BÖLÜM IX
PETROLÜN BIRINCI', VE İ KİNCİ L GÖÇÜ

G IR I Ş
Petrolün birinci! göçü petrol olu şumu kadar önemli olan bir olaydır. Aynı zamanda petrol olu şum koşullarıyla çok yakından ilgilidir.
Petrolün olu şumu ve birincil göçü ile say ısız ara ştırmacılar me şgul
olmuşlardır. Petrolün ikinci! göçü birinci! göçü yan ında daha basit
koşullarda gerçekle şmektedir. Bu nedenlerle ara ştırmacılar petrolün
oluşumu ve birinci! göçü ile göçme modelleri üzerinde daha çok ilgilenmişlerdir. Bu konuda say ısız deneylerde çe şitli araştırmacılar tarafından yapılmıştır.
Ekonomik miktarda petrol ve gaz ın bulunabilmesi; petrolün oluşumu, birincil ve ikincil göçü ile bunlara etkiyen ko şulların iyi bilinmesine bağlıdır. Bu koşulların yeterince bilinmesi ve uygulamalarda kullanılması bazı lüzurnsuz masraflardan koruyaca ğı ' gibi ekonomik miktarlarda birikmi ş hidrokarbon kapanlar ının yerlerinin belirlenmesinde
yardımcı olacaklard ır.
PETROL GÖÇÜ
Petrol göçü, petrol ile ana kaya aras ındaki ili şkide önemli bir kilit
noktası oluşturur. Bu petrol birikmelerinin olu şması için yalnız bir tahmin olmayıp bilakis gerçek bir potansiyel ana kayas ından oluş an karar
verici bir olayd ır. Genelde bilinen bu olay ayrıntıda çe şitli problemlerin
yalnız bir bölümü için anla şılır yapı özelliklerini açıklar.
Burda önemli noktalar ı ortaya koymak için mümkün oldu ğu kadar
ayrıntılı açıklamalara gayret sarfedilecektir.
Petrol ve gaz ın; jeolojik zaman sürelerinde artan gö ınülme derinliğiyle sedimanlarda ince da ğılmış organik materyalden olu ştuğu or106

taya konmu ştur: İlk petrol damlac ıkları ve gaz kabarc ıkları organik
malzemenin da ğılım durumuna uygun olarak sediman bünyesinde serpilmiştir. Bunlar sediman ın organik olmayan bileş enleri tarafından birbirlerinden ayrılmışlardır. Yeni oluşan petrolümsü elementler organik
malzemeyi zorlar ve doldurur. Bu olay muhtemelen bulutumsu bir
tarzda gerçekle şir. Vassoeviç, ada tarz ındaki petrol kümelerinden oluşan ve sedimanda da ğılm ış olan petrol için "Mikronaphtha" deyimini
kullanmıştır. Bu petrolün cüzi bir k ısmı göç etmiş olmalıdır. E ğer petrol
komponantları kerojenden serbest b ırakılmış ve kılcal borular vasıtasıyla gözenekli hazne kayaya eri şmemişse petrolün birincil güçünden söz söz edebiliriz. Şayet petrol ana kayadan uzakla ştırdmış, geçirgen ve büyük gözenekli hazne kaya içinden kapana kadar hareket etmişse ikincil petrol göçü olarak adland ırıhr.
Şekil 74'de şematik olarak birincil ve ikincil petrol göçü ile yap ısal
ve stratigrafi kapan tipleri gösterilmi ştir. Ayrıca şekilde tuzlu su, petrol
ve gazın yoğunluklarına göre dizilimleri de görülmektedir. Şekil 74—I'de
birincil ve ikincil göçün başlangıç safhası II'de ise bu güçlerin ilerlemi ş
safhalarında petrol oluşum ve birikmesini izlemekteyiz.
Deniz seviyesi

II

Şekil 74. Petrol ve gaz birikimlerinin olu şumu-havza gelişiminin başlangıç ve geli şmiş aşamalarında birincil ve ikincil göçün ş ematik görünüşü 1-Birinci ve ikininci göçün ba şlangıç safhası
II- Birincil ve ikincil göçün geli şmiş safhası ve birikiıııin oluşumu (Tissot ve Welte, 1978)
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Isı akısı yüksek olan bölgelerde petrol s ığda oluşur. Yüksek sıcaklıktaki petrolün viskositesi dü şük olacağı için, olu ş an petrol kolaylıkla
göç edebilir. Ayrıca yerin sığ zonundaki kırıntılı kayaların gözeneklili ği
derindekilere oranla daha yüksektir. Bu nedenle türeyen petrolün hazne
kaya içinde birikimi kolayla şır. Petrolün göçü genellikle alttan üste
doğrudur, di ğer yandan sıcak ortamdan daha az sıcak olan ortama
doğru olacaktır. Bu göçle, bir kütle ta şınması meydana gelirki bu da
petrol kapanlama alanlar ındaki ısı alusının kom şu yöreye göre daha
yüksek olmasına neden olur.
B İ Rİ NCİ L GÖÇ
Potansiyel petrol ana kayalar ı genelde ince taneli ve kil minerallerince zengindirler. Bu kayaçlar ın başlangıçta büyük gözeneklilik göstermeleri dikkati çekicidir. Bu gözeneklilik ilerleyen zaman ve artan
gömülme derinliğiyle yavaş yavaş azalır. Sıkışma ile gözenek hacmi
büyük ölçüde darahr, gözeneklerde bulunan su ve di ğer akmaya meyilli
olan komponantlar dışarı atılır. O halde sıkışma birinci! göçün esas öğesidir. Bu. ilişkiler Hubson (1954), Gussov (1954) ve Levorsen (1958)
tarafından tanınarak belirlenmi ştir.
Hedberg (1926, 1936) ve Athy (1930) da killi sedimanlar ın gözeneklilik ile üzerindeki yük bas ıncı ve aynı şekilde gözeneklilik ile çökme
derinlikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak ilk defa yayınlamışlardır.
Hedberg (1936) 4 çe şit sıkışma safhası önermiştir:
a) Mineral tanelerinin mekanik yönlenmesi ve gözeneklili ğin % 95
ten % 75'e dü şmesi. Bu olay 0-0.1 m sediman örtüsü alt ında gerçekleşir
ve bu esnada serbest su dışarı atılır.
b) Gözeneklilik % 75 ten % 35'e dü şer, sediman giderek suyunu
kuvvetli olarak kaybeder. Bu olay birinci safhanın sonundan 200-300
m derinliğne kadar olur. E ğer kil mineralleri direkt birbirleriyle temasa
gelmişlerse bu safha sona girer. Bu safha sonunda sedimanda çok az serbest su mevcut olabilir.
e) Mineral tanelerinin mekanik deformasyonu ve gözeneklili ğin
35 ten % 10'a dü ş mesi. Sediman bu zaman aral ığında 300 m den 2000
m.'ye kadar çöker. Bu esnada gözeneklerdeki mevcut s ı vılar gittikçe
daralan gözenek bo şluklarından dışarı atılır.
d) Bu safhada, kayaç içinde yeniden kristalle şme olayları ceryan
eder. Gözeneklilik yavaş yavaş % 10'un altına düşer. 3000 nı derinlik,
108

lerde yine de % 8 civar ında gözeneklilik de ğerleri ölçülebilir. Bu safhada kayaç içinde yaln ız adsorbe edilmi ş su bulunur.
Hedberg bu denemelerini Venezüella'da yap ılan petrol sondajlarından alınan killi karot nu ınuneleri üzerinde yapm ıştır. Bu edinilen
sonuçları diğer bölgelere uygulamak muhakkak sak ıncalı olacakt ır.
Fakat Engelhardt (1960) yapt ığı yeni ayrıntılı incelemelerle Hedberg'in
buluşlarmı destekleyici neticeler alm ıştır.
Sıkışma olayının cereyan ı esnasında potansiyel bir petrol ana kayasında neler oldu ğunu göstermeye çal ışalım. Sözü edilen petrol kümeleri en erken s ıkışmanın etkisiyle kil minerallerinin do ğrudan do ğruya
temasa gelmesi ve mekanik deformasyonun ha şlanmasıyla oluş abilir.
Bu olaydan önce büyük bir olas ılıkla petrolümsü elemanlar ın göçü mümkün görülmemektedir. Gussov (1955)un görü şüne göre, birincil göç s ıkış malını başlangıcından itibaren yakla şık olarak 500 m derinlikte ba şlayabilir. Tabiki e ğer ortamda kafi miktarda göç edebilecek petrol olu ş abilmişse. E ğer derinlik-gözeneklilik e ğrisi ( Şekil 75) yataylaşmış ve gözeneklilik alanı % 5 ten % O'a yakla ş mışsa birincil göçün sonu olarak al ı nabilir.
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Şekil 75. Killi sedimanlann derinlik-Gözeneklilik e ğrisi (Hedberg, 1936)

Bu hususta alt derinlik s ınırının verilmesi zorunludur. Çünkü çeşitli sedimantasyon havzalar ı değişik koşulları yansıtırlar. Fakat bu
sınırın 3000 m den 6000 m ye kadar olmas ı muhtemeldir. Muhakkak
gaz göçü için ba şka ölçüler geçerlidir.
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Weller (1959), killi sedimanlarm sikış ma sonucu gözenekliliklerinin
kaybolma derinliklerindeki ı sı nın yaklaşık 200°C olabilece ğini tahmin
eder. Porphyrin olu şumu nedeniyle, petrol olu şumu için maksimum ısı
de ğerinin yakla şık 200°C olarak kabul edilmi ş olması nın t.esadüfi olmadığı açıktır.
Derinlik ve örtü tabakalar ının bası ncı ile etken gözeneklilik ve geçirgenlik ilişkileri basit olmamakla beraber anla şılnııyacak kadar da
karma şık de ğildir. Genel olarak kabul edilen olay gittikçe artan bas ınç
veya derinlik ile birlikte daha ilk etapta ana kayan ın etken gözenekliliğinin ve bununla beraber geçirgenli ğinin azald ığı d ır ( Şekil 76). Başlangıçta % 25 gözeneklilik içeren bir şeyil petrol ana kavas ı diiş ünürsek
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(Şekil 77) basınç katnıan yüzeyindeki örtü kahnl ığının artması ile yükselir. Başlangıçtaki bu yükselmeden sonra ilk anda kil dokusu üzerindeki
ağırlık lı alfi ilk andaki a ğırlıktır. Çünkü gözenekler daha % 25 civar ındad ır. Ek ağırlık kil gözeneklerindeki su tarafından ek hidrostatik bas ınç
olarak karşılanacakt ır. Gözenek sular ının karşıladığı basınç gözenekler
arasındaki kucak aralıkla= genişlemesine ve yeni bağlantılara neden
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olacaktır. Bu yolla etkin gözeneklilikte ve geçirgenlikte ani bir art ış görülecektir. Şekilde görülebilece ği gibi bu durum yaklaşık 150 in derinliklerde % 5 kadar bir gözeneklilik art ışı şeklinde ortaya ç ıkacakt ır.
Bu sınırın altında ise bas ınç, gözenek suları tarafından değil kil
dokusu tarafından engellenmeye çalışılacaktır. Çünkü gözeneklerdeki
sular, yükün oturduğu alandan daha düşük potansiyel alanlara do ğru
hareket ederek kili terk edeceklerdir. Böylece kil dokusunun s ıkılaşması
ve ısı sebebiyle gözenekler gittikçe kapanacak ve gözeneklilik azalmas ı
devam ederek sonunda °/, 4-5 kadar bir gözeneklilik içeren arjilite dönüş ecektir.
E ğer ortamda h ızlı bir gömülme söz konusu ise zaman ın yetersizliği
nedeniyle yeterli su kayb ından söz edilemiyecektir. Örtü bas ıncı tamamıyla gözenek suyu basıncı olarak yansıyacak ve gözeneklilikte önemli
bir düşüş görülmiyecektir.
Bundan başka belli bir derinli ğe erişildiğinde (Yaklaşık 1800 m.)
ortamda Montmorillonit tipi kil mineralleri mevcutsa, montmorillonit%
in illite dönüşmesi gözeneklilikte, geçirimlilikte ve s ıvı basıncında ani
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art ışlara sebep olacakt ır. Montmorilonitin illitc dönü ş mesinde kil yüzeyinde tut -0=ns olan ba ğıl su kurtulacak ve serbest gözenek suyu
ö ıelliğini kazanacakt ır. Bu de ğişim kil parçac ıkları= tane boyunu düş ürerek etkin gözeneklilikte, geçirimlilikte ve serbest gözenek suyu
miktarında art ış a sebep olacaktır. Bu olay yakla şık 2900-3000 nı derinliklere kadar devam ederek bu derinli ğin altında ise serbest su, gözenekleri yeniden terk edecek bas ıncın tekrar doku tarafından karşılanmasına neden olarak gözeneklili ğin azalması sonucunu sa ğlayacakt ır.
Ş ekil 78, şeyil gözeneklili ği, akış kan bas ıncı , derinlik, gözeneklilik,
ısı, basınç, ş eyil gözenek çap ı ve moleküler çap aras ındaki ilişkileri göstermektedir (Tissot ve Welte, 1978; Junckten ve Karweil, 1963; Nogumo, 1965; Seevers, 1969; Heling, 1970 den al ınmıştır).
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Şekil 78. Şeyi! tipi sedimanlann artan gömülme derinli ğiyle değişik 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 sıkışma gösterilmiştir. Bu sıkış ma sedimantasyon hayzas ının devamlı olarak çökmesi ve
suyun killerden devamlı ayrılması suretiyle gerçekle şir. Sıkışma zaman ı
aralığı nda petrol, petrol kümelerinden suyla doldurulmu ş gözeneklere
yenilebilir. E ğer çözülmiyen organik materyalin k ılcal basıncı ye kendi
absorbsiyonu yenilebilirse hav ıamn çökmesi esnas ında gözenek çap ının
devamlı azalaca ğı, zamanla artan derinlik ve ısıyla da kerojenden yeni
hidrokarbonlar ın oluşacağı göz önünde bulundurulacakt ır.
(-------BirinciI göçün özelliği havza oluşumu ile sıkı sıkiya bağlı olup jeolojik sürelerde gerçekle şen olaylardır. Petrol ana kayasunn gözenelderindeki göçün mekanizmas ı üzerindeki görüşler birbirinden farklıdır. Yassoeyiç (1960) gaz differansiyasyonu tarz ında olduğu düşüncesindedir.
Bu görüşe göre petrol göç etmeden önce gaz- içinde çözülmesi gerekmektedir. Effektiv birincil bir göçün olabilmesi için minumum derinli ğin
1200-2600 m olmas ı gerekti ğini yungular. Sokolov (1964) mümkün olan
iki görüşü benimsemektedir.
I. Sıvı hidrokarbonlar gaz içinde çüzülür ve gaz faz ında düşük
basınçlı bölgelere taşınır.
2. Gaz şekilli ve sıvi hidrokarbonlar ve di ğer komponentler suda
çözülür ve bn şekilde taşınır.
Petrol komponantlannın formasyon suyu içi4cle çözülmesi, yaln ız
Baker (1960, 1962) tarafından kabul edilen görü ş ile açıklanabilmektedir. Bu görüşe göre, organik asitlerin tuzlan ve di ğer komponantlar
formasyon suyu içinde Micellen olu şturabilirler. 111icellenler suda kolloidal partiküller olarak da ğılmışlardır ( Şekil 79)
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Şekil 79. Mieellen tipleri (Baker, 1962}

Micellen'ler içinde ve yamnda hidrokarbonlar zenginle ştirilebilir
ve bu şekilde formasyon suyu içindeki sınırlı çözünürlükleri oldukça
yükseltilebilir. Böylece çözülmü ş hidrokarbonlar, sıkışma sonucu suyunu kaybetmesi suretiyle göçebilirler ve gözenekli hazne kayalara geçer113

ler. Bu görüşteki güçlükler, çözülmü ş petrolün tekrar nas ıl ayrış abileceğidir. Weller (1959) e göre bu muhtemelen, ana kayadan hazne kaya-ya
doğru tuz konsantrasyonunun artmas ı suretiyle kolloidal çözelti tuzunu
kaybeder ve böylece petrol damlac ıklarının ayrılması gerçekle şebilir.
Petrollerdeki hidrokarbon gruplar ının da ğılımı (parafin, naften, aromatlar), buna göre bunların spesifik çözünürlükleri ta şınmak için mevcut
olan micellen tarzlar ına uygunluk gösterebilir.
Baker (1962) de bunu deneysel olarak oldukça inand ırı cı bir şekilde
kanıtlamıştır. Hubson ve di ğerleri de çözülmü ş petrolün ayrılması 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 gruplarını kaybedebilir ve Micellenler çözülür. Moleküllerin
hydrofob artıkları ve micellen içinde ta şınan hidrokarbonlar petrol olarak ayrılmak mecburiyetindedirler.
Buna kar şın Gussov (1954) ve Hubson (1954) darnlac ık tarzında
taşınmanın mümkün olabileceğinden söz etmektedirler. Micellenlerin
ölçüleri Baker (1962) e göre 0.5-600 nig aras ında yayılmaktadı r. Petrol
damlacıkları ve gaz kabarc ıldarı muhakkak bu alanın üzerinde bulunmaktadır. Organik materyalden olu şan petrol damlac ıkları için maksimum bir büyüklük verilmesi gerekli olmas ına ra ğmen bu çok zordur.
Potansiyel petrol ana kayalarmda bunlar ın büyüklükleri 1-1000 nig
arasında bulunmaktad ır. Ana kayadaki gözeneklerin çaplar ı hakkında
ise deneysel neticeler bulunmamaktad ır. Büyük bir tahmin olarak,
büyük derinliklerde bulunan formasyonlar için 0.1-1.0 p. de ğerleri verilebilir. Bu veriler tabiki yalnız yönlenme büyüklükleri olarak anla şılmalıdır.
Bu görüşlere 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 anlamı olmalıdır.
Petrol ana kayas ının gelişimi süresindeki de ğişiklikleri düşünür ve
verilen göç mekanizmalar ını karşılaştırırsak ş öyle bir soru ortaya ç ıkmaktadır. Göçün şekli ve ölçüsü ba şlangıçtan sona kadar ayn ımıdır ?
Petrol göçünde sözü edilen üç ihtimalin; petrolün gaz içinde çözülmesi (Sokolov, Vassoevic), petrol ve gaz ın suda çözülmesi (Baker ve Sokolov) ve damlac ık şeklindeki göç (Gussov ve Hubson) çe şitli ve değişken
koşullara bağlanmıştır. Petrolün gaz içinde çözülmesi esas olarak bas ınç
ve ısı yükselmeleriyle, micellen olu şturan komponantlar ın suda çözül114

mesi ve damlacık şeklindeki petrol göçü, gözene ğ'in geometrisi ve nemliliğiyle bağımlıdır. Isı ve basınç artan örtü kahnh ğıyla yükselir. Ayni
zamanda petrol olu şumu da derler ve relativ olarak ba şlangıça göre
daha çok düşük moleküllü hidrokarbonlar meydana gelir ( Şekil 78).
Isı ve basıncın yükselmesi ve de dü şük moleküler komponantların varlığı gaz fazında bir eriyi ği korur. Birincil göçün bu şekli, bu nedenle gittikçe artan derinlikle büyük bir rol oynayacakt ır.
Bir hydrofob ve hydrofil ucu olan moleküller micellen olu şturmaya
temayül gösterirler. Ilerleyen petrol olu şumu ile ilgili gruplar artan ölçülerde kaybolurlar. Bu nedenle petrol ana kayas ının derinli ğine bağlı
olarak micellen oluşumu temayülü azalmalıdır.
Damlacık tarzında göç için en büyük engel s ınırlı ve kuvvetli de ğişen gözenek çapları olmalıdır. Çünkü artan s ıkışma ile bunlar darahr,
bu nedenle de büyük derinliklerde bu göç tarz ının geriye dönüşü beklenmelidir. Diğer taraftan s ıkışma ve petrolü petrol kümelerinden s ıkıştırarak harekete geçiren kuvvet mevcuttur. Burada bir soru akla gelebilir.
Bu her iki faktörün kar şılıklı etkilerini ortadan kald ırıp kaldırmadığı ve
ana kaya içindeki damlac ık tarzındaki göçün genelde bir anlam ının olup
olmadığı gibi. Micellen tarzındaki bir göç için dolayl ı kanıtlar mevcuttur.
Örneğin; petrolde hidrokarbonlarm da ğılımı ve Baker'in cleneyleri,
Petrolün bir gaz faz ında çözülmesi; ısı ve basınç ilişkileri nedeniyle büyük derinliklerde büyük bir olas ıdır. Bundan başka kondanse petrolün
varlığı böyle olayların olabilece ğini kanıtlamaktadır. Buna karşın ana
kayaç içinde damlac ık tarz ındaki bir göç için emareler eksiktir. O halde
göç mekanizmasının şekli ve ölçüsü ana kayan ın bulunduğu gelişim
safhasma ba ğlı olmalı ve zaman akışıylada de ğişken olmalıdır. Böylece
göçün belli bir sıralanmas ı ortaya çıkar.
Ana kaya içinden d ışarı atılacak akışkanlar hangi yolu izleyeceklerdir ? S ıkışmakta olan bir şeyil içinde bir potansiyel gradyan ortaya
çıkUcaktır. Şeyil içindeki akışkanlar bu gradyanı izleyerek yüksek potansiyelden alçak potansiyele do ğru hareket edeceklerdir. Şekil 80'de
sıkış an şeyle göre daha dü şük potansiyel değ erleri içeren alanlar alu şkanlarm hareket ederek yerle şebilecekleri ortamlard ır. Bu duruma göre
akışkanlar potansiyel de ğerlere ba ğlı olarak aş ağı veya yukarı hareket
ederek ana kayayı terk edeceklerdir. E ğer akışkan yukarı hareket ediyorsa, buna kılcal basınç ve yüzdürme kuvvetleri yard ımcı olacaklardır.
Buna karşı akışkanın aşağı do ğru hareket etmesi durumunda harekete
yalnız kılcal basınç yardımcı olabilecektir. İnce dokulu kayaçlarda k ıleal basınç değerleri kaba dokulu kayaçlara oranla daha yüksektir. Bu
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ANA KAY A

Şekil 80. A.ş agı Dogru göç

nedenle petrol kümeciklerinin ana kayadan hazne kayaya geçi şleri itici
kuvvetin varlığıyla kolaylaş acaktır. Göçün yönü, kum içindeki petrol
üzerinde şeyil üzerindeki petrole karşıt kılcal basınçtan daha yüksek bir
basınç değeri olmadığı sürece ters yönde olmayacakt ır. E ğer kum ve
şeyil tek bir faz ak ışkan ile doldurulmuş ise kılcal basınç farkı oluş amayacağmdan akışkanın hareketi her iki yönde ayn ı derecede gerçekle şebilir ( Şekil 81). Şekil 81'de üç hazne, bir ana kaya ve bir örtü kayas ı
mevcuttur. Ba şlangıçta anormal bir görünüm arzeden bu durum pek
karma şık değildir. 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 geçmektedir. Bu suretle de yukar ıya do ğru devamlı bir göç olu şmaktadır. Aslında alçak potansiyelli bir ortamdan yüksek potansiyelli bir ortama göç
gerçekle şemeyece ğinden bu olay imkan d ışı gibi görülmektedir. Burda
bu oklarla gösterilen göçün e ş zamanlı olmadığım ve bunların hareket
vektörleri oldu ğ unu belirtmek gerekir. X-i ş aretli vektörler, ana- kayadan
hazne kayaya do ğru olan aşağı ve yukarı göç yönlerini gösteren ve
sıkılaşma sonuna kadar etkin olan vektörlerdir. S ıkılaşmanm devam
etti ği alttaki ve üstteki iki hazne kayaya petrol geldi ği sürece devaml ı
bir faz olu şturabildiği andan itibaren Y-i ş aretli vektörler etkin olmağa
başlayacak ve petrol hazne kayalar içerisinde yüksek potansiyelden alçak potansiyele do ğru hareket edecektir. Böylece hazne kaya içinde
gerçekle şen potansiyel gradyan nedeniyle her iki yönden antiklinalin
ayrılmasının meydana gelmi ş olmasını göstermektedir. Philipp (1963)
kuzey Almanya'da, örtü kaya gözeneklili ği ile hazne kayanın gaz miktarı
arasında bir ba ğıntımn mevcut oldu ğunu gösterebilmiştir. Kapan bilesenin böyle değişimleri yanında, büyük derinliklere gömülmede de ğişikliklere neden olabilir.
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Hazne ,kaya 9 3
Örtü kaya
Hazne kaya 9 2
Ana kaya
Hazne kaya?".
Şekil 81. Petrol hareketi ve zaman ili şkileri

Böylece petroller yüksek ısılı seviyelere gömülece ğinden bu ko
şullara uygun olarakta hareket edeceklerdir. Öncelikle, asfaltit şeklindeki ve yüksek moleküllü komponantlar ihtiva eden a ğır petroller ısı
yükselmelerine kar şı daha hassastırlar. Kerojende oldu ğu gibi fonksiyonel grupların ayrılması ve küçük parçalara bölünmesini tahmin etmeliyiz, çünkü küçük moleküller termodinamik olarakta duyarlid ırlar.
Değişiklikler, derinliğe bağlı olan sıcaklığa göre ya daha h ızlı veya
daha yavaş olarak meydana geleceklerdir. Silverman ve Epstein (1958)
in gözlemlerine göre, petrollerdeki c 13 /C12 ye oranının azalması, artan
yaşhlık ve aynı şekilde olgunlaşma olayı sonucu meydana gelmesi ihtimal görülmektedir.
Hidrostatik ko şullarda petrol göçü, hazne katman ı içinde e ğim
yukarı yönde gerçekle ştiği için bu koşullardaki göçme yolları daha
kolay belirlenebilir. Hidrodinamik ko şullarda işe yeraltı suyu akışınm
yönü petrolün hareketini kontrol ederek ikincil göçmenin genel yönünü
tayin eder. Sonuç olarak paleo-Hidrodinamik gradyanlar ın belirlemnesiyle ikinci' göçme yolları ve yönünün bıdımmasında önemli ip uçları
elde edilebilir (Tissot ve Welte, 1978).
Robert (1976) klastik sedimanlarda yatay ve dü şey yöndeki göç
ihtimalleri üzerinde durmaktad ır.
Yukarı yönde hareket eden ak ışkanlardaki petrol, ana kayan ın
komşusu ilk kumtaşlarnıda birikecektir. Çünkü bir sonraki çamur -taşı
veya şeyil katmanının çok küçük gözenekli olmas ı nedeniyle akışkanın
bu katmanın gözeneklerine girmesi zordur ve bu gözeneklerin suyla
dolu olması olayın gerçekle şmesine yardımcı olacaktır. Bu ince dokulu
katmanlarm partiküllerinde absorbe edilen su ayn ı zamanda yüzey gerilirni
boşluklarda tutumu. E ğer havza çökelleri kırıntılı
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ve ince dokulu katmanlarm ardalanmas ından olu şmuşsa ince dokulu
katmanlann yukar ıda belirtilen özellikleri nedeniyle yukarıya doğru
olan devamlı bir göçe engel te şkil ederler.
Kumtaşı ve çamurta şı ardalanmaları bir havzada kumta şı seviyesinde biriken ak ışkanlarm üzerindeki çamurta şlarına geçmesi imkansızdır. Çünkü ince taneli katmanlarda s ıkışmasıyla gerçekle şen basınç
kırıntılı katmanlardan daha yüksektir (Evans, 1975).
Dikine göç ile ilgili diğer bir hususta faylar ve çatlaklardır. Derinlerde, organik olgunlu ğa erişmiş potansiyel petrol ana kayalarmdan fay
ve çatlak zonlanndan üst yüzeylere do ğru bir göç meydana gelebilir.
O halde faylar ve çatlaklar büyük göç ba ğlantılandırlar. E ğer fay zonları ince taneli fay molozu içerirlerse bunlar petrol göçü için bir engel
teşkil ederler. Yatay göçe en büyük engel, yatay yönde litofasiyes de ğişikliklerinin olmasıdır Bu durumda stratigrafi kapanlarm ın oluşumu
sağlamr.
Tabakalanma ara yüzeyleri boyunca yatay yönde göç daha iyi gerçekle şir. Tabakalanma ara yüzeyleri çökelme de ğişikliklerini yansıtmalan nedeniyle daha zay ıf zonlardır. Ayrıca partiküllerin tabakalanma
yüzeyine paralel s ıralanmaları gözeneklilik ve geçirgenlik derecelerini
artırır ve akişkanların akmalarını kolaylaştırır.
Eğer kumtaşı ve çamurtaşı kaynaklarından herhangi birinin yanal
basınç gradyanları yok olursa esas akışkan göçü yukar ı doğru olacaktır.
Çamurta şının çok düşük geçirgenlik özelli ğine sahip olmas ı nedeniyle
içinde dikine akışkan göçü çok az olup ancak mevcut küçük çatlaklar
göçe yardımcı olurlar. Sözü edilen ak ışkan, sıkışma akışkanı olup genellikle su ve çok az oranda inorganik ve organik bile şenleri kapsar. E ğer
kumtaşları veya başka taşıyıcı katmanlar bulunmazsa s ıvı akışkanlann
göçü ve dolayısıyla hidrokarbon birikimi gerçekle şmez. Şayet, kumta şları çamurtaşlarıyla ardalanmah veya çamurta şlannın üzerinde ise veya
komşu bir yapıda eğim yukarı iseler, sıvı akışkanlarmın hareketi ve
dolayısıyla da hidrokarbon birikimi. gerçekle şebilir.
Petrol, özel ko şullar dışında genellikle: e ğim yukarıya doğru 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 şağı hem de yukarı yönlü olarak
gerçekle şebilir ( Şekil 82). Şekilde kumtaşı 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 yüksek akışkan basıncına sahiptirler. Maksimum akışkan basıncı çamurta şı
birimlerinin orta kısımlannın biraz daha alt ında yer alır. Bu nedenlede
çamurta şı içinde mevcut olan s ıvı akışkanlar yüksek bas ınçtan alçak
basınca doğru yani aş ağı ve yukarı hareket ederler. Böylece ak ışkanlar
büyük antiklinallerin üst kanatlannda antiklinal apeksinin en dü şük
basınç olan bölümlerine do ğ ru hareket edeceklerdir. Antiklinal üzerindeki örtü kayas ının inceliği, gerilme ile oluş an çadaklar veya örtü çamurtaşımn geçirgenliğinin artması suyun yukarı doğru hareketini sa ğlayabilir. Böylece kaçan su çözünmü ş bileşenlerini geride kumta şlarmda
bırakır (White, 1965).

Kum-taşı
çamurtaşı
Sikışısa suyunun ve içerdi ği organik
ve inorganiklerin hareketi
Organik ve inorganik içeri ğini kaybeden
suyun hareketi
Maksimum sı kış ma akış kan bası ncı rlı n
konumu
Şekil 82. Ardalanmalı ı tiflerde suyun büyük antiklinal yap ılarda göç yolları

Göç işlemi süresince kumlu seviyede kalan suyun tuzlulu ğu artar.
Bu da petrolün birikimi için oldukça önemli bir nedendir. Basen kenarlarındaki büyük antiklinallerde ise göç biraz daha de ğişik görülmektedir.
Kumtaşı-çamurta şı ardalanmas ından oluş an antiklinaller, tektonik olarak aktif olan basen kanad ında kısıtlanmışlardır ( Şekil 83).
Şekilde görüldüğü gibi kalın çamurta şı istifleri havza kenarma do ğru
incelit, kumtaşı birimleri ise havza içlerine do ğru incelerek kaybolurlar.
Buradaki göçün mekanizmas ı, çamurtaşlarından hem a şağı hem de yukarı yönlü bir akışkan hareketi olu şturur. Bu hareketi basen kenar ı antildinallerde kumta şı birimleri boyunca e ğim yukarı göç izler. Antiklinalin kanadı ve apeksinde; yüksek tuzluluk, yüksek Ca birikimi ve düşük P11 geli şimi, basen-antiklimalleri modellerindeki nedenlerle aymd ır.
Bununla beraber s ıkışım akışkanlarının bir kısmı antiklinali dikine zorlayarak basen kenar ı na kaçabilir. Kalın örtünün derin basen ve basen
kenarı arasındaki basınç farklılığı, antiklinal engelini yenme ğe yeterli
olabilir.
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Şekil 83. Ardalanmah istifler sunan havra kenar ı geni ş antiklinallerde göç yollatı

Petrolün ikincil göçü ve birikimine etken olan faktörler a şağıdadır.
a) Siirüklenen parçac ıklar
h) Kılcal basınç-yer de ğiştirme basıncı
c) Yüzme
d) Erimiş gazların etkileri
e) Birikme
f) E ğik petrol ve su dokana ğı
g) Stratigrafi setleri
h) Düşey göçme
k) Birikme zonları
a) Süriiklenen parçacıklar: Bir potansiyel hazne kaya olan akiferdeki su, bir zamanlar hareket etmi ştir ve ço ğu hallerde bugünde hareket halindedir. Örtü, yap ı ve şekil değişikliği, aşınma ve sürekli jeokirnyasal değişiklikler nedeniyle suyun yönü ve h ızı birkaç kez de ğişmiştir.
Akışkanlann hareketi, gözenekli ve geçirimli kayalar, yanhmlar, diskordanslar, kırık sistemleri gibi geçirimlilik zonlanın izlemiştir. Hareket
halindeki suyla beraber petrol ve petrol hidrokarbonlar ı , kaya nitelikleri
veya karışımdaki basınç, sıcaklık ve hacim de ğişmeleriyle oluşan bir
tıkanıkhlığa kadar ilerler.
b) Kılcal basınç-Yer de ğiştirme basıncı : Suyla ıslak bir haznede
bulunan petrol taneciklerinin göçmesi için gerekli ana ko şul, petrol ile
su ara yüzeyindeki kılcal basıncın, gözenekler aras ındaki kılcal boşlukların yer de ğiştirme basınından büyük olmasıdır.
Kılcal basınç; yüzme, bas ınç gradyanı ve petrol faz ının sürekliliğine
bağlıdır. Bu kuvvetler nedeniyle kılcal basınç, yer de ğiştirme basıncın!
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yenebildiği hallerde, petrol ve su k ılcal bo şluklardan geçerek harekete
başlar.
c) Yüzme: Gerek s ıvılar ve gerekse kat ılar bir akışkana karıştıklarmda yer de ğiştirdiği akışkanni ağırlığına 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 ğın& petrol ve gaz zerrelerini
bünyesine katar. Böylece yüzme yetene ği ço ğahr. Akan suyla sürüklenen petrol ve gaz parçac ıkları bir antiklinal alanda doru ğa vardıktan
sonra hareket' eden suyla ,daha yukar ılar
' a yüzebilıneleri son bülmuştur.
Böylece petrol ve gaz yap ının en yükseğinde kapanlanır ( Şekil 84).
Şekilde görülebilece ği gibi, bir yapı kapattı içinde hareket eden su peşinde getirdi ği petrol ve gazı en düşük potansiyel enerjili yerde veya
haznekayanın en yükseğinde bırakır. E ğer yap ı eninde hidrodinamik
basıncın farkı büyükse, petrol ve su dokana ğı akma yönünde e ğik olacak veya petrolün kapandan kurtulup kaçaca ğı büyüklükte bir açı gelişecektir ( Şekil 85). Şekilde 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

Hidrodinanik kuvvetlıı beslenen
yüzdün» yetenekl

ilidrodinnaik kuvvetle
besleme yüzdüm*
yeteneği
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Şekil 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 değiştirme basıncın artık yenemiyece ği bir yere kadar göçmeye devam ederler.
Eğer su eğim aşağıya hareket ederse set'etkisi ço ğahr. Bu durumda yüzdiirnıe kuvvetinin etkisi, hidrodinamik kuvvetle azalır ve petrol ile gaz
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Şekil 85. Bir .Antiklinal kapanda su akmmun artan etkisiyle petrol ve gaz ın itilmesi ve ayrılması
(Hubson ve Tiratsoo. 1975)

set zonunun alt ında kapanlamr ( Şekil 86). E ğer su e ğim yukarı hareket
ederse petrolün bile şik hidrodinamik kuvvetiyle yüzme yetene ği, petrolle gazın gittikçe dafıa düşük gözenekli alanlara girmesine neden olur.
Birçok durumlarda da set zonundan geçerek gider ( Şekil 87). Bu durumda hidrodinamik kuvvet, yüzdürme kuvvetinin etkisiyle ayn ı yöndedir
ve ona katılır. Bu nedenlede set zonunda kapanlanma ihtimali dü şer.
kidrodinamik kuvvette ~dür*.
y eteneği iyice naninıe bis les
--1.
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~dür*, yetenek!
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hareket yönü

Şekil 86. Eğim aşağı yönelmiş olan yüksek yer değiştirme basıncı ile azalan geeLimlilikten oluşum
bir set zonundan geçen su akımının etkisi. Bu durumda yüzdürme kuvvetinin etkisi, hidrodinamik
kuvvette azalır ve petrolle gaz set altında kapanırlar.

d) Erimiş gazlarm etkisi: Bütün petrol birikintilerindeki petrollerde erimiş halde ve de ğişik miktarlarda doğal gaz mevcuttur. Do ğal
gaz, petrol ve suya oranla son derece dü şük viskositeye ve yüksek yüz122

Yüzdüm.. kuvvetinin hidrodinamik
kuvvet'e artt ığı alan

Bidrodinamik kuvvetle
beslenen yilsdürme
yeteneği
Daha düş ük ekışkan potaneiyellyle su akımı nı n yönü
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Yüsdürme kuvvetiyle sürüklenen
petrol ve gazı n hareket yönü
Şekil 87. Eğim yukarı yöneliniş olan ve oldukça yüksek yer de ğiştirme basınçh fakat düşük
geçirimlilik zonundaki setten geçen su ak ımının etkisi. Bu durumda hidrodinamik kuvvet yüz;
dürme kuvvetinin etkisiyle aynı yöndedir ve ona katılır. Böylece petrol set zonunun daha küçük
gözeneklere sokulabilir. Bu nedenle set zonunun kapanlanaa özelli ği azalır.

dürme yetene ğine sahiptir. Basmçlanan gaz ın genişlemesi petrolü hazne
kayadan kuyuya yöneltir. Gaz ın bu özellikleri nedeniyle petrolün hareketini kolaylaştırdığı yaygın bir katudır. Hareketteki petrolün gaz kabarcıkları çevresinde zar halinde ta şındığına inanılmaktadır.
e) Birikme: Dağmık halden başlayarak petrolle gaz ın ekonomik
miktarlarda hazne kayada toplanmas ı birikinti gelişimini sağlar. Birikintinin boyutu, mevcut bas ınç, sıcaklık, akışkan potansiyeli gradyam,
petrol ve suyun ba ğıl yoğunlukları, kayaların eğimi, geçirgenlik ve
gözeneklilik değişimleri koşullarıyla belirlenir.
f) Stratigrafi setleri: Petrol göçünde en önemli bir jeoloji olay ıdır.
Bunlar ya esas ya da yan kapanlama etkeni olarak bulunurlar. Fasiyes
değişimi, yontum ve aşma, çimentolanma, erime ve k ırilmalar petrol
birikintisi yapan ola ğan geçirimlilik de ğişimi faktörleridir.
Petrol ve gazın taşıyıcı ve hazne kayalarda hareketi ve daha sonraki birikintilerin oluşması üç parametre taraf ından kontrol edilir.
Bunlar; petrol ve gaz ın suyla doldurulmu ş gözenekli kayalarda yüzerek
yükselmesi, toplam akımı belirleyen kapıllar basınç ve önemli değişken
etkisi ve hidrodinamik akışkan akımıdır.
Hidrostatik ko şullar altında ikneil göç için yalnız hareket ettirici
kuvvet yüzdürmedir. E ğer yer altında su akıııtısı varsa hidrodinamik
koşullar petrol ve gazın yüzerek yükselmesi ve bu su ak ıntısı tarafın123

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 ğramadan önce verilen gözenek çaplar ından daha büyüktürler.
Kürecik veya kabarc ıkların bu gözeneklerde s ıkışmasına kapıllar basınç
gerekli bir kuvvettir. Herhangi bir şekilde, kap ıllar basınç çok yüksek
veya tersine kaya gözenekleri çok dansa petrol ve gaz ın göçmesi durdurulur. Bir hazne kayada petrolün durdurulmas ı , hareket ettiren kuvvetler aras ında bir denge safhas ım gösterir (Yüzdürme veya suyun ak ınası
gibi).
İ kincil göçün sonu ve petrol veya gaz birikintisinin olu şumundaki
son safha, bir kapanıp mümkün en yüksek bölümünde konsantrasyonudur. Şekil 88, 89, 90, 91'de yukar ıdaki özelliklerle olu şan durumları yansıtmaktad ır.

Şekil 88. Bir petrol küreci ğinin gözenek boylarmdan sulu yeralt ı ortamında ta şınması. Petrol
kiireciğinin taneler aras ında kılcal basıncın etkisiyle yukarı çıkışı, danalacığın alt ve üstünün
eşit duruma geli şim kadar devam eder (Berg, 1975)

Şekil 89. Petrol küreciginin bir gözenek boyundan sulu bir ortamda tasm ınası. Suyun yukarı
doğru akmasına kapıllar basıncın zıt etkisi yard ımcı olur. (Berg, 1975)
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iıırıa akıma
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Şekil 90. Hidrodinamik ko şullarda petrolün uzauarak yanal ta şunnası. Ilidrodinamik gradyau
(nı) ve petrol kolonunun uzunlu ğu (L) onun katman içindeki yatay konumunu tanımlar. (Hobson
ve Triatsoo, 1975)
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Şekil 91- Hidrodinamik ko şullarda petrolün ta şınması. Çizgisel petrolün alt ve üst uçlarmdaki
hidrostatik basınç farkı (xi -x2), petrol kolonunun yüksekli ği (Zo) ve suyun akışı çizgisel petrolün hareketini Sa ğlar (Berg, 1975)

ILIMLI GÖMÜLMÜ Ş SEDIMANLARDA PETROL OLU ŞUMU
VE GÖÇÜ
Sedimantasyon havzasının devamlı çökmesi ve yeni sedimanter
materyalin yığılmasıyla potansiyel ana kaya üzerine a şağıdaki kati
gelişimler etkili olur. Artan gömülme derinli ğiyle, bir taraftan sediman
sıkışmasına ve bununla göçme olaylarına neden olacak örtü basmc ı
artar, di ğer taraftan kayaç, organik materyalin de ğişmesi ve bununla
petrol oluşmasını sağlayacak yüksek sıcakhk zonlarma gömülür. Çünkü
petrol olu şumunun bu her iki olay ı ve birincil göçü temelde, s ıcaklık
gradyanı, gömilime ve sıkışma hızına göre birbirinden ba ğımsız olarak
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kabul edilir. Petrol yataklarının olu şumunda bu olaylar ın uyumlu (eş
zamanlı) gelişmeleri büyük anlam ta şır.
Artan derinlik ile yaşlı sedimanlarda yeni karbonlar olu şur. Yükselen ısıların etkisiyle sedimanlarda da ğılmış olan organik materyalin
ısısal parçalanmas ı vukuu bulur. Kerojen ve çözülebilir organik materyalden, önce alçak ısılara uygun olarak en zay ıf gruplar ayrılırlar. Örneğin; karboksil ve hidroksil gruplar ı ısı ne kadar yükselir ve ne kadar
uzun süreli etkili olursa o oranda daha çok böyle bile şenler çözülür.
Bunların çözülmeleri büyük enerji kullan ımına ihtiyaç gösterir. Örneğin; karbon zincirlerinin" bölünmesi gibi. Böylece jeotermik gradyan
bariz bir etki yapar. Birinci! göçün ba şlangıcında hareket edebilecek
yeterli miktarda petrolün olu şup oluşmaması büyük oranda jeotermik
gradyana ba ğlıdır. Şimdiye kadar bu safhada henüz tesbit edilememi ştir. Belki Extrakt /karbon oranlar ının artan derinlikle sistemli bir şekilde incelenmesiyle böyle bir imkan do ğabilir. Bu oranlar ın kuvvetli bir
yükselişi hareket edebilir petrolün varl ığı için neden olarak de ğerlendirilebilir.
Potansiyel ana kaya içindeki kil minerallerinin artan s ıkışma ile
mekanik deformasyona u ğramasıyla yaklaşık 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 şmamıştır İkinci durumda buna kar şı yüksek sıcaklığa uygun olarak s ıkışmanın etkisiyle göçe ba şlayabilecek büyük miktarda petrol olu şumudur.
Bu durumda petrol olu şumu ve birinci! göç faz ı oldukça beraber yürümektedir. Birinci durumda ise petrol olu şumu daha geç gerçekle şmektedir.
JEOLOJIK ILI Ş KILERE BA ĞLI OLARAK PETROL OLU Ş UMU VE GÖÇÜ
Petrol olu şumu ve göçü ba şlangıcından sonuna kadar kaba bir düzenlemede çok uzun zaman aral ıkları "10 milyonlarca yıl" devam eder.
Söz konusu havzada tektonik olaylar ın etkisiyle bu zaman süresince
çeşitli yapılar oluşturulabilir ve tekrar yok olabilir. Ana kayan ın gelişimi süresince verilmiş çeşitli petroller belirli zaman aral ıklarında değişik
hazne kayalar ında kapanlanabilir. Bu kendi içinde devaml ı gelişim kademeleri böylece münferit bölümlere ayr ılır. Bundan ba şka petrol ana
kayası tarafından verilen petrolün tamam ının hiçbir şekilde petrol
yataklarında toplanmadıklarıda kabul edilebilir.
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