОР. Оскільки відмінні типи мають різний 

вуглеводневий потенціал, то для правильної оцінки характеру 

материнської породи необхідно їх розрізняти (рисунок а). Вони 

поділяються на такі типи: 

I − складається з структурного водоростевого матеріалу, його залишків та 

аморфної речовини, яка утворюється в результаті інтенсивної 

мікробіальної активності; 

II − сапропельова ОР аморфного типу, до складу якої входять залишки 

водоростей, а також наземний рослинний матеріал; 

III − гумусовий і вуглистий матеріал. 

 

Тип керогена характеризується двома індексами: водневим індексом 

НІ (S2/Cорг) і кисневим індексом OI (S3/Copr). Ці індекси незалежні від кількості 

органічної речовини, а пов’язані з елементним складом керогена. Якщо ці 

індекси нанести на осі діаграми, вона буде інтерпретуватися, як і звичайна 

діаграма Ван–Кревелена, чітко виявляючи три основних шляхи еволюції 

керогену (рисунок а). 

Водневий індекс [НІ= (S2/TOC)*100, мг НС/г ТОС] та відношення S2/S3  

пропорційні кількості зв’язаного водню в керогені, тому високі їх значення 

вказують на здатність породи генерувати нафту (таблиця).  

Кисневий індекс [OI=(S3/TOC)*100, мг С02/г ТОС] пов'язаний із вмістом 

кисню в керогені, тому високе його значення свідчить про приналежність 

даної ОР до третього типу, що має здатність генерувати газ (таблиця, 

рисунок а). 

 



 

 
Рисунок. Діаграма ван-Кревелена для визначення типу та ступеня еволюції ОР 

на основі індексів НІ-ОІ (а) та відношень Н/О-О/С (б)  /Peters, 1986/. 

 

Tаблиця. Геохімічні параметри, які характеризують тип керогену та тип 

продукту, який генерується (Peters, 1986) 

Тип керогену HI 
(mg НС/g TOC)* S2/S3 H/C* Тип генерованого 

флюїду 
І >600 >5 >1,2 нафта 
ІІ 150–600 3–5 1,0–1,2 нафта та газ 
ІІІ <150 <3 <1 газ 

* – дослідження елементарного складу (Peters, Cassa 1994) . 

 

Оскільки розтирання зразка призводить до втрати газоподібних 

вуглеводнів (S1), а також вимірювання S3 може мати похибку через наявність 

карбонатних мінералів та окислення керогену внаслідок дроблення взірця, 

тому для визначення типу керогену, іноді, використовують діаграму ван-

Кревелена (рис. б), яка наведена на рисунку. Вона побудована за 

результатами комплексного дослідження елементарного складу ОР 

(включаючи декарбонізацію), виходячи з якого можна розрахувати атомні 

відношення Н/С та О/С.  



 

ОБ’ЄМНО-ГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД  ОЦІНКИ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ ОСАДОВИХ ВІДКЛАДІВ. 

 

Оскільки в Україні нема приладів Rock Eval та відсутні затверджені 

нормативні документи для оцінки ресурсів сланцевого газу, то можна 

використати розрахунки, які пропонує «Методическое руководство по 

количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и 

конденсата России» (–М.: ВНИГНИ, 2000. –189с.). 

Для діагностики материнських порід та визначення їх продуктивності 

використовують дані про (1) розподіл концентрацій органічної речовини 

та її генетичних типів, (2) кількість і склад бітумоїдів та вуглеводнів, (3) 

дані про максимальні глибини занурення літофаціальних комплексів, (4) 

палеотемператури та катагенетичну зрілість органічної речовини.  

На основі узагальнених даних (1) будують схематичні карти, що 

містять середньозважені геохімічні параметри, які необхідні для 

підрахунку ресурсів сланцевого газу; (2) геохімічні карти поєднують зі 

схемами потужностей газогенеруючих відкладів та тектонічними картами; 

(3) виділяють однотипні підрахункові ділянки, які характеризуються 

подібністю літофацій, близькими ступенем катагенетичного перетворення 

органічної речовини та товщиною газогенеруючих порід. 

 

Необхідні розрахункові коефіцієнти у Львівському  відділенні 

Укр ДГРІ визначені за допомогою лабораторного моделювання піролізу 

керогену та зіставлення отриманих даних з бітумінологічними 

дослідженнями кернового матеріалу.  

Розрахунок питомої щільності генерації вуглеводнів на оціночних 

ділянках проводено за формулою: 

П = ОР×Кк.в×Н×d×Кa, де 

П – щільність генерації вуглеводнів, тис. т /км2; 



 

ОР – вміст органічної речовини у газогенеруючих породах, %; 

Кк.в. – коефіцієнт, що відновлює катагенетичні втрати ОР, %; 

Н – підрахункова товщина порід, км; 

d – щільність порід, т/км3; 

Кa – коефіцієнт акумуляції вуглеводнів, %. 

 

Коефіцієнт катагенетичних втрат, спричинених еміграцією газів у 

процесі матаморфізму розсіяної наведено у таблиці (вертає на 100 %).  

Коефіцієнт акумуляції. Оскільки не весь газ залишається у 

газогенеруючих сланцях внаслідок його еміграції під час геологічного 

розвитку території, то для оцінки ресурсів сланцевого газу коефіцієнт його 

акумуляції, враховуючи високу щільність порід. Коефіцієнту акумуляції 

залежить від пористості сланцевих порід.; збільшення пористості 

спричиняє його зменшення. 

 

Таблиця. Коефіцієнт катагенетичних втрат (Ккв) для сапропелевої та 

гумусової органічної речовини. 

 

Стадія катагенезу Глибина, м Ккв (сапропель) Ккв (гумус) 

MK1 1400-2500 1,25 1,05 

MK2 2500-3800 1,35 1,1 

MK3 3800-4500 1,47 1,2 

MK4 4500-5000 1,59 1,33 

MK5 5000-5700 1,76 1,47 

AK1 5700-6500 2,00 1,69 

AK2 6500-7500 2,22 2,27 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

НЕОРГАНІЧНА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ. 

 

Походження нафти є головною проблемою геохімічної науки, 

оскільки, як тільки нафта стала відома людям, то зявилися спроби пояснити 

її походження. Згідно з органічною теорією, то нафта утворюється в процесі 

претворення розсіяної органічної речовини в процесі її літифікації. Щодо 

неорганічної теорії, то нафта формується в процесі відновлення 

первинного вуглецю або його окислених форм в умовах високих 

температур в надрах Землі.  

Починаючи з А. Гумбольта (початок XVIII ст.) основним аргументом в 

користь неорганічного походження нафти було виявлення вуглеводнів в 

продуктах життєдіяльності вулканів.  

В подальшому, у другій половині ХІХ ст. виникають наукові концепції 

неорганічного походження нафти. В 1877 році Д.І. Менделєєв висловив 

карбідну теорію, яка отримала широке визнання. В основі даної теоріє було 

припущення про наявність карбідів в глинах Землі, яке автор зробив через 

виявлення їх в метеоритах. Суть даної теорії полягає в тому, що вуглеводні 

можуть утворюватися в глибинах землі при дії води на карбіди металів 

згідно з реакцією: 

FeC2 + 2H2O → H2C2 + Fe(OH)2 

Автор вважає, що при високих температурах відбувається як 

полімеризація ацетилену з утворенням бензолу та вуглеводнів різного 

складу, так може утворюватися метан за наступною реакцією:  

Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 

Для підтвердження свого припущення Д.І. Менделєєв зробив спробу 

експериментально отримати вуглеводні при дії на чавун розчину соляної 

кислоти. В ході проведеного досліду він отримав буру пахучу речовину, яка 

нагадувала нафту. Він описав хімізм процесу взаємодії карбіду заліза з 



 

водою, де стверджує, що в залежності від умов реакції та співвідношення 

компонентів будуть утворюватися вуглеводні різного складу: 

2Fe2C + 6H2O → 2Fe2O3 + C2H4 + 4H2, 

2Fe2C + 6H2O → 2Fe2O3 + C2H6 + 3H2. 

В 50-60-их роках гіпотези неорганічного (глибинного) походження 

розроблялися у ВНДГРІ (Н.А. Кудрявцев та Н.С. Безкоровайний) і 

Г.Н. Доленко, Е.Б. Чекалюк (Львів). Вони вважали, що саме радикали СН, 

СН2, СН3 (метин, метилен, метил), які знаходили у викидах вулканів та 

включеннях глибинних мінералах, є вихідними цеглинами, що 

утворюються при термодеструкції води та карбонатів при високих 

температурах (більше 700°С). В залежності від співвідношення метильних 

та метиленових груп утворюються або алкани, або циклани відповідно. 

СН3 + СН3= СН3−СН3 

СН3 + СН2 + СН3 = СН3−СН2−СН3 

Прихильники абіогенного генезису нафти пояснюють також 

походження нафти каталітичною реакцією Фішера-Тропша, яка давно 

використовується у промисловості для синтезу вуглеводнів у присутності 

каталізаторів (кобальт, нікель, платина).Синтез вуглеводнів залежить від 

співвідношення вихідних компонентів і проходить за наступними реакціями: 

СО2 + Н2 → СО + Н2О, 

СО + 7Н2 → С3Н8 + 3Н2О, 

СО + 4Н2 → С2Н4 + 2Н2О, 

СО + 3Н2 → СН4 + Н2О. 

 
Хоч дані реакції можна змоделювати в лабораторії при температурі 

250°С, проте нема ніяких свідчень, що вони протікають в природі в 

широких масштабах, оскільки в магматичних породах подібним чином 

могли утворитися скупчення вуглеводнів.  



 

Додатковим підтвердженням ендогенного походження вуглеводнів 

виступає наявність гелію в покладах газів та нафти. 

Теорії органічного та неорганічного походження нафти та газу по-

різному підходять до утворення нафтових вуглеводнів, протее не 

виключено, що вуглеводні в осадовому чохлі можуть мати і двояке 

походження. 

 

  



 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. 
 

1. Кероген. Загальні відомості про кероген. 

2. Відбиваюча здатність вітриніту.  

3. Способи визначення відбиваючої здатності вітриніту. 

4. Схема досліджень методу ROCK-EVAL. 

5. Оцінка генетичного потенціалу за методом ROCK-EVAL. 

6. Ідентифікація нафто материнських порід за методом ROCK-EVAL. 

7. Об’ємно-генетичний метод  оцінки прогнозних ресурсів осадових 

відкладів. 

8. Неорганічна теорія походження нафти і газу. 
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