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Η ενεργειακή μας ιστορία



Τι καταναλώσαμε μέχρι σήμερα



Τι θα καταναλώσουμε στο μέλλον



Zούμε ένα ακόμη αιώνα πετρελαίου με στοιχεία 
μετάβασης σε νέες μορφές ενέργειας



Ο κύκλος ζωής μιας εκμετάλλευσης…



Ο κύκλος ζωής μιας εκμετάλλευσης και οι 
εμπλεκόμενοι…



Για να βρούμε το πετρέλαιο πρέπει να ξέρουμε τις 
διεργασίες δημιουργίας του…

βιογενική προέλευση αβιογενική προέλευση



Heterotrophs, 

feeding on 

existing 

organic 

molecules in 

the ocean

Η δημιουργία της οργανικής ύλης (και του πετρελαίου) 
ερώτηση με φιλοσοφική διάσταση…



Η ανάπτυξη της έμβιας οργανικής ύλης
και

η εξέλιξη της γης



Meteorites have been found with up to 6% organic matter 

including paraffins, aromatics, and heavy NSO compounds.

Their isotope composition, however, is different from earth 

compounds, and they were probably formed through 

irradiation of light elements in a primeval dust cloud.

Largest preserved on Earth, Hoba meteorite, 

Namibia

Η ανάπτυξη της έμβιας οργανικής ύλης είναι μάλλον 
εσωτερική μας υπόθεση



Για να βρούμε το πετρέλαιο πρέπει να ξέρουμε τις 
διεργασίες δημιουργίας του…

Δημιουργία ταμιευτήρα πετρελαίου σύμφωνα με την 
γενικά αποδεκτή βιογενική προέλευση



Ποιος δημιουργεί το πετρέλαιο…
οι κύριες πηγές βιομάζας…

Dinoflagellates Blue-green algae



Ποιος δημιουργεί το πετρέλαιο…
οι κύριες πηγές βιομάζας…

Coccolithophores
Diatoms



Παραγωγή, συγκέντρωση και διατήρηση της 
οργανικής ύλης εντός ιζήματος

Η δημιουργία του μητρικού πετρώματος

Source: Demaison & Moore, 1980

✓ υψηλή παραγωγικότητα οργανικού υλικού
✓ περιβάλλον χαμηλής ενέργειας

✓ χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου
✓ κατάλληλος ρυθμός ιζηματογένεσης

✓ …….



Παραγωγή, συγκέντρωση και διατήρηση της 
οργανικής ύλης εντός ιζήματος

Η δημιουργία του μητρικού πετρώματος

Source: Oil field Review Summer 2011: 23, no. 2.  2011 Schlumberger



Petroleum Geology AES/ TA 3820

Source Rocks

Generally, finer-grained sediments contain more organic matter than 
coarser-grained ones because of the restricted diffusion and thus 
the lower amount of oxygen that can get in contact with OM. TOC 
can reach 20% or more. Coals and oil shales are rich in OM but are 
called source rocks.  

A fine-grained carbonate rock of 

Jurassic age containing abundant 

organic matter.

Well Saddam-8, central Iraq.

Η δημιουργία του κηρογόνου

Το διάγραμμα van Krevelen

Vitrinite reflectance



Ο χαρακτηρισμός της οργανικής ύλης…

✓ Ποσότητα οργανικής ύλης
✓ Ποιότητα (αναλογία άνθρακα-

υδρογόνου)
✓ Θερμική ωριμότητα (συνάρτηση του 

χρόνου και της θερμοκρασίας με το 
βάθος απόθεσης)

✓ …



Ο χαρακτηρισμός της οργανικής ύλης…

✓ Η χημική ανάλυση των συστατικών του πετρελαίου δίνει πληροφορίες για 
το είδος της πρόδρομης οργανικής ύλης, το περιβάλλον απόθεσης της, 
την θερμική ιστορία της κλπ.

Βιοδείκτες, Biomarkers (molecular fossils), ένα μόριο 
του οποίου η στερεοχημική δομή μπορεί αξιόπιστα να 
συσχετιστεί με ένα βιολογικής προέλευσης μόριο.



➢Diagenesis: Formation 

of kerogen and biogenic 

methane.

➢Catagenesis): 

Production of liquid and 

gas hydrocarbons from 

kerogen

➢Metagenesis: Thermal 

cracking of 

hydrocarbons

20

διαγένεση. καταγένεση, μεταγένεση
Η δημιουργία του κηρογόνου
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ενδεικτικά και πρέπει να κατανοούνται ως περιοχές θερµοκρασιών παρά ως 

απόλυτες τιµές. 

4.1 Η επίδραση του χρόνου στη δηµιουργία του πετρελαίου 

Δεδοµένου ότι η δηµιουργία των υδρογονανθράκων αποτελεί χηµική ή 

βιοχηµική διεργασία, είναι προφανές ότι πέραν των άλλων συνθηκών ο 

χρόνος αντίδρασης αποτελεί σηµαντική µεταβλητή του συστήµατος. Στο 

Σχήµα 4.3 παρουσιάζεται µια µέση στατιστική εικόνα της επίδρασης του 

χρόνου στη δηµιουργία του πετρελαίου. Αρχαία πετρώµατα (παλαιοζωικά) ή 

µητρικά πετρώµατα σε χαµηλές θερµοκρασίες (<100οC) έδωσαν πετρέλαιο, 

σε αντίθεση µε νεότερα στα οποία απαιτούνται θερµοκρασίες >100οC.  

 

Σχήµα 4.3: Η θερµοκρασία σε σχέση µε το χρόνο δηµιουργίας πετρελαίου 

και φυσικού αερίου (Selley & Morrill, 1983) 

 

Δηλαδή η θερµοκρασία και ο χρόνος λειτουργούν επικουρικά. Αυτό 

επιβαβαιώνεται και από το παράδειγµα του Σχήµα 4.4, όπου απεικονίζονται 

τέσσερις σχηµατισµοί µητρικών πετρωµάτων που έδωσαν πετρέλαιο µε 

k:  the reaction rate (quantity/time)

A:  the Arrhenius parameter

Ea: the activation energy

R:   the universal gas constant

T:    the absolute temperature (K)

Υπολογισμός ποσότητας υδρογονανθράκων που 
έχει παραχθεί από το κηρογόνο…



Υπολογισμός υδρογονανθράκων που μπορούν να 
παραχθούν από το κηρογόνο…

Μοντελοποίηση θερμικής ιστορίας…



Οι υδρογονάνθρακες θα μεταναστεύσουν από το 
μητρικό πέτρωμα….



…και θα διατηρηθούν εντός του πορώδους 
σχηματισμού του ταμιευτήρα…



Reservoir volumetrics

Fluid Contacts

NTG Porosity

Sw

…μετά την ποιοτική και ποσοτική περιγραφή του 
ταμιευτήρα…



…έχουμε την καλύτερη 
δυνατή εικόνα του 

πετρελαϊκού συστήματος 
…

… και τότε θα προχωρήσουμε σε γεώτρηση



Πως θα συγκεντρωθεί όλη αυτή η πληροφορία ???
Γεωλογία, ιζηματολογία, στρωματογραφία, τεκτονική, 

γεωχημεία, γεωφυσική, μηχανική, …..



Ευχαριστώ


