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Koyu loğlarından jeoloji, jeofizik ve rezervuar özel-

likleri hakkında yararlı bilgiler elde edilebilir. Kuyu

loğları formasyonun sayısal gelişimi ve devamlılığını

veren avantajlara sahiptir. Ayrıca loğlardan,, karat ör-

neklerinde gözden kaçan küçük kriterleri elde etmek ve

dikey çözümde çok. iyi detaylar saptamak mümkündür.

Dipmeter- analizi fay yada. açısal, uyumsuzluğun var-

lığını göstermesine karşın., kaçırılmış bir sekans yal-

nızca, yada. daha fazla kuyunun karşılaşönlmasıyla or-

taya çıkarılabilir. Korelasyonlar fay,, açısal, uyumsuzluk,

depolamada bir ara verme ve bir erozyonun olup olma-

dığını gösterirler.

Kuyu loğu çalışmalarında bir araştırma sahasında

açılan birkaç kuyudan formasyonun, gelişimine ilişkin

(yer-zaman, yapısal açıdan) tamamlayıcı bilgiler elde

'edilebilir. Çalışmanın amacına ve çözülecek problemin

tipine' bağlı olarak, kullanılacak log teknikleri havzada.

açılmış tüm kuyulara, uygulanabilir.

Kuyu. çalışmalarında ilk amaç kronostraftigrafik ko-

relasyonu,, sonrada fasiyes korelasyonunu kurmaktır. Bu

çalışma ekonomik hidrokarbon birikimini .keşfetmek,

ve haritalamaya yöneliktir. İkinci amaç ise, .araziyi üç

boyutlu olarak düşünerek (sedimentalojik, sedimanfer

ve tektonik, açıdan.) jeolojik yorumu mümkün olduğu

kadar oıtaya çıkarmaktır. Eğer kuyular dipmeter verileri

de içeriyorlarsa. korelasyonu kurmak kolaylaşır.

LOG KORELASYONLARI

Log korelasyonlarında kayacın, litolojisi, rengi, do-
kusu, sedimanter özellikleri, flora ve fauna içeriği, gibi
karakteristik özellikler önemlidir. Yeraltı incelemelerin-
de loğlar •üzerinde eş karakteristik özellikler1 aranır.,

Nedensellik Kuralı

Nedensellik kuralı aynı etkileri, oluşturan aynı se-
bebleri ifade eder. Bu kurala göre, verilen, bir jeolojik
surede aynı. istifin depolanma şartlan, aynı log tepkile-
rini oluşturur,

Böylece farklı iki. kuyuda, benzer log özellikleri göz-
lendiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir.

-Depolanma şartlan her iki koyu lokasyonu için de ay-
nıdır.

-Log, üzerinde aynı jeolojik zamanda aynı stratigrafik
aralık tekrarlandıkça, aynı formasyon olması muhte-
meldir. .

LOG KORELASYON KAVRAMLARI

Log korelasyon, yöntemlerinde kullanılan üç önemli,
görüş vardır:

I-Benzerlik Kavramı. (Concept of Similarity)

Benzerlik Kavramı çok. açık ve en iyi. anlaşılan, kav-

ram, olmasından dolayı uygulaması kolaydır., Düşey is-

tifte loğun pozisyonu, sıklığı, (frequency) genişliği

(amplitude) temel teşkil eder; Bu kavram çok ince de-

tayların korelasyonu için kollanılır. Bu uygulamada
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benzerlik mükemmel ise korelasyon emin bir şekilde

bitirilebllir, Sonuç olarakta bu korelasyon, geçerli ve.

kronostraügrafiktir.

Şunu önemle belirtmek gerekir ki, dikey çözümlerde
iyi bir sonuç elde etmek için mıkrolalerelog ve dîpmeter
gibi loğlara da müracaat etmek yararlı olur.,

II... Ritmisite Kavramı {Concept of Rhythmicity)

Ritmik veya devir sekansta yerini .alan sedimantas-
yon önemi jeolojik, olaylarla ilişkilidir ve depolanma ti-
pi ne olursa olsun, bölgeye göre karakterize edilirler (Po-
merol, 1980), "Sekans: Üsten, ve alttan diskordans veya
bu diskordanslarm yanal eşdeğeri olan konkordae yü-
zeylerle sınırlanmış kökensel olarak 'birbirleriyle yakın-
lık, derecesi olan, genellikle birbirleriyle uyumluluk gös-
teren, peşpeşe bulunan tabakalar- grubudur,"

Ritmisite kavramı yakın siohorizonian gösteren jeo-
lojik olayları, tanımamızı mümkün kıtar.Bu kavram, tek-
tonik hareket, transgresif peryotlar ya da östatik dönem-
ler, erozyon, depolanmada bir ara verme ve- hard-ground
(sert zemin oluşumları) nedeniyle sedimantasyonda bir
kesildiği gösterir.

III-Yanal Değişkenlik Kavramı (Concept; of Lateral Va-

riability)

Bu kavramda iki. durum sözkanusudur.

1-Rastgele olmayan yanal fasiyes yaydıım "Walther
Kanunu" olarak bilinir. Bu kanuna, göre sedimanter se-

kansta üst üste gelen ve yanyana sıralanan istifler .ara-

sında bir ilişki vardır.

2- Aynı jeolojik zaman esnasında depolanma kalın-

lığı şunlara bağlıdır.

-Litoloji tipi, depolanma ortamı ve istifin sıkışma

kapasitesi.

-Subsidans (çökme olayı)

-Her ikisinin kombinasyonu.

Eğer kronostratigrafik korelasyon kurulursa özellik-

le deltayik ve evaporitik havzalarda yanal değişkenlik

kuralı ile depolanma tipi saptanabilir,

LOG KORELASYON TEKNİKLERİ

Aslında log korelasyonunun hiçbir özel tekniği yok-

tur. Korelasyon, için yalnızca tipik işaret ve patentlerin

bulunması yeteridir. Bunlar eğri şekiierindeki benzer-

likleri, ifade ederler.

Korelasyon, işlemi için öncelikle her bir kuyunun
kompazit loğu abım. Kompozit loğun kullanımı kore-
lasyonun temeli için tavsiye edilir (Şekil 1). "

Sekßl. Log korelasyonlarında kullanılabilecek, çok küçük

ölçekli kompazit log örneği.

Kompozit log araştırma loğlarının bir çoğunu içerir.
LMho-tip programı tarafından hazM.an.an bu loğlar doğ-
ru, litoloji tanımı verirler (DELFIMER, 1984). Eğim so-
nuçlan kullanılan alete bağlı olarak LOCDIP ya da
GEODİP programı tarafından sağlanır,.. Ayrıca tüm ku-
yunun gtirüntüsü&u elde etmek için SYNDIP programı
kullanılır (SERRA, 1984). Kuyu görünümünün tamamı-
nı elde etmek için kesit düzleminde bir çubuk diyagram
(stick-plot) tavsiye edilir. Bunlar petrol veya gaz kuyu-
larının olası iokasyonlan hakkında değerli bilgiler ve-
rirler (Şekil:23).
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Şekil 2b. Dipnteter (eğim) verileri yaramayla yapısal enine

kesitin ortaya çıkarılması {Schlumberger, Well

Evaluation Conference. Venezuela, 1980).

LOG KORELASYONLARININ
STRATİGRAFİYE KATKILARI

Çeşitli log takımları (Dîpmeter, Gamma. Ray; Sonic
vb.) fay ya da uyumsuzluğun (unconformity) varlığını
ortaya, çıkarmasına karşın, kaçırılmış bir sekans yal-
nızca iki yada. daha fazla kuyunun karşılaştırılmasıyla
belirlenebilir. Log korelasyonları özetle fay, uyumsuz-
luk, depolanmada bir1 ara verme ya. da bir erozyonun
olup olmadığını gösterirler.
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Şekil 5. Log korelasyonları ile ortaya- çıkarılan erozyon yü-
zeyi (Serra, 19721

çalışmaları ile beBdenmesi hemen hemen, imkansız olmuştur..
Şekil 5'"f.e görüldüğü üzere. Algeria. Gassi. Tauil alamnın-
da yer1 alan, yapının erozyon yüzeyi log korelasyonu
yardımıyla açığa çıkanlmıştır (SERRA, 1972). Bu ör-
nekte litoloji logo tek başına yeknesak sekanslardakı bi-
rimleri açıkça ayıramaz...

Şekil 6'cla log korelasyonu ile sinsedimenter fleksür
fayının, tanımlanmasını göstermektedir. Örnek Paris
Havzasındaki Coulomm.es Sahası'ndan alınmıştır. Şe-
kilde de görüldüğü gibi subsidans ile ilişkili sinsedi-
menter fleksür fayı NE. (kuzey doğuda) da daha kesin-
dir. "Montieveel" deki Toarsiyen seviyesi """Belou 1u ve
"Belou 3 "'den daha kalındır. Ay DI zamanda Aaleniyen-
Bajosiyen arasında, bir uyumsuzluk (unconformity) da
tesbit edilmiştir. "Belou 1""" kuyusunda Geç Aaleniyen
ve M .Bajosiyen seviyelerinin kaybolduğu gözlenmektedir.
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