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ВСТУП 

Близько 2 тис років до н. е. у сферу практичних інтересів людини 
увійшли нафта та газ, тому про нафту відомо людству вже понад 4 тис 
років. Неможливо уявити собі життя сучасної людини без них. Палива і 
мастильні матеріали, розчинники, тверді продукти (зокрема, парафіни, 
бітуми тощо), пластмаси, синтетичні волокна, полімерні матеріали, гуми, 
фарби та лаки і багато інших предметів, що повсякденно використовують-
ся у побуті, своїм походженням пов’язані з нафтою та природним газом. 

Майже в усіх країнах, де нафта або бітумінозні породи виходили на 
земну поверхню, місцеві мешканці використовували їх з незапам’ятних 
часів. Археологічні дослідження свідчать про те, що, якщо не сама нафта, 
то продукти її окиснення на поверхні використовувались на Близькому 
Сході і на Індостанському півострові за 3000–3500 років до нашої ери, в 
долині Євфрату біля м. Хіта вони були відомі понад 4000 р. до н.е. 
Відомості про вихід нафти і твердих бітумів та їх видобуток на 
Близькому Сході, в північно-східній частині Африки (на території 
Єгипту та Ефіопії), а також в Албанії, на Балканському півострові, в 
Італії, зокрема, в Сицилії, є в працях давньогрецьких істориків, філо-
софів, медиків.  

У державах Урарту, в древньому Хорезмі та інших місцях – тверді 
похідні нафти використовувались у VІІІ–VІ ст. до н.е. для різних 
господарських потреб. Під час археологічних розкопок у Криму (поблизу 
Керчі) знайдено глиняний посуд з нафтою місцевого походження. Вік 
посуду – 2 тисячі років.  

Грецький історик Плутарх згадує про джерела нафти в Середній 
Азії (на Амудар’ї). Відомо, що Олександр Македонський використовував 
для освітлення свого похідного намету під час підкорення Ірану  
(334–331 р. до н.е.) земляне масло (нафту), видобуте на березі Каспійського 
(тоді Хазарського) моря. Про Бакинську нафту та її використання в побуті, а 
також як зовнішній медичний засіб місцевими мешканцями писали  
арабський історик, мандрівник Алі-Ібн Хусейн Масуді, який приблизно 
тисячу років тому відвідав м. Баку і арабський географ Істіархіт, більше 
відомий під іменем Абу-Ісхан, що жив у VІІІ ст., у творі “Книга вітрів”, а 
також знаменитий венеціанський мандрівник ХІІІ ст. Марко Поло.  
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На Середньому Сході 4000–6000 р. тому бітум використовувався 
для приготування розчинів під час укладання стін і як клей для 
кріплення, а також як засіб для захисту дерев’яних суден і частин бу-
дівель від гниття.  

Мертве море з масами асфальту, що плавали на його поверхні, 
експлуатувалося вже в давнину. Китайці за тисячу років до нашої ери 
використовували нафту як зброю: вони кидали на голови противника 
горшки з горючою нафтою. У Древньому Римі за допомогою факелів, 
змочених нафтою, освітлювали дороги та циркові вистави у нічний час. 

Відомості про наявність нафти на Прикарпатті є дуже давніми. Про 
це свідчать географічні назви місцевості, де поклади нафти виходили на 
поверхню землі, такі як: Ропа, Роп’янка, Ропиця та інші. Одним з давніх 
письмових джерел, стосовно цього питання, є праця С. Фалімєжа 
“O żiołach i mocy ich o kameniu drogim”, видана в 1534 р., у якій був 
розділ про нафту Прикарпаття. У роботі Г. Спічинського “O ziołach 
tutecżnych i zamorskich”, опублікованій у 1556 р. в Кракові, згадується 
про нафту винятково як про лікарський засіб. У праці Е. Сикста (1617 р.) 
“O cieplicach w Skle” наведено характеристики нафти, вказано, де саме 
видобувається нафта, описано її видобуток і переробку. З цього опису 
видно, що вже тоді були відомі основи перегонки нафти.  

Ширші відомості про нафтоносні місцевості, опис способів 
переробки нафти, її властивості та шляхи використання як самої нафти, 
так і продуктів її переробки, наведені в працях Жончинського “Historia 
naturalis curiosa Regni Polonie” i K. Kлюка “Rżeczy kopalnych osobliwie 
zdatnieyszych szukanie”, виданих відповідно у 1721 і 1781 роках. 

Найповніше, в старих літописах, вихід нафти на поверхню у 
Прикарпатті описав Станіслав Сташіц у 1815 р. у праці “O ziemiorództwie 
Karpatów i innych gór równin Polski”. 

У 1772 р. Східна Галичина входить до складу Австрії, і, як свідчать 
друковані праці, нафта в цей час стає предметом торгівлі. Причому, як 
описує Б. Гакует, у 1794 р. ціна кварти нафти в районі видобутку 
становила 5 крейцерів. Однак, до початку ХІХ ст. нафту широко не 
використовували у господарстві давньої Галичини та світі. Може йтися 
тільки про наявність у той час примітивних методів її видобування та 
переробки. Причому, насамперед, йшлося про видобування різними 
примітивними методами “загущеної нафти” (без легких складників), яку 
використовували для змащування осей возів, що в період значного 
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користування кінним транспортом було важливою, але в господарському 
розумінні другорядною проблемою. Тільки у 1810 р. австрійський уряд 
визнав нафту і озокерит як сировину, що підлягає гірничій монополії і 
згідно з цим правом у Департаменті гірництва, який був розташований у 
м. Дрогобичі, обов’язково потрібно було одержати дозвіл на видобування 
нафти і озокериту. 

Перша половина ХІХ ст. – це період зацікавлення нафтою, яка 
незабаром почала мати дуже важливе значення у подальшому розвитку 
цивілізації, що зумовлено винятково промисловою революцією, започат-
кованою у другій половині ХVІІІ ст. 

Цей процес, що відбувався у світовому масштабі, спочатку був 
стимульований необхідністю знайти замінники для дефіцитних рос-
линних олій та тваринних жирів, які використовувалися для освітлення у 
містах, що швидко розросталися з розвитком промисловості та 
приростом населення. 

Перші спроби одержання з нафти і впровадження у використання 
продукту для освітлення зробив у 1816–1817 рр. у Галичині чех  
Й. Геккер і Й. Мітіс. З архівних матеріалів Департаменту гірництва у 
Дрогобичі видно, що в 1816 р. вони були першими, хто отримав дозвіл на 
видобування і переробку нафти. Одержаний у результаті перегонки 
нафти нафтовий дистилят застосовували для освітлення вулиць  
м. Дрогобича і військових казарм в м. Самборі. Надалі було розширено 
виробництво дистиляту (освітлювального гасу), і Й. Геккер уклав першу 
експозитну угоду з урядом міста Праги на його постачання. Реалізація 
цього замовлення перемежовувалася з проблемами під час постачання й 
тому досягнення Й. Геккера і Й. Мітіса не набули широкого практичного 
застосування одержаного ними дистиляту, через що не спричинили 
створення промислового видобування і переробки нафти. Зі спогадів 
аптекаря Я. Зега у часописі аптекарського товариства за 1889 р. відомо, 
що в 1830 р. у с. Нагуєвичі кріпак Байтала переробляв нафту. Для цього 
він використовував металеву посудину з приладнаною цівкою від 
рушниці, яку охолоджував водою. До того ж він отримував три фракції: 
бензинову, гасову і кубовий залишок. Бензинову та гасову фракції він 
продавав галицьким аптекам, а кубовий залишок використовували для 
змащування коліс. 

У першій половині ХІХ ст. відбулося швидке збільшення попиту на 
освітлювальні засоби, а також паливо для приведення в рух парових 
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машин. У зв’язку з цим у всіх державах, у яких на той час видобували 
нафту, майже одночасно розгорнулася діяльність у напрямках розвитку 
виробництва освітлювального гасу і видобування нафти. Ігнат Лука-
шевич першим у цих двох напрямках досяг позитивних результатів, які 
були визначальними у створенні нафтопереробної та нафтовидобувної 
промисловості. І. Лукашевич, працюючи фармацевтом у львівській 
аптеці “Під золотою зіркою”, власником якої був П. Міколяш, у 1853 р. 
разом з Яном Зегом одержав гас з властивостями, які дали змогу його 
практично застосовувати для освітлення. Окрім того, у 1854 р. у Бубрці 
відкрив першу у світі нафтову копальню, а також започаткував польську 
нафтопереробну промисловість, збудувавши у 1856 р. першу в Польщі 
нафтопереробну установку в с. Уляшовичах, територія якого нині 
входить до м. Ясла. І. Лукашевич і Я. Зег 2 грудня 1853 р. одержали у  
м. Відні в Патентному уряді патент на “очищену нафту”, що було 
підтвердженням першості отримання ними освітлювального гасу. Гас, 
який одержали І. Лукашевич і Я. Зег (його називали тоді камфіном або 
новим камфіном), був продуктом з межами википання 200–250 ºС, який 
виділяли з дистиляту з широкими межами кипіння, попередньо 
отриманого з нафти вилученням нижче- і вищекиплячих складників 
способом фракційної розгонки. Цей продукт очищали сірчаною 
кислотою та їдким натром. Він був безпечний у використанні для 
освітлення в лампі нової конструкції, розробленій І. Лукашевичем разом 
з львівським бляхарем А. Братковським. 

Товариство “Міколяш, Лукашевич і Зег” уклали угоду з гро-
мадською лікарнею у Львові про її освітлення гасовими лампами. За цією 
угодою товариство доставило у лікарню 500 кг гасу, а Братковський – 
необхідні лампи. 31 липня 1853 р. було освітлено львівську лікарню і 
вночі при світлі гасових ламп провели першу складну хірургічну 
операцію. Цей день увійшов в історію як початок світової нафтової 
промисловості. У 1853 р. у львівській лікарні купили 500 кг гасу, а також 
використовували гас у 1859 р. для освітлення Північної та Віденської 
залізниці початком поширення нового освітлювального засобу, що 
спричинило подальшу – колосальну популяризацію нафти. 

Нафта (через турецьке neft від персидського нефт), на відміну від 
інших горючих копалин, переважно складається з вуглеводнів, які під час 
згорання виділяють значну кількість тепла. Нафта – це суміш різ-
номанітних хімічних сполук. В одній краплині нафти міститься близько 
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900 різних дуже складних хімічних сполук, більше ніж половина 
хімічних елементів таблиці Д.І. Менделєєва. Нафта – це “згусток енер-
гії”, основне джерело енергії та тепла. 

Чітко визначились три основні напрями використання нафти: на 
енергетичні потреби, як сировина для виробництва нафтопродуктів із 
заданими властивостями і сировина для нафтохімічного синтезу. 

Як відомо, зі всіх горючих копалин до 83 % запасів становить 
вугілля, 12 % – нафта і 5 % – газ. На початку ХХ ст. основним джерелом 
енергії було кам’яне вугілля. Сьогодні нафта і газ займають чільне місце 
(понад 60 % всіх енергетичних ресурсів). Зростання потреб і розширення 
галузей застосування продуктів переробки нафти і газу зумовили 
необхідність постійного нарощування обсягів їх видобування. 

Горючі копалини мають різну енергоємність (або теплотворну 
здатність). Тому запаси горючих копалин виражають еквівалентною оди-
ницею умовного палива, енергоємність якого приймають 29,3 ГДж/т 
(7000 ккал/кг). 

Нижче наведені коефіцієнти перерахунку різних видів горючих 
копалин в умовне паливо (у.п.), а також у нафтовий еквівалент (н.е.). 

Коефіцієнти перерахунку різних видів  
горючих копалин в умовне паливо 

Коефіцієнт перерахунку 
Вид горючого пального 

Питома 
енергоємність, 

ГДж/т 
Умовне паливо,  

т/т 
Нафтовий 

еквівалент, т/т 
Кам’яне вугілля 27,6 0,95 0,66 
Буре вугілля 13,8 0,47 0,33 
Нафта 41,9 1,44 1,00 
Природний газ (при 20 °С) 37,7* 1,30** 0,90** 
Умовне паливо 29,0 1,00 0,70 
* У ГДж/1000 м3 
** У т/1000 м3 

 
На початку ХХ ст. нафту видобували лише у 19 країнах (США, 

Венесуела, Росія, Польща, Румунія та інші), а до 1990 р. кількість 
нафтовидобувних країн перевищила 90. Окрім США і Росії, провідними 
у цій галузі стали країни Близького Сходу і Африки. У 1859 р. у світі 
видобуто всього 5 тис т нафти, у 1930 – 180 млн т, у 1945 р. – 350 млн т, 
у 1995 р. – 3,3 млрд т, у 2000 р. – 3,6 млрд т, а з 2005 р. видобуток 
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становив уже близько 4-х млрд. т. Останні два роки річний видобуток 
нафти вже перевищує 4 млрд. т.     

Видобуток нафти та газу в деяких регіонах світу наведено у табл. 1, 
динаміку видобутку нафт країнами, що входять до складу ОПЕК – 
об’єднання країн-експортерів нафти (Саудівська Аравія, Іран, Венесуела, 
ОАЕ, Кувейт, Нігерія, Лівія, Індонезія, Алжир, Ірак, Катар, Габон) і не 
входять до складу ОПЕК, наведено в табл. 2. 

Незважаючи на високі темпи зростання видобутку нафти і газу, їх 
споживання у світі збільшується значно швидше. Так, споживання 
палива подвоюється кожні 18–20 років. Виникає питання на скільки 
років людству вистачить нафти і газу за таких темпів збільшення спо-
живання? Поклади на Землі розподілені нерівномірно, і вчені вважають, 
що за наявних показників зростання видобування нафти, її запаси 
вичерпаються через 50-80 років, залежно від регіону, хоча постійна 
розвідка нафтових родовищ переважає перероблення. Великі запаси 
нафти сконцентровані у країнах Близького і Середнього Сходу, Росії та 
менше – у Західній Європі, Північній Америці. Уже нині багато країн 
повністю залежать від постачання імпортної нафти.  

В Україні впродовж 1998–2004 рр. річний сумарний видобуток 
нафти і газового конденсату зберігався на рівні 3,7–4,2 млн тонн (більше 
ніж у ФРН, Франції або Італії, не кажучи вже про Японію), але ці обсяги 
задовольняють лише п’яту частину потреб української економіки. 
Динаміка видобування нафти і газового конденсату в Україні впродовж 
2003–2009 рр зазнавала таких змін: зростання від 3,98 млн т в 2003 р. до 
піка 4,51 млн т у 2006 р. і поступового незначного спаду до 3,6 млн т у 
2010 р. та 3,3 млн т у 2011 р.  

Найбільшими експортерами нафти є арабські країни – Саудівська 
Аравія, Кувейт, ОАЕ, Іран. Великими експортерами є Росія, Канада, 
Мексика, Венесуела, Лівія, Індонезія, Нігерія. Непогані перспективи 
мають Азербайджан (Каспійський шельф), Казахстан (нові родовища 
Карачаганак і Тенгіз), Туркменістан (новий басейн у районі Узбою). 

Найбільші імпортери нафти – США, Японія, ФРН, Франція, Італія, 
Нідерланди. Економіка США споживає щорічно 850 млн тонн нафти 
(тобто імпорт становить 500 млн тонн). Зростання економіки Китаю 
також перетворює його на значного імпортера (незважаючи на п’яте 
місце в світі з видобутку та перспективність шельфу Жовтого моря) – 
потреби оцінюються у 300 млн.= тонн у рік. 
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Таблиця 2 

Динаміка видобутку нафти у світі, млн. т  
Рік Країни ОПЕК Інші країни Загалом 

1913  53 53 
1945  350 350 
1950  549 549 
1960  1105 1105 
1970 1132 1226 2358 
1980 1287 1804 3091 
1990 1159 2016 3175 
2000 1511 2031 3622 
2005 1694 2249 3943 
2010 1668 2310 3978 
2011 1706 2313 4019 
2012 1778 2340 4119 

 
Переробка нафти також розподілена у світі нерівномірно. Із 

загального обсягу 23,9 % нафти переробляється у США; 21,2 % – 
у Західній Європі, 6,7 % – в Японії, 5,7 – в Росії та близько 42,5 % – 
в інших країнах.   

Зміну основних показників роботи нафтопереробної промисловості 
провідних країн світу наведено в табл. 3. Зміни в структурі основних 
процесів нафтопереробки у провідних країнах Західної Європи наведено 
в табл. 4, а в США, Японії, Канаді та Росії – в табл. 5. Виробництво 
продукції на НПЗ та ГПЗ України – в табл. 6. Динаміка переробки нафти 
в Україні впродовж 2000–2010 рр. спостерігалася так: якщо в 1985 р. 
обсяг переробки становив 59,9 млн т, то в 2000 р. він знизився до 9,1 млн 
т і поступово збільшувався до 21,2 млн т у 2003–2004 рр., після чого 
знову спостерігався спад переробки до 13,8 млн т у 2007 р., до 11,14 млн 
т у 2010 р., до 9,05 млн т у 2011 та 4,3 млн т – 2012 р. 

Обсяги видобутку природного газу в Україні впродовж тривалого 
часу скорочувався; у 1997–2000 рр. він стабілізувався на рівні 18 млрд м3, 
у подальші роки – на рівні 20–21 млрд м3 на рік. У 2010 р. видобуток газу 
становив 20,5 млрд м3, у 2012 – 21 млрд м3. 
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Теорія походження нафти 

Стосовно походження нафти та газу висували різні гіпотези. Вже 
понад 200 років вчені задаються питанням, звідки у гірських породах на 
великій глибині утворюється ця масляниста рідина. Точні відомості про 
першопричину походження вуглеводневої сировини на нашій планеті 
значно полегшать пошук і розвідку родовищ. Одним з перших, хто 
запропонував науково обґрунтовану теорію походження нафти та газу, 
був М. В. Ломоносов (1711–1765 рр.), який писав “...каменное масло 
растениям своё происхождение долженствует”. Він вважав, що нафта та 
газ походять з кам’яного вугілля. На його думку, вихідною речовиною 
було одне: органічний матеріал (рослини та тварини), які перетворилися 
спочатку вугілля, а потім нафту та газ. Сьогодні виділяють дві основні 
теорії походження нафти – органічного та неорганічного.  

Теорія органічного походження нафти. У ХІХ ст. суперечки точи-
лися переважно навколо вихідного матеріалу: тварини чи рослини? Ні-
мецькі вчені Г. Геффер і К. Енглер у 1888 р., переганяючи жир оселедця 
за температури 400 ºС та тиску 1 МПа, одержали олію, горючі гази, воду 
та жири. З цієї олії були виділені вуглеводні від пентану до нонану, 
парафін, мастильні оливи. У 1919 р. Н.Д. Зелінський (1861–1953 рр.) з 
органічної сировини (сапропелю) одержав подібні продукти. І.М. Губкін 
(1871–1939 рр.) також розглядав сапропель, що нагромаджується на дні 
морів, як джерело утворення нафти. Із зануренням пласта породи, 
збагаченої органічними речовинами, збільшуються тиск і температура, 
що призводить до перетворення органічних сполук на нафту (катагенез). 
Ця нафта під дією високого тиску витісняється у рихлі пористі породи. 
Породи, які спочатку були збагачені органічними речовинами, а потім 
послугували джерелом утворення нафти та газу, називають нафтома-
теринськими свитами. На думку І.М. Губкіна, такими можуть бути 
глинисті або вапнякові породи.  

Отже, можна виділити такі етапи утворення нафти та газу: 
нагромадження органічної речовини в осадах, утворення розсіяної нафти, 
витіснення цієї нафти з материнських свит у колектори (пористі породи), 
рух нафти по колекторах і нагромадження її в родовищі. 

Теорія неорганічного походження нафти. Як відомо у середині та 
особливо наприкінці ХІХ ст. великих успіхів досягла хімія. За допо-
могою хімічних аналізів доведено, що склад речовини, одержаної під час 
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перегонки вугілля, відрізняється від складу речовини, одержаної з нафти. 
Першим, хто висунув ідею неорганічного походження нафти, був 
німецький фізик і математик А. Гумбольдт. Французькі хіміки П. Бертло,  
С. Клодт, Х. Буассон розвивали цю теорію. Науково обґрунтовану 
концепцію неорганічного походження нафти висунув Д.І. Менделєєв. Він 
вважав, що розплавлене ядро Землі становлять карбіди металів, пе-
реважно заліза. Через тріщини у літосфері вода проникає у глибину Зем-
лі. У результаті хімічної реакції між карбідом заліза і водою утво-
рюються оксиди заліза і вуглеводні, які піднімаються тріщинами у верхні 
частини земної кори і накопичуються у пористих пластах.  

Однак, пізніші дослідження показали, що всі нафти, одержані з 
продуктів неорганічного походження, оптично неактивні. Природні ж 
нафти здатні обертати площину поляризації світлового променя. Це 
явище не знаходить пояснення з позицій неорганічного походження 
нафти. Так, В.Д. Соколов у 1892 р. висунув припущення, що до складу 
первинної газопилової хмарини, з якої утворились планети Сонячної 
системи, входили вуглеводні. Під час формування Землі вони опинились 
на великій глибині, а під час остигання земної мантії почали виділятися з 
неї та проникати тріщинами у рихлі породи. Такий підхід є, по суті, 
одним з різновидів неорганічної гіпотези походження нафти. 

За останні 20–30 років проведено глибокі тектонічні дослідження 
нафтових і газових родовищ світу, що приурочені до глибинних роз-
ломів, якими згідно з абіогенною (неорганічною) концепцією, вугле-
водневі системи, синтезовані у глибоких надрах, були доставлені в уже 
готові колектори-пастки. 

У деяких регіонах, нижче осадового чохла, у кристалічних породах 
фундаменту знайдені промислові запаси вуглеводнів, наприклад, у 
Північному борту Дніпровсько-Донецької впадини, у Хухринському та 
Юльївському родовищах. Ці факти несумісні з органічними уявленнями. 
Проведені недавно дослідження показали, що у надрах більшості 
традиційних нафтогазоносних площ, на різних глибинах, майже до самої 
покрівлі фундаменту, – в масивах є зони розущільнення – каверноїди. У 
цих зонах, що займають величезні об’єми, потоки вуглеводневих син-
тезатів затримувались на своєму шляху до пасток в осадових комплексах. 
І сьогодні в каверноїдах є великі кількості таких вуглеводневих сумі- 
шей – нафти і газу. 

Детальні та строго обґрунтовані розрахунки показали, що в деяких 
обширних і багатих регіонах, наприклад, у нафтогазовому басейні 
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Перської затоки, за всю історію Землі не могли нагромадитися запаси 
біомаси, здатні перетворитися на уже виміряні запаси нафти: ці запаси в 
багато разів перевищують теоретично можливі, зважаючи на концепцію 
біогенезу. 

Хіміко-математичні дослідження техногенних і природних вуг-
леводневих систем показали, що в неповністю конвертованих системах 
неперетворена “сировина” займає цілком певні позиції на діаграмах 
“температура кипіння–склад”. У нафтах багатьох регіонів (Західного 
Сибіру, Сахаліну, Грузії тощо) ці позиції незмінно займає метан, точні- 
ше – гідрований вільний радикал – метилен; ні в одній нафті світу в цій 
позиції не знайдено ні кероген, ні якийсь інший продукт біогенного 
походження. Заперечує біогенну концепцію походження нафти також 
стехіометричний розрахунок, який показує, що за термо-каталітичної 
деструкції керогенів повинно, за балансом, виділитися у вигляді 
коксових відкладів 500–700 г вуглецю на кожен кілограм новоутвореної 
нафти і (або) 3,5–4,0 кг на кожен кілограм газу. Втім таких відкладів не 
виявлено ні в “нафтоматеринських”, ні у вміщаючих, ні в транзитних (на 
передбачуваних шляхах міграції) породах. Лише зрідка, переважно у 
відкладах карбону, трапляються мікрочастинки обвуглених деревних 
закам’янілостей.  

Зіставлення ізомерних складів фракцій природних вуглеводневих 
систем і рівноважних – в їх залежності від температури, згідно з 
відомими законами термодинаміки, – показує, що всі ці реальні системи 
утворилися за температур, набагато вищих, ніж вважали теоретики 
біогенезу. За розрахунками різних авторів, реальні температури 
нафтогазоутворення становили від 700 до 1500–2000 ºС і вище замість 
60–200 ºС, “узаконених” біогенною концепцією. Окрім того, детальні 
дослідження порфіринових комплексів нафт виявили в них тільки 
ванадій і нікель, які в живих організмах практично відсутні. Натомість ні 
магнію, ні заліза – обов’язкових інгредієнтів хлорофілу і гемів не 
знайдено. Вміст та розподіл сірки і азоту в нафтах різних родовищ також 
викликають певні сумніви в їх органічному походженні. 

Усі суперечності та неув’язки, описані вище, свідчать про сумнів-
ність строгості побудови біогенної концепції. Необхідні та принципово 
нові, доволі надійні методи геофізичної передрозвідки, придатні для 
оцінювання потенціальних можливостей глибоких (4–8 км) і надгли-
боких (до 10 км і глибше) надр у згаданих традиційних регіонах. Але 
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саме тут продукти глибинного синтезу (нафта і газ) вже знайдені. 
Необхідно поглибити і розширити наукові фундаментальні та прикладні 
дослідження – як у вже намічених напрямах, так і в нових галузях: 
моделювання процесів нафтогазоутворення. 

Класифікація нафт 

Нафти різних родовищ і навіть з різних свердловин різняться за 
хімічним, фракційним складом та фізико-хімічними властивостями. Дуже 
відмінний і вуглеводневий склад нафти. 

Відомо, що саме властивості нафти визначають напрям її пере-
робки, впливають на якість одержаних нафтопродуктів. Значно до-
помогти під час вибору найкращого варіанта переробки нафти може 
надати класифікація нафт, яка об’єднала б нафти різного походження за 
певними ознаками, тобто відображала б їх хімічну природу і визначала б 
можливі напрями їх переробки.  

Відомі різні класифікації нафт: за геохімічним походженням, за 
фізико-хімічними властивостями, за фракційним і хімічним складом, а 
також генетична, промислова і товарна класифікації нафт. 

Наукова класифікація. Користуючись даними про клас нафти, 
визначають можливість заміни нафти, яку раніше використовували, сиро-
виною нового типу в тому або іншому технологічному процесі.  

На ранніх етапах розвитку нафтової промисловості визначальним 
показником якості сировини вважали густину. Залежно від густини 
нафти поділили на легкі (ρ15

15<0,828), середні (ρ15
15=0,828–0,884) та важкі 

(ρ15
15>0,884). Легкі нафти містять більше бензинових фракцій, порівняно 

мало смол і сірки. З нафт цього типу виробляють мастильні оливи 
високої якості. Важкі нафти характеризуються високим вмістом смол; 
щоб одержати з них оливи, необхідно використовувати спеціальні 
методи очищення – оброблення селективними розчинниками, адсор-
бентами тощо. Однак важкі нафти – найкраща сировина для виробництва 
бітумів. Класифікація нафт за густиною дуже приблизна, і з практики 
відомі випадки, коли описані вище закономірності не підтверджувалися. 
Однак сьогодні цією класифікацією користуються під час транспор-
тування нафти на вузлах їх приймання та здавання, для наближеної 
оцінки якості у разі приймання нафт на нафтопереробних заводах. 
Точнішу характеристику нафт відтворює хімічна класифікація.   

Хімічна класифікація. Нафта – це масляниста рідина з середньою 
густиною ρ4

20 – 0,820–0,900 та хімічним складом С – 82,0–87,0 %,  
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Н – 11,0–14,0 %, S – 0,1–7,0 %, О – 0,05–1,0 %, N – від 0,003 до 1,8 %. 
Хімічну класифікацію нафт запропонувало Гірниче бюро США. В основу 
цієї класифікації покладено взаємозв’язок між густиною нафт та їх 
вуглеводневим складом. Матеріалом слугували фракції, які википають у 
межах 250–275 ºС (характерна фракція легкої частини нафти), відібрані 
за атмосферного тиску, і фракції, відігнані з нафти в інтервалі температур 
275–300 ºС за залишкового тиску 40 мм рт. ст. (характерна фракція 
важкої частини нафти). За густиною обох характерних фракцій ці 
частини нафти зараховують до одного з трьох класів відповідно до меж, 
встановлених для нафт різних типів. Якщо відносна густина фракції за 
температур 250–275 ºС дорівнює 0,825 і менше, то вважають, що нафта 
парафінової основи, за густини 0,860 і більше – нафтенової основи, а за 
значення густин між 0,825 і 0,860 – проміжної основи. Аналогічно для 
фракції 275–300 ºС до величини густини 0,876 нафту вважають пара-
фінової основи, 0,934 і більше – нафтенової, а між цими величинами – 
проміжної. За методом Гірничого бюро США встановлено сім типів 
нафт, які наведено в табл. 6.  

Таблиця 6 

Хімічна класифікація нафт, запропонована Гірничим бюро США 

№ Основа (клас) нафти Основа легкої частини 
нафти 

Основа важкої частини 
нафти 

1 парафінова парафінова парафінова 
2 парафіно-проміжна парафінова проміжна 
3 проміжна парафінова проміжна парафінова 
4 проміжна проміжна проміжна 
5 проміжна нафтенова проміжна нафтенова 
6 нафтено-проміжна нафтенова проміжна 
7 нафтенова  нафтенова нафтенова 

Недоліком цієї класифікації є те, що в ній розглянуто нафту лише з 
погляду її вуглеводневого складу, тоді як хімічна класифікація повинна 
враховувати і склад невуглеводневих компонентів. 

Технологічна класифікація. Високі вимоги до якості нафтопро-
дуктів з боку споживачів і неможливість їх задовольнити тільки методом 
фізичного розділення нафти спричинили необхідність у вдосконаленні 
технології перероблення нафти і використанні нових термокаталітичних 
процесів. Продукти, одержані в результаті перероблення, за виходом і 
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хімічним складом значно різняться від вихідної нафти. У зв’язку з цим 
була створена і діє з 1967 р. технологічна класифікація нафт. В її основі є 
поділ за вмістом сірки в нафті та світлих нафтопродуктах, за кількістю 
фракцій, які википають до 350 ºС, за потенційним вмістом, а також 
індексом в’язкості базових олив і вмістом парафіну в нафті. Техно-
логічну класифікацію нафт згідно з ГОСТ 912 наведено у табл. 7.  

Нафти за вмістом сірки поділяють на класи: І клас – не більше 
0,5 % мас., малосірчисті; ІІ клас – вміст сірки в межах 0,5–2,0 % мас., 
сірчисті; ІІІ клас – понад 2,0 %мас., високосірчисті. Однак, якщо у 
продуктах, одержаних з цієї нафти, вміст сірки більший або менший від 
норми для повного класу нафти, то відповідно нафту зараховують до 
нижчого або вищого класу. 

Залежно від виходу фракцій до 350 ºС нафти поділяються на три 
типи Т1, Т2 і Т3; за сумарним вмістом дистилятних і залишкових базових 
олив на чотири групи: М1, М2, М3, та М4. За величиною індексу в’язкості 
базових олив класифікація передбачає дві підгрупи нафт: І1 та І2. 

Залежно від вмісту парафіну розрізняють три види нафт П1, П2, П3. 
До виду П1 зараховують малопарафінисті нафти з вмістом парафіну не 
більше 1,5 % мас. з температурою плавлення 50 ºС і за умови, що з них 
одержують без депарафінізації реактивне паливо, зимове дизельне 
паливо (фракція 240–350 ºС) з температурою застигання не вище 
мінус 45 ºС і базові оливи, температура застигання яких залежно від 
в’язкості перебуває в межах мінус 10–30 ºС.  

Вид П2 об’єднує парафінисті нафти, які містять від 1,51 % мас. до 
6,00 % мас. парафіну, за умови, що з них без депарафінізації можна 
одержати реактивне паливо і літнє дизельне паливо (фракція 240–350 ºС) 
з температурою застигання не вище мінус 10 ºС і з застосуванням 
депарафінізації – дистилятні оливи. 

До виду П3 належать високопарафінисті нафти, в яких більше ніж 
6,00 % мас. парафіну. З них не можна одержати без депарафінізації літнє 
дизельне паливо. Ці нафти рекомендується використовувати для 
виробництва парафіну. 

Якщо з малопарафінистої нафти не можна одержати хоч би один з 
передбачених технологічною класифікацією нафтопродуктів без депара-
фінізації, то ця нафта повинна бути зарахована до виду П2. Аналогічно, 
якщо з парафінистої нафти не можна одержати дизельне літнє паливо без 
депарафінізації, то вважають, що ця нафта виду П3, і навпаки, висо-
копарафіниста нафта, з якої можна одержати дизельне паливо без 
депарафінізації, повинна бути зарахована до виду П2. 
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Згідно з технологічною класифікацією кожній нафті присвоюють 
шифр відповідно до її характеристики. Так, наприклад, шифр гні-
динцівської нафти І Т1 М3 І2 П2 (або 11322). Маючи шифр будь-якої наф-
ти, можемо зробити висновок про її склад та характеристику. Цю інфор-
мацію використовують під час вибору варіанта переробки певної нафти.   

Наприклад, для троїцько-анастасіївської нафти: Sн = 0,22 %; 
Sб = 0 %; Sр.п. = 0,061 %; Sд.п. = 0,088 %; вихід світлих = 48,3 %; оливи в 
нафті – 28,2 %; оливи в мазуті – 54,8 %; ІВ олив – 40–66; вміст парафі- 
нів – 1,0 %. Тоді шифр анастасіївської нафти буде такий: І, Т2, М2, І2, П1.  

Дані для перерахунку одиниць вимірювання 

Дані для перерахунку одиниць, прийнятих у ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ 
та іншій технічній документації, в одиниці Міжнародної системи (СІ): 

1 кгс/см2 = 98066 Па ≈ 0,1 МПа 
1 мм рт. ст. = 133,3 Па ≈ 0,133 кПа 
1 мм вод. ст. = 9,81 Па 
1 П (Пз) = 0,1 Па∙с 
1 сП (с(Пз) = 1 мПа∙с 
1 Ст = 1 см2/с = 10-4 м2/с 
1 сСт = 1 мм2/с = 10-6 м2/с 
1 дин/см = 10 -3 Н/м 
1 кгс/м = 9,81 Дж 
1 кВт∙год. = 3,6 ∙10 6Дж = 3,6 МДж 
1 л.с.∙год. = 2,65∙10 6Дж = 2,65 МДж 
1 кгс = 9,8 Н 
1 кал = 4,19 Дж 
1 ккал = 4,19 кДж. 

Дані для перерахунку одиниць Міжнародної системи (СІ) в 
одиниці, прийняті в технічній документації: 

1 МПа ≈ 10,19 кгс/см2 
1 кПа = 7,52 мм рт. ст. = 101,9 кгс/м2 
1 Па = 0,102 мм вод. ст. = 0,102 кгс/м2 
1 Па∙с = 10 П (Пз) 
1 мПа∙с = 1 сП (с(Пз) 
1 м2/с = 104 Ст 
1 мм2/с = 1 сСт 
1 Н/м = 10 3 дин/см 
1 Дж = 0,102 кгс/м = 0,239 кал 
1 МДж = 0,327 л.с.∙год. 
1 Н = 0,102 кгс 


