
ΜΑΘΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ : ΥΚΠ803 
ΤΥΠΟΣ : Υποχρεωτικό 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : 8ο 
ΩΡΕΣ  : 4 ω/ε (θεωρία) – 2 ω/ε (εργαστήριο) 
ECTS : 8 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : ΘΕΩΡΙΑ 

1. Κοιτάσματα υδρογονανθράκων: Αποταμιευτήρια πετρώματα και ρευστά 
κοιτάσματος. 
2. Υπολογισμός αποθέματος υδρογονανθράκων. 
3. Μηχανική γεωτρήσεων και ολοκλήρωσης γεωτρητικών φρεατίων. 
4. Μηχανική ταμιευτήρων. 
5. Μηχανισμοί εκτόπισης πετρελαίου και φυσικού στο κοίτασμα. Συντελεστής 
απόληψης πετρελαίου από το κοίτασμα. 
6. Προετοιμασία πηγαδιών για παραγωγή. Διάνοιξη παραγωγικού ορίζοντα. 
Εξοπλισμός πηγαδιών. Ροή των ρευστών από το κοίτασμα στην επιφάνεια. 
Ελεγχόμενη ανάβλυση, τεχνιτή ανάβλυση. 
7. Διέγερση παραγωγικού ορίζοντα. Διέγερση κοιτάσματος σε  μικρή ακτίνα από 
το πηγάδι. Διέγερση σε μεγάλη ακτίνα από το πηγάδι. Υδραυλική διάτμηση. 
8. Έλεγχος πηγαδιών. 
 

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Προσδιορισμός πυκνότητας και ιξώδους του διατρητικού ρευστού. 
2. Αντοχή σε διάτμηση (όριο ροής, τάση ροής) και διηθητική ικανότητα 
διατρητικού ρευστού. 
3. Προσδιορισμός ηλεκτρικής αντίστασης/σταθερότητας ρευστού και μέτρηση 
των κατιόντων υδρογόνου του. 
4. Μέτρηση της λιπαντικής ικανότητας ρευστού και προσδιορισμός 
περιεχομένου του σε έλαιο, νερό, στερεά και άργιλο. 
5.Τεχνικές ελέγχου της διάβρωσης μέσα στα διατρητικά ρευστά. Απώλεια 
κυκλοφορίας πολφού. 
6. Υπολογισμός της υδροστατικής πίεσης σε γεώτρηση. Υπολογισμός της 
χωρητικότητας της διατρητικής στήλης και του όγκου στο δακτύλιο. 
7. Υπολογισμός της ταχύτητας του διατρητικού ρευστού στα ακροφύσια του 
κοπτικού άκρου, της ταχύτητας ανόδου του διατρητικού ρευστού και της πτώσης 
πίεσης στο δακτυλοειδές διάστημα. 
8. Χειρισμός θαλάμου ελέγχου βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(χρήση προσομοιωτή). 
9. Διαχείριση υποθαλάσσιων πηγαδιών αργού πετρελαίου και πηγαδιών 
φυσικού αερίου (χρήση προσομοιωτή). 
10. Διαχείριση συναγερμών και γραφικών απεικονίσεων τάσεων του SCADA 
εξέδρας εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου (χρήση προσομοιωτή). 
11. Έλεγχος και διαχείριση what-if σεναρίων στη βιομηχανία πετρελαίου και 
φυσικού αερίου (χρήση προσομοιωτή). 
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