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Öz: Petrol araştırma ve üretimi için rezervuar kalitesi hakkında detaylı araştırma yapmak, petrol arama ve
değerlendirme çalışmalarının maliyetinin oldukça yüksek olması nedeniyle, maliyeti düşürmek için oldukça önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Haymana-Polatlı havzası içerisinde yer alan Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan
Mollaresul formasyonunun petrol hazne kaya kalitesini belirlemektir. Kireçtaşlarının rezervuar kalitesi, standart
arazi çalışmaları ve laboratuvar analizleri yapılarak, gözeneklilik-geçirgenlik analizleri ve petrografik incelemeler
yardımıyla ortaya konulmuştur. Arazi çalışmalarında formasyonun masif ve tabakalı olduğu düzeyler gözlenmiştir.
İncelenen birim sığ denizel bir ortamdan gittikçe derinleşen deniz ortamında çökelmiştir. Gözeneklilik-geçirimlilik
analizlerine göre birim %30 ile %45 arasında gözeneklilik, 5.2 ve 7.7 md arasında değişen geçirimlilik değerlerine
sahiptir. Formasyonun; tabakalı, bol çatlaklı ve erime boşluklu olması birimde iyi bir gözeneklilik oluşturmuştur.
Ancak, gözenekliliği büyük ölçüde artıran formasyondaki kırık ve çatlakların ikincil kalsit, demirli (Fe) ve manganlı
(Mn) çimento ile dolması nedeniyle geçirgenlik değerleri gözeneklilik kadar yüksek değildir. Sonuç olarak, arazi ve
laboratuvar çalışmalarına göre Mollaresul formasyonu orta dereceli hazne kaya niteliği göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Haymana, kireçtaşı, Mollaresul, petrol, rezervuar
Abstract: Detailed research on the quality of the reservoir for oil research and production is very important to reduce
costs because of the high cost of oil exploration and evaluation. The aim of this study is to determine petroleum
reservoir rock quality of the Mollaresul formation which is composed of Jurassic-Lower Cretaceous aged limestones
within the Haymana-Polatlı basin. The reservoir quality of the limestones was determined by standard field studies
and laboratory analyzes, porosity-permeability analyzes and petrographic studies. In the field studies, the formation
is observed as massive and stratified, and it is deposited from a shallow to deeper marine environment. According to
porosity-permeability analyses, the porosity values of the formation are between 30% and 45%, and the permeability
values are between 5.2 and 7.7 md. Layered, abundant cracked and karstic cavities of the formation formed a good
porosity in the formation. Although fractures and cracks in the formation greatly increased porosity, secondary
calcite, ferrous (Fe) and manganese (Mn) cement filling the fractures and cracks did not make the permeability
as high as the porosity. In conclusion, according to the field and laboratory studies, Mollaresul formation shows a
moderate reservoir rock quality.
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GİRİŞ

Haymana formasyonlarının türbiditik kumtaşları
ise petrol hazne kaya özelliğindedir (Görür ve
Derman, 1978). Haymana ve Karapınar yaylası
formasyonları hazne ve kaynak kaya özellikleri
göstermesine rağmen Çaldağ formasyonu hazne
kaya olarak önem arz etmemektedir (Sonel
vd., 1999; Ayyıldız ve Ergene, 2016). Tuz Gölü
Havzası Kuzeyi’nde Haymana Formasyonu’nun
organik madde miktarının Haymana-Polatlı
bölgelerinde KKD’dan GGB’ya doğru azaldığı,
Bala-Kırıkkale arasında ise KKD’dan GGB’ya
doğru arttığı, organik madde türünün hemen
hemen her yerde Tip III kerojenden oluştuğu,
olgunlaşmanın petrol-erken gaz zonunda olduğu
Acar (2000) tarafından belirtilmiştir. Haymana
Polatlı havzasında en aktif volkanik faaliyetler
Neojen döneminde gelişmiştir. Bölge tektonik
yapısını sıkışma rejimi altında kazanmıştır. Bunun
sonucunda bölgede hakim olarak kıvrımlar, normal
faylar ve ters faylar (bindirmeler ve büyük açılı
ters faylar) gelişmiştir (Sonel vd., 1996). İnceleme
alanındaki ters fay Dereköy bindirmesidir. Çalışma
alanındaki antiklinal Haymana antiklinalidir

Çalışma alanı, Haymana-Polatlı havzası içinde
Yenimehmetli ve İkizce mahalleri arasında Çayraz
köyünün güneyi ile Haymana ilçesi arasında
yer almaktadır (Şekil 1). Haymana-Polatlı
havzasında mostra veren bitümlü kumtaşları
pek çok araştırmacı tarafından stratigrafik ve
sedimantolojik olarak incelenerek, havza evrimini
anlamak ve petrol potansiyelini ortaya koymak
amaçlı araştırma ve incelemelerde bulunulmuştur
(Rigo de Righi ve Cortesini, 1960; Turkish Gulf
Oil, 1961; Yüksel, 1970; Akarsu, 1971; Norman,
1972; Uğurtaş, 1975; Arıkan, 1975; Sirel, 1975;
Gökçen, 1976; Ünalan vd., 1976; Turgut, 1978;
Görür ve Derman, 1978; Derman, 1980; Toker,
1979 a,b; Görür, 1981; Şengör ve Yılmaz, 1981;
Ünalan ve Yüksel, 1985; Capraru, 1991; Demirel
ve Şahbaz, 1994; Sonel vd., 1996; Ayyıldız ve
Sonel, 2000; Aydemir, 2011; Ayyıldız ve Ergene,
2016; Okay ve Altınel, 2016). Haymana-Tuzgölü
ve Bala yörelerinde Üst Kretase-Eosen yaş
aralığında yaklaşık 10 000 metre kalınlığındaki
birimler Haymana, algli kireçtaşı, Küredağ,
Çayraz ve Bala formasyonları adı altında Arıkan
(1975) tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada,
Üst Kretase ve daha yaşlı birimler ana kaya,
Paleosen karbonatları ile Eosen ve Oligosen
kumtaşları ise hazne kaya olarak yorumlanmıştır.
Sonel vd. (1996) tarafından Tuzgölü Havzası’nda
petrol arama amaçlı yapılan çalışmada Haymana,
Bala ve Tuzgölü bölgeleri olarak değerlendirilen
havzaların bir olduğu ileri sürülmüş ve her üç
bölgede yüzeyleyen birimlerde karşılaştırma
ve değerlendirme yeniden yapılmıştır. Havza
Haymana-Polatlı, Bala-Kırıkkale, Ş.KoçhisarAksaray olarak alt bölümlere ayrılarak
incelenmiştir. Söz konusu çalışmada; HaymanaPolatlı bölgesinde yaşlıdan gence doğru
Haymana, Kartal, Çaldağ, Kırkkavak, Eskipolatlı,
Çayraz
ve
Cihanbeyli
formasyonlarının
bulunduğu belirtilmiştir. Kırkkavak ve Kartal
formasyonlarının şeyl birimlerinin petrol kaynak
kaya (Ayyıldız ve Sonel, 2000), Eskipolatlı ve

Bu çalışmada, Türkiye’deki petrol arama
ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak
amacıyla, Haymana-Polatlı havzasında yer
alan, Haymana yakın civarında yüzlek veren
Jura-Alt Kretase yaşlı Mollaresul formasyonu
kireçtaşlarının petrol hazne kaya özellikleri
gözeneklilik-geçirimlilik analizleri ve petrografik
incelemelerle ortaya konulmuştur.
MATERYAL VE YÖNTEM
Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşlarının rezervuar
kalitesini belirlemek için standart saha ve
laboratuvar teknikleri kullanılmıştır. Kireçtaşlarının
sedimantolojik özelliklerini tanımlamak için
araziden alınan ondört adet el örneğinden ince
kesit yapılarak optik mikroskopta petrografik
analizler (tane durumu, fosil içeriği, fosil oranı,
tane bileşimi ve doku) yapılmıştır. Örnekler, Folk
(1959) ve Dunham (1962) sınıflandırmalarına
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göre tanımlanmıştır. Porozimetre (Hellium gazı
genleşme porozimetresi) ve permeametre (Temco
RCH serisi model) kullanılarak gözeneklilik ve
geçirgenlik onbir adet örnek üzerinde ölçülmüştür.
Bu analizler tapalar üzerinde yapılmıştır. Tapaların
standart ölçüleri 2.5 cm çapında ve 5-6 cm

uzunluğunda olup, rezervuar kaya analizleri Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği
laboratuvarında, petrografik incelemeler Ankara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü laboratuvarında yapılmıştır.

Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru ve jeoloji haritası (Sonel ve diğ., 1996)
Figure 1. Location and geological map of the study area (Sonel et al., 1996)
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MOLLARESUL FORMASYONU’NUN
JEOLOJİSİ

Kireçtaşlarından
oluşan
Mollaresul
formasyonu ilk olarak Ünalan (1976) tarafından
adlandırılmıştır. Daha önce aynı sahada
çalışanlardan Yüksel (1970) ve Sirel (1975)
aynı formasyonu Çaldağ formasyonu, Akarsu
(1971) ise Çengeldağ formasyonu adı altında
incelemişlerdir. Birim çalışma alanında Mollaresul
yaylası dolaylarında Haymana yakın doğusunda
Haymana antiklinalinin çekirdeğinde yüzlek
vermektedir (Şekil 1). Mollaresul formasyonun
kalınlığı Dellaloğlu’na (1991) göre 250-300 m,
Ünalan ve Yüksel (1985)’e göre de 420 m’dir.
Tamamen kireçtaşlarından oluşan bu formasyon
yer yer tabakalı, yer yer de masif ve tabakasızdır.
Birimin tabakalı olduğu yerler, Çıtrık ve Apdullah
ahılı mevkileridir. Kireçtaşları bu mevkilerde açık
sarı renkli, oldukça kırılgan çatlaklar arası kalsit,
mangan ve demir çimentolu, tabaka kalınlıkları 5
cm ile 30-40 cm arasında değişmektedir. Tabaka
eğimleri 55 GB ve 85 GB arasında değişmektedir
(Şekil 3). Formasyonunun masif kısımları;
Çaldağ tepe ile Küçükçal tepe ve civarında
gözlenmektedir. Grimsi beyaz ve sarı renkli olup
çört yumruludur. Bol erime boşluklu, çatlaklı ve
çatlaklar arası ikincil kalsit çimento dolguludur.
Masif kesimleri bol çatlaklı ve erime boşlukludur.
Erime boşlukları yüksek derecede gözeneklilik
oluşturur (Şekil 4). Kireçtaşlarının bol çatlaklı
olması, gözenekliliği ve geçirimliliği artırması
açısından umut vericidir.

Çalışma alanında Jura-Alt Kretase yaşlı Mollaresul
formasyonu en yaşlı birimdir. Üst Kretase yaşlı
Ankara Karmaşığı birimin üzerinde tektonik
dokanakla yer almaktadır. Ankara karmaşığının
içinde Permo-Karbonifer-Kretase yaşlı kireçtaşı
blokları, Triyas yaşlı metagrovaklar, volkanik
kayaçlar ve ofiyolitik karmaşığa ait birimler
bulunmaktadır. Temel birimleri üzerine Geç
Kampaniyen-Eosen yaşlı ve sürekli bir istif sunan
sedimanter birimler gelmektedir. Bu birimler
Haymana (Geç Kampaniyen-Maastrihtiyen),
Kartal (Paleosen-Orta Eosen), Çaldağ (Paleosen),
Kırkkavak (Paleosen), Eskipolatlı (Eosen)
ve Çayraz (Orta Eosen) formasyonlarıdır.
Üst Kretase-Eosen zaman aralığında denizin
havzadaki transgresif ve regresif özeliklerine
bağlı olarak birimlerde yanal ve düşey yönde
litofasiyes değişiklikleri gözlenir. Ayrıca, bu
zaman aralığında havzanın derin kısımlarında filiş
karakterli birimler çökelirken kenar kısımlarında
ise karasal ve sığ denizel birimlerin çökeldiği,
birbirleriyle yanal ve düşey yönde ilişkide
bulundukları gözlenmiştir. Bu birimlerin üzerine
açısal uyumsuz olarak Miyo-Pliyosen yaşlı
Cihanbeyli formasyonu gelmektedir (Sonel vd.,
1996) (Şekil 2).
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Şekil 2. Haymana-Polatlı havzasının genelleştirilmiş stratigrafik sütün kesiti (Sonel vd., 1996)
Figure 2. Generalized column section of Haymana-Polatlı basin (Sonel et. al., 1996)
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Yıldız dağı güneyinde aynı nitelikteki kireçtaşları
Ankara karmaşığı içinde küçük bloklar halinde
gözlendiği için birim alloktondur. Birimin
Apdullah ahılı mevkiinde yeni yol üzerinde
ortaya çıkan mostrasına göre formasyonun
tabaka kalınlıkları 30 cm’den 10 cm’ye değişerek
Haymana formasyonuna dereceli geçişli dokanak
yapmaktadır. Haymana ve Mollaresul formasyonu
birlikte monoklinal kıvrımlanmaya uğramıştır
(Şekil 5). Bu nedenlerle, formasyon inceleme
alanında otoktondur.
Mollaresul Formasyonu’na Ünalan (1976)
Üst Kretase-Alt Kretase, Dinçer (1978) Üst JuraÜst Kretase (Türoniyen) ve Toker (1979) Üst
Jura-Alt Kretase yaşını vermişlerdir. Mollaresul
formasyonunun yaşıyla ilgili yukarıda da belirtildiği
gibi tam bir kesinlik yoktur. Ancak, formasyonda
tespit edilen Globigerina sp., Marginotruncano
sp. fosilleri Turoniyen-Santoniyen yaş aralığını
vermektedir (Şekil 6a) Formasyondaki Radiolaria
sp.ve sünger spiküllerinin artması birimin sığ
denizel ortamdan daha derinleşen bir ortama
doğru çökelimin olduğuna işaret etmektedir (Şekil
6b). Rotalipora sp., Trocholina sp. fosilleri Alt
Kretase’yi ve derinleşen deniz ortamında çökelimi
belirtmekte olup (Şekil 6c), birim içindeki
tabakalı kireçtaşlarından alınan örneklerde
bulunan Marginotruncano sp. Radiolaria sp ve
sünger spikülleri; tabakalı kireçtaşlarının derin
deniz ortamında Üst Kretase’de oluştuğunu
yansıtmaktadır. Bu bulgular çevresinde inceleme
alanında jeolojik haritada verilen A-A’ hattı
boyunca genelleştirilmiş stratigrafik kolon kesit
Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 3. Mollaresul formasyonu kireçtaşlarının tabakalı
kısmının uzaktan görünümü, birim ince- orta katmanlı
olup GB’ya eğimlidir.
Figure 3. Remote view of the layered part of the
limestones of Mollaresul formation, they are thin to
medium bedded and dip to SW.

Çalışma alanında Haymana formasyonu
örtü kaya olarak Mollaresul formasyonunu
üzerine gelmektedir. Gönenç (1978)’e göre;
Yenimehmetli’de yüzeyleyen Üst Jura-Alt Kretase
yaşlı kireçtaşlarının Mollaresul formasyonu
olarak kabul edilse de, bunların ofiyolitik melanjla
birlikte gelen allokton blok olma olasılığı vardır.
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Şekil 4. Mollaresul formasyonunun masif kireçtaşlarındaki erime boşlukları
Figure 4. Karstic cavities in the massive limestones of Mollaresul Formation
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Şekil 5. Mollaresul formasyonuyla Haymana formasyonu arasındaki dereceli geçişli dokanak. Her iki birim birlikte
monoklinal kıvrımlanmaya uğramıştır. (Apdullah ahılı civarında Gölbaşı-Haymana arasında yeni yol üzeri)
Figure 5. Gradual transition between Mollaresul formation and Haymana formations, and a local monocline which
affected both formations.(near Abdullah Ahılı on the new roads between Gölbaşı-Haymana)
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Şekil 6. a. Turoniyen-Santoniyen yaş aralığını temsil eden Globigerina sp., Marginotruncano sp. b. Derin deniz
ortamını temsil eden Radiolaria sp. ve sünger spikülleri c. Alt Kretase’yi ve derinleşen deniz ortamında çökelimi
belirten Rotalipora sp., Trocholina sp. fosilleri
Figure 6. a. Globigerina sp. and Marginotruncano sp. fossils representing the Turonian-Santonian age b. Radiolaria
sp. and sponge spicules representing deepening environment c. Rotalipora sp. and Trocholina sp. fossils representing
the Lower Cretaceous and deepening marine environment

188

Mollaresul Formasyonunun (Haymana-Ankara) Petrol Hazne Kaya Özellikleri

Şekil 7. Çalışma Alanının genelleştirilmiş stratigrafik sütün kesiti (A-A’ Apdullah Ahılı)
Figure 7. Generalized column section of the study area (A-A’ Apdullah Ahılı)

PETROGRAFİK İNCELEMELER

1), dokusu, fosil tipleri ve bu fosil tiplerinin
oranları belirlenerek Folk (1959) ve Dunham
(1962)’ye göre kireçtaşı örnekleri (Çizelge 2, 3)
sınıflandırılmıştır. Formasyonunun tabakalı olan
kısımları hazne kaya özelliği taşır. Kireçtaşları
çatlaklı olup, petrografik incelemeler çatlakların
ikincil kalsit, demir (Fe) ve mangan (Mn) çimento
dolgulu olduğunu göstermektedir.

Mollaresul formasyonunun arazi gözlemlerinden
sonra hazne kaya özelliklerini araştırmak
için araziden toplanan ondört adet kireçtaşı
numunesinden ince kesitler oluşturarak petrografik
incelemeler yapılmıştır. Örneklerin tane durumu,
taneler arasındaki çimento durumu (Çizelge
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Ayfer ÖZDEMİR

Çizelge1. Mollaresul formasyonu kireçtaşı örneklerinin çimento tipi
Table 1. Cement type of Mollaresul formation limestone samples
Örnek no

Çimento

1

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

2

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

3

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

4

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

5

Matriks biraz daha fazla, İkincil kalsit ve Fe dolgu

6

Matriks biraz daha fazla, İkincil kalsit ve Fe dolgu

7

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

8

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu, Fe oranı fazla

9

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

10

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

11

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

12

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

13

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

14

Tane destekli, İkincil kalsit ve Fe dolgu

Kireçtaşları Echinid, Alg, Brachiopod,
Gastropod
kavkıları,Trocholina
sp.,
Rotalipora sp., Radiolaria sp. , Globigerina
sp., Marginotruncano sp., Sünger spikülü ve
Foraminifer fosilleri içermektedir. Kireçtaşı
örnekleri %60-80 oranında intraklast, %10 ooid,

%3-15 Foraminifer, %5 Brachiopod kavkı, %2-10
pizoid, %10-25 Echinid,, %15-20 Trocholina sp.,
%10-15 Rotalipora sp., %10-15 Radiolaria sp., %5
Alg, %5 Sünger spikülü, %2-5 Gastropod kavkı,
%2-5 Globigerina sp. ve %2-5 Marginotruncano
sp. içermektedir (Tablo 2).
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Çizelge 2. Mollaresul formasyonu kireçtaşı örneklerinin fosil içeriği ve oranları
Table 2. Fossil content and proportions of Mollaresul formation limestone samples
Örnek no

Fosil
Oranı

1

%35

Echinid, Alg, Brachiopod
kavkı, Foraminifer

İntraklast %60, Foraminifer %15, Brachiopod kavkı
%5, Echinid %10, Alg %5, pizoid %5

2

%20

Echinid

İntraklast %70, Echinid %20, Ooid%10

3

%35

Echinid, Brachiopod
kavkı, Gastropod,
Foraminifer

İntraklast %65, Echinid %15, Gastropod %5,
Brachiopod kavkı %5, Foraminifer %10

4

%25

Echinid

İntraklast-%75, Echinid-%25

5

%30

6

%30

7

%30

8

%25

İntraklast-%70, Trocholina sp. %20, Rotalipora sp.
%10
İntraklast %70, Trocholina sp. %15, Rotalipora sp.
%15
İntraklast-%70, Radiolaria sp.%15, Rotalipora sp.
%10, Sünger spikülü %5
İntraklast %80, Foraminifer %5, Echinid %5,
Gastropod %2, pizoid %2

9

%15

Trocholina sp., Rotalipora
sp.
Trocholina sp., Rotalipora
sp.
Radiolaria sp., Rotalipora
sp.,, Sünger spikülü,
Echinid, Foraminifer,
Gastropod
Globigerina sp.,
Marginotruncano sp.,
Radiolaria sp.

10

%15

Echinid, Foraminifer

11

%20

Gastropod, Foraminifer

12

%15

13

%15

14

%20

Fosil İçeriği

Echinid, Foraminifer,
Gastropod
Echinid, Foraminifer,
Gastropod
Foraminifer, Gastropod

Tane Bileşimi (%)

İntraklast %80, Radiolaria sp. %10, Globigerina sp.,
%5, Marginotruncano sp. %5
İntraklast %85, Echinid-%9, Foraminifer %6
İntraklast %80, pizoid %10, Foraminifer %7,
Gastropod %3
İntraklast %85, Echinid-%10, Foraminifer %3,
Gastropod %2
İntraklast %85, Echinid %10, Foraminifer %3,
Gastropod %2
İntraklast 80, Foraminifer %7, Gastropod %3, pizoid
%10

Sparitik ve mikritik doku, bol çatlaklı ve
ortalama %23 oranında fosil içeriğine sahip
kireçtaşı örnekleri Folk (1959)’a göre kötü
yıkanmış biyosparit, Dunham (1962)’a göre ise
İstif taşı olarak tanımlanmaktadır. Mikrit dokulu

ortalama %26 fosil içeriğine sahip kireçtaşları
Folk (1959)’a göre seyrek paketlenmiş biyomikrit,
Dunham (1962) referans alındığında ise vake taşı
olarak adlandırılmıştır.

191

Ayfer ÖZDEMİR

Çizelge 3. Dunham (1962) ve Folk (1959)’a göre Mollaresul formasyonunun karbonat kaya sınıflandırması
Table 3. Carbonate rock classification of Mollaresul formation according to Dunham (1962) and Folk (1959)
Örnek no

Dokusu

Dunham (1962)

Folk (1959)

1

Sparitik ve mikritik doku, bol çatlaklı

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

2

Sparitik ve mikritik doku, bol çatlaklı

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

3

Sparitik ve mikritik doku, bol çatlaklı

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

4

Sparitik ve mikritik doku, bol çatlaklı

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

5

Mikritik doku, bol çatlaklı

Vake taşı

Seyrek paketlenmiş biyomikrit

6

Mikritik doku, bol çatlaklı

Vake taşı

Seyrek paketlenmiş biyomikrit

7

Mikritik doku, bol çatlaklı

Vake taşı

Seyrek paketlenmiş biyomikrit

8

Mikritik doku, bol çatlaklı

Vake taşı

Seyrek paketlenmiş biyomikrit

9

Fe oranı fazla, mikritik doku

Vake taşı

Seyrek paketlenmiş biyomikrit

10

Fe oranı fazla, sparitik ve mikritik doku

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

11

Fe oranı fazla, sparitik ve mikritik doku

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

12

Fe oranı fazla, sparitik ve mikritik doku

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

13

Fe oranı fazla, sparitik ve mikritik doku

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

14

Fe oranı fazla, sparitik ve mikritik doku

İstif taşı

Kötü yıkanmış biyosparit

GÖZENEKLİLİK- GEÇİRİMLİLİK
ANALİZLERİ

numaralı örneklerin geçirimlilik değerlerinin diğer
örneklere nazaran yüksek olduğu gözlenmektedir
(Şekil 8).

Kireçtaşlarının gözeneklilik-geçirgenlik tayinlerine göre birimin gözeneklilik değerleri,

Formasyonda yüksek gözeneklilik değerlerine
karşın geçirimliliğin bu oranda yüksek olmaması
geçirimliliği azaltıcı etmenler olduğunu gösterir ki
bunlar, çatlakların ve tabakaların arasının ikincil
kalsit (CaCO3), demir (Fe) ve mangan (Mn)
çimento ile dolmasıdır (Şekil 9).

%30 ile %45 arasında, geçirgenlik değerleri ise 5,2
md ile 7,7 md arasında değişmektedir (Çizelge-4).
Kireçtaşı örneklerinin gözeneklilik ve
geçirimlilik değerleri incelendiğinde 4 ve 3
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Geçirimlilik (md)

Çizelge 4. Mollaresul Formasyonu’nun gözeneklilik ve geçirimlilik değerleri
Table 4. The porosity and permeability values of Mollaresul formation
Örnek

Gözeneklilik %

Geçirimlilik(md)

1

35

6.59

2

37

6.24

3

30.3

7.62

4

30

7.7

5

35

6.6

6

40

5.77

7

42

5.8

8

45

5.14

9

45

5.76

10

40

5.8

11

48

5.2

8
7,6
7,2
6,8
6,4
6
5,6
5,2
4,8
4,4
4

4
3

1
5

2
6

9

7

8

10

11
25

30

35
40
Gözeneklilik (%)

45

Şekil 8.şekil
Mollaresul
formasyonunun Gözeneklilik ve geçirimlilik değerleri
8
Figure 8. The relationship between porosity and permeability of Mollaresul formation

193

50

Ayfer ÖZDEMİR

CaCO
CaCO

CaCO

Şekil
9
Şekil
9. Mollaresul
kireçtaşı örneklerinde çatlaklar arası ikincil kalsit, Fe ve Mn çimento
Figure 9. Secondary calcite, Fe and Mn cement in between cracks of Mollaresul limestone samples
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kireçtaşlarından alınan örneklerde bulunan
Marginotruncano sp., Radiolaria sp. ve
sünger spikülleri; tabakalı kireçtaşlarının derin
deniz ortamında Üst Kretase’de oluştuğunu
yansıtmaktadır.

Genel olarak, Mollaresul formasyonunun
gözeneklilik
değerleri
%30’dan
yüksek,
geçirgenliği
ise
5.2-7.7
arasındadır.
Formasyonunun bol çatlaklı, erime boşluklu,
tabakalı litolojiye sahip olması birimde yüksek
gözenekliliğe neden olmuş ancak, çatlakların
ikincil kalsit, Fe ve Mn çimento ile dolması
geçirimlilik değerlerinin düşük olmasına sebep
olmuştur. Leverson (1967) değerlendirmesine
göre Mollaresul Formasyonu orta derece hazne
kaya özelliği göstermektedir.

Gözeneklilik-geçirimlilik analizlerine göre
birim %30 ile %45 arasında gözeneklilik, 5.2 ve
7.7 md arasında değişen geçirimlilik değerlerine
sahiptir. Formasyonun; tabakalı, bol çatlaklı ve
erime boşluklu olması birimde iyi bir gözeneklilik
oluşturmuştur. Ancak, gözenekliliği büyük ölçüde
artıran formasyondaki kırık ve çatlakların ikincil
kalsit, demirli (Fe) ve manganlı (Mn) çimento
ile dolması nedeniyle geçirgenlik değerleri
gözeneklilik kadar yüksek değildir. Sonuç olarak,
arazi ve laboratuvar çalışmalarına göre Mollaresul
formasyonu orta dereceli hazne kaya niteliği
göstermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Jura-Üst Kretase yaşlı Mollaresul Formasyonu
kireçtaşlarından oluşmaktadır. Bu kireçtaşları bazı
yerlerde masif bazı yerlerde ise tabakalı özellik
gösteren bol erime boşluklu, yer yer çört yumrulu
ve mikritik olarak gözlenir. Hem masif hem de
tabakalı olduğu yerlerde bol çatlaklı özelliktedir
ve çatlaklar ikincil kalsit, Fe ve Mn çimento ile
doludur.
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Formasyonun Apdullah ahılı mevkiinde
yeni yol üzerinde ortaya çıkan mostrasına göre,
Haymana formasyonuyla dereceli geçişli dokanak
yapması, formasyonun inceleme alanında otokton
olduğunu göstermektedir.
Formasyondan alınan kireçtaşı örneklerinde
yapılan petrografik incelemelere göre masif
kireçtaşları, Folk, (1959) kireçtaşı sınıflamasına
göre, kötü boylanmış biyosparit, Dunham (1962)
kireçtaşı sınıflamasına göre de istif taşıdır.
Tabakalı kireçtaşları ise Folk (1959)’a göre seyrek
paketlenmiş biyomikrit, Dunham (1962)’ye göre
vake taşıdır.

EXTENDED SUMMARY
Reservoir quality is very important for oil research
and production because the cost of oil exploration
and evaluation is very high. Detailed information
on reservoir quality is required to reduce costs. The
aim of this study is to define petroleum reservoir
rock quality of Mollaresul formation which is
composed of the Jurassic- Lower Cretaceous
aged limestones in the Haymana-Polatlı basin.

Kireçtaşlarının içerdiği Globigerina sp.
ve Marginotruncano sp. fosilleri TuroniyenSantoniyen
yaş
aralığını
vermektedir.
Formasyondaki Radiolaria sp. ve sünger
spiküllerinin artması birimin, sığ denizel
ortamdan daha derinleşen bir ortama doğru
çökelimin olduğuna işaret etmektedir. Tabakalı
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