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ÖZET :

Petrolün, su ihtiva eden rezervuara yerleşmesi sırasında kovamadığı bir
miktar su bahis konusudur. Yani nezervuar yüzde belli bir miktarda tuzlu
su ihtiva etmektedir. Böyle bir ortam jeofizik olarak «İletken sıvıyla ıslan-
mış dielektrik tanecikler ortamı» şeklinde mütalea iedilebilmiş ve bu ortam-
da rezis tivitenin frekansa bağlı olabileceği teorik olarak gösterilmiştir. Böy-
lece indüklenmiş polarizasyon metodunun petrol zonlarmm değerlendirilme-
sinde kullanılabileceği tesbit edilmiş ve petrol kuyularında, muhtemel pet-
rol horizonlanyla ilgili olarak I. P. loğu alınması gereği ortaya çıkmıştır.
Dolayisiyle petrol horizonlanyla ilgili ek bir enterpretasyon değeri bulunmuş-
oluyor.

ABSTRACT :

In the 'migration petroleum into the reserveir there always remains some
saline water in the interstices of resevoir rocks which are invaded by pert«
roleum. That is reservoir always contains certain percentage of saline
water. Stich a medium can be concidered as dielectric particles enveloped by a
conductive fluid in geophysics.

Theoretically it is shown that resistivity in such medium will be a
function of frequency. Thus it was determined that induced polarezation
method could be used in petroleum exploration particularly in the location
of petroleum horizons in petroleum wells through IP loggs. Thus Another method
of interpretation for the detection of petroleum horizons in petroleum wells ise
suggested.

G İ R İ Ş :

Jeolojik zonlarda değişken akımın geçişi oldukça karışık bir
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olaydır. Genellikle İlnîer olan ortamlar, makroskopik halde, effek-
tif iletkenlik (<xe) ve effektif dielektrik(ee) sabiteleriyle karakte
rize edilir Bunlar ortamdaki ortalama akım dansitesine
ortalama elektrik sahasına C E )

şeklinde bağlıdır. Burada, i imaj iner birim sayı w açısal frekans ve

Denel olarak; (Qe + iwee ) nin «audio» ve subaudio» frekans
aralığında, frekansa tabi olarak değiştiği bilinmektedir* (Wait
1959; Lecastro 1955; Evjen 1948 v.b.) Bu, henü^ fanı anlaşılmamış
olan elektroşimik tesirlere bağlıdır. Aynı olay, petrol horizanların-
da da bahis konusudur.

Rezervuarda petrolün kovamadığı bir miktar su kalmaktadır.
Bu tuzlu su kum tanelerini bir filmihalinde sarmaktadır. Tanecik-
ler petrol içinde bu şekilde askıda bulunmaktadır. (J.C. Calhoun
1958 ve G.D. Hobson 1954). Bu jeofizik yönden, iletken sıvıyla ıslan-
mış dielektrik tanecikler ortamı şeklinde mütalaa edilebilir. Petrol
ihtiva eden böyle bir ortamda, akan alternatif akım için teorik yol-
dan ortamın rezistivitesinin frekansa bağlı olarak değiştiği gösteril-
mek istenmiştir. Bu petrol horizonlarmm aranmasında yeni bir tek-
niğin, Indüklenmiş Polorizasyon Log tekniğinin, mümkün olabilece-
ğini göstermiştir.

TEORİ :

Petrol yataklarında yüzde belli bir nisbette su kaldığı malum-
dur. Bunu, (J..C. Calhoun) yapılmış laboratuvar ve teorik çalış-
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Küreksel taneciğin dielektrik sabiti t küresel taneciği saran
iletkenin kalınlığı h ve iletkenliği o* olsun. Taneciğin askıda bulun-
duğu petrolün dielektrik sabiti E olarak alınsın Küresel koordinat
sistemi C^G,^) olarak seçilmiştir» Bu sistemin merkezi di-
elektrik küreciğin merkezi olarak alınmıştır. Tatbik edilen alter-
natif saha E = Eoe iwt şeklinde olup (0-8) doğrultusunda ka-
bul edilmiştir.

(Bütün makalede M.K.S. Sistemi kullanılmıştır). Küre içindeki
potansiyel V küre dışmdaki potansiyelde Vp olduğuna ve prob-
lemde geçen bütün büyüklükler dalga boyuna nazaran küçük ka-
bul edildiğine göre; sınır şartları aşağıdaki şekilde formüle edile-
bilir :

(J . A. Stratton, Electromagnetic Theory, 1941, Sayfa.. 206)
Burada,

(J. A. Straton, Electromagnetic Theory, 1941, Sayfa, 204)

Burada t] (w) «interface impedance»tır. Ve h < a kabul edilmiş-
tir. Vp potansiyeli bu takdirde,

dır.
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şeklinde ifade edilebilmektedir. (J. R. Wait, övervoltage Researh
and Geophysical Applications 1959 the variable-Frequency Method)

Böylece, Petrol kuyuları için indüklenmiş polarizasyon meto-
duna uygun bir «log» ünitesinin uygulanmasının mümkün olacağı
tesbit edilmiş olunmaktadır.
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