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Szénhidrogének keletkezése

 Főleg vízi élőlények üledékekben eltemetődött szerves 

maradványainak termikus bomlása során 

 de szél és folyók is behordanak állati 

és növényi részeket

 Anoxikus körülmény

 Nincs bioturbáció

 Szerves anyag átalakulása: 

 Diagenezis (szerves anyag→ kerogén)

 Katagenezis (kerogén →kőolaj, földgáz)

 Metagenezis (csak metán)
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Anyakőzet

 Olyan kőzet amelynek ásványi elegyrészei együtt ülepedtek le 
a szerves anyaggal és hőhatásra szénhidrogéneket ad le

 Finomszemcsés üledékes kőzetek (agyag, márga, mészkő)

üledékes környezet kedvez a szerves anyag megőrződésnek

 Nagy CH potenciálú anyakőzet felhalmozódási területei:

 Selfterületek

 Nagy deltákban és előterükben

 Elzárt epikontinentális és óceáni területek

 Nagyobb sótartalmú fenékvízzel kitöltött tengerrészekben



Kerogén típusok

 Szerves anyag → kerogén

 Érés során különböző 
típusok:

Bjørlykke K. 2010 

I. szapropél típus:  spórák, 

planktonikus algák, állati 

maradványokból. Főként olaj 

kevés gáz. Mocsarak, 

tavakban.

II.  vegyes típus:  fito-, 

zooplanktonokból és egyéb 

mikroorganizmusok + 

néha áthalmozott növényi 

maradványok. Tengeri 

medencékban. Kőolaj és 

földgáz egyaránt 

keletkezik

III. humuszos típus: 

áthalmozott szárazföldi 

növényi 

szervesanyagból 

(celulóz, lignin). Érés 

során vízet és metánt ad 

le.



Szénhidrogének vándorlása I.

 Szakaszai:

 Elsődleges  migráció 

finomszemcsés anyakőzetből a 

porózusabb kőzetbe migrál  a  

folyadék és gáz halmazállapotú 

összetevők

 Másodlagos migráció 
tárolókőzeten belüli vándorlás

 Harmadlagos migráció 

Pl.: vető, kitermelés

nem mindig megy végbe a telep 

pusztulásához vezet
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Szénhidrogének vándorlása II.

 Hajtóereje a hidraulikuspotenciál különbség

 A vándorlás addig áll fenn, amíg az egyensúly be nem áll vagy 

akadályba nem ütközik (impermeábilis képződmény)

 Kőolaj, földgáz, víz rendszere sűrűség szerint próbál 

helyezkedni



Tárolókőzet

 Hidrodinamikailag összefüggő fluidum tárolására alkalmas 

hézagtérfogatú porózus kőzet pl.: homokkő, mészkő, stb.

 Kitermelhetőség megállapításához a tárolókőzet alapos 

vizsgálata szükséges

 Fizikai tulajdonságai:

 Porozitás

 Permeabilitás

 olaj/víz Telítettség



Zárókőzet

 Gátolja a szénhidrogének további vándorlását

 Leggyakrabban finom szemcsés vagy kristályos, alacsony 

áteresztőképességű kőzetek (pl. agyagkő, cementált mészkő, 

tűzkő, anhidrit)

 Membrán zárókőzetek – CH-ek már nem tudnak tovább jutni 

a pórusokon 

 Hidraulikus zárókőzetek – csak kisebb törések segítségével 

tudnak elszökni



Szénhidrogén csapdák

 Fontos elemei a tárolókőzet, zárókőzet és 
az anyakőzet

 Különböző csapda típusok 
felhalmozódási hely szerint:

 Szerkezeti csapda (pl. antiklinális)

 Litológiai csapda: kőzet keletkezése, 
diagenezise során keletkezett

 Sztratigráfiai csapda: permeabilitás
lecsökkenése

 Kombinált csapda: sztatigráfiai és 
szerkezeti elemek együttese
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Nem konvencionális előfordulások

 Nem hagyományos módon csapdázódott 

szénhidrogének

 Nem konvencionális előfordulásokhoz tartoznak:

 Medence közepi gázfelhalmozódás (BCGA) pl. Makói-árok

 Metán-hidrátok – hideg égövek óceáni üledékében, örökfagy 

területeinek talajában pl. Alaszka

 Olajpalák: pórusaiban kerogént tartalmaz pl. USA, Kína

 Kátrányhomok: viszkózus bitumen tartalmaz pl. Kanada

 Gazdaságos kitermelésük számos akadályba ütközik



Összefoglalás

 Anyakőzet – tározókőzet – zárókőzet → csapda

 Kitermelhetőség  tároló kőzet fizikai tulajdonságai és 

a szénhidrogénkincs ismerete

 Nem hagyományos előfordulások gazdasági 

jelentősége



Köszönöm a figyelmet!


