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ÜN S ÜZ 

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisli ğ i 
Bölümünde Petrol Jeolojisi ile ilgili okuttu ğum Lisans ve Lisans Üstü 
derslerinin n ıuhtevas ı  dikkate alınarak haz ırlanmış tı r. 

Uzun yılların birikimi olan ve ilmi çali ş malarımda karşı laş tığı m 
problemler ve aranan çözüm yollar ından da faydalan ılarak ortaya konan 
bu eserin Ozellikle genç Yerbilimcilere büyük yararlar sa ğ layaca ğı  inan-
cındayım. 

Memleketimizde Petrol Jeolojisi konusunda yaz ılmış  Türkçe eserin 
mevcut olmay ışı  nedeniyle bu eserin genç yerbilimciler aç ı sından ne 
kadar önemli olacağı  takdir edilmelidir. 

Kitabın yaz ılışı nda ve düzenlenmesinde elbette hatalar olabilir. 
Saygı değer meslekdaşları mm yap ı cı  tenkidleri ve katk ılarıyla eserin 
daha kullanış lı  ve faydal ı  hale gelmesi sağ lanabilir. 

Petrol Jeolojisi adli kitab ın hazırlanmas ında eme ğ i geçen e ş im 
Gülten SONEL'e, yaz ım ve çizim i ş lerinin yap ı lmas ında emeğ i geçen 
Fahrettin TA Ğ-1N ve diğerlerine te şekkarü bir borç bilirim. 

Bu eser 243 sayfa olup 155 adet ş ekil ve 15 adet tablo ile donat ı l-
mış tır. Böylelikle bu eserin daha kolay anla şı lır hale geldiğ ine inanmak-
tayım. 

Prof. Dr. Nurettin SONEL 
A.Ü. Fen Fakültesi 

Ankara 1997 
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Tasarı  geometri 
Fizikokimya 

GENEL BILGILER. 

Petrol jeolo ğu; kazand ığı  bir tak ı m bilgileri sentez yaparak ekono-
mik miktaida petrol ve gaz bulma& çal ışı r. Ekonomik miktarda petrol 
ve gaz bulabilmesi için de de ğ iş ik bilgilere ihtiyac ı  vardır. Bu bilgiler 
ona yol gösterecektir. Ayr ıca elde etti ğ i bilgileri di ğer yakın meslekda ş -
larıyla da tart ış arak en uygun yolu seçmesi gerekir. Kendisine rehberlik 
edebilecek özel alanlar a ş ağı da gösterilmi ş tir. 

Petrol Jeoloğu 

İş te bu konularda edinece ğ i bilgileri ve sentezleri ile ekonomik 
miktarda petrol ve gaz bulma onun esas görevi olmal ı d ır. 

Petrol; 

Petra-kaya, oleum-ya ğ , ta ş  yağı  anlamına gelir. 

Kimyasal olarak petrol, hidrokarbon (HC) yani hidrojen ve karbon-
dan oluş an bir bile ş iktir. Bu hidrokarbon bile ş ikleri çok karmaşı k bir 
yap ı  gösterirler. Yabanc ı  madde olarakta az miktarda Azot, Kükürt 
ve Oksijen kapsar. 

Ham petrolün, s ıvı  hidrokarbonlardan yap ılmış  yağ sı  bir görünü-
mü- 'vard ı r. 

Petrol gaz ın' suni gazdan ay ırt etmek için tabii gaz, do ğal gaz, yer 
gazı  (Erdgas, natural gas) ad ı  verilir. Bu daha hafif HC'lardan olu ş mu ş -
tur, en fazla da metan bulunur. 
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Petrol, yar ı  katı  ve kat ı  halde a ğı r HC'lardan yap ılmış ta olabilir. 

Bunlara Asfalt, Katran, Zift,•Albertit, Gilsonit veya Grahamit gibi adlar 

Hidrokarbon; petrolün herhangi bir ş ekli için petrol yerine kulla-

nılan bir ba şka genel terimdir. 
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BÖLÜM I 

PETROLÜN KÖKENI 

Petrolün kökeni hak ındaki ilk teoriler basit Ilidrokarbonlarm iner-
ganik kimyasal reaksiyonlarma dayanan sentezlerle yap ı lmış tır. Daha 

Sonraları  ayrı ntılı  incelemelere devam edilmi ş tir. Bilhassa modern cihaz- 
larm geliş tirilmesivle petrolü olu ş turan elemanlar ın ayr ınt ılı  incelemeleri . 
mümkün olmnş tur. Bunların başı nda kromato ğ ram denen cibazIar var-
dır. Bu alet yard ı mıyla Hiclrokarbonlar ın ayrıntı lı  özellikleri belirlen-

meye çalışı lır Buna ra ğ men ham petrol üreten reaksiyonlar kesin olarak 
bilinmemektedir. Ham petrolü olu ş turan karma şı k yapılarda ayrı ca 

bunu -göstermektedir. 

Bitki ve • hayvanlarda bütün canl ı  maddeler, genellikle protein, 
karbonhidrat, lipid ve boya maddelerinden yap ılmış t ır. -  Bunlardan lipid 
yağı  asitleri hidrokarbona dönü ş ümü sağ layan en etkin maddedir. Bur-
da bakterilerin dikarboksilasyonu ile oksijen bile ş enleri dış ar ı  çıkartıbr 

ve geride parafinik bir hiçlrokarbon kal ır. Anaerobik (havas ız ortam) 
bir ortamda yağ  asitlerinden oksijenin ç ıkması  daha kolay olmaktad ı r. 
Anaerobik ortamın kanıt ı  olarak, ham petrolde oksijenin varb ğı nda 

bozulabilecek bile ş enlerin bulunmas ı  ve tabii gazda hidrojen sülfüre 
(H2S) s ık sık rastlanmas ı dır. 

Deniz suyunda, derinlik veya dola şı m yokluğ u ile oksijeninsiz ko-

şullara eri ş ilebilir, örnek (aradeniz. Petrol, ço ğunlukla sığ  çökehrı e ko-

şullar ı  yans ıtan ortamlarda, oksijenin . eksikli ğ i ile bayatlam ış  (kokuş -
muş ) sularda biriken sedimanlar içinde olu ş ur. 

Anaerobik orta ıiim varlığı  için basit olarak bilhassa sülfürlerin 
(pirit), siyah veya koyu renkli sedimanlarin bul ıı nuşu gösterilebilir. 
Eğer deniz dibi çöker ve sedimautasyon h ı zl ı  olursa, bakterilerle indir-
genmiş  yağ  aSiti.ürünlerini içeren sedimanlar birikme ğ,e baş lar. Bu ham 
petrol ürünlerinin (veya protopetrol) ne olaca ğı  bilinmemektedir. Belkide 



bu diğ er organik bile ş enlere kat ılarak, kil v e ş eyillerdeki organik madde-
nin 90'mn ı  oluş turan "K E R OJ E N "i meydana getirirler. Bütün 
ş eyil ve karbonatlar, bünyelerinde da ğı lm ış  (disseminated) üç tip orga-
nik madde, içerirler. 

1. Çözülebilir s ı v ı  hidrokarbonlar 

2. Çözülebilir asfalt 

3. Çözülemiyen organik macld; K EROJEN (Ii ıııı d ve Jemiesan, 
1956). 

O halde petrolün ince dokulu. tortullardaki organik maddeden olu ş -
tu ğ una dair ş üphe kalmam ış tır. 

İ NORGANİ K KÖKEN TEORİ LER İ  

Bu teoriler çok eski olup şu anda önemlerini tamamen kaybetmi ş -
lerdir. Dayanaklar ı , inorganik gereçten ba ş layarak laboratuvarlarda 
metan, etan ve benzen hidrokarbonlarm ın yap ılabiln ıesidir. Fakat bun-
ların ayn ı  tarzda olduklar ına dair belirtiler bulunamam ış tı r. 

Petrolde bulunan birçok HC bile ş enleri organik kökenlidir. Yap ı -
lan organik kimyasal analizlerle bu kan ı tlanmış tı r. 

Çok seyrek olmak ş artıyla, petrol nadiren volkanizma ürünleriyle 
birlikte bulunabilir. Bu durumlarda, petrolün daha derindeki tortu! 
malzeme ile ilgili olduğu sonucuna var ılmış t ı r. 

Denize! organik maddelerde % 7-10 H, petrollerde ise < 3,/,, 11-15 H 
bulunur. Arada küçük bir fark vard ı r. Tortullarda serbest Win bulun-
masıda olağ an değ ildir. Volkaularda ise çok hidrojen vard ır. Bn belkide 
aşı rı  ı sınmış  su buhar ı ndan ileri gelir. Bu Magnetitin Hematite indirge-
mesiyle türemi ş tir. 

Magnetit 	 Hematit 
2 Fe304  ±  H 2O--. 3 Fe20 3  ± 

Kayaçlardan kurtulan Hidrojen organik maddeye dokunabilir ve 
birleş erek Hidrojenlenmeyi meydana getirebilir. Bu hidrojenle ş me yer-
küresi içinde türemi ş  olayların veya bakteri etkinli ğ inin sonucudur. 

Eğer petrol kozmik kökenli olsayd ı , yer yuvarla ğı nda daha hitevil 
yap ılması  ve eski kayalarda da bulunmas ı  gerekirdi. Halbuki Prekamb- 
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riyen, Kambriyen, Triyas ve Pleistosen de gözenekli ve geçirinni kaya-
lar mevcut isede pek az hidrokarbon vard ır. 

ORGAN İ K KÖKEN 

Protopetrol; petrolün ilk kaynak ürünüdür. Protopetrolün organik 
olduğuna dair üç özellik vard ır. 

1. Organik madde sedimanter kütleler içinde büyük miktarlarda 
bulunur. Bitki ve hayvan kal ıntılarında karbon ve hidrojen oran ı  yük-
sektir. Bakteri etkinli ğ iyle de karbon ve hidrojen geli ş mektedir. 

2. Çoğu ham petrolde porfirin pigmenti bulunur ve hemen hepsin-
de bulunan azot az çok organik kökeni anlat ır. Azot hidrolize protein 
olan amino asitlerinin (CII 2  (N1-1,)) COOH, yani bütün canl ı  maddelerin 
temel bir bile ş imidir. Bir çökelde var olan organik maddenin miktar ını  
bulmada azot veya karbon kapsam ından yararlan ı lır. 

. Azot, petrolde ba ş lıca karma şı k hidrokarbonlarm bir bile ş imi ola-
rak bulunur 

3. Polarize ışığı n, polarize düzlemini döndüren gücü (yani optik 
etkinli ğ i) çoğu petrollerin bir özelliğ idir. Bu özellik inorganik maddeler 
de görülmez. Ortalama kaynama noktas ına malik kesimlerde optik faa-
liyet en çoktur ve damıtma süresince bitevil de ğ ildir. Optik etkinlik 
organik maddedeki kolestrolün (C 26H450H) varlığı  dolayı sıylad ır ve 
bu madde hem hayvan hem de bitkilerde bulunur. Bu nedenlerle de pet-
rolün kökeninin organik olduğu kabul edilmektedir. 

Petrol hidrokarbonlar ı  ve hidrokarbon bik ş iklerinin birçok canlı  
organizmalarda de ğ işmiş  veya de ğ işmemiş  olarak bulunu şu ve bunla-
rında çökellerle birlikte sedimanlar aras ında varolu şu, petrol kökeninin 
organik oldu ğuna dair kuvvetli delillerdir. 

Bu hususta ayr ıntılı  araş tırmalar yap ılmış  ve yapılmaktadır. Bütün 
bu şeyilterle karbonatlarda genel olarak üç tip organik madde belir-
lenmi ş tir. Bunlar; a) erir s ıvı  hidrokarbonlar, b) erir asfalt. e) eri-
miyen kerojedir. 

Eriyebilen petrol hidrokarbonlardan ba şka, organik madde içinde 
pek çok erimeyen HC bile ş ikleri, asfalt ve karma şı k organik maddeler 
vardır. Bunlardan baz ıları  bakteri etkisi, ı sı , basınç veya kataliz etki-
siyle petrol HC'larına dönüşmüş  olabilir. 
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Karma şı k yap ıh erimeyen organik maddeler kerojeni olu ş tururlar. 
Bu kerojen bir Pirobitum'dur. Ço ğ u canlı  organizntalar; hidrokarbonlar, 
hidrokarbon bile ş ikleri, yağ  asitleri v.b. kapsarlar. Bunlar ın hepside 
ş eyil ve karbonat kayalarda az bir de ğ iş iklik veya de ğ i şmeksizin doğ ru-
dan doğruya sedimanla• içine kar ış mış lard ır. 

• 	Hazne kayalarda bulunan petrolün organik maddeye k ıyaslannı a- 
sıvla aş a ğı daki veriler elde edilmiş tir. 

Sediman içinde Organik 
madde % Hani Petrol % 

Karbon 52-71 	i 	83-87 
Hidrojen 5-10 	 11-15 
Oksijen _5-20 	nadir - 4 
Nitrojen 4-6 	 - 4 

Kükürt 	- 	 4 

KEROJEN 

Çözülebilir HC'lara ilave olarak tortullardaki organik maddenin 
birçok çözülemeyen hidrokarbon bile ş ikleri, asfaltlar ve karma şı k orga-
nik maddeler varlığı na değ inilmiş tir. Bu çözüleme:57-en karma şı k madde-
ler bir pirobitiim olan kerojeni olu ş tururlar. 

Hazne kaya. olm ıyan sedimanlarda rastlanan % 85-95 aras ında bir 
değere ulaş an organik madde. ço ğu zaman kerojendir. Kerojen ola ğan 
organik çözücülerde erimeyen kat ı  bir pirobitümdür. Parçalanmas ı  
için ısı  gereklidir. Element haline göre kerojen ba şlıca karbon, hidrojen 
ve oksijen ile daha az oranda nitojen ve kükürtden yap ılmış tır. 

Kerojen, bakterilerle de ğ iş tirilmiş , bitki ve hayvan kahnt ılarından 
meydana gelmiş  ve organik çözücülerde ve asitlerde çözülmeyen ve ton.- 
tullar içinde dağı n& halde bulunan koyu renkli bir maddedir. Kökeni 
itibariyle üç tip kerojen mevcuttur. 

KEROJEN T İ PLER 

1. Tİ P: Genellikle, algal lipidlerden veya mikrobiyolojik faaliyet-
leri sonucu lipid oran ı  yükselmiş  organik maddelerden türemi ş tir. Pet-
rol ve gaz olu ş turma oran ı  yüksektir. 

2. Tİ P: Denize! organik maddelerin indirgeme ortam ında çökel-
nı esi sonucu meydana gelirler. Petrol ve gaz üretme oran ı  1. tipe göre 
daha düşüktür. 

14 



3. Tİ P: Geli ş miş  karasal bitkilerden itibaren olu ş makta ve sadece 
gaz üretebilmektedir. 

Kerojen tipinin belirlenmesi Rock-Eval analizleriyle yap ı lı r. 

Kerojenin kimyas ı  de ğ işkendir. Isim olarak daha ziyade art ık mad-
deler dizisini sembolize eder. Molekül a ğı rlığı  3000 civarında, temel 
yap ı sı  azot, kükürt ve oksijen atorrilar ından oluş an aromatik halka le ı  - 
halarımn kümelenmesinden olu şur. Levhalar ın kenarlar ında, normal pa-
rafinleri içeren çe şitli organik bile ş ikler bağ lannuş t ır. 

Isısal parçalanma (Thermal craking) ana kerojen molekülünden 
bunlar ı  ayırır ve duraylı  parafin bile ş iklerini olu ş turur. 

Ham petrol, 150°C den fazla s ı caklıklara dayanamayan, ı sı ya has-
sas pek çok bile ş ikleri içerir. Dolay ı s ıyla ham petrol, bir zamanlar ileri 
sürüldüğü gibi kerojenli killerin veya ş eyillerin yüksek ı s ı -distilasyonu 
neticesi olu ş manuş tn; fakat ana kaya potansiyeline haiz böyle bir kaya, 
çok uzun süre ile daha hafif ı sı tmaya tabi tutulursa Kerojen rnolekülleri 
parçalanabilir ve parafin halkalar ı  serbest kalabilir. 

Daha uzun süreli ı sınma, biti ş ik kil minerallerinin katalizörlü ğü 

ve jeostatik bas ınç neticesinde çözülebilir. "Bitüm" bile ş iklerinden çe-

ş itli doymuş , doymarruş  hidrokarbonlar, asfahlar v.d. olu ş abilir. Nor-

mal parçalannıa iş lemi petrolün ana kayasmda ba şlar hazne kavaya 
göçünden sonrada devam edebilir. 

Özet olarak, Bugünkü geli ş tirilmiş  teknik ve Laboratuvar esasla-
nyla art ık petrolün organik kökenli oldu ğunu vurgulayan birkaç önemli 
hususta şunlardı r. Bu veriler ş imdiye kadar yap ılmış  araş t ırmaların so-
nucunda elde edilmi ş tir. 

a) Petrol organik kökenden olu ş muş tur. 

b) Petrolün köken materyali organik bile ş imler olup genellikle de 

suda yaş ayan küçük yarat ıklardır (bitkisel planktonlar, bakteriler, 
hayvansal planktordar). Bunlar küçük miktarlarda hidrokarbonlar ve 
indirgenmi ş  bileş imler, fakat çoğunlukla da oksitli bile ş ikler ihtiva eder-

ler. 

e) Bu ana ç ıkış  maddeleri yer yer denizel çamurlarda ve deniz 
tabanı  çamurlarında bulunurlar. Böylece organik materyal ihtiva eden 
çamurları  oluş turur. Bu organik maddenin orada korunmas ı  havas ız, 
ortam ko şullarında mümkün olur. 
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d) Sedimanlarda, oksitlenmi ş  bileş iklerin indirgenmesi, mikrobi-
yolojik olaylar nedeniyle öncelik ta şı r. Buna radyoa.ktiv olaylarda 
yard ı mcı  olabilir, fakat de ğ iş im h ı zı  çok yava ş  olur. Organizmalarda 
olu ş muş  hidrokarbonlar bu olay ı  yükseltir. 

e) indirgeme ile elde edilen basit hidrokarbonlar killerin katalitik 
etkisiyle  daha yüksek bile ş enlere dönü ş türülebilir. Bu esuada bakteri-
lerin etkisi mümkündür'. 

Petrolün ana ç ı kış  maddesini oluş turan organik maddeler genellikle 
3 farkl ı  türdendirler. 

1. Bile ş im ve ş ekilce, hazne kayada bulunan ham petrolün a ğı r ke-
simine benzerler. 

2. Bile ş im ve ş ekilce, ham petroliin asfalt ık bile ş imini andıranlar. 

3. Çoğ u hazne olu ş turruayan çökellerdeki organik maddenin ço-
ğunu meydana getiren, erimeyen Pirohitum cinsinden organik maddeler 
halinde kerojen. 

Erdman, çökellerde bulunan de ğ iş ik petrol HC'larmı  incelemi ş  hem 
petrolde hem de çökellerde oldukça önemli miktarlarda bulunan bu mad-
delerin bir sentezini yapm ış t ı r. 

1. Dü şük moleküllü aromatik hidrokarbonlar, petrolün o ı • e 
varan bir kesirini olu ş tururlar. Bunlar ın kavnama noktalar ı  250°C 
olup benzen, naftalin, tolüen, etilbenzen, ksilen ve di ğ erleri gibi. Bunlar 
daha ziyade eski çökellerde mevcup olup yeni çökellerde bulrumazlar. 

2. Hafif alifatik (parafinler) hidrokarbonlar (Metan, Etan, Propan, 
Bütan, Pentan v.b) ham petrolün ay ırtman kesiridirler. Canl ı  organizma-
ların bilinebilen en düşük a ş amadaki hidrokarbonlar ı  olan C 5  veya M-
heptan üyelerinden olu şmuş lard ır. 

Proteinler öne ınlidirler, belkide alifatik HC'lar ın kayna ğı nı  açık-
layacak yeterliktedirler. Proteinleri olu ş turan ço ğu aminoasitlerin bili-
nen tepkimeleri bütün gerekli alifatik izomerleri verebilirler. 

Eski çökellerde birçok aminoasitler bulunursa da bu günün çökel-
lerinde bunlar daha çok say ıda ve bol miktardad ırlar. 

3. Ortaç ve a ğı r alifatik, naftanik ve aromatik hidrokarbonlar, 
hem çökellerde hemde ham petrolde bulunurlar. Bunlar ın baz ıları nın 

bitkilerle hayvanlar ın lipit bileş iminde oluş tukları  ve durayl ılıkları  sa-
yesinde jeolojik zaman süresinde az de ğ işikli ğe uğ rad ıkları  ileri sürül-
mektedir. 
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ASFALT 

Çökellerdeki ve petrollerdeki organik k ısmın koyu renkli, hidro-
karbon olmıyan bölümünü oluş turur. Bunlar oksijen, nitrojen, kükürt 
ile metal Vanadyum ve Nikel gibi elementlerle karbon ve hidrojenden 
oluş muş tur. Bunlar karma şı k yapı lı  yüksek molekül a ğı rlıklı  maddeler-
dir. Bazan ham petrolde % 50'ye kadar bulunabilir. 

Asfaltlar canl ı  organizmalarda rastlanm ıyan karma şı k bileş ikler-
dir. Bunlar selüloz, lignin, klorofil gibi maddelerden türemi ş lerdir. Klo-
rofil ve hemoglobinle ilişkili doğal pigmentler olan porfirinlerin hem 
petrolde varlığı , petrolün biyolojik kökenli oldu ğuna i ş aret eder. 

17 



BÖLÜM H 

PETROLÜN BILE Ş IMI 

Petrol tabii bir bitum grubuna ait olup yerkabu ğunda veya yü-
zeyde görülebilir. Genellikle s ı v ı  olup pelterasi ve kat ı  halde olanlar ı  da 
mevcuttur. Esas bile ş imi karbon ve hidrojen olup bünyesinde az mik-
tarda kükürt, azot, oksijen ve tali elementlerde ihtiva eder. Ham petro-
lün element analizleri, yakla şı k olarak % 83-88 karbon, (),,'„' 11-14 Hid-
rojen ve en fazlada (),/,) 5 kadar di ğ er bile ş enler bulunabilece ğ ini göster-
miş tir. Ham petrol içinde nadir elenı entlerden Vanadiu ıu ve Nikel bile-
ş enleri, a.norganik tuzlar bulundu ğu gibi 11 2S ve suda bulunur. Ayr ıca 
hampetrol optik bak ımından. aktivdir. 

Petrol bile ş imini olu ş turan hidrokarbonlar ı  üç ana grupta topla-
yabiliriz. 

A- Parafinler, genel formiiller CnE1 2 ,-F2 dir. Bunlar; 

H 

(CH4) H—C—H 

II H 

(C 2H6) H—C--C—H 

H H 

H H H 

(C 3H8) 	 . 
İ  
H H H 

Metan (gaz halde) 

Etan (gaz halde) 

Propan (gaz halde) 
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(C4ll ı o) 	 Bütan (gaz halde) 

( C5 1-1 1 2) 
I 

CCCCC 	Pentan (gaz halde) 

Karbon say ı s ı  5'e kadar olanlar gaz halde bulunurlar. 

(c6H14) C C  
, 	 [ 

C 	C 	C 	C 	Hexan s ıvı  halde 

C7H16 Heptan Normal ko şullarda karbon say ı sı  CS  den 

C 8 11 18  Oktan C15 e kadar olan parafinler s ıvı , C 16  dan 

C9H20  Nonan daha fazla olan parafinlerde kat ı  halde 

1: 1 0 112, Dekan bulunurlar. 

Parafinler dallanmam ış  yani düz zincir ş eklinde olabilirler, buna normal 
parafin, e ğ er dallanmış larsa iso-parafin olarak isimlendirebiliriz. Para-
finleri doymu ş  hidrokarbon olarakta isimlendirmemiz mümkündür. 

Karbon say ı sı  C 37  den C59  e kadar elemanlara Cerosin veya ilmi 
olarak Alkanlar ad ı  verilir. 

~artmış  "iso-parafin" parafinlere örnek verecek olursak C 4H io 
 Bütan (gaz halde) 

1 	1 	1 
—C—C—C --C- 

' 	1 	1 	1 

-C - 

Dallanmış  parafin 
	

Dallanmamış  parafin 

(Iso-Biitan) 
	

(Normal Bütan) 

örnekleri art ırabiliriz. iso-pentan, normal pentan gibi 

B-Siklo parafin (Naftenler) 

Bu bile ş enlerin genel formülü C nH 2 ,1  dir. Bunlar doymam ış  hidro-
karbon bile ş enleri olarakta adland ırılırlar. 
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Bunda karbon atomlar ı  kapal ı  bir devre olu ş tururlar. 

Örnek olarak; Cyclohexan (C 6H İ ,) 

H2 
C 

H2—C 	C—H, 

H2—C 	C--112 

C 
H2 

Cyclopentan (C5H ı o) 

H2—C 	C—H 2  

H,—C 	C—H 2 

C 
H 2  

Ş eklinde olabilece ğ i gibi, bu halkalar çe ş itli ş ekillerde yanyana gelerek 
bağ lanabilirler. / 

Örnek olarak: 

H2 	 H2 ı 	 ı  
C 	H H 	C 

/ \ / \\ / \\ 

	

H 2—C 	C 	C 	C—H2 

	

İ 	1 1 

	

H 2—C 	C 	C 	C—H2 
\\ 	I 	 / 
\/H 	H\ /- 

c 
 

C 
İ  

H2 	 H2 

İ ki hexan halkas ının kenetlemnesi 

C- Aro nı atiar 

Doymamış  hidrokarbon olarakta isimlendirilen bu grupta halkalar ı  
aras ı nda çift ba ğ lar bulunur. 
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Örnek: C6H6  Benzol 

H 

C 

	

H—C 	C—H 

	

i 	ii 

	

H—C 	C—H 

C 

H 

Bu grubun çe ş itli genel formülleri mevcuttur. 

Hidrokarb onlar içinde % 5 e kadar bir aran olu ş turan kükürt, 
oksijen ve azot bile ş ikleri mevcuttur. Bu bileş enler çeş itli yapılar içinde 
yani parafin, Naften ve Aromatlar bulunabilirle. 

Thiophen 

	

HC 	CH 

	

H C 	C—H 
/ 

S 

Kükürt bile ş eni 

M-Kresol 

H 

C 

H—C 	C—CH3  

H—C 	C—H 

C—OH 
Oksijen bile şeni 

A thyl mercaptan 

CH3—CH 2—SH 

Dimethylpyridin 

CH3  

C 
ı/ 

H—C 
	

C—H 

H—C 
	

C—CH3  

N 

Azot bile şeni 

Petrol; ana maddesi kerojen veya pyrobitum olan bir bile şenin ı sı  
ve basınç altında değ iş iminden türemi ş tir. Petrol içinde % 25 e kadar, 
Reçiıı e % 25 e kadar asfalt maddeleri bulunabilir. Bunlar ana maddenin 
rengine etki eden özellikler sunarlar. Reçine maddesinin molekül a ğı rlığı  
200-650, Asfalt maddesinin molekül a ğı rlığı  1000 ve daha fazlad ır. Her 
iki grup aras ında yalan kimyasal benzerlik vard ır. 
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Görüldüğü gibi ham petrol bile ş enlerini olu ş turan grubun oldukça 
karışı k olmakla beraber çokta de ğ i ş ik tipleri vard ır. Bu gruplar ın ham 
petro3 içindeki oran ına göre petrole isim yenilebilir. Parafince zengin 
olanlara parafinli petrol, Naftenler ço ğunlukta ise Naftanik petrol ola-
rakta adlar verilebilir. 

Petrol bile ş enlerinin, petrol içindeki oran ı  ham petrolün olgunluk 
safhas ını  gösterir. Petrolde mevcut uçucu ve s ıvı  maddelerin ortadan 
kaybolmas ıyla geride kat ı  art ıklar (Ozokerit, Reçine gibi) kahrlar. 

Bir petrol haznesinde bulunan ham petrol de de ğ iş ik seviyeler de 
değ iş ik bileşenler sunar. 

Üstte 	: 	  Naften'ce zengin petrol (Reçine 
ve Asfaltca zengin) 

Ortada : Hazne kayan ın 	Karışı k petrol 

Altta   Parafince zengin petrol 

Organik maddenin jeolojik zamanlardaki de ğ iş imi ile Petrol olu-
şumunu a ş ağı daki ş ema göstermektedir ( ş ema - A), 

S4 

Z Fulvikasit 
Humikasit 
Humin 

Aktüel 
Sedimanlar 

lOrganizmala ---* Li•nin. Karbonhidrat. Protein.1,1frld  

Is ı sal 
Paralanma Hidrokarbonl HC Ham Petrol 

lYüksek 

Petrol 
MN 	A MB 

t 
Zonu 

Metan ve 
Hafif Hidrokarbonlar Gaz 

[Kar bonart 	I 

K
A

T
A

JE
N

E
Z 

Ş EMA - A: ORGANIK MADDENIN ZAMANLA DEĞ I Ş IMI VE PETROL OLU ŞUMU 
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BÖLÜM III 

IDEAL ANA KAYA KRITERLERI 

Petrol Ana Kayas ı : Genel bir tan ı m olarak; ideal bir ana kayan ın 
ince tekstürlü, koyu renkli, pirit ve organik maddece zengin planktonik 
faunaya sahip olmas ı  gerekir (Guillomot, 1964). Ana kayamn kriterlerine 
gelince: 

1. Organik madde ve tüm organik karbon miktar ı : 

Bir kayadaki organik madde miktar ı  ve cinsi, ana kaya potansiyeli 
hakkında fikir verir (Huni ve Meinert, 1954). Bütün tortul kayaçlar-
daki organik madde kaya kütlesinin ortalama % 2 sini te ş kil eder. Hap-
sedilmiş  ham petrol miktar ı  ise ortalama % 1,25 x 10 -6  civarındadır. 
Bu demektirki, sözkonusu % 2 lik organik maddeden bu kadar ham pet-
rol olu ş abilir. A.B.D.lerinde yap ılan bir incelemeye göre şeyillerdeki 
organik madde miktar ı  % 5'e kadar ç ıkabilmektedir. Rusya'da yap ılan 
bir ara ş t ırmaya görede Rus platformunda, Devoniyen ya ş lı  ş eyillerde 
% 0.25 organik madde belirlenmi ş tir (Ronov, 1958). 

Bu nedenle Ronov, ş eyil ana kayalarda organik madde için % 1 ve 
organik karbon ;çin ise % 0.5 de ğ erlerini en dü şük limit olarak belirle-
miş tir. Gehman (1962) ise ortalama organik madde miktar ının ş eyiller 
için % 1.14; kireçta ş lar ı  için % 0.24 olduğunu tespit etmi ş tir ( Ş ekil - 1). 

Sonuç olarak; Ana kaya kriterlerinden birincisi °,/, 1 veya daha fazla 
organik madde içermesidir. 

Hidrokarbon olu şumu için, organik maddenin, kayamn ya şı na bağ lı  
olarak belirli bir minumum s ıcaklığ a kadar ı sınması  gerektiğ ine inaml-
maktadı r ( Şekil - 2). E ğer ekstrak edilen normal parafinler "Tek say ı  
çoklu ğu" gösterirlerse kayan ı n kafi derecede ıs ınmadığı  sonucuna varılı r. 
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• 
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Şekil 1. Aktüel ve Eski Şeyi! ve Kireetaslannada Tüm Organik Madde Miktar ı  (Gehnı an, 1962) 

Diğer taraftan, e ğ er kerojen tamamen kararm ış , yani karbonlaşmış  
ise ve yüksek derecede yans ıma gösteriyorsa (vitrinit yans ıması), kaya-
nın çok fazla ısmdığı  sonucuna varılır. Bu durumda s ıvı  petrol imkanı  
çok azalır fakat gaz ihtimali artar. 

2. Hidrokarbon miktarı : 

Hunt ve Meinert (1954) çalış maları  neticesinde a ş ağı daki sonuca 
varmış lardır. 

a) Ağı rh'ga göre, 130 ppm. den fazla hidrokarbona sahip ş eyiller, 
iyi 
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H İ DROKARBON 

OLU Ş 	HUS 	41013 	OK 
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go 0.3  

EINOKiAININSA L SAZ 

genç 
Ilartetter ıııı s kira lıllaıım 

;ISO" F 

75:5 	 41,5°C 

■ Ilt 

PETROL o 1g un 
HAF İ F testulles petrol için ana 

...~1«..11 affira ımit*Asiıellaıı  rabiptke 

	 ;30F  	GAZ 	I 
7i,er 	 7.14.cre 

organik 
metamorfizma =KU R1.1 	  

,k,cH4 ~ek kira 014 ign ı  
ims'enıı iyıll eıriır. 

Ş ekil 2. Genel Hidrokarbon Olu şumunu Gösterir Ş ematik Diyagram; Tissot (1971, 1974), 

Sokolov (1969), Kartsev (1971 ve Urban (1975) den alumu ş tir. 

b) Ağı rlığ a göre, 40 ppm. den az hidrokarbona sahip ş eyiller kötü, 
ana kayadırlar. 

Fakat Phillipi (1957) yapt ığı  çalış malar sonucu 500 ppm. den daha 
fazla hidrokarbon ihtiva eden sedimanlarm İ Yİ  bir anakaya, 500 ppm. 
den az ihtiva edenlerinde ekonomik olm ıyan anakaya potansiyeline sahip 
olacağı  görüşündedir. 

Gehman (1962) de hem eski hemde aktüel kireçta şı  ve ş eyillerde 
yaptığı  analizlerde, almabilir hidrokarbon ortalama miktar ının bir-
birine yakın 100 ppm civarında olduğu sonucuna varmış t ır ( Ş ekil - 3). 

Baker (1962), A.B.D. de Pensilvaniyen de yapt ığı  bir incelemede 
bölgede bulunan "Cherokee" şeyillerinin bölgedeki petrolün ana kayas ı  
olduğunu göstermi ş tir. Ara ş t ırmacı , bölgede gördü ğü ş eyillerin ayrın-
tılı  bir incelemesini yapmış tır (Ş ekil 4). Yöre ş eyilleri de ğ iş ik oranlarda 
karbon ve hidrokarbonlar içermektedir. 

25 
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Şekil 3. Aktüe e eski kireçta şı  ve şeyillerde hidrokarbon miktar ı  (Gehman, 1962) 

Organik karbon % (A ğı rl ı k) 

a. Ye ş ilimsi gri ş eyiller; °,/„, 0,1-1 karbon, 100 ppm. den az hidro-
karbon. 

b. Gri ş eyiller; % 1-2 karbon, 50-200 ppm. hidrokarbon. 

e. Siyah ş eyiller; % 2--20 karbon s e 100—nx 1000 ppm Hidrokarbon 

d. Kömür numuneleri hidrokarbonca zengin 

e. Kumtaşı  numunelerinde göçmü ş  hidrokarbonlar belirlenmi ş tir. 

30  

20 

uı  
z 10 

Z 
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100 	 1000 

aras ındaki ili şki (Baker, 1962) 

1 0.0 

Ş ekil 4. Cherokee şeyiderinde hidrokarbon ile tüm karbon rnikta 

O yeşilimsi gri şeyiller 

() gri ş eyiller 

• siyah şeyiller 

■ kürıı ürlü killer 

® kumtaşı  

-I- aktüel denizel killer 

Verilerden görülehilece ğ i gibi siyah şeyiller bölgedeki petrolün ana 
kayasım oluş tururlar. İkinci kriter olarak, ideal ana kayan ı n 100 ppm. 
der, fazla petrol tipi hidrokarbon içermeleri gerekir. 

3. Hafif Hidrokarbonlar ın varlığı : 

Dunton ve Hunt (1962) aktüel ve eski tortullarda, ana kayalardan 
alınan karot ve kırıntı  numunelerde yapt ıklar ı  analizlerde, önemli oran-
da benzin aralığı nda (C4-C 8) hidrokarbonlara rastlam ış lardı r. 

Erdman (1967) da aktüel tortullarm hafif hidrokarbon ihtiva etme-
diğ ine değ imniş tir. ideal bit ana kaya için, üçüncü kriter de "hafif hid-
rokarbonlarm" (Benzin ve daha hafif) varl ığı dır. 
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Karot ve k ırınt ı  örnekleri anakaya de ğerlendirmesi için yeterli ip 
uçları  verebilir. Bir anakayan ın değerlendirilmesinde üç ana unsurun 
belirlenmesi gerekir. 

A— Organik Maddenin Tipi : 

a. Odunumsu organik madde ekseriyetle gaz olu ş turur. 

b. Odunumsu olm ıyan organik madde, siyah ve bitki kab ı:ruh ise 
petrol ve gaz olu ş turuı . 

c. Alglerden olu ş an organik madde genellikle petrol olu ş turur. 

B— Organik Maddenin Miktar ı  : 

a. Tüm organik karbon miktar ı  (TOK); kayan ın organik maddece 
zenginliğ inin bir ölçüsüdür. 

b. Ekstrak edilebilen organik madde miktar ı  (EOM); alifatik, aro-
matik ve asfaltik fraksiyonlara uygulanan kromatografik ay ırım, pet-
role dönüşüm hakkında ilerlemeyi gösterir. Olgun numunelerde asfaltik 
bile ş enler azal ır. 

c. Karbon tercih indisi (KTI); normal parafinlerin tek-çift karbon 
sayı sının oramd ır. Genç olgunla ş mamış  kayaçlarda (KTI) de ğ eri yüksek 
ham petrol de ise 1 e yak ındır. KTI değeri bire yak ınsa o kayaç iyi bir 
ana kaya olabilir. 

C— Organik maddenin olgunluk derecesi : 

a. Karbon serisi (coalrank); Kerojen ısıtıldığı nda kömürleşir ve 
sonunda grafite dönü şür. Fosil polen tanelerinin (Palinomorflar) koyu-
Taş ma dereceleri ölçülür. Bu olu şum ana kayanın olgunluğu hakkında 
bilgi verir. 

b. Kil minerallerinin billurla şması , illit kil minerali yeniden billiir-
laşı rsa bu organik metamorfizman ın son safhas ını  gösterir. 

c. Kerojendeki vitrinit taneciklerinin yans ımas ı  (Ro) değ erlerinin 
ölçülmesi (vitrinite reflectance); elde edilen bir ölçü çizelgesiyle ana kaya-
= olgunluk safhas ı  bulunabilir. Petrol olu ş umu Ro =0.5-1,3 aras ında 
gerçekle şmektedir ( Ş ekil 2). 

d. Gözlem metodu: Organik maddenin renk hassasiyetinin belir-
lenmesiyle olur. 

e. Olgunlaş ma indisi (maturation index) 

f. Gözlem indisi (Visiu.al index) 

28 



0.76 	0.44 1 3.71 	430 

İ O 	S, 

107 	S, + S, 

0.44/371 

	

Örnek 	Derinlik 

	

Pesinler-2 	1624 m. 

(S.Pelin, 1982) 

Corg % 	S, 	Si+S, 

ROCK-EVAL AN AL İ ZLER İ : 

Kayaçlardaki organik madde tür ve evriminin belirlenmesi için, son 
senelerde geli ş tirilen modern laboratuvar analizleri uygulanmaktad ı r. 
Bu söz konusu analizlere Rock eval analizleri denmektedir (Espitalie 
ve diğ ., 1977). Bu alet ile n ıı muneler özel bir ı s ı  program ı  alt ında, oksi-

jensiz bir ortamda piroliz yap ılmaktadı r (Tissot ve Welte, 1978). Piroliz 
süresince s ıras ıyla serbest hidrokarbonlar (S,), karojenin içindeki kar-
bondioksitin (S 3) ve S2 nin uç noktas ı ndaki s ıcaklığı n (T ı nax) de ğ erleri 

bulunur. 

Bu Rock Eval analizleriyle özel olarak ş u veriler elde edilebilir. 

Corg. (°,/„) - Organik madde miktar ı  

S i  (mg ig) - Serbest hidrokarbonlar 

S i  4- S, (nig g) - Jenetik potansiyel 

( İ H) — Hidrojen indeksi 	( İ H) ----, 

(i0) — Oksijen indeksi 	( -10) = 

S i  S4-1  S, ) 	
Üretim indeksi 

T max - Maksimum s ıcaklığı  (S 2  nin) 

S2 

Corg % 

S3 
Corg 

Ana kaya tipinin belirlenmesinde kerojen tiplerinin belirlenmesi gerekir. 
Bilindiğ i gibi üç tip kerojen vardır. Bunların kökenleri farkl ıdır. Bu kero-
jen tiplerinin petrol ve gaz olu ş turma özellikleride farkl ı dır. Kerojen 
tipinin belirlenmesi yine Rock Eval analizlerinden elde edilen Hidrojen 
ve oksijen indeksleri ile yap ı lmaktadır. 

Rock Eval analizleri Ana kaya potansiyelini bulmada yard ımcı  
olur. Si  değeri, jenetik potansiyelin derhal hidrokarbonlara dönü şebilen 
miktarlarmı , S2 ise jenetik pothisiyelin, kerojenin ısısal kırılması  sonucu 
ortaya çıkan hidrokarbon miktar ını  gösterir. Jenetik potansiyelin 
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(S ] 	S,) bir ton ana kavada kilogram l ı ldrokarbon cinsinden ifadesine 
ana kaya potansiyeli denir. Bir ana kayan ın jenetik potansiyeli Welte 
ve Tissot (1978)'a göre s,;öyledir; 

(S 1 	S, 	2 kg /ton: Petrol ana kayas ı  olamaz, nadiren do ğ al 
gaz ana kayas ı  olabilir. 

	

2 Kg/ton 	S2 	S g < 6 kg/ton: Orta derecede ana kaya -potan- 
siyele sahiptir. 

	

S 2 	6 kg /ton: İ yi derecede potansiyele sahip ana kaya. 

OLGUNLAŞ MA 

Petrol olu şı nnum ın son safhas ında, birincil göçme veya daha sonra, 
hazne kaya veya yak ı n civar ında olgunlaş manın gerçekle ş tiğ i birçok 
ara ş tırmac ılar taraf ından kabul edilmektedir. Bu safl ı a daha a ğı r bile-
ş enlerden dü ş ük molekül a ğı rlığı nda hidrokarbonlar ı n meydana gelmesi-
ni yansı tan bir dizi de ğ iş imleri içerir. Bu safhaya OLGUNLA Ş MA adı  
verilmektedir ( Ş ekil 5). 

PETROL OLU Ş UMU 

ORGANIK DOKULAR 

ESAS 
	

(PROTO) 	--HAM PETROL 
GENÇ 	HAM PETROL 
OLGUN 	HAM PETROL 

Ş ekil 5. Petrolün Olgunla ş rna Safhaları . 

Buna göre petroller iki gruba ayr ı lmaktad ı r. 

A. GENÇ (Nafta veya Asfalt tabanl ı ): Yüksek molekül ve dü şük 
• API a ğı rlıklı , düş ük N ve C oran ı , yüksek sülfür ve oksijen miktar ı  var 
dır. API değeri (American Petroleum Institut) bir a ğı rlık ökeğ idir. 
API n ı n yüksek değerleri özgül a ğı rlığı n düş ük değerine kar şı  gelir. 
API nı n düşük değerleri de özgül a ğı rlığı n yüksek olduğunu gösterir. 

141.5 
.A.PI 	

ü0°F 	
131.5 t ır 

60' de özgiil a ğı rlığı  

Bana benzer, Avrupa'da ba ş ka bir ölçek kullan ı lır. Bu Baume derecesi-
dir. Her iki ölçekte özgül a ğı rlıkla ilişkilidir. 
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Baume derecesi 	
140 	

130 dur. 
60°F de özgül a ğı rl ık 

B. OLGUN (Parafin Tabanl ı ); Sedimanlar içinde da ğı lmış  organik 
madde artan ı sı  ve bas ınç etkisiyle bileş iminde de ğ iş ikliklere maruz 
kalır. Bu de ğ iş iklikler çeş itli-araş tırmacılar taraf ından ayrı nt ılı  bir şekil-
de incelenmi ş  .ve değ iş ik isimlendirmeler verilmi ş tir: Ş ekil 2'de genç, 
olgun ve organik metamorfiznaa safhalar ı  ayırd edilmiş tir. Bu ay ırt 
edilen safhalarda artan derinlik, s ıcakl ık ve bas ınc ın rolü büyüktür. 
Organik maddenin bu ko şullar karşı sındaki davramşlarıda farklı  olmuş  
ve çeş itli safhalarda üretilebilecek hidrokarbonlarda ş ekilde gösterilmi ş -
tir. 

Ismin olgunla ş madaki etkisi : Birçok ara ş t ı rmac ı  hidrokarbon olu-
ş umunda ı sının önemine değ inmiş lerdir (Stevens, Bray ve Evens). Ay-
rıca aktüel tortullarda az miktarda bulunan hidrokarbonlardaki n-para-
finlerin da'ğı lımıyla ham petrol ve ana kayadakilerin çok farkl ı  olduğunu 
görmüş lerdir. 

Philippi (1965); ABD de Ventura havzas ında miyosen ya ş lı  ana 
kaya tortullar ında petrolün 115 °C'i a ş an örtü ı sı sında oluş tuğunu ve 
şeyil-hidrokarbon bile ş iminin olgunlaşmas ı  içinde 150°C örtü ı s ı sma 
ihtiyaç olduğunu göstermi ş tir. 

Daha önce, petrolün tortullar içinde da ğı lmış  organik maddenin ter-
mokimyasal iş lemlerle oluş tuğuna iş aret edilmiş tir. Petrol olu şumunu 
sağlayan ı sısal parçalanma (thermal craking) reaksiyonlar için, kil mine-
rallerinin katalizörlü ğü ile uzun süre etkin ı sı  gereklidir. 

Is ı sal enerji, dünyan ı n merkezinden yüzeye do ğ ru kayaçlar ın özel-
liklerine bağ lı  olarak ı sı  akınuna dönüşür. Bu ı sı  akımı  jeotermal grad-
y an (Geothorrnal Gradient) deyimi ile ifade edilir. Bu derinlik ile ı sının 
artışı nı  gösterir. Jeotermal Gradyan de ğ erleri 1.8°C /100 m ile 6°C /100 
In aras ında değ iş ir ( Ş ekil-6). Ş ekil-6'da derinlik /jeotermal gradyan ili ş -
kilerini ve petrol olu ş umunu göstermektedir. 

Genel olarak petrol olu ş umunun 65°C ile ba ş ladığı nı  ve 149°C a 
kadar devam etti ğ ini kabul etmekteyiz ( Ş ekil 2, 7). Ş ekil 7, Petrol olu-
şumunun, Jeotermal Gradyan ve derinli ğe bağ lı  olarak nas ıl geliş tiğ ini 
göstermektedir. 

Kartsev ve di ğerleri (1971); Hedberg (1974); Tissot ve di ğ . (1974) 
1000 m. ile 4500 m. aras ında bir s ıvı  penceresinin olu ş tu ğ una inanma- 
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, Şekil 7. Sıvı  Penceresi kavram ı  (Pusey, 1973) 

maktadırlar. Bu de ğerler yazarlara göre de ğ işebilmektedir ( Ş ekil-8). 

Ş ekil 8'de en fazla petrol olu şumu, 1800 m. ile 2600 m. aras ında, fakat 

jeotermal gradyan 3.2°C /100 m. olarak gösterilmektedir. 

Derinlik değerleri yörenin jeotermal gradyan ına bağ lı  olarak pet-

rol oluşumunu etkilemektedir. . 

Petrol, yüksek jeotermal gradyanla, s ığ  derinliklerde olu ş abilmek-

tedir. Örnek: Sumatra, 65°C s ı caklık altında oluşmuş  petrol yataklar ıda 

dünyada mevcuttur. Burada tektonik etkisiyle olu ş an petrolün yer de-

ğ iş tirdiğ ini ve uzun mesafeli bir göçü dü şünebiliriz. 
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PETROL ANA KAYASI HAKKINDA GENEL BILGILER 

Petrol ana kayas ı  olarak, daha önce tan ı mı nı  yaptığı mız gibi ince 
taneli sedimanlar kabul edilir Bu tarife göre killi sedimanlar (kil ve ş eyil) 
ve mikritik kireçta ş ları  petrol ana kayas ı  olarak kabul edilmektedir. Bu 
kayaçlar organik maddenin birikti ğ i, toplandığı  bir yer olarak görülür. 
B ıı  kayaçlar içinde biriken, toplanan organik madde petrol ana madde-
sini olu ş turur. Bu biriken organik maddelerinde oksijensiz bir ortamda 
çökelmesi ko şulu aranmaktad ır. Aksi taktirde organik madde oksijen 
varlığı nda koku ş arak kaybolur. Ayr ı ca petrol ana kayas ı  olarak görülen 
kayaçlar ın organizma ya ş amas ına ve geliş imine müsait ş artlarda sun-
ması  gerekir. 

Petrol büyük bir ço ğunlukla olu ş tuğu yerde kalmaz, kendisine daha 
müsait olan gözenekli orta ınlara göç eder. Bu nedenle petrol ana kaya-
smın bilinmesi arzu edilir Petrol aramac ı lığı nda bir bölgede petrol ana 
kayas ının geli ş ip geliş mediğ i önceden bilinemez. Petrol yataklar ı , uzun 
jeolojik zamanlar boyunca çökmeye meyilli ve kal ın sed;manlar ın birik-
tiğ i ortamlarda gerçekle ş ir. Bu havzalar jeolojik harita al ımı , sondajlar 
ve jeofiziksel incelemelerle ayd ınlat ılabilir. 

Böyle havzalarda, jeolojik zamanlar süresince bir veya birkaç defa 
petrol olu şumunu sağ layabilecek koş ulların sağ landığı nı  ispat edebil-
mek buradaki aramalarda elde edilecek sonuçlar ı  ümitli kılar, E ğer bir 
ortamda petrol oluş turabilecek seriler bulunursa o ortam ümitli bir bölge 
olarak görülür. Daha sonraki çal ış malar ona göre yönlendirilir. Tabiki 
bu görüş  petrolün organik kökenli oldu ğu teoriye ba ğ lı dır. 

Bir petrol ana kayas ı  aş ağı daki özelliklere sahip olmand ır. 

a. Bunlar, killi veya ince dokulu kayaçlard ır. Kuvvetli geçirgen 
olan kaba taneli kurnta şları  kolaylıkla su tarafından yıkanabilir ve kim-
yasal maddelerde kolayl ıkla ortamdan uzakla şı r. Adhezyon kuvveti 
zayıf ve bünyelerinde katalizör vazifesi yapabilecek killer yoktur. Bu 
koş ullar kum-ta ş larının organik maddelerin birikmesi ve de ğ iş imi için 
müsait değ ildir. Bundan dolayı  ince taneli kayaçlar yukar ıdaki özellik-
lere sahip olması  dolay ı sıyla ideal ana kaya olabilirler. 

b. Bunlar; gri, siyah, mavi veya ye ş ilimsi renkli kayaçlard ır. Bu 
renk organik madde miktar ı , organik madde içerdi ğ i ve daha önemlisi 
indirgenmiş  organik bile şenlerden ileri gelir. ş ekil-9 
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Ş ekil 9. Kerojen tipleri ve petrol olu ş umuna örnekler 

e. Sedimanlar yüzeyinde ya ş ayan organizmalar (Bentonik fauna) 
petrol ana kay-asm ı n olu ş umunda pek önemli ip uçları  vermezler Çünkü 
bunları n oksijene ihtiyaçlar ı  vard ır. Fakat genellikle indirgenme zonu 
deniz veya sedimantasyon yüzeyinin alt ında olabilir. Bu zon üstünde de 
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Bentonik fauna ya ş ayabilir. Bu organizmalar ın bulunması  o kayac ın 
ana kaya olmas ına etkili olmayabilir ( Ş ekil-10). 

nedtlkstron 
yliZey1 

llentonik fauna 
d- J-  (9, 	ft 	Su/Sediman arayüzeyi 

• " 	_ 	_ _ 
. . 	. 

  

■ 

. 	 . zlzsz=ssz  indirgeyici o rtam  

— Temel Kayaç 

Ş ekil 10. Oksitleyisi ve indirgeyici rirtarnlarin görünü şü 

ANA KAYANIN JEOK İ MYASAL KOŞ ULLARI 

Petrol ana kayas ımn ne gibi bir ortamda çökeldig'ini anlamak için 
bir takım analizlere ihtiyaç vard ır. Yap ılacak analizlerde çökelme or-
tamımn indirgeyici, zayıf asidik, nötral veya alkali oldu ğu belirlenebilir. 
İş te bunların aydınlatılabilmesi için mineralojik ve jeokimyasal incele-
meler gerekmektedir. Bu hususta bilhassa Rus bilim adamlar ı  ilgilen-
miş lerdir. Bunlardan Teodorowitsch'dir. Her bir mineral ve her bir 
kimyasal bile ş im belirli fiziksel-kimyasal ko şullarda durayl ıdır. Bu 
demektirki bu mineral ve kimyasal bile ş ik çevre ile dengededir. 

Kimyasal dengeler ve mineral duraylil ığı na etkili olan faktörler 
ı sı  ve basınç ile redoks potansiyeli ve asidik derecesi gibi jeokimyasal 
faktörlerdir. Redoks potansiyeli (Redüksiiyon ve Oksidasyon potan-
siyeli) bir ortamda indirgeyici veya oksitleyici ko şulları  tayin eder. 
Negatif redoks potansiyeli (Eh-) indirgeyici, pozitif redoks potansiyeli 
de (Eh+) oksitleyici ortamlar ı  gösterirler. Ortam ın asitlik dereceside, 
bir ortamın asidik veya alkalik derecesini belirtir. Bu asitlik derecesi 
pH değerleri ile ölçülür. Ortamdaki hidrojen iyonlarnam konsantrasyo-
nunu pH değeri gösterir. 

pH değeri 7 olan bir çözelti nötral'dir. pH de ğeri 7 den fazla ise 
akkali bir ortam ı , 7 den az ise asidik bir ortam ı  gösterir. 

Bir petrol ana kayas ımn oluş tuğu ortam ın redoks potansiyelinin 
negatif ve pH de ğerinin de 5,5 ten daha yüksek olmas ı  gerekir. 

Krumbein ve Garrel'in yapt ığı  deneyler ile hematit, siderit ve piri-
tin duraylibk alanlar ı  Ş ekil-11'de gösterilmi ş tir. Ş ekilde, normal ko şul-
larda pirit ve biraz da siderit ana kaya olu ş umu için uygun ko şullar 
yansıtmaktad ır. 
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Ş ekil 11. Hematit, Siderit ve pirit'in duyarl ı l ı k alanları  (p11-Eh ko ş ulları nda) 

Jeokimyasal ko ş ullar ı  bilhassa kil mineralleri iyi ş ekilde yans ı tı r. 
Bu koşullar ı  aç ıklayabil ınek için 3 kil grubunu alalım. 

1. Kaolinit grubu — (OH) 8  A1 4Si40 10  

2. Montmorillonit Grubu (Bentonit) 

( OH) 2(S İ ,A1) 4( Al,lre,Mg) 2-3(Na,Ca) 1 _30 10  

3. İ llit Grubu (OH) 2(Si,A1) 4(A1,Fe,Mg) 23Ky0 10  

Kil minerallerinin jeokimyasal ko ş ulları  Keller (1956) taraf ından 
incelenmi ş tir. 

1- Kaolinit: Oldukça saf aliminyum silikatd ı r. Olu şumunda bütün 
a ğı r mineraller uzakla ş t ırılmış  olmalıdır. Bu ise asidik çözeltilerde ve 
kuvvetli y ıkama hareketli sularda gerçekle ş ir. Demir çözelmemi ş  oksit 
olarak uzakla şı r. Tipik oluş um alanı  oksidasyon bölgesi, asidik ve s ığ  
sulardır. 

2- Montmorillonit (Bentonit): Demir, magnezyum, sodyum, ve 
kalsiyum ihtiva eden aliminyum silikatd ır. Bu elementler sistemde kal-
mak mecburiyetindedir. Y ıkanma olayı  olmamas ı  gerekir. Si aktif ola-
rak sistemde kal ır. Bu mineralin oluş umu indirgeyici bir ortamda ve 
kokuş muş  suda gerçekle ş mektedir. 

3- İ llit: Kalsiyum oranı  değ iş ken olan bir kil mineralidir. Mg,A1 
ve Fe sistemde kalmas ı  gerekir. Al'un Si'ye oran ı  yüksektir. Sistemde 
K'un korunmas ı  için alkali ve denizcl ko şullar gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi jeokimyasal çökelme ko ş ullar ının aç ıklanmas ı  pet-
rol aramalar ında daha sonra yap ılacak pro ğ ramlamalara yön verebile- 
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cek sonuçlar getirebilir. Petrol ana kaya belirlemesinde ortam ın jeokim-
yasal özelliklerinin belirlenmesi var ılacak sonuçlar ı  etkileyece ğ i gibi 
yapı lacak lüzumsuz hareamalar ında önüne geçilmi ş  olur. 

ORGANIK MADDENIN PETROLE DÖNÜ Ş ÜMÜ 

Canlı  organizmalar, bünyelerini olu ş turan hidrokarbonlar ile pet-
role benzeyen hidrokarbonlar ıyla çökelin sedimantasyonu ile birlikte 
petrole dönü ş meye ba ş lalar. İndirgeyici bir ortama dü ş mü ş  olan orga-
nizma kalıntıları  daha diyajenetik olaylar ın ilk geliş meye ba şlamas ıyla 
birlikte petrole dönü ş meye yüz tutarlar. Bu dönü ş ümün olabilmesi 
için mutlaka indirgeyici bir ortam ko ş ulunun mevcut olmas ı  ş artt ır. 

Organik maddenin petrole dönü ş mesinde etkin olan faktörler şun-
lardn : 

1. Is ı  ve bas ınç faktörü 

2. Bakteri etkinliğ i 

3. Radioaktif bombalama 

4. Kataliz etkisi 

5. Jeolojik zaman süresi 

İndirgeyici bir ortama örnek olarak bu gün olaylar ın devam etti ğ i 
Karadeniz gösterilebilir. Bilindi ğ i gibi Karadenizde bir hareketli iist su 
kütlesi, bir de hareketsiz alt su kütlesi vard ır. Alt su kütlesi indirgeyici 
bir ortam olu ş turmuş tur. Bu. ortama ta şı nan veya, çökelen organik mad-
deler gelece ğ in petrol birikintisini meydana getireceklerdir ( Ş ekil-12). 

Karadenize ta şı nan veya çökelen organik maddeler kuvvetli bir 
sedimantasyonun yard ı mı  ile fotosentez ve kimyasal sentezler, çözülene 
oksitlenme ve indirgeme olaylar ının etkisiyle petrole dönü şnıe yolun-
dadır. Bunun için jeolojik zaman henüz yeterli de ğ ildir. Bu kimyasal 
fizikokimyasal olayların son ürünü verebilmesi için gerekli zamanda 
düşünmek zorunluluğu vard ır. 

In ve Bas ı nç etkisi : 

Organik maddenin petrole dönü ş mesinde ı sı  ve bas ınç veya yaln ız 
basınç bir dönüşüm faktörü sayılmaktadır. Organik maddenin ı sısal par-
çalanmas ı  (Thermal Craking) ile petrole dönü ş eceğ i deneylerle belirlen-
miş tir. 
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Şekil 12. Karadenizde organik maddenin petrole dönü ş innu 

Kerojenli ş eyiller ve ana kayadaki kat ı  organik maddeler • (Pirobi-
tum) s ıvı  ve gaz haldeki hidrokarbonlara avr ılabilmek için 350-400°C 
lık ı s ı  gerekmektedir. Burda zaman önemini unutmamak gerekir. Porfi-

rin ise petrolün 200°C dan fazla ı sı  görmediğ ini göstermektedir. Ş im-
diye kadar aç ılan en derin kuyularda (20.000 fit) hazne s ı caklığı . 163°C 
ölçiilmüş tür. Verilen iki s ı caklık sınırında farkl ı lıklar vard ır. Bunun 

aç ıklanması  gerek. Birinci aç ıklama; Petrolün, çökelin kat ılaş ma evre-

sinden önce geli ş tiğ i ve geride organik madde b ırakarak göçtü ğüdür. 

İ kinci bir aç ıklama; düş ük sıcaklıkta piroliz veya ı sı sal parçalanma 

dönüşmenin tamammdan veya bir k ı smından sorumludur. Organik 

maddeler üzerinde yap ılan deneyler organik maddenin petrole dönü ş -

mesi için 65-149°C aras ında bir s ı caklığ a maruz kalmas ı  gerektiğ ini 

göstermi ş tir ( Ş ekil-2). 
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Karojenli ş eyiller üzerinde yap ılan deneyler, karojenin petrole 
dönüş mesinde bas ıncın etkili olmad ığı nı  göstermiş tir. Van Tuyl ve 
Blac Kurn). 

Petrol olu şumundan sonra bas ınç ve s ıcaklıkla petrol bile ş iminde 
ve a ğı rlığı nda (yo ğunluk) değ iş iklikler olur. Petrolün niteli ğ indeki de-
ğ iş iklikler: 

1. Petrolün gömülme derinli ğ ine göre bile ş imindeki değ iş iklikler 
artan bas ınç ve s ıcakl ı k etkisiyledir. 

2. Bölgesel metamorfizm.a ile petrol a ğı rlığı nda ve özelli ğ inde de-
ğ iş iklikler görülür. Burda da ı sı  ve bas ınc ın etkisi olmalıdı r. 

Bakteri etkisi 

Bakteri yard ımıyla mayalanmak (Fermantasyon) suretiyle her 
türlü organik maddenin bozu ş masıru ve çürümesini önleyerek metan 
gazının ç ıkmasına yol açar. Petrol hidrokarbonlar ı  bu suretle geli şmiş  
olabilir. Bir k ı sım bakteriler aerobik ve serbest oksijen isterler, baz ıları  
ise anaerobik ortamlarda yasalar, serbest oksijenin varl ığı nda. ya ş aya-
mazlar. Organik maddenin h ızlı  çürümesi atmosfer temas ında olur, 
yavaş  çürüme veya çürümeme ise az oksijenli veya oksijensiz ortamlarda 
vuku bulmaktad ır. Anaerobik bakteriler çökellerin diyajonozi esna-
sında ve gömülmeden çok sonrada önemli indirgeyici faktörlerdir. Pet-
rol kuyularmda, sülfat indirgeyici anaerobik bakterilerin varl ığı , gö-
mülmeden sonra indirgeyiei ortam ın varlığı nı  gösterirler. Bakterilerin 
organik: maddenin çürüme ürünlerinin petrole dönü ş mesinde çe ş itli 
katkıları  olduğu sanılmaktad ır. Bu yönde yap ılm ış  Laboratuvar deney-
leride mevcut olmakla beraber etkime dereceleri ıı in kuvveti yönünde 
bilgiler kesin değ ildir. Baz ı  araş tırmac ılar bakterilerin organik madde-
leri tamamen petrole dönü ş türdiiğ ii görüşündedirler. Baz ıları  ise ilk 
organik maddeyi petrole benzetecek kadar hafif de ğ iş iklikler yaptığı  
kams ındadırlar. Bakteriler, baz ı  organik maddelerin oksijenini al ırlar 
(dekarboksilasyon), azot kapsaml ı, art ırır (Amonifikasyon) ve kükürt'ü 
açığ a çıkartarak H 2S in oluş masını  sağ larlar. Laboratuvarlarda bakte-
rileriıı  organik maddeleri petrole dönü ş türdüğü görülmüş  isede bunu 
tabiatta izleme imkân ı  olmamış tır 

Yeni ineelemelerden ço ğu Zo Beli ve arkada ş ları  tarafından yap ıl-
mış tır. Bir gram dip çamur ı ,nda binlerce bakterinin varl ığı da belirlen-
miş tir. Bu günde bakterilerin petrollü formasyonlarda ya ş adıkları  ke-
sindir. Ortam ın tuzlulu ğu, 15.000 PS İ  lik basınç, 85°C ısı  petrollü or- 
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tamda bakteri etkinli ğ ine engel olmaz. Bakterilerin, organik madde-
nin kökeninde doğ rudan do ğ ruya pay ı  vard ır ve organik maddenin pet-
rol hidr ı-ıkarbonlarma dönii ş mesinde yard ı mc ı  olurlar. 

— Bakterilerin serbest b ırakt ığı  karbonik asit ve organik asitler, 
karbonatlar ı  eriterek gözenekli ortamlarm olu ş mas ı na neden olabilir. 
Bu ise petrolün kaçmasma neden te ş kil eder. 

— Bakterilerin ç ı kardığı  CO, ağ dal ı lığı  (viskosite) azaltmak sure-
tiyle petrolün hareketine yard ı mc ı  olur. 

— Yerli ( İ nsitu) bakterilerin olu ş turdu ğ u CO, bir iç gaz bas ıncı  
doğ urur bu da petrolü iter. 

— Baz ı  bakteriler kat ı  yüzeylerin üzerinde geli ş ir ve bunlara "tig-
mataktik" bakteri denir. Baz ı  bakterilerde yüzeyde etkin maddeler olu ş -
tururlar. Bu da petrolü. kat ı  yüzeylerden k ıı rtar ır. 

Baz ı  ko ş ullarda bakteriler ço ğ u hidrokarbonlar ı  oksitleyebilirler. 
Uzun zincirli alifatik ve parafinik bile ş ikler, aromatik ve naftenik bile-
ş iklerden daha kolay oksitlenirler. 

Rakyoaktif Bombalama : 

Yer, yuvarlağı nda radyoaktif minerallerin yayg ın bulunu şıı , radyo-
aktif bombalama ile olan kimyasal tepkimelere ı s ı  kayna ğı  olmaktan 
baş ka organik maddenin petrole dönii ş mesinde radyoaktivitenin hizmet 
görebilece ğ ine de i ş arettir. Organik maddenin petrole dönü ş mesinde X 
isminin rolü oldu ğuna karşı  çıkmak hiç de ğ ilse laboratuvar deneylerinde 
hidrojen atomlar ı nın tepkime s ıras ında parçaland ıklarıdır. Bu jeolojik 
sürede azot ve hidrojen oran ın ı n yüksek oldu ğ u ağı r petrollerin meyda-
na gelmesine neden olur. 

Kataliz Tepkimesi : 

Organik katalizcilere enzim denir. Petrolde baz ı  katalizciler bile-
ş enler halindedir. Örnek; vanadyum, molipten ve nikel ham petrolün 
külünde olağ andır ve hepside hidrokarbonlar ın laboratuvarda yap ı lan 
sentezlerinde katalizci rolü oynarlar. Belkide bu maddeler deniz suyun-
dan organizma taraf ı ndan alınmış t ır. Kataliz etkinli ğ ini iş aret eden 
iki gözlem vard ır. 

a. Ham petrolde olefinlerin genel olarak bulunmay ışı  

b. Ham petrolde aromatiklerin (benzen) genel olarak bulunu ş u. 
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Ham petrolde olefinlerin bulunmad ı kları  fakat bir zamanlar var 
oldu ğu ve ı sısal parçalanma ile parafinlere dönü ş tü ğü kabul edilmektedir. 

Killer genel olarak hulunurlar ve hazne kayada katalizci olarak 
hizmet ederler. Denizel olarak maddelerde bulunmayan fakat hiimik 
asitte bulunan benzenler ise 80°C den a ş a ğı da katalizci yard ım ı  ile para-
finlerden ba ş layarak geli ş ebilirler. 

Ana kaya= gömülmesi esnas ı nda kerojenin ı s ı sal parçalanma yo-
luyla hidrokarbonlarm olu ş umu olgunlaş ma derecelerini gösterir. Ş ekil-
de daha önce verilmi ştir ( Ş ekil-2). Verilen diya ğ ram hidrokarbonlar ın 
nispi miktarı  ve nitelilderini, örtü derinli ğ inin bir fonksiyonu olarak 
göstermektedir. Derinlik ölçe ğ i yalnı z fikir vericidir. Köken organik 
maddeye ve jeotermal gradyana ba ğ lı dır. 

Yeni çökelmi ş  genç tortullarda az miktarda hidrokarbon mevcut-
tur. Biyokimyasal kökenli metan (batakl ık gaz ı ) ayrı calığı  dışı nda bir 
hidrokarbon do ğrudan doğruya tortullardaki organizmalarla ili ş kilidir. 

Tortullar örtüldü ğünde veya artan ı sıya maruz kald ıklarında hid-
rokarbon olu ş maya ba ş lar (Phillipi, 1965; Tissot ve di ğerleri, 1971) ve 
özellikle hafif hidrokarbon miktar ı  artar (Rogers ve K oons, 1972; Du-
rand, Espitalie, 1973; Bailey ve di ğerleri, 1973), tek karbon say ı sı  ço-
ğunluğu azalır (Bray ve Evans, 1965). Olu ş an ilk ürün a ğı r ve API 
değeri 20 civarında ağı r petrollerdir. Olgunla ş ma devam ettikçe a ğı r 
moleküller parçalan ır ve daha hafif bile ş enler olu şur. Bu geli ş meler ol-
gunlaş ma olarak nitelendirilir. 

Daha derinlerde ı sısal iş lemler sadece m.etan gazm ın oluşumunu 
gerçekleş tirir ve bu safhada ana kayalar ı n yaln ı z kuru gaz potansiyeli 
vardı r. 

Yaklaşı k olarak 149°C (300°F) s ı caklık ve 3500 m derinlikte orga-
nik metaformizma baş lar (Staplin, 1969). Bu olay kaya metamorfizmas ı -
mn yeş il ş ist fasiyesinin baş lamasından 65°C daha öncedir. Kaya meta-
morfizmas ına uğ ramış  organik maddeyse grafite dönü şür ve hidrokar-
bon potansiyeli yoktur. 

Görüldüğü gibi organik maddenin petrole dönü şürnii karma şı k bir 
takım olayların vuku ile gerçekleşmektedir. Bu olayın gerçekleş mesinde 
ise daha önce sözünü etti ğ imiz önemli faktörlerin rolü büyüktür. 

Ş ekil-13, 14 ve 15 organik maddelerin çe ş itli koşullar alt ında ve 
değ iş ik faktörlerin etkisiyle nas ıl ham petrole dönü ş tüğünü ve dönüşüm 
ürünlerini göstermektedir. 
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Şekil 13. Organik maddenin petrole donü şürnii ve kerojenin olu ş umu 

Ş ekil-15: Organik maddenin ı sı  ve derinlik ko ş ullarında ve çe ş itli 

faktörlerin etkisiyle geli ş imini ş ematik olarak göstermektedir. Burdan 

artan derinlikle vitrinit yans ı masının değ işimi, organik maddeden tü-

reyen ham petrolün olgunluk dereceleri ve de ğ iş ik safhalar ı  görlür. 
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Ş ekil 14. Organik maddenin humik ve fulvik aside dbmisinnü 

Kerojen ve karbonlu materyallerin çzlas maddesi olarak altrunaszyla 
petrol kökeni : 

Petrol kökeninin aç ıklanmas ında değ iş ik jeolojik faktörlerin dik-
kate alınması  gerekir. Petroller Kambriyen sonu ile . Tersiyer sonuna 
kadar tannı maktadır. Kambriyenden ba ş lamak suretiyle Devon'a kadar 
petrol için çıkış  maddesi yalnız denizel organizmalar ve bilhassa fitop-
lanktonlar söz konusudur. Daha sonra artan bir ölçüde petrol ana kaya 
fasiyesine göre karasal bitki materyalleride kat ılmış tır. 

Aktüel sedimanlarda petrol olu şumu için kesin bir delil yoktur. 
petrolün ç ıkış  maddesi dikkate ahndığ mda petrol olu şumu için minimum 
çökme derinliğ inin 500 m olmas ı  gerekmektedir. Bugün petrol olu ş um-
lar]. 7000-8000 nı . derinliğ e kadar ula şı r. Fakat bu derinliklerde yaln ı z 
gaz bulunmuştur. Dünyadaki tan ınmış  petrol yataklarmda s ıcaklık 
1 .50-160°C aras ında bulunmaktad ır. Hemen hemen dünyadaki petrol 
yataklar ı= hepsi sedimanter kayalar içindedir. Kum ta ş ları  % 60 ve 
karbonath kayaçlarda % 40 oran ında reze ı vuar oluş turmaktad ırlar. 
Petrol yataklamun büyük ço ğunluktaki petrolün kayna ğı  ince taneli ve 
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Ş ekil 15. Organik maddenin evriini ve petrol olu ş umu 

CH-karbonhidrat 

AA-aminoasit 

FA-fulvikasit 

"HA-hrı mikasit 

L- lipid 

karbonea zengin anakayalar gösterilmektedir. Bugün için denize!, ba-

taklık ve göl sedimardarmda petrol olu ş tuğu bilinmektedil. Hatta kö-

mürlü damarlar ın bulunduğu yerlerde bile ekonomik olmayan petrol 

oluş umlar' görülmüş tür. 

Yukar ı da yans ı til n bu jeolojik ko ş ullar ışığı  alt ı nda a ş ağı daki 

sonuçlara varabiliriz: 

Yerş el jeotermal gradyana ba ğ l ı  olarak petrol olu ş umu için ana 

kay- an ın ıninimum 500-1000 m görülmesi ve ı s ını n en az ı ndan 50-60T, 

yükselmesi lüzu ırm vard ı r. 

-- Petrol olu ş umu için kaba olarak birkaç yüzy ı l veya milyon sene 

geçmesi gerekir. 

— Aktüel sedimanlardaki bitum ile petrol bile ş imi kıyaslan ırsa, 

aktüel bitumlarm petrole göre çok az bidrokarbon (% 3-12) atomlar ı  
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ihtiva etmektedir. Bitumlar ın düş ük derecede kaynayan aromatlar ve 
asfalt ihtiva etmedi ğ i görülür. 

Jeolojik gözlemlere uygun olarak petrol olu ş umu ş u ş ekilde takdim 
edilebilir. Taze sedimanlarda ince da ğı lmış  organik materyal, artan 
ağı rlık ve derinlik ile diyajenetik de ğ iş ikliklere u ğ rar. Artan ı s ı  etkisi ile 
çözülmeyen organik maddeden çözünür bitum ve bununla beraber hid-
rokarbonlar ayr ı l ır. Hidrojence zengin maddelerin ayr ı lması  ile geride 
kalan çözülmeyen organik maddelerdeki aromatla ş ma derecesi gittikçe 
artar Metamorfizma veya kömürle ş me yükselir. 

Sedimanlardaki ince da ğı lmış  organik maddeler petrol literatürün-
de umumiyetle kerojen olarak isimlendirilmi ş tir. Bu yüksek polimerli, 
organik çözeltilerde erimez ve yüksek ı s ılarda oksijen yoklu ğunda hid-
rokarbonlar üretir. Bundan dolay ı  petrolün öne ınli çıkış  maddesi olarak 
görülür. Yap ı lan laboratuvar analizleri ile kerojenin büyük bir k ısmının 

karbonlu materyal, organik ve bitkisel kökenli oldu ğu anla şı lmış tır. 

Petrollerin kabaca farkl ı  kökenli üç fraksiyondan oluş tuğunu söy-
leyebiliriz. Bunlardan a) 350, b) 350-500, e) 500'den büyük molekül 
a ğı rlıklı  olanlardır. Kerojen veya karbonlu maddelerdeki bozulma, 
kompleks bile ş iklerden 'ba ş layarak metana do ğ ru devam ederek sona 
erer. 

Kerojenin ı sı sal parçalanmas ı  ile ilgili yap ı lan deneyler mevcut-
tur. Bu deneyler petrollü ş istler üzerinde Almanya'da gerçekle ş tlril-
miş tir (Welte, 1965). 

Eosen ya ş lı  petrollii ş eyillerde yap ı lan bu deney sonuçlar ı  a ş ağı da 
iizetlenmiş tir ( Ş ekil-16). 

200 	300 	4 00 	500 
Deney ı s ı s ı  

Ş ekil 16. Seyillerde la: ve ekstrakt iligkisi 
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Görülebilece ğ i gibi ı sı  artışı yla birlikte ekstrak miktar ı da artmak-
tad ır. Deneyde 300°C a kadar ekstrak miktar ı  daha fazla, daha yüksek 
ı sılarda ise bu yükseli ş  daha yava ş  olarak devam etmektedir. Deneyde 
gözlenen di ğer bir geli ş me ise 350-410°C aras ı nda gaz ç ıkışı nın daha 
yüksek olduğudur. Çözülen ekstrak ile bu ekstrak içinde bulunan hid-
rokarbon oranlar ıda değ iş ik sonuçlar vermektedir, Ekstrak-Hidrokar-
bon oran ı  20-30 aras ı nda oldu ğu zaman ı sı  200 °C'tı  göstermektedir. 
300-350°C civar ında bu oran 100-150 aras ında, 350°C in üstünde ise 
oran 180 civar ına yükselmektedir. 

Deney ı sısına bağ lı  olarak elde edilen ekstraksiyonlardaki de ğ iş ik 
hidrokarbonlarm (parafinler, aromatlar ve heterokomponentler) miktar ı  
Ş ekil 17 ve 18 de gösterilmi ş tir. 

c° 200 300 400 500 600 

Deney 	ı  5 ı 51 

200 	300 400 
	

500 C° 
Deney 

Ş ekil 17. Ş eyillerde ısı  ve ekstrakt ili şkisi 	Ş ekil 18. Ş eyillerde ı sı  ve hidrokarbon ili şkisi 

Ş ekil 17'de aromatlar ve heterokomponentlerde 350°C a kadar 
kuvvetli bir art ış  göstermektedir. 350°C dan sonra da yine belirgin bir 
art ış  görülmektedir. 400°C den sonra heterokomponentlerin azald ığı  
da ileri sürülmektedir. Ş ekil 18'de görülen doymu ş  HC'larda 350 °C'a 
kadar yine kuvvetli bir art ış  göstermektedir. 

Bu deneylerle ayr ıca heterokomponent, arornat ve parafin hidro-
karbon miktarlar ı= deney ı s ı sına bağ lı  olarak toplam ekstrak mikta-
rındaki durumlar ıda açıklığ a kavu ş turulmu ş tur. 

Deney sonucu aromatlarm hemen hemen sabit kald ığı , heterokom-
ponentlerin ıs ı  artışı yla azaldığı  ve doymu ş  HCIarında arttığı  belir-

lenmiş tir ( Ş ekil-19). 

Bu deneyler petrollü ş istlerdeki kerojenin ı sısal parçalanmas ıyla 
petrole dönü ş ümünü yansıtmaktad ırlar. 
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Ş ekil 20. Ekstraksiyondaki hidrokarbonlann ili şkileri 
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Parafin veya doymu ş  HC 

Naften Aromatlar ı  
Aromatlar 

1 0.eterokomponentler 	Reçine veya N50 l3ile ş ikleri 
	Asfaltlar 

Ş ekil 19. Bitum Ekstraktunn sutun kromatografisiyle aynlmas ı  

Deney sonuçlar ını  ş öyle özetleyebiliriz. 

1. Suni olarak organik maddenin ı sısal parçalanmas ıyla meydana 
gelen değ iş iklikler tabiattaki derine gömülme ve zaman faktörüyle 
oluşumuna büyük bir benzerlik gösterir. 

2. Kerojenden ı sısal parçalanma ile çözülebilir s ınırlı  miktarda 
organik madde elde edilebilir. Genellikle HC'lar ın büyük bir kısmı  
300-350°C aras ında elde edilmektedir. Bu ı s ının üstündeki veriler önem-
siz görülmektedir. 300-350°C aras ındaki ekstrak HC oran ı  20-30 ara-
sındadır. Bu da HCIann en yüksek de ğerini gösterir. Bu analizler petrol 
ana kaya anlam ı  veya belirlenmesi için çok önemlidir; 

3. Petrollerin ve sedimanların jenetik sınıflamalarında doymuş  
HC ların kullanılması  aromatlardan daha uygun olur. 

Görüldüğü gibi bitum ekstrakt ı  sütun kromata ğrofisiyle avnlabil-
mektedir ( Ş ekil-20). 

Aromatik PC 

',;100 
E 

Parafin hidrokarbonlarx 

kronatlar 

- Motarokoaponantlar 
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BÖLÜM Iv 

PETROL OLU Ş UMUNDA JEOTERMAL GRAD V AN VE ISI 
AKISININ ÖNEMI 

Tarifler : 

Daha önce s ı cakl ığı n ve jeotermal gradyan ı n petrol olu ş umundaki 
önemine k ısaca de ğ inil ıni ş tir. 

Jeotermal gradyan (Geothermal Gradient) : 

Yeryüzünden yerin derinliklerine do ğ ru inildiğ inde s ı caklık art-
maktadır. Birim derinlikteki s ıcaklık art ış  miktarma jeotermal gradyan 
denir. Jeotermal gradyan birimi °C /100 m, °C /Km. °F /100 m, °F /Km 
olarak ifade edilebilir. 

Jeoterm-al gradyan, bulunan yerin jeolojik yap ı sı  ve sedimanların 
litolojisine göre de ğ iş iklik gösterir. (Lysak, 1970). Sedimanlar ı n litoloji-
sindeki önemli değ i ş iklikler jeotermal gradyan e ğ risi üzerinde görüle-
bilir. 

Yeryüzünün ortalama gradyan ı  1.4 °F /100 In. dir. Bu de ğ er jeoter-
mal sahalarda art ış lar gösterir. Örnek verecek olursak, İ mperial Valley 
(A.B.D.) de 65.4 °C /100 m. dir. Italya'daki Larderello sahas ında 80 
°C /100 m.dir. Jeotermal gradyan yan ında kullanılan diğer bir terimde 
jeotermal ad ımdır (Geothermal step). Bu 1 °C s ı cakl ı k art ışı  için, gerekli 
olan derinliktir ve ı n / °C olarak ifade edilir. 

Is ı  Ak ı s ı  (Heat Flow) : 

Yer kabu ğun ım derinliklerine do ğ ru gidildikçe s ı caklık artar, yerin 
merkezinden d ış  k ısma yani kabu ğ a doğ ru bu ı sı nı n (enerji) yay ı lmas ı  
olur. Buna ı sı  akı s ı  denir (Lysak, 1970; Klemme, 1975). Yer derinlikle- 
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rinden gelen bu enerji yüzeye ordan da atmosfere da ğı lır. Denizlerde ise 
deniz suyuna verilir. 

Is ı  ak ı s ı nın birimi ı nicro-caljem2.san. veya k ısaltı lmış  ş ekli HFU 
(Heat Flow Unit) dir. Yeryüzünün normal' ı s ı  akı sı  1.5 ± 10 % HFU 
dur (Lee ve Uyeda, 1965; Elder, 1965). Is ı  akı s ı  değ erleri 0-3 HFU ara-
sında yayıhrsa "Normal alanlar", 3 den büyük HFU olan yerler "Ter-
mal olanlar" olarak kabul edilir. Yerin jeolojik yap ı s ı  da ısı  akısmın 
değ iş mesine neden olur. Örnek verecek olursak; 

YER  ISI AKI Ş I 

Kalkerler 0.92 ± 0.17 
Paleozoyik ya ş lı  orojenik alanlar 1.23  ± 0.4 
Mesozoyik-Senozoyik ya ş lı  Oroj e-

nik alanlar 1.92  . 049 
Okyanus ha% zalar ı  1.28  ± 0.53 
Okyanus ortas ı  sı rtlar 1.82  ± 1.56 
Okyanus çukurlar ı 	 j 0.99 ± 0.61 

Tablodan da görüleceğ i gibi Paleozoyik ya ş lı  bölgelerde ısı  akı sı  
düş ük, Mesozoyik ve Senozoyik ya ş lı  alanlarda ve okyanus ortalar ında 
jeotermal enerji alanlar ında ı s ı  akı s ı  çok yüksektir. Örnek İ talya'da 
Larderello sahas ı  ı sı  akı sı  6-16 HFU, Japonya'da Hokkaido sahas ında 

ise 15 HFU. Yine fay zonlar ında da ı sı  akı sı  yüksek de ğerler gösterir 
(Lysak, 1970). 

I stsal iletkenlik (Ther ınal Conductivity) : 

B ıı  kayac ın kendisine has ı sı  iletme özelliğ idir. Birimi mili.cal 
em°C. san. olarak verilir. Ş eyillerin ı sısal iletkenliğ i yakla şı k 2, kireç-

taş larında 3.2, kumta ş larında 4.15, kuvars mineralinde 15 tir. (Gupta 
ve diğ er, 1970). Jeotermal gradyan, ı sı  akı sı  ve ı sısal iletkenlik aras ında 
q = KT gibi bir ba ğ lantı  vardır. q- ı sı  akı sı , K- ı sısal iletkenlik, T-Jeoter-
mal gradyan, K mili cal /cm °C san. olarak bulunur. 

Herhangi bir yerin jeotermal gradyam ve buna ba ğ lı  olan ı sı  akı sı , 
jeolojik geçmi ş te bugünkünden farkl ı  olabilir. Petrol oluşumunda et-
kili olan bu üç parametrenin birbirleriyle olan ili şkileri Ş ekil 21'de gös-
terilmektedir. 

Ş ekilde aç ık bir durumda petrol oluşumunu ve geliş iminde sıcaklık, 

Jeotermal gradyan ve derinlik aras ında ilişkiler görülmektedir. 
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Ş ekil 21. Yeralt ı  S ıcakhğma bağ lı  olarak hidrokarbonlarda dikey zonlanma (Landes, 1967) 

PETROL OLU Ş UMUNDA SICAKLI Ğ IN ÖNEMI 

Daha önceki bilgilerimizde petrol ve tabii gaz ın organik kökenli 
olduğunu, bununda sedimanlar içinde biriken organik maddelerin (kero-
jen) ı sısal değ iş imi ile petrol anakayasindan türedi ğ ini söylemiş tik. Pet-
rol olu şumunun organik kökenli oldu ğu ara ş tı rmac ıların büyük bir kısmı  
tarafından kabul edildiğ i aç ıklanmış tır (Vassoeviç ve dig. 1970-1972; 
Tissot ve Espitaiie, 1975; Guillemot, 1964; Levorsen 1967; Welte 1965 
v.d.). 

Petrol olu şumunda ı sı nın en önemli bir faktör oldu ğu da yine ara ş -
tırmac ılar tarafından kuvvetli bir ş ekilde vurgulanmaktad ır. Organik 
maddenin petrole dönü ş mesinde etkili olan faktörleri ş öyle sıralayabi-
liriz. 

a. Sıcaklık 

b. Jeolojik zaman 

e. Bas ınç 

d. Bakteri etkisi 

e. Kimyasal etkenler. 
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S ıcaklığı n petrol olu ş umu üzerindeki etkisini belirlemek için saha 
gözlemleri ve laboratuvar analizleri yap ılmış t ır (Tissot ve Pelet, 1971; 
Maksimov ve Safanova, 1973; Week, 1971 ve Levorsen, 1967). 

a. Laboratuvar Deneyleri: 

Laboratuvarlarda, ana kayadan al ınan örneklerden s ıvı  ve gaz 
hidrokarbonlar elde edilebilir. Backer (1974) de petrol kuyular ından 
aldığı  ana kaya örneklerinden kapal ı  kaplar içinde ve oksijensiz ortam-
da ı sıtmak suretiyle s ıvı  ve gaz hidrokarbonlar ı  elde etmiş tir. Bu deney-
lerde s ıcaklık devamlı  ve dakikada 9°C art ırılmış tır. 130°C ı sıya kadar, 
ana kaya içinde bulunan ve jeolojik zamanlar boyunca olu ş muş  ve ana 
kayadan göç etmemi ş  hidrokarbonlar srv ılaş tırılmış tır. Bundan sonra 
480°C ye ula şı ldığı nda ana kayadaki kerojenden, yeni s ıvı  ve gaz hidro-
karbonlar türemi ş tir. Ayn ı  ş ekilde diğ er ara ş tırmac ı larda (Bordonare 
1970; Durand ve Espitalie 1973; Tissot ve Pelet, 1971) buna benzer 
sonuçları  elde etmi ş lerdir. 

Diğer yandan bitümlu ş istler üzerinde yap ılan deneyler kerojenin 
petrole dönü ş mesinde sıcaklığı n önemini belirgin bir ş ekilde ortaya 
koymu ş tur. Bitümlü ş istler, bol oranda kerojen içeren ince taneli sedi-
manter kayaçlard ır. Bu kayaçlardan s ıcaklık yard ımı  ile (yakla şı k 500 
°C) ş ist petrolü elde edilebilir. Bu petrol ham petrole çok benzer. Bitumlu 
ş istlerden petrol üretimi bilhassa 1973 y ılındaki petrol krizinden sonra 
hızlanmış tır. Bu yolda yeni metodlar geli ş tirilmi ş  ve de geli ş tirilmekte-
dir. Aynı  ş ekilde kömürlerden petrol ve gaz üretimi de h ızlanmış tır. Bu 
iş lemler için geliş tirilmiş  metodlar kullanılmakta ve daha da modern 
ve ekonomik metodlarm geli ş tirilmesine çalışı lmaktad ı r. 

Bilhassa B. Almanya'da 1973 y ı lındaki petrol krizinden sonra gerek 
bitümlu ş istlerden ve gerekse kömürlerden azami enerji üretimine ba ş -
lanmış tır. Memleketimizde ise bu metodlar ın kullanılması  henüz ekono-
mik görülmemektedir. Bu yöntemlerle elde edilecek enerji üretiminden 
önce bitümlu ş istlerin bu konuda ekonomik olup olmad ığı nı  belirlemek 
gerekir. M.T.A. Enstitüsünde bu hususta ara ş tırmalar görülmüş se de 
yeterli önem ve hassasiyet verilmemi ş tir. Oysaki biz de çok bölgelerde 
bitumlu ş istler ve asfalth ş istler mevcuttur. 

b. Saha Gözlemleri: 

Petrol yataklar ında yap ılan gözlemler sonucu, yüzey den derinlik-
lere doğ ru üç hidrokarbon zonu belirlenmi ş tir. Alta doğru: a) est 
gaz zonu, b) Petrollü zen, c) Petrol-gaz zonlar ıdır (Sokolov, 1975; Vas-
soevic ve diğ erleri, 1972). 
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a) Üst gaz zonunda sadece metan gaz ı  vardır. Bu gaz biyokimyasal 
kökenlidir. Yani aerobik ve anaerobik bakterilerin organik maddeye 
etkisiyle olu ş ur. Bu yolla olu ş an metana (CH 4) bataklık gaz ı , (marsh 

gas veya vamp gas) denir. Batakl ık gaz ı  C i  yönünden daha zay ıf ol-

duğ u için s ı cakl ık etkisiyle olu ş mu ş  olan diğer derindeki gazdan kolayca 

ayrıhr. Gaz ın olu şum derinliğ ini baz ı  yazarlar 800-1200 n ı . olarak ve 

olu ş um ı sı sını  da 50°C a kadar kabul etmektedirler. Daha altta s ı cakl ık 

etkisiyle al ınan metan gaz ına bu geçi ş te dü ş ünülmektedir (Hedberg, 
1974). 

b) Petrol zonu; bu zonda en çok petrol yer al ır. Burda petrolle 
birlikte elbette gaz da bulunur. Petrol zonu.nun derinli ği ve kalınlığı  

değ iş iktir. Ihtiva etti ğ i petrolün yo ğunluğ u yukardan a ş ağı  azalı r. 

Petrol zominun üst yüzeyinin s ı caklığı  60°C alt s ı caklığı  ise 135°C 
olarak kabul edilmektedir (Vassoevic ve dig. 1970), Baz ı  yerlerde alt 
yüzey s ıcaklığı  175°C ye kadar ç ıkabilir. Baz ı  yazarlara göre de bu zon 
60-160°C aras ında s ımrlanm ış t ı r. 

e) Petrol ve gaz zonu; Landes (1967) kuyu loglar ından elde etti ğ i 
bilgilerle Şekil 21'de hidrokarbonlarda gözlenen dü ş ey zonlamay ı  ver-

miş tir. Bu petrol zonlar ı nın derinliğ i bölgenin jeotermal gradyan ına bağ -

lı dır. 

Pusey (1973) yer yüzündeki önemli petrol yataklar ında yaptığı  

ara ş tırmalar sonucu petrol olu şumunun 65-150°C aras ında oldu ğunu 

benimsemekte ve bu zona s ıvı  penceresi ad ım vermektedir (liquid win-
dow) ( Ş ekil 22). 

Daha altta yani 300°F veya 150°C den sonra s ıv ı  bidrokarbonlar 

ı sı  etkisiyle gaza dönü ş tüğü "termal gaz zonu" yer al ır. 

Buradan da s ıvı  lı idrokarbonlar ın bulunduğu derinlik bölgenin jeo-

termal gradyana ba ğ lılığı  ortaya ç ıkar. Buraya kadar söz edilen s ı cak-

hklar ( Ş ekil 2 ve Ş ekil 21 de) petrolün ana kayadaki durumlar ı  için 

geçerlidir. Oysaki bugün bu s ı caklık değerlerinden daha küçük petrol 

yatakları  mevcuttur. 

İş te burda, petrolün olu ş tuktan sonra göç etti ğ ini hatırlamam ı z 

gerekir. Bu konuya ayr ı ca değ inilecektir. Ayr ıca buna, jeolojik geli ş im-

ler, bölgesel yükselmeler ve yörenin ı sı  akı s ındaki değ i ş ikliklerde neden 

olabilir. 

Kömürlü sahalarda, sedimanlar içinde s ıv ı  penceresi olmaks ı z ın 

gaz olu şumlar' görülür. 
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Ş ekil 22. Yeraltı sı caklı gına bağ lı  olarak hidrokarbonlarda gözlenen zonlanma (Pusey, 1973) 

Ş ekil 23'te ş imdiye kadar anlat ılan hidrokarbon birikimindeki di-
key zonlaş may ı  özetleyebiliriz. Verilen derinlik de ğerleri yakla şı k olup, 
hidrokarbon zonlar ı  yine bölgenin jeotermal gradyaruyla.  ilgilidir. 

T 	R 

Ş ekil 23 Hidrokarbon zonlar ı  (Urban, 1976; Vassoyevich, 1970; Sokolov, 1976) 

Yüzey ve kuyu numunelerinden elde edilen de ğ iş ik derinlikteki 
Tersiyer ve Jura ya ş lı  ş eyil örnekleri ayr ıntı lı  olarak incelenmi ş tir. Her 
bir örnekteki hidrokarbon, reçine ve asfalt miktarlar ıyla toplam organik 

Hidrokarbon 	Reçine ± Asfalt .. 
karbon miktar ı  hesaplanm ış  	  go- 

Toplam Organik Karbon 

55 



D
E

R
İ N

L
İ K

 1
m

)  

500 

1000 

1500 

2000 

2 500 

mülme artt ıkça ve s ı cakl ık yükseldikçe, yukardaki oranda önemli art ış -
lar görülmektedir. Kerojen miktar ında ise bir azalma olmaktad ır ( Ş ekil 
24). Buradaki art ış  bilhassa 1500 m'den sonra aç ık olarak görülmektedir. 

LC• Reeine• Asfalt  

Top1.0rganik Karbon 

Ş ekil 24. Paris Havzas ı , Jura yaş l ı  şeyillerdeki HC 	Reçine 	asfalt/Topl. Org . karbon'a oranı  
(Tissot ve diğerleri, 1971) 

Sedimanter havzalarda diyajenez'den sonra geli ş en gömülme ve 
buna paralel olarak artan s ı caklığı n etkisiyle gerek ana kayan ın mineral 
bile ş iminde ve gerekse ana kaya içinde bulunan organik maddenin (kero-
jen) kimyasal ve fiziksel özelliklerinde önemli de ğ iş iklikler olur. 

Sıcaklık artışı yla oluş an bu geli ş meleri bir tablo halinde göstere-
biliriz. Bu isimlendirmeler yazarlara göre de ğ iş iklerde sunabilir (Ş ekil 25). 

Bilindiğ i gibi üç çe ş it kerojen mevcuttur. Kerojenden, artan ı s ı  
ile hidrokarbonlar üretilebilir. Bu hidrokarbonlar ın yanında da H 20, 
CO 2  gazları da dış arı  çıkar. Bu kerojenden ç ıkan ürünlerin oran ı , kerojen 
tipine ba ğ lıdır. Kerojen, sapropel yönünden zengin ise, daha çok s ıvı  
HC oluş acaktır. 

Eğ er kerojen hümüsce zengin ise esas olarak HC lar olu şur. Doğ ada 
ise bu maddelerin mü ş terek bulundu ğu kerojen mevcuttur. 

Kerojen tiplerinden artan ı s ı  ile olu ş an HC'lar Ş ekil 26 da gösteril-
miş tir. 

S ıcaklığı n etkisiyle kerojende olan de ğ iş iklikler : 

Petrol ana kayas ının gömülmesiyle kerojenin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinde önemli de ğ iş iklikler gözlenir. 

a. Element yüzdesi ve oranlar ındaki de ğ iş iklikler. 
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L İ TO J E N E Z OLU ŞAN PETROL VE GAZ 

SEDİMANTOjENEZ  

PROTOD İ YAJENEZ 

MESODIYAJZVEZ 

APODİ YAJENEZ 

M 	ETAN 

C13 -yönünden fakir 

PROTOKATAJENEZ PETROL OLU Ş UM FAZI 

MEOOKATAJENEZ GAZ FAZI 

APOKATAJENEZ 

METAJENEZ 

. 

Kaya metamorfizmas ı  organik 
maddenin grafite dOnü ş wesi 

Şekil 25. Litojenez ve hidrokarbon olu şum ilişkisi 

0.1 	 0.2 

Şekil 26. Kerojen tipleri ve hidrokarbon üretimi (Tissot ve Espitaile, 1975) 

Kerojeni oluş turan C, H, O, N ve S elementlerinin yüzde ve oran-
larında, kerojenin geçirdi ğ i sıcaklık geliş imine göre değ iş iklikler olur. 

Ana kayamn gömülmesi artt ıkça, kerojendeki C yüzdesi artar, 0 ve 
S yüzdeleri azal ır. H ve N. yüzdelerinde ise pek belirgin bir de ğ iş iklik 
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görülmez. Kerojendeki H /C = İ H (Hidrojen ndeksiı ) ve 0 /C 	İ O 
(Oksijen indeksi) oranlar ı  bilinen kerojenin hangi tür olduğunu ve hangi 
hidrokarbonun tiiretilebilece ğ ini gösterir (Jonathan, 1976; Tissot ve 

Espitalie, 1975). 

h. Vitrinit ışı k yans ıma gücünde de ğ iş iklikler: Karasal kökenli 
bitkilerin linyit kırı ntılarından olan vitrinit, kerojen içinde belirli oran-
da bulunabilir. Bu maddenin ışığı  yans ı tm.a gücü parlat ılmış  yüzey 
üzerine gönderilen ışı ktan yans ıyan miktar ının emilene oramd ı r. 

Bu oran, Ro olarak bilinir ve % şekliyle ifade edilir. Vitrinitin 
yansıtma gücü, kerojenin geçirdi ğ i metamorfizmaya göre de ğ iş ir. Meta-
morfiz ına artt ıkça yans ı ma gücü de artar. Vitrinit yans ıma de ğ erleri 
HC lar ın olgunluk safhalarm ı  yansitmas ı  nedeniyle önemlidir. 

Ro = 0-0.50 % ise çok az petrol olu şumu 

Ro 	0.50-1.0 % ise bol petrol olu ş umu 

Ro ---- 1.0-3 °,/,, ise yaş  ve kuru, gaz olu ş umu görülür. Petrol olu ş -
muş sa bile gaza -  dönüşür. 

R, '> 3 ise gaz ve s ıvı  HC bulunmaz. 

Bu organik maddenin ın.etamorfize_ oldu ğunu yani grafite dönü ş -
tüğ ünü gösterir: 

e. Spor ve pollenlerin renk ve ışı k geçirgenliklerinde değ iş iklikler: 

Organik maddenin metamorfizmayla spor ve pollenlerin renk ve 
ışı k geçirgenlik özellikleri de ğ iş ir. Çökelme esnas ında beyaz, kirli beyaz 
ve ışı k geçirgen olalı  lı u fosiller ilerleyen gömülme ve artan ısı  de ğ er-
leriyle sar ı , kahve ve siyah renkli olurlar. Sar ı  renk üst gaz zonunu, 
kahve renk petrol zonunu, siyah renkte alt gaz zonunu gösterir (Urhan, 
1976). Spor ve pollenlerin bu özellikleri ya mikroskop alt ında gözle 
veya ışı k miktarını  ölçmek suretiyle saptan ır (Raynould ve Robert, 
1976). 

d. Fluoresans özellikte de ğ iş iklikler 

Kerojen, flüoresans öZelli ği olan bir organik maddedir. Organik me-
Aamorfizma -  derecesi artt ıkça kerojenin bu özelli ğ i azalır. Vitrinit yan-
- suna gücü % 1.5 oldu ğunda, -Kerojenin flüoresans özelli ğ i tamamen 
kaybolur (Rynould ve Robert, 1976). 
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Ş ekil 27, Kumtaşı  gözeneklili ğ inin derinliğe bağ l ı  olarak de ğ iş imi (Klemme, 1975) 

144 ° C 

Laboratuvar deneyleri yakla şı k 300°F (150°C) ta kerojenin bu özel-
liğ inin tamamen kayboldu ğunu göstermi ş tir. 

Organik maddenin bu özelliğ iyle de HC'un olgunla şı na derecesi ve 
dolay ı sıyla petrol ihtimali belirlenebilir. 

PETROL ARAMALARINDA SICAKLIKTAN •FAYDALANMA 
IMKANLARI 

Daha önceleri belirtti ğ imiz gibi, petrolün büyük bir k ı smı  kumta şı  
hazne kayalar ı nda bulunmaktad ır. Gerek saha ve gerekse laboratuvar 
gözlemleri derinliğ in artmas ıyla buna bağ lı  olarak s ıcaklık ve bas ıncın-, 
da artt ığı n ı  göstermiş tir. Petrol hazne kayas ı  olan kumta ş larmın da 
gözenekliliğ i do ğ ru: orant ıkolarak azal ı r ( Ş ekil 27). Bu hususta çok ay-
rınt ı lı  incelemeler yap ı lMış tı r. 

Artan derinlikle birlikte s ı cakl ıkta artmakta ve petrolün viskositesi 
azalmaktad ır. Bu verilere göre, yüksek jeotermal gradyan ı  veya ı sı  akı sı  
yüksek olan sahalarda petrol ve gaz s ığ  ortamlarda olu ş acaktır. Yüksek 
sıcakl ıktan dolayı  a ğdahhk düş ecek ve dolayı sıyla petrolün göçü kolay-
laş acakt ır. S ığ  ortamlardaki gözeneklilik daha büyük olacak, önemli 
miktarda petrol ve gaz hazne kay-ada toplanacakt ır. . 
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Sonuç olarak, yüksek ı s ı  ak ı s ı  olan alanlarda k ı r ıntı lı  hazne kayalar 
içinde petrol bulma imkanlar ı  daha büyük olacakt ır. Fakat bu sonuç 
o sahada petrol ana, hazne ve örtü kaya fasiyesleriyle kapanlar ın mevcut 
olmas ıyla geçerli olur. Jeotermal alanlar ise ı s ı  akı sının çok yüksek 
olması  dolayısıyla petrol aramac ı lığı nda önemli de ğ ildir. 

Sovyetler Birliğinde petrollü alan ın jeotermal gradyan de ğ eri 
1.4-2.7°F /100' fit aras ı nda yer al ı r. 

Viyana havzasında petrollü alan ın jeotermal gradyan ı  1.4-2.0°F 
100' fit aras ındadır. 

Texas eyaletindeki petrol yakalar ında bu de ğer 1.4-2.7°F /100' 
fit aras ında yer al ır. 

Miyosenden bu yana okyanusla ş makta olan E ğ e denizinde 1-2.7 
HFU aras ında ı sı  akı sı  değ erleri belirlenmi ş tir. Yunanistan E ğ e deni-
zinde Ta ş oz adas ı  yakınlarında petrol yataklar ı  bulmu ş  ve üretmekte-
dir. E ğ e denizinin diğ er yerlerinde de petrol bulma ihtimali yüksektir. 
Bu denizde gelecekte elbette petrol aramalar ı  yap ılacakt ır. Bunun için 
gerekli zaman ve teknolojinin seçimi ve tedariki yap ıldığı nda ba ş lana-
bilir. 

Grabenlerde, yüksek ı s ı  akı sı  yanında petrol olu şumu ve kapan-
lanmas ına çok elveri ş li özel bir sedimantasyonun bulundu ğunu belirt-
mek gerekir. 

Yukarda verilen örneklere göre ısı  alçı sı  1.5-3.0 HFU, jeotermal 
gradyan ı  1.4-5.0°F /100'fit aras ı nda olan kırıntılı  sedimantasyonun bu-
lunduğu alanlar ekonomik miktarda petrol verebilir. Petrol olu ş tuktan 
sonra göçe zorland ığı ndan, bu göç esnas ında ı sı  da petrol ile birlikte 
daha az s ıcak ortamlara ta şı nacakt ır. Böylelikle petrollü bölgeler çev-
reye oranla daha fazla ı sıya sahip olurlar. Böylece petrollü bölgelerin 
jeotermal gradyan ve ı sı  akı sı  daha büyük, izoterm e ğ rileri yüzeye daha 
yakın olacaktır. 

Görüldü ğü gibi, jeotermal gradyan ve ısı  alçı sı  petrol aramalar ı nda 
çok önemli ip uçlar ı  vermektedir. 

Organik madde üzerine ı sının etkisi ve HC olu ş umunu, kömürlü 
maddelerle kar şı la ş tırdığı mızda a ş ağı daki tablo elde edilir ( Ş ekil 28). 
Bu karşı laş tırma tablosu, Reynolud ve Robert, 1976; Hood ve (lig. 
1975, tarafından verilmiş tir. 

60 



T
H

Y
IL

  
ti(111d >1  

vitrinit 
yans ı mas ı  

karbon 
% 

flüorır. 
sana 

spor 
pollen 
rıonji 

sı oakl ık 
oc 

hidrokarbos 
olussau 

1 

2111 0.2 
0.25 ıııı  

ııı<
 

T
i 

0.3 

&
T, 7 SI 

0.4 
0.5 
0.6 P ITR 01. 

77 

if,O
f  

135 °C 
87 . (175  oc)  YAŞ  GAZ.  

1.5 
2.0 	. 

91 

&
IS:M

U
T:V 

2.6 [ O
  

I 

KURU Gı lıZ 

3.0 

"
f
 I  :

 

GAZ TOK 
a; 
;.,  ... 	+., 

93.5 
G Z 

U4* 	03 

Şekil 28. Organik metamorfizman ın mitleri-hidrokarbon olu şumu ve bunların karkulaştuı lmam 



BÖLÜM 

TABII KATI PETROL B İTUMUNUN PETROLOJ İ S İ  
VE .ADLANDIRILMASI 

Kat ı  petrol bitundar ı  nadir olarak petrol yataklar ı  olu ş tururlar 
(Helmut Jacob, 1976). Bunlar sedimanlar içinde kristal bo ş lukların' 
dolduran, çatlaklarda, fosil bo ş luklar ı nda ve diğer mikroho ş luklarda 
dolgu olarak çok s ık bulunurlar. Böyle mikro bitundar petrol ana ka-
yas ı  ve hazne kayalarda da görmek mümkündür. Kat ı  petrol bitumlar ı  
sert linyit safhas ından grafit safhas ı na kadar meydana gelebilirler. Gra-
fit safhas ındaki bitum kimyasal olarak bitum olmay ıp yalnı z bitum 
kökenindendir. 

Morfolojik görünüşü kat ı  bitumlarm ay-ırımmda hiç bir bilgi ver-
mez. Yaln ız optik özellikleri (reflexiyon özelli ğ i) yard ı mıyla petrol im-
mersiyonunda ay ırmak mümkündür. Asfalt ve asfaltitler az veya çok 
petrol irnmersiyonunda çözülürler. Bu nedenle bu tip bitumlar ı  
mersiyonunda filme almak ve daha sonra petrol-immersiyonunda ref-
lexiyon özelli ğ ini bulmak gerekir. Kat ı  hitumlar < % 0.2 kadar bir ref-
lexiyon değ erine sahiptirler. Reflexiyon de ğ erleri yalnız hitumlar ın ay ı -
rı mında yeterli olmamaktad ı r. Bunun yan ında Flüoresans özelliklerinin 
veya diğerlerinin de belirlenmesi gerekmektedir. 

Asfaltlarda reflexiyon de ğeri hemen hemen % 0 iken grafite - dönüş -
müş  bitumlarda °A,' 10 kadard ır. Bitumlardaki .Flüoresans de ğerleri de 

0 ile > °,4, 20 aras ı nda yayılır. 

.Ay ı rtman olan di ğer bir özellikte çapraz nikel alt ındaki davranış -
ları dır.. Zayıf yans ı tma özelliğ ine. sahip olan bitumlar optik olarak izot-
roptur. Petrol, Gaz ve Ozokerit burda bir istisna te şkil eder. Ozokerit 
optik olarak anizotrop ve de ğ iş ik bir kristal yap ı sı  sunar. 

Diğer benzer bir özellikte bit ıtımın çözünürlüğü veya mikro akış  
noktas ı dır. Bu gözlem özel bir mikroskop alt ında yap ı lı r. 
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Kat ı  petrol bitumunun isimlendirilmesi ve s ı n ı fland ı r ı lmas ı : 

Bu .s ı nıflama fiziksel ve kimyasal analizlere dayanmaktad ır. Bu 
sı niflama büyük bir ço ğunlukla kabul edilmi ş tir. Könı iirler bu s ı nıfla-
maya alınmamış lard ır. 

S ını flama: 

a) Ozokerit 

b) Asfalt, Gilsonit. Glanzpech ve Grahamit 

e) Liverit, Wurzilit ve Albertit 

d) Epi-, Meso-, ve Kata-impsonit 

Grupları n Petrolojik özellikleri : 

Bu gruplar ı n önemli özelliklerine k ısaca de ğ inilecektir. , 

a) Ozokerit : Flüoresans, özelliğ i kuvvetli-çok kuvvetlidir. Optik 
olarak anizotrop ve petrolsüzdür. Bu özelli ğ i nedeniyle optik. izotrop 
olan Asfalt ve Wurzilitten ayr ı l ır. Petrol ihtiva eden Ozokerit.; optik 
olarak izotrop ve flüoresans de ğ eri çok fazlad ır. Bu özellikle petroldekine 
benzer, fakat aggregat durumuyla petrolden ayr ı lır. 

b) Asfalt, Gilsonit, Glanzpech ve Grahamit 

Bu grup bir geli ş im ilerleme s ıras ı nı  karakterize eder. Bu s ıralama-
da, reflexiyon de ğeri artar fakat flüoresans de ğ erleri azal ır. Asfalt ve 
diğ er üç asfaltitler az veya çok olarak ya ğ -immersiyonunda çözülür. 
Bu nedenle su-immersiyonunda incelenmesi gerekir. 

İ mmersiyon yağı  veya Benzinde çöziilme özelli ğ i, çözülmiyen Wur-
zilit ve Albertitt'en ay ı rtman özellik olarak kullan ılır. 

c) Liverit, Wurzilit ve Albertit : 

Bu bir geliş im s ıras ını  gösterir. Liveritten Albertit'e do ğ ru reflex-
siyon değerlerde bir art ış  flüoresans de ğerlerde ise bir azalma görülür. 
Liverit naftanik bir asfaltt ır. Optik özellikleriyle ş imdiye kadar normal 
asfaltlardan ayr ılamamış tı r. 

Wurzilit ve Albertit immersiyon ya ğı nda ve benzinde çözülmez. Bu 
zellikleriyle Asfalt ve Asfaltitlerden ayr ılı r. 
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d) İmpsonitler : 

Bunlar karbon karakterli olup metamorfik bitum ürünüdürler. 
İ mpsonitler hem Grahamit hem de Albertitlerden olu ş abilir. Bunların 
alt reflexsiyon de ğerleri % 0.8 -üst reflexiyon de ğ erleri ise yakla şı k % 
10 dur. Bu geni ş  yay ılı mlı  Reflexsiyon de ğerleri nedeniyle yazar Epi-
Meso ve Kata impsonitlere ay ırmış t ır. 

Epi-İ mpsonitlerde reflekoryan 0.8 — 2.8 % 

Meso- 	" 
	 77 	2 . 8 — 3 . 5 % 

Kata- 	" 
	 99 	3.5 —10 	% 

Bütün impsonitler flüoresans özelli ğ i göstermezler. İ mnıersiyon 
yağı nda ve benzinde çözülmez ve akma noktas ına sahip de ğ ildirler. 

Kat ı  petrol bitumlar ınm sımfland ırılmas ı  a ş ağı da tablo halinde ve-
rilmiş tir ( Ş ekil 29). 

KATI PETROL B İTUMU (OLGUN OLMIYAN PETROL) 

Asfaltca zengin 	 Ağı r Parafinik 
Petrol 

Asfaltit 	 1 

Gilsonit 	 Hafif parafinik 
petrol 

Glanzpecp 

Grahamit 

Ozokerit 

Naftani k asfalt 

Liverit 

Wurzilit 

Albertit 

1 

Epi-Impsonit 

Meso-İmpsonit 

Kata-İ mpsonit 

Ş ekil 29. Katı  petrol bitumunun değ iş ik grupları nın kökeninin ş ematik gösterili ş i. 

Katı  petrol bitumlar ının karakteristik ay ırtman özellikleri olan 
flüoresans ve refleksiyon ili şkileri şekil 30 ve 31'de verilmi ş tir. 
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BÖLÜM VI 

PETROL YAGLARININ FIZIKSEL ÖZELLIKLERI 

Petrol jeologu için, petrol ya ğ lar ı nın önemli olan özellikleri a ş ağı -

dadı r. 

1. Yoğunluk (özgül ağı rl ık) 

2. Hacim 

3. Ağdalıhk (Viskosite) 

4. K ı r ı lma indisi 

5. Flüoresans özelli ğ i 

6. Optik etkinlik 

7. Renk 

8. Doku 

9. Akma noktas ı  

10. Patlama ve yanma noktas ı  

11. Geniş leme katsay ı s ı . 

1. Yoğunluk (Ozgül Ağı rlık): 

Bir maddenin yo ğunluğ u belli bir hacminin a ğı rlığı dır. ABD'de ayak 

küp ba şı na libre ile anlat ılı r veya gr Ic ın3  cinsinden verilir. Özgü' a ğı rlık, 

bahis konusu madde ile saf suyun e ş it hacimlerinin ai,;-;ırlıklarmın oran ı -

dır. Hacim; s ı cakl ık ve bas ınçtan etkilendi ğ i durumlarda, hacim ve s ı -

cakl ık koş ulları  belirtilmelidir. ABD'de uygulama da 60°F (15,4°C) 
ve 1 atmosfer bas ınçtaki petrol ve suyun birim hacimlerinin a ğı rlığı  kar-

şı laş tırı lır. De ğ iş ik s ı cakl ı kta yap ı lan ölçümler söz konusu s ıcakl ık ko-

ş ullar ı na dönü ş türülür. Ham petrolün fiyat ının yo ğunluğu ile ilgili ol- 

66 



ması  nedeniyle yoğunluğ un tayini ve bilinmesi önemlidir. Yo ğunluk 
petrolün bile ş imi ve ihtiva ettiğ i gaz miktar ına bağ lı dır. Doymuş  hidro-
karbonlar (Metan v.d) hafif moleküllü Hidrojen iyonlar ı  ihtiva ettiğ i 
için yo ğunlukları  daha küçüktür. Aromatlarda ise daha fazlad ır. Bu 
durumda gaz miktar ı  yo ğunluğu dü şürücü etkide bulunur. Petrollerin 
yoğunluklar ı  0.5-1.0 aras ında yay ı lı r. Yo ğunluk için de ğ iş ik birimler 
kullan ı l ı r. ABD'de API, Avrupa'da ise Baume dereceleri ayn ı  amaçla 
kullaml ı r. Petrolün bulundu ğu derinliğ e göre yo ğunluk azalı r. Fakat 

kuraldan ayrılan durumlarda görülmektedir. Bilhassa s ıcaklığı n art-
ması  ile petrolün yo ğunluğu kuvvetli bir ş ekilde azalır. API a ğı rlığı ; 
özgül a ğı rl ık, viskosite ve özgül a ğı rlıkla ilgili diğ er fiziksel özelliklere 
bağ lı  olmayıp arzuya göre al ınmış  bir ağı rlık ölçeğ idir. API'nın düşük 
değ erleri, özgül a ğı rlığı n yüksek değ erlerine kar şı lık gelmektedir. 

141.5 
API 	 131.5 

60°F de özgül a ğı rl ık 

Buna benzer bir birimde Avrupa'da kullan ılır. Buna Bauma dere-
cesi denmektedir. 

özgül a ğı rl ık 
Bauma 	

ö 60°F de 	
130 formülüyle veriler. 

Yoğunluk ile bu birimler aras ında. aş ağı daki ili şkiler vard ır. 

Yoğunluk 
60°F (15.4°C) 

Bauma 
Derecesi 

API 
Ağı rlığı  

1.0000 10.0 10.0 

0.9333 20.0 20.1 

0.8750 30.0 30.2 

0.8235 40.0 40.3 

0.7778 50.0 50.4 

S ı caklığı n özgül a ğı rlığ a olan etkisi: 

S ı cakl ık 	özgül ağı rlık 	API Değ eri 

60°F 1.00 10.0 

100°F 0.98 12.9 

200°F 0.96 15.9 

300°F 0.92 22.3 
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Görüldüğü gibi sı caklığı n art ışı  yoğunluğun düş mesine neden ol-
maktadı r. 

Ham petrolün farkl ı  sı cakl ıklardaki a ğı rlığı  

60°F'ta a ğı rlık API değ eri 

0.90 25.7 0.00036 

0.80  45.4 0.00039 

0.70  70.6 0.00049 

C her bir (1 °F) s ıcaklık değ iş imi için a ğı rlıktaki de ğ iş im miktar ı - 
dır. 

Ham petrol yo ğunluğunun derinlik ile azald ığı nı  söylemiş tik. Buna 
aş ağı daki veriler örnek olabilir. 

Derinlik (Fit) API Yoğunluk 

500-2000 30-35 0.88-0.85 

2000-5000 35-40 0.85-0.82 

5000-6000 40-45 0.82-0.80 

2— Hacim: 

Petol ve gaz beraberce bir petrol yata ğı nda meydana gelmektedir. 
Her ikiside birbiri içinde kolayl ıkla çözülebilir. Petrol içinde çözünen 
gaz miktarı , bas ınçla do ğ ru orant ılı dır. Yani bas ınç ne kadar yüksek ise 
çözülebilecek gazda o oranda yüksek olur. Petrol içinde her bir gaz 
taneciğ i o ortamda yaln ız bulunuyormuş  gibi çözülür. Artan bas ınçla 
orantılı  olarak petrol daha fazla gaz olarak hacmini geni ş letir. Bu du-
rum doygunluk bas ıncına eri ş inceye kadar devam eder. E ğer petrol 
üzerindeki bas ı nç doygunluk bas ıncından daha fazla artacak olursa 
petrol içinde art ık gaz çözülemez ve bu noktaya eri ş tikten sonra da 
artan bas ınçla petrolün hacminde azalma olur ( Ş ekil 32). 

3. Ağdabılık = Viskosite: 

Viskosite, petrolün akıellığı nın bir ölçüsüdür. Yüksek viskositeli 
bir sıvı  a ğı r olarak hareket eder. Viskositenin birimi poise olarak al ınır. 

Bunun yüzde biri Centipoise (cp) dir. Ayr ı ca bir de kinematik vis-
kosite vard ır. Bu viskosite Poise'nin yo ğunluğ a bölünmesinden elde 
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Ş ekil 32.. Petrol'de bas ı nç-hacim ili şkisi 

edilir. Ham petroller 1-120 cp aras ında bir viskositeye sahip olurken 
tuzlu su 0.5 cp gibi bir viskositeye maliktir. Viskosite, petrol içinde çö-
zülmüş  gaz miktarına bağ lı dır ve petrolün bile ş imi ile çok yakından ilgi-
lidir. Ağı r moleküllü petroller (Aromatlar) daha viskosdurlar, doymu ş  
hidrokarbonlar (metan vd.) ise daha az viskos olup üretimleri bu nedenle 
daha kolayd ır. Viskositesi yüksek olan a ğı r petrollerin i ş letilmesi için 
değ iş ik metodlarla onu ak ı cı  hale getirmek mümkündür. Bu metodlarm 
başı nda sı cak su buharı , CO 2  verme v.b. gelmektedir. 

Örnek olarak 50 atü ve normal yatak s ıcaklığı nda B. Almanya'da 
yapılan deneylerden petrollerde 

Rühme 	 — 8 

Lingen 	 — 5,5 

Lüben 	 - 4 

Rühlermoor 	—115 

Reitbrook 	 — 55 viskosite de ğerleri bulunmu ş tur. 

4. Kırılma indisi: 

Kırı lma indisi petrolün kimyasal bile ş inıine bağ li olan karakteristik 
bir büyüklüktür Kırılma indisi değerleri petrolün yo ğunluğuna göre 
1.39-1.60 aras ında yay ıhr. Kırılma indisi, petrolün yoğunluğu ve kim-
yasal bile ş imi ile çok yakından ilgilidir. ındis ölçümleri Abbe ş en Ref-
raktometresi yard ımıyla ölçülebilir. 
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35. Flüoresans: 

Petrol ve petrol l ı tumları  ültraviyole ışı n saçan kuvars lambas ı  
alt ında flüoresans özelli ğ i gösterir. Fliioresans renkleri sar ı , kahve rengi, 
yeş il ve mavidir. Küçük miktarlardaki petrol s ıvılar ı  bile CC1 4  için de 
belirgin bir flüoresans gösterirler. Bu flüoresans renklerinin belirmesiyle 
karot ve k ırıntı  numuneler de mevcut petrol hidrokarbonlarm ın varlığı  
ortaya konabilir. 

Bu analiz CC14  içinde çözülmü ş  numunenin karanl ı k bir odada ült-
raviyole lambas ı  kullanmak suretiyle yap ılır. Bu deneyde esas sar ı  ve 
kahve rengin elde edilmesi o numunede petrol hidrokarbordarm ın var-
lığı na iş aret eder. Ultraviyole renkleri petrol miktar ının ve petrol mev-
cudiyetinin ölçüsünü gösterir: Esas petrolün varl ığı  sarı  rengin elde ediliş i 
ile anlaşı lır. 

6. Parlama Noktası : 

Petroller karışı k bileş imleri nedeniyle belirli donma ve kaynana 
değ elerine sahiptirler. Çünkü her bir komponant kendine özgü de ğ erlere 
maliktir. Bu nedenle petrollerin komponantlara ayr ılmas ı  için kaynana 
analizleri yap ılabilir Burda çe ş itli ı sı  kademelerinde destile edilebilen 
ürün miktarlar ı  tayin edilir Hafif komponantlar metan-hidrokarbonlar ı  
gibi daha düşük ı sılarda kaynama ğ a baş lar, ağı r hidrokarbonlar (aro-
matlar) ise daha yüksek ı sı  derecelerinde kaynayabilirler. 

Petrollerin i şlenmesi ve ta şı nması  için onun fiziksel özelliklerini 
tanımak gerekir. Bu özelliklerden biri de parlama ve yanma noktalar ıdı r. 

Eğ er bir petrol s ıvı s ı  üzerine bir alev tutacak olursak, yava ş  yava ş  
ısıtılan petrolün buharları  ilk bir ate şlenmeye maruz kal ırlarsa, bu alev-
lenme noktas ı  petrolün parlama noktas ı  olarak kabul edilir Bu ı sı tma 
ile petrol yanma noktas ına eriş miş  demektir. 

Eğ er ı sı tılmakta olan bir petrol, normal gravite etkisiyle 40 m ın. 
lik geniş  bir borudan akamayacak bir durumdaki ı sı  değ eri onun akma 
noktas ını  verir. Akma noktas ı  petrolün parafin miktarma ba ğ lı  olup, 
—32 °C ile —55 °C aras ında bulunur. 

Fazla kat ı  parafin de ğ erleri yüksek akma noktas ına neden olurlar. 

Özet olarak: Bir dizi fiziksel özellikler petrolün yataktaki davran ı -
şı m, üretimini ve ayn ı  ş ekilde yüklenme ve naklini, kuvvetli bir ş ekilde 
etkiler. Bu nedenle söz konusu özelliklerin tan ınması  önemlidir. Yüksek 
viskosite kötü ak ına özelliklerine neden olur. Bu ya gaz çözeltisini art ı r- 
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mak veya yükselen ı sı  ile azalt ılabilir. Bu her iki metodta üretim, ta şı ma 
ve petrolden ar ındırmada kullan ı lı r. 

Dü ş ük yo ğunluk, üretim esnas ında sondaj borusundan kuvvetli bir 
yükselmeye neden olur. Yukar ı daki özellikler petrolün ihtiva etti ğ i 
gaz miktar ı  ile etkilenirler. Petrol jeolo ğun ın ı  esas görevi, mümkün 
olduğu kadar bu gaz miktar ı nı  yüksek tutmak ve petrol yata ğı ndan 
daha fazla üretim yapmakt ır. Üretim esnas ında gaz ın çabuk ayrılması  
ve petrol yata ğı nın basınc ını n da hızlı  bir ş ekilde dü ş mesi arzu edilme-
yen bir durumdur. Onun çabuk ayr ılmas ı  hem enerji kayna ğı nın yok 
olmas ına hem de üretimin güçle ş mesine neden olur. Görüldü ğü gibi 
petrollerin fiziksel özellikleri üretim, petrolden ar ındırma, taşı ma ve 
iş lemeye etki ederler. Petrollerin bu özelliklerinin önceden belirlenmesi; 
iş lerimizin kolay, süratli ve ekonomik bir ş ekilde yürümesini Sağ lar. 
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BÖLÜM VII 

PETROL HAZNE KAYASI 

GENEL BILGILER: Petrol olu ş umu mekanizmas ını  dü ş ünecek 
olursak, sedimanlar içinde ince da ğı lmış  organik maddelerin jeolojik 
zamanlar süresince geçirdikleri de ğ iş iklikler sonucu olu ş maktad ır, fakat 
bu sedimanlar içinde petrole dönü ş en organik maddeler ilk anda damla-
cıklar halinde bulunurlar. Ilerleyen zamanla birlikte bu damlac ıklar 
bir araya gelecek ve olu ş tuğu ortamdan kurtularak kendilerine daha 
müsait olan ortamlara göç edecektir. Göç konusu ise daha sonra ele 
alınacakt ır. İş te petrolün olu ş tuktan sonra kendine buldu ğu müsait or-
tam onun hazne kayas ını  oluş turur. Petrol olu ş tu ğu sedimanlardan 
(petrol ana kayas ı ) mutlaka kurtulup bir yerde birikmeliki biz de ekono-
mik miktarda petrol elde edebilelim. Petrol olu ş tuğu ana kaya içinde 
damlac ıklar halinde da ğı lmış  bir vaziyette bulundu ğu sürece ordan 
ekonomik miktarda petrolün elde edilmesi mümkün olamaz. Bizim arzu-
muz petrol olu ş tuktan sonra göçmesi ve uygun bir ortamda birikmesidir. 
Iş te o biriktirdi ğ i ortam ve kayac ı  petrolün hazne kayas ını  olu ş turur. 
Bir petrol yata ğı nı n olu ş mas ı  için; petrolün göçmesi, gözenekli ve geçir-
gen bir ortam ın bulunmas ı  ve uygun bir yap ının da varlığı  gereklidir. , 

Burda biz, bu hazne kayan ın petrol ihtiva edebilmesi için ne gibi 
özelliklere sahip olmas ı  gerekti ğ i üzerinde dural ı m. Bir petrol hazne 
kayas ımn gözenekli ve geçirgenlik derecesinde iyi olmas ı  gerekir. Bir 
hazne kayan ın gözenekli olmas ı , taneler aras ında bo ş luklar ihtiva etmesi 
demektir. Bu bo ş lukların da birbiriyle irtibatlı  olmasıyla ideal hazne 
kaya özelliğ ini gösterir. Porozite bir kayaçtaki gözenek hacminin kaya-
cın tüm hacmına oranı  olarak ifade edilir ve yüzde olarak gösterilir. 

Sö = 
v

P 	 X 100 
Vb 

Vp  — gözenek hacmi 

Vb — Kaya hacmi 
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Eğer kayaç gözenekleri birbiriyle irtibath ise kullan ılır poroziteden 
söz edilir Bilindiğ i gibi bir kayaç içinde 2 tip gözenek bulunabilir. Bun-
lardan biri, birbirleriyle irtibath di ğ eri ise irtibats ızdır. Bizim için önem-
li olan birbirleriyle irtibath olan gözeneklerdir. Gözeneklerin büyüklük-
leri kayacın litolojisine bağ lıdır. Bunlar kayac ı  oluş turan partiküllerin 
taneboyu, boylanma derecesi, yuvarlakl ık derecesi ve paketlenme özel-
likleriyle tayin olur. Bu elbetteki kumta şları  için geçerli özelliklerdir. 
En ideal hazne kayalar kumta şları  ve kireçta ş larıdır. 

Ideal bir hazne kaya olabilmek için onun yaln ı z gözenekli olmas ı  
yetmez, ayr ıca gözeneklerin büyüklü ğünün içindeki gaz veya ham pet-
rolün akmas ına müsaade etmesi gerekir. Bir kayaçtaki gözeneklilik 
değ erinin iyi olmas ı  geçirgenliğ inin de iyi olduğuna i ş aret eder (kil ta ş -
ları  hariç) 

Bir kumta şı  düşünelim, bu kumtaşı m oluş turan partiküllerin küre 
ş eklinde olduklar ını  kabul edersek, partiküllerin dizili şleri o kayac ın 
gözeneklilik ve geçirgenli ğ-'ine etki edecektir. ' 

Bildiğ imiz gibi iki tip paketlenme vard ır ( Ş ekil 32 A). 

••■• ••■• 	 •••• ■■■• 01■• 	 me. 	 ıffilı  

a—Kübisal b—Hegzagonal 

Şekil 32 A.: Paketlenme tipleri 

  

   

Paketlenme tipleri 	 Gözenek tipleri , 

a. Kübisal 	b, Hegzagonal 	a. Taneler aras ı  
b. Kristaller aras ı  
e. Erime bo ş luğu 
d. Kanal çatlak 
e. Kristal içi 
f. Reisif içi 

Kübisal paketlenmede, eğer tane boylar ıda e ş itse teorik olarak 
en büyük gözenekliliğ i verir. Bu de ğ erde yüzde 47.5 dur, E ğer tane boy-
ları  e ş itse bu gözenek bo ş luğu yani deliklilik kürelerin büyüklü ğü ile 
bir bağ lantısı  yoktur. 
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Hegzagonal paketlenmede teorik olarak gözeneklilik % 25.9 dur. 
Bu nedenle çok ince taneli kayaçlar (kil ve marnlar) kaba taneli (çak ıl) 
kayaçlar kadar gözenekli olabilir. Fakat geçirgenlik biraz daha de ğ iş ik 
görünür. Geçirgenlik, bu durumda s ı v ının veya gaz ı n gözeneklerden 
geçerken kar şı laş tığı  dirence ba ğ lı dı r. 

İ nce taneli kayaçlarda s ı v ı nı n veya gaz ın geçmesine kar şı  gösterilen 
direnç kaba taneli kayaçlardan daha fazlad ır. İş te bu nedenle de ince 
taneli kayaçlarda geçirgenlik daha dü ş üktür. E ğ er gözenek bo ş luklar ı  
içinde hareket eden s ıv ı  veya gazın molekül boyundan daha küçük ola-
cak olursa kayaç tamamen geçiri ınsiz olur. Eğer, kılcal bas ı ncın nedeni 
olan taneciklerin yüzey gerilim kuvvetleri çok yüksek ve hareket eden 
ortam ın molekül boylar ı  gözenek deliklerinden küçük olacak olursa, 
kayaç içinde hiçbir hareket olm ı yacakt ır. Bu da kayaç içinde mevcut 
hidrokarbonun normal ko ş ullarda d ış ar ı  al ı nam ıyaca ğı n ı  gösterir. 

0 halde hazne kayan ın önemli parametlerinden biri de, k ılcal ba-
sıncı n kayaç içindeki s ı v ı  veya gaz ı  dış ar ı ya atabilecek derecede yüksek 
olmasıdır. 

Hazne kayaçlartnı n Jeolojik ve Petrografik Özellikleri : 

Biz sediman kayaçlarm amac ı mı za uygun olarak kabaca klastik 
ve kimyasal çökeller diye ay ırt edebiliriz. Klastik kayaçlar daha önce 
oluş muş  kayaçların parçalanmas ından meydana gelen materyalden 
olu ş ur. Kimyasal kayaçlar ise çökeltilerden kimyasal ve biyokimyasal 
yollarla olu ş urlar. 

Klastik hazne kayaçlarda tane büyüklü ğü ve boylanma dereceleri 
s ık olarak de ğ iş ir. Bunlar kayaç parçalar ı , fosil parçalar ı  veya organik 
kır ı ntılardan oiu ş abilir. 

Jeolojik olarak klas tik kayaçlarm olu şumu, kuvvetli bir ş ekilde 
yerel ko ş ullardan depolanma ortaM ı ; iklim, ortam ş ekli, jeokimyasal 
çevre, beslenme alan ı , ta şı nm.a, depolanma ortam ının su hareketlili ğ i, 
biyolojik ve diğer faktörlerle s ıkı  sıkıya ba ğı mlı dır. Bu tip kayaçlar 
özelliklerini yatay ve dü ş ey yönde kuvvetli olarak ve uzun mesafelere 
kadar devam ettiremezler. Bunlar s ık olarak merceksi killenmis, veya 
killerle parmaklanm ış  olabilirler. Bilhassa sahil olu ş umları  havza içine 
doğ ru daima killi olu şumlara geçerler. Nehir kumlar ı  uzun, dar şeritler 
veya parmak ş eklinde delta depolanmalar ı  oluş tururlar. Klastik olu şum-
lar denizci, karasal veya gölsel olabilirler. Bunlar kaynak alan ı  yakının-
da kaba taneli ve kötü boylanmal ı  olabilir, sudaki ta şı nin.a vas ıtas ıyla 
tane büyüklü ğüne göre bir boylanma ve de ğ iş ik tane boylu kayaçlar 
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oluş abilir. Bilhassa iyi boylanm ış  temiz kumlar deniz sahilinde olu şur ve 
kil içeltilerinden yoksundurlar. Bu nedenle eski deniz sahilleri petrol 
hazne kaya olu şumu için ideal yerlerdir. Bu kumlar en iyi petrol hazne 
kayac ı  olup tane boylar ı  0.06-0.3 mm. aras ındadır. 

Karasal ol ş uınlarda s ık olarak iyi hazne kaya olma özellikleririe 
sahip olabilirler. Buna örnek olarak Çin, Venezuella ve A.B.D. baz ı  
hazne kayalar ı  verilebilir. Burda ayr ıca karasal olu şuklardan nehir 
yataklarında çökelen kumlarıda iyi hazne kaya örneklerine sokabiliriz. 

Kimyasal olarak çökelen kayaçlar genellikle karbonatlard ır. Bun-
lardan kireçta ş lan, dolomitler, marnl ı  kayaçlar vard ır. Dünyadaki 
petrol üretiminin yap ıldığı  hazne kayala ı' büyük bir ço ğunlukla kum-
taşları  ve karbonath kayaçlard ır. 

Kimyasal olarak çökelmiş  karbonath kayaçlar ince taneli ve bu 
nedenle de primer (ilksel) gözeneklili ğ i az ve dolay ı sıyla da geçirgenlik-
leri dü ş üktür. Bilhassa organik çökeltiler (bol fosilli kireçta ş lan) petrol 
hazne kayac ı  yönünden idealdirler. Bu gibi kayaçlar büyük bir ilkel 
gözeneklilik ve" dolay ısıyla da iyi bir geçirgenlik sunarlar. Bunlardan 
başka resifal kireçta ş lan ise çok ideal hazne kayaland ır. Bu gibi kayaçlar 
koloni halde ya ş ayan organizmalar taraf ı ndan olu ş turulurlar (Korallen, 
Algler, Mercanlar). Bu kireçta ş lar ı nın ilksel gözeneklilikleri çok yük-
sektir. Diyajenez evresinde de geçirdikleri olaylar ın etkisiyle daha da 
artabilir. Diyajenezin ilk ve daha sonraki evrelerinde kireçta ş larının dolo-
mitleş mesiyle de gözeneklilikte yakla şı k olarak yüzde on civar ında bir 
artış  olabilir. Bu da hazne kaya yönünden iyi bir geli ş medin. İş te bu ne-
denlerle kireçta ş larındAi dolomitle ş nıeler petrol aramac ı lığı nda önemli 
bir yer alır. 

Oolitik kayaçlarda (kireçta şı  ve oolitik diğer kayaçlar) büyük bir 
ilkel gözenekliliğe sahiptirler. Kimyasal sedimanlarda ilksel gözeneklili-
ğe sahiptirler. 

Kimyasal sedimanlardaki ilksel gözeneklilik genellikle diyajenetik 
geli ş meler ve değ iş ikliklerle daha iyiye gider. Kayaçlar içindeki su dola-
şı mı= değ iş ik etkileri vard ır. Bunlar ın ba şı nda eritrne, çatlaklar ı  bü-
yütme ve bo ş lukları  geniş letme olarak söyleyebiliriz. 

Bu olaylarda kayaçlann gözeneklilik- ve geçirgenli ğ ini art ıran fak-

törlerdir. 

Kimyasal yollarla oluş an kayaçlar, dedritik kayaçlara nazaran daha 
devaml ı  ve uzun mesafelere kadar gidebilir, karakterleri ayn ı  kalabilir 
ve kalmlıklan daha fazla olabilir. 
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Tektonik etkilerle; s ık dokulu kayaçlar (kilta şı , silisli kayaçlar, 

kireçta ş ları , dolomitler ve marnl ı  kayaçlar) ikincil bir gözeneklilik kaza-

nabilirler. Bu geli ş imler bazen daha ileri safhalara giderek kayaç parça-
lanabilir ve daha gözenekli hale dönebilir. Bu geli ş imlerde petrol ara-
macı lığı nda önemlidir. Zira kayac ın gözeneklilik ve geçirgenlili ğ ini artı -

rırlar ve dolay ı sıyla petrol ve gaz birikme alanlar ı  olu ş turabilirler. 

Bu yolla petrol ve gaz birikintileri magmatik ve metamorfik ka-
yaçlar bünyesinde de depolanm ış  olabilir. Bunlar ın örnekleri vard ır. 
Bu görünii ınler veya geli ş imler petrolün magmatik ve metamorfik ka-

yaçlarda geli ş tiğ ini göstermezler. Yaln ız birikmenin bu tür kayaçlarda 

da olabilece ğ ine iş aret eder. Kaliforniya ve Venezuella da buna benzer 
örnekler görülmüş tür. 

Volkanik lavlar ve tüflerde oldukça iyi birincil gözeneklilikler gös-
termektedir. A.B.D. ve Arjantin'de bu tür kayaçlardan gaz üretimi 

yap ılmaktadı r. 

Levorsen (1967)'e göre bir hazne kayan ın porozite ve permeabilite 

değerleri ve de ğ erlendirmesi a ş ağı da verilmiş tir. 

% Gözeneklilik ! Geçirgenlik (md) 	Değ erlendirme 

 	I 
O— 5 
5-10 

	

10-15 	 1.0 — 10.0 

	

15-20 	10.0 — 100 

	

20-25 	100 — 1000 

Önemsiz 
Fakir 
Oldukça iyi 
iyi 
Çok iyi 

Değerlerden görülebilece ğ i gibi porozite ile permeabilite aras ında 

doğ ru bir orant ı  vardır. Porozitenin artmas ı  geçirgenliğ inde artmas ına 

neden olmaktad ı r. Bu ilgiyi ş öyle gösterebiliriz ( Ş ekil 33). 

 

1Sk 

  

K t rnd 

Ş ekil 33. Gözeneklilik-geçirgenlik ili şkisi 
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Porozite de ğ erleri kayac ın gömülme derinli ğ iyle ters orant ılı  olarak 
geliş ir. Yani derinlere inildikçe kayaçlar ın gözenekliliklerinde bir azal-
ma olmaktadır (Ş ekil 34). 

GÖZENEKL .1 1:1 K 
)0 	20 	30 
	

4 0 

Şekil 34. Deriıı iik-gözeneklilik ilişkisi 

Hazne kayalarda yap ılan deneyler sonucu bu yarg ıya varılmış tır. 
Buna neden olarak, görülen katmanlarm üzerine gelen yeni sediman 
ağı rlıkları= yaptığı  basınç gösterilebilir. Petrol, ikincil bir göç meka-
nizmasıyla ana kayadan daha gözenekli ve geçirgen kayaçlara hareket 
etmesi ve uygun yap ılarda birikmesiyle olu şur. Petrolün biriktiği or-
tamlar yani kapanlar daha sonra söz konusu edilecektir. O halde petrol 
hazne kayaları  olarak sahil kumlar', karbonatlar, nehir yataklar ındaki 
kum depoları , nehir dolguları , karbonatli kayalar, kanal dolgular ı , bar 
kumlar, deha dağı lım kanalların" dolduran kumlar ve en önemlisi de 
resifal kireçta ş ları  görülmektedir. 

Klastik kayaçlar yaklaşı k olarak % 60 ve karbonatl ı  kayaçlardan 
% 40 oranında hazne kaya oluş turmaktadır. 
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Petrol hamle kayalan 4 özelli ğ e sahip olmal ı d ı r. Bu özellikler petrol 
birikintisinin yeri ve boyu bak ı mı ndan farkl ı  derecede önemlidirler. 
Bunlar; 

1. Hamle kayamn yay ılım ı : 

Hazne kayamn bile ş imi ile dokusunun devaml ı l ığı  veya devams ı z-
ligi petrol jeolojisi aç ı s ı ndan önemlidir. Bu özellik hazne kayamn yay ıl-
m ış  alan ı nı  gösterdi ğ i gibi kapsayacak al ış kan miktanna da etkili olur. 
Bu nedenle hazne kayamn kal ınlığı  ve yay ı lımı  önemli bir parametre 
oluş turur: Petrol birikimi hazne kayamn tümünde olmaz ancak uygun 
yap ının geli ş ti ğ i alanlarda gerçekle ş ir. Elbetteki bu petrol hazne kaya-
sı nda birikecek ak ış kan miktanna daha ba şka faktörlerde etkili olacak- 
t ı r. 

2. Giizenek alan ı : 

Bir kayac ı n gözenekliliğ i, kayac ın.gözenek alan ı nın kayacm tüm 
hacmı na oran ı  olarak al ınır ve birim olarakta yüzde ile ifade edilir. 

— 	 X 100 formülüyle verilir. 
b 

Yine gözeneklili ğ in değ iş ik oldu ğ una de ğ inmiş tik. 'Etkin gözenek 
alanı  petrol göçmcsi, birik ınesi ve kapanlanmas ı  için önemlidir. Bir 
kayac ın bağ lantı lı  gözeneklerinden bir ak ış kanın geçmesine gösterilen 
kolaylığı n ölçüsü de geçirgenli ğ i ifade etmektedir. Kayaçlar ın geçit-
gerilikleri değ iş ik metodlarda ölçülebilir. 

Bilhassa laboratuvarlarda geli ş tirilen ve hava ile yap ılan geçir-
genlik -  değerleri daha fazla önem ta şı rlar. Çünkü burda suyun kulla-
nı lmaması  hazne kaya içinde bulunabilecek killi içeltilerden do ğabile-
cek hatalar ın önüne geçilmi ş  olur. Bilindiğ i gibi killi içeltiler kayaçlar-
daki su veya petrol ak ımın! önler. Bu ince taneli olan kilin taneler ara-
sındaki yüksek k ı lcallık kuvvetinden ileri, gelmektedir. Bu nedenle killi 
kayaçlar içinden s ı vı  akı m ı  zordur. Geçirgenlik Darcy kanununa göre 
bulunur. Darcy'ni ıı  verdiğ i formül 

k = n 
. L 

p . F . t 
dir. 

k- geçirgenlik, n- ortam ı n (s ı vı nı n) viskositesi cp., o- ortamdan akan 
sıv ı  miktar ı  cm3, F- S ıvı  akı mına müsaade eden alan cm 2, p- bas ı nç 
fark ı , t- zaman, L- numune uzunlu ğu, geçirgenlik birimi darey (d) dir. 
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Eğ er bir kayaç 1 d. lik geçirgenli ğ e sahipse, 1 em 3 'lük s ıvı , viskosi-

leri 1 cp, 1 cm2  alandan, 1 cm'lik mesafeyi, 1 sn'de geçiyor demektir. 

3. Akış kan kapsam ı : 

Hazne kayadaki etkin gözenek alan ı nı  dolduran akış kand ı r (s ı v ı , 

petrol, gaz v.s.). Hazne kayan ın tamam ı  hiç bir zaman s ı v ı , gaz veya 

petrol ile doldurulmam ış t ır. Ancak hazne kayan ı n belirli bölgeleri dol 

duralar. Hazne kaya içindeki ak ış kanlar hareketli veya hareketsiz ola-
bilirler. 

Jeolojik zamanlar boyunca ak ış kan ı n bas ınc ı , sı caklığı , yoğunlu ğ u 
ve kimyasal bile ş imi değ iş ik ko ş ullar alt ında (a şı nma, çökelme, biçim 

de ğ iş tirme ve daha ba şka nedenler) geçici veya sürekli olarak de ğ iş tiri-
lebilir ve ak ış kanlar hazne kaya içinde hareket ederler. Böylece ak ış kan-
lar yüksek enerji potansiyelli alanlardan daha dü ş ük enerji potansiyelli 
alanlara do ğ ru hareket ederler. 

4. Hazne kapana: 

Bu bir birikintideki petrol ve gaz ı  bulundu ğ u yerde tutan özelliktir, 
Baz ı  jeologlar. kapan denince petrolün yer alt ı nda birikmesine yolveren 
hazne kayan ın ş eklini anlarlar. Kapanlar, hazne kayan ın alış kanlarmın 
kazandığı  bas ınç gradyanlanyla da olu ş abilir. Kapanda, hazne , kayan ı n 
hem ş ekli hem de gözenek alan ı  anla şı lmal ı d ır (Bu konuya ayr ıca göç 
bölümünde de ğ inilecektir.). 

Hazne kapanlan, hazne kayan ın yap ı  ve stratigrafi niteliklerinin 
çok çe ş itli bileş enleriyle olu ş ur. Kapanda ço ğu zaman üstte geçirimsiz 
örtü yani tavan kayas ı  veya örtü kayas ı  vard ır. Bu tavan kayas ı  petrol 
veya gaz ın kapandan kurtulup kaçmas ını  önler. Bu örtü kayas ı  ince 
taneli s ık dokulu kayaçlardan olu ş ur. Kapanlara alttan bakt ığı mı zda 
iç bükeyli görülürler. Kapan ın tavanı  kavisli olduğu gibi açı lı da olabilir. 
Kapanın yap ı  yükselimi içine alabilece ğ i petrolün miktarını  gösterir. 
Kapanlar de ğ iş ik ş ekillerde olabilirler bu nedenle de s ınıfland ırmalanda 
değ iş iktir. Kapan olu ş turan hazne kayalar ın kapan alan ındaki kısmı -

bazen tamamen doldurulmu ş  olabilir. 

Petrol kapanlannda biriken ,ham petrol, gaz ve su yo ğunluklanna 

göre kapan içinde bir dizilime tabi tutulurlar. Her kapanda mutlaka 
bu üç akış kan bulunmayabilir. Kapan içinde ak ış kanlarm dizili ş i a ş a-

ğı da görüldüğü gibi olur ( Ş ekil 35). 
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Hazne K °yoo 

Ş ekil 35. Antiklinal bir kapanda hidrokarbonlarm yogunluklarma göre dizilimi 

Bir kapanda görülen al ış kanlar petrol /gaz, petrol /su ara yüzey-
leriyle birbirlerinden ayr ı lırlar. Petrol /su ara yüzeyinin alt ındaki hazne 
kaya gözenekleri su ile doldurulmu ş tur. 

Bu clokanak düzlemleri yatay veya e ğ ik olabilir. E ğer alttaki su 
kütlesi hareketsiz duruyorsa ara yüzeyler yatayd ı r. Ş ayet petrol /su 
ara yüzeyi alt ındaki su kütlesi hareketli ise ara yüzeyler e ğ ik olacaktır. 
Bazen hareket halindeki bu su kütlesi o kadar kuvvetli bir ak ış kan po-
tansiyeline sahip olur ki, kapandaki birikinti kapamn kenar ına itildiğ i 
gibi kapandan da uzakla ş tırılabilir ve dolayı sıyla kapan boş  kalır. Ideal 
hazne kapanlar ı  a ş ağı daki ko şullara sahip olmal ı dır. 

a. Hazne kaya ekonomik birikintiyi kapsayacak büyüklükte ol-
malıd ır. 

b. Hazne kaya iyi bir gözenekliklik ve geçirgenlik de ğ erlerine sa-
hip olmalıdı r. 

e. Hazne kaya, gaz veya petrolün kaçmas ını  önleyecek yap ısal 
veya stratigrafi ko ş ullarını  sunmalı dı r. 

Bir petrol birikintisi ke ş fetmek demek yukardaki özellikleri bir 
arada bulmak demektir. Hazne kayalar kökenlerine göre bir s ınıflama 
yap ılabilir. Bilindiğ i üzere petrol birikintileri büyük bir ço ğunlukla 
tortu! kayalar içinde görülmektedir. 

Kökenlerine göre şu sımflama yap ılabilir 

a) Kırınt ılı  kayaçlar 

b) Kimyasal ve biokimyasal kayaçlar 

c) Diğ er çe ş itli kayaçlar 
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Hazne kayalar olu şum özelliklerine göre de 

a. Denizci hazne kayaçlar 

b. Denizci olmıyan hazne kayaçlar. 

Bu iki sınıflama birle ş tirilerekte yap ılabilir. Örne ğ in; denizel kireç-
taşı , karasal kumta şı  gibi, 

Jeolojik ya ş a görede s ımflama yap ılabilir. Kretase kireçta şı , Eoson 
kutamşı  şeklinde. 

Hazne Kayan ın Adlandu ı lınan : 

Petrol üretilen hazne kayaya ba ğı msı z bir ad vermek ah şı la gelmiş  
bir adettir. Bu ad raporlara yay ınlara ve hatta mukavelelere geçer. 
Örnek verecek olursak Midyat Formasyonu, Germav Formasyonu gibi 
sonunda ise gazl ı  veya petrollü kum, verimli kum v.s. adlar ı  kullanılır. 

Hazne kaya adland ırmaları  kayacın bileş imi kullanılarakta yap ıla-
bilir. Wilcox, simposon kum gibi. 

Petrol; denizci, karasal, gölgesel ve batakl ık çökeltilerin de bulun-
muş tur. Bu ortamlarda olu ş an kayaçlar petrolün hazne kayas ında oluş -
tururlar. 

Demekki lüzumlu koşulların yerine getirilmesiyle yukarda saydığı -
mız kayaç çe ş itleri ekonomik miktarlarda petrol verebilirler. Bunlara 
örnekler vermek mümkündür. 
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BÖLÜM VIII 

PETROL KAPANLARI 

Petrol aramac ılığı nda önemli olan birkaç unsur vard ır. Bunlar; 

1. Petrol ana kaya fasiyesi 

2. Petrol hazne kaya fasiyesi 

3. Örtü kaya fasiyesidir. 

Sedimanter bir ortamda anakaya özelli ğ ine sahip bir formasy-ondan 
oluş mağ a ve birikmeğe ba ş layan hidrokarbon damlac ıkları  kendilerine 
daha uygun gözenekli ortamlara (Hazne kaya fasiyesine) çe ş itli jeolojik 
kuvvetlerin etkileriyle, birincil veya ikinci! göçme tarz ında hareket 
etmeye zorlan ırlar. Petrolün bu ş ekildeki göçü ile kapanlanmas ı  müm-

kün olur. Petrolün kapanlanmas ına müsait olan yap ı lar (petrol kapan-
ları) çe ş itli jeolojik kuvvetlerin ve ko ş ulların etkisiyle çe ş itli ş ekillerde 
meydana gelmi ş tir. Bir petrol kapan ı nda hidrokarbonlar ın kapanlana-
bilmesi için o kapan ın mutlaka geçirimsiz bir katman ile örtülmü ş  olmas ı  
gerekmektedir. Bir petrol kapan ında hazne kaya yan ında örtü kayan ın-
da mutlaka yer almas ı  gerekmektedir. Petrol ana kayas ı  kapan bünye-
sinde veya kapan haricinde olabilir. 

O halde petrol kapanlar ı , çe ş itli jeolojik kuvvetlerin ve jeolojik 
çökelme koşullarını n meydana getirdi ğ i ve dolayı sıyla içinde petrol ve 
gaz ın al ı konulduğu yap ı lard ır. Kapan ın petrol birikintisi kapsayan k ı s-
mına petrol haznesi denir. Birikinti kapan ın hepsini veya bir k ı sm ın ı  
doldurabilir. Petrol haznesinin kapsad ığı  petrol miktar ı : 

1, Hazne kayan ın hacm ına 

2. Hazne kayan ın etkin gözenekliğ ine 

3. B as ıncına 

4. Sı cakhğ a 

5. Petrol ile gaz ve su oranlar ına ba ğ lı d ı r. 
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Petrol aramalar ına, genellikle potansiyel hazne kayalarda petrol 
kapanlar ı  aramakla ba ş lan ı r. Daha önceki dü ş üncelerimizden petrol ve 
gaz ı n dü ş ük potansiyel dç ğ erleri ihtiva eden uygun jeolojik yap ılar su-
nan alanlarda birikti ğ ini bilmekteyiz. O halde ya bas ıncın minimum 
veya k ılcal kuvvetlerin çevreye göre daha dü şük değerde oldu ğu böl-

gelerde hidrokarbon birikimi mümkün olmaktad ır. E ğ er su ile doldu-
rulmuş  bir bölge kabul edersek, kapanlanma hidrostatik bas ıncın relativ 
minumum bir de ğere sahip olmas ı  veya kayaç gözeneklili ğ inin büyük-
lüğ ü ile karakterize edilir. E ğer hidrostatik bas ınç a ş ağı dan yukar ıya 
do ğ ru azalıyorsa, kapma= en küçük bas ınca sahip olan en yüksek tepe-
de olacakt ır. E ğer burada kılcal bas ınçlar kuvvetli etkili oluyorsa, bu 
durumda kapan ım yap ının en yüksek yerinde olmıyacakt ır. Bilâkis 
kapan ı m her iki kuvvetin uygun bir de ğ ere eri ş tiğ i yerde olacakt ır. 

Hidrodinamik gradyanda, bükülmü ş  bir yap ının en yüksek nokta-
s ı ndaki kapanlanmaya kar şı  gelebilir. Petrol kapanlarm ın sınıflandırıl-
mas ında buna etkili olan faktörlerin kullan ılmas ı  gerekir. Tabiatta saf 

bir tipin mevcut olmad ığı nı  bilâkis ço ğunlukla bir tak ım faktörlerin 
etkili olduğunu bilmek gerekir. 

Kapanlar ın oluş mas ında etkili olan iki kuvvet hidrostatik bas ınç 

ve k ı lcal bas ınçtır. Hidrostatik bas ı nç etkisiyle yap ı sal kapanlar, kı lcal 
basınç etkisiyle de Litoloji (=fasiyes) veya stratigrafi kapanlar ı  olu şur. 

Petrol kapanlar ı  değ iş ik yazarlar taraf ından çe ş itli ş ekillerde s ınf-
lamaya tabii tutulmu ş lard ır. Bunlara birkaç örnek olarak a ş ağı daki sınıf 
lamalan verebiliriz. 

Clapp'ı n S ı nıflanması  : 

1. Antiklinal yap ılar 

2. Senklinal yap ılar 

3. Homoklinal yap ılar 

4. Doma yap ı lar 

5. Diskordanslar 

6. Merceksel kumlar 

7. Diğer yap ılardan ayr ı  yarık ve bo ş luklar 

8. Yar ı lımlanma ile gelişmiş  yap ılar 
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Heroy'un S ınıflamas ı  : 

1. Çökelme kapanlar ı  

2. Diyajenez kapanlar ı  

3. Ş ekil değ iş imi ile olu ş an kapanlar 

Wilson'un S ı nıflamas ı  

1. Kapal ı  Hazne Kapanlar ı  

a) Katmanlar ın yersel biçim de ğ iş tirmesiyle kapanm ış  hazneler 

b) Kapanın farkl ı  gözeneklili ğ i ile kapanmış  hazneler 

e) K ıvrımlanma ve de ğ i ş ik gözeneklilik birle ş mesiyle olu ş an 
kapanlar. 

d) Yar ılımlanma (Normal ve ters faylar) ve de ğ iş ik gözeneklilik 
birle ş mesiyle olu ş an kapanlar. 

2. Açık kapanlar 

Heald'ın S ı nıflamas ı  

1. Katmanlarm yersel biçim de ğ iş imiyle oluş an kaplar 

2. Değ iş ik geçirimliliğ in neden oldu ğu kapanlar 

Wilhlm'in S ınıflamas ı  

1. Dış  Bükeylilik gösteren kapanlar 

2. Geçirimli zonlarda olu ş an kapanlar 

3. Kamalanma ile olu ş an kapanlar 

4. Tuz domlar ında oluş an kapanlar 

Beckmann (1976)' ı n S ınıflamas ı  

1. Antiklinal Tipi kapanlar 

2. Fay tipi kapanlar 

3. Diskordans tipi kapanlar 

4. Fasiyes-Stratigrafi kapanlar ı  

5. Tuz domlarmda oluş an kapanlar 

6. Resif ve Biyohermlerde olu ş an kapanlar 



7. Gömülü tepelerde olu ş an kap anlar 

8. Jeosenldinal ilerlemelerinde veya graben yap ılannda olu ş an 
kaplar 

9. Diğ erleri. 

Meinhold (1962)' S ınıflamas ı  
1. Yapısal Kapanlar 

a) Antiklinaller ve domalar 

b) Normal ve Bindirme faylar ı  

e) "a" ve "b" nin birle şmesi 

d) Tuz domlan 

(1) Tuz domu tepelerinde 

(2) Tuz domu yanlarında 

e) Transgresyon kap anlar ı  

2. Litoloji (= Fasiyes - Stratigrafi) kapanlan 

a) Killer içinde kum mercekleri 

b) Eski nehir yataklar ı  ve sahil zonlar ı  

c) Resifler 

d) Çatlak zonlar ı , ikincil gözeneklilik zonlar ı  

3. Bileş ik kapanlar 

a) Diskordans üzerinde kapanlar 

b) Yap ısal kapanlarda geçirimlilik engelleri ile olu şan kapanlar 

e) Yap ısal kapanlarda çatlak zonlar ında 

d) Birinci ve ikinci tip kapanlar ın kombinesi 

Görüldüğü gibi kapanlann sınıflandırılması  çe ş itli araştırmacılar 

tarafından değ iş ik şekillerde verilmektedir. Bugün için en çok tutunan 
~flama üç ana grupta toplanmaktad ır. 

1. Yapısal kapanlar 

2. Stratigrafi (= Litoloji) kapanlan 

3. Bileş ik (1 ve 2) kapanlar 

Yukardaki kapan s ınıflandırmalannı  göz önünde bulundurarak ka-
panlan biraz daha ayr ıntılı  olarak incelemeye çal ış ahın. 
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Ş ekil 36. Antiklinal bir yap ının ş ematik olarak görünü şü 
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T İ - 

A A of 

.1 4  '‹ 

1. Yapısal Kapanlar: 

K ıvrımlan ına ve yar ı lımlanma ile meydana gelen kapanlar, yer 

üstü harita almı lanyla kolay belirlenebilen ve yer alt ı  jeolojisiyle de ko-

lay bulunabilen kapanlard ı r. 

Biçim de ğ iş imi ile meydana gelen kapanlara yap ı sal kapan ad ı  ve-

rilmektedir. Antiklinal gibi yap ı sal kapanlar dü ş ey yönde derinlere ka-

dar devam edebilmeleriyle önem kazanmaktad ı r. 

Yap ı sal kapanlar Meinhold (1962)'un s ını flamas ı na göre: 

a) Antiklinaller ve Domalar 

b) Normal ve ters (aylar 

e) a ve b nin bile ş eni 

d) Tuz domları nda görülen kapanlar 

(1) Yanlarında 

(2) Tepesinde 

e) Transgresyon kapanlar ı . 

a) Antiklinal yap ılar çok eskiden beri bilinen petrol kapanlar ı dır. 

Bu gibi kı vr ı mlanmalar petrol yataklar ın ı n oluş ması  için müsait ortam-

lard ır ( Ş ekil 36). Antiklinal yap ılar simetrik oldu ğ u gibi asimetrikte 

olabilir ( Ş ekil 37). 
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Ş ekil 38. Antiklinal yap ı lardaki hidrokarbonlarm ş ematik dizilimleri 

a-Normal 
b-Elint ı k 

c-kanatlar ı  farkl ı  eğ imli 

asimetrik 
d-Teres ş eklinde 

ialkonl 
kee ı lm ı s elipt 

ant ı klinaller 

Ş ekil 37. Çe ş itli antiklinal yapilarin görünü şü 

Antiklinal yap ılarda kapanlanan hidrokarbonlar yokunluklarma 
göre bir dizilim.e tabi tutulurlar. Bu dizilimi Ş ekil 38'de görebiliriz. Ya-
pısal kapanlarda kapanlanman ın yeri, formasyon suyunun ak ış  yönü, 
hidrostatik ve hidrodinamik kuvvetlerin durumlar ıyla tayin edi-
lir. 
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Asimetrik antiklinallerde yüzeyde görülen yap ısal yükselim, dü ş ey 

yönde ve derinlerde farkl ı  yerlerde olabilir. Bu da derinlerdeki kapan-

ma etkir ( Ş ekil 39). 

Ş ekil 39. Asimetrik bir antiklinalde katmanlarm yap ısal yükselimlerinin görünü şü 

Yapısal kapan ım mutlaka yap ı sal engebeyi temsil etmez. Bir kapa-
nın petrol ve gaz kapsama yetene ğ i. 

1. Yap ısal kapanı ma 

2. Hazne kayan ın kalınhğı na 

3. Hazne kayan ın etkin gözenekliliğ ine 

4. Hazne kaya bas ınc ına 

5. Hazne kayadaki ak ış kan ın akma ko ş ullarına bağ lı dır. 

Doma Yaptlart : 

K ısa eliptik veya yuvarlak yükselimlere doma ad ı  verilmektedir. 
Bu yap ı lar genellikle jeolojik olarak az veya çok durayl ı  bölgelerde ve 
kıvrımlı  dağ larda büyük mesafelerde meydana gelir ( Ş ekil 40). 

  

  

Petrol 

Ş ekil 40. Dom ş eklinde kıvrı lmış  yap ı lar 
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b) Faylı  yap ılar (Normal, Ters ve Bindirmeli) 

Yer kabuğunun yap ı sına etki eden kuvvetlerin tarz ına göre kat-
manlarm ş ekil değ iş tirmelerinde kıvrı mlanma yanında çe ş itli kırı lma 
ve bindirmelerde meydana gelirler. Bu şekillenmeler petrol jeolojisi bak ı -
mından önem ta şı maktad ırlar. Bu katman paketlerinde geçirimli yani 
hazne kaya ve geçirimsiz yani örtü kaya katmanlar ına rastlamak müm-
kündür. Böylece bu katman istiflerinin de ğ iş ik ş ekiller almas ıyla fayl ı  
kapanlar ohış abilir (Ş ekil 41, 42, 43, 44, 45, 46). Petrol ve gaz s ı zıntıları  
genellikle fay zonlar ında kendini gösterirse de geçirimsiz katmanlarla 
sınırlanmış  olan faylı  yapılarda mevcuttur. 
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Ş ekil 41. Fayl ı  bir yapının görünüşü 	 Şekil 42. Fayl ı  yapılardaki kapan ımlar 

Şekil 43. Normal faydalanma gösteren bir yap ıda kapanlamna (B. Almanya) 

Normal faylar ın kontrolündeki kap anlarda birikintiler büyük bir 
çoğunlukla fay ın üst blokunda bulunur. Bunun nedeni olarakta fay ın 
alt blokundaki katmanlarm daha fazla bas ınç altında olmaları  gösteri-
lebilir. 

e) Antiklinal ve Fayl ı  Yap ı lar 

Bu kapan tipi tabiatta en çok görülür. Tabiatta faylanmaya maruz 
kalmamış  antiklinal yap ılar çok nadirdir. Antiklinal yap ılardaki küçük 
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Ş ekil 14. Tuz domu üzerindeki fayl ı  bir yap ı daki kapanlan ınamn görünüşü (B. Almanya) 

Ş ekil 45 ve 16. Normal faydalan ınalı  yap ılarda kapanlanmalarm görünü ş ü 

kıvr ılmalar birikme alan ına etki etmeyebilir. Fakat faylanmalarda 
meydana gelen at ımların, bindirmelerin ve itilmelerin büyük olmas ı  
kapandaki birikim alanı nın değ iş mesine neden olur ( Ş ekil 47, 48, 49). 

d) Tuz domlart 

Tuz dokulara çok garip tektonik yap ılard ır. Tuz domlar ı  derinler-
deki tuzlu katmanlar ın üstteki sedimanlar ı  delerek içine girmesiyle 
oluş urlar. Tuzlar ın bu garip davran ış ları  bas ınç alt ındaki kendi plastizi- 
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Ş ekil 47. Ters faylanmah bir yap ıda kapanlanman ın görünü şü 

1111111fill ıonor 
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Ş ekil 48. Antiklinal ve tay ı l yap ılarda birikinti alanlar ının görünüşü 

tesine bağ lanmaktad ır. Tuzlar bu özellikleri dolay ı sı yla örtü kayalar ım 

delerek büyük niesafelerde dom ve mantar biçiminde yap ılar olu ş turur- 
lar. 

Tuz doniları  dünyan ı n çeş itli yerlerinde ekonomik miktarda petrol 
üreten yap ılar meydana getirmi ş lerdir (Örne ğ in: B. Almanya, Amerika 
Birleş ik Devletleri, Rusya). 

Tuz domları  takke kaya ad ı  verilen ve anhidrit, jibs, kireçta şı  ve 
doloınitten olu ş an bir levhaya sahiptirler ( Ş ekil 50). 

Tuz kütleleri yükselmesi esnas ında deldiğ i kayalar ı  da beraberinde 
yukarıya sürükler. Bu esnada da tuz domunun çe ş itli yerlerinde de ğ iş ik 
kapan tipleri oluş abilir ( Ş ekil 51, 52). 

Tuz kütlelerinin zaman zaman yukar ıya do ğ ru hareketi esnas ında 
diskordanslar olu ş abilir. Kumta ş ları  kamalanabilir veya anhidrit ve 
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Ş ekil 49 B Almanya /Georgsdorf petrol alan ındaki antiklinal ve fayl ı  yapı lardaki kapan gö- 
rünüşü 

karbonat çimento ile s ıkış abilir 	faydalanmalar meydana gelebilir. 
Böylece yap ısal stratigrafi ve diskordans kapanlarm olu ş mas ına zemin 
hazırlayabilir ( Ş ekil 52, 53, 54). 
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Ş ekil 51. 'Tuz domlar ındaki eşkli kapan tipleri 
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Ş ekil 52. Tuz domlarunn neden olabilece ğ i kapalı  tiplerinin taslak kesiti (Gulf-Coast tuz domast 
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Ş ekil 53. B. Almanya'n ı n kuzeyinde belirlenen tuz (lomalar ı ndaki yap ılar ve kapal ı  tiplerinin 

görünü ş ü. 

e) Diskordans Kapan/arı  : 

Jeolojik evrim ile birlikte katmanlar ş ekil de ğ iş tirir. K ıvrı lır ve 
kanatlar dikle ş tirilir. Bu k ı vr ılan katmanlar su yüzüne ç ıkt ıklar ında bu 
defa erozyon safhas ı  baş layacakt ı r. Bunun ile de kat ına/idama parçalan-

mas ı  ve derinlere ta şı nmas ı  söz konusu olacakt ı r. 
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Ş ekil 54. B. Almanya'n ı n kuzeyinde belirlenen tuz damlar ındaki yap ılar ve kapan tiplerinin 
görünüşü. 

Jeolojik ko ş ullar ın de ğ iş mesi ve hae zaml ı  çökmeye ba ş lamas ıyla 

erozyona uğ rayan katmanlar üzerine yeni sedimanlar çökelme ğ e ba ş la-

yaeakt ır. Böylece iki ayr ı  jeolojik koş ulda veya farkl ı  jeolojik devirlerin 

katmanlar ı  aras ında bir uyumsuzluk meydana gelecektir ( Ş ekil 55, 56). 

   

   

 

0111Itillt■ 11111%, 

Şekil 55. Diskordans kapan ın 
	Ş ekil 56. Diskordans yüzeyi alt ında gerçekle şmiş  

ş ematik görünü şü 
	

kapan ve birikintinin ş ematik görünüş ü 

Bu olu ş an diskordans kapanlar ında ideal hazne ve örtü kayalar ın 

mevcut olu şu ile de Diskordans yüzeyi alt ında birikimin gerçekle ş mesi 

mümkündür. 

Diskordans kapanlarda, üstteki katman serisi alttak ı  katma"' serisini 

daha öteye geçmi ş se buna Transgressif asma ad ı  verilmektedir ( Ş ekil 57). 
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Deniz çekilmesi 

Deniz kaplamas ı  

T ERS İ YER 

Ş ekil 57. Regressif ve Transgressif asma ile kaplama aras ındaki ilişkileri gösterir kesit 

Bir diskordans yüzeyi geçirimli ile geçirimsiz aras ında bir sinir 
olup böylece bir hazne kayan ın alt ve üst s ınırını  oluş turur. Diskordans 
yüzeyleri çökelmede bir kesilmeyi gösterdi ğ ine göre bu yüzeyler boyun-
ca gözeneklilik ve geçirimlilik de ğ erlerinde bir geli ş me olabilir. Bu ge-
liş meler ideal kapanlara ve birikmeye de neden olabilir. Ş ekil 58 kapan-
lara örnek olarak gösterilebilir. 

Ş ekil 58. Diskordans kapanlar ın görünü şü (B Almanya-Steimbke) 

2. Litoloji (= Stratigrafi) Kapanlar ı : 

Bu kapanlar, hazne kayan ın litolojisinde yanal değ iş imlerin veya 
devamında bir kesikliğ in olmasıyla meydana gelir. Geçirimli olan bir 
hazne kaya ya geçirimsiz bir kayaya dönü ş ür veya bir diskordansla 
transgressif a ş maya uğrar. 
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Şekil 59. (A) Geçirimsiz kayaçlarla tamamen ku şatı lmış  tipik bir mercek tipi kapan 

(B) Bölgedeki Homoklinal eğ im üzerindeki geçirimlili ğ in düzensiz olarak sona etmesi. 
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Stratigrafi kapanlar ıyla yap ısal kapanlar aras ında kesin bir s ınır 
çizmekte zordur. Hazne kayan ın değ iş ik yerlerinde farkl ı  diyajenetik 
geliş melerde kapan olu şumuna neden olabilir (Örne ğ in: Yeniköy For-
masyonu) "Trakya" (Sonel, 1983). Bu tip stratigrafi kapanlar ına da 
Diyajenez kapanlar ı  denebilir. Litoloji kapanları  iki ana grupta topla-
nabilir. 

a. Birinci! Litoloji Kapanlan: Kayac ın çökelmesi esnas ında veya 
diyajenezi s ırasında geli ş irler (Mercek, fasiyes de ğ i ş imi, ş erit kumu, 
resifler ve Biyohermler). 

b. İ kinci! Litoloji kapanlar ı : Erime, çimentolanma ve diskordans 
gibi çökelme sonras ı  geliş irler. 

1) Dedritik kayalar ın mercekleri ve fasiyesleri: 

Baz ı  hazne kayalar geçirimsiz sedimanlarla ku ş atılmış  ince iner-
ceksi, gözenekli ve geçirimli dedritik kayalardan yap ılmış tır. Ço ğu mer-
celder kumta şı , kavkı  yığı nı , bazalt ve serpantinin çürii ınüş  kö ş eli, 
taş laş mış  ve yeniden çökelmi ş  gerecinden yap ılmış tır. Mercekler ile 
çevresindeki kaya s ınırı , keskin veya dereceli olabilir. Mercekler çevre 
ile aynı  ya ş ta olduğu gibi daha gençte olabilir ( Ş ekil 59 A, B). Fasiyes 
değ iş imi; formasyonda veya grupta bir yanal geçi ş  veya daha seyrek 
olarak ani bir de ğ işkenliktir. Farkl ı  nitelikteki kayalar ın değ iş ik ko ş ul-
larda aynı  zamanda çökelmesiyle olu şur. E ğ er fark litolojik ise litofasiyes 
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değ iş imi olarak nitelendirilir. Geçirimli kayadan geçirimsizlere olan lito-
fasiyes de ğ iş iklikleri, petrol ve gaz birikintileri kapsayan birçok kapal ı -
ları  meydana getirir. 

Litofasiyes de ğ iş imleri mercekten daha yayg ın oldu ğu için bölgesel 
ara ş t ırmalarda daha önemlidir. Saha çal ış malar ı nda birinci' stratigrafi 
kapanlar ı mn bulundu ğu, yerlerde di ğer benzerlerininde bulunaca ğı m 

unutmamak gerekir. Çünkü fasiyes ve merceksel kapanlar ı  meydana 
getiren ko ş ullar bölgesel ölçüdedirler ( Ş ekil 60). 

ş eyh 	kireçtaşı  kumtaşı  miltaşı  

Ş ekil 60. ı llinois çanağı nda üst Missisipiyen ya ş l ı  kumlardaki kuvvetli yanal de ğ iş imler gö-

rülmektedir. Burdaki. her bir kumta şı  birimi petrollüdür. Missisipiyen kayalar ı ; kum 

yamaları , mercekler, barlar, mecralar ve fasiyes de ğ iş imleriyle karakterize edilmi ş lerdir. 

Sahil çizgisi boyunca da kapanlanma mümkün görülmektedir Sahil 
boyundaki birikintiler sahil ş ekilleriyle ilgili merceksel kumlar, eğ im 
yukarı  kamalanmalar, yerse! k ıvrı mlanmalar ve yar ıhmlanmalarla ka-
rakterize edilirler. 

Venezüella'da büyük petrol sahalar ından biri sahil çizgisi gidiş i 
boyunca Eosen sonras ı  kumlar ın eğ im yukar ı  bitiminde kapanlanm ış tır 
(Ş ekil 61). 
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Ş ekil 61. Venezüella'da büyük petrol sahalar ından birinin sahil çizgisi boyunca Eosen sonras ı  
kumlarda ekim yukar ı  bitimlerinde birikmenin görünü ş ü 

2) Kanal Dolguları : 

Kum, çak ı l ve döküntü ile dolu kanallara birçok yerlerde rastlan ır. 

Menderesli akarsular ço ğu kum ve çak ıllarla dolan eski kanallar ın 
bırakır yeni kanallar açarlar. S ığ  sahillerde denize ula ş an sular sularını  
ve yüklerini birkaç kanaldan bo ş alt ırlar. Gel-git düzlükleri, deltalar, 
deltams ı  çökeltiler hep istifli kum ve çak ıl kanalları  sunarlar. 

Birbirlerine kayna ş an kanal dolguları  geniş  çökeltilerdir. Bun-
lardan baz ılar ı  kökenlerinin izini b ırak ırlar ( Ş ekil 62, 63). 

Ş ekil 62. Doğu kansas, bush city birikintisinin harita ve kesitleri. Yap ılan kal nhk haritas ı  bir 
kanal çökeltisine i ş aret eder. 
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Ş ekil 63. Do ğ u kansas'taki bir kanal dolgusunu göstermektedir. Petrol kanal dolgusunu dol- 
durmustur. 

Organik Resifler veya Biohermler : 

Verimli resifler, sondalaman ın çokluğu ve petrol kapardamadaki 
önemi dolayı sıyla ayrı ntılı  bir ş ekilde incelenmi ş lerdir. Ençok ta ABD' 
de -bulunmu ş tur. 

Derecelenmeleri ve bile ş imleri farkl ı  olan çe ş itleri mevcuttur (Atol, 
tabla resifi, kenar resifi, set resifi, biostro ın ve bioherm). 

Ba ş lı ca yerli yerinde büyümü ş  organizmalardan yap ılmış  olmakla 
beraber bir ço ğu kırıntı lı , kimyasal ve biokimyasal karmadan yap ı l-
mış tı r. 

Resiflerde gözeneklilik ve geçirimlilik yaln ız resifin yüksek k ı sım-
larına vergili değildir. W Texas ve SE Yeni Meksika Kapitan resifi ün-
lüdür. 
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Resifler bütün jeolojik zamarlarda olu ş abilir, uzun dar veya yu-
varlak ş ekiller arzeder. Yuvarlak dom ş eklindeki resiflere. Bioherm den-
mektedir ( Ş ekil 64, 65). 

Ş ekil 64. Golden-Lane-Poza rica /Meksika sahas ında gelişen bir resif ve petrol birikimi 

N 

 

5 

 

Ş ekil 65. Kama /Rusya bölgesinde geli ş en bir resifin görünü şü ve petrol birikimi 

İkincil Porozite Zonlart ve Catlaklar : 

Bu gibi kapanları  dolomitik kireçta ş larında daha iyi görebilirz. 
Kireçta ş larmın dolomitle ş mesi sonucu % 12'ye varabilen bir hac ım 
azalmas ı  meydana gelmektedir. Bu gibi gözenekli zonlar kayaç içinde 
oluşum koşullarına göre düzensiz bir şekilde yay ılmış  olabilir. Ayni 
şekilde erozyon zonlarmda da gözeneklilik geli ş imi olabilir. 

Katman istifleri tektonik etkiler alt ında ş ekillenmeleriyle birlikte 
çatlamalarma maruz kalabilirler. Bu gibi gözeneklili ğ i geliş miş  zonlar 
petrol biriki ııı ine elveri ş li kapanlarm olu ş masına zemin haz ırlarlar ( Ş e-
kil 66, 67). 

3. Bileşik Kapanlar: 

Bazı  kapaularda yap ısal ve litolojik özellikler e ş it oranlarda birle ş -
tiğ i gibi bu özelliklerin kat ılma payı  kiş inin değ erlendirmesine kalmış tır. 
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Ş ekil 67. Litoloji kapa ın, sı k kireçta ı ları n 

da çatlak zonlar ı  

Bile ş ik kapanların iki veya üç evreli geli ş imleri olabilir: 

a) Stratigrafi özelli ğ i; hazne kayada geçirimlili ğ in kenar ı nı  oluş -

turmuş tur. 

b) Yap ı sal Özelliğ i; kapanı  tamamhyan ş ekil değ iş imine neden 
olmuş tur. 

e) Formasyon suyunun e ğ im aş ağı ya akı mı  kapanlama etkisini 
art ırmış t ı r. 

Bu özelliklerden birisi yaln ız ba şı na kapan olu ş turamaz. Yaln ı z 
kapan olu şumuna yard ı mc ı  olur. Petrol birikintisinin ekonomik de ğ er-

de olabilmesi için hepsinin de katk ıda bulunmas ı  gerekli olabilir. 

Stratigrafi ve yap ısal evreler kapan olu ş umu ve birikintinin sa ğ -
lanmas ı  için mutlaka tamamlanm ış  olmasa gerekir, aksi taktirde hiçbirisi 
gerçekle ş emez. 

Stratigrafi özelli ğ i; yalnız başı na hazne kayan!'" çökelmesi veya 
diyajenezi esnas ında veya daha sonraki yersel çimentolanma veya-
hutta yükselim veya yontum ile (Transgressif a ş ma) geliş miş  olabilir. 
Yap ısal özellik, herhangi bir ş ekilde kıvrımlanma ve yar ılı nılanma veya 

her ikisinin etkisiyle olu ş ur ( Ş ekil 68). 

Diskordans yüzeyleri üzerinde ve gömülü tepeler üstünde geli ş miş  
kapanlar olabilir ( Ş ekil 69, 70). 

Senklinallerde Olu ş an Kapanlar: 

Ender olmakla beraber senkiinallerde de Petrol kapanlar ına rast-
lamak mümkündür. Bu kapanlar olu ş um tarz ına göre di ğer tip kapan-
Tara ilave edilebilir. Bu gibi kapanlar formasyon kenars ı z olmaks ı zın 
büyük bir gaz takkesiyle olu ş abilir. Gaz antiklinal tepelerinde, petrol 
ise senklinallere s ıkış tır ılabilir. Bu durumda bu kapani yap ı sal kapan 

tipine koyabiliriz ( Ş ekil 71, 72). 
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Ş ekil 68. Bileş ik kapanlar ı  gösterir ş ematize harita ve kesitler 
A- Faylanma geçirimlili ğ in eğ im yukarı  kanal= kesmi ştir. 

B- Geçirimlili ğ in eğ im yukarı  kenarında kemerlerne-oklar e ğ im yönünü göstermektedir. 
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Şekil 69. Diskordans yüzeyi üzerindeki kapanlanma 
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Ş ekil 70. Gömülü tepeler üstünde kapanlanma 

TAVAN VEYA ÖRTÜ KAYAC1 

Ana kayadan göç ederek bir kapana gelen petrolün kapan içinde 
alıkonabilmesi için kapan ı  tamamen kapatan bir örtü kayas ına ihtiyaç 
vard ır. Bir havzada petrol ana ve hazne kayalar ı  ile ideal kapan imkan- 

1:03 



Gaz 

mei Petrol 

Ş ekil 71. Senklinal yap ı larda petrol ve gaz birikimine örnekler 

Ş ekil 72. Gömülü tepelerin veya resiflerin üstünde ve çevresinde geli ş en değ iş ik kapanlar 

a- Resif veya gömülü tepenin üstünde gözenekli zonda antiklinal tipi kapan 

ü- Resif veya gömülü tepe kanatlar ı  boyunca karnalamna tipi (litoloji) kapanlar 

c- Diskordans yüzeyi alt ında kapan tipi 

d- Diskordans yüzeyi üzerinde transgressif asma ile olu ş an kapal ı . 

e- Resif veya gömülü tepenin üzerinde sedimanlarda antiklinal tipi yap ı lar. 

ları  bulunabilir. Bu ko ş ulların mevcudiyeti o bölgeden ekonomik mik-
tarda petrolün al ı nmas ına kafi gelmez. Yukardaki ko ş ulların tamam-
layı cı s ı  olarak bir örtü kayac ı n ın kapanı  kapatmış  olmas ı  gerekir. 

Örtü kayac ı ; ince taneli, s ık dokulu ve geçirimsiz olmal ı d ır. Bu tür 
kayaçlara örnek olarak en ideal olan ı  kiltaşı , ş eyil, volkanik tüf ve inik-
ritik s ık dokulu kireçta şı , killi marnlar verilebilir. Ayr ıca evaporitlerde 
ideal bir örtü kayac ı  vazifesi görürler. Bu tür örtü kayaçlar ına tuz dom-
larıyla ilgili petrol kapanlar ında daha çok rastlan ır Evapofitik örtü 
kayaçlarma ideal örnek olarak Anhidrit verilebilir. Dünyan ın birçok 
bölgesinde tan ınm ış  petrol kapanlar ında Anhidritler örtü kayac ı  olu ş -
turmaktad ır. B. Almanya'n ın kuzeyinde i ş letilmekte olan petrol yatak-
lar ı  büyük bir çoğunlukla tuz do ınlarından olu ş maktad ır. Bu tuz dom-
ları  bünyesinde de de ğ iş ik tip kapanlar olu ş abilmekte•ve burda Anhid-
ritlerde büyük ço ğunlukta örtü kayas ı  vazifesi görmektedirler. Bu tür 
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depolanma1ar Zeehstein denizine aittir. Bu deniz üst Permiyen zama-
nında Avrupan ın kuzeyinde büyük sahalar ı  kaplamış t ır. 

İ ç anadolu bölgesinde de yap ılan sondajlarda rastian ılmış tır. Bu 
tuz yataklar ının tuz domları  oluş turmas ı  ve çe ş itli kapan tipleri mey-
dana getirmesi muhtemel görülmektedir. Görüldü ğü gibi ideal örtü ka-
yası  olarak kilta ş ları  ve ş eyillerin yan ında Evaporitleri de alabiliriz. 

Örtü kayalar ı nın ince taneli, s ık dokulu ve geçirimsiz olmas ıyla 

kapanlarda biriken petrol ve gaz ın ahkonmas ı  mümkün olmaktad ı r. 
Aksi takdirde kapana kadar eri ş miş  olan Hidrokarbonlar kaç ıp birikme 
mümkün olamaz Ş ekil 73 A, B, C'de çe ş itli kapan tipleri ve örtü kaya-
ları  görülmektedir. 

Ş ekil 73 A: Antiklinal Tipi bir kapanda petrol birikimi, hazne ve örtü kayaçlarm görünü şü 

Ş ekil 73 B: Diskordans tipi kapan 	 Şekil 73 C: Tuz domu ve çe ş itli kapan tipleri 

ve örtü kayse ı 	 ile örtü kayaçlar ı  
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BÖLÜM IX 

PETROLÜN BIRINCI', VE İ K İ NC İ L GÖÇÜ 

GIR I Ş  

Petrolün birinci! göçü petrol olu şumu kadar önemli olan bir olay-
dır. Ayn ı  zamanda petrol olu ş um ko ş ullarıyla çok yak ından ilgilidir. 
Petrolün olu şumu ve birincil göçü ile say ı sız ara ş tırmac ılar me ş gul 
olmuş lard ır. Petrolün ikinci! göçü birinci! göçü yan ında daha basit 
koşullarda gerçekle ş mektedir. Bu nedenlerle ara ş tırmac ılar petrolün 
oluş umu ve birinci! göçü ile göçme modelleri üzerinde daha çok ilgilen-
miş lerdir. Bu konuda say ı sı z deneylerde çe ş itli ara ş t ı rmacılar taraf ın-
dan yap ı lmış t ır. 

Ekonomik miktarda petrol ve gaz ın bulunabilmesi; petrolün olu-
şumu, birincil ve ikincil göçü ile bunlara etkiyen ko şulların iyi bilinme-
sine bağ lı dı r. Bu ko ş ulların yeterince bilinmesi ve uygulamalarda kulla-
nılması  baz ı  lüzurnsuz masraflardan koruyaca ğı ' gibi ekonomik mik-
tarlarda birikmi ş  hidrokarbon kapanlar ının yerlerinin belirlenmesinde 
yardı mcı  olacaklard ır. 

PETROL GÖÇÜ 

Petrol göçü, petrol ile ana kaya aras ındaki ili şkide önemli bir kilit 
noktas ı  oluş turur. Bu petrol birikmelerinin olu ş ması  için yalnız bir tah-
min olmay ıp bilakis gerçek bir potansiyel ana kayas ından olu ş an karar 
verici bir olayd ır. Genelde bilinen bu olay ayr ınt ı da çe ş itli problemlerin 
yalnız bir bölümü için anla şı lır yap ı  özelliklerini aç ıklar. 

Burda önemli noktalar ı  ortaya koymak için mümkün oldu ğu kadar 
ayrınt ılı  açıklamalara gayret sarfedilecektir. 

Petrol ve gaz ı n; jeolojik zaman sürelerinde artan gö ınülme derin-
liğ iyle sedimanlarda ince da ğı lmış  organik materyalden olu ş tuğu or- 
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taya konmu ş tur: İ lk petrol damlac ıkları  ve gaz kabarc ıkları  organik 
malzemenin da ğı lım durumuna uygun olarak sediman bünyesinde ser-
pilmiş tir. Bunlar sediman ın organik olmayan bile ş enleri taraf ından bir-
birlerinden ayrılmış lard ır. Yeni olu ş an petrolümsü elementler organik 
malzemeyi zorlar ve doldurur. Bu olay muhtemelen bulutumsu bir 
tarzda gerçekle ş ir. Vassoeviç, ada tarz ındaki petrol kümelerinden olu-
ş an ve sedimanda da ğı lm ış  olan petrol için "Mikronaphtha" deyimini 
kullanmış tır. Bu petrolün cüzi bir k ı smı  göç etmiş  olmalı d ır. E ğ er petrol 
komponantlar ı  kerojenden serbest b ırakılmış  ve kılcal borular vas ıta-
sıyla gözenekli hazne kayaya eri ş memiş se petrolün birincil güçün-
den söz söz edebiliriz. Ş ayet petrol ana kayadan uzakla ş t ırdmış , geçir-
gen ve büyük gözenekli hazne kaya içinden kapana kadar hareket et-
miş se ikincil petrol göçü olarak adland ırıhr. 

Ş ekil 74'de ş ematik olarak birincil ve ikincil petrol göçü ile yap ısal 
ve stratigrafi kapan tipleri gösterilmi ş tir. Ayrıca ş ekilde tuzlu su, petrol 
ve gaz ın yoğunluklar ına göre dizilimleri de görülmektedir. Ş ekil 74—I'de 
birincil ve ikincil göçün baş lang ıç safhas ı  II'de ise bu güçlerin ilerlemi ş  
safhalar ında petrol olu ş um ve birikmesini izlemekteyiz. 

Deniz seviyesi 

II 

Şekil 74. Petrol ve gaz birikimlerinin olu ş umu-havza geli ş iminin baş langı ç ve geli şmiş  aşama- 

larında birincil ve ikincil göçün ş ematik görünü şü 1-Birinci ve ikininci göçün ba ş langıç safhas ı  
II- Birincil ve ikincil göçün geli ş miş  safhas ı  ve birikiııı in oluşumu (Tissot ve Welte, 1978) 
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Isı  akısı  yüksek olan bölgelerde petrol s ığ da oluşur. Yüksek s ıcak-
lıktaki petrolün viskositesi dü ş ük olaca ğı  için, olu ş an petrol kolayl ıkla 
göç edebilir. Ayrıca yerin sığ  zonundaki k ırıntılı  kayalar ın gözenekliliğ i 
derindekilere oranla daha yüksektir. Bu nedenle türeyen petrolün hazne 
kaya içinde birikimi kolayla şı r. Petrolün göçü genellikle alttan üste 
doğrudur, di ğer yandan s ıcak ortamdan daha az s ıcak olan ortama 
doğru olacakt ır. Bu göçle, bir kütle ta şı nması  meydana gelirki bu da 
petrol kapanlama alanlar ındaki ı s ı  alusının kom şu yöreye göre daha 
yüksek olmas ına neden olur. 

B İ Rİ NCİ L GÖÇ 

Potansiyel petrol ana kayalar ı  genelde ince taneli ve kil mineralle-
rince zengindirler. Bu kayaçlar ın ba ş langıçta büyük gözeneklilik gös-
termeleri dikkati çekicidir. Bu gözeneklilik ilerleyen zaman ve artan 
gömülme derinliğ iyle yava ş  yavaş  azal ır. Sıkış ma ile gözenek hacmi 
büyük ölçüde darahr, gözeneklerde bulunan su ve di ğer akmaya meyilli 
olan komponantlar d ış arı  at ı lır. O halde s ıkış ma birinci! göçün esas öğ e-
sidir. Bu. ilişkiler Hubson (1954), Gussov (1954) ve Levorsen (1958) 
tarafından tanınarak belirlenmi ş tir. 

Hedberg (1926, 1936) ve Athy (1930) da killi sedimanlar ın gözenek-
lilik ile üzerindeki yük bas ıncı  ve aynı  şekilde gözeneklilik ile çökme 
derinlikleri aras ındaki ilişkileri ayrıntı lı  olarak ilk defa yayınlamış lardır. 
Hedberg (1936) 4 çe ş it s ıkış ma safhas ı  önermiş tir: 

a) Mineral tanelerinin mekanik yönlenmesi ve gözeneklili ğ in % 95 
ten % 75'e dü ş mesi. Bu olay 0-0.1 m sediman örtüsü alt ında gerçekleş ir 
ve bu esnada serbest su d ış arı  atılı r. 

b) Gözeneklilik % 75 ten % 35'e dü ş er, sediman giderek suyunu 
kuvvetli olarak kaybeder. Bu olay birinci safhan ın sonundan 200-300 
m derinliğne kadar olur. E ğ er kil mineralleri direkt birbirleriyle temasa 
gelmişlerse bu safha sona girer. Bu safha sonunda sedimanda çok az ser-
best su mevcut olabilir. 

e) Mineral tanelerinin mekanik deformasyonu ve gözeneklili ğ in 
35 ten % 10'a dü ş mesi. Sediman bu zaman aral ığı nda 300 m den 2000 

m.'ye kadar çöker. Bu esnada gözeneklerdeki mevcut s ı vılar gittikçe 
daralan gözenek bo ş luklarından dış arı  atı lır. 

d) Bu safhada, kayaç içinde yeniden kristalle ş me olayları  ceryan 
eder. Gözeneklilik yavaş  yavaş  % 10'un altına düş er. 3000 nı  derinlik, 

108 



20000 5000 	10000 15000 
DER İ NLiK ( ayak ) 

Şekil 75. Killi sedimanlann derinlik-Gözeneklilik e ğ risi (Hedberg, 1936) 

lerde yine de % 8 civar ında gözeneklilik de ğerleri ölçülebilir. Bu safha-
da kayaç içinde yaln ı z adsorbe edilmi ş  su bulunur. 

Hedberg bu denemelerini Venezüella'da yap ılan petrol sondajla-
rından al ınan killi karot nu ınuneleri üzerinde yapm ış tır. Bu edinilen 

sonuçları  diğer bölgelere uygulamak muhakkak sak ıncal ı  olacakt ır. 
Fakat Engelhardt (1960) yapt ığı  yeni ayr ınt ılı  incelemelerle Hedberg'in 
buluş larm ı  destekleyici neticeler alm ış tı r. 

S ıkış ma olay ının cereyan ı  esnas ında potansiyel bir petrol ana ka-
yasında neler oldu ğunu göstermeye çal ış alım. Sözü edilen petrol küme-
leri en erken s ıkış man ın etkisiyle kil minerallerinin do ğ rudan do ğ ruya 

temasa gelmesi ve mekanik deformasyonun ha ş lanmas ıyla olu ş abilir. 

Bu olaydan önce büyük bir olas ı lıkla petrolümsü elemanlar ın göçü müm-

kün görülmemektedir. Gussov (1955)un görü şüne göre, birincil göç s ıkış -
malını  baş langı cından itibaren yakla şı k olarak 500 m derinlikte ba ş laya-
bilir. Tabiki eğ er ortamda kafi miktarda göç edebilecek petrol olu ş abil-
miş se. Eğ er derinlik-gözeneklilik e ğ risi (Ş ekil 75) yataylaş mış  ve göze-
neklilik alanı  % 5 ten % O'a yakla ş mış sa birincil göçün sonu olarak al ı -

nabilir. 

Bu hususta alt derinlik s ınırının verilmesi zorunludur. Çünkü çe-
ş itli sedimantasyon havzalar ı  değ iş ik ko şulları  yans ıtırlar. Fakat bu 
sınırın 3000 m den 6000 m ye kadar olmas ı  muhtemeldir. Muhakkak 
gaz göçü için ba şka ölçüler geçerlidir. 

109 



3500 

 

 

50 

600 

— 1200 
E 

Y 1800 

Weller (1959), killi sedimanlarm sik ış ma sonucu gözenekliliklerinin 
kaybolma derinliklerindeki ı s ı n ı n yakla şı k 200°C olabilece ğ ini tahmin 
eder. Porphyrin olu ş umu nedeniyle, petrol olu şumu için maksimum ı sı  
de ğerinin yakla şı k 200°C olarak kabul edilmi ş  olmas ı nı n t.esadüfi olma-
dığı  açıktı r. 

Derinlik ve örtü tabakalar ı n ın bas ı nc ı  ile etken gözeneklilik ve ge-
çirgenlik iliş kileri basit olmamakla beraber anla şı lnııyacak kadar da 
karma şı k de ğ ildir. Genel olarak kabul edilen olay gittikçe artan bas ınç 
veya derinlik ile birlikte daha ilk etapta ana kayan ın etken gözeneklili-
ğ inin ve bununla beraber geçirgenli ğ inin azald ığı d ır ( Ş ekil 76). Ba ş lan-
gıçta % 25 gözeneklilik içeren bir ş eyil petrol ana kavas ı  diiş ünürsek 

5 10 15 20 25 

GÖZENEKL İ L İ K */. 

Şekil 76 ideal s ı k ış ma eğ risi 

- 2400 

o  2900 
3000 

(Ş ekil 77) bas ınç katnı an yüzeyindeki örtü kahnl ığı nın artmas ı  ile yük-
selir. Ba ş langı çtaki bu yükselmeden sonra ilk anda kil dokusu üzerindeki 
ağı rlık lı alfi ilk andaki a ğı rlıktır. Çünkü gözenekler daha % 25 civar ın-

dad ır. Ek ağı rlık kil gözeneklerindeki su taraf ından ek hidrostatik bas ınç 

olarak kar şı lanacakt ır. Gözenek sular ının karşı ladığı  bas ınç gözenekler 
aras ındaki kucak aral ıkla= geni ş lemesine ve yeni bağ lant ılara neden 
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Ş ekil 77. Derinlik-Etken Gözeneklilik ili şkileri 

olacakt ır. Bu yolla etkin gözeneklilikte ve geçirgenlikte ani bir art ış  görü-
lecektir. Ş ekilde görülebilece ğ i gibi bu durum yakla şı k 150 in derinlik-
lerde % 5 kadar bir gözeneklilik art ışı  ş eklinde ortaya ç ı kacakt ı r. 

Bu sını rın altında ise bas ınç, gözenek sular ı  tarafından değ il kil 
dokusu tarafından engellenmeye çal ışı lacakt ır. Çünkü gözeneklerdeki 
sular, yükün oturduğu alandan daha dü şük potansiyel alanlara do ğ ru 
hareket ederek kili terk edeceklerdir. Böylece kil dokusunun s ıkılaş mas ı  
ve ı sı  sebebiyle gözenekler gittikçe kapanacak ve gözeneklilik azalmas ı  
devam ederek sonunda °/, 4-5 kadar bir gözeneklilik içeren arjilite dönü-
ş ecektir. 

Eğer ortamda h ızlı  bir gömülme söz konusu ise zaman ın yetersizliğ i 
nedeniyle yeterli su kayb ından söz edilemiyecektir. Örtü bas ıncı  tama-
mıyla gözenek suyu bas ınc ı  olarak yans ıyacak ve gözeneklilikte önemli 
bir düş ü ş  görülmiyecektir. 

Bundan ba şka belli bir derinliğe eri ş ildiğ inde (Yakla şı k 1800 m.) 
ortamda Montmorillonit tipi kil mineralleri mevcutsa, montmorillonit% 
in illite dönü ş mesi gözeneklilikte, geçirimlilikte ve s ıvı  bas ıncında ani 
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art ış lara sebep olacakt ı r. Montmorilonitin illitc dönü ş mesinde kil yü-
zeyinde tut -0=ns olan ba ğı l su kurtulacak ve serbest gözenek suyu 
ö ı elliğ ini kazanacakt ır. Bu de ğ iş im kil parçac ıklar ı= tane boyunu dü-
ş ürerek etkin gözeneklilikte, geçirimlilikte ve serbest gözenek suyu 
miktar ı nda art ış a sebep olacakt ır. Bu olay yakla şı k 2900-3000 nı  derin-
liklere kadar devam ederek bu derinli ğ in alt ı nda ise serbest su, göze-
nekleri yeniden terk edecek bas ıncı n tekrar doku taraf ından kar şı lan-
mas ına neden olarak gözeneklili ğ in azalmas ı  sonucunu sa ğ layacakt ır. 

Ş ekil 78, ş eyil gözeneklili ğ i, akış kan bas ıncı , derinlik, gözeneklilik, 
ısı , bas ınç, ş eyil gözenek çap ı  ve moleküler çap aras ındaki iliş kileri gös-
termektedir (Tissot ve Welte, 1978; Junckten ve Karweil, 1963; Nogu-
mo, 1965; Seevers, 1969; Heling, 1970 den al ınmış tır). 

Ş ekil 78. Ş eyi! tipi sedimanlann artan gömülme derinli ğ iyle değ iş ik fiziksel parametrelerin 

ilişkileri (Junkten ve Karweill-1963, Nagnma, 1965, Seevers, 1969; Heling, 1970) 
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Petrolün birincil göçü için en önemli neden olarak s ıkış ma gösteril-
miş tir. Bu s ıkış ma sedimantasyon hayzas ının devamlı  olarak çökmesi ve 
suyun killerden devaml ı  ayrılması  suretiyle gerçekle ş ir. Sıkış ma zaman ı  
aralığı nda petrol, petrol kümelerinden suyla doldurulmu ş  gözeneklere 
yenilebilir. E ğer çözülmiyen organik materyalin k ılcal bas ıncı  ye kendi 
absorbsiyonu yenilebilirse hav ı amn çökmesi esnas ında gözenek çap ının 
devamlı  azalaca ğı , zamanla artan derinlik ve ısıyla da kerojenden yeni 
hidrokarbonlar ın olu ş acağı  göz önünde bulundurulacakt ır. 

(-------- BirinciI göçün özelliğ i havza oluşumu ile s ıkı  s ıkiya bağ lı  olup jeo-
lojik sürelerde gerçekle şen olaylardır. Petrol ana kayasunn gözenelderin-
deki göçün mekanizmas ı  üzerindeki görü ş ler birbirinden farkl ıdır. Yas-
soeyiç (1960) gaz differansiyasyonu tarz ında olduğu düş üncesindedir. 
Bu görüş e göre petrol göç etmeden önce gaz- içinde çözülmesi gerekmek-
tedir. Effektiv birincil bir göçün olabilmesi için minumum derinli ğ in 
1200-2600 m olmas ı  gerektiğ ini yungular. Sokolov (1964) mümkün olan 
iki görüşü benimsemektedir. 

I. S ıvı  hidrokarbonlar gaz içinde çüzülür ve gaz faz ında düşük 
bas ınçlı  bölgelere ta şı nır. 

2. Gaz şekilli ve s ıvi hidrokarbonlar ve di ğer komponentler suda 
çözülür ve bn ş ekilde ta şı nır. 

Petrol komponantlannın formasyon suyu içi4cle çözülmesi, yaln ız 
Baker (1960, 1962) taraf ından kabul edilen görü ş  ile açıklanabilmekte-
dir. Bu görüş e göre, organik asitlerin tuzlan ve di ğer komponantlar 
formasyon suyu içinde Micellen olu ş turabilirler. 111icellenler suda kol-
loidal partiküller olarak da ğı lmış lardır ( Ş ekil 79) 

ocC;090 ??????? 

ckQ\'•7 ddbb bbd  
b..Hidrofob ucu, 

a—Hidrofil ucu 

Ş ekil 79. Mieellen tipleri (Baker, 1962} 

Micellen'ler içinde ve yamnda hidrokarbonlar zenginle ş tirilebilir 
ve bu ş ekilde formasyon suyu içindeki s ınırlı  çözünürlükleri oldukça 
yükseltilebilir. Böylece çözülmü ş  hidrokarbonlar, s ıkış ma sonucu suyu-
nu kaybetmesi suretiyle göçebilirler ve gözenekli hazne kayalara geçer- 
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ler. Bu görüş teki güçlükler, çözülmü ş  petrolün tekrar nas ı l ayrış abile-
ceğ idir. Weller (1959) e göre bu muhtemelen, ana kayadan hazne kaya-ya 
doğ ru tuz konsantrasyonunun artmas ı  suretiyle kolloidal çözelti tuzunu 
kaybeder ve böylece petrol damlac ıkların ın ayrı lması  gerçekle ş ebilir. 
Petrollerdeki hidrokarbon gruplar ının da ğı lı mı  (parafin, naften, aromat-
lar), buna göre bunlar ın spesifik çözünürlükleri ta şı nmak için mevcut 
olan micellen tarzlar ına uygunluk gösterebilir. 

Baker (1962) de bunu deneysel olarak oldukça inand ırı cı  bir ş ekilde 
kanı tlamış tır. Hubson ve diğ erleri de çözülmü ş  petrolün ayr ılması  için 
diğer bir imkan göstermektedirler. Bunlar ın Porphyrin incelemelerine 
göre hazne kayalarda meydana gelen dekarboksilasyon olaylar ıyla bunu 

'mümkün görmektedirler. Böylece Micellen ş eklindeki komponantlar 
hydrofil gruplar ını  kaybedebilir ve Micellenler çözülür. Moleküllerin 
hydrofob art ıkları  ve micellen içinde ta şı nan hidrokarbonlar petrol ola-
rak ayrı lmak mecburiyetindedirler. 

Buna kar şı n Gussov (1954) ve Hubson (1954) darnlac ık tarz ında 
taşı nmanın mümkün olabileceğ inden söz etmektedirler. Micellenlerin 
ölçüleri Baker (1962) e göre 0.5-600 nig aras ında yayılmaktad ır. Petrol 
damlac ıklar ı  ve gaz kabarc ıldarı  muhakkak bu alanın üzerinde bulun-
maktadır. Organik materyalden olu ş an petrol damlac ıkları  için maksi-
mum bir büyüklük verilmesi gerekli olmas ına rağmen bu çok zordur. 
Potansiyel petrol ana kayalarmda bunlar ın büyüklükleri 1-1000 nig 
aras ında bulunmaktad ır. Ana kayadaki gözeneklerin çaplar ı  hakk ında 
ise deneysel neticeler bulunmamaktad ır. Büyük bir tahmin olarak, 
büyük derinliklerde bulunan formasyonlar için 0.1-1.0 p. de ğerleri veri-
lebilir. Bu veriler tabiki yalnı z yönlenme büyüklükleri olarak anla şı lma-
lı d ır. 

Bu görü ş lere göre, gözenek geometrisi ve gözeneklerin nemlenme 
özellikleriyle micellen tarz ındaki bir göçün damlac ık tarz ındaki bir 
göçe nazaran daha kolay olu ş abilmesi ve esasl ı  bir anlam ı  olmalı d ı r. 

Petrol ana kayas ının geli ş imi süresindeki de ğ iş iklikleri dü ş ünür ve 
verilen göç mekanizmalar ını  karşı laş tırırsak ş öyle bir soru ortaya ç ık-
maktad ır. Göçün ş ekli ve ölçüsü ba ş langı çtan sona kadar ayn ım ıdır ? 

Petrol göçünde sözü edilen üç ihtimalin; petrolün gaz içinde çözül-
mesi (Sokolov, Vassoevic), petrol ve gaz ın suda çözülmesi (Baker ve So-
kolov) ve damlac ık ş eklindeki göç (Gussov ve Hubson) çe ş itli ve değ işken 
ko ş ullara bağ lanmış tır. Petrolün gaz içinde çözülmesi esas olarak bas ınç 

ve ı sı  yükselmeleriyle, micellen olu ş turan komponantlar ın suda çözül- 
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mesi ve damlac ık şeklindeki petrol göçü, gözene ğ'in geometrisi ve nemli-
liğ iyle bağı mlıdır. Is ı  ve bas ınç artan örtü kahnh ğıyla yükselir. Ayni 
zamanda petrol olu şumu da derler ve relativ olarak ba ş langıça göre 
daha çok düşük moleküllü hidrokarbonlar meydana gelir ( Şekil 78). 
Isı  ve basıncın yükselmesi ve de dü ş ük moleküler komponantların var-
lığı  gaz faz ında bir eriyi ğ i korur. Birincil göçün bu ş ekli, bu nedenle git-

tikçe artan derinlikle büyük bir rol oynayacakt ır. 

Bir hydrofob ve hydrofil ucu olan moleküller micellen olu ş turmaya 
temayül gösterirler. Ilerleyen petrol olu şumu ile ilgili gruplar artan ölçü-

lerde kaybolurlar. Bu nedenle petrol ana kayas ının derinliğine bağ lı  
olarak micellen olu şumu temayülü azalmal ıdır. 

Damlacık tarz ında göç için en büyük engel s ınırlı  ve kuvvetli değ i-
şen gözenek çaplar ı  olmalıdır. Çünkü artan s ıkış ma ile bunlar darahr, 
bu nedenle de büyük derinliklerde bu göç tarz ının geriye dönü şü beklen-
melidir. Diğer taraftan s ıkış ma ve petrolü petrol kümelerinden s ıkış tıra-
rak harekete geçiren kuvvet mevcuttur. Burada bir soru akla gelebilir. 
Bu her iki faktörün kar şı lıklı  etkilerini ortadan kald ırıp kaldırmadığı  ve 

ana kaya içindeki damlac ık tarz ındaki göçün genelde bir anlam ının olup 
olmadığı  gibi. Micellen tarz ındaki bir göç için dolayl ı  kanıtlar mevcuttur. 
Örneğ in; petrolde hidrokarbonlarm da ğı lımı  ve Baker'in cleneyleri, 
Petrolün bir gaz faz ında çözülmesi; ı sı  ve basınç ilişkileri nedeniyle bü-
yük derinliklerde büyük bir olas ıdır. Bundan ba şka kondanse petrolün 
varlığı  böyle olaylar ın olabileceğini kanıtlamaktad ır. Buna kar şı n ana 
kayaç içinde damlac ık tarz ındaki bir göç için emareler eksiktir. O halde 
göç mekanizmas ının ş ekli ve ölçüsü ana kayan ın bulunduğu geliş im 
safhasma ba ğ lı  olmalı  ve zaman ak ışı ylada de ğ işken olmalıdır. Böylece 
göçün belli bir sıralanmas ı  ortaya ç ıkar. 

Ana kaya içinden d ış arı  atılacak akış kanlar hangi yolu izleyecek-
lerdir ? S ıkış makta olan bir ş eyil içinde bir potansiyel gradyan ortaya 
çıkUcakt ır. Ş eyil içindeki ak ış kanlar bu gradyanı  izleyerek yüksek po-
tansiyelden alçak potansiyele do ğ ru hareket edeceklerdir. Ş ekil 80'de 

sıkış an ş eyle göre daha dü ş ük potansiyel değ erleri içeren alanlar alu ş -

kanlarm hareket ederek yerle ş ebilecekleri ortamlard ır. Bu duruma göre 

akış kanlar potansiyel de ğerlere ba ğ lı  olarak aş ağı  veya yukarı  hareket 

ederek ana kayay ı  terk edeceklerdir. E ğer akış kan yukar ı  hareket edi-

yorsa, buna kılcal basınç ve yüzdürme kuvvetleri yard ımcı  olacaklard ır. 
Buna kar şı  akış kanın aş ağı  doğ ru hareket etmesi durumunda harekete 
yalnız kılcal basınç yard ımcı  olabilecektir. İ nce dokulu kayaçlarda k ıl-
eal bas ınç değerleri kaba dokulu kayaçlara oranla daha yüksektir. Bu 
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ANA KAY A 

Ş ekil 80. A. ş agı  Dogru göç 

nedenle petrol kümeciklerinin ana kayadan hazne kayaya geçi ş leri itici 
kuvvetin varl ığı yla kolaylaş acaktır. Göçün yönü, kum içindeki petrol 
üzerinde ş eyil üzerindeki petrole kar şı t kılcal bas ınçtan daha yüksek bir 
basınç değeri olmadığı  sürece ters yönde olmayacakt ır. Eğer kum ve 
ş eyil tek bir faz ak ış kan ile doldurulmu ş  ise k ılcal bas ı nç farkı  oluş ama-
yacağmdan akış kanın hareketi her iki yönde ayn ı  derecede gerçekle ş e-
bilir ( Ş ekil 81). Ş ekil 81'de üç hazne, bir ana kaya ve bir örtü kayas ı  
mevcuttur. Ba ş langıçta anormal bir görünüm arzeden bu durum pek 
karma şı k değ ildir. Yüksek potansiyel içeren ş eyil ana kayas ından alttaki 
hazne kayaya petrol gelmekte ve bu petrol .hazne kaya içinde yüksek 
bir yere kadar hareket ederek daha sonra tekrar ana kaya içine geçmek-
tedir. Bu suretle de yukar ıya do ğ ru devamlı  bir göç olu ş maktad ır. As-
lında alçak potansiyelli bir ortamdan yüksek potansiyelli bir ortama göç 
gerçekle ş emeyece ğ inden bu olay imkan d ışı  gibi görülmektedir. Burda 
bu oklarla gösterilen göçün e ş  zamanlı  olmadığı m ve bunlar ın hareket 
vektörleri oldu ğ unu belirtmek gerekir. X-i ş aretli vektörler, ana- kayadan 
hazne kayaya do ğ ru olan a ş ağı  ve yukarı  göç yönlerini gösteren ve 
sıkı laş ma sonuna kadar etkin olan vektörlerdir. S ıkıla şmanm devam 
ettiğ i alttaki ve üstteki iki hazne kayaya petrol geldi ğ i sürece devaml ı  
bir faz olu ş turabildiğ i andan itibaren Y-i ş aretli vektörler etkin  olmağ a 
baş layacak ve petrol hazne kayalar içerisinde yüksek potansiyelden al-
çak potansiyele do ğ ru hareket edecektir. Böylece hazne kaya içinde 
gerçekle ş en potansiyel gradyan nedeniyle her iki yönden antiklinalin 
ayrılmasının meydana gelmi ş  olmasını  göstermektedir. Philipp (1963) 
kuzey Almanya'da, örtü kaya gözeneklili ğ i ile hazne kayan ın gaz miktarı  
aras ında bir ba ğı nt ımn mevcut oldu ğunu gösterebilmiş tir. Kapan bile-
senin böyle değ iş imleri yanında, büyük derinliklere gömülmede de ğ iş ik-
liklere neden olabilir. 
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Hazne ,kaya 9 3 

Örtü kaya 
Hazne kaya9 2 

Ana kaya 

Hazne kaya?". 
Şekil 81. Petrol hareketi ve zaman ili şkileri 

Böylece petroller yüksek ı sılı  seviyelere gömülece ğ inden bu ko 
şullara uygun olarakta hareket edeceklerdir. Öncelikle, asfaltit ş eklin-
deki ve yüksek moleküllü komponantlar ihtiva eden a ğı r petroller ı sı  
yükselmelerine kar şı  daha hassast ırlar. Kerojende oldu ğu gibi fonksiyo-
nel grupların ayrılmas ı  ve küçük parçalara bölünmesini tahmin etmeli-
yiz, çünkü küçük moleküller termodinamik olarakta duyarlid ırlar. 

Değ iş iklikler, derinliğe bağ lı  olan s ıcaklığ a göre ya daha h ızlı  veya 
daha yava ş  olarak meydana geleceklerdir. Silverman ve Epstein (1958) 
in gözlemlerine göre, petrollerdeki c 13 /C12 ye oranının azalmas ı , artan 
yaşhlık ve aynı  şekilde olgunlaşma olayı  sonucu meydana gelmesi ihti-
mal görülmektedir. 

Hidrostatik ko şullarda petrol göçü, hazne katman ı  içinde eğ im 
yukarı  yönde gerçekle ş tiğ i için bu koşullardaki göçme yollar ı  daha 
kolay belirlenebilir. Hidrodinamik ko şullarda işe yeralt ı  suyu akışı nm 
yönü petrolün hareketini kontrol ederek ikincil göçmenin genel yönünü 
tayin eder. Sonuç olarak paleo-Hidrodinamik gradyanlar ın belirlemne-
siyle ikinci' göçme yollar ı  ve yönünün b ıdımmasında önemli ip uçları  
elde edilebilir (Tissot ve Welte, 1978). 

Robert (1976) klastik sedimanlarda yatay ve dü ş ey yöndeki göç 
ihtimalleri üzerinde durmaktad ır. 

Yukarı  yönde hareket eden ak ış kanlardaki petrol, ana kayan ın 
komşusu ilk kumtaş larnıda birikecektir. Çünkü bir sonraki çamur -taşı  
veya ş eyil katmanının çok küçük gözenekli olmas ı  nedeniyle akış kanın 
bu katmanın gözeneklerine girmesi zordur ve bu gözeneklerin suyla 
dolu olması  olayın gerçekle ş mesine yard ımcı  olacaktır. Bu ince dokulu 
katmanlarm partiküllerinde absorbe edilen su ayn ı  zamanda yüzey ge-
rilirni  boş luklarda tutumu. E ğer havza çökelleri k ırıntılı  
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ve ince dokulu katmanlarm ardalanmas ından olu ş muş sa ince dokulu 
katmanlann yukar ıda belirtilen özellikleri nedeniyle yukar ıya doğ ru 
olan devamlı  bir göçe engel te ş kil ederler. 

Kumtaşı  ve çamurta şı  ardalanmalar ı  bir havzada kumta şı  seviye-
sinde biriken ak ış kanlarm üzerindeki çamurta ş lar ına geçmesi imkan-
sızdır. Çünkü ince taneli katmanlarda s ıkış mas ıyla gerçekle ş en bas ınç 
kırıntı lı  katmanlardan daha yüksektir (Evans, 1975). 

Dikine göç ile ilgili diğer bir hususta faylar ve çatlaklard ır. Derin-
lerde, organik olgunlu ğ a eriş mi ş  potansiyel petrol ana kayalarmdan fay 
ve çatlak zonlanndan üst yüzeylere do ğ ru bir göç meydana gelebilir. 
O halde faylar ve çatlaklar büyük göç ba ğ lantıland ırlar. Eğ er fay zon-
ları  ince taneli fay molozu içerirlerse bunlar petrol göçü için bir engel 
teşkil ederler. Yatay göçe en büyük engel, yatay yönde litofasiyes de ğ i-
ş ikliklerinin olmasıdır Bu durumda stratigrafi kapanlarm ın oluşumu 
sağ lamr. 

Tabakalanma ara yüzeyleri boyunca yatay yönde göç daha iyi ger-
çekle ş ir. Tabakalanma ara yüzeyleri çökelme de ğ iş ikliklerini yans ı t-
malan nedeniyle daha zay ıf zonlardır. Ayrı ca partiküllerin tabakalanma 
yüzeyine paralel s ıralanmaları  gözeneklilik ve geçirgenlik derecelerini 
artırır ve aki şkanların akmalarını  kolaylaş tırır. 

Eğer kumta şı  ve çamurta şı  kaynaklar ından herhangi birinin yanal 
bas ınç gradyanlar ı  yok olursa esas akış kan göçü yukar ı  doğ ru olacakt ır. 
Çamurta şı nın çok düşük geçirgenlik özelli ğ ine sahip olmas ı  nedeniyle 
içinde dikine akış kan göçü çok az olup ancak mevcut küçük çatlaklar 
göçe yardımcı  olurlar. Sözü edilen ak ış kan, s ıkış ma akış kanı  olup genel-
likle su ve çok az oranda inorganik ve organik bile şenleri kapsar. E ğer 
kumta ş ları  veya başka ta şı yı cı  katmanlar bulunmazsa s ıvı  akış kanlann 
göçü ve dolay ı sıyla hidrokarbon birikimi gerçekle ş mez. Ş ayet, kumta ş -
ları  çamurta ş larıyla ardalanmah veya çamurta ş lannın üzerinde ise veya 
komş u bir yap ıda eğ im yukarı  iseler, sıv ı  akış kanlarm ın hareketi ve 
dolayı sıyla da hidrokarbon birikimi. gerçekle şebilir. 

Petrol, özel ko şullar dışı nda genellikle: e ğim yukarıya doğ ru göçer 
ve kapanlamr. Bu özel ko şullara örnek olarak, havza derinliklerinde 
yüksek tuzluluğa neden olan evaporitleri ve organik maddece zengin 
sık tabakalanmal ı  siltli ana kayalarla hazne kaya tipleri verilebilir. 

Büyük antiklinallerde göç hem a ş ağı  hem de yukarı  yönlü olarak 
gerçekle ş ebilir ( Ş ekil 82). Ş ekilde kumta şı  ve çamurta şı  ardalanmah bir 
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istifte birincil ve ikinci! göç durumlar ı  görülür. Çamurta şı  birimleri, 

düşük geçirgenlikleri ve kil minerallerinin diyajenezleri nedeniyle yük-
sek akış kan basıncına sahiptirler. Maksimum akış kan bas ınc ı  çamurta şı  
birimlerinin orta k ı s ımlannın biraz daha alt ında yer al ır. Bu nedenlede 
çamurta şı  içinde mevcut olan s ıvı  akış kanlar yüksek bas ınçtan alçak 

basınca doğ ru yani aş ağı  ve yukar ı  hareket ederler. Böylece ak ış kanlar 

büyük antiklinallerin üst kanatlannda antiklinal apeksinin en dü şük 
basınç olan bölümlerine do ğ ru hareket edeceklerdir. Antiklinal üzerin-
deki örtü kayas ının inceliğ i, gerilme ile oluş an çadaklar veya örtü ça-
murtaşı mn geçirgenliğ inin artmas ı  suyun yukar ı  doğru hareketini sağ -

layabilir. Böylece kaçan su çözünmü ş  bile şenlerini geride kumta şlarmda 

bırakır (White, 1965). 

Kum-taşı  

çamurtaşı  
Sikışı sa suyunun ve içerdi ğ i organik 
ve inorganiklerin hareketi 

Organik ve inorganik içeri ğ ini kaybeden 
suyun hareketi 

Maksimum sı kış ma akış kan bası ncı rlı n 
konumu 

Ş ekil 82. Ardalanmal ı  ı  tiflerde suyun büyük antiklinal yap ılarda göç yolları  

Göç iş lemi süresince kumlu seviyede kalan suyun tuzlulu ğu artar. 
Bu da petrolün birikimi için oldukça önemli bir nedendir. Basen kenar-
larındaki büyük antiklinallerde ise göç biraz daha de ğ iş ik görülmekte-
dir. 

Kumtaşı -çamurta şı  ardalanmas ından oluş an antiklinaller, tekto-
nik olarak aktif olan basen kanad ında kı sıtlanmış lardır (Ş ekil 83). 
Ş ekilde görüldüğü gibi kalın çamurta şı  istifleri havza kenarma do ğru 
incelit, kumtaşı  birimleri ise havza içlerine do ğ ru incelerek kaybolurlar. 
Buradaki göçün mekanizmas ı , çamurta ş larından hem a ş ağı  hem de yu-
karı  yönlü bir akış kan hareketi olu ş turur. Bu hareketi basen kenar ı  an-
tildinallerde kumta şı  birimleri boyunca e ğ im yukarı  göç izler. Antikli-
nalin kanadı  ve apeksinde; yüksek tuzluluk, yüksek Ca birikimi ve dü-
şük P11 geli ş imi, basen-antiklimalleri modellerindeki nedenlerle aymd ır. 
Bununla beraber s ıkışı m akış kanlarının bir kısmı  antiklinali dikine zor-
layarak basen kenar ı na kaçabilir. Kal ın örtünün derin basen ve basen 
kenar ı  arasındaki bas ınç farkl ılığı , antiklinal engelini yenme ğe yeterli 
olabilir. 
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Ş ekil 83. Ardalanmah istifler sunan havra kenar ı  geni ş  antiklinallerde göç yollat ı  

Petrolün ikincil göçü ve birikimine etken olan faktörler a ş ağı dad ır. 

a) Siirüklenen parçac ıklar 

h) Kılcal bas ınç-yer de ğ iş tirme bas ıncı  

c) Yüzme 

d) Erimiş  gazlar ın etkileri 

e) Birikme 

f) Eğik petrol ve su dokana ğı  

g) Stratigrafi setleri 

h) Düş ey göçme 

k) Birikme zonlar ı  

a) Süriiklenen parçac ıklar: Bir potansiyel hazne kaya olan aki-
ferdeki su, bir zamanlar hareket etmi ş tir ve ço ğu hallerde bugünde hare-
ket halindedir. Örtü, yap ı  ve ş ekil değ iş ikliğ i, aşı nma ve sürekli jeokirn-
yasal değ iş iklikler nedeniyle suyun yönü ve h ızı  birkaç kez de ğ işmiş tir. 
Akış kanlann hareketi, gözenekli ve geçirimli kayalar, yanhmlar, diskor-
danslar, kırık sistemleri gibi geçirimlilik zonlan ın izlemiş tir. Hareket 
halindeki suyla beraber petrol ve petrol hidrokarbonlar ı , kaya nitelikleri 
veya karışı mdaki bas ınç, s ıcaklık ve hacim değ işmeleriyle oluş an bir 
tıkanıkhlığ a kadar ilerler. 

b) Kılcal bas ınç-Yer de ğ iş tirme bas ıncı : Suyla ıslak bir haznede 
bulunan petrol taneciklerinin göçmesi için gerekli ana ko şul, petrol ile 
su ara yüzeyindeki kılcal bas ınc ın, gözenekler aras ındaki kılcal bo ş luk-
ların yer değ iş tirme bas ınından büyük olmas ıdır. 

Kılcal bas ınç; yüzme, bas ınç gradyan ı  ve petrol faz ının sürekliliğ ine 
bağ lıdır. Bu kuvvetler nedeniyle kılcal bas ınç, yer de ğ iş tirme bas ıncın! 
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Hidrodinanik kuvvetl ıı  beslenen 
yüzdün» yetenekl 

ilidrodinnaik kuvvetle 
besleme yüzdüm* 
yeteneği 

ZCZU 
. 	 - 

DOOk ekış kaa Potansiyeli ile suyun 'kaat 
Nadi!~ kuvveligle geli ş en eUrUkleamig petrole* hareket y8A4 

yenebildiğ i hallerde, petrol ve su k ı lcal bo ş luklardan geçerek harekete 
ba şlar. 

c) Yüzme: Gerek s ıvılar ve gerekse kat ılar bir akış kana karış tık-
larmda yer de ğ iş tirdiğ i akış kanni a ğı rlığı na e şit bir, kuvvetle yüzdürülür. 
Petrol, gaz ve su kapsayan bir haznede gaz en üstte, petrol ortada su ise 
en altta olmak üzere yo ğunluklarma göre bir dizilme gösterirler. Petrol 
ve gaz lekeleri harekete geçince yolda da ğı n& petrol ve gaz zerrelerini 
bünyesine katar. Böylece yüzme yetene ğ i ço ğ ahr. Akan suyla sürükle-
nen petrol ve gaz parçac ıkları  bir antiklinal alanda doru ğa vardıktan 
sonra hareket' eden suyla ,daha yukar ılar' a yüzebil ıneleri son bülmu ş tur. 
Böylece petrol ve gaz yap ının en yükseğinde kapanlan ır ( Ş ekil 84). 
Ş ekilde görülebilece ğ i gibi, bir yap ı  kapattı  içinde hareket eden su pe-
ş inde getirdiğ i petrol ve gaz ı  en dü şük potansiyel enerjili yerde veya 
haznekayan ın en yükseğ inde bırakır. E ğer yap ı  eninde hidrodinamik 
basıncın farkı  büyükse, petrol ve su dokana ğı  akma yönünde e ğ ik ola-  
cak veya petrolün kapandan kurtulup kaçaca ğı  büyüklükte bir açı  geli-
şecektir ( Ş ekil 85). Ş ekilde artan su ak ınıyla antiklinal bir yap ıda Perol 
ve gazın itihnesi ve ayrilmasuu görmekteyiz (Hubson ve Tiratsoo, 1975). 

ii drodinsmik kuvvelle karni 
ba ş lanan yilzdüree Yetenvki 

Ş ekil 84. Hidrodinamik kuvvetin petrol göçmesiyle birik ınesi üzerindeki etkisini gösteren bir 

antiklinaldeki kapanlamna mekanizmas ı  

Petrol ve gaz yüzme kabiliyetiyle ince taneli kayalar ın yer değ iş tir-
me bas ıncın artık yenemiyece ğ i bir yere kadar göçmeye devam ederler. 
Eğ er su eğ im aş ağı ya hareket ederse set'etkisi ço ğahr. Bu durumda yüz-
diirnıe kuvvetinin etkisi, hidrodinamik kuvvetle azal ır ve petrol ile gaz 
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--1. 
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aidrod1nanik kuvvetli, 
sit yönde etkilenen 
~dür*, yetenek! 

jaha düş ük akiskan 
potaneiyeli ile su 
akı mı nı n yönü 

atlas» zomu 
nizdurme kuvvetine 
eurüklenen petrol ve gaz/ft 

hareket yönü 

rı  G A Z 

■ 	?..TROL 
—ıı. Su akı mı  rnı  n yönü 

Ş ekil 85. Bir .Antiklinal kapanda su akmmun artan etkisiyle petrol ve gaz ın itilmesi ve ayr ı lması  
(Hubson ve Tiratsoo. 1975) 

set zonunun alt ında kapanlamr ( Ş ekil 86). E ğ er su eğ im yukarı  hareket 

ederse petrolün bile ş ik hidrodinamik kuvvetiyle yüzme yetene ğ i, pet-

rolle gaz ın gittikçe dafı a düş ük gözenekli alanlara girmesine neden olur. 
Birçok durumlarda da set zonundan geçerek gider ( Ş ekil 87). Bu durum-
da hidrodinamik kuvvet, yüzdürme kuvvetinin etkisiyle ayn ı  yöndedir 

ve ona kat ı lır. Bu nedenlede set zonunda kapanlanma ihtimali dü şer. 

kidrodinamik kuvvette ~dür*. 
yeteneğ i iyice naninı e bis les 

Ş ekil 86. Eğ im aş ağı  yönelmiş  olan yüksek yer değ iş tirme basıncı  ile azalan geeLimlilikten olu şum 

bir set zonundan geçen su akımın ın etkisi. Bu durumda yüzdürme kuvvetinin etkisi, hidrodinamik 

kuvvette azal ır ve petrolle gaz set altında kapanırlar. 

d) Erimiş  gazlarm etkisi: Bütün petrol birikintilerindeki petrol-
lerde erimi ş  halde ve de ğ iş ik miktarlarda doğal gaz mevcuttur. Do ğal 

gaz, petrol ve suya oranla son derece dü şük viskositeye ve yüksek yüz- 
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Bidrodinamik kuvvetle 
beslenen yilsdürme 
yeteneği 

Daha düş ük ekış kan potanei-
, 	yellyle su akı mı nı n yönü 
I ---4•• 

Yüsdürme kuvvetiyle sürüklenen 
petrol ve gazı n hareket yönü 

Yüzdüm.. kuvvetinin hidrodinamik 
kuvvet'e artt ığı  alan 

Şekil 87. Eğ im yukarı  yöneliniş  olan ve oldukça yüksek yer de ğ iş tirme basınçh fakat dü şük 

geçirimlilik zonundaki setten geçen su ak ımının etkisi. Bu durumda hidrodinamik kuvvet yüz; 

dürme kuvvetinin etkisiyle aynı  yöndedir ve ona katı lır. Böylece petrol set zonunun daha küçük 

gözeneklere sokulabilir. Bu nedenle set zonunun kapanlanaa özelli ğ i azal ır. 

dürme yeteneğ ine sahiptir. Basmçlanan gaz ın geniş lemesi petrolü hazne 
kayadan kuyuya yöneltir. Gaz ın bu özellikleri nedeniyle petrolün hare-
ketini kolaylaş tırdığı  yaygın bir katud ır. Hareketteki petrolün gaz ka-
barc ıkları  çevresinde zar halinde ta şı ndığı na inan ı lmaktad ır. 

e) Birikme: Dağmık halden ba ş layarak petrolle gaz ın ekonomik 
miktarlarda hazne kayada toplanmas ı  birikinti geliş imini sağ lar. Biri-
kintinin boyutu, mevcut bas ınç, sıcaklık, akış kan potansiyeli gradyam, 
petrol ve suyun ba ğı l yoğunlukları , kayaların eğ imi, geçirgenlik ve 
gözeneklilik değ iş imleri ko şullarıyla belirlenir. 

f) Stratigrafi setleri: Petrol göçünde en önemli bir jeoloji olay ıdır. 
Bunlar ya esas ya da yan kapanlama etkeni olarak bulunurlar. Fasiyes 
değ işimi, yontum ve a şma, çimentolanma, erime ve k ırilmalar petrol 
birikintisi yapan ola ğ an geçirimlilik de ğ iş imi faktörleridir. 

Petrol ve gazın ta şı yı cı  ve hazne kayalarda hareketi ve daha son-
raki birikintilerin oluşması  üç parametre taraf ından kontrol edilir. 
Bunlar; petrol ve gaz ın suyla doldurulmu ş  gözenekli kayalarda yüzerek 
yükselmesi, toplam akımı  belirleyen kap ıllar bas ınç ve önemli değ işken 
etkisi ve hidrodinamik akış kan ak ımıdır. 

Hidrostatik ko şullar alt ında ikneil göç için yaln ız hareket ettirici 
kuvvet yüzdürmedir. E ğer yer alt ında su ak ııı tı sı  varsa hidrodinamik 

koşullar petrol ve gaz ın yüzerek yükselmesi ve bu su ak ıntısı  tarafın- 
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dan yönlendirilmesi mümkündür. Dar kayaç gözeneklerinde kapillar 
basmçlar hidrokarbon birikmesi için bir nedendir. 

Petrol kürecikleri ve gaz kabarc ıklari kayaç gözeneklerinde s ıkış -
maya u ğ ramadan önce verilen gözenek çaplar ından daha büyüktürler. 
Kürecik veya kabarc ıkların bu gözeneklerde s ıkış masına kap ıllar bas ınç 
gerekli bir kuvvettir. Herhangi bir ş ekilde, kap ıllar bas ınç çok yüksek 
veya tersine kaya gözenekleri çok dansa petrol ve gaz ın göçmesi durdu-
rulur. Bir hazne kayada petrolün durdurulmas ı , hareket ettiren kuvvet-
ler aras ında bir denge safhas ım gösterir (Yüzdürme veya suyun ak ınas ı  
gibi). 

İ kincil göçün sonu ve petrol veya gaz birikintisinin olu şumundaki 

son safha, bir kapan ıp mümkün en yüksek bölümünde konsantrasyonu-
dur. Ş ekil 88, 89, 90, 91'de yukar ı daki özelliklerle olu ş an durumlar ı  yan-

sıtmaktad ır. 

Şekil 88. Bir petrol küreci ğ inin gözenek boylarmdan sulu yeralt ı  ortam ında ta şı nması . Petrol 

kiireciğ inin taneler aras ında kı lcal bası ncın etkisiyle yukarı  çıkışı , danalacığı n alt ve üstünün 

e ş it duruma geli ş im kadar devam eder (Berg, 1975) 

Ş ekil 89. Petrol küreciginin bir gözenek boyundan sulu bir ortamda tasm ınas ı . Suyun yukar ı  
doğ ru akmasına kapıllar bas ıncın z ıt etkisi yard ımcı  olur. (Berg, 1975) 
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Ş ekil 90. Hidrodinamik ko şullarda petrolün uzauarak yanal ta şunnas ı . Ilidrodinamik gradyau 

(nı) ve petrol kolonunun uzunlu ğu (L) onun katman içindeki yatay konumunu tan ımlar. (Hobson 

ve Triatsoo, 1975) 

Şekil 91- Hidrodinamik ko şullarda petrolün ta şı nması. Çizgisel petrolün alt ve üst uçlarmdaki 

hidrostatik bas ınç farkı  (xi -x2), petrol kolonunun yüksekli ğ i (Zo) ve suyun akışı  çizgisel pet- 

rolün hareketini Sa ğ lar (Berg, 1975) 

ILIMLI GÖMÜLMÜ Ş  SEDIMANLARDA PETROL OLU Ş UMU 
VE GÖÇÜ 

Sedimantasyon havzas ının devamlı  çökmesi ve yeni sedimanter 
materyalin y ığı lmasıyla potansiyel ana kaya üzerine a ş ağı daki kati 
geliş imler etkili olur. Artan gömülme derinli ğ iyle, bir taraftan sediman 
sıkış masına ve bununla göçme olaylar ına neden olacak örtü basmc ı  
artar, diğer taraftan kayaç, organik materyalin de ğ işmesi ve bununla 
petrol oluş masını  sağ layacak yüksek s ıcakhk zonlarma gömülür. Çünkü 
petrol olu şumunun bu her iki olay ı  ve birincil göçü temelde, s ıcaklık 
gradyanı , gömilime ve s ıkış ma hı zına göre birbirinden ba ğı msız olarak 
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kabul edilir. Petrol yataklar ının olu şumunda bu olaylar ın uyumlu (e ş  
zamanl ı) geli ş meleri büyük anlam ta şı r. 

Artan derinlik ile ya ş lı  sedimanlarda yeni karbonlar olu şur. Yük-
selen ı sıların etkisiyle sedimanlarda da ğı lmış  olan organik materyalin 
ı s ısal parçalanmas ı  vukuu bulur. Kerojen ve çözülebilir organik mater-
yalden, önce alçak ı sılara uygun olarak en zay ıf gruplar ayr ılırlar. Ör-
neğ in; karboksil ve hidroksil gruplar ı  ı s ı  ne kadar yükselir ve ne kadar 
uzun süreli etkili olursa o oranda daha çok böyle bile ş enler çözülür. 
Bunların çözülmeleri büyük enerji kullan ı mına ihtiyaç gösterir. Örne-
ğ in; karbon zincirlerinin" bölünmesi gibi. Böylece jeotermik gradyan 
bariz bir etki yapar. Birinci! göçün ba ş langıcında hareket edebilecek 
yeterli miktarda petrolün olu ş up olu ş maması  büyük oranda jeotermik 
gradyana ba ğ lıdır. Ş imdiye kadar bu safhada henüz tesbit edilememi ş -
tir. Belki Extrakt /karbon oranlar ının artan derinlikle sistemli bir ş ekil-
de incelenmesiyle böyle bir imkan do ğabilir. Bu oranlar ın kuvvetli bir 
yükseliş i hareket edebilir petrolün varl ığı  için neden olarak de ğerlendi-
rilebilir. 

Potansiyel ana kaya içindeki kil minerallerinin artan s ıkış ma ile 
mekanik deformasyona u ğ ramas ıyla yakla şı k olarak birincil göç ba ş -
layabilir. Bu da 500-600 m. derinlerde meydana gelebilir. Bu derinlikte 
gerçek birincil göç beklenemez. Çünkü henüz daha yeterli petrol olu ş -
mamış tır İkinci durumda buna kar şı  yüksek s ı caklığ a uygun olarak s ıkış -
manın etkisiyle göçe ba ş layabilecek büyük miktarda petrol olu şumudur. 
Bu durumda petrol olu şumu ve birinci! göç faz ı  oldukça beraber yürü-
mektedir. Birinci durumda ise petrol olu şumu daha geç gerçekle ş mek-
tedir. 

JEOLOJIK ILI Ş KILERE BA Ğ LI OLARAK PETROL OLU Ş U-
MU VE GÖÇÜ 

Petrol olu ş umu ve göçü ba ş langıcından sonuna kadar kaba bir dü-
zenlemede çok uzun zaman aral ıklar ı  "10 milyonlarca y ıl" devam eder. 
Söz konusu havzada tektonik olaylar ın etkisiyle bu zaman süresince 
çeş itli yap ılar olu ş turulabilir ve tekrar yok olabilir. Ana kayan ın geliş i-
mi süresince verilmi ş  çeş itli petroller belirli zaman aral ıklarında değiş ik 
hazne kayalar ında kapanlanabilir. Bu kendi içinde devaml ı  geliş im ka-
demeleri böylece münferit bölümlere ayr ılır. Bundan ba ş ka petrol ana 

kayas ı  tarafından verilen petrolün tamam ının hiçbir ş ekilde petrol 
yataklarında toplanmad ıklarıda kabul edilebilir. 
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Petrolün kimyasal bile şimleri, stratigrafi ve havzanm tektonik 
geliş imi bilinirse, petroller tabiattaki geli ş imlerinin oluş um s ıralarına 
göre grupland ırılabilirler. Bu arada havza kenar ındaki diğer ilişkiler 
dikkate alınmak mecburiyetindedirler. Çünkü burada ana kaya havza 
ortasına göre daha az çökme derinli ğ ine sahip ve dolay ısıyla geliş imi 
de geri kalmış t ır. Birçok petrol bölgesinde petrollerin spesifik a ğı rlıklı= 
havza derinliklerine göre azalmas ı  bunun için bir kamtt ır. Uzun süre bir 
havzada yalnız bir petrol ana kayas ının varlığı  kabul edilmi ş tir. Genel-
likle sık olarak bir havzada çok say ı da kompleksler mevcuttur. Her bir 
ana kaya kendi geli ş im safhasına uygun olan petrol verir. 
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BÖLÜM X 

SONDAJ KUYULARINDA YAPILAN OLÇOILER 

Kuyu aç ılmas ının büyük masraflara mal olu şu nedeniyle, jeolojik 
ve kaya fiziksel ili şkilerin aç ıklanması  ile kayalardaıa gereken maksi-
mum bilgilerin al ınmas ını  gerektirmektedir. Bu nedenle, kablolar yar-
dımı yla yap ılan kuyu ölçümlerinin de ğerlendirilmesi önemli bir yer 
tutar. Bu kuyu ölçümleri koyu karot ve k ırıntı  örneklerinden elde edilen 
direkt gözlemleri tamamlarlar (Sonel, 1983). Kuyu ölçümleri ba ş langı ç-
ta kerolasyon amac ı , belirli horizonlar ın belirlenmesi ve yerinin belir-
lenmesi ve petrol /su kontakt ının tayini için yap ılmış tır. Bu günde 
aynı  amaçlar için kullan ılmaktadır. Bunun yan ında hazne kayan ın 

birçok özelliklerinin belirlenmesi ve içeri ğ i hakkında ip uçlar ı  elde et-
mekte kullanılır Son senelerde de esas olarak kuyu ölçümleri bu yönde 
geliş tirilmiş tir. Buna ra ğmen daha birçok sorular cevaps ı z kalmaktad ır. 
Bu geliş me kuyu ölçümleri, üretim jeolojisi, sediman petrografi, kaya 
fiziğ i ve maden yataklar ı  ilmi ile yakın ilişki içinde olduğunu ve pratik 
öneminin büyüklüğünü göstermiş tir. 

Son senelerde kuyu açma metodlar ında ve tekni ğ inde büyük geliş -
meler kaydedilmi ş  ve her geçen gün daha derinlere inilebilmektedir. 
Bugünün tekniğ i ile 10.000 m. derinli ğe kadar kuyular aç ılmış tır. Bur-
da sondaj çamuru yap ınundaki gelişmelerde yard ımc ı  olmuş tur. 

Kuyularda yap ılan ölçümlerde de geçen zaman son senelerde iyice 
kısalmış tır. Bu uygulanan seri haldeki de ğ iş ik ölçümler sayesinde ka-
zarulmış tır. 

Derin kuyularda ölçme güçlükleri henüz giderilememi ş tir. Bu güç-
lükler artan derinlikle karma şı k bir hal almaktadır. Ölçümlerde derinlere 
inildikçe kablo ve ölçü aletleri daha fazla bas ınç, yüksek ı sı  etkisi ve 
kablo ve aletleri etkileyici sondaj çamurlar ının etkisinde kalırlar. Bugün 
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için, sıcaklıkları  140-170°C aras ında olan kuyularda ölçümler yap ılabil-
mektedir. 

Yüksek sıcaklık ve bas ınç de ğerleri gerek kablo ve gerekse ölçü 
aletleri üzerinde olumsuz etki yaparlar. 

Jeolojik ve kayafiziksel ili şkilerin değerlendirilmesi için yap ılan 
ölçümler; Kuyu karot ve k ırıntı  örneklerinden kazan ılan bilgiler ve veri-
ler, kaz ılan katmanlar hakk ında arzu edilen gerekli bilgileri veremezler. 

Seçilecek uygun bir metod ve al ınacak kuyu ölçümleri, jeolojik 
ve kayafiziksel ili şkiler hakk ında gerekli bilgiyi sunabilirler. 

SP-OLOMLERI 

Kuywlaki bir formasyon veya katman ın elektrik potansiyelinin 
ölçüsüdür. Buna spontane potansiyel, self potansiyel de denir ve mV 
(milli volt) birimi ile ifade edilir. 

Bu ölçüm, henüz temizlenmemi ş  sulu ve çamurlu kuyularda yürü-
tülür. Kuyu deli ğ inde geçilen katman veya formasyonlarm elektrik 
potansiyellerinin ölçümü elektrotlar yard ımı  ile yap ılır. Bir tüp içinde 

bulunan elektrotlar bir yal ıtkan vas ıtas ıyla kuyuya sarkıtıhr. Kuyu 
içine sarkıtılan bu elektrotlar formasyonlara de ğ iş ik oran ve kuvvette 
elektrik gücü gönderilir. 

Formasyonlara gönderilen bu elektrik güçleri ba şka ahcı  elektrot-
larla ve kablolar yard ımıyla yüzeye iletilir. Kuyu başı nda da alınan bu 
değ erleri otomatik kaydeden aletler mevcuttur. Al ı cı  elektrotlar aras ın-
da normal olarak 10-20'lik k ısa normal aral ık ile 15-30'lik yan aralık 
kullanılır. Bu aral ıkların değ erleri stratigrafik ko şullara göre seçilir. 

Ölçüm iş lemi, kuyu dibinden ba şlayarak' yukar ı  doğ ru kablolarm 
belirli hızlarla çekilmesiyle ve kuyu ba şı nda otomatik kaydedieilerin 

yardımıyla kombineli olarak yap ı lı r. 

Büyük aral ıklar, elektrik ak ımın' kuyu içinde daha uzağ a ve sondaj 
çamuruyla kirlenmemi ş  bölgelere kadar iletirler. 

SP-ölçümleri esnas ında, yüksek elektrik potansiyelli formasyonlar 
mili volt ölçeğ inde sağ a do ğ ru farklı  uzaklıklarda görülür. 

Ölçümlerde görülen potansiyel iki k ı s ımdan ibarettir. 

1. Kinetik potansiyel (Ek): E ğer sondaj çamuru ve hazne kaya 
arasında kafi derecede bas ınç farkı  mevcutsa, sondaj çamuru ile hazne 
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kaya aras ı nda dinamik akma olaylar ı  nedeniyle kinetik potansiyel olu-
şur. 

2. Elektromotorik Potansiyel (Ec): Sondaj çamuru ve formasyon 
suyundaki farkl ı  iyon konsantrasy-onu nedeniyle olu şur. 

SP-Ölçümleine örnek olarak Ş ekil 92 gösterilebilir. 
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Ş ekil 92. SP logunun görünü şü 

SP-ölçümlerinde amaç: Bi ı  ölçü ınler çe ş itli problemlerin çözül-
mesinde yard ımcı  olur. 

Korelasyon arac ı  olarak kullan ı labilir. 

— Katman kal ınlıklarm ın bulunmas ı nda 

— Formasyon suyunun direncinin bulunmas ı nda (Rw) 

— Gözenekli z onlar ın belirlenmesinde 

— Kil oran ının tahmininde kullan ı l ı r. 

Formasyon suyunun direncinin tespitinde de ğ iş ik birçok faktörün 
göz önünde bulundurulmas ı  gerekir. 

SP-Ölçümlerinin de ğerlendirilmesinde kil ta ş ları  için bir basis çiz-
gisi seçilir ( Ş ekil 92). Diyagramda d ış a do ğ ru olan e ğ riler negativ ve or- 
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4 4  

KiLT AŞ  I 

KUMTA Ş I 

taya doğru olan çizgiler pozitif potansiyel gösterirler. Bu demektirki 
sondaj çamurunda iyon konsantrasyonu bir durumda daha fazla di ğ er 
durumda ise daha azd ır. 

Bilhassa yanal fasiyes de ğ iş imleri SP-ölçümleri sayesinde kolay-
lıkla tespit edilebilir ( Ş ekil 93). 

Ş ekil 93. Sp Loglanyla korrelasyon örnekleri 

Bir hazne kaya dü ş ünelim bu hazne kaya içindeki killilik bu suretle 
belirlenebilir. Bilindi ğ i gibi kil içeltisi üretime etki eder ve hazne kaya-
= özelliklerini negatif yönde etkiler. 

SP-eğ rilerin de ğerlendirilmesi Rezistivite loglanyla beraber yap ılır. 
Ortada litoloji olmak koşuluyla, SP logu litolojinin solunda Rezistivite 
sağda yer alır ( Ş ekil 94). 

Bu standart ölçülere ait olup, s ıvı  ile doldurulmu ş  kuyuda ölçülür. 
Bu ölçümlerde teknik masraflar az ve hatta oranlar ıda düşüktür. 
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Ş ekil 94. SP ve Rezistivite loglar ı  

Bu metod sondaj çamuru ve formasyon suyu aras ındaki kimyasal 
ve fiziksel farklılıklardan do ğ acak ve kuyudaki SP ölçümlerine etki 
edebilecek elektromotorik kuvvetleri ay ırmas ı  bakımından önemlidir. 
Bu durum bilhassa sondaj çamurunun gözenek suyu ile kar ış mas ı  ve 
geçirimsiz kil katmanlar ıyla temas ı  esnas ında kuvvetli olarak kendini 
gösterir. 

Elektromotorik kuvvetler, s ıvımn bas ıncı  ve elektrik direnci ile 
doğ ru orantılı , ağdalıklı  (Viskosite) ile ters orant ı lıdır. S ıvı  çamurdaki 
sudur ve bir elektrolit görevi yapar, kuyu çeperlerindeki gözenekli kat-
manlarla geçirimli dielektrik bu kat ıdan geçerek akar. Çamurun hidros-
tatik bas ıncı  genel olarak geçirimli katmanlarmkinden daha büyüktür 
ve böylece çamurun bir k ısmı  geçirimli katman içine sürülür. 

Kuyudan formasyona olan ak ış  negativ bir potlnsiyel olu ş turur. 
Formasyon veya katmandan kuyuya olan ak ış ta pozitiv bir potansiyel 
geliş tirir. Akma ne kadar h ı zlı  olursa potansiyel fark ı  da o kadar büyük-
tür. 
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Formasyon veya katmandaki bas ınç kuyu bas ıncına e ş it olduğu 
yerlerde elektrofiltrasyonla olan ak ım görülmez ve gözenekli bir ortam 
karşı sında bile kayıt edilen potansiyel s ıfırdır. 

Elektrik potansiyelinin bir di ğer nedenide elektroosmosdand ır. 
Buna neden olan ın elektro kimyasal olaylar oldu ğu sanihr. 

Forrnasyondaki suyun tuzlulu ğu sondaj çamurunun tuzlulu ğundan 
az ise elektrik ak ımı  formasyona girer ve gözenekli seviye kar şı sında 
şeyile göre negativ bir de ğer görülür. Bu halde duruma pratikte çok 
rastlanır. 

Eğer sondaj çamurunun tuzlulu ğu formasyon suyunun tuzlulu ğuna 
eş itse elektroosmos dolayı sıyla potansiyel do ğnı az. E ğer çamurun tuz-
luluğu formasyon suyunun tuzlulu ğundan daha fazla ise kuyuya' ak ım 
girer ve gözenekli bir seviye kar şı sında ş eyile göre pozitif bir potansiyel 
değ eri görülür. 

Görüldü ğü gibi SP e ğ rilerinin değ erlendirilmesinde sondaj çamuru 
ve formasyon suyunun tuzluluk de ğerleri ile kuyu bas ıncı  ve formas-
yonun bas ınç değ erlerinin dikkate alınması  gerekir. Yukardaki faktörler 
SP-ölçümlerine etki ederler. Bu ölçümler petrol endüstrisinde uzun za-
mandan beri sistemli bir ş ekilde yürütülür. 

REZİ STİVİTE LOGU 

Kayaçlarm elektriksel iletkenlikleri farkl ıdır. Bu nedenle elektrik-
sel iletkenliğe kar şı  olan dirençlerde farkl ı dır. Kayaçlarm elektriksel 
iletkenliğe gösterdikleri direnç kayac ın gözenekliliğ ine, geçirgenliğ ine, 
gözenekler içindeki su miktar ı , petrol ve gaz gibi ak ış kanlar içeri ğ ine 

bağ lıdır. Çünkü iletkenlik kaya içindeki s ıvı  iletkenlerle sa ğ lann-. 
Bu nedenle kuru kayaçlar iletken de ğ ildir. Bundan dolayıda dirençleri 
yani rezistiviteleri yüksektir. 

Kayaç gözenek ve bo ş luklarmda bulunan s ıvılar, formasyon suyu 
serbest dola şabilir veya dola ş amaz tuzlu veya tatl ı  suları , petrol ve gaz 
olarak söyleyebiliriz. 

Bir veya birden fazla tuz içeren su bir elektrolittir ve elektrik ak ı -
mını  iletir. Petrol ve gaz iletken olmad ıklarından yüksek rezistivite de-
ğerleri sunarlar. 
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Ölçümlerde gösterilen rezistivite de ğ erleri, 

a) Petrol, gaz ve suyun oransal doygunlu ğ una 

b) Sudaki tuzun konsantrasyonuna 

c) Kayac ın cinsine ve bilhassa gözeneklili ğ ine ba ğ lıdı r. 

Rezistivite ölçümlerinin birimi Ohm m 2 /m. Rezistivite ölçümleri-
de kayaçlar ın petrofiziksel özelliklerinin belirlenmesi amac ıyla al ın-
maktadır. De ğ erlendirilmeleri SP-loglar ı yla kombineli olarak yap ılı r. 
Bu amaca uygun olarak SP-logu litolojisinin solunda rezistivite-logu 
ise sa ğı nda yer al ır ( Ş ekil 95). 
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Ş ekil 95. SP ve Rezisyivite loglarımn görünü ş ü 

Rezistivite ölçümleri kuvvetli olarak sondaj çamurundan etkilenir. 
Bu nedenle de kullan ılırlığı  azd ır. 

Her bir kayaç kendine özgü iyi veya kötü iletkenli ğe sahiptir. Bu 
ise çe ş itli faktörlere ba ğ lı d ı r. 
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Gözeneksiz ve çatlaks ız kayaçlar elektrik ak ımın iletınezler, bu 
nedenle de rezistiviteleri yüksektir. Bu tür kayaçlara örnek olarak, 
Anhidrit, kaya tuzu, kesif kireçta ş ları  yenilebilir. Bunun yan ında petrol 
ve gazda pratik olarak iletken de ğ illerdir. Kayac ın gözeneklilik değeri-
nin artmaşı  ve ihtiva etti ğ i sıvı  oran ına göre ietlekenlikte artar. Kilta ş -
ları  gözenekli fakat geçirgen de ğ illerdir. Gözeneklerinin su ile doldurul-
muş  olması  iletkenliklerinin iyi olmas ını  sonuçlamış t ır. 

Kayaçlar ın ihtiva ettiğ i suyun tuzluluk derecesi yüksek ise elektrik 
akımını  iletme kabiliyetleri artar. 

Ayrıca kayaç içinde metalsülfidlerin konsantrasyonunun yüksek 
olması  (Pirit gibi) iletkenlik de ğ erini art ır ır. 

,Rezistivite ölç iimlerinin amac ı  : 

— Gerçek kaya direncinin saptanmas ı  (Rt) 

- Katman kalml ıklarmın bulunmas ı  

- Stratigrafik ve fasiyes kar şı laş t ırmalarında kullanılması  

— Formasyon suyunun direncinin (Rw) bulunmas ı  veya porozite-
nin tayini. 

Logların değ erlendirilmesi 

Bu log ölçümleri SP ölçümleriyle paralel olarak yap ı lır. SP ölçümü 
otomatik olarak kuyuba şı nda diyagram ın sol taraf ından kaydedilirken 
sağ  tarafta da rezistivite e ğ risi çizilir. 

Bu rezistivite ölçümünde kuyuda kullan ılan sondaj çamuru ölçüm-
ler üzerine etkili olur. Tuzlu çamur kullan ı lmış sa iletken bir ortamda, 
petrollü çamur kullan ılmış sa yalitkan bir ortamda ölçüm yap ılmış  olur. 

Rezistivite ölçümlerinde; kuyu çap ı , çamurun direnci ve katman 
kalmliklar ı da hatalara neden olabilir ve ölçümler üzerine negatif etki 
yapar. 

Mİ KROLOG (ML) 

Katmanlarm direnci sondaj çamurunun direncinden yüksek oldu ğu 
zaman (örnek: Kireçta ş ları) elektrik ak ımları , kuyu çeperinde geli şmiş  
çamur tabakas ında k ısa devreli olur ve geçirimlilik detaylar ı  azalır. 

Bu zorluk mikro loglar yard ımıyla giderilme ğ e çahşı hr. Bu metodta 
elektrot uzakl ıkları  1-2'lik aralığı ndadır. Elektrotlar yal ıtkan bir 
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gömlek içinde kuyu duvar ına yaslan ır. Elektrotlar aras ı ndaki kısa uzak-
lık akı mın kaya içine sokulmas ını  sağ lar. Mikro rezistivitelerin geçirimli 
seviyeler kar şı s ında yüksek olu şu geçirimli katmanlar ın dirençlerini 
sondaj çamurununkinden çok daha yüksek olmas ıdır. Eğ er mikro re-
zistiviteler geçirimli katmanlar kar şı s ında düşükse sondaj çamuru for-
masyona de ğ iş ik uzaklıklarda sokulmu ş  ve çamur tabakas ı  kalın demek-
tir. 

Mikro Log'un amac ı  : 

- Gözeneklili ğ in tayini 

— Geçirimli zonlar ın tespiti 

— Ayrıntı lı  stratigrafik ve fasiyes ayr ı mlarm ın yap ılabilmesi 

— Müsait ko şullarda çamur direncinin ölçülmesi 

Mikrolog'un ölçüm ş einas ı  ve örneğ i Ş ekil 96'da görülmektedir. 

Li r.  ' MIK RO RO LO'G .a.  
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Ş ekil 96. Mikrolog ve ölelim ş eması  
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Bu metodla yap ılan ölçümlerle hassas bir çal ış ma yapmak müm-
kün olduğu gibi kayaçlar ın kantitatif gözeneklilik de ğeride bulunabilir. 
Ölçümler de kuyu ç ı darında oluş an çamurun kal ınlığı  etkili olur. 

LATEROLOG (LL) 

Bıı  ölçümler, Rezistivite metodunun geli ş tirilmiş  hali olup tuzlu 
sondaj çamurlarm ın kullanıldığı  zamanlar uygulanır. Sondaj çamuru 
çok tuzlu olursa yüksek iletkenli katman ın iletkenliğ ini gizler ve katma-
nın gerçek iletkenli ğ i ölçülmemiş  olur. Leterolog metodunda önce sondaj 
çamuruna elektrikle ş arj yap ı lır ve bu süretle ak ım yanal olarak odak-
lamr ve kayaca geçer. 

Ldterolog ölçü metodu rezistivite ölçü metodlar ımn, daha çok ge-
liş tirilmiş  ileri ölçüm metodu,dur. Laterolog'un amac ı  Rezistivite logu-
nun amaçlarının aynısıdır. 

Lateroloğun değerlendirilmesi; bu log umumiyetle Gamma Ray 
loglarıyla (GRL) beraber al ınır 

Ölçümler al ınırken Diagram ın sol tarafından GRL logu sa ğı nda da 
Laterolog çizilir. 

Ölçümlerde kuyu çap ının 16 zoll'a kadar olmas ı  halinde herhangi 
bir güçlük görülmez. Bu durumda katman kal ınlığı = bir metreden de 
az olmamas ı  gerekir. Ölçümlerde yüksek dirençli anhidrit ve kaya tuzu 
etkili olabilir. 

Ş ekil 97, GRL, LL ve Mikro log kombinesini göstermektedir. 

Mİ KROLATEROLOG (MLL) 

Laterologun odaklama özelli ğ iyle mikrologun kısa elektrod ara-
hğı  birle ş tirilmesiyle Mikrolaterolog elde edilmi ştir. Bu suretle hazne 
kaya özellikleri hakk ında diğer metodlardan daha ayr ıntılı  bilgi edinile-
bilir (Ş ekil 98, 99). 

Olçümlerin yürütülmesi daha önceki Mikrolog uygulamalar ında 
olduğu gibidir., Bilhassa tuzlu sondaj çamurlarnun kullan ıldığı  kuyular-
da Mikrolateroglar al ınır ve porozite tayinleri kantitatif olarak yap ıla-
bilir. Bunun için sondaj çamurundan etkilenmeyen elektrik loglar ı  (so-
nik log) porozite tayininde kullan ılmaktad ır. 
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Ş ekil 97. GRL, Latero log ve Mikro loglann görünü şü 

Mikrolaterologun faydalan ı ldığı  yerler. 

— Tuzlu sondaj çamurunun kullan ıldığı  kayalarda porozitenin 
tayininde 

- Katman kal ınlı klarm ı n hassas tayininde 

Stratigrafik ve fasiyes incelemelerinde 

- Hazne kayadaki art ık petrol doygunlu ğ unun tayininde 

SON İ K LOG 	ÖLÇÜMLER İ ) 

Katmanlarm dalga iletkenliklerinin bir ölçüsüdür. Yer kabu ğunu 
olustuan katmanlar farkl ı  dalga iletim h ı z ına sahiptir. Dalga iletim 
birimi t.ı. an f m (mikrosaniye /metre) olarak verilir. 
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Ş ekil 98. Latero kg ölçüm şeman ve sondamn görünü şü 

Bu metod petrol jeolojisinde çok kullan ı lır ve önemli bir yeri var-
dır. Porozite ölçümlerinin Rezistivite loglar ı  yard ımıyla yap ılabileceğ ini 
fakat bunun sondaj çamurundan etkilendi ğ ini belirtmiş tik. Bu etki poro-
zitenin azald ığı  oranda negativ yönde daha da kuvvetli olmaktad ır. 
Hatta sondaj çamur ımun kayanın ne kadar derinliklerine s ızmasıyla da 
etkilenmektedir. Kayaçlar ııı  dalga iletim özelliklerinden yararlanarak 
yapılan porozite tayinlerinde sondaj çamurunun etkileri ortadan kalka-
caktır. Yani daha s ıhhatli neticeler elde edilebilecektir. 

Her bir kayaç ve hatta gaz ve s ı vı lar belirli bir dalga iletim k ızına 
sahiptirler. Bu dalga iletim h ızları  yoğunluk ve elastizite ile ba ğı mlıdır 
(Sonel, 1983). 

Kayaçlarm veya s ıvılarm dalga iletim h ızlarındaki bir değ iş iklik 
yoğ unluk veya elastizitelerinde olan bir de ğ iş ikliğe iş aret eder. Veya 
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Ş ekil 99. Mikrolaterologun görünü şü 

bu özellik kaya gözeneklerinin doldurulmas ından kaynaklanabilir. Bu 
gözenekleri dolduran gaz, petrol veya su olabilir. Bu nedenle de kayaca 
özgü dalga iletim h ızında ve dolayı sıyla dalga iletim zaman ında değ i-
ş iklikler meydana gelir. 

Son zamanlarda h ız ölçümlerinin yap ılmas ı  için yeni bir sonda 
geliş tirilmi ş tir. Bu sonda ile yap ılan ölçümlerde meydana gelebilecek 
hatalar veya yan etkiler minumuma indirilmi ş tir. Bu sonda Borehole 
Compensated Sonda yani (BHC) dir, bu sonda da alt ve üst tarafta her-
bir vericiye kar şı  4 alı cı  bulunmaktad ı r. Herbir al ı cı  tarafı ndan alınan 
farklı  hızlar otomatik olarak de ğerlendirilir ve kuyuba şı nda kaydedilir. 

Kayaçlarm h ız ölçümleri porozite tayini yan ında iletim zamanla-
rının tayininde de yard ımcı  olur. İ letim zamanlar ı  sismik amaçlar içinde 
kullanılır 

140 



Sonik Log'un amact 

Porozitenin tayini 

K ınkların belirlenmesi 

— Hidrokarbonlu zonların belirlenmesi ' 

— Sismik amaçlar için dalga iletim zamanlar ının tespiti 

— Litolojik ve stratigrafik korelasyonlar ın yapılmasında 

Whylli (1956) a ş ağı daki formüle göre bu metodla porozitenin nas ıl 
hesaplanabilece ğ ini vermektedir. 

At s ıvı  — At matriks 
At log — At matriks 

= Porozite 

At log = Logda okunan zaman 

At s ıvı  = gözenek s ıvısının dalga iletim Zaman ı  

At matriks = Matriksin dalga iletim zaman ı  

Petrol ve suyun dalga iletim de ğ erleri bilinmektedir. Gaz ile doldu-
rulmuş  gözenekli kayacın dalga iletim zaman ını  bulmak için diizeltm—e' 
katsayıları  kullanılması  gerekir. E ğer göze ıı eksiz kayacın yani matriksin 

dalga iletim zaman ını  bulmakta güçlük çekiliyorsa bu tahmin edilebilir 
veya laboratuvarda yap ılan deneyler sonucu porozite üzerinden hesap-
lanabilir. 

Ayrıca iyi pekiş memiş  kayaçlardaki dalga iletim zamanlar ının 
bulunmasında da düzeltmeler yapmak lüzumu vard ır. 

Gazla doldurulmuş  gözeneklerde ve kayac ın çatlakh olmas ı  durum-
larında kayac ın göstermesi gerekti ğ i gerçek hassasiyet azalabilir. Fakat 
bu hatalar ı  gidermek içinde yeni metodlar 

Ş ekil 100 bu metodla ölçümün yap ılışı  ve sonik log eğ rilerini gös-
termektedir. 
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Ş ekil 100. Sonik log öklin ı  ş emas ı  

Çe ş itli kavaçlar ı n dalga iletim h ı z ı  ve dalga iletim zamanlar ı  a ş ağı -

da tabloda gösterilmi ş tir. 

Ortalama 
Dalga hızı  

Ortalama 
Iletim zaman ı  

Ortalama 
yoğunluk 

Kaya Cinsi insan. san /m gr/cmy 

. Kumtaşı  5500 182 2.65 
Kireçta şı  6500 155 2.71 
Dolomit 7000 145 2.87 
Anhiclrit 6100 165 2.98 
J ibs 5800 172 2.35 
Kayatuzu 4600 215 2.03 
KilX 4000-45000x 218-245x 2.70-2.80 
Su 1500 670 1.00 
Su % 10 Naci 1650 606 1.08 
Petrol 1300 760 0.85 
Gaz 400 23 0.03 
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RADYOAKTİVİ TE ÖLÇÜMLERI 

Bugün Radyoaktivite ölçümleri kuyu ölçüm metodlar ının önemli 
bir kısmını  olu ş turur. Bu ölçümler her çe ş it sondaj çamurunun varl ığı n-
da ve kuru kuyularda uygulanabilir ve etkilenmez. Radyoaktivite öl-
çümleri 2 ş ekilde yap ı lır. 

Kayac ın tabii Radyoaktivitesinin ölçülmesi (Gamma ışı mmı  
ölçümü, GRL). 

— İ ndüksiyona uğ ratılm ış  Radyoaktivitenin ölçülmesi (Nötron 
logu). 

Kayaçlar ı n tabii Radyoaktivitesinin ölçülmesi tehlikesiz ve az mas-
raflı  olması na ra ğmen yapay gamma ışı nlar ıyla yap ılan ölçümler pahal ı , 
tehlikeli ve özel korunma isteyen ölçümlerdir. 

Gamma ışı mm ı  ve Nötron loglar ının ölçümleri beraberce yünitü-
lür. Çeş itli kayaçlardaki radyoaktivite de ğ erleri kayan ı n her bir gram ına 
karşı l ık gelen 10-12 gram radyum ölçümü birimlerine göre sa ğ a do ğ ru 
artar. 

TABII RADYOAKTIVITENIN ÖLÇÜLMES İ  -GAMMA RAY-
LOGU (GRL) 

Tabii gamma ismim' herbir kaya için spesifik bir özelliktir. Bu özel-
lik kayacın radyoaktiv element ihtivas ının bir ölçüsüdür. Radyoaktiv 
özelliğe sahip olan elementler gamma Ismim verirler. Bunlar ın başı nda 
da Uranyum, Toryum, Radiyum ve Potasyum gelir. 

Sedimanlar içinde de ğ iş ik oranlarda bulunan radyoaktiv elementler 
farklı  derecede ışı nım verirler ve bu ışı mmın değeri özel aletler yard ı -
mıyla kaydedilir 

Bu ölçülen farkl ı  derecedeki radyoaktiv özellikler kaya türlerinin 
belirlenmesinde yard ımcı  olurlar. 

Kiltaşı , Marn ve potasyum tuzlan durays ız K40  izotoplan ihtiva 
ederler ve bu kayaçlarda radyoaktiv bir özellik sunarlar. Bu tip kayaç-
ları  radyoaktiv özelli ğ i olmıyan veya çok az olan Kumta şı , Kireçta şı , 
Anhidrit ve Kayatuzundan ay ırmak çok kolay olur. 

O halde Gamma ı s ınmai ölçümleri genel olarak K 40  miktar ını  ve 
kil ihiivasım gösterir. 
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Bu ölçümler yard ımıyla bir hazne kayan ın kil ihtiva edip etmedi ğ i 
de belirlenebilir. 

Tabii radyoaktivitenin birimi ton ba şı na mikroğ rarn Radiyum e ş -
de ğeri olarak al ınır veya API-birimine göre ölçülür. 

Gamma Ray Log'un amacı  : 

- Korelasyo ıalarm yap ılmasında 

— Kaya tiplerinin ay ırımında (Kiltaşı  ve potasyumlu tuzlar ın 
diğ erlerinden ay ırımında) 

— Hazne kaya içindeki kil miktar ının tahmininde 

Logun değerlendirilmesi : 

Kayaçlar ın tabii radyoaktivite özellikleri kuyuya sark ıtılan bir 
sonda yardımıyla otomatik olarak kaydedicilerle belirlenir. Bilhassa 
koruma borusu yerle ş tirilmemi ş  kuyularda uygulan ır. 

Gamma ismim eğrilerini kantitatif olarak de ğ erlendirmek ihtiyac ı  
olmıyabilir. Amaç kaya tiplerinin bilinmesi ise kantitativ de ğerlendir-
meye lüzurn yoktur. Kayaçlar ın gerçek Radyoaktivite de ğerlerinin 
bulunabilmesi için düzeltmelerin yap ılmas ı  kaçımlmazdır. Bu ölçüm-
lerde kuyu çap ı  ve çamurun yo ğunluğundan etkilenir. Burdan gelebilecek 
hatalar ı  düzeltmek için ayr ı  tablolar haz ırlanmış tı r. 

Gamma ışı mmı  yardımıyla bir hazne kayada kil miktar ı  belirlenmiş  
se porozite ölçümlerinde bu kil miktar ının dikkate al ınmas ı  gerekir. 
Ş ekil 101 de ölçüm Ş CIMS1 ve GRL ile NL'lar ı  görülmektedir. 

NÖTRON LOGLT (YAPAY GAMMA RAY I Ş INIMI) (NL) 

Bu metodta, Radiyum-Berilyum veya Poloniyum-Berilyum Nöt-
ron kaynağı  hızlı  nötranları  formasyon veya katman içine gönderir ve 
Formasyondan da gamma ışı nları  saçıhr. Bu saç ılan gamma ışı nları  
kaydediciler yard ımıyla tespit edilir Formasyon veya katman ın nöt-
ronlarla bombalanarak elde edilen gamma ışı nları  tabii gamma ışı nların-
dan daha kuvvetlidir. Olçümlerin yürütülmesindeki sonda üzerinde 
kaydediciler aras ında 15-20 zoll aral ık bulunur. Bu kaydedicilerde Nöt-
ron kaynağı mn üstünde yer al ırlar. Burda tabii gamma ışı mmlara nöt-
ron bombalanmas ında olu ş turulan gamma ışı mmlanyla beraberce öl- 
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Şekil 101. GRL ve Nötron log ölçüm ş eması  

çülür. Değerlendirilmesi kayaçtan al ınan saniyede ış num sayısı  olarak 
verilir. 

Hidrojen, diğer elementlerden daha çok nötron logu üzerinde etkili 
olur. Bunun kuvvetide birim hacimdeki hidrojen atomlar ının sayısıyla 
artar. 

Hidrojen: Petrol, gaz ve suyun bile ş imindedir. 0 halde bu logun 
esas amac ı  katman içindeki gözenekli seviyelerin tespiti ve •gözenekler-
deki petrol ve gaz ın da belirlenmesinde yard ı mcı  olur. 

Logun çizimi : 

Ölçümler esnas ında diyagram ın sağ  tarafında NL logu, sol tara-
fmda ise tabii gamma ışı nları  kaydedilir 

Bu metodla yap ılacak gözeneklilik tayininde kil içeltisi olnuyan 
kayaçlar al ınabilir. 
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De ğerlendirme tablolar ı  yard ı m ıyla; kuyu çap ı , sondaj çamuru, 
sonda tipi, çimentolanmadan do ğ acak hatalar için düzeltmeler yap ı l-
malı dı r. 

Ölçümlerde kayaç içine kadar sokulam ıyan bombalamalarda yük-
sek poroziteli seviyelerde oldu ğu gibi diğer gözeneklilik ölçüm metod-
lar ıyla kar şı la ş tırmak suretiyle gaz ihtivas ı  hakk ında bilgi edinilehilir. 
Çünkü azalt ı lan Hidrojen atomlar ı  miktarryla. nötron logu ölçümleri 
ani bir gözeneklilik gösterir. 

Ş ekil 101 Nötron (NL) ve Gamma Ray (G RL) log ölçümleri ve ölçü 
ş emas ı  görülmektedir. 

Ölçü birimi, saniyede ışı mm say ı s ı  olarak al ı n ı r (CPS). 

YO Ğ UNLUK ÖLÇÜLERI (DENSITY-LOG, GAMMA-GAMMA 
LOG) 

Bu ölçümler kuyuya sark ı t ılan bir Kobalt 60 kayna ğı  vas ı tas ı yla 
yap ı lır. Kobalt 60 tan yay ılan gamma ışı nlar ı  kaya içine sokulur ve 
kaya içinde gamma ışı nları  elektronlarla çarp ış arak bir enerjinin olu ş -
masına neden olurlar. Birim hacimdeki elektronlar ın say ı sı  kayacm 

yoğunluğu ile doğ ru orant ı lı dır. Yüksek yo ğunluklu kayaçlarda gamma 
ışı nları  kaynak yak ınında absorbe edilir ve yukar ı da sayı cı  tarafından 

kaydedilir Bu durumda zay ıf bir ışı nım görülür. Az yo ğunluklu kayaç-
larda durum yukardakinin aksinedir ve burda gamma i şı nını n kaydedi-

eide gösterdi ğ i değer yüksektir veya e ğ rinin sahn ı mı  artar. 

Yo ğunluğu bilinen ve gözeneksiz olan kayac ın yoğ unluk değ eri ile 
ölçülen yo ğunluk aras ındaki farktan o kayac ın gözenek hacmi buluna-
bilir. Bu ölçümler tabii gamma ışı nlarından etkilenmez. 

Ölçü birimi saniyede Ismim say ı s ı  olarak al ı nı r (cps) veya gr /cm 3 

 cinsinden ölçülebilir. 

Ölçümün yap ı lışı , : 

Gamma ışı nı  al ı cı s ı  kayaca ışı n verici kayna ğı n 16 zoll üstüne yer-

le ş tirilmi.ş tir. Gerek al ı cı  ve gerekse ışı n kayna ğı  kurş un bir muhafaza 

içindedir. 

Bu donat ımdan sonra kuyuya sark ı t ılan sonda belirli bir h ızla 

a ş ağı dan yukar ı  çekilir ve ölçümler kuyuba şı nda otomatik kaydedici- 
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lerle log haline çevrilir. Bu esnada kuyu çap ının durumuda kullanılan 
role ka ğı mnın sol tarafı na kaydedilir. 

Yo ğ unl ıık olçümünün Amac ı  : 

— Yoğunluğun belirtilmesi, bununla da gözeneklilik değerinin 
çıkart ılmas ı . 

— Gaz ihtiva eden zonlar ın belirlenmesi. 

Kayac ın gözenekliliğ i 

DG  - DB ;25   formülüyle hesaplanabilir. 
DG - Dp 

DG Gözeneksiz olarak kayacm yo ğunlu ğu (bilinen bir de ğ er) 

DB - Olçülen toplam yo ğunluk 

DF - Gözenek s ıvı sının yoğunluğu 

S ıhhatli bir de ğerlendirme için kuyu çap ı , sondaj çamuru ve çamur 
filtresinden do ğacak hatalar ı  gidermek için haz ırlanmış  düzeltme tab-
loları  mevcuttur. 

Ş ekil 102 de ölçümün ş emas ı  ve yo ğunluk ile kuyu çap ı  ölçümleri 
görülmektedir. 

Baz ı  kayaçlarm yo ğunluklarına örnek verirsek, 

— Kayatuzu 

Kumta şı  

- 2.15 gr/cm 3  

- 2.65 	,9 

— Kireçta şı  - 2.71 5, 

Dolorait - 2.87 

Anhidrit - 2.96 

— Petrol - 0.85 ,9 

Gaz - 0.03  5, 

— Kil - 2.70-2.80 gr /cm 3  dür. 

Kayaçlar ın yoğunluğu ve dalga iletim zamanlar ı  aras ındaki iliş -
kiden kayaç türü hakk ında bilgi sahibi olabiliriz Çünkü kayac ın yoğun-
luğu; dalga iletinıi ve dalga iletim zaman ının linear bir fonksiyonudur. 
Bu özellikten dolay ı  bilinen matriks dalga hızından kaya tipi buluna-
bilir. 

147 



K İ L TA Ş I 

KUM TASI 

KÇT 

K İ L TASI 

Ş ekil 102. Yoğuılluk ökiimil ve kuyu çap ı  Wçihnü ş emas ı  

-Nötron log ölçümlerinde bulunan gözeneklilik de ğ iş ikliklerinden 

ve yo ğunluk tayininden hazne kayac ın gaz ihtivas ı  belirlenebilir. 

Ş ekil 103 kayaçlarm yo ğunluğu ile dalga iletim özellikleri ara ş tı'. 
daki ilişkiyi göstermektedir. Bu ili şkilerden kaya tipleri belirlenebil ınek., 

tedir. 

İ NDÜKS İ YON LOGU ( İ ndüksiyon Elektrik logu) 

Sondalamalarda sondaj çamuru yerine petrol esas al ınırsa aç ılan 

kuyuların bir indüksiyon logu ç ıkart ılır. Burda petrolün sondaj çamuru 
yerine kullanılmas ı  su temas ııı da ş iş ecek killerin hazne kayada mevcut 
olmas ı  nedeniyledir. Bu logun al ınmas ında sondaja yerle ş tirilen bobin-
lerden indüksiyon ak ı mı  gönderilerek katmanlara enerji verilir ve kat-
manlarm direnci (Rezistivite) ölçülür. Böylece olu ş turulan nöbetle ş e 
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DALGA iLET İ  M ZA/v1AN ►  

Şekil 103. Yokunluk-Dalga iletim özellikleri aras ındaki ili şki 

magnetik alanlar sonda da mevcut al ı c ı  bobin de bir ikinci! magnetik 
alan meydana getirir. Verici bobindeki ak ım sabit tutulduğunda, al ı cı  
bobindeki ak ı m değ iş iklikleri kaydedilir. Böylece al ı cı  bobindeki değ i-

ş imler katmanlann iletkenli ğ i veya direnci ile do ğ ru orant ıluhr. İndük-

siyon Log' ımun birimi milli ohm (nı ho) olarak verilir ve ölçümlerde Sp-
loguyla beraber al ını r. 

Bugün uygulamalarda iletken fakat yüksek dirençli sondaj çamur-
ları= kullanıldığı  kuyularda da yap ılabilmektedir. 

Sondalamalarda kullan ılan petrol iletken de ğ ildir. 

Bu ölçümün amacı  Rezistivite ve Latero loglarm ı n kullamş  amaç-
larnun ayn ıdır. Bu nedenle ilk amac ı  kayacın gerçek direncini bulmak-
t ır (Rt). 
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Ölçümlerde diyagram ın sağ  tarafında Rezistivite ölçümü ve ilet-

kenlik ( İ ndüksiyon logu) özelli ğ i bunların solunda ise Sp-e ğ risi yer al ı r 
( Ş ekil 104). 

SP L 0 G U 
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Ş ekil 104. İ ndüksiyon-SP ve Rezistivite loglar ı  

SICAKLIK LOGU 

Açılan kuyulardaki s ıcaklığı n belirlenmesi amac ına yönelik olan 

bu ölçümler, kuyuya sarkı tılan bir elktrot yard ımıyla yap ı lır. Elektrot 

20" uzunlukta plâtin bir tele sahiptir bu tel yard ımıyla kuyu içindeki 

aluşkanın sıcaklığı  çabucak kazan ılır. Kuyu akış kan ının sı caklığı ndaki 
değ iş imler Rezistansta fark edilir ve kayda geçer. Bu ölçümde yaln ı z 

kuyu akış kamn sıcaklığı  kaydedilir Ço ğu anomaliler kuyudaki çamur 
dolaşı mı  durduktan 24-36 saat sonra kendini gösterir. Sondaj ak ış kanı -
nın soğuması  ve ısuimas ı  geçilen katmanlarm s ıcakl ık iletme özelliklerine 

ve kuyu çap ına bağ lı dır. 

Sıcaklık ölçümleri; Katmanlardan kuyuya giren gaz ın giri ş  yerinin 

belirlenmesinde, formasyon veya katmanlardan kuyuya s ı zan formas- 
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yon suyunun ve çamur kayb ı  olan düzeylerin bulunmas ında ve sondaj 
çamurımun ı s ı  .kayb ın ı n belirlenmesinde yard ı mc ı  olur. 

Olçüetler knyun ım dibinden yüzeye do ğ ru devaml ı  olarak, kaliper 
(kuyu çap ı) ölçümleriyle beraber olarak yürütülür. 

Kuyulardaki ölçünı lerin sıhhatli olarak de ğ erlendirilmesinde for-
masyon s ı cakl ıklarımn bilinmesine ihtiyaç vard ı r. 

Ş ekil 105 te böyle bir ölçüm sistemi görülmektedir. 
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Şekil 105. Sı caklık ölçümleri ve ölçüm ş eması  

KALİ PER LOGU (KUYU ÇAPI LO Ğ U) 

Bu log, kuyu çap ının devamlı  bir ölçüsünü gösterir. Bu ölçümler 
kuyuya sarkıtılan 4 konu bir alet yard ı mıyla yap ılır. Kollar lastikli olup 
yaylar yard ı mıyla hareket eder. Yaylar ın hareketi ve içe do ğ ru yapt ık-
ları  bas ınç değ erleri kuyu çap ının durumuna göre değ iş ir ve bu değ iş im-
ler otomatik olarak kayda geçer. 

151 



Kaliper ölçümlerinin yararlar ı : 

— Çimentolanacak kuyuya gidecek çimento miktar ını n bulunma-
sında 

— Kuyu duvarında olu ş an çimento kahnl ığı nın bulunmas ında (Bu 
gözeneklilik ölçünderinde -etkili olmaktad ır. 

Bu nedenle kaliper ölçümleri pratikte s ık olarak • porozite ölçüm-
leriyle beraber yürütülür. 

D İ PMETER (E Ğİ M) ÖLÇÜMLERI 

Katmanlarm e ğ imlerini belirlemek amac ıyla yap ılan bir ölçümdür. 
Bu ölçüm kuyuya sarkıt ılan ve aralar ı nda 120°C'lik açdar bulunan 3 
mikrolog yard ımıyla yapılır. Son zamanlarda ise 4'lü metod geli ş tiril-
miş tir. Bu kuyuya sark ıtılan alet yard ımıyla katmanlarm e ğ im derecesi 
ve yönü doğ ru olarak saptanabilir. 

Dipmeter veriler birçok problemin halledilmesinde yard ımcı  olur. 
Bunlardan: 

- Katmanlarm e ğ iın derecesi ve yönünde 

- Faydalanmalar ın belirlenmesinde 

— Diğkordanslarm belirlenmesinde • 

Sediraanter yap ıların tespitinde 

- Tektonik geli ş imlerin belirlenmesinde 

- Korelasyon yap ılışı nda 

— Büyük kavramlar yan ında, küçük dalgalanmalarm tespitinde. 

Görüldü ğü gibi katmanlarm e ğ im ölçümleri jeolojide önemli bir 
yer almaktad ır. Bu katmanlarm hangi yönde ve ne miktar bir aç ıyla 
eğ ildikleri bilhassa petrol arama sondajlar ı  ve jeolojik değ erlendirmeler-
de çok önemlidir. Bu nedenle yönlü karot numunelerinin al ı mı da yap ıl-
maktadır. Fakat bu örnek yaln ız küçük bir aral ığı  gösterebilir. İş te bu 
nedenle bilhassa son zamanlarda bir kuyuda devaml ı  olarak, e ğ im ölçe-
bilecek bir metodta 3 veya 4 elektrot mevcuttur. Kuyuya •  sarkıtılan 
clektrotlar katman yüzeylerini geçerken e ğ im miktar ı  ve yönüne göre 
etkilenir ve bu. değ erler otomatik olarak kaydedilir Bu çizilen grafikler 
değerlendirilerek e ğ im .yönü ve de ğeri bulunur. 

Eğ im ölçümlerine örnek olarak Ş ekil 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
1.12, 113, 114, 115, 116, 117 ve 118 yenilebilir. 
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Ş ekil 106. Diplog Aletinin mekanik ve elektrik iliskisini gösterir ş ema 

SONDALAMA SÜRES İ  LOGU 

SOndalanialarda birim derinli ğ in kazdabilmesi için gerekli zaman 
sondalama süresi olarak al ınır. Bu sondalama süresi veya sondaj h ızı  
kayacm litolojisine ve dolay ıslyle peki şme derecesine s ıkı  s ıkıya bağ -
lıdır. Sondalama süresindeki de ğ iş iklik litolojik bir değiş ikliğ i gösterir. 
Kuyu başı nda .dUran Jeolog numunenin de ğiş ikliğ ini gördüğü an sonda-
lama süresininde değ iş ebilece ğ ini anlar. Veya sondalama süresindeki bir 
değ iş ikliğ i gördüğünde litolojinin değ iş tiğ i derinliğ i söyleyebilir. Bu tür 
k ıiyu logları  elektrik loglaruu denetlemede kullan ı lır ( Ş ekil 119). 
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C.sı rça ıt Kolu Ac ı t: 

Ş ekil 107. Antiklinal, Tepeden aç ı lmış  bir anti ;. inal, tepeden aç Intas' e ğ im miktar mn çok 

dü ş ük olması n ı n nedenidir. 

Ş ekil 108. Asimetrik antiltlinal E ğ lın miktar m ı tiklinalin- t epe düzlemine kadar azalmakta- 

sonra art ınaktad ı r. Sondaj, formasyonun tabaka düzlemini -paralel kestiğ i durumda dikeye 

yakla şı nakt.t ı lt•, 
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Ş ekil 110. Normal Fay 

Fay düzlemi ile formasyonlarm e ğ imleri ters yönde 
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Ş ekil 109. Normal fay, Fay düzlemi ile formasyonun e ğ imi aynı  yönde, ve fay düzleminde • 

siküklemne var. 

155 



num! imam umm uszniın matı  
UMM 
NUM 
MUM Num» 
11111111 I 

ISIM LTilkin 

	

gı. 	Wii  

110001#41111110 
glillı i 

L...o ww----001,11 
iııı llin 

	

V, 	00 

	

,:., 	, 

	

,,,- 	 , 	, 	„,,, 

iş - 

/2, ;," /fil 
[,( ı , i  f f t  I 

	

ıı 	1 	I 	!, 

	

, ki \ \ S 	, 

	

\ ■ :',.,,,,, 	\ 	,,\ • 

	

s,  \ 	\ ■ 
, `4, 

	

• 	 ' \s. 	 "' 

iiii-optorippi 
 11110,0551 

° 	10. 
0›" 

dı p 
ikili« 
LIONO wilkija  

'ogroılw"-- , 

,„ ,,i  ı.,,  - 
, 	, 	, 

İ -  , 	" 

\ 
\ 	1-.° •\. 

z. ,.. 	, 	, 

,, . s7,"°‘  

	

••••••‘, 	 s 

...' 

Ş ekil 111. Bindirme Fay ı : Bindirme fay ı  tabaka düzleminin her iki tarafındaki bozulma tespit 

edilir. Benzer ş ekil yat ık veya ters dönmü ş  kıyısından da elde edilebilir. Do ğ ru yorum bölgesel 

jeolojik yap ını n incelenmesiyle anla şı lır. 

Ş ekil 112: Bindirme Fay ı  

Bindirme fay ı  ile dü ş en blokta sürüklenme ve çok az bozulma veya bozulmam ış  fay düzleminin 

üstündeki tabakalar. 
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Gerçek E ğ i.m Sç ı si 

Ş ekil 113. Diskonformite 

ErozyOn yüzeyi diplog taraf ı ndan belirienememektedir. Çünki e ğ im yönü ve miktar ında bir 

değ işme anlamış tır. 

Ş ekil 114. Açısal uyumsuzluk 

Diplog e ğ im açı sındaki de ğ i şmeden fay lalanarak aç ı sal uyumsuzlu ğu tespit eder. 
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Garcek E m AFlp 

Ş ekil 115. Tabuler çapraz tabakalan ı na 

Istiflerin egimlerinin çoku aynı  yönde fakat farkl ı  aç ı l ı thrlar. 

Ş ekil 116. Kama şeklinde çapraz tabakalanma 

Bunlar rüzgar depozitlerinin karakteristik özellikleridir. 
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Gsrcek Ezim Actel 

Ş ekil 117. Kanal kumlarr 

ideal bir kanal kumu görülmektedir. Pek çok kanal diplog dan kolayl ıkla yorumlanabilir. Belir- 

gin özellik, de: ilik artt ıkça egim de artar, ana itayaya girince ani olarak egim azal ır. 

Ş ekil 118. Kalker resifi 

resif arkasa ı daki fasiyesler olduk 	karma şı ktı r. 
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Ş ekil. 119. Sondalama süresi logu 
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BÖLÜM XI 

YERALTI JEOLOJ İ S İ  

Jeolojik bilgiler iki ş ekilde elde edilebilir. 

a) Yeralt ı  jeolojisi (Subsurface geology) 

b) Yer üstü jeolojisi (Surface geology) 

Yeraltı  jeolojisinin esas konusunu yer kabu ğunun içindeki stratig-
rafik, yap ısal ve ekonomik kıymetlerin de ğ erlendirmesi te şkil eder. 

Böyle bir de ğ erlendirmenin yap ılabilmesi için de jeologun yerüstün-
de elde etti ğ i bilgileri yer alt ında uygulayabilmesi daha sonradan yeral-
t ını  öğ renmek amacıyla açılan kuyulardan ve jeofiziksel ölçümlerden 
yararlanmas ı  gerekir. Yeralt ı  yerüstünün aksine üç boyutlu ve daha kar-
maşı k bir durum arzeder bu karma şı klığı  yer üstünden elde etti ğ i bil-
giler, kuyu verileri ve jeofiziksel ölçümlerle halletmesi gerekir. Bu jeo-
lojik problemlerin halledilmesinde üç boyutlu olarak dü ş ünmek ve ona 
göre gerekenin yap ı lması  zorunludur. 

Bir yeralt ı  jeolo ğ unun ş u bilgilerle donatılmış  olmas ı  gerekir. 

1. Temel jeoloji yap ıları  iyi tanımak 

2. Çeş itli kaya tiplerini iyi bilmek 

3. Jeolojik olaylar ı  üç boyutlu görebilmek 

4. Problemlerin ekonomik yönlerini kavramak. 

Jeolojik, stratigrafik ve yap ısal problemleri çözebilmek için kayaç-
ları  değ erlendirmek ve aralar ındaki ili şkileri iyi anlamas ı  gerekir. Bil-
hassa jeofizik metodlar ıyla elde edilen loglar ı  değ erlendirebilmek için 
bunları n ait oldukları  kayaçlarm litolojisini iyice tan ımak ş arttı r. 
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Yeralt ı  jeolojisi 1925 y ı lından beri petrol endüstrisinde kullamlma ğ a 
ba ş lanmış t ı r. Bugün yeralt ı  jeolojisiuden tam anlam ı yla yara•lamnadan 
modern yollarla petrol aramaedg,:mda bilhassa eski senelerde daima ya-
p ı sal kapanlarda kuyular aç ı lmas ı  yönünde gidilmi ş tir. Bu yöntem hatal ı  
olmamakla beraber çok eksiktir. Bugünkü petrol aramac ı lığı  çok yönlü 
ve kombineli bir çal ış may ı  gerektirmektedir. Bunun böyle yap ı lamas ı yla 
zamandan kazanmak ve liizumsuz masraflar ı n önüne geçildiğ i gibi 

ekonomik miktarda petrol bulma ihtimali de artar. 

Ekonomik miktarda petrol bulunmas ı  yap ı lacak çal ış malar ı n hassa-
siyetine ve uygulanan metodiarm yeterli derecede tatbik edilip edilme-
diğ ine ba ğ l ı d ı r. Yeralt ı  ve yeriistü jeolojisi ne kadar dikkatli ve do ğ ru 
bir ş ekilde yan ı hrsa petrole isabet etme oram o derece yüksek olur. Ge-
rek yeralt ı  ve gerekse yeriistii numunelerinin petrografik, palontolojik 
stratigrafik, jeo ş imik, jeofiziik ve yap ı sal yönden analiz edilmesi gerekir. 
Bu i ş lemler ise ilgili uzman ara ş t ı rmac ı lar taraf ı ndan yürütülü ı . Bu in-
celemelerin yap ı lmas ı yla birlikte a ş ağı daki hu.suslarda ayni hassasiyet 
ve titizlikle yap ı l ı p bir karara ba ğ lan ı r. Bunlar; bölgesel korelasyoular, 
kayaç istiflerinin s ı n ı fland ı rıl ınas ı , yap ı sal, izopak, fasiyes ve palontoloji 
haritalar ını u düzenlenmesi, fauna ve flora zonlarm ı n tespiti, fasiyes 
değ i ş ikliklerinin belirlenmesi, petrol ve gaz ta şı yan zonlar ı n yatay ve 

dü ş ey do ğ rultuda geli ş  hallerinin gözden geçirilmesi, bölgede petrol 
ana kayas ı  özelliğ i ta şı yabilecek formasyonlarm yar olup olmad ığı  
ş ünülmeli ve nihayet her tabaka= do ğ rultu ve e ğ iminin gözönüne al ın-

mas ı  ve yap ı s ı n ı n geli ş imi izah edilmelidir. 

Görüldüğ ü gibi petrol aramas ı  ve mutlu bir sonuca var ı labilmesi 
için geni ş  kapsaml ı  ve de ğ i ş ik bilgilerin bir araya gelmesi gerekir. Ayr ı ca 
buna birde laboratuvar analizleri ilave edilecek olursa konunun önemi 
daha iyi anla şı lm ış  olur. 

Elde edilen bilgilerle a ş a ğı daki önemli hususlara bir aç ı kl ı k kazan-
dı r ı lm ış  olur. 

1. Petrollii yap ı n ı n s ın ı fland ı r ı lmas ı  

2. Fay sisteminin iyi tanı nmas ı  ve petrollii zonlarla olan ili ş kisi 

3. Diskordanslarm yeri ve de ğ eri 

4. .Fasiyes değ i ş imleri, ineelip kalmla,ş malar, kamalanmalar. iner-

eekler. 
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İ dare 

Yönlü sondaj 
Asitlerne 
Çimentolama 
Formasyon testi 
Elektron mikroskobu 
Elektrik logu 
Radioaktif log 
Termal log 
Kaliper logu 
Mikrolog 
Delme zamanı  logu 
X-iş in analizi 
Karot analizi 
Çamur analizi 

Petrol Mühendisi 

Kimya 
Fizik 
Matematik 
Termodinamik 
Sıv ı  ve gaz etüdü 
Mekanik 
Rezervuar incelemeleri 
Mukavemet 

Yeraltı  Jeologu 

Stratigrafi 
Palentoloji 
Yap ısal jeoloji 
Mineraloji 
Sedimantoloji 
Petrolojisi 
Petrografi 

5. Jeofizik bilgilerin de ğ erlendirilmesi 

6. Hidrokarbo ıalar ı n kayna ğı , göçü ve birikmesi 

Ayrı ca yeriistü ve yeralt ı  jeolojisi yardı mıyla elde edilen bilgilerin, 
Mühendislik jeolojisi, su ve maden aramalarmda ve a ş ağı daki hususlar-
da da yard ı mcı  olaca ğı  şüphesizdir. 

1—Bina, köprü, baraj in ş aatı  ve tünel açmalar ında 

2— Maden yataklar ı nın ke ş finde 

3—Yeryüzü direnaj sistemlerinin geli ş tirilmesinde 

4— Yeralt ı  suyunun tayini ve tespitinde 

5—Toprak çe ş itlerinin de ğ erlendirilmesinde 

Petrol aramalar ı  ve iş letmesinde çe ş itli görevleri olan yeralt ı  jeo-
logunun bir taraftan petrol mühendisi di ğer taraftan idare ile yak ın iliş -
kisi vardı r. 

Yukarı da görüldü ğü gibi yeralt ı  jeologu petrol mühendisi ve idare-
nin donaltılması  gereken bilgilerden haberdar olmal ıdır. 

Petrol jeolo ğu bilgilerini yava ş  yavaş  açılan kuyulardan derler. 
Her aç ı lan kuyu önce aç ılan kuyularla kombineli olarak de ğ erlendirilir. 

Böylece bölge veya havza hakk ında bilgiler artar. Kuyu açma maliyeti-
nin yüksek olmas ı  dolayı sıyla açı lmış  her bir kuyu büyük bir dikkatle 
incelenmesi gerekir. 

Petrol aramalar ında önemli olan bilgiler ve bu bilgilerin bulunma-
sı  yöntemleri a ş ağı da belirtilmi ş tir. 
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Bulma Yöntemi 

Kuyu numuneleri, karotlar, elektrik loglar ı , jeofiziksel ölçümler, 
sondalama süresi, radyoaktivite logu, kaliper logu. 
Kuyu mu-anneleri, karotlar, elektrik logien, sondalama süresi, 
kaliper logu. 

 Karot ve k ırı ntı  örneklerinin paleontolojik tayini 
Yerüstü yükseltisinden veya kule zemininden ba ş lamak suretiyle 
derinlikleri ç ıkartı labilir. 
Karot ve k ınntı  örneklerinin laboratuvar analizleri, sonik log v.b. 
Karot ve kuyu kesintilerinin laboratuvar analizleri, elektrik pilo-
tu, üretim denemeleri ve sondaj testleriyle. 
Basınç bombas ı  
Kuyuya kendi kaydeden bir termometre sark ı tılmas ıyla 
Karot ve kırıntı  örnekleri, paleontoloji kesitleri, taban çak ılları , 
kırmı zı  renkli sedimanlar, çürüme belirtisi, stratigrafik eksiklik. 

Aranan Bilgi 

Formasyon sı n ırlar ı  
Korelasyonlar 
Litoloji 

Formasyon ya şı  
Formasyon s ı nırları n ın 
yükseltisi 
Gözeneklilik 
Geçirimlilik 

Akış kan basınçı  
Formasyon s ı caklığı  
Diskordanslar 

Tabakaların doğ rultu ve e ğ imi Eğ im ölçerler ve yönlü numuneler 
yardımıyla 

Ayrı ca jeofiziksel ölçüm ve metodlarla katmanlar ın sismik dalga 
iletim özellikleri ve mağnetik özellikleri v.b. tayin edilebilir. 

KUYU JEOLOGUNUN GÖREVLERI: 

Kuyularm aç ılması  esnas ında kuyunun ba şı nda bir jeolog görev-
lidir. Bu jeolog kuyu ile ilgili problemler ve çevre jeolojisi hakk ında bilgi 
toplamakla sorumludur. Jeolog aç ılan bu kuyunun ba şı ndan sonuna ka-
dar yan ında kal ınr. Jeolog sondaj ın yapılması  esnasında gördüklerini ve 
karşı la şı lan güçlükleri an ında rapor haline getirmek mecburiyetindedir. 
Kuyu o bölgede ilk defa aç ıhyorsa elde emevcut verilerin k ı sıtlı  olmas ı  
nedeniyle jeolog daha tedbirli davranmak mevcburiyetindedir. 

Bir arama kuyusunda jeologun yapaca ğı  iş leri kısaca özetliyelim. 

1. Kuyu numunelerinin al ınmas ı , haz ırlanmas ı  ve laboratuvara 
gönderilmesi: 

Kuyuda delme iş lemi devam ederken ç ıkan kırıntıları  eldeki mevcut 
bilgiye ve i ş in önemine göre belirli aral ıklarla numune al ınır. Bu k ınır-
tılar sondaj çamurunun dola şı m esnas ında gelir ve elekler üzerinde bi-
rikir. İş te o esnada belirli aral ıklarla bu nunumeler al ınır. Numunelerin 
geldiğ i derinliğ in bugün için otomatik aletler yard ımıyla belirlenmesi 
çok kolayd ı r. 

Çamurlu halde gelen numune derhal ültraviyole lamba ile kontrol 
edilir. Burda amaç numunenin petrollü olup olmad ığı nı  anlamakt ır. Da- 
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ha sonra kuyu jeologu bu çamurlu numuneyi y ıkar ve kayaç tiplerini 
tayin eder. Bunun için kuyu başı nda küçük bir laboratuvar mevcut-
tur. Incelenmesi yap ı lan numuneler kurutulduktan sonra küçük ku-
tulara konarak isimlendirilir ve merkez laboratuvarlar ına gönderilir. Bu 
numuneler orda daha ayr ınt ılı  incelemelere tabi tutulur. 

2— Günlük kuyu loglarm ın hazırlanmas ı : kuyu jeolo ğu kuyunun 
ba şı nda ba ş langıçtan sona kadar numuneleri inceler ve bir kg üzerine 
çizer, bu i ş lemler günlük olarak yap ılır ve bir kopyas ı da merkeze gön-
derilir. Bu günlük log üzerine de a ş ağı daki bilgiler ilave edilmelidir. Ka-
rot numunelerine ait kesitler, formasyon testi yap ılan yerler, sondajm 
saptığı  yerler, elektrik 'a ğ larının alındığı  yerler, sondaj ın arı zalandığı  
derinlikler, petrol ve gaz emarelerine rastlan ıldığı  yerler muntazam bir 
ş ekilde kaydedilir Gaz emarelerinin belirlenmesi kuyuya ba ğ lı  otomatik 
gaz aletleri yard ımıyla yap ı lır. 

3—Karot alma, Formasyon testi ve log ç ıkartılması  için tavsiyede 
bulunmak: Karot alma i ş lemleri daima pahal ı  ve zaman ister. Bu ne-
denle karot alma yerlerin çok iyi belirlenmesi gerekir ve amac ının da 
bilinmesinde fayda vard ır. Karot numuneleri formasyonu en iyi karak-
terize eder ve onlardan çe ş itli analizler yap ılabilen numunelerdir. Bu 
nedenle de önemlidir. Karot ç ıktıktan sonra jeolog taraf ından iş aretlenir 
ve kasalara konur. Kendisi gerekli bilgiyi ald ıkltan sonra merkeze gön-
derir. Karot alma i ş lemide gizli yap ı lır. E ğer bu numuneden hidro-
karbon analizleri yap ı lması  düşünülüyorsa özel kaplara al ınması  gerekir. 

4— Petrol ve gaz emarelerinin de ğ erlendirilmesi: Arama kuyularm-
da petrol ve gaza rastlandd ığı nda bunu de ğerlendirmek gerekir. Kuyu 
jeoloğu kendi yapabilece ğ ini yapt ıktan sonra numuneleri merkeze gön-
derir. Orda daha ayr ınt ılı  analizler yap ı lır. 

5— Formasyon testlerinin yap ılmasına i ş tirak eder: Formasyon 
testlerinin yap ılmasında kuyu jeolo ğu etkin rol oynar. Onun bilgilerin-
den yararlanmak gerekir. 

6—Civar bölgelerde yap ılan sondajlar ı  izlemek; bölge hakk ında 
ayrıntı lı  bilgi edinmek ve dolayı sıyla hedefe daha s ıhhatli varabilmek için 
çevre hakk ında gerekli bilgiyi toplaması  ve değerlendirmesi gerekir. 
Özellikle yabanc ı  ş irketlere ait bilgileri do ğ ru olarak almak gerekir. 
Yamltan bilgileri almama ğ a dikkat etmesi gerekir. 

7—Sondaj yeri tespitinde yard ımcı  olmak: O bölgede çal ış an jeolo-
gun bölge hakkında ayrınt ılı  bilgisi vardır. Amaca uygun olarak daha 
sonraki sondajlar ın yerle ş tirilmesinde etkin rol oynar. 
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Topografik koşullar ve petrol mühendisinin görü ş leri de dikkate a-
lınmalı  fakat son söz jeologun olmal ı d ır. 

8— Sondaj için güçlük ç ı kartabilecek katmanlar ı "ı  önceden tahmi-
ni: Arama yap ılan bölgede ve derinlikte kesilebilecek formasyonlar ve 
katman ci.nsleri jeolog ve jeofizikçi taraf ından tahmin edilmeli ve bir 
plan haz ırlanmalı dır. Bu ön hazırlığı n sondöre de verilmesi gerekir. De-
linecek seriler içinde, sert ve yumu ş ak katmanlar, su kaç ıracak formas-
yonlar jeolog taraf ından bilinmeli ve sondöre bilgi verilmelidir. Sondiir 
de ona göre matkap kullanmal ı  ve sondaj çamuruna dikkat etmelidir. 

9. Çamurun tuzluluk derecesini ve su kay ıplarını  tespit etmek; Bu 
görev asl ında sondaj mühendisinin iş idir. Kayaç ve formasyonlarm li-
tolojik özellikleri ve kayaçlar ın çatlakl ı  ve kovuklu oluş lan sondaj çamu-
runun özelliklerinin değ iş mesine neden olur. Bu özelliklerin tespiti ve db.- 
zeltilmesinde jeolog da ilgilenmelidir. Bu sureti.° geçilen katmanlar hak-
kında da daha ayr ıntı lı  bilgi edinir ve sondöre de bilgi verir. 

10—Yap ılacak sondaj ilerlemlerini özet rapor halinde sunmak: 

Kuyu başı nda jeolog gerek kuyusu ve gerekse çevre hakk ında.topla-
dığı  bilgileri rapor haline getirerek merkeze iletir. Bu raporlar zaman ında 
ulaş tırdırsa daha sonraki planlar için önemli ip uçlar ı  verilebilir ve prog-
ramlamada ona göre yap ılır ve programlamada de ğ i ş iklik yapı labilir. 

11—Petrol Mühendisi ve laboratuvarla devaml ı  temas halinde bu-
lunmak: S ıkı  bir işbirliğ i ile ayrıntılı  ve s ıhhatli bir bilgi edinilebilir. 
Bu nedenle verilecek kararlarda ilgili yerlerin görü şleri alı nmalıdır. Bil-
hassa kuyu numunelerinin de ğ erlendirildiğ i laboratuvarla s ıkı  bir ilişki 
içinde, olmalıdır. 

YERALTI JEOLOJISI LABORATUVAR METODLARI 

Bu bölümde daha ziyade petrol jeolojisinde yararl ı  olan labora-
tuvar analizlerine ver verilecektir. Bu analizlerin tümünü bir laboratu-
varda yapma inakamda olmayabilir. Çünkü baz ı  aletler çok pahal ı dı r. 
Bu tür analizlerde ilgili laboratuvarlarda yapt ırılmandır. Bu yap ılacak 
analizleri ş öyle s ıralayabiliriz; 

1— Kuyu numunelerinin tayini ve özelliklerinin bulunmas ı : 

Bu incelemeler binoküler ve optik mikroskop ile gerekti ğ inde ince 
kesitlerle yap ılır. Bu numunelerin tayininde bir s ıra takip edilmelidir. 
Bu s ıra ise; 

166 



a. Taş  tipinin tespiti 

b. Renk 

e . Ta şı n yap ı s ı  ve gözenekliliğ i 

d. Çinı entonun tayini 

e. Tali minerallerin tayini 

f. Fosiller 

h. HC emareleri. Bu çe ş itli organik çöziiciiler (CC1 4, kloroform v.d.) 
ve Ültroviyole lamba ile denenebilir. 

Ayrı nt ı lı  analizler için ise organik kimyasal analizler yapt ırdır. 

2- Detritik minerallerin tayini: 

Kuyu karot ve k ı rıntı  numunelerinin petrografik, mineralojik ana-
lizlerinin yap ılmasına detritik minerallerin tayini denilmektedir. Bu 
analizler makroskopik ve mikroskopik olarak yap ılabilir. Bunlara ilave 

olarakta basit kimyasal analizler ve testler yap ı lı r. 

Bu analizlerin sistemli bir ş ekilde ve de ğ iş ik metodlar ın kullan ı l-
mas ıyla yapılmas ı nda fayda vard ı r. Çünkü bir metod her zaman iyi bir 
netice vermeyebilir. Bu analizlerin kesafeti göz önüne al ı nan hedefin 
önemine göre de ğ i ş ir. Bu analiz sonuçlar ı  petrol jeolojisi yönünden çok 
olumlu sonuçlar verdi ğ i gibi, stratifgrafik ve sedimantolojik yorumlar 
yönünden de önemli sonuçlar verebilir. Bu nedenlerle de ayr ınt ı lı  ve dik-
katli bir ş ekilde yürütülmesinde fayda vard ır. Fakat k ı r ıntı  ve karot nu-
munelerinden yap ı lan bu analizler zaman al ı c ı  ve can s ıkı cıda olabilir. 
Bilhassa kı rınt ı  numunelerinin analizleri kuyu loglar ı  kontrolünde yap ı l-
mas ı  halinde bir önem arzeder. Bilindi ğ i gibi kuyularda kuyu aç ı lmas ı  
esnas ında sondaj çamurunun etkisiyle kuyu ç ı darları ndan y ıkıntılar dü-
ş er. Bu ana lizlerde y ıkıntılar ı  ancak kuyu loglar ı  yard ı m ıyla ay ıklaya-

biliriz (Sonel, 1983). 

Sondajlarla elde edilen numunelerde çe ş itlidir. 

a) Kuyu karotları  sıhhatli neticeler verir. 

b) Rotari sistemle aç ılan kuyulardan al ınan kırıntı  numuneleri, 
burda y ı kı nt ılar ı n çok olu ş u varılacak sonuçlar ı n önemini azalt ır. Fa-
kat kuyu loglar ıyla kombineli çal ış ma hatalar ı  asgariye indirir. 

c) Darbeli sondajlardan elde edilen k ırıntı  numunleri, oldukça 
iyi neticeler verir ve k ırmt ılar da azd ır. 
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Bu karot ve k ınut ı  numunelerinden bilhassa kuyu logla:n kontro-
lünde yap ılacak analizleri ş öyle s ıralayabiliriz. Bunlar gerek binoküler 
mikroskop ve gerekse optik mikroskop yard ı mı yla yap ılır. Tabiki optik 
mikroskop analizleri için karot ve k ırıntı  numunelerinden ince kesitler 
yaptırmak gerekir. Yap ı lacak analizleri şöyle sıralayabilir. 

1. Kimyasal de ğ iş imler 

2. Petrografik bulgular (Kantitatif) 

3. Taneboyu analizleri 

4. Boy-lanma 

5. Yuvarlaklık 

6. Taneler aras ı  dokan.ak türü 

7. Kumtaş lan. ve  kireçtaş larında de ğ iş im özellikleri ve de ğ iş im 
mineralleri. 

8. Porozite tipleri 

9. Fosil içeriğ i 

10. Birinci! sedimanter yap ılar 

11. HC emareleri 

12. Kulun ve karot numunelerinin makroskopik özellikleri 

3— Ağı r mineral analizleri: 

Bildiğ imiz gibi ağı r mineraller farkh yo ğunluk (özgül a ğı rlık)'lara 
sahiptirler. Farkl ı  yoğunluktaki sıvıla.nn kullan ılmasıyla bu farklı  özgül 
ağı rlıktaki mineraller aynlabilir. Bu da zaman ve para isteyen bir ana-
lizdir. 

Ayrılan ağı r minerallerden ince kesitler yapt ınlarak her bir mineral 
optik ve minerolojik özelliklerine göre tayin edilebilir. Bu analizler bize 
kayaem kayna ğı  hakkında bilgi verebilifir. Bu ş ekilde beslenme alan ını  
tayin etmi ş  oluruz. 

4. Erimeyen Kal ıntı  Analizleri: 

Asitlerle (HCL, H2SO4) muameleye tabi tuttuktan sonra geride 
kalan artiga verilen analiz çe ş itidir. Bu tür analiz her çe ş it nmuneye 
uygulanabilir ve iyi sonuçlarda alinabilir. Erimiyen art ıklar içinde, kil, 
pirit, jips, anhidrit, glokoni vs. ile kuvars, çe ş itli silisli maddeler ve alü- 
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minyumlu maddeler bulunur. Bu analizler sayesinde elde edilen önemli 
bir mineral yardı mıyla korelasyon yapmak mümkündür. 

Bu analizlerde % 10 — % 50 lik asitler kullan ı labilir. Uygulama es-
nas ı nda deneyin 'sunmas ı  reaksiyonu h ı zlandırır. Biz sedimantoloji la-
boratuvar ımı zda bunu Residuel analiz olarak isimlendirerek uygula-
maktay ız. Bilhassa kalkerli sedimanlara uygulan ır. Bu analiz sonucu 
iyi bir korelasyon arac ı  olarak kullanılabilir. 

5- Renk analizleri: 

Bu tür analizler çe ş itli sıv ı lar yard ı mıyla parlat ı ltn ış  taş  yüzeyi 
veya ince kesitlerde yap ılabilir. Bilhassa karbonatl ı  kayaçlar ı  oluş turan 
mineraller ve feldspat çe şitleri için geliş tirilmiş  sıvılar mevcuttur. Bu 
sıvılar yardımıyla kayaç bünyesindeki mineral çe ş idi ve kesafeti tayin 
edilebilir. Bu analiz sonuçlar ı da korelasyon faktörü olarak kullan ı labi-
lir. Kabolt nitrat solisyonu kalsit ile arogoniti ay ırır. 

Bu s ıvımn aragonit üzerinde 20 dakikada aç ık pembe menek ş e 
renginde, kalsit üzerinde ise ancak saatler sonra etkisi vard ır. Bakır nit-
rat çözeltisi, kalsit üzerinde ı sıtma ile yeş il bir renk verirken bu çözelti 
dolomit üzerinde etki etmez. 

6— Su Analizi: 

Sondaj yap ılan bölgelerde veya petrol ve gaz üretilen alanlarda ç ı -
kan suların analizi ve korelasyonu ile petrol endüstrisine büyük yazarlar 
sağ lamış  olur. 

Kapanlar içinde birikmi ş  olan petrolle beraber bir miktarda su bu-
bulunur. Bilhassa yo ğunluk farkı  ile su / petrol / gaz s ıralammı  oluşur. 
Bu sular tuzlu olup yüzey sular ından farkl ıdır. Su çe ş itlerinin saptan-
ması  ve korelasyonu bizim incelemelerimizde çok yararl ı  olacaktır. Bil 
hassa daha sonra aç ılacak kuyularda aynı  tip sulara eri ş ebilecek derinlik-
ler tahmin edilir. 

Tabii formasyon sular ının sını fland ırı lmas ı , C. Palmer'e göre ş öy-
ledir. 

1—Primer olarak tozlu sular 

2— Sonradan tuzlanm ış  sular 

3- Primer lolarak alkali sular 

4- Sonradan alkalile ş mi ş  sular 

169 



Tuzluluk su bünyesinde bulunan sülfat, klorür, karbonat, ıve bikar 
bonat konsantrasyonlanyla belirlenir. 

7- X-ışıııı  ve Differansiyel Termik Analizler: 

Bu analizler gerek mi.nerallere ve gerekse kil minerallerine uygulana-
bilir. Bilhassa kil mineralleri çok iyi kantitatif neticeler verir. Bunlar ı n 
yap ılması  masraflıdır ve yorumlanmas ı  ihtisas' gerektirir. Bu tür ana-
lizler için geliş tirilmiş  modern cihazlar mevcuttur. Kil minerallefinin ta-
yini petrol jeolojisi için özel bir önem ta şı r. Kil mineralleri, çökelme or-
tamlar ı nın belirlenmesi ve organik maddenin olgunluk derecesinin bu-
lun nas ı nda yard ı mcı  olur. Ayrıca montmorillonit grubuna ait bentonit-
te sondaj çamuru olarak kullan ı lı r. 

Ayr ı ca kil minerallerinin korelasyon arac ı  olarak kullamlabiliece ğ i 
de a ş ikardı r. 

8- Flüoro-Analizi: 

Işı k enerjisi etkisinde kalan cisimler 2 çe ş it ışı k yayarlar. Bunlar-
dan birincisi Flüoresans di ğ eri ise fosforesans'd ı r. Fosforesans ışı k yayan 
cisimler ışı k kaynağı  etkisi ortadan kalkt ıktan sonra ışı k vermeğ e devam 
ederler. 

Petrolün flüoresans özelli ğ i de çok eskiden beri bilinmektedir. Yü-
zeye ç ıkart ılan ham. petrol ışı k etkisi alt ında ye ş ilimsi bir renk verir. Eğ er 
ışı k içinden geçerse renk k ı rmı zımsı  olur. Bu renklerde biraz de ğ iş iklikler 

görülebilir. Fakat ayn ı  bölgenin petrolleri ayn ı  renkleri gösterir. 

Ültraviyole ışı nları  karanlık bir odada bu numuneler üzerine kul-
lanılabilir. Fakat numunenin organik çözücülerle analiz edilmesi gerekir. 
Bu yolla numuneler içinde petrol olup olmad ığı  anla şı lı r. 

Arazide uygulanan diğer bir ınetodta; numune k ı r ılır toz haline ge-
tirildikten sonra bir tüp içine al ınır ve üzerine kloroform veya karbon 
tetra klorür (CCl. 4) ilave edilir E ğ er numunede petrol veya petrol art ığı  
varsa, organik çözücüler vas ıtas ıyla çözülür ve koyu siyah bir renk verir. 

Laboratuvarlarda, kayaç içinde bulunan petrol soksolet cihaz ı  yar-

dı mıyla damı tıhr ve elde edilen ürün organik kimyasal analizlere tabi tu-
tulur. Bu yolla da numune içindeki petrol miktar ı  bulunabilir. 

Ültraviyole ışı nları  sayesinde numunede çok az miktarda dahi pet-
rol tespit edilebilir. Burada et as prensib 11Clar ın organik çözileülerle 
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muamelesi, çözülmesi ve ültraviyole ışı n alt ında renk vermesi prensibi-
ne dayan ı r. 

Bu yolda flüoresans mikroskoplarda geli ş tirilmiş tir. Bu metodlarla 
tespit edilen petrol emareleri için her bir kuyuya ait olmak üzere flüoro-
loglar haz ırlanabilir. Bu ş ekilde petrol konsantrasyonlan belirli bir s ı -
nırın üstüne ç ıkan yerler tespit edilerek petrollü zonun bulunmas ına ça-
lışı lır. Kuyular için haz ırlanan flüorologlar yüzeyden petrollü tona do ğ ru 

gittikçe artan oranlarda petrol gösterirler. Bu petrol konsantrasyonu-
ının art ışı  üretim kapasitesi hakk ında da bilgi verebilir. 

Petrollü numuneler ültraviyole ışı k alt ında genellikle renk verirler. 
Bu renk tonu ve kesafeti numunenin ihtiva etti ğ i ham petrol oran ına 
bağ lıdır. 

9- Elektron Mikroskopla Yap ı lan Tayinler: 

Bu ınikroskop çok iyi geli ş tirilmi ş  ve aynı  zamanda da çok pahal ıdı r. 
Normal mikroskobun kapasitesinden daha fazlad ır. Bu miktroskopun 
bulunuşu araş tırmaların ilerlemesinde çok etkili olmu ş tur. Bu mikros-
kopun büyütme kapasitesi 100.000 defaya kadar varabilir. 

Bu mikroskopla çok küçük taneler yani atom boyutundaki taneler 
ineelenebilir. Bu nedenle bilhassa kil minerallerinin yap ı sı  ve tayini için 
çok idealdir. Elektron mikroskopunun kullamh ş  alanlar ı  gün geçtikçe de 
geliş mektedir. Bilhassa t ı pta büyük bir önemi vard ı r. 

10- Karot Analizi: 

Petrolün arama, i ş letme ve rezerv hesaplarmda karotlar çok önem-
lidir. Karot analizleri sonuçlar ı  formasyouurı  üretim kapasitesi hakk ın-
da bilgi verdiğ i gibi, formasyonun yap ı daki yeri ve kaya cinsinin belirlen-
mesinde de önemli yararlar ı  vardır. Ayrıca yönlü al ınan karotlar katman 
eğ imleri hakkında da bilgi verir. 

Karotlar genellikle kumlu ve kireçli formasyonlardan alınır. Yani 
kumta şı  ve kireçta ş ları  gibi, çünkü bu kaya türleri petrol hazne kayalar ı  
olarak en idealidirler. 

Karot analizleri denince akl ı mıza ş u analiz türleri gelmelidir. 

a. Porozite 

b Permeabilite 

e. Kılcallık 
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d. Satürasyon (S ıvı  ihtivas ı ) 

Bunlar yan ında ayrıca 

a Taneboyu analizleri 

Yuvarlakl ık 

. Boylanma 

d. Litolojik özelliklerin belirlenmesi 

e. Değ iş im özelliklerinin belirlenmesi 

f. Yap ısal özellikler 

g. Gözeneklilik tipleri 

h. Fosil kapsamı  

i. HC' emareleri ve tayini 

ve diğ erleri dü şünülebilir. 

Karot alma i ş i zaman ve para isteyen bir çal ış ma olmas ı  nedeniyle 
karotların muhafazas ı  çok önemlidir. 

Yukarıda s ıraladığı mız analizler özel laboratuvarlarda yap ılır. 
Yap ılan gözeneklilik ve geçirgenlik deneyleri sonuçlar ıyla bölge için ise 
gözeneklilik ve iso geçirgenlik haritalar' yap ılabilir. Bu haritalamlar üre-
timde faydal ı  olur. 

11— Mikropaleontolojik Tayinler: 

Petrol jeolojisinde paleontolojinin yeride büyüktür. Fakat yaln ız 

mikropaleontolojinin yeri daha önemlidir. Makropaleontolojik inceleme-
lerin verece ğ i sonuçlar gerek petrol jeolojisi ve gerekse stratigrafi için 
bugün önemini kaybetmi ş tir. Petrol jeologu karbonath kayalar ında 

makrofosillerin bulunmas ını  arzu edebilirir. Bu yaln ız porozite ve per-

meabilitey-i art ıran etkisi dolay ı s ıyladır. Mikropaleontolojik etüdlerde 
ilgili uzmanlarca yap ılır. Sonuçları  stratigrafinin aychnlat ılması  ve Bi-

yostratigrafik korelasyonlar ın yap ılabilmesinde kullan ılı r. 

KORELASYON 

Yeralt ına ait toplanan bilgileri de ğerlendirmek, s ınıflandırmak 

ve sonuçlandırmak gerekir. Bu durumda ilk yap ılacak iş  yeralt ı  verileri 

ile jeolojik kesitlerin çıkart ılmasıdır. Bu jeolojik kesitlerde y-eralt ına ait 

önemli bilgilerin ve diskordanslar ın belirtilmesi gerekir. 
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Daha sonra seçilecek özelliklere göre korelasyonlara geçilir. Kore-
lasyon; kar şı lıklı  ilişkilerin belirlenmesidir. Korelasyonlar bölgesel veya 
rejinal olabilir. 

Kuyularda birbirine benzeyen özelliklerin belirlenmesi suretiyle 
korelasyonlar yap ı labilir. 

Benzer ili şkilerle yap ılan korelasyonlar, yer alt ında sakl ı  olan yap ı -
ları  ve hidrokarbon toplanmalar ına en uygun olan yerleri bulmaya yarar. 

Korelasyon üç çe ş it yolla yap ılabilir. 

1—Litolojik özelliklere dayanan korelasyon "Litostratigrafik" 

2—Biyolojik özelliklere dayanan korelasyon "Biyostratigrafik" 

3—Zaman-Stratigrafi özelliklere göre yap ı lan "Krono-stratigrafik" 
korelasyon 

0 halde korelasyonlar' Litolojik-biyolojik ve jeolojik zaman ben-
zerliklere göre yap ıhr. Petrol jeolojisinde korelasyon önemli bir yer tu-
tar. Bilhassa litolojik (Litostratigrafik) ve jeolojik zaman (Krono-stra-
tigrafik) benzerliklere göre yap ılan korelasyonlar daha önemlidir. 

Ş ekil-120'de korelasyon esaslar ı  görülmektedir. 

A— Litostratigrafik tinite : 

Bu korelasyonlar, kayaçlar ın litolojik özelliklerine göre yap ılır. 
Formasyonlar üyelerden olu şur. Formasyonlar ın bir araya gelmesiylede 
gruplar olu şur. 

Formasyonun veya katmanlar ın belirli dikkati çekici özellikleri göz 
önüne alınarak bu korelasyon yürütülebilir. 

Bu korelasyonda kullan ılan fiziksel belirtiler ş unlard ır. 

a. Litolojik benzerlik 

b. Tabakalar ın sürekliliğ i 

c. Litolojideki belirgen de ğ iş iklikler 

d. Stratigrafik kolondaki yeri 

e. Elektrik karakteristikler 

f. Akustik 

g. Radioaktivite özellikleri 
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Ş ekil 121. 

Paleontolojik Belirtiler: 

a. Paleontolojik benzerlik 

b. Paleontolojik dizilim 

e. Karakteristik fosiller 

Elektriksel log'lar yard ı m ıyla ve bu korelasyon metoduyla istifleri 
uzak mesafelere kadar kar şı laş tırmak mümkündür. 

Ş ekil-121, 1.22, 123, 124, 125 ve 126 korelasyonlara örnek gösterile- 
bilir. 

KORELASYON ÖRNEKLER I 

B— Biyostratigrafik C f nite : 

içindeki fosil toplulu ğ u ile karakterize olan tabaka gruplar ını  ka-
rakterize, eder. Esas ünite zon veya biyozon olarak isimlendirilir. Bu ş ekil-
de elde edilen bilgiler kaya ünitelerinde oldu ğu gibi korele edilebilir. 

Paleontolojik ünitelerin kayaç ünitelerine ba ğ lı  olma koşulu yok-
tur. Ancak çökel ıne ko ş ulları n ı n ortamda hem kaya hemde paleonto- 
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Ş ekil 122. 

lojik üniteleri ayn ı  ş ekilde etkilemi ş  olaca ğı  durumlarda mevcut olabi-
lir. Bu durumda kaya üniteleriyle, paleontolojik üniteler birbirine para-
lel üst üste gelebilir. Paleontoolojik zonlar ı n tayini karakteristik mik-
rofosillerle yap ılır. 

C— Krono-Stratigrafik Unite : 

Belirli bir jeolojik zaman aral ığı nda çökelmiş  kayaç toplulu ğ imu ka-
rakterize eder. Krono-stratigrafik bir ünite içinde çe ş itli kaya türleri ola-
bilir (Kil, kireçta şı , kumta şı  v.s.). 
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Kronostratigrafik ünite s ınırları  taş  üıı itesi sınırlarıyla çakış abilir ve-
veya çakış amaz, çoğu zamanda ayn ı  tür kayaların içinden geçer ( Ş ekil 
120). Çoğu zaman bu üniteler diskordanslarla suurland ırılnuştır. 

Kronostratigrafik ünitelerle rejyonal ve k ıtalar aras ı  korelasyonlar 

177 



Korelasyon Amac ı : 

Korelasyonlar yeralt ı  yap ıları  ve petrollü zonlar ı  belirleme yanında 

daha birçok problemlerin çözümünde yard ımcı  olurlar. 

Korelasyonun yard ı mcı  olduğu hususlar a ş ağı da derlenmi ş tir; 

1. Yeraltı  ve yerüstü kaya serilerinin kar şı laş t ırılmasında 

2. Jeolojik evrimin aç ıklanmasında 

3. Diskordanslarm tan ı nmas ında 

4. Çökelme ko şullarını n değ i ş iminin açıklanmas ında 

5. Karışı k jeolojik kesitlerin düzenlenmesinde 

6. Yüzeysel ve yeralt ı  yap ı larının karşı laş tırdmasında 

7. İ zopak (kalınhk), yap ısal ve litofasiyes haritalar ının ç ıkartıl-
masmda. 

8. Tabii kaynaklar ın ara ş tırılması  ve geliş tirilmesinde 

9. Çökelme ortamlar ının de ğ erlendirilmesi 

Korelasyon Çe ş itleri 

1—Yersel korelasyon 

2— Bölgesel korelasyon 

3—Bölgeler aras ı  korelasyon 

4— Kı talar aras ı  korelasyon 

Korelasyon'da Karşı laşı lan Güçlükler : 

Korelasyonlar yukarda belirtildi ğ i gibi önemli sonuçlar verebildi ğ i 

halde burda kar şı laşı lan güçlüklerde mevcuttur. 

Bunlar ş öyle sıralanabilir. 

a. Mostraların devamsızlığı  

b. Litoloji ve kahnlıktaki yanal ve dü ş  ey değ iş imler 

e. Klavuz katmanlar aras ındaki aral ıklarm değ iş mesi 

d. Ke ş fedilmemiş  fay ve diskordanslar ın varlığı  

e. Litolojik ve paleontolojik verilerin eksikliğ i 
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Korelasyonlann s ıhhatlilik dereceleri bunlar üzerine kurulacak di ğ er 
sonuçlara etki eder. Bu nedenle korelasyon ne kadar s ıhhatli yap ılırsa 
varılacak sonuçlarda o derece do ğ ru olur. 

Korelasyonlarm yap ılmasında mümkün oldu ğu kadar çok ve belir-
gin özellikler kullan ılmalıdır. Bilhassa aç ılan kuyulann elektrik loglan-
nın yardımıyla yapılan korelasyonlar büyük bir önem ta şı maktadır. Bu 
nedenle aç ılan kuyularda al ınan elektrik loglar ından (SP, GR, Sonik, 
Rezitivite, Nötron v.d.) azami istifade edilmelidir. Bu loglarda görülen 
tipik eğ riler litolojik özelliklerin bir yans ı masıdır. Bilhassa kuyu k ırıntı  
ve karot örneklerini elektrik loglan kontrolönde incelemek de daha son-
ra elde edilen verilerden enteresan olanlar ın kullanmak suretiyle s ıhhat-
li sonuçlar elde edilebilir. Yapılacak analizlerden çok enteresan ve karak-
teristik özellikler belirlenebilir. Bu özelliklerde korelasyonda kullan ılır. 
Bu tür litolojik özelliklere dayanan korelasyonla çökelme ortam ı , petrol 
ana, hazne ve kapan kayalar ı  hakkında önemli sonuçlara vanlabilir. 
Karıntı  ve karot örneklerine uygulanacak analizler bize daha pek çok 
önemli ip uçları  verebilir. 

Elde edilen yerlerin tecrübeli ara ş tırmac ılar tarafından değer-
lendirilmeside ayr ıca önem ta şı maktadır. Bu verilerin isabetli de ğer-
lendirilmesiyle lüzumsuz masraflarmda önüne geçilebilece ğ i gibi az mas-
raf ile ekonomik miktarda petrole eri ş mekte mümkündür. Bunun için 
tecrübenin yeri burda çok önemlidir. Bilhassa kuyu loglanyla yap ılabi-
len korelasyonlara örnekler verelim. 

Kuyu loglanyla yap ılan korelasyonlarda kuyularda al ınan dip-
meter ölçümleri çok yard ımcı  olur. Bu korelasyonlarda mutlaka bu ve-
rilerden yararlandmal ıdır. 

YERALTI HARITA ÇE Ş ITLERI 

Kuyu verilen yardımıyla hiç mostra vermeyen bir bölgede veya hav-
zada jeolojik harita yapma imkanlar ı  vardır. Bu yeralt ı  bilgileri yardı -
mıyla bölgenin jeolojik evrimi, stratigrafisi ve yap ısal durumu aydın- 

Yeralt ı  haritalart 

1. Yapı  kontur haritas ı  

2. İ zopak haritas ı  
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3. Fasiyes haritas ı  

a—Litofasiyes haritas ı  

b—Biyofasiyes haritas ı  

4. Paleojeoloji haritas ı  

5. Jeofizik haritas ı  

6. Jeokimya haritas ı  

7. Porozite ve permeabilite haritalar ı  

8. Bas ınç hatritas ı  

9. Sı caklık haritas ı  

10. Diğ erleri (Jeolojik bilgi verenler) 

a— Paleolitoloji haritas ı  

b. Paleoco ğ rafya haritas ı  

. Paleotektonik haritas ı  

d. Yüzde haritas ı  

11. Diğerleri (Rezervuar bilgileri verenler) 

a— İzobar haritas ı  

c—Su konsantrasyonu haritalar' 

d—Petrol-gaz oran ı  haritalar' 

e—Özgü! a ğı rlık haritalar' 

f—izokonsantrasyon haritalar ı  

Bu haritaların ölçe ğ i ve ayrıntı  değ eri eldeki bilgilere ve amaca göre 
değ iş ir. Bu haritalar bölgenin jeolojisinin ayd ınlat ılmasına ve üretim 
imkanlarının artırılmasına hizmet eder. 

1— Yap ı  Haritalar': 

Bir yap ı  üzerinde kontur haritas ı , bu yap ıp kesen birçok yatay 
düzlemlerin ara kesitlerinden ibarettir. Konturlar ın yanına yaz ılan ra-
kamlar yap ıyı  kesen düzlemlerin deniz seviyesine göre derinliklerini gös-
terirler. Yap ı  haritalar ımn ş ekli alttaki yap ı  ş eklini yans ıtır ( Ş ekil 127). 

Bir yap ı  kontur haritas ı  için referans yiiieyi güvenilir bir stratigrafik 
seviye , olmalıdır ve mümkünse üretici zonun üstünde bulunmal ıdır. Bu 
haritalar için belli bir ölçek yoktur, ihtiyaca ve amaca göre ölçek seçilir. 

180 



DENIZ SEV 111 E51 

200 m. 

ı oo rn 

600 

-800 m • 

1000 m. 
.—REFERANS DÜZLEM İ  

YATA!' Dı :IZ LEJ4 

_,•YAR ICON T UR 
ÇiZtı 1 LER! 

- 1000 

-BOO 

-600 

Şekil 127. Yapı  kontur çizim metodu 

Yeraltı  haritalar tan ınabilen ve korelasyonu mümkün olan for-
masyon sınırı , katman ve diskordans yüzeyi baz veya klavuz seviye ola-
rak ahnmas ıyla çizilebilir. Yap ı , e ş  yükselti .eğrileri veya kesitleriyle 
gösterilebilir. Deniz seviyesi üstündeki düzlemler ile i şaretlenir. Çok za-
man (+) iş areti kullan ılmaz. Deniz yüzeyi alt ındakiler için mutlaka (—) 
eksi iş areti kullanı lır. Bazen de bu haritalara deniz yüzeyi haritalar 
(subseamaps) da denilmektedir. 

Yapı  kontur haritalar= çiziminden önce yap ı  kesitleri çizilme-
lidir. Yapı  kesitleri kuyu verilerinden yararlandarak yap ılır ve kayaç-
lann bugünkü durumlarını  yansıtır. Bu yapı  kesitlerindede deniz düze-
yi baz olarak al ını r. Bu kesitler kay-açlann deniz düzeyine göre duru şunu 
gösterir dü ş ey bir kesittir. 

Yap ı  haritalar ında kontur aral ıkla/1 veya eş  yükselti eğrileri ara-
sındaki aral ıklar eldeki mevcut bilgilerin güvenlirli ğ i ve amacına göre 
göre 10-15-100 m. arahldarla çizilebilir. 

Yapı  kontur haritalannm çiziminde, deniz seviyesine göre katma-
nın veya formasyonun üst yüzey:inin ahnmas ı  mümkün olduğu gibi 
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bir diskordans yüzeyide baz seviye olarak (müracaat düzlemi) 
lir. 

Yap ı  Kantar Çizme Metodlar ı  

Yap ı  konturu çizilecek seviyenin derinli ğ i korelasyondan elde edilir. 
Her kuyu lokasyonunun alt ında deniz seviyesi alt ındaki derinli ğ i yaz ıhr. 

Ş ayet kuyu yönlü olarak aç ılmış sa bu durum kontrol noktas ı  olarak 
hakiki yeralt ı  k ı ymetlerinin, yatay projeksiyonu de ğeri alınmalıdı r. 
Mevcut derinlik kıymeti gerçek dikey de ğerine çevrildikten sonra kore-
lasyon için kullan ılmalı dır. 

Yap ı  haritalarm ın çiziminde, yap ıyı  etkileyen faylanmalarda 
göz önünde bulundurulmal ı dır, Yap ı  kesitleri çizimi esnas ında yap ıyı  
etkiyen faylanmalar elbette' gösterilmi ş  olacakt ır. Bu faylanma yap ı  
konturu çizilecek seviyeyi kesti ğ i yerin yatay düzleme iz dü şümü alı -

narak belirlenebilir. Yine bir yerdeki müraacat düzlemi deniz seviyesi 
olabilir. Bir bölgenin yap ı  haritas ını  çizmek için kuyu verilerinden 
yararlan ılarak de ğ iş ik yönlerde yap ı  kesitlerinin çıkartılmas ı  gerekli-

dir. Mümkünse bu yap ı  kesitleri jeofiziksel yöntemlerle de (sismik öl-
çümler) kontrol edilmelidir. 

Elde edilecek yap ı  kesitleri yar ı dı mıyla arzu edilen seviyenin veya 
formasyonun yap ı  haritas ını  çıkarmak çok kolay olacakt ır. Bu metoda 
profil kesme metodu denilmektedir. Ayrıca kuyuların açıldığı  alanlarda 
kat ınanlarm do ğ rultu ve e ğ imlerinden yararlanmak suretiyle yap ı  kon-
tur haritalar' çizilebilir. Petrol aramac ılığ inda yap ı  kontur haritalan 
petrol kapanlar ının saptanmas ı  bakımından önemli bir yer tutar ( Ş ekil 
128). 

Ş ekil 129, 130, 131, 132, 133, 134 yap ı  haritalarm ın çizimlerine ör-
nekler verilebilir. 

2— İ zopak Haritas ı  

İ zopak ve izokor haritalar' kahnhk gösteren haritalard ır. Bir for-
masyon veya önemli bir katmamn kal ınlık konturlar ı  çizilebilir. Gerçek 
kahnlıklarla yap ılan haritalar izopak, zahiri kahnl ıklarla yapılan harita-

larda izokor haritalar ı  olarak isimlendirilir. Örnek verecek olursak, 
kuyular açılmakta bu kuyularda geçilen ve gerçek kahnhklar farkl ı  ola-

bilir. Buna neden katmanlarm e ğ imleri ve e ğ im dereceleridir ( Ş ekil 135). 
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İzopak haritalar ı  jeolojik geliş meler haldunda önemli ip uçlar ı  
verebilir. İ zokor haritaları  ise rezervuar hesaplarmda yani hacim hesap-
lannda faydalanıhr. 

Katmanlarm hemen hemen yatay oldu ğu alanlarda her iki harita 
aynı  değerlere sahip olur. Her iki haritamn önemi nedeniyle geçilen ka-
lınlıklann gerçek kalınhklara çevrilmesi için tablolar yap ılmış tır. Bu dö-
nüşümde katman eğ imlerinin dereceleri rol oynar. Bunlar ı  metamatik-

sel yolla hesaplamaya lüzum kalmadan e ğ im açılarının değ erleri dikkate 
ahnarak tablolardan okunur. 
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Ş ekil 131. Bir B katmanının veya formasyonunun yap ı  konturları  
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Yap ı  kontur çizim 
metodu 

Şekil 132. Bir yap ı  üzerinde aç ılmış  kuyu verileriy e hazırlanan yapı  haritası  

Şekil 133. Faylanmış  bir antiklinal yap ının 	Ş ekil 134. Faylanmış  biryapıdaki yap ı  
yapı  kontur haritas ı 	 kontur haritası  

Bu haritaların çiziminde amaca göre ölçek seçimi yap ıhr. Önemli 
çalış malar için daha küçük ölçeklerin al ınmas ında yarar vardır. Yine bu 
haritalarm çiziminde seçilen zonun alt ve üst s ınırları  dikkate alınarak 
kahnhklar ç ıkartıhr. Eğer bir ortamda alt alta bulunan iki formasyon 
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Ş ekil 135. Gerçek ve zahiri kahnl ıklar ın görünüşü 

veya birimin yap ı  haritaları  çizilmiş se bunlardan yararlanarak kahnl ık 
haritalar ı  çizilir. Bunun için her iki harita üst üste çak ış tı rılır ve kesiş en 
yap ı  e ğ rilerinin de ğ erleri birbirinden ç ıkartılarak kal ınlıkları  bulunur. 

Çizilen kahnhk haritalar ı  gerektiğ inde değ iş ik renk.lerle boyanmas ı  
halinde görünüşünü daha iyi belirler. İ zopak ve izokor haritalar ı  katma-
nın veya formasyonlarm kal ınlıklannı  gösterdiğ i gibi ş eklinide gösterir 
(Ş ekil 136). 

Ş ekil 136. Kahnl ı k haritas ı  ve yap ı  ş ekli AB kesiti 

Denize', sahil ve deltalarda çökelen sediman yüzeyleri genellikle 
düzdür. Böylece kahnhk haritalar ı  eski yapının aksettirilmesi bak ımın-

da önemlidir. Sedimanların depolanmas ı  esnas ında meydana gelen fay-
lar, a ş ağı  bloklannda kal ın sediman istifleri gösterilirken, depolanma son-
ras ı  olu ş muş  faydallanmalarda kalml ıklarda bir farkl ılık görülmez. Yani 
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IZOPAK HARITASI 
(Fay smdimantasyonla hareketli) 

sonradan olu ş an faylar stratigrafik serilerin kahnl ıklarına etki etmez ( Ş e-
kil 13'7). 

m 

 

rn 

 

IZOPAK IURITASI 
(depolama esnaainda 
faylanma yok veya faylanma 
depolanma sonras ı  oluş muş ) 

Ş ekil 137 İ zopak haritalar ımn gönü şü 

İ zopak haritalar" yap ısal geçmiş i tahlil etmekte çok yararl ıdır. Seri 
halinde paleostrüktür haritalarm çizilmesiyle belirli bir aral ığı n jeolojik 
evrimi açıklanmış  olur. Buna benzer haritalar ın yardımıyla ,petrol veya 
gaz göçünün muhtemel yollar ı , kapanların varlıklar' veya bunlar ın son-
radan yok olup olmad ıkları  açıklanabilir. 

İ zopak haritalar ınm değerlendirilmesi ayr ıca yap ının zamanında 
geliş ip geliş mediğ ini de gösterir. 

Tuz donu yap ıları , kavisli yap ılar olup büyüyen tuz demlar ı  tara-
fından meydana getirilir. İ zopak haritalar ıyla yapılan bir analiz bu ya-
pıların iki gruba ayr ılabileceğ ini göstermiş tir. Biri yap ıların depolan-
madan sonra meydana gelmi ş  oldukları  yerleri, ikincisi de tektonik ha-
reketlerin uzun bir süre vuku bulmadığı  aynı  zamanda yap ıların çok ye-
ni oluş tukları  bölgeler. 

Bu iki gelişme arasındaki fark petrolün varl ığı nı  veya yokluğunu ta-
yin etmektedir. Depolanmadan k ısa bir süre sonra meydana gelen ya- 
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(1) 	 (2) 	 (3) alt alır. dü1emi (4) 

A 

pılarda petrol bulma ihtimali yüksektir. Yine bu geli ş meler petrol göç-
çüne ve birikimine etki eden önemli geli şmelerdir. 

Yukardaki gözlemler yap ı ldıktan sonra e ğ er daha sondalarna i ş ine gi-
riş ilnıemi ş se simsik ölçümlerden yararlan ılarak bölgenin bir yap ı  kon-
tur haritas ının çıkartılarak kar şı laş tırılması  önemli sonuçlar verir. Bu 
sayede de sondajlarda ba ş arı  oranı  yükek olur. 

İ zopak haı itaları , münhaniler yardım ıyla iki referans düzlemi ara-
sındaki ( İ ki katmanlanma düzlemleri veya diskordans yüzeyleri referans 
düzlemi olarak al ınabilir) kayaçlar ın değ iş en kahnhklar ını  anlat ır. Yine 
bu haritalar bir jeoloji biriminin hemojen bir kayac ın üç boyutlu da ğı -
lı mmı  gösterir. 

Haritalamalarda kullan ılacak müracaat düzlemleri iyi tan ımlan-
dığı  taktirde var ılacak sonuçlar s ıhhatli olur. Bu müracaat düzlemleri 
alt ve üst müracaat düzlemleri olarak isimlendirilir. Bir birimin izopak 
haritas ını  yaparken üst müracaat düzleminin yap ı sal durumunu gös-
terir. 

Diskordans yüzeyleri iyi referans düzlemi olabilir. Yine üst müra-
caat düzlemi olarak bir diskordans yüzeyi al ırsak, çizilecek harita üst 
diskordans yüzeyi oluş urken alt diskordans yüzeyinin yap ısı  olarak yo-
rumlanabilir. 

Sediman birimlerin mümkün olan yak ınsama ve kamalanma tarz-
ları  Ş ekil 138'de görülmektedir. 

Ş ekil 138. Tortu! birimlerin yak ınsama ve kamalanmalar 

AA' üst müracaat düzlemi herbirinde yakla şı k bir zaman diizlemi o-
larak alınabilir. Bu durumda BB' düzleminin duru şu, AA' zamanı  sı -
ras ında meydana gelmi ş  sayılabilir. Bu durum (1) ve (3) örneklerinde 
yapısal (2) ve (4) örneklerinde ise topografik veya yap ısal veya her iki-
sinin varlığı nı  kabul edebilir. 
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Formasyon veya katman gruplar ının bir yönde az veya çok bitevil 
inceldiğ i yerlerde izopak haritalama baz ı  da yakınsama haritas ı  denir. 
İncelmenin sebepleri vard ır. Bunlar regressif a ş ma, transgressif a ş ma, 
aşı nma ve yontum ve incelme yönüne daha az malzeme ta şmması  gibi. 

Ş ekil 139, 140, 141, 142, 143 kahnl ık haritalar  mın çizinilerine ör-
nekler verilebilir. 

IZOPAX (KALIMLIK) HARiTA çizIALgai ıı t CılIMUISR 

Ş ekil — 139 

X X 	-"....,^~1. ıerıı meı llMINI İİİ Mİ_Liı" 	x 
••••■•■•■•1~—  " 

X X 	%am ~ffiffil ıew■IIP" X 	X 
X ■•■ ,,,11118.11■1~
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Fahri» 

Şekil 139 ve 140. Jeoloji enine keski ve kahnl ık haritası  çizimi 

3— Fasiyes Haritalar": 

Fasiyes haritalar iki ana gruba ayr ılır. 

a. Litofasiyes haritas ı  

b. Biofasiyes haritas ı  

Litofasiyes haritas ı : Bir ortamdaki bir formasyon veya grubun li-
tolojisindeki değ işimleri gösteren haritad ır. Litofasiyes haritas ı  bu değ i-
ş imleri kalitatif veya kantitatif olarak gösterir. Ortam ın çökelme ko şul- 
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Ş ekil 142. Kuyu verileriyle haz ırlanan kahnl ık haritas ı  
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Ş ekil 141. Bir A katman ın ın jeoloji enine kesiti ve kahnl ık haritası  

ları n ve çökelen sedimanlar ın havza derinliklerine do ğ ru değ iş imini lito-
fasiyes haritalar! yans ıtır. Petrol jeolojisinde de önemleri büyüktür. 

Bu haritalarm çiziminde de ğ i ş ik yöntemler kullan ılabilir. Bunlar-
dan en önemlisi de Bila ş ik Oran Tipi Litofasiyes haritalar ıdır. 

Bu tip bir litofasiyes haritas ı  yap ılabilmesi için litofasiyes haritas ı  
yapılan birimin toplam kahnl ığ nam bilinmesi gerekir. Daha sonra kireç-
taşı , kumta şı , ş eyil seviyelerinin kal ınlıkları  çıkartılır ve kum / ş eyil o-
ranı  ile klastik oranlar ı  hesaplanır. Bn iş lemlerin tamamlanmas ından 
sonra haritalamaya geçilir. Litofasiyes haritalar ı  yanal litofasiyes de ğ i ş ik 
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Şekil 143. Kalmlik haritasm ın üçgen metoduna göre çizimi 

liklerini, yanal geçiş leri ve doğ rultularım yansıtır. Litofasiyes haritas ı  
yapımında diğer bir metodta kuyularda elde edilen birimin kal ınhkları  
daireler ve dilimler ş eklinde gösterilerek yap ılı r ( Ş ekil 144, 145). 

Şekil 144 ve 145. Litofasiyes harita çizim , metodlan 

Burda dairelerin çap ı  birimin kahnhklarmı  daireler içindeki dilim-
lerde kaya türlerinin kahnlıldarmı  temsil etmektedir. Kuyu verilerinden 
elde edilen bu bilgilerle litofasiyes haritas ı  çizilebilir. 
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Ş ekil 146, 147, 148, 149, 150 Litofasiyes harita çizimkrine örnek ola-
rak gösterilebilir. 

Şekil 146. Bile ş ik oran tipi litofasiyes harita çizim metodu 

Eğer ortam çökelleri ince katmanh ve ardalanmal ı  bir istif sunuyor-
larsa kahnl ık hesaplamalarmda kuyular ın elektrik loglarmdan yararla-
mhr. 

Bu tür haritalarm haz ırlanmas ı  oldukça dikkatli ve hassas yap ı l-
mas ı  halinde petrol jeolojisine hizmetleri büyük olur. 
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Şekil 147. Litofasiyes değ iş imleri 

Birle ş ik Oran Tipi Litofasiyes harita çizimlerinde klastik klastik 
olmayan ve kum ii ş eyil oranlar ını n alınmasıyla kayaç türleri bulunabilir 
(Tablo — 1). 

4— Paleojeoloji Haritas ı  

Bir erozyon döneminden sonraki yüzey jeolojisini dolay ısıyla eski 
bir diskordans ın yeryüzünde görülmeyen tabaklalar ım gösterir. 

O halde paleojeoloji haritas ı  geçmi ş  jeolojik devirlerde mevcut olan jeo-
lojiyi gösterir. 

Bu haritalar ın hazırlanmas ında kuyu bilgileri, yüzey mostları  ve 
ölçülen stratigrafik kesitleriden faydahn ıhr. Elde mevcut bilgi olduğu za 
zaman formasyon s ınırlar ı  tıpkı  olağ an jeoloji haritalarmdaki gibi çizi-
lir. Bu haritalar bir baseni kaplayabildi ğ i gibi bir k ıtayı da içine alabilir. 
Bu haritalar petrol aramalarmda faydal ı  bilgiler sunar. 

Örnek verecek olursak, kretasenin bir paleojeoloji haritas ı , kretase 
sonrası  formasyonlarm çökelmeden önceki jeolojik durumu yans ıtır. Bu 
tür haritalar ın çiziminde diskordans yüzeyleri çok yard ımcı  olurlar. 

Çökeller jeolojik devirler boyunca de ğ iş ik orojenik olaylar ın etkisin-
de kalırlar. Bu orojenik olaylarda katmanlar ın kıvrılma ve kırılmasma 
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Ş ekil 148. Litofasiyes haritas ı-Granit Dayk' ı  ile AB- Jeoloji enine kesiti 

kireçtaşı  

neden olurlar. Bir orojenik etki ile k ıvrılmış  ve kapan olu ş turmu ş  olan 

katmanlar daha sonraki etkilerle bu kapan ortadan kalkm ış  veya eroz-

yina u ğ ramış  olabilir. Bu durumda önce varolan kapan ve kapan için-
deki petrol birikimi de yok olmu ş  demektir. Diğ er bir ihtimalde bu olay-

lar aresnasmda kapan ıp yeri de ğ iş tirilmi ş  olabilir. Bu orojenik olaylr ın 

ard anda geli ş mesi halinde petrol göçü ve birikimine etki etmesi ola ğ an- 
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Ş ekil 149. Ş eyil isolitoloji haritası  
Kuyulardan şeyil yüzdeleriSesaplanm ış  ve eşdeğerdeki noktalar birle ştirilerek isolitoloji haritas ı  

çıkarılmış tır. Bu litolojinin eş it oranda dağı lımını  Ostermektedir. 

SS> 	SS/Sh-I 55/91-1 /8 CR< ı  / I. 

Ş ekil 150. Bile şik oran tipi litofasiyes harita çizimi 

SS-kum oranı  
SS /Sh-Kum / şeyil oranı  
CR-Klastik oran ı  

dır. İş te bu nedenlerle paleolojeolojinin bilinmesinde ve yorumlar ı:1m 
yapılmasında petrol jeolojisi bak ımından çok yararl ı  olur. 

5— Jeofizik Haritalan: 

Bu haritalar bilhassa petrol aramalannda çok önemli bir yer tutar-
lar. Jeofizik harita al ımı  kayaların fiziksel özelliklerini Biçme ş eklinde 
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Tablo 1. Bileş ik oran tipi litofasiyes harita çiziminde kum / ş eyi' ve klastik /klastik olmayan 

oranlarm hesaplanmas ı  ve kayaç isimlendirilmesi 

1) Xlaetit 
8/1 kum 	> 

8/1 	i•e kayaç kum Xlmalla •lmsysa 
ş •yil 

2) 'lastik 	
- 	1/1-8/1 Ium/Ş eyil oranı  1/1-8/1 aras ı  

i•• kayaç s•yilli kus Xlsetik olmayan 

arası nda, Xum/Ş eyil onanı  

1/1 den büyükee kayaç kireçli kum 

veya Kum/ş eyil oran ı  1/1 den 

küçük• kayaç karbonatl ı  ş eyil 

3) Xiastik/Xlastik olmayas<1/1 veya 

1/4 den büyük olduğunds,kum/ş eyil 

oran ı  1/1 den fazla ise kayaç 

kumlu kireçtag1,2ker kum/ ş eyil oran ı  

kum/ş eyil oranı  1/1-1/8 aras ı nda 

ise kayaç kumlu ş eyil 

< 1/1 ise kayaç killi kireçtaşı  

4) klastik/klastik olmayan oran ı  

1/4 ten küçükee kayaç 

kireçtaşı  dir. 

Yum/Ş evil oranı  1/3 den küçükse 

kayaç ş eyil dir. 

yapılır. Bu özellikler yans ı ma, kırı lma, dalga iletimi, manyetik özellikler, 

yoğ unluk ve radioaktivitedir. Çe ş itli olan bu özelliklerin ölçülmesi için 
geliş tirilen aletler yard ımıyla haritalamalar ortomatik olarak yap ılabilir. 
Aletlerden al ınan baz ı  veriler jeolojik verilere çevrilir, görüldü ğü gibi pet-

rol aralmalar ında jeolojik ve jeofiziksel ölçüm ve metodlar ı  birle ş tirile-

rek beraberce de ğ erlendirilir. Bu sayede daha s ıhhatli bir sonuca var ıla-

bilir. Bu nedenle petrol aramalarma ilk önce jeofizik metodlar ıyla ba ş -

lamr. Bilhassa sismik ölçümler daha fazla önem kazanm ış tır. Bu yolla 

yeralt ında yap ılar aranabil ınektedir. Bunun yap ılması  çeş itli yollarla 

olur. En s ıhhatli olanıda inceleme yap ılacak alanda belirli hatlar boyunca 

ve belirli aral ıklarda dinamitler patlat ı lır. Yer alt ına verilen enerji sar-
sıntılar ş eklinde yayilır ve baz ı  düzeylerden yans ır ve yine yüzeye ç ıkar 
İş te bu yüzeye dü ş en bu dalgalar otomatik olarak al ınır. Bu alman dai-
galar değ erlendirilerek sismik etüd yap ılan hatlar boyunca sismik kesit-
ler çıkart ıhr. Bu kesitler yerin yap ı sı  hakkında bilgi verir. Böyle bir me-
tod her çe ş it araziye uygulanabilir. Bilhassa tuz domlar ımn çok olduğ u 
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alanlarda bu metod çok iyi sonuçlar vermekte ve yap ıyı  açık bir ş ekilde 
göstermektedir. 

Yapıların sismik metodlarla tespitinden sonra sondalama i ş leri baş -
lar. Sonclajlardan elde edilen bilgilerde artt ıkça sismik verilerle de ğ er- 
lendirme yerinde olur. • 

Sismik veriler yard ımıyla yapısal haritalar çizilebilir. Gerek jeolojik 
ve gerekse jeofizik yerlerin dene ş tirilmesiyle yapılan yapı  kontur ha-
ritaları  daha s ıhhatli olacakt ır. Bu nedenle petrol aramalar ında jeolo-
jik ve jeofiziksel incelemeler beraber yürütülür. 

Sismik haritalamada temel esas yeralt ına gönderilen dalgaların ya-
yılma hızı  ve yans ıdıktan sonra tekrar yüzeye gelmeleridir. Bu da tabiki 
bölgenin litolojisine bağ lıdır. 

Kayaçlarm manyetik özelliklerinin veya yo ğunluklarının ölçiilme-
siyle de haritalamalar yap ılabilir. Bu metodla havzamn temeli belirle-
nebilir ve geometrisi ç ıkartılaibilir. Ayrıca bu haritalama ile hazne kaya 
olmayan kayaçlann fasiyes de ğ iş imlerini bulmak mümkündür. 

Bu tür bir haritalama petrol aramalar ında çok yararl ıdır. Bu tür 
jeofiziksel haritalar ın alınması  pahalı , zaman isteyen ve ekip çal ış ması  
gerektiren uğ raşlard ır. 

Diğ er Yeraltı  Haritalamalar ı : 

a . Porozite ve permeabilite haritalar ı ; çe ş itli yerlerle elde edilen 
gözeneklilik ve geçirgenlik de ğerleri haritalamaya çevrilebilir. Bu tür 
haritalamalar ın yapılmas ı , porozite ve permeabilite geli ş im yönlerinin 
belirlenmesi ve üretimin art ırılması  hususunda çok yararl ı  olur. 

b. Bas ınç Haritas ı ; 

Kuyu yerlerinden yararlanmak suretiyle bas ınç haritas ı  yap ılabilir. 
Basınç değ erleri kuyularda yap ılan ölçümlerle elde edilebilir. Bu tür ha-
ritalamalarda petrol üretimi ve petrol göçün etki ettikleri için önemli-
dirler E şit basınçtaki noktalar ın birleş tirilmesiyle izobar haritalar ı  yapı -
lır. Bu tür haritalarda bas ınçla düşüş  gösterdiğ i yön önemlidir. Zira pet-
rol bu yönde hareket eder. 

e. S ıcaklık haritas ı ; 

Açılan kuyularda s ı caklık ölçümleri yap ılır. Bu veriler haritalamaya 
çevrilebilir. Bu haritalar hazne kayamn s ıcaklığı nı  gösterdi ğ i gibi, sıcak- 
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lık artışı  ve azalışı  yönlerini de gösterdikleri için önemlidir. Zira petrol 
olu şumu ve göçü s ı caklı k ile yak ın ilgilidir. 

d. izopotansiyel haritas ı ; 

E ş it değ erdeki potansiyel değ erlerin birle ş tirilmesiyle yap ılan hari-
talamaya izopotansiyel haritas ı  denir Bu harita hesaplanan günlük üre-
tim hı zını  e ş değ er eğ rilerle gösterir. 

e. lzokonsantrasyon haritas ı ; 

Bir petrol sahas ındaki tür de ğ iş mesini e ş de ğ er eğ rilerle gösterir. 

f. Paleolitoloji haritas ı ; 

Paleojeolojik haritamn bir çe ş idi olup jeolojisi keyfi olarak yatay 

bir düzlenı  üzerinde i ş lenir. Örnek verecek olursak, bir petrol hazne ka-
yasmın belirli derinliklerde al ınan düzlern üzerine jeolojisi i ş lenmek sure-
tiyle yap ı lır. 

g. Paleoco ğ rafya haritas ı ; 

Geçmiş  jeolojik de,virlerde deniz k ıyı lar ı n ın, dağ ları n, ırmaklar ın 

ve genel olarak arz topografyas ının ş eklini gösteren haritalard ır. Bu ha-

ritalar paleocografik haritalar ı n coğ rafi ş ekillerini gösteren haritalard ı r. 
h. Paleotektonik harita; 

Bu haritada paleoco ğ rafya haritas ı  gibidir. Ancak bu harita üze-
rinde geçmiş  ve belirli bir zamanedaki tektonik bilgiler yani antiklinal-
ler, seklinaller, faylar, bindirmeler, diskordanslar v.d. gösterilmi ş tir. Ay-
nı  ş ekilde volkanizma faaliyetleri orojenik olaylar da bu tip haritalara 
iş lenir. 
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BÖLÜM XII 

SONDAJ ÇAMURU 
K İ L-SU ÇAMURLARININ MUHTEVASI VE ÖZELLIKLERI 

Sondaj çamurlar ı n ın muhtevas ı  sondaj operasyonunun tipine göre 
değ i ş mektedir. De ğ iş ik tip formasyonlarda de ğ iş ik tipte çamurlar ya-
pılmaktad ır. Çamur tipinin seçiminde basınç, s ı caldık, su tipi, ekonomi 
gibi faktörler rol oynar. 

Su bazı  hallerde en iyi sondaj s ıvı s ı dır. Genellikle tehlikesi az dü şük 
formasyon bas ınçl ı  arazilerde su ile ilerleme yap ı lır. Su sondaj s ıvı sı  
olarak görev yapamadığı  hallerde ilaveler yap ılır, bazende tamamen 
değiş tirilerek ba ş ka bir sondaj sı v ı s ı  kullanılır. Baz ı  bölgelerde ilerlemeye 
su ile ba ş lat ı lmakta ilerleme an ında karış an katı  maddeler zamanla suyu 
ideal çamur haline getirmektedir. Ilerlemeye ba ş lamadan genellikle son-
daj suyuna kil ilave edilmelidir. Killer hem sondaj s ıvı sı mn viskositesini 
art ırmakta hem de gözenekli formasyonlarda kuyu çevresini geçirimsiz 
bir tabaka ile örtmektedir. 

SONDAJ ÇAMURU TASN İ F İ  

I— TATLI SU ÇAMURLAR' 

1. Baş lama veya tabii çamur 

2 . Dü ş ük Ph'l ı  çamur (sığ  kuyularda Ş eyl-kil bula ş maların-
da kullanılmaz). 

3. Yüksek PH'hl ı  çamur (Orta derinlik jibs'li yerlerde, 
tuzlu formas). 

4. XP-20 / Spersene çamuru (derin kuyularda) 
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5. Kalsiyumlu çamurlar 

a. Kireç çamuru (fazla jibs'de kontrol edilir) 

b. Jibs çamuru 

e. Ş eyi kontrol çamuru 

TUZLU SU ÇAMURLAR! 

1. Doymu ş  tuzlu su çamuru 

2. Doymanuş  tuzlu su çamuru 

a. Düşük tuzlu su çamuru 

lı . Deniz suyu ile yap ı lan çamurlar 

3. Sodyum silikat çamurlar' 

III— SU İ Çİ NDE PETROL EM İ LSİYON ÇAMURLAR! 

1. Mekanik emilsiyonlar 

2. Kimyevi emilsiyonlar 

IV— PETROL İ Çİ NDE SU EM İ LSİ YON ÇAMURLAR! VE 
PETROL ESASLI ÇAMURLAR 

V— TAMAMLAMA VE PACKER SIVILARI 

1. Cel CMC çamuru 

2. Sodyum klorit 

3. Sodyum klorit — Sodyum karbonat 

4. Kalsiyum klorit 

5. Kalsiyum klorit — Çinko klorit 

VI— DÜ Ş ÜK KATI MADDEL İ  ÇAMURLAR-SURFAKTON 
ÇAMURLAR! 

1. Temiz su 

2. Düş ük kat ı  maddeli emilsiyon çamuru 
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3. Cel CMC çamuru 

4. Tuz-ni ş asta çamuru 

5. Sodyum polyecrylate çamuru 

6. Kalsiyum surfaktan çamuru 

7. Düş ük sodyum surfaktan çamuru 

8. Deniz suyu ile yap ılan surfaktan çamuru 

9. Doymuş  tuzlu su ile yap ılan surfaktan çamuru olarak 
s ımfland ırı lmış tı r. 

Kule ça ınurcularmı n kule ve kuyu hakkı nda bilmeleri gereken hu-
suslar: 

1. Kuyunun programı  

2. Kesilen formasyonlar, kontaklar, formasyonlar ın kendi iş i yö-
nünden karakterleri; kakaç, porozite, y ıkıntı , sertlik ve kimyevi yap ı sı  

3. Kuyunun her an durumunu (borular-çarplar ı -kesilen formasyon-
ları ) 

4. Sondaj sürati, formasyon ve sondaj tekni ğ i ile ilgili çamur yö-
nünden alı nması  mümkün tedbirler. 

5. Pompa kapasiteleri, anülüs sürati, tanklar ın hacmi ve devir 
müddeti. Baş sondor ile konu ş arak çı kış larda tutukluk veya ini ş lerde 
oturma varsa tesbiti. Bu durumların sebebleri (kuyu. e ğ rileri, formasyon 
durumu, verilen a ğı rlık, Dirill-matkap veya Drill collar sarmalar ı  ve 
çamur vas ı fları  göz önünde tutularak) tespit edilecektir. 

7. Her an tutulmakta olan çamur vas ı flarımn kuyu ş artları na uy-
gun olup olmad ığı nın, izah ım yapmağ a haz ır bulunacakt ır. Arzu edilen 
vasıflar temin edilemiyorsa (dü ş ük ağı rlık. gibi) nedenleri tespit edilecek-
tir. 

8. Hergün k ı saca rapor tutacak kuyu bitti ğ inde o kuyunun her met-
resi için ne kadar çamur malzemesi gitti ğ i tespit edilecek ve kuyu hak-
k ında çamura ait tecrübeleri belirten bir rapor yaz ı lacaktı r. 

Konuda kullan ılan birimlerin mukayeseli değ erleri: 

lb/ft 3  lb /gal gr ıcm3 	1 

gr/cm 3  62.428 8.3455 1.000 
lb/cu.ft 1.000 0.13368 0.016018 
lb/gal 7.4805 1.000 0.11983 
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Surfaktan: yüzey gerili ıniui dü ş ürücü 

1 Varil  ---- 42 galon (U.S.) 

1 Varil (bbl) 	158.98 litre 	42 galon 

(1b) libre  ==  1 Paunde  =  453.59 gram 

ÖLÇÜ SINIFLAMA 

Sondaj s ıvılarm ın büyük bir k ı sm ı  su-temel (Water base)  olarak 

sınıfland ı rıhr. Su-temel çamuru suyun s ı v ı  olarak kullan ıldığı  sondaj 
çamurudur. De ğ iş ik özellikte çamur elde etmek için çok miktarda kim-
yevi maddeler kullan ı lmaktad ır. Bütün su-temel çamurlar üç k ı sı mda 
toplanabilir. 

Su-fazl ı , su-temel çamurlar sadece sondaj  s ı v ı s ı  olarak  çamur 
yap ı mı nda kullanıhr. 

2. Aktif kat ı  madde fazl ı  su-temel çamurlar: Ticareri killer ve su 
ile ş iş en kat ı  maddeler ihtiva eder. Bu maddelerin sondaj s ıvı sımn özel-
liklerini kmuyabilmeleri için kimyasal analize tabi tutulmalar ı  lazı mdı r. 

3. Passif kat ı  maddeli su-temel çamurlar: Barit bu maddelerin 
başı nda gelir. Kum, kireçta şı , çört, dolomit v.s. de kullan ı lı r. 

ÇAMUR YAPIMIN DA KULLANILAN SU 

Gerek yap ı mında gerekse yap ı mından sonra kullan ılacak sular, 
tatlı  su ve tuzlu su olarak iki grupta mütalâ edilir. 

1. Tatl ı  su içinde eriyik madde çok az bazende yok denecek miktar-
da Ca ihtiva eder. Önemli miktarda Mg ve Ca ihtiva edebilir ve sert su 
olarak isimlendirilir. 

2. Tuzlu sular: Yüksek konsantrasyonda tuz ihtiva ederler. Tuz 
miktarları  brakish deniz  suyu  ve doymu ş  tuzlu su gibi s ını flandırmalara 
yol açabilirler. Tipik deniz suyu a ş ağı daki bile ş ikleri ihtiva edebilir. 

Bileşkenler I 	Milyonda Kı sım (ppm) 

Klorür 18.970 
Sülfat 2. 650 
Sodyum 10.550 
Magnezyum 1.270 
Potasyum .380 
Kalsiyum .  100 
Brom . 	65 
Diğ er bileş ik ler . 	80 
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Sodyum klorür miktar ı  doyurulmuş  tuzlu sularda 315.000 ppm'dir. 
Yaklaşı k olarak varil ba şı na 120 lb tuz taze sular ı . doyurmaya kafi ge-
lir. 

Sondaj çamurunu anlayabilmek için killeri bilmek ve tan ımak ge-
rekir. Killer kolloidal büyüklükte ıslatıldıkları  zaman plastik olan 
ve kalıba girebilen toprak materyalleridir. Çamur mühendisleri için 
önemli olan husus killerin absorbe ve adsorbe etme özellikleridir. Su 
adsorbe edebilen killer hidrofilik ad ını  alır. Genellikle bütün killer hid-
rofiliktir. Ama baz ılarında bu özellik daha az belirgindir. Killer ve ş e-
yiller hem hidrofilik hem de hidrofobiktirler (Yani hidrasy ona u ğraya-
bilir veya u ğrayamaz). U ğrayanlar yahautta u ğrayamayanlar bütün 
ince taneli kat ı  maddeler viskosite ve jel meydana getirebilme özelli ğ ine 
sahiptirler. 

Viskosite meydana getiren ve s ıvı  kaybını  önliyen çok kullan ılan 
kil "Vyoming Bentonite" yani Na montmorillonittir. Killerde silikat 
tabakaları  arasındaki kuvvet bağ ları  çok zayıf olduğundan su molekül-
leri tabakalar aras ına girmekte ve molekülleri ay ırmaktadır. Bu olay 
killerin ş işmesi ve hidrasyona u ğramalarımn sebebi olarak gösterilmek-
tedir. Su tabakas ı  kolloidal killerdeki suyun tümünü teşkil etmektedir. 
Killerin adsorbe edebildikleri suyun miktar ı  bağ layı cı  katyon özellik-
lerine göre değ iş ir. Bundan dolayı  Na killeri Ca killerinden daha iyi vis-
kosite yap ımcı sıdırlar. Bentonitte her bir tabakan ın kalınlığı  10 Angst-
rom yani 1 mm.'nin milyonda biridir. Bu tabii tabakalar k ırılınca en ve 
boyu 100 mikron olan parçacıklar husule gelir. Karış tırıhr ve hidrasyona 
tabii tutulursa parçac ıklar daha da küçülecektir. Yine de boylar ı  ve en-
leri kahnhklarmın 2.000 katı dır. Viskosite, s ıv ı  kaybı  kontrol özelli ğ i 
ve jel mukavemetini verende bu özellikleridir. 

Çamur yapımında kullanılan su yüksek tuz muhtevas ı  ihtiva edi-
yorsa killerin hidratasyona u ğrama, viskosite ve jel mukavemeti verme 
özellikleri kaybolur. Attapulgit kili bu tür sahada çamur yap ımında 
kullMülması  gereken kil türüdür. Bu kil her türlü suda ba ş arı lı  olarak 
kullamlabilmektedir. Viskosite yap ıcı sı  olarak kullanılan kil bu üstün 
özelliğ ini iğnemsi kristal yap ısına borçludur. 

Modern çamur laboratuvarlarında kısa zamanda karış abilen killer 
rağbet görmektedir. Ekonomiyide etkileyen bir faktör oldu ğu düş ünü-
lürse Attapulgit'in bentonintten niçin daha az ilgi gördü ğü gerçeğ i or-
taya çıkar. Attapulgit çamur yap ıcı sı  olarak uzun zaman ve muameleyi 
gerektirmektedir. 
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Burda ş u tür bir soru akla gelebilir. Mademki .Attapulgit her tür 
suda viskosite yap ım ı  olarak baş arı l ı dı r. O halde niçin sadece Attapul-
git kullamlmamaktad ı r? Cevab ı  kı saca ş öyle özetleyebiliriz. 

1. Daha pahalı  oluşu 

2. Filtrasyon kontrolu olarak dahada ba ş arı lı  olmamas ı  

3. Reoloji (s ıv ı ların akış  teorileri ile ilgili ilim dal ı ) karakteristik-
lerinin kontrol edilmemesi. 

K İ LLER İ N VE Ş EY İ LLER İ N VERIM/ 

Killerin verimi bir ton kil materyalinden 15 centipoise (cps)'lük 
elde edilebilecek çamur miktar ının varil olarak de ğ eridir. Killer ne ka-
dar çok su ahrlarsa o kadar çok de ğ erlidirler. Yüksek verimli killer ton 
başı na 45 varil sondaj çamuru verirler. Yakla şı k olarak 15 cps viskosi-
teli çamur için 45 lb /bbl kil kullan ılmaktadır. 

Pompalanabilir bir kıvamda çamur elde edebilmek için suya ilave 
edilmesi mümkün kat ı  cisimlerin miktar ı , parçaları n büyüklüğüne ve 
su emme kabiliyetine bağ lıdır. Ilave edilen madde bentonit gibi kolloidal 
özelliğ i yüksek bir madde ise kimyasal i ş leme müracaat edilmeksizin 
süspansiyonda tutabilecek kat ı  maddeler miktar ı  % 8 veyahut % 9 
eivarmdadır. Elde edilen çamurun a ğı rlığı  8.8 olup yüksek olan bir kil 
denir. Bir ton malzemeden elde edilmesi mümkün i ş lenebilir viskositede 
(15 cps) varil cinsinden çamur miktarma kil verimi denir. Celle şme özel-

liğ ini veren kolloid maddeler muhtevas ı  dü şükse verimde az olur ve. kat ı  
maddelerin % 25-50'si suda erir ve bu suretle de yo ğunluğu 9.8-12 lb / 
gal çamur elde edilir. 

Bütün killer için bu verim er ğsinin biçimi; esas itibar ıyla aynı  
olup viskosite yükselmesi kat ı  maddelerin miktar ı  ile doğrudan doğruya 
artmaz. Kritik bir nokta olan takriben 15 eps'lik de ğ ere kadar ( Ş ekil 151) 
süspansiyon halindeki kat ı  cisimlerin miktarı  viskositeye çok az etki 
etmektedir. Bu kritik noktadaki kat ı  maddeler miktar ı , kil veya ş eylin 
bir tarif unsuru olup, cel te ş ekkülüne müsait k ısı mda bir ölçüsü mahi-
yetindedir. E ğrideki kritik noktamn üzerinde iken ilave edilen az mik-
tardaki katı  madde viskositeye büyük çapta tesir eder. 

Çamur yap ımında iyi su kullanıldığı  takdirde verim ve performans ı  
kullan ılan kilim cinsi tayin etmektedir. İ çinde birçok mineraller bulunan 
su, düşük yerime ve fena performansa sebep olmaktad ır. 
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Ş ekil 151. Killerin verim Eğ risi 

Ilave edilen su % 5 veya daha fazla tuz ihtiva ediyorsa, alalâde 
killer ve Vyoming bentoniti cel ve viskosite husule getirme özelliklerini 
kaybederler ve bu taktirde tuzlu-su kili kullanmak mecburiyeti ortaya 
çıkar. Vyoming bentonitenin iyi suda husule getirdi ğ i viskosite ve cel'i 
bu kil tuzlu suda yapmamaktad ır. 

Sondaj çamurunun kontrolünde çok mühim olan bir husus ş ekildeki 
tipik verim e ğrilerinde görüldü ğü gibi kil-su çamurlar ı nın viskosite özel-
liklerinin iyice anla şı lması dır. Bu eğ riler, kat ı  maddeler kontrasyonunun 
önemini ortaya koymaktad ır. 

TUZ, KALS İ YUM VE MAGNEZYUM IHTIVA EDEN SULARDA 
K İ LLER İ N KULLANILI Ş I 

Killer; tuz veya kalsiyum ve magnezyum gibi metalik iyon ihtiva 
eden sularda kullan ıldığı  zaman, hidrasyon ve dispersiyon özelliklerinin 
yüksek ölçüde etkilendi ğ i görülür. Genellikle sular ın iyon miktar ı  art-
tı kça killerin hidrasyon özelli ğ inin azaldığı  görülür. Gerekli viskositeyi 
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temin için fazla miktarda kil kullanma zorunlu& ç ı kmaktad ı r. Kalsi-

yu ı n ve magnezyum ihtiva eden sulara "jibsli sular" yahutta "sert sular" 
denilmektedir. Killerden daha yüksek oranlarda viskosite temini için 
iyonlarm suda kül ile çökeltil ınesi gerekir. Ş ayet tuz miktarı  çok fazla 
ise ya temiz NaHCO 3  sularla konsantrasyon dü ş ürülür, veya "tuz celi" 
denilen madde ile kimyasal analize tabi tutulur. 

Sondaj çamuru. Formasyonlart, Fraksiyon ve Özellikleri Münase-
betleri : 

Sondajda çamur gayenin gerçekle ş mesinde hizmet gören pompa, 
rotari, motor gibi yüzlerce elemandan biridir. Ancak fraksiyonlar ı  icab ı  
neticeye tesiri yönünden en el ı emmiyetlisidir. Çamur kuyu ve kule ş art-
larından ayrı  mütala edilemez. Ancak bu ş artlar çerçevesinde ta şı dığı  
özellikler bir mana kazanabilir. Ayn ı  sahada aç ılan kuyularm birçok 
özelliklerinin ayn ı  olduğu inkar edilemez. Ancak küçük farklar ın bile 
mevcudiyeti iki kuyuda tatbik edilen çamurun vas ıfları nda aynı  oranda 
farklar ın bulunmas ını  icatettirebilir. Bu böyle olunca farkl ı  saha prob-
lemlerini kar şı layacak olan çamurlar ın birbirinden gerek tipleri ve gerek 
vas ıfları  ile büyük ayrı lıklar olacakt ır. Kuyu ş artları  dikkate alı nmak-
s ı zın ilan edilebilecek bir ideal çamur yoktur. 

Sondaj Çamas-unan Foknsiyonlan : 

1—Kuyu dibinden kesinti k ırı ntı larm ı  ve yı kınt ı ları  yüzeye ç ı -
karmak, 

2—Matkap ve sondaj dizisini ya ğ lamak ve soğ utmak 

3—Kuyu cı darında su geçirmez bir s ıva yapmak 

4—Kuyudan gelmesi muhtemel yüksek tazyikleri gaz, petrol ve 
suyu kontrol altına almak 

5—Sirkülasyon durdu ğunda kesinti ve ağı rlaş tırı cı  maddeleri 
süspansiyonda tutmak 

6—Kum ve kesinti gibi çamurda ta şı nması  lüzumsuz ve zararl ı  
katı  maddeleri sat ıhta b ırakmak 

7—Casing (muhafaza borusu) ve sondaj dizisinin a ğı rl ığı n ı n bir 
kı smı n ı  ta şı mak 

8—Formasyon y ıkıntıları  ile kuyu geniş lemelerini önlemek 
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9- Delinen formasyonlar hakk ında maksimum malumat ı  temin 
etmek (log alma ve kesinti analizine yard ı m). 

10- Hidrolik gücü matkaba iletmek. 

Çamurun bu fonksiyonlar ı  yerine getirmek için bununla ilgili özel-
likleri gözden geçirelim: 

1. Kuyudan kesinti ve y ı k ınt ı lar ı  satha ç ı karmak çamurun en ba ş ta 
gelen fonksiyonudur. Çamurun bu vazifesini yapmas ı na tesir eden fak-
törler ş öyledir. 

a) Çamurun a ğı rlığı  

b) Viskosite ve cel mukavemeti 

c) Çamurun kuyuda yükselme sürati (Kule pompalar ı na ba ğ l ı ) 

d) Kesinti ve y ı kı nt ı lar ın özgül a ğı rlı kları  ve, çaplar ı . Yukarda izah 
edilen faktörleri muayyen hidrolik formüllere ba ğ lamadan da mütalâ 
ettiğ imizde kesintiler ta şı nmas ında ilk üç faktörün müspet son faktörün 
(ki elimizde de ğ il) menfi yönde tesir ettikleri görülür. Prensip olarak 
kuyunun temizlenmesini bu faktörlere ba ğ l ı  olarak formülle edecek olur-
sak 

Kesinti ağ  x kesinti büyüklü ğü x kuyu çap ı  

burda çamurun yükselme sürati, kule, pompa ve kuyu çaplar ı na ba ğ l ı  
bir faktördür. 

A- E ğer çamur yükselme sürati pompa kifayetsizli ği sebebiyle 
tatminkar olmaktan uzaksa, bu eksikli ğ in telafisi için kuyunun temiz-
lenmesinde yine ayn ı  yönde i ş leyen çamur a ğı rlığı  veya viskositesinin 

arttırılması  ile telafi edilmek mecburiyetindedir. Bu da çamurun kule 
ş artlar ına uydurulmas ı  anlamına gelir. 

B- Çamur yükselme sürati kuyunun çap ı na göre hesap edilmekte 
ve geniş lemeler nazara al ınmamaktad ır. Ço ğu zaman mechul olan kuyu 
geniş lemeleri sebebiyle kuyunun temizlenmesindeki zorluk belirtileri 
tespit edilmiş  ise yine bu gayeye yard ı m eden çamuru a ğı rlaş tı rma veya 
viskositeyi art ı rmak zorunludur. 

Aş ağı daki kesintilerin yiikselirken a ş ağı  doğ ru izafi kayma sürat-
leri tikzotrobik olmayan s ıvılar için ş öyledir: Stokes kanunu : 

Çamur a ğ . x Viskosite x Çamur yükselme 
sürati 

Kuyunun temizlenmesi: 
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q2D2(Ps  —  Pm) 
V —  	  

36  v. 

V- Kesintilerin kayma sürati (ft  /saniye) 

D-  En büyük parça çap ı  (inç) 

Ps- Kesinti  yoğunluğu (lb /cu ft) 

Pm- Çamur ağı rlığı  (lb /c ıı  ft) 

Çamurun zahiri viskositesi (cps) (Reynolds) (0.000672) 

36-  Sabite 

q-  Yer çekimi  ivmesi -32.2 ft /sn 2  

2. Matkap ve Sondaj dizisini yağ lamak ve soğutmak: 

Matkap ve  takımların formasyonlarda sürtünmesinden  oldukça 
büyük ısı  doğar, bu ı sı  alınmadığı  zaman yanmaya, matkab ı  kömürle ş -
tirmeye, takımların aşı nmasma sebep olur. Sirküle edilen  çamur bu 
ı s ıyı  satha  nakletmekle bu hususlann önüne geçer. Ya ğ lamaya  gelince 
takviyeye muhtaç bir husustur. Matkap ve tak ımların ömrünü uzat-
t ığı  gibi direncin azalmas ı  sayesinde sondaj sürati ve enerji tasarrufunun 
artmas ına neden  olur. Çamurun yağ lama vas ıflarmın geliş tirilmesi  için 
petrol emillsiyonlar ı  uygun olduğu gibi daha a ğı r yükler alt ında matkap 
yataklarımn müessir yağ lanması  için hususi yağ layı cılar (yüksek  tazyik 
altında yağ layan) kullan ılmas ı  ekonomik olabilir. 

3. Kuyu Cı dar ı na S ıva Yapmak: 

Çamurun su kayb ı  ve özellikleri ile ilgili bu fonksiyonda, ş artlara 
göre bizzat kuyu veya gayesinin selameti yönünden hayati ehemmiyete 
haizdir. Umumiyetle çamur sütununun hidrolik tazyiki fprn ı  yon taz-
yikinden büyüktür ve bi ı  fark çamurun formasyon içine ihmıesine neden 
olur. Formasyon gözenekleri çamur içindeki kat ı  parçac ıkları  almaya-
cak gibi küçükse çamurun s ıvı  fazı  formasyona i ş lerken kuyu c ıdarında 
sıva dediğ imiz kalınlığı  ve karekteri ş artlara göre de ğ iş en bir katı  madde 
birikimi olacaktır. Eğer formasyon geni ş  çatlakl ı , mağ arah bir yap ıda 
ise çamurun formasyona k ısmen veya tamamen gitmesi ile kaçak dedi-
ğ imiz olay meydana gelir. Formasyonun permeabilitesi dü şükse gayet 
tabi olarak formasyona i ş leyen ve su kayb ı  dediğ imiz miktar s ıva ka-
rakterine de bağ lı  olarak nisbeten az olacakt ır. 
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Neticede kuyu çap ının daralmas ı  takı m sıkış malan veya fazla ısı nan 
hassas formasyonlar ın yıkı lması  gibi tehlikeler doğ ar. Bu durum hidrat-
laş abilir kil taşı yan petrol zonlannda cereyan ediyorsa, formasyona nü-
fuz eden suyun kileri ş iş irmesi ile permeabilitesi dü ş ük bir sert formas-
yon sondajları nda su kayb ı  kontrolü hiç bir önem ta şı maz. Dolay ı si ile 
su kayb ı  içinde muayyen bir değer verilmek yerine şartların zorladığı  
değ erlere muayyen sahalar için tecrübenin tespit etti ğ i önemi vermek 
daha do ğ ru bir yoldur. 

75 cc /30 dakika su kayb ı  ile tamamlanan kup ılann yanında o 
veya 1-3 cc /30 dakika su kayb ı  ile delinen kuyuların varlığı  bu hususa 
bir örnektir. 

4. Kuyudan gelmesi muhtemel tazyikli gaz veya mayileri kontrol 
altına almak: 

Umumiyetle formasyon tazyiki 0.465 lb /ft kabul edilir ve normal 
çamurla yenilmesi mümkündür. Ancak normalin üstünde tazyikli gaz 
veya mayi ihtiva eden sahalarda bu tazyiklerin kontrol alt ında tutul-
masa çamurun a ğı rla ş t ırılması  ile temin edilir. Kuyu bir arama kuyusu 
ise böyle bir tazyikle kar şı laşı lmas ı  halinde blowaut olabilir. Ancak al ı -
nan tedbirlerin deste ğ inde tazyiki yenecek kadar a ğı r çamurun kuyuya 
verilmesi mümkün olabilir. İş  iş ten geçmem.i ş se emniyet yanalar' kul-
lanılı r. 

5. Sirkülasyon durduğ unda kesinti ve ağı rlaş tırıcı  maddeleri süs-
pansiyonda tutmak: 

Türlü sebeplerle sirkülasyonun kesintiye u ğ ramas ı  halinde çamur 
tiksotropik özelli ğ i sayesinde kesintilerin matkap üzerine çökerek teh-
likeli durumlar yaratmas ını  önler. 

6. Kum ve kesinti gibi çamurda ta şı nması  lüzumsuz ve zararlı  
kat ı  maddeleri Sat ıhta B ırakmak: 

Biraz evvel söylenen fonksiyon ile bu birbiri aleyhinde i ş ler birbirini 
temin yönünden al ınacak tedbir di ğ erinin ifas ım güçle ş tirir. Ancak 
dikkatli bir takip ile bir optimum bulunabilir. çamurun sat ıhta katılan 
b ırakmas ı  ya elek vas ı tas ı  ile veya tanklarda çöktürmek ya da Desander, 

Desilter ve santrifüj ay ıncılan vas ı tasıyla sistemden at ı lır. 

7. Caisng ve Sondaj dizisinin ağı rhğunn bir kısmını  taşı rmak: 
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8. Formasyon yı kınt ıları  ile kuyu geni ş lemelerini önlemek: 

Bu husus; çamur a ğı rlığı , cel kuvveti, su kayb ı  vas ıflar ı  ile ilgilidir. 

Ayr ı ca çamur filtresi karakteride burda rol oynar. 

9. Delinen Formasyonlar Hakk ı nda Maksimum Malümat ı  Temin 
Etmek: 

Umumiyetle elektrik loglgr petrol esash çamurlarda resistivite ve 
tuzlu su çamurlar ı nda ise dü ş ük rczistivite yüzünden- iyi netice vermez-
ler. Bu loglar ı n bilhassa önemli oldu ğ u arama sondajlar ı nda bu husus 
dikkate al ı nmak zorundad ı r. 

10. Hidrolik gücü matkaha iletn ı ek: 

Bilhassa süratli temizleme ile sondajda sürat temini gayesine yö-
nelik sondajlarda: çamur H.H.P. (Hidrolik beygir gücü) matkaba ileten 
bir vasıta olmaktad ı r. 

ÇAMUR YAPIMI 

Kuyudaki çamura bentonit veya kil ilavesi itina ile ele al ı nmalı dır, 
önemli bir husustur ve umumiyetle çok az miktarda materyala ihtiyaç 
vard ır. Çamur özelliklerinin en ekonomik bir ş ekilde kontrolü için, 
sondaj esnas ı nda çamura geçen killi maddelerin miktar ı  hakk ı nda bir 
bilgi sahibi olmak icap eder. Bu sebeple bentonit veya di ğ er killeri ilave 
etmeden önce çamur içindeki kat ı  maddelerin ıniktar ına ve bunlar ın 
maliyetine dikkat etmek laz ı mdır. Kil ilavesinde az bir miktar faydal ı  
ise ço ğ u daha iyidir diye bir kaide yoktur. Çünkü çok miktardaki kilden 
dolay ı  arzu edilmiyecek kadar koyu bir çamur meydana gelebilir. 

Üretim kuyular ında yap ılacak i ş ler için çamur yaparken kullan ı -
lacak kil seçiminde birçok hususlar ı n göz önünde bulundurulmas ı  gere-
kir. Bunlar aras ında arzu edilen çamur a ğı rlığı , kuyunun ç ı plak veya 
muhafaza borusu olmas ı , gaz mevcudiyeti, çamur pompalar ının cinsi, 
çamur havuzu ve kar ış tırma te ş kilatı , kullanılacak suyun cinsi ve daha 
birçokları  vardır. 

Çamura erimeyen kat ı lann karış mas ı  ve sulandı rma : 

Sondaj ilerledikçe çamur içine dü şük yoğunlukta (2.5 +) katı  
parçaları  karışı r. Bunların büyük bir k ı s ım yüzey sisteminde çöktürülür 
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veya ayr ıhr. Geri kalanlar ise a ğı rlık ve viskosite artmas ında rol oynar-
lar. 

Verim bir ton kilden 15 cps viskositede temin edilen çamurun varil 
adedi olarak tarif edilir E ğ er dü ş ük verimli ş eyiller (10 bbl /ton) kan şı -
yorlarsa çamur viskositesinde az fakat a ğı rlığı nda fazla artma görülür. 
Diğer taraftan yüksek verimli ş eyiller kar ışı yorlarsa (30--40 bbl /ton) 
çamurun viskositesi fazla a ğı rlığı  ise hafifçe artar. Her iki haldede vis-
kosite ve a ğı rlık kontrolü için su ilavesi lüzumludur. Verilen örnekte, 
2000 ft'in alt ında kullanılan 10 lb /gal a ğı rlıkta ve l O cc su kayb ı  çamura 
düşük verimli ve düşük yoğunlukta ş eyiller karış makta ve çamur a ğı r-
lığı  artmaktad ır. Dolayı sı  ile su ilavesi lüzumlu olmaktad ır. Su ilavesi 
neticesi çamuru yine 40 cp. viskosite ve 10 cc su kayb ında tutabilmek 
için kimyevi madde sarfı  da gerekir. 2.5 yo ğunluktaki kat ı  ve sudan 
müteş ekkil bir varil çamurdaki kat ı  madde miktara ş öyle hesaplamr: 

2.5 yoğunluktaki katı  (libre olarak) = 70 (W41.33) 

Sondaj çamuruna ilave edilen maddeler : 

Sondaj çamurunun kontrolünde her zaman iki problem vard ı r. 

1. Sondaj ın tatminkar bir ş ekilde yürütülmesini temin için çamu-
run hangi özellikleri (a ğı rlık; viskosite, cel mukavemeti, su kayb ı  v.s.) 
sahip olması  gerektiğ inin tayini. 

2. Çamur tipinin, materyalin ve kimyevi maddelerin arzu edilen 
özellikleri temin edecek şekilde seçilmesi. 

Anormal bas ınç, çamur kaçmas ı , yıkılan kil v.s. gibi birçok sondaj 
problemleriyle ba ş  etmek ve fiziki özellikler bak ımından arzu edilen 
makul ş artlarda bulunmak üzere sondaj çamurlar ı  hazırlamak müm-
kündür. İ lave edilen maddeleri tatbikat ına veya arzu edilen performan-
sa göre dü şürmek faydand ır. 

a. Ağı rlığı  takriben 11 113 /gal'dan daha fazla olan çamurlarm ha-
zırlanması  için barit a ğı rlık maddeleri kullan ı lır (Baryum sülfat veya 
bant). 

b. Viskosite, süspansiyon ve s ıvı-yapma özellikleri için bentonit 
veya çok iyi cins killer kat ı lır (Wyoming bentoniti, yüksek verimli son-
daj çamuru kili (Attapulgit)). 

e. Viskosite ve cel mukavemeti kontrolü ve ikinci derecede de su 
kaybı  kontrolü için ve emülsiyon yap ı cılar olarak inceltici veya da ğı tım 
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maddeler (linyit; li ğnin minerali, sodyum tetrafosfat, kalsiyum li ğno-
sülfonat) kullan ılır. 

d. Kirlenme her ne surette olursa olsun su kayb ı nın mutlaka dü-
şürülmesi için su kayb ı nı  engelleyen maddeler kullan ılır (önceden cela-
tinleş tirilmiş  sondaj çamuru niş astası, sodyum karboksimetil selüloz 
gibi). 

e. Çamur kaemasma mani olmak veya devri daimin tekrar elde edil-
mesi için çamur kaçmas ına kar şı  kullan ılan maddeler (Odun ve kam ış  
lifleri karışı m ı , uzun lifli mahsuller kar ışı m ı , kıyılmış  ağaç kabuğu veya 
odun lifi, ö ğütülmüş  ceviz kabu ğu, zamanla sertle ş en kil çimentosu, 
kıyılmış  oto lastiğ i, perlit, ı sı  ile geni ş leyen hafif bir mineral) kullan ılır. 

f. Emülsiyon yapma, ya ğ lama, köpürme v.s.; gibi hususi çamur 
özelliklerinin kontrolu için özel kimyevi maddeler ve mamülleri kulla-
nılı r 

Kat ı  madde ve Mayi Muhteviyatt Tayini - Emülsiyon Çamur/arı nı n 
Petrol Muhteviyatt 

YOCUNLUK: Viskosite, cel mukavemeti ve süzülme gibi özellikleri 
çamurun ihtiva ettiğ i katı  madde miktar ına bağ lıdır. Çamurun içindek 
katı  madde hacminin bilinmesi arzu edilmeyen baz ı  özelliklerin izah ını  
mümkün kılar ve tatbiki gereken muameleyi tayinde yard ı mcı  olur. 

Ağı rlığı  ölçülmüş  bir miktar çamuru ı sıtarak buharla ş tırdıktan 
sonra arta kalan tortuyu tartmak suretiyle kat ı  maddeler muhteviya-
tmı  tayin mümkündür. 

Çamur içindeki mayi hacmini bulmak için çamuru dam ıtmak ölç-
mek laz ımdır. Bu metod petrol-emülsiyon çamurlar' için elveri ş lidir. 
Bir petrol-emülsiyon çamurunda arzu edilen özellikleri muhafaza için 
petrol mul ı teviyat ı  mühim bir faktördür. Çamur içindeki petrol su ve 
katı  maddeler miktar ını  tayini için kuyu ba şı nda bir cihaz bulundurulur. 

Çamur yapma suyunun tslaht : 

Çamur yap ımı  için yalnız sert su bulunan sahalarda, erimi ş  bulunan 
kalsiyumu ay ırmakla kil verimi yükseltilebilir ve su kayb ı  düşürülebilir. 
Kalsiyum karbonat çökeleğ ini husule getirmek için sodyum karbonat 
ilave edilir. 
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Çamur Ağı rltprun Kontrolü : 

Sondaj çamurunun esas vazifelerinden biride formasyonlardaki 
sıvıları  (petrol, gaz) veya suyu yerli yerinde yani ait olduklar ı  tabaka-
lar içinde tutmakt ır. Formasyon mayilerinin kuyuya hücumuna çamu-
run mani olmas ı  veya böyle bir hadise ba ş lamış sa, çamurla kontrol al-
tına alınması  mecburiyeti vard ır. 

Bu vazifelorin görülmesiyle alakah önemli faktörler şunlardır: 

1. Sondaj çamurunun a ğı rlığı  ve yoğunluğu 

2. Çamurun cel mukavemeti ve tijler çekilirken husule gelen bas ınç 
düşmesinin miktarı . 

3. Tijler çekilirken, vardiyanın kuyuyu doldurma tekniğ i 

Bir çamur lüzumundan fazla a ğı r olabilir ve a ğı rlığı  biraz artmas ı  
çamur kaçmasma sebep olur. 

Viskosite ve Cel Mukavemetinin Kontrolü : 

Viskosite, sondaj çamuruna tatbik edilen ş ekliyle çamurun akmaya 
veya pompalanmaya kar şı  gösterdiğ i mukavemettir. 

A.B.D.lerinde kullan ılan düşük-katı  maddeli çamurlar yaln ız 
huni viskositesi ölçmeleriyle kontrol edilmektedir. Baz ı  yerlerde döner 
viskometreyle yap ılmaktadır. Yüksek cel mukavemeti umumiyetle 
arzu edilmeyen ve hatta tehlikeli bir özelliktir. Sondajcilar çamurun 
olukta ve havuzda akmas ından cel mukavemetinin dü şük, orta, veya 
yüksek olduğunu anlarlar. 

Viskosite ve cel mukavemeti a ş ağı daki hususlarm gerçekle şmesine 
müsaade edecek kadar dü şük olmalı dır. 

1. Çamur oluğunda ve tanklarda, kum ve ş iyl parçalarının çök-
mesi ve aynı  zamanda çamur içindeki gaz habbeciklerinin uçmas ı  

2. Pompa çalış tırdığı  zaman, devri daimin kolayca ba ş lamış  ve ye-
teri kadar devri daim edilmesi, 

3. Tijler kuyudan çekilirken "Swabbing" tesirinin asgari olmas ı . 

Çamur viskositesinin çok miktarda dü şmesine müsaade etmemeli-
dir. Aşağı da belirtilen asgari viskosite özelliklerine sahip olmas ı  gerekir. 

a) Çamur viskositesi ve dü şüş  sürati kesintileri kuyunun taban ın-
dan satha çıkarmayı  temin etmeli. 
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b) Ça ınurun ilave edilmekte olan a ğı rlaş tı rıcı  maddeleri süspans ı -
yonda tutacak kadar bünyeye sahip olmas ı  laz ı md ır. Pompalar doldu-
rulduğ u zaman tipleri içinde olsun veya olmas ı n kesintiler çökmemelidir. 

SONDAJ ÇAMURUN UN TERKİ B İ  ÜC UNSURLU BAS İ T 
B İ R SISTEM 

Çamurla= büyük bir k ısmı  unı umiyetle su-esasl ı  (Water-base) 
çamurlar olarak tasnif edilebilir. Bunlar ş u üç kı sımdan ibarettir. 

1. Kati faz veya su 

2. Celle ş en ve reaksiyona giren kolloid k ı sı m 

3. Kum, ağı rla ş tı rı el maddeler ve benzerleri gibi. 

Reaktif olmayan kat ı -petrol-emülsiyon çamurlar ı  içinde zerrecik-

ler halinde petrol bulunan su-esash çamurdan ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. 

Bir defa emülsiyon meydana getirildikten sonra bu çamur da su-esasl ı  
imiş  gibi ıslâh edilir Çamur kontrolünün büyük bir k ısmı  kolloidal mad-

delerin üzerine yo ğunlaştırılmış tır. Çünkü bentonit ve kil ilavesiyle 
zenginle ş en veya kirlenme ile zarar gören bu k ı sımdır. 

Sondaj çamurunun terkibi, sondaj yap ılacak yerin özelliklerine ba ğ -

lıdır. Sondaj çamuru her zaman kar ışı k veya anla şı lması  güç bir ş ey de-

ğ ildir. Çünkü baz ı  sondajlar için bulan ık su ideal bir mayidir. Çok çe-
ş itli tabakalar geçirilerek kuyular aç ı ldığı na göre, arz ın derinliklerine 
doğ ru ilerlendikçe kar şı la şı lan de ğ iş ik ş artlara uygun çamurlar haz ırla-

mak için çok ıslah iş lemlerine giri ş mek icap edecektir. 

Baz ı  mıntıkalarda su ile ba ş ladıktan sonra geçilen tabakalardaki 
kil ve yeş illerin suda erimesiyle iyi bir çamur elde edilir Ba şka sahalar-

da ise kum, kireçta şı  ve konglomera gibi çamur yap ı mına elveri ş li olma-

yan tabakalara rastlanabilir. Bu ş artlar alt ında kil ilavesi icap ederki 
bu taktirde iki amaç birden l ı asıl olur; 

1. Sondaj mayinin bünyesi takviye olunur veya viskositesi artt ı -
rıhr. 

2. Kuyuda s ıvı  yapmak suretiyle devredilen mayinin poroziteli 
tabakalara kaçmas ına engel olunur. 

S İ RKÜLASYON ESNASINDA ÇAMUR KAYBI 

Bu problem çok eski ve geneldir. Her ne kadar bu yüksek maliyete 
mal olan kuyularda en önemli faktör ise de bu problemin çözülmesine 
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dair çok az çal ışı lmış tır. Sirkülasyon kayb ı  akı tılan çamurun formas-
yonda bütün kayıplar' olarak tarif edihnektedir. Bu her hangi bir yerde 
ve derinlikte olabilir. 

Sirkülasyon kayb ına sebep olan formasyondaki bo ş luklar iki gruba 
ayrı lırlar. - 

1. Kayaçtan ve formasyondan do ğrudan doğ ruya gelen bo ş luklar 

2. Kötü sondaj tekni ğ i sebebi ile meydana gelen boş luklar. 

Çamur alan formasyonlar s ırasıyla: 

1. Kaba olarak geçirgen ve ta ş laşı nam ış  olanlar 

2. Çadakh-gözlü formasyonlar 

3. Faylı , lunkh, Oklemli formasyonlar 

a) Tabii olarak mevcut olanlar 

b) Sondaj esnas ında meydana gelen bo ş luklar 

S İ RKÜLASYON KAYIP ZONLARININ TESB İ Tİ NE YARA-
YAN METOD VE ALETLER 

Kayıp noktalar ım tespite yarayan birçok metod ve alet olup en 
önemlileri şunlardı r. 

1. Spinner Survey: Kuyuya sark ıtılan bir dönücü aletin çamur 
içinde yatay hareketlerde bulunmas ı  ile anlaşı hr. 

2. Isı  Ölçülmesi: Formasyonu ıl ı sı sıyla çamurun ı sı sı  arasındaki 
farklardan istifade edilerek yap ılır ve ı sı  farkına göre log'lardan kay ıp 
yeri bulunur. 

3. Radioaktif blerin Ölçülmesi: Bu esasta önce bir kuyu log'u 
alınır sonra radioaktif çamur bas ılarak yeni bir log daha alınarak rad-
yoaktivitenin artt ığı  yerlerde sirkülasyon kayıplarının olduğu anlaşı lır. 

4. Sıcak Tel ölçülnıesi: Bu ayarlanm ış  bir rezistans telidir ve ı sıya 
karşı  çok hassast ır. Kuyuağ zından belli bir yere kadar sark ıtıhr ve rezis-
tans (direnç) ölçülür ve sonra kuyuya çamur pompa edilir. E ğer alet 
bu bahsedilen kayıp noktasının yukarısmda bulunuyorsa, çamur tdin 
direncini değ iş tirerek akacakt ır. E ğer direnç değ iş mezse alet kay ıp 
noktasının altında demektir. 

5. Basınç iletiminin Ölçülmesi ı  
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ALÇAK D İ RENÇL İ  ÇAMUR 

Böyle bir çamur umumiyetle Ca ile muamele edilmi ş  olup kuyunun 
dibindeki direnci 0.2 Ohm-metre veya daha az olmal ıdı r. 

B İ R ÇUKURUN D İ RENC İ NE TESIR EDEN FAKTÖRLER 

1. Isı  
2. Konsantrasyon ve elektrik tipi 

3. Organik bile ş enler 

4. Katıların tip ve konsantrasyonlar ı  
5. Ya ğ  muhteviyatlar ı  
6. 'Basınç, Viskosite ve Cel kuvvetleri 

POMPA VERIMI VEYA ÇAMUR DOLAŞ IMI 

Çamurlar ın ş artlandırılmasında (çamurun düzenli olarak muamele-
lerinde veya bir tip çamuru di ğ er bir tip çamura dönü ş türme hallerinde) 
çamur dola şı numn ne kadar zamanda yap ıldığı nı  bilmek önemlidir. 
Çamur raporlar ında bir çamurun bir dola şı mı  delikten a ş ağı  gidiş inden 
ve tekrar geli ş ine kadar geçen zamand ır. Bu ş ekilde belirlenmi ş  bir ha-
cim içinde ortalama akma h ızı  tayin edilir Dolayı sıyla bütün kimyasal 
maddeler o ş ekilde bir oranda çamura ilave edilmelidirki çamur i ş lem 
sırasında en a ş ağı  bir dola şı m yaps ın. Dolaş ma zaman ıyla ilgili iki fak-
tör mevcuttur. 

1. Çalışı lan çamurun hacmi 

2. Pompamn dış arı  akıt ırı a verimi 

b 
Bir dola şı m müddeti 	

bbl delikteki çamur 
 

bbliclakikada pompadan ç ıkan çamur 

Çamur iş lerinde kullanı lan mühendislik bilgileri ve hesapları  : 

Bir çamurun rapor edilmesinde lüzumlu olan ba ş lıca bilgiler a ş a-
ğı da verilmi ş tir. 

1. Pompalamada ç ıkan çamurun miktar ı  veya pompanın verimi 

2. Sistemdeki çamurun hacmi 

3. Çamurun dolaşı mı  
4. Çamurun dairesel h ı zı  
5. Çamurun hidrostatik cephesi 

6. Karışı k karakteristikler. 
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BÖLÜM XIII 

DÜNYADA PETROL 

Dünyanın belirlenen petrol rezervleri (Milyar ton) TABLO: 2 

Kaynak: Oil and Gas Journal, Erdöl und kohle, Erdgas, Petroehemie serileri 

Sene Rezerv Yı llık tlretim 

1960 40.940 1.051 
1961 42.050 1.119 
1962 42.810 1.214 
1963 45.400 1,301 
1964 46.700 1.300 
1965 48.300 1.503 
1966 53.300 1.641 
1967 56.704 1.831 
1968 62.700 1.975 
1969 71.020 2.133 
1970 79.890 2.336 
1971 84.510 2.472 
1972 83.860 2.595 
1973 84.660 2.848 
1974 95.300 2.873 
1975 89.610 2.702 
1976 87.580 2.901 
1977 87.850 3.049 
1978 87.420 3.056 
1979 87.240 -- 
1980 87.050 3.124 
1981 - 2.926 
1982 - 3.000 

Dünya Petrol Rezervleri (1976) (Milyar Ton) 

Tablo 3 

Bölge 
Belirlenen 

Rezerv Rezerv 
1 
i 

Toplam 
Rezerv 

Ortado ğu 50 18.5 ı . 68.5 

Doğu Bloku ve Çin 13.7 48.5 62.2 

Amerika 9.2 33.0 42.2 

Afrika 8.1 	13.0 21.1 
Endonezya ve Uzak Do ğu 2.6 	13.5 16.1 

Batı  Avrupa ve Kuzey Denizi ; 3.4 6.6 10.0 

Antartika - 2.9 2.9 
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Petrol Üretimi ve Dünya Petrol Rezervleri, Milyon ton, 1978 sonu Tablo 4. 

• 

Dünya Petrol Rezervleri (X 1000 ton) (Tablo 5) 

Bölge/İ flke 1979 1980 
ORTADOĞ U  

Suudi Arabistan 22.480.000 22.160.000 
Kuveyt 9.110.000 9.000.000 
Iran 8.000.000 7.870.000 
Irak 4,300.000 4.150.000 
Abudabi 4.300.000 3.740.000 
Katar 520.000 490.000 
Oman 340.000 

, 	 . 	
320.000 

Suriye 350.000 320.000 
Dubai 180.000 190.000 
Diğerleri 90.000 50.000 

TOPLAM 50.290.000 49.170.000 

AMERİ KA 

Meksika 2.250.000 4.250.000 
A.B.D. 3.840.000 3.570.000 
Venezuella 2.570.000 2.550.000 
Kanada 810,000 920.000 
Arjantin 330.000 330.000 
Brezilya 160.000 160.000 
Ekvator 160.000 150.000 
Kolombiya 100.000 100.000 
Peru 80.000 90.000 
Diğerleri 160.000 170000 

TOPLAM 10.460.000 12.290.000 

Ulke 

Suudi Arabistan 
Rusya 

- Kuveyt 

' Irak 
AbuDabi 
U.S.A. 
Libya 
Çin 
Venezüella 
Nijerya 
Meksika 
İ ngiltere 
Endonezya 
Cezayir 
Kanada 
Norveç  
Malezya 
Katar 
Diğerleri 

} 

İ TOPLAM 

- Iran 

' 

, 
i 
, 

, 

. 

. 

Üretim ; 

' 

• 

ı  
1 
1 

8 

elirlenen Rezerv • Belirlenen 

22.480 	
, 
: 

9.660 

9:1: 
4.300 
'4.000 
3.840 
3,290 
2.700 
2.570 
2.470 
2.250 
2.200 
1.390 

820 
810 
800 

 580 
520 

4.630 

410 
573 
110 
255 
115 
70 

485 
95 

105 
108 

95 
63 
53 
82 
59 
69 
18 
21 • 
24 

246 

■ 

, 3.056 
I 
İ  87.240 
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Tablo Yin devam 

Libya 
Nijerya 
Cezayir 
Mısır 
Tunus 
Angola 
Diğ erleri 

TOPLAM 

9.660.000 
2.700.000 

400.000 

12.760.000 

3.190.000 
2.470.000 

820.000 
440.000 
300.000 
150.000 
340.00.0 

7.710.000 

9.120.000 
2.700.000 

400.000 

12.720.000 

3.100.000 
2.360.000 
2.360.000 

440.000 
300.000 
160.000 
160.000 

7.620.000 

Doğu Bloku ve Çin 

Rusya 
Çin 
Diğ erleri 

TOPLAM 

Afrika 

Batı  Avrupa 

Ingiltere 
Norveç 
Italya 
Batı  Almanya 
Diğerleri 

TOPLAM 

Uzakdoğ u ve Avusturaya 

Endonezya 
Malezya 
Hindistan 
Avusturalya 
Diğ erleri 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 

2.200.000 
800.000 
90.000 
70.000 

150.000 

3.310.000 

1.390.000 
580.000 
400.000 
270.000 
70.000 

2.710.000 

87.240.000 

2.070.000 
750.000 
90.000 
70.000 

160.000 

3.140.000 

1.300.000 
630.000 
350.000 
270.000 
60.000 

2.610.000 

87.050.000 

Dünya Petrol Uretimi ilk 6 ayl ık, (X 1000 Ton) (Tablo 6). 

Ülke 1981 1980 

Rusya 	‘. 301.000 297.000 
Suudi Arabistan 251.150 243.090 
U.S.A. 237.200. 240.695 
Meksika 65:000 50.000 
Venezüella 56.000 54.815 
Çin 50.100 52.900 
Ingiltere 43.750 39.929 

'Nijerya 41.000 ' 52.835 
Endonezya 	 39.865 38.550 
Kanada 39.500 41.900 
İran 36.000 51.820 
Libya 35.825 45.405 
Kuveyt 33.250 47.060 
AlmıDabi 28.100 32.600 
Cezayir 23.7e00 26.930 
Irak 20.250 85.870 
Mısır 16.000 15.087 
Arjantin 12.735 12.497 
Norveç 12.292 13.083 
Karar 11.105 - 	11.497 
Avustralya 9.500 8.620 
Dubai 8.875 8.605 
Oman 7.775 6.896 
Diğerleri 82.916 - 	4.154 

TOPLAM 1.462.888 1.562.088 



Dünya Petrol Üretimi ve Dünya Petrol Rezervleri (X 1000 Ton)(Tablo 7). 

Bölge) Ülke 1984 Yı l ı  Üretimi 	1983 / 84 Yılına Göre 
% Değ iş iklik 

1 Ocak 1985 Y ılı  Iti- 
barıyla rezervler 

Orta Doğu 

Suudi Arabistan 235.000 	 - 	5.7 22.930.000 
Kuveyt 58.000 	 + 	8.7 12.395.000 
Iran 105.000 	 - 1 4.6 6.580.000 
Irak 58.000 	 1- 	25.1 5.975.000 
AlnıDabi 36.000 	 - 	3.9 4.070.000 
Omman 20.000 	 + 	7.5 480.000 
Katar 18.000 	 + 	44.8 435.000 
Suriye 9.000 	 - 	3.8 210.000 
Dubai 16.500 	 - 	2.0 200.000 
Diğ erleri 7.012 1-14.7 930.000 

Toplam 563.812 -- 	1.7 54.205.000 

Amerika 

Meksika 150.000 1.8 6.615.000 
Venezüella 95.000 - 	0.4 3.690.000 
A.B.D. 487.000 + 	1.4 3.680.000 
Kanada 82.000 6.8 955.000 
Arjantin 24.000 3.5 310.000 
Brezilya  24.000 41.9 265.000 
Ellvator 12.000 -r 	6.0 195.000 
Ş ili 1.800 - 	2.2 100.000 
Peru 9.000 4- 	6.2 95.000 
Kolombiya 8.550 4 - 	 8.6 
Trinidat 8.000 3.1 250.0000 
Diğ erleri 1.985 

Toplam 904.135 	 2.5 16.155.000 

Doğu Bloku ve Çin 

Sovyet Rusya 615.500 	 -- 	0 .1 8.570.000 
çin 11.000 	 J1- 	3.8 2.600.000 
Romanya 12.000 	 4- 	3.4 
Yugoslavya 4.000 	 - 	3.0 275.000 
Macaristan 2.000 	 - 	0.2 
Diğerleri 3.705 	 - 	21.0 

Toplam 747.205 	 Jr 	0.4 11.445.000 

Afrika 

Libya 52.500 	 - 	1.4 27.800 
Nijerya 68.000 	 11.4 2.265.000 
Cezayir 29.500 	 -- 	3.8 1.170.000 
Mısır 43.000 	 4 	18.4 445.000 
Angola 9.500 	 4 	14.3 250.000 
Tunus 5.400 - 	3.2 200.000 
Kamerun 6.500 15.9 75.000 
Gabuu 8.000 4.1 70.000 
Kenya 4.500 -4- 	6.1 170.000 
Diğ erleri 2.685 5.3 

Toplam 229.585 J_ 	6.6 7.425.000 

I 
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Batı  Avrupa 

Tablo l'nin devam ı  

İ ngiltere 125.000 8.8 1.825.000 
Norveç 	 ı  34.500 13.2 108.000 
İ talya 	 E 2.400 9.3 110.000 
Almanya 4,100 1.4 65.000 
Danimarka 2.335 8.5 55.000 
Hollanda 3.500 20.7 45.000 
Fransa 2.000 20.4 
Avusturya 1.250 1.5 60.000 
Diğ erleri 3.875 8.7 
Toplam 178.960 9.1 3.240.000 

Asya ve Avustralya 
Endonezya 70.500 	 -{-. 	10.0 1.180.000 
Hindistan 28.000 	 -4- 	11.6 480.000 
Malezya 21.000 	 + 	13.5 410.000 
Brunay 8.000 	 - 	8.6 190.000 
Avustralya 23.000 	 -1- 	17.3 180.000 
Diğ erleri 4.805 	 -1- 	16.5 75.000 

Toplam 155.305 	 -1- 	10.8 2.515.000 
Opek 'Ülkeleri Tabi 

Gaz Kondensat 38.000 , -1- 	8.6 

Genel Toplam: 2.817.002 - 	2.3 94.985.000 

Dünya Gaz Rezervleri ve üretimi (Milyar Metre küp) (Tablo 8). Kaynak Erdöl und Erdgas, 1985 
Bölge / Ülke 	 j Rezerv 1984 Üretim 1984 

Yılı  (3 / 4) 

Batı  Avrupa 6120 191.8 

B.Almanya 275 18.6 
Danimarka 	 100 0.1 
Fransa 	 40 6.3 
Ingiltere 	 790 38.5 
İ talya 	 125 13.9 
Hollanda 1940 83.5 
Norveç 2690 27.0 
Avusturya 	 15 1.3 
Irlanda 	 20 2.4 
Diğerleri 	 120 0.2 
Afrika 5300 46.8 

Cezayir 3090 36.0 
Libya 600 4.3 
Nijerya 1010 2.4 
Diğ erle_ i 600 4.1 
Orta Doğu 24630 42.2 

Irak 815 0.6 
İ ran 13550 .  8.5 
Kuveyt 1038 4.5 
Suudi Arabistan 3608 6.5 
Katar 4250 4.7 
Diğ erleri 1369 17.4 
Kuzey Amerika 8225 564.0 

Kanada 2615 74.0 
Amerika 5610 490.0 
Orta ve Güney Amerika 5240 74.4 
Arjantin 700 13.0 
Ş in 65 1.3 
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Tablo 8'in devam ı  
Meksika 2180 32.0 
Venezüella 1570 17.0 
Diğ erleri 725 12.1 
Güney ve Do ğ u Asya 

Avustralya 4765 73.6 

Afganistan 55 2.9 
Avustralya 505 12.4 

' Brunav 210 9.4 
Endonezya 1130 21.0 
Japonya 20 2.0 
Malezya 1415 3.7 
Pakistan 445 9.9 
Diğerleri 985 12.3 

I Bat ı lı  'ülkeler 54280 993.8 

Do ğu Avrupa/ Rusya/ Çi 	İ  42420 657.0 

Çin 875 20.0 
Doğu Almanya 70 7.5 
Polonya 100 5.5 
Romanya 220 39.5 
Rusya 41060 575.0 
Macaristan 60 6.5 
Di ğ erleri 35 3.0 
Genel Toplam: 96700 1 	1850.8 

Dünya'da tespit edilebilen Petrol rezervleri, üretime haz ır rezervler 
ve üretim miktarlar ının 1967-2097 y ıllar ı  arasındaki dağı lı mı  Ş ekil 
152-153'de gösterilmi ş tir. 
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Ş ekil 153. Dünya petrol üretimi•1967-2097 y ı lları  arası  

DÜNYA ENERJ İ  KAYNAKLARİ  

Dünya Enerji Rezervleri, 1982 Dünya Enerji Konferans ı  (Teknik ve Ekonomik olarak ç ıkar ı la- 

bilir). 

Tablo 9. 

Bölge Kömür 	Petrol 
Milyar TET 

Gaz Toplam 

Batı  Avrupa 90.5 	4.5 4.5 100.3 
Doğu Avrupa 211.9 	13.0 31,3 256.2 
Batı  Asya ve Kuzey Afrika 8.3 	81.5 32.9 122.7 
Güney Afrika 25.3 25.3 
Kuzey Amerika 195.3 6.5 9.1 210.9 
Latin Amerika 4.5 14.0 5.3 23.8 
Çin 99.0 4.0 0.8 103.8 
Güney Doğu Asya 16.2 3.3 2.8 22.3 
Avustralya 36.5 0.4 1.2 38.1 

Dünyada Toplam 687.5 127.2 88.7 903.4 

0 N, 	ts,  
0 	"" 	rst 

0,2 
0,15 
0,0 6 

ıov Y1L 

0,6 
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Bölgesel dağı lıma göre tüm enerji kaynaklar ının % 76.1 ini te ş kil 
eden ta şkömürü ve linyit rezervleri s ıras ıyla en çok Do ğu Avrupa-Kuzey 
Amerika ve Çin'de bulunmaktad ır. Bu rezervlerin % 14.1'ini te ş kil eden 
petrol rezervlerinin % 64'ü ise Bat ı  Asya ve Kuzey Afrika'da bulun-
maktad ır. 

Katı  Enerji Kaynakları  ve Çıkarılabilir Rezervleri (1982) (Milyar Ton) Tablo 10. 

	

Bitümlü kömür Su b-Bitümlü Linyit Turba 	Toplam 
Kömür ve Anstrasit  

Ispatlanm ış  rezerv 
Miktarı 	 774.6 	172.8 	113.2 	20.7 	1 081.3 

0/ıo 	 71.6 	16.0 	10.5 	1.9 	100.0 
Çıkarı labilir rezerv 

Miktar 	 487.7 	111.6 	88.1 	5.8 	693.2 

% 	 70.4 	16.1 	12.7 	0.8 	100.0 
Eklenebilir rezerv 

Miktar 	 6 161.4 	2 991.4 	43.3 	101.3 	10 102.4 
oı 	 61.0 	 29.6 	8.4 	1.0 	100.0 % 

Ispatlanm ış  rezerv 
Eklenebilir rezerv 

Miktarı 	 6.936 . O 	3 164.2 	961.5 	122.0 	183.7 

	

62.0 	28.3 	8.6 	1.1 	100.0 
Istatistik Kullanım 

Yı lı  x 	 198 	I 	780 	281 	326 	303 

x Kullanım y ı lı  enerji kayna ğı  rezervinin ayn ı  cins kaynağı n bugünkü tüketimine bölün-

mesi suretiyle bulunmu ş tur. 

- Petrol ve Tabii Gaz 

Petrol, S ıvı  Tabi Gaz ve Tabii Gaz Rezervleri Tablo 11'de veril-
miş tir. 

Tablo 11'de görülece ğ i üzere yeni kaynaklar eklenmezse petrol kay-
nakları  30 yıl, tabii gaz kaynaklar ı  47 yıl yetebilecektir. 

- Yeni Enerji Kaynaklar ın ın Potansiyelleri : 

Yeni enerji kaynaklar ı  halen büyük miktarda kullan ılmayan ancak 
istikbal vadeden enerji kaynaklar ıdır. Yeni enerji kaynakları  arasında 
yer alan ve teknik potansiyeli 425 Milyar TET ve gerçekle ş ebilir yı llık 

Ham Petrol, Sıvı' Tabii Gaz rezervleri (1982) Tablo Il . 

Ham Petrol 
Milyar Ton 

Sı vı  Tabii Gaz 
Milyar Ton 

Tabii Gaz 
Milyar nı ' 

İ spatlanmış  Çıkarılabilir Rezerv 
Istatistiki Kullanım Y ı lı  x 

1 Tahmini eklenebilir Çıkarılabilir rezerv 

89 140 
30 

212 000 

1 505 
15 yıldan az 
11 600 

74 100 
47 

192 000 

x kullanım yı lı  ispatlanraış  re zervin 1978 yı lı  üretimine bölümüyle bulunmuş tur. 
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üretim potansiyeli 86,3 Milyar ton olarak tahmin edilen petrollü ş eyil-
ler ve bitumlu kumlar hariç di ğer yeni enerji kaynaklar ı  aynı  zamanda 
yenilenebilir enerji kaynaklar ıdır. Baş ka bir deyi ş le bu enerji kaynaklar ı  
kullandıkça tükenmemektedir. 

Yeni Enerji Kaynaklar ının Global Potansiyeli 

Tablo 12. 

Global Teknik 
pot. TWh / yıl 

Biriıı cil Enerji Kaynağı ndan Uretile-
bilen Sekonder Enerji TWb / y ı l 

Biyomass 6 5 . 1 
Güneş  Enerjisi 0.9 0.9 
(Alçak ısı) 
Rüzgar 3 1 
Dalga Egnerjisi O . 005 0 
Okyanuslarm Termal Enerjisi 1 O . 5 
Jeotermal Enerji 2 0.6 
Gelgit Enerjisi 0.04  O 

Toplam 13.0 8 . 1 

Çizelgeden de görülebilece ğ i üzere en büyük yeni enerji kayna ğı  
Biyomas olmakta, Dalga ve Gelgit enerji potansiyelleri ise çok s ımrh 
bulunmaktadır. 
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BÖLÜM XIV 

ENERJI KAYNAKLARIMIZ 

Birinci! Enerji Kaynakları  : 

— Ta şkömürü 

Ülkemizde en önemli ve uzun y ıllardan beri üretimi yap ılan ta ş -
kömürü rezervi Zonguldak ve çevresinde 10 070 Km 2'lik bir alana yay ıl 
mış tır. Ere ğ li'den baş layarak Amasraya kadar uzanan bir sahil ş eridini 
kaplayan bir havzan ın son rezerv durumu a ş ağı daki gibidir. 

Görünür Rezerv 	193.0 Milyon ton 

Görünür Muh.Rezerv : 	21.5 " 	" 

Muhtemel Rezerv 	460 . 7 

Mümkün Rezerv 	741 . 2 

Toplam Rezerv 	: 1.416.4 " 	,9 

Bunun dışı nda Toroslar boyunca 19 Milyon ton muhtemel ve Di-
yarbakır yöresinde 0.4 Milyon ton dolayı sında ta şkömür rezervi bulun-
duğu tahmin edilmektedir. 

Taşkömürü üretimi 1974 y ıhnda 4.9 Milyon ton olarak maksimum 
seviyeye ula ş mış , daha sonraki yı llarda bir dü şme göstermi ş tir. 1982 
yılı  üretimide 4 Milyon ton civarında olup, 1981 yıh üretim seviyesine 
yakındır. Son yıllarda üretimin 1974 de ğ erlerine göre az olmas ımn ne 
deni teknik, ekonomik ve idari zorluklara dayanmaktad ır. Ortadan kal-
dırılması  için gayret sarfedilen bu zorluklar ın azaltılması  ve diğ er baz ı  
üretim bölgelerinin değerlendirilmesi suretiyle 1990;larda üretimin 7,6 
Milyon ton'a ulaş tırılması  için çalış malar sürdürülmektedir. 

Taşkömürü üretimi ıniz tüketimi kar şı lamadığı  için bir miktar da 	• 
yurt dışı ndan ithal edilmekte ve demir çelik tesislerinde kullan ılmakta- 
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dır. Yurdumuzda ta şkömürü tüketimi en yo ğun olarak sanayi sektörün-
de demir çelik tesislerinde ve elektrik santrallar ında kullanılmaktadır. 

— Linyit : 

Linyit kömürün Trakya ve Anadolu'nun hemen her yöresinde rast-
lanmakta, her yıl yapılan aramalarla bilinen rezervlere yenileri katil-
maktadır. Bilinen linyit varlığı nın en önemlilerini Afş in-Elbistan, 
MUğ la, Sorna, Tunçbilek, Seyitömer, Çan, Bursa, Beypazar ı , Sivas ve 
Erzurum havzalan olu ş turmaktad ır. 

Türkiye linyit üretimi 1950 y ılmda 0,9 Milyon ton iken, yılda orta-
lama % 9,9 bir bir art ış la 1981 yıhnda 16,5 milyon tona ula ş mış tır. 
Alman ilk sonuçlara göre 1982 y ılında 17.3 milyon ton linyit üretimi ger-
çekle ş tirilmiş tir. Bilinen linyit sahalar ının değerlendirilmesi ile 1990 
yılında 80 milyon ton'un üzerinde linyit üretimi yap ılması  planlanmış -
tı r. 

Linyit kömürü kullan ım alanlar ı  itibarıyla ı sınma-ı sıtma, sanayi, 
elektrik enerjisi ve az miktarda ula şı m sektöründe tüketilmektedir. 
Düşük kaliteli linyit kömürü elektrik üretimi daha iyi kaliteli linyit 
kömürünün ısınma-ı sıtma ve sanayi ihtiyaçlar ını  karşı lamada kulla-
nılması  esas alınmış tır. Ancak ülkemizde iyi kaliteli linyit rezervlerinin 
sınırlı  olması  nedeniyle kömür kalitesinin yükseltilmesi için herhangi 
bir tedbir al ınmadığı  takdirde bilhassa ilerki y ıllarda ısınma ihtiyaçları -
nm karşı lanması  konusunda dar bogaz ortaya ç ıkabilir. 

Ancak 2000 y ılına kadar elektrik santrali kurmaya müsait bilinen 
bu linyit sahaları= değerlendirilmiş  olacakt ır. Bu yıllarda belli baş lı  
linyit sahalannda optimum üretim seviyesine ula şı laeaktır. Daha ilerki 
yılların ihtiyaçlarını  karşı lamak için tüni enerji kaynaklarında olduğu 
gibi linyit rezervlerini de art ırı cı  yöndeki çalış malara hız verilmesi zo-
runluluğuda ortaya ç ıkmaktadı r. 

— Asfalt : 

Bu gün için bilinen asfaltit yataklar ı  Siirt- Şı rnak ve Mardin Silopi 
havzalar ındadır. Bu havzalarda bugüne kadar yap ılan çalış malar sonucu 
tespit edilen rezerv miktarlar ı  aş ağı daki gibidir. 

Görünür - Muhtemel Rezerv : 36 Milyon ton 

Mümkün RezerV 	 : 16 Milyon ton 

Toplam Rezerv 	 : 52 Milyon ton 
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Ülkemizde asfaltit üretimine 1966 y ı lında ba ş lanılmış tır. Halen 
teshin amac ıyla tüketil ınekte olan asfaltitin üretimi ilk yıllarda 11 bin 
ton iken 1981 yılında 560 bin ton'a yükselmi ş tir. 1982 yı lında ise 860 bin 
ton üretilmi ş  olup ilerki y ıllarda ise 1,5 milyon tonluk üretim planlan-
mış  bulunmaktad ı r. 

Doğu Anadolu bölgesi teshin ihtiyac ının büyük bölümü asfaltit 
ile karşı lanmaktad ır. Kalori de ğeri yüksek, i ş lendiğ inde değ iş ik yüzde-
lerde gaz elde edilebilen, külünde çe ş itli nadir mineraller bulunan asfal-
titin teshinde kullan ılmas ının önlenmesi, ancak do ğu bölgesine teshin 
ihtiyac ı nı  kar şı layabilecek ba şka bir kaynak tahsisine ba ğ lıdır. Bu husu-
su sağ layacak yat ırımların yap ılmas ı  ve Afş in-Elbistan'da asitle ş tirilecek 
kömürün Doğu bölgesine tahsisi suretiyle asfaltitin daha yararl ı  ş ekilde 
kullanılmas ı  ekononıimize büyük kazanç sa ğ layacakt ır. 

— Bitümlü Ş ist 

Bitümlü ş ist önemli bir enerji kayna ğı  olarak dü şünülebilir, ancak 
son yıllarda çıkan finansman darbo ğ az ı  nedeniyle aramalar için yap ılan 
kaynak tahsisinde linyit aramalar' ön planda tutuldu ğundan bulunan 
bitümlü ş ist rezervleri jeolojik seviyede kalm ış tır. Beypazar ı , Göynük, 
Seyitömer, İ zmit-Bahçecik, Bilecik-Gölpazar ı , Niğ de-Ulukış la, Balıkesir-
Burhaniye sahalar ında yp ılmış  çalış malarda 5 milyar ton civar ında jeo-
lojik rezerv görünür hale getirilmi ş tir. 

Kesin rezervi ve teknolojik yönden kullan ım sahaları  henüz kesinlik 
kazanmamakla beraber bugüne kadar yap ı lan çal ış ma sonuçları  bitümlü 
ş istlerin bilhassa elektrik üretimine tahsis edilecek linyitlerin bugünkü 
verilere göre tamam ının kullanılaca ğı  1995 yıllarından itibaren elektrik 
üretiminde kullamlabilece ğ ini göstermektedir. Bunun için ilerki y ıllarda 
bu kaynakla ilgili ara ş tırmalara da imkan ayr ılmalıdır. Diğer taraftan 
ş istlerden petrol üretme teknolojisi geli ş irse ülkemizde bu imkandan 
yararlanma mümkün olabilecektir. 

— Petrol ve Doğal Gaz : 

Ülkemizde bugün için bilinen sahalara göre üretilebilir petrol re-
zervlerinin 57 milyon ton civar ında olduğu tahmin edilmektedir. 

Baz ı  uzmanlar ülkemizin petrol kaynaklar ı  ile ilgili çeş itli görüş ler 
ileri sürmekte ise de bugüne kadar ülkemizin enerji ithalat ına büyük 
tesir edecek bir kaynak ortaya ç ıkarılmas ı  mümkün olamamış tı r. 
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Türkiye'nin en büyük petrol sahas ı  olan Bat ı  Raman'da mevcut 
yakla şı k 2 Milyar varil 80-150 API graviteli petrol rezervinin ancak 
% 1,5 oran ı  birincil üretim metodlarıyla üretilmekte, geçici bir çözüm 
olan su enjeksiyonu ile toplam üretilebilir rezerv miktar ı  % 4,5 a ulaş a-
bilmektedir. Bu sahaya CO 2  gazı  enjeksiyonu ile üretilebilme oran ının 
% 20 ye ula ş abileceğ i anlaşı lmış  ve Dünya Bankas ından kredi temin edi-
lerek bu konudaki çah şmalara ba ş lanmış tır. 

Su anda bu proje gerçekle ş tirilmiş  ve çalış malar devam etmektedir. 

Petrol üretimi son yıllarda teknik zorluklar ve bilinen sahalarda 
zamanla üretimin dü ş mesi, yeti ş miş  personel eksikliğ i ve finansman 
yetersizliğ i nedeniyle dü şüş  göstermiş , 1981 yılında üretim 2 363 Milyon 
ton olarak gerçekle şmiş tir. 1982 yılında ise 2 333 Milyon ton ham petrol 
üretimi gerçekle ş tirilmiş tir. Bat ı  Raman'da ikindi üretim metodunun 
uygulanmas ıyla 3 Milyon ton /y ıl'a ulaş ması  beklenmektedir. 

Dünya ülkelerinde Petrol ve Kat ı  yakıtlardan sonra % 20 oran ında 
kullanılmakta olan tabii gaz' ın ülkemizde kullanımı  sınırlı  bulunmakta-
dır. Tabii gaz tüketimi ithalat yap ılmadığı  için tamamen yerli kaynak-
lardan yapılan üretimle kar şı lanmaktad ır. 

Ülkemizde do ğal gaz Çamurlu, Mürefte, Hamitabat sahas ında ya-
pılmakta olan üretimin geliş me gögterece ğ i tahmin edilmekte, burada 
Pınarhisar çimento fabrikas ına verilen gazdan ba şka ş iş e ve cam fabri 
kalarma hatta ambarl ı  santralına tabii gaz verilmesi düşünülmektedir. 
Ayrıca dodanh sahas ından Mardin Çimento Fabrikas ı 'nada tabii gaz 
verilmeye baş lamış tır. 1981 yılında sadece Hamitabat'tan yap ılan 'üre-
tim 16 Milyon m3 olmuş tur. 

1982 yılında bu üretim 45 milyon m3'e yükselmiş  olup, 1983'te 
63 Milyon m3 civar ında gerçekle ş miş  tir. 

Hidrolik Enerji : 

Türkiye'deki su kuvvetinin brüt potansiyeli 440 milyar kW1 ı. /yıl, 
teknik yönden de ğ erlendirilebilecek su kuvveti potansiyeli ise 215 mil-
yar kWh /y ıldır. Gerek ekonomik yönden yap ılan çalış malar gerekse 
proje yönünden meydana gelen geli ş meler yararlan ılabilir, hidrolik 
potansiyeli yıldan yıla art ırdmaktadır. Son yap ılan çalış malara göre 
Türkiye'nin yararlan ılabilir hidrolik potansiyeli 30 797 MW ve 108,5 
milyar kWh /yıl dır. Toplam yararlan ılabilir hidrolik potlnsiyelimizin 
ancak % 13'ünden yararlan ılmaktadır. 
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— Nükleer Enerji : 

Ülkemizde bugüne kadar yap ılan çalış malar neticesinde en büyü ğü 
Sahi-İli-Köprü ba şı nda olmak üzere çe ş itli Uranyum rezervleri ile Eski-
ş ehir-Sivrihisar'da dünya çap ında sayılabilecek Toryum rezervleri bu-
lunmuş tur. Ilerki y ıllarda Toryum kullanan nükleer santraller gerçek-
leş tirilebilirse ülkemiz bu zengin toryum kaynaklar ından yararlanmak 
imkanına sahip olabilir. 

Bu gün için belirlenen rezervler şu ş ekildedir: 

Uranyum cevheri 	5 350 ton U3  08  eş değ er 

Toryum cevheri 	380 000 ton Th 02 e ş değ er 

Tespit edilmi ş  bulunan Uranyum rezervinin 2 800 tonu yap ılan ön 
hesaplara göre fizibl durumdad ır. Arama çal ış malar ına devam edilmek-
tedir. 

Ülkemizde uzun süredir Akkuyu'da kurulmas ı  planlanan santralla 
ilgili çalış malar devam etmektedir. Ancak 1990'l ı  yıllarda enerji ihtiya-
cının karşı lanmasında büyük önemi olacak bu santralin in ş asma en kısa 
sürede ba ş lanmasında büyük yarar vard ır. Ayrıca 1995'lerden sonra 
yeni nükleer santrallarm devreye girmesi gerekti ğ inden 2'nci santralla 
ilgili çalış malara önem verilmesi gerekli bulunmaktad ı r. 

— Hayvan ve Bitki Art ıkları  : 

Ülkemizde bilhassa teshin için yeterli ticari enerji sunumu bulun-
mas ı , halkın ekonomik seviyesi baz ı  bölgelerde ticari yak ıt kaynaklar ı -
nın sınırlı  olmas ı  nedeniyle uzun mesafeden ta şı ma zorluklar ı  gibi hu-
suslar nedeniyle ba ş ta hayvan gübresi ile f ındık kabuğu, pirinç kapç ığı , 
çiğ it ve m ı sı r koçan ı  gibi bitki art ıkları  teshin amacıyla kullanılmakta-
dır. 

Toplam enerji tüketiminin 1950 yı lında 5,6 Milyon ton ile % 20 
sini, 1981 yılında ise 15,5 Milyon ton ile % 9,4'ünü olu ş turan teze ğ in 
hayvan gübresi olarak tar ı mda ve son yıllarda üzerinde önemle durulan 
biyogaz üretiminde de ğ erlendirilmesi sosyal ve ekonomik yönden büyük 
fayda sa ğ layacakt ır. Ancak bunun için daha öncede belirtti ğ imiz gibi 
halkın refah seviyesinin yükselmesi ve bunun yerine ikame edilebilecek 
yakıtın temini veya biyogaz üretimi gerekli bulunmaktad ır. 

Ülkemizde güne ş , jeotermal, biyomas ve rüzgar enerjisi gibi ticari 
seviyede yararlan ılabilecek yeni ve yeuilenebilir enerji kaynaklar ı  bu- 
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lunmaktadır. Bu enerji kaynaklar ının bazı sı  gelişen teknolojiye paralel 
olarak geliş ebilecek tiptedir. (güne ş  ve rüzgar gibi) Jeotermal enerji 
kaynağı nın geliş mesi ve bir miktarda teknolojik geli ş meye bağ lı  olmakla 
birlikte daha ziyade yap ılan arama ve sondajlar ın neticesin,e ba ğ lı  bu-
lunmaktadı r. 

Biyomas daha ziyade bitkisel ürünlerin, hayvan ve orman art ık-
larmın şehir ve endüstriyel art ıkların çevrimi yoluyla enerji 'elde etmek 
metodu olup ülkemizde biyomas' ın bir alt grubunu te şkil eden biyogaz 
üretimi konusu ön planda yer almaktad ır. 

— Güne ş  Enerjisi : 

Ülkemiz güne ş  enerjisinden istifade edecek co ğrafi konumda bulun-
maktadır. Güneş  enerjisi konusunda ülkemizde Devlet müessesesi, üni-
versiteler, ara ş tırma kurulu ş ları , sanayiciler ve baz ı  ara ş tırmacılar 
yapmakta baz ı  firmalarca güne ş  kollektörleri üretilmektedir. 

Yapılan çalış malara göre ülkemizin hemen her bölgesi y ılda orta-
lama 2000 saatin üstünde güne ş  enerjisi almakta cm 2'ye dakikada 100 
kaloriden fazla enerji dü şmektedir. Bu nedenle gerek teknolojik çal ış -
malar gerekse sanayi tesisleri geli ş tikçe bu kaynaktan daha fazla yarar-
lanılması  mümkün olacaktır. 

Yapılan hesaplara göre ülkemiz güne ş  enerjisi yılda en az 10 ay 
süre ile % 17'sinde ise bir y ıl boyunca yararlanabilme imkan ı  bulun-
maktadır. Güneş lenme bakı mından en dü ş ük bölge olan Doğu Kara-
deniz bölgesinde bile 6 ay ı  a ş an bir süre yararlanma imkan ı  bulunduğu 
düşünülürse "Ülkemizin güne ş  enerjisi potansiyelinin seviyesi hakk ında 
bir fikir edinilebilir. 

— Jeotermal Enerji; 

Yurdumuz jeotermal enerji aç ısından zengin ülkeler aras ında sa-
yılabilir. Jeolojik yap ı , zengin jeotermal alanlar ın oluş masında neden 
olmuş tur. MTA Enstitüsünce 1.962 y ı lından beri sürdürülen ara ş tırma-
lar sıcak su kaynaklarının envanteri ç ıkarılarak başlandmış , daha sonra 
uygun ş artlar ın biraraya geldi ğ i havzalarda yap ılan çalış malarda büyük 
bir kısmı  Batı  Anadolu'da (Denizli-K ızıldere, İzmir-Seferhisar, Ayd ın-
Germencik, Çanakkale-Tuzla, Afyon-Göçek, Manisa, Bal ıkesir) ve Orta 
Anadolu'da (K ızılcahamam ve Kozakl ı) dolaylarında enerji imkanlar ı  
saptanmış tı r. 
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Daha önce bulunan ve yan ında bir jeotermal santral kurulmakta 
olan Denizli-K ı zı ldere sahas ı na ilaveden 1982 y ılı nda MTA Enstitü-
sünce yap ılan çalış malar sonunda Aydm-Germencik ve Çanakkale-
Tuzla sahalar ı ndaki çalış malardan da müspet netice al ınmış tır. Ayd ın-
Germencik sahas ında 230 °C civar ında ak ış kan bulunmu ş  olup, buhar 
oran ı  °,'„ 20'dir. (K ı zılderenin 2 misli) ve kabukla ş ma bulunmamaktad ır. 
Çanakkale-Tuzla da birinci rezervuardan 170 °C ak ış kan elde edilmi ş  
olup, ikinci rezervu arla şı lm aya çalışı lmaktad ır. 

Ayrı ca İ zmir-Balçova ve Afyon-Gecek'te 70-100 bin konutu ı sı t-
maya elveriş li jeotermal kayna ğı  bulunmu ş  olup üzerinde çal ış malar 
devam etmektedir. Ülkemizde jeotermal enerjiden elde edilecek elektrik 
potansiyelinin 4 500 MW olaca ğı  öngörülmekte, ayr ıca ş ehir ve sera 
ısıtmalar ına uygun kapasitenin de 31 000 MW olaca ğı  hesaplanmakta-
dır. Halen 20 MW Denizli-K ı z ıldere jeotermal elektrik santrali 1983 
yılında devreye girmi ş tir. 

Biyon ı as : 

Biyomas tabiri daha ziyade bitkisel ürünlerin, hayvan ve orman 
art ıkları= tropik çayırlarm, ş ehir ve endüstri art ıklarının çevrimi 
yoluyla enerji elde etme metodudur. 

Biyomas' ın bir alt bölümü de hayvan gübresinde anaerobik etkiyle 
elde edilen biyogaz olmaktad ır. 

Biyogaz ülkemiz içinde büyük önem ta şı maktad ır. Bir ton hayvan 
gübresinin havas ı z bir ortamda ı sıtılması  sonucu 1,25 varil petrol, 33,9 
ın3  orta ı sı sal değ erde gaz ve 340 kg yüksek evsafl ı  gübre elde edilmek-
tedir. 

Dünya'da biyomas'a enerji kayna ğı  veya kimyevi maddeler için 
önemli bir kaynak olarak de ğ er verilmektedir. 1981 y ı lında Brezilya'da 
320 000 otomobilde ş eker kamış mdan elde edilen alkol kullan ılmaktad ı r. 
Biyomas tamamiyle elde edilen baz ı  enerji kaynaklar ıyla ticari hale 
gelme safhas ındadı r. 

Ülkemizde biyomas' ın bir alt grubu olan "biyogaz konusunda ba ş -
'anılmış  olan çalış malara devam edilmektedir. Baz ı  bölgelerde deneme 
tesisleri kurulmu ş  bulunmaktad ır. 

— Rüzgar : 

Türkiye'de rüzgar enerjisi potansiyeli enerji birimleriyle ifade eden 
bir ara ş tırmanın yap ıldığı  bilinmemektedir. Hatta bu konudaki tekno- 
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lojik gelişmeden evvel rüzgar enerjisinden elektrik enerjisinin yararlan-
ma alt s ınırı  5 m /sn kabul edildi ğ inden ülkemizin rüzgar enerjisinden 
yararlanma imkanı  olmadığı  görüşü ileri sürülmüş tür. Ancak geli ş en 
teknikler nedeniyle 3-4 m /sn rüzgar h ı zı  ile elektrik enerjisi elde edilmesi 
imkanı  ortaya ç ıkmış tır. Bu gelişmeler neticesinde ülkemizde de rüzgar 
enerjisinden yararlanma imkanı  ortaya ç ıkmış  bulunmaktadır. Kaba 
bir incelemeye göre 3 m /sn alt s ınır dikkate ahndığı nda ülkemizin % 25 
inde rüzgar santral ı  kurma imkan ı  olduğu ifade edilebilir. 

Bu imkanlara en müsait yerler Karadeniz ve E ğe sahilleri ile Orta 
Anadolu'da bulunmaktad ır. 

Ülkemizin 1973-1982 y ılları  arası  birincil enerji üretimi, tüketimi 
ve 1982 yılı  genel enerji dengesi tablolar halinde sunulmu ş tur (Tablo 
13, 14 ve 15). 
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Tablo 13. 1973-1982 Yı lları  Arası  Birinci! Enerji Vretimi 

Yıllar Taekömürii 
(bin Ton) 

Linyit 
(bin Ton) 

Asfaltit 
(bin Ton) 

Doğ al Gaz 
Milyon m,  

Petrol 
(bin Ton) 

Hidrolik E- 
nerji (mil- 
yon kWh) 

Odun• 
(bin Ton) 

Hayvan ve 
Bitki art. 
(bin Ton) 

toplam 
(bin TET) 

1973 4642 7754 289 — 3511 2603 8126 9995 20545 

1974 4965 8754 394 — 3309 3356 7859 10289 21098 

1975 4813 9150 456 — 3095 5904 8064 10852 22217 

1976 4632 11461 443 — 2595 8375 9781 11469 23561 

1977 4405 12176 434 18 2713 8592 8269 11918 24007 

1978 4295 15122 297 22 2936 9365 7709 12620 25403 

1979 4051 13127 203 33 2831 10303 8166 13566 	25277 

1980 3602 14469 558 23 2330 11348 8881 14622 	25950 

1981 3970 16476 560 16 2363 12616 8210 14954 	27452 

1982 4010 17393 860 45 2333 14167 7675 15516 	Î 	28547 

* Odun değerleri yetkililerce yeniden düzenlenmi ş tir 

• 



Tablo 14. 1973-1982 Yılları  Arası  Birincil Enerji Tüketimi 

Yı llar Taşkönnirii 
(Bin ton) 

Linyit 
(Bin ton) 

Asfaltit 
(Bin ton) 

• 

Doğal Gaz 
(Milyon m 3) 

Petrol 
(Bin ton) 

Hidrolik E- 
Enerji 

(Milyon kWh) 

Odun 
(Bin ton) 

Hayvan ve 
bitki art. 
(Bin ton) 

Elekitha. 
(milyon 
kWh) 

Toplam 
(Bin 

(TET) 

Kişi Ba 
Başı na 
Tük.Ke 

kiş i 

1973 4 595 7.646 289 — 12 494 2 603 13 847 9 995 — 36 390 955 
1974 5 031 8 188 394 12 484 3 356 14 500 10 289 — 37 703 966 
1975 4 959 8 973 456 13 565 5 904 14 562 10 852 96 40 801 1 001 
1976 4 843 10 998 443 — 15 130 8 375 14 734 11 769 332 45 163 1 104 
1977 5 057 11 675 434 	, 18 17 365 8 592 14 989 11 918 492 49 403 1 183 
1978 4 634 13 225 	. 297 22 12 114 9 365 15 248 12 620 621 49 915 1 171 
1979 4 901 13 882 s  203 33 15 008 10 303 15 506 13 561 1 004 48 138 1 106 
1980, 4 556 15 243 558 23 15 434 11 348 15 765 14 622 1 342 50 211 1 130 
1981 .4 452 16 179 559 .16 15 288 12 612 16 023 14 954 1 616 51 063 1 126 
1982 5 123 17 018 860 35 15 996 14 167 16.760 15 516 1 775 54 556 1 178 

4 



Tablo 15. 1982 Y ı l ı  Genel Enerji Dengesi 
Birim: (Bin TET) 

Akun /Kaynak Taşkömilrü Linyit Asfaltit i Odun 
Hayvan ve 
Bit. art ık. Yakı tlar Petrol 

Top. Kat ı  
Gaz Hidrolik Elektrik , Genel Top. 

Yerli üretim 3 488 7 457 525 17 207 5 120 23 797 3 500 57 5 100 32 457 

ithalat 969 — — İ  — -- 969 22 741 	— — 	639 24 349 
Ihracat — — — — 2 247 	— — 	— 2 247 
Stok değ iş im Kayıp 204 139 343 239 	— — -- 582 

Birincil enerji arz 4 253 7 318 525 7 207 5 120 24 423 23.755 	57 I 5 100 639 1 53 974 

Elektrik sant. 620 3 022 — — — 3 642 2 288 	— 5 100 9 558 ı  1 472 
Havagazı  Fab. 131 — — — — 131 14 	85 — — 60 
Enerji sek. kayıplar — — j — — 	i — 795 	— -- 1.509 2 304• 

Nihai Enerji Tüketimi 3 502 4 296 525 7 207 5 120  20 658 142 — 8 688 	— 50 138 

Sanayi 3 256 1 988 — 	1  5 244 7 434 57 — 	6 395 19 130 
Ulaştırma 238 52 290 7 794 -- — 	78 ' 8 162 

Teshin Aydınlatma 
Y. Piş irme 8 2 256 525 7.207 5 120 	1  15 116 2 734 85 — 	2 215 20 150 

Tarım — — — — 	i — 1 145 — — 	— 1 145 

Enerji dışı  sek. 
i Diğerleri — —  — — 	i — 1 551 — -- — 1 551 

Elek. Uretimi Gwh 913 5 525 — — 6 438 5 945 	— 14 167 25 550 26 550 

, San. Kan MW 323 	I 1 609 — — I 	1 932 1 625 	-- 3 082 	6 639 6 639 

Not: 1. Odun üretimi kaçak kesimi de içermektedir.. 2. Birincil enerji arz ı  brüt arzdır. 
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