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SİVAS HAVZASINDA ANA KAYA FASÎYESÎ VE PETROL
OLUŞUMUNUN ORGANİK JEOKİMYASAL YÖNTEMLERLE
ARAŞTIRILMASI

Search of source rock faciès and petroleum occurrence in Sivas basin, through organic
geochemical methods

Sadenin KORKMAZ K.T.Ü.. Jeoloji Müh., Bölümü, Trabzon.

Ô!Z : Sivas havzasında, metamorfik ve ofiyolitik temel üzerinde, yaklaşık 6 bin m. kalınlığında, kırıntılı ve evaporitik
çökcllcrden oluşan bir istif yüzeyler. Bu istif içerisinde hidrokarbon ana kayası olabilecek iki ayrı formasyonun varlığı ortaya
konmuştur. Havzada,,, ana kaya özelliği 'taşıyan bu birimlerden alman örneklerin labaratuvarlarda organik jeokimyasal analizle-
ri yapılmıştır., Bu analizlerden yararlanarak formasyonların petrol ve doğal gaz oluşturma potansiyelleri araştırılmıştır.

ABSTRACT: In Sivas basin» a sequence, comprising detritic and evaporitic sedim.en.ts, approximately 6000 metres in thick-
ness resting upon, a metamorphic and ophiolitic 'basement, crops out.. In this sequence, the occurrences' of two different forma-
tions appropriate for being a hydrocarbon source rock: have been determined.. In the. basin, samples collected from, these units
have been analyzed in la.borat.ori.es,, On the basis, of these analysis the. potentials of these formations for creation of petroleum
.and natural gas,, have been, searched.

GÎRİŞ

iç Anadolu bölgesinde yer alan Sivas havzası, doğu-batı
uzanimlı olup yaklaşık 300 km. uzunluğunda, ve ortalama 30-50
km. genişliğindedir. Havzanın çeşitli kesimlerinde şimdiye
kadar değişik amaçlı bir çok jeolojik, araştırma yapılmıştır.
Bunlar arasında Okay (1952), Neben (1956), Kurtman (1961 a, b
ve 1963), Norman (1.964), Arpat (1964) ve Artan ve Sestini
(1971)'i sayabiliriz. Bölgenin 1/500.000 ölçekli kompilasyo-
nu ise Erentöz ve Baykal (1966) tarafından yapılmıştır, Hav-
zanın büyük bir bölümü Kurtman (1973): tarafından ele alınmış
ve birimler formasyon ölçeğinde ayırtlanarak adlandırılmış-
lardır., Bu makalede de aynı adiamalar esas alınmıştır. Gökçem
(1981) ise daha sonra havzadaki Paleojen yaşlı istifin sediman-
tolojik incelemesini gerçekleştirmiştir.

Bu araştırmada, havzanın değişik yörelerinde ölçülen tip
kesitlerden alman, ana kaya. örneklerinin laboratuvar inceleme-
leri, yapılarak havzadaki formasyonların 'hidrokarbon oluşturma
potansiyelleri araştırılmıştır,

Organik jeokimyasal verilerden yararlanarak, sedimanter
bir havzanın hidrokarbon oluşturma potansiyeli yaklaşık olarak
belirlenebilmektedir.. Ülkemizde yer alan çeşitli havzaların
hidrokarbon potansiyelleri değişik araştırmacılar tarafından
ortaya konulmuştur., Bunların başlıcalan Erzurum-Pasinlcr
havzasında Pelin (1981), Adana havzasında. Yalçın (1982),
Çankırı-Çorum havzasında Ünalan (1.982), S am sun-Sinop
havzasında Korkmaz (1984), Gedik ve Korkmaz (1984),

Boyabat yöresinde S önel ve diğ, (1989), Mut havzasında
Korkmaz ve Gedik (1990)'in çalışmalarıdır. Ayrıca TPAO'da,
çeşitli havzalarda ve sondaj kuyulanda organik, jeokimyasal
analizlere dayalı çalışmalar yürütmektedir.,

Vitrinit yansıması ölçümleri ile Rock-Eval analizleri
Jülich KJF.A. Organik Jeokimya ve Petrol Enstitüsü (Almanya),
toplam, organik karbon yüzde tayinleri M.T.A.. Genel Müdürlüğü
ve kil analizleri de Heidelberg Üniversitesi (Almanya)
laiboratuvarlarında yapılmıştır.

GENEL JEOLOJİ

Sivas 'havzasının temelini Paleozoyik yaşlı metamorfit-
lerle, Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaç toplulukları oluştur-
maktadır., Bu karmaşık temel üzerinde; kalınlığı yaklaşık 6 bin
metreye varan ve çoğunluğunu kırıntılı çökellcrin oluşturduğu
Tersiyer yaşlı istifler yer alır (Şekil-1).

Havzanın güney kesiminde Gürlevik dağında yüzeyleyen
Paleosen yaşlı Gürlevik formasyonu marn aratabakalı
kireçtaşlarmdan. oluşmuştur1,. Eosen yaşlı çökellerin tabanında
yer alan ve kalınlığı 500 m.'ye- varan Bahçecik formasyonu, sıkı
çimento lu cakıltaşlanyla temsil edilir. Bölgenin güneydoğu
kesiminde yüzeyleyen Ipresiyen yaşlı Kozluca formasyonu
başlıca kumtaşı, şeyi, marn ve kireçtaşı ardalanrn.as,ından
oluşm'uştur. Bu birim üzerine uyumlu olarak, tabanda tüfitlerle
başlayan ve üste doğru, ince katmanlı, siyak renkli, kumtaşı ve
kireçtaşı ara katmanlı, şeyi ve marnlardan oluşan Lütesiyen yaşlı
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Bozbcl formasyonu gelir. Havzanın kuzey kesiminde yer alan ve

yine Lütesîyen yaşlı Kösedağ formasyonu da başlıca kumtaşı,

marn, şeyi arakatmanlı andezitik lav ve piroklastlardan, meydana

gelmiştir. Havzada Kozluca formasyonunun kalınlığı 500-750

m. Bozbel formasyonunun kalınlığı ise 1500-2500 m. arasında

değişmektedir.

Bölgede Eosen, yaşlı birimler üzerine hafif bir uyumsuzluk-

la Oligosen yaşlı evaporitik ve karasal çökellerden oluşan Seli-

miye formasyonu .gelir. Be formasyonun alt seviyeleri jipsler-

den,, üst seviyeleri, ise alacalı renkli kumlası ve silttaşı ard al an-

masından oluşmuştur.

Sivas havzasında geniş alanlarda yüzeyleycn Miyosen

yaşlı çökeller 1000-1500 m... kalınlığında olup genelde iki ayn

fasiyeste gelişmişlerdir» Bunlardan Karacaören formasyonu

kireçtaşı, kumlu kireçtaşı» kumtaşı. ve şeyi ardalanmasından, Ha-

fik formasyonu ise alacalı renkli kumlası, silttaşı ve jipslerden

oluşmuşlardır. Bölgede açık kırmızı renkli çakıl taşlarından

oluşan Pliyosen yaşlı çökeller bütün birimleri açısal uyumsuz-

lukla üstler.

ANA KAYA İNCELEMELERİ

Saha Çalışmaları: Sivas havzasında yapılan arazi

çalışmaları sonucu Eosen yaşlı Kozluca ve Bozbel formasyon-

larının ana kaya özelliği taşıdıkları gözlenmiştir. Bu. nedenle

her iki formasyonun, en tipik olarak gözlendikleri yerlerde tip

kesitleri ölçülerek sistematik örnek alımı yapılın ıştır (Şekil-1).

Ana kaya özelliği taşıyan bu formasyonların başlıca özellikleri

şöyledir:
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Kozluca formasyonu ( fpres iyen): Birim., esas

olarak, kumtaşı» kireçtaşı, marn ve şeyi ardalanmasından

oluşmuştur.. Ayrıca içinden yer }'er kırmızımsı-bordo renkli

seviyeler yer alır. Formasyon bölgesel tektonik nedeniyle çok

kıvrımlı ve kırıklı bir yapı kazanmıştır. Bu istif havzada başlıca

Fıdıldağı ile Bozbel dağlarının güney kesiminde Kozluca, Doğan

ve Ovacık köyleri dolaylarında yüzeyler. Tip kesiti Sincan

kuzeyindeki Ovacık Koyu. ile Sivri Tepe (1898 m.) arasında

ölçülmüştür. Formasyonun alt sının gözlemememiştir,. Birimin,

üzerine Bozbel formasyonuna ait volkano-tortul seriler gelir.

Bozbel formasyonu (Lütes iyen) : Formasyon,,

kumtaşı ara.katm.anlı» grî-siyah renkli şeyi ve marn

ağdalanmasından oluşmuştur. Birim., havzanın güney kesiminde

ve doğu-batı yönünde oldukça .geniş alanlarda yüzeyler. Bu

bölgede başlıca Fıdıldağı, Karyagan, Alıçseki ile Gürlevik

dağının kuzey kesimi, ayrıca Kızıltarla, Yağmurluyurt,

Değirmenboğazı, Aktaş ve Karabel Dere dolaylarında gözlenir.

Formasyonun kalınlığı. 1000-2500 m. arasında değişmektedir.

Bu istiften iki ayrı tip kesit, ölçülerek örnek alımları yapılmıştır.

Birinci kesil Zara-Divriği karayolu boyunca doğu-batı yönünde

uzanan bir antiklinalin güney kanadında ölçülmüş ve örnek

alımları yapılmıştır. İkinci kesit ise, Gürlevik dağının 4 km.

kuzeybatı yönünde yer alan Değirmenboğazı Köyü civarında

Eymirkulesi tepeden kuzeye doğru, devrik bir antiklinalin kuzey

kanadı boyunca ölçülmüş ve sistematik örnek alımı gerçekleş-

tirilmiştir.
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La bora tu var tu celle meler i: Sedîmanter bir havzada

oluşan ve ana kaya özelliği taşıyan çökel istiflerinin jeolojik

devirler boyunca 'hidrokarbon ürctip-üretmediklcri yapılan

organik jeokimyasal analizler sonucu anlaşılabilrncktedîr.

Yapılan araştırmalar, kay aç] ar içindeki organik madde

türünün ve olgunluğunun, oluşacak hidrokaıbonlann bileşim ve

miktarını denetlediğini ortaya koymuştur (Phüippi, 1974;

Tissot ve diğ.., 1974; Vanderbroucke ve diğ., 1976; Durand ve

Espitalie, 1976; Tissot ve Weite, 1978; Hunt, 1979; Bostick,.

1979; Peters, 1986)., Hidrokarbonlar, kayaçtar içinde bulunan

organik maddelerin özellikle kerojeniu ısı, basınç, gömülme ve

zaman gibi parametrelerin etkisiyle bir dizi karmaşık

fizik o -kimyasal değişimler geçirmesi sonucu oluşmuştur (Tissot

ve Weite, 1978; Hunt, 1979).

Ana kayalardaki organik maddeler üzerinde yapılan

analizler üç gruba ayrılmaktadır:

1. Ana. kaya içindeki organik madde miktarının ölçülmesi,

2. Ana kaya içindeki organik madde (kerojen) tipinin

belirlenmesi (Rock-Eval analizleri),

3., Ana kaya içindeki organik maddenin (kerojen) olgunluk

derecesinin belirlenmesi (Vitrinit yansıması ölçümleri)..

Bu analizler, özellikle yüzeysel etkilerden korunmuş kuyu

örneklerinde oldukça sağlıklı sonuçlar vermektedir. Ancak,,

Sivas havzasında açılan. Celalli-1 kuyusunda, ana. kaya özelliği

taşıyan formasyonlardan herhangi birisi kesüemediğinden

sistematik taze yüzey örnekleri alınmıştır.,

ORGANİK MADDE MİKTARININ ÖLÇÜMÜ

Ana kayalardaki organik madde miktarı, kaya içindeki top-

lam, organik karbon miktarının {T ..O.K.) ölçülmesiyle belirlen-

miştir.

'Toplam organik karbon miktarı, kaya içindeki kerojene

ilişkin karbon miktarı ile bu kerojenden türemiş, fakat kaya

dışına altlamamış hidrokarbonlara, ait karbon miktarının

toplamıdır (Durand ve dig.., 1.972:; Jonathan ve diğ., 1976).

Bir kayadaki organik madde miktarı ve cinsi,, ana kaya

potansiyeli hakkında fikir vermektedir. Ağırlık yüzdesi

cinsinden ancak % 0.50 den daha fa /.la miktarda organik karbon

içeren kayaların ana. kaya olabilecekleri bilinmektedir (Ronov,

1958; Gehman, 1962; Weite, 1965; Me Tver, 1967; Tissot ve

dig.,, 1971; Dow,, 1978; Tissot ve Weite, 1978),. Bu değerden

daha düşük oranda organik karbonu olan kayalar ana kaya

olamamaktadır. Çünkü bu tür kayalar içinde bir miktar petrol

oluşsa da, bu petrol kaya dışına atılamamakta,, atılsa bile gittiği

yerde önemli bir birikim sağlayamamaktadır (Ünalan, Î982).

Genellikle yazarlar,, organik karbon miktarını % 0,5 den az

ise zayıf, düşük, % 0.5-1.0 arasında orta ve % 1.0 den fazla ise

iyi, zengin ana kaya olarak tanımlamaktadırlar (Thomas, 1.979;

Kraus ve Parker, 1979),

Sivas havzasında ana kaya. özelliği taşıyan iki ayrı

formasyonda Ölçülen üç ayrı tip kesitten toplanı 34 adet örneğin

organik karbon yüzdeleri tayin edilmiştir (Çizelge-1).

tpresiyen yaşlı Kozluca formasyonundan alınan örnekerin

organik, karbon yüzde dağılımları 0.05 ile 0.26 arasında

değişmektedir. Formasyonun ortalama, değeri ise % 0.13 olarak

belirlenmiştir.,

Lütesiyen yaşlı. Bozbel formasyonundan iki ayrı bölgede

kesit ölçümü yapılarak örnek alınmıştır., Karabel Dere boyunca

ölçülen kesitteki organik karbon, dağılımları 0.15-0.44

arasındadır. Bu kesitin ortalaması ise % 0.31 dir., Gürlevik

dağının kuzeyinde Değirmenboğazı mevkiinde ölçülen kesitteki

organik karbon yüzde dağılımları 0.09 ile 0.75 arasındadır.. Bu

kesitteki, ortalama değer ise % 0.31 dir. Birimin organik karbon

dağılımı % 0.15 ile 0.75 arasında değişmektedir., Formasyonun

.genel ortalaması ise % 031. dir.,

.Analizlerden elde edilen, organik karbon yüzdelerini, ana

kaya sınıflamalarında kullanılan değerlerle karşılaştırdığı-

mızda, gerek îpresiyen yaşlı Kozluca formasyonunun ve gerekse

Lüicsiyen yaşlı Bozbel formasyonunun zayıf ana kaya ö/elliği

Çizelge-1. Toplam, organik karbon analiz, sonuçları

Table»!,. Results of the total organic carbon .analyses

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ - KASIM 1990 63



taşıdığı görülmektedir. Ancak Bozbel formasyonunda yer yer

orta derecede ana kaya özelliği taşıyan, seviyelerde, gözlenmiştir.

Sonuç olarak,, Kozluca formasyonu oldukça duşu*, değerler

göstermesine karşın.» Bozbel formasyonu zayıf orta arası

değerler vermektedir. Bu da her iki formasyonun 'hidrokarbon

potansiyeli açısından zayıf olduğunu gösterir.

ROCK-EVAL (PlROLtZ) ANALİZLERİ

Kay açların. içinde yer "alan organik maddelerin tür ve

evrimlerinin tespitinde Rock-Eval (Source Rock Caracteiization.

and Evaluation) aleti kullanılmaktadır. Bu alette ana kaya

örneklerinin özel bir ısı programı altında oksijensiz bir ortamda

pİTolizi yapılmaktadır..

Bu piroliz işleminde, ilk önce serbest hidrokarbonlar1 (Sj)

açığa çıkar. Isı yükseldikçe daha sonra 'kerojen parçalanarak

yeni hidrokarbonlar oluşur (S2). Ayrıca piroliz sırasında çok

azda CO2 oluşur (S3). Bu işlemde T m a x . değeri piroliz sırasında

kerojenin parçalanması sonucu, açığa çıkan hidrokarbon

miktarının maksimuma ulaştığı sıcaklığı göstermektedir.

Rock-Eval analizlerinden elde edilen değerler kullanılarak

ana kayanın, çeşitli özellikleri belirlenebilir (Barker,, 1.974;

Espitalie ve diğ., 1977; Tissot ve Weite» 1978), Buna göre,

S2/Co r g. hidrojen indeksini (HI), Sß/Corg« oksijen indeksini (Ol)

verir., Bu değerlerin.,,, kerojenin element analizi sonucu elde edi-

len atomik H/C ve O/C oranlarıyla doğrudan korele edilebildiği

tespit edilmiştir. Bu değerlerden yararlanarak organik madde tipi

belirlenmektedir,

Petrol ana kayaları kapsadıkları organik madde (kerojen)

tiplerine göre üçe ayrılmaktadır (Laplante, 1973, 1974; Tissot

ve diğ,.,,. 1974; Raynaud ve Robert, 1976; Urban, 1976; Espitalie

ve diğ.,, 1977; Tissot ve Weite, 1978; Dow, 1978; Bostlck,

1979; Peters,, 1986),.

Birinci tip kero jenler, denizel kökenli alglerden türemiş

olup H/C oranı yüksektir. Bunlar1 petrol ve doğal gaz oluştururlar.

ikinci tip kerojenler de denizel kökenli organik maddelerden

türemiş olup» H/C oranı ile petrol ve doğal gaz oluşturma

potansiyeli 1. tipten daha azdır. Üçüncü tip kerojcnlerde ise, H/C

oranı düşük, buna karşılık Ö/C oranı diğer tiplerden yüksektir.,

Bunlar karasal kökenli bitkilerden itibaren, oluşmakta ve sadece

gaz üretebilirler..

Ayrıca, Sj + S2 değerlerinin toplanmasıyla elde ci ilen Janc-

tik Potansiyel değeri mg HC/gr cinsinden ana kayanın petrol

o luşturma potansiyelinin bel iri en meşinde kul I an 1 İm a k tadır.

Transformasyon, (dönüşüm) oranı S1/S1+S2 v e T m a x . değerleri

ana kayanın ısısal gelişimini ve olgunluğunu belirlemede kul-

lanılmaktadır.

Sivas havzasında ana kaya özelliği taşıyan iki ayrı

formasyondan seçilen. 9 adet örneğin Rock-Eval analizleri

Ç.îzelge-2., Rock-Eval analiz sonuçları

Table-2. Results of the Rock-Eval analyses
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(• Kozluca Fm., — 4 Bozbct Fm.)

Şekıl-2... Ana kaya tipinin H ve O indekslerine göre sınıflaması

(Espitali ve diğ., 1977)

Figure-2. Classification, of the source rock types-by using H
and O indies (Espitali et al, 1977)

yapılmıştır. Bu analizlerde,, toplam organik karbon miktarı, Sı,

S'2, S3 değerleri, T m a x . , hidrojen, ve oksijen indeksleri tayin

edilmiştir., Bu değerlerden yararlanarak Jenetik Potansiyel ve

Trasformasyon Oranı hesaplanmıştır (Çizelge-2).

Ana Kaya Tipinin Belirlenmesi: Pirolizi yapılan 9

örnekte S '̂ün çok düşük olması nedeniyle ölçüm yapılamamış ve

dolayısıyla oksijen, indeksi (OT) belirlenememiştir. Aynı

örneklerin hidrojen indeksi (HI) değerleri ise 21-106 arasında

değişen oldukça düşük değerler göstermektedir. Hidrojen indek-

sinin, düşük olması bunların muhtemelen karasal kökenli orga-

nik maddelerden türemiş 3. tip kerojen olduklarını veya organik

maddece oldukça fakir ana kaya olduklarım göstermektedir

(Şekil-2). Dolayısıyla bunların petrol, yönünden hiçbir potan-

siyelleri yoktur. Ancak, bir miktar gaz üretmiş olabilirler.

Ana. Kaya .Potansiyeli: Rock-Eval analizlerinden

yararlanarak ana kaya potansiyeli hakkında nicelik, yönünden

bir fikir elde edilebilmektedir. Jenetik Potansiyelin {S1+S2X bir

ton. ana kayada kg hidrokarbon cinsinden ifadesine ana kaya.

potansiyeli denilmektedir. Ana kaya potansiyelinin nicel,

sınıflaması Tissot ve Weite (1978)'e göre şöyledir:

(S 1 + S;2) < 2 kg/ton: Petrol ana kayası olamaz, ancak ender

olarak doğal gaz ana kayası olabilir,

2 kg/ton < (S1+S2) < 6 kg/ton: Orta derecede potansiyele

sahip ana kaya.

(Sı + S;2,) > 6 kg/ton: İyi derecede potansiyele sahip ana

kaya.

Bu sınıflamadan, yararlanarak çizelge-2'deki Jenetik

Potansiyel değerlerini yukarıda verilen birimlere çevirdiğimiz

zaman, çok düşük, değerler elde edildiği görülür. Bu dorumda gerek.

Kozluca formasyonu ve gerekse.Bozbel formasyonu, kesinlikle

petrol ana kayası olamazlar. Ancak çok ender olarak doğal gaz

ana kayası olabilirler1.

ANA KAYA OLGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ

inceleme alanındaki ana. kayaların olgunluklarını belirle-

mek için. 'vitrin.it yansıması ölçümleri ile ilik kri.sta.llik

ölçümleri yapılmıştır;.

Vitrinit Yansıması Ölçümleri

Organik maddece zengin tortul kayaçların içerisinde

bulunabilen vitrinit maseralinin yansıma değerinin, ölçülmesi

ile bir kayacın olgunluk, derecesi kolayca anlaş üabilmcktedir

Ana kaya içindeki organik madde (kerojen) diğer maddelerden

çeşitli, yöntemlerle ayrılır ve elde edilen kerojenden parlatılmış.

kesitler hazırlanarak ölçümler yapılır..

Yansıma (reflektans) değeri. (Ro), parlatılmış yüzey üzerine

gönderilen ışıktan, yansıyan miktarının emilene oranıdır. Par-

latılmış yüzeylerden itibaren gerçekleştirilen vitrinit yansıması

miktarları» bir fotometre aracılığı ile sayısal değerlere

dönüştürülebilmektedir. Bu, bîr ana kayacın, olgunluk derecesini

tespit etmede kullanılan en. güvenilir yöntemlerden biridir (Ray-

naud ve Robert, 1976; urban, 1976; Tissot ve Weite, 1978'; Bo-

stick, 1979; Teichmüller ve Tcichmüller, 1979; Robert, 1980).

Vitrinit yansıması ölçümlerinden elde edilen Ko değeri

0.5'den küçük olanlar henüz diyajenez aşamasında, olan olgun-

laşmamış .ana kayalardır., Ro=Ö.,5~2,Ö arasında olan kayaçlar ka~

tajenez evrede olup olgunlaşmış ana kaya olarak kabul edilmekte,

ve .ancak bu, kayaların petrol ve doğal gaz üretmiş olabilecekleri

belirtilmektedir. Ro değeri 2.0-4.0 arasımda olan kayalar ise ma-

tajenez evrede, olup aşırı olgunlaşmış kayalar olup yalnızca, gaz

verebilirler (Raynaud ve Robert, 1976; Bowel ve diğ., 1978; Tis-

sot ve Weite, 1978; Bostick, 1979).

Sivas havzasında ana kaya özelliği taşıyan, iki ayrı

formasyonda ölçülen, üç ayrı kesitten seçilen 9 örnek üzerinde

•vitrinit yansıması, ölçümleri yapılmıştır (Çizelge-3).

Ipresiyen yaşlı Kozluca, formasyonunda seçilen 4 örnekten

hiçbirinde ölçüm yapılacak vitrinit maserali bulunamamıştır.

Lütesiyen yaşlı Bozbel formasyonunda ölçülen, iki ayrı

kesitten, seçilen örneklerde ise Karabel Dere kesitinden seçilen

üç örnekten birinde, Değirmenboğazı kesitinden seçilen iki

örnekten birinde vitrinit meseralleri bulunarak ölçümler

yapılmıştır, ölçüm için. seçilen 9 adet örnekten sadece ikisinde

ölçüm yapılabilmiştir..
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Ölçümü yapılan örneklerin organik madde tipleri de göz

önüne alınarak değerlendirmeleri yapılmıştır (Şekil-3). Buna

göre;

örnek no: K-4 (Bozbel form., Karabel Dere. kesiti): örnek

içinde taşınmış 11 ve yerli. 39 adet organik madde bulunmuştur

(Şekil-3a). Yerli topluluklar üzerinde yapılan ölçümlerde

yansıma değerlerinin dağılımı Ro=ö.,8 - 1.0 arasındadır..

Ortalama değer ise 0.9'dur.

Örnek no: D-7 (Bozbel form.,, Değirmenboğazı kesiti):

örnek içinde taşınmış 22. ve yerli 18 olmak üzere toplam: 40 adet.

organik madde bulunmuştur (Şekii-3b). Yerli topluluklar

özerinde yapılan ölçümler sonucu vitrinit yansıması değerleri

Ro= 0.7 - 0.85 arasında dağılım göstermektedir. Bu örneğin

ortalama değeri ise 0.78*dir.

Bu ölçümlere göre,, Bozbel formasyonu vitrinit yansıması

açısından katajenez evrenin petrol oluşum zonu içinde yer

almaktadır (Şekil-4).

tllit Kristallik Ölçâmleri

Illit kristallik .derecesinden yararlanarak lortaların hangi

olgunluk asama.sm.da oldukları ve kolayca, anlaşilabilmektedir.

Bunun için Kozluca ve Bozbel formasyonlarından seçilen 19

adet. örneğin kil analizleri yapılmıştır (Şekil-5). Örneklerde Mİ

minerali, olarak, az. oranlarda ill.it ve. montmorillonit ve- oldukça

bol olarak klorit .gözlenmiştir. Kozluca formasyonunda

illit-klorit ve çok. az montmorillonit, Bozbel formasyonunda ise

illit-klorit-mon.tm.orîllonit parajenezi vardır..

Bozbel formasyonunda ölçüm yapılabilecek, ideal illit

pikleri elde edilememiştir. Kozluca formasyonunda ise sadece

0-2 ve 0-4 numaralı örneklerde ölçüm yapılabilecek ideal pikler

elde edilmiştir. Bu piklerde yapılan ölçümler sonucu illit

kristallik derecesi 2 mm., civarında bulunmuştur. Bu değer Kiibler

(1968 y in sınıflamasında ankimetamorfizma zonuna karşılık

gelmektedir. Dolayısıyla Kozluca formasyonu da yeterli,

olgunluğa erişmiş durumdadır.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR

Sivas havzasında şimdiye kadar açılan petrol amaçlı tek

kuyu Celalli-1 sondajıdır, bo kuyuda 3643 m. kalınlığında Oli-

gosen yaşlı bîr istif kesilerek kuyu terkedilmiştir,. Dolayısıyla

saha çalışmalarında tespit edilen ve ana kaya. özelliği taşıyan

form.asyoniaa-d.aii hiçbirisi bu kuyuda kesilememiştir. Bu nedenle

ana kaya özelliği gösteren iki ayrı formasyondan tip kesitler

ölçülerek sistematik örnek alımları yapılmış ve daha sonra bu

ŞekiI-3. Eosen yaşlı Bozbel formasyonuna ait örneklerdeki

vitrinit dağılımları

Figure-3. Vitrinite distributions belonging to samples from
Bozbel formation or Eocene age
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' Şekil-4. Vitrinit yansıması ve kerojen tipi açısından petrol ve
gaz zonlarmın yaklaşık sınırları (Tissot v eWelte, 1978)

•• Figüre-4. Apprximate boundaries of the oil ad gas zones in terms
of vitrinite reflectance .and kerogen 'type (Tissot and

Weite, 1978)

örneklerin laboratuvarlarda organik jeokimyasal incelemeleri

gerçekleştirilmiştir.

Toplam organik karbon miktarı yönünden Kozluca

formasyonuna ait örnekler oldukça düşük değerler verirken

Bozbel formasyonuna ait bir örnek orta, diğerleri ise yine düşük

değerler vermiştir',

Rock-Eval analizlerinden her iki formasyonda düşük H/C

oranının elde edilmesi ve ana kaya potansiyelinin azlığı, bu

birimlerin hiçbir hidrokarbon potansiyeli taşımadıklarını

göstermektedir.

Organik maddelerin olgunluk derecelerini belirlemek için

yapılan vitrinit yansıması ölçümlerinde» Bozbel formasyonuna

ait örneklerin katajenez evrenin petrol oluşum zonu içinde, yer

aldıkları gözlenmiştir. Kozluca formasyonuna ait örneklerde

yapılan il lit kristallik ölçümlerinde birimin yeterli olgunluğa

eriştiği tespit edilmiştir.,

Analizlerden elde edilen sonuçları topluca değerlendirirsek,

Sivas havzasında yüzey ley en ana kayaların kesit ölçülen

bölgelerde,, hidrokarbon üretebilecek olgunluğa erişmesine

karşın, organik maddece son derece, fakir olmaları nedeniyle hiç

bir petrol potansiyelleri yoktur.. Ancak az- miktarda doğal gaz

üretebilirler.
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