notDefteri

7/19/05

9:24 AM

Page 92

Not Defteri
V u r a l

A l t › n

Petrol...
‘Petrol’ sözcü¤ü, Grekçe’de ‘kaya’ anlam›na gelen petra sözcü¤üyle ‘ya¤’ anlam›na gelen elaion veya Latince oleum sözcüklerinin
birleﬂimi. ‘Kaya ya¤›’ anlam›na geliyor. Yerkabu¤unun baz› bölgelerinde üst kaya katmanlar›nda var. Do¤adaki haline, rafine edilmiﬂ
olan›ndan ay›rdetmek için ‘ham petroller’ deniyor. Ço¤ul, çünkü görünüﬂü ve bileﬂimi
hayli de¤iﬂken. Ço¤unlukla; halkal› (‘aromatik’) yap›lar bar›nd›rmayan, tekli karbon karbon ba¤lar›n›n düz veya dallan›p budaklanan
zincirlerinden (‘alifatik’) oluﬂan, metan ve
etan benzeri doymuﬂ hidrokarbonlar›n (‘alkan’lar) karmaﬂ›k bir bileﬂiminden oluﬂuyor.
Azot, oksijen ve kükürt bileﬂenlerini de safs›zl›k olarak içermekte. Fiziksel özellikleri,
keza hayli de¤iﬂken ve halk aras›nda yayg›n
olan kan›n›n aksine; kat›, s›v› veya gaz halinde olabiliyor. ‘Yüksek graviteli’ olarak nitelendirilen hafif petroller, genellikle aç›k kahve, sar› ya da yeﬂil; ‘düﬂük graviteli’ a¤›r petroller ise, koy kahverengi veya siyah renkli.
Oluﬂumu hakk›nda de¤iﬂik kuramlar var.
Jeologlar aras›nda en yayg›n kabul göreni, biyoloji kökenli ‘biyojenik’ veya ‘organik’ kuram. Bu kurama göre petrolün kökeni, milyonlarca y›l önce yaﬂam›ﬂ olan minik deniz
hayvanlar›yla tek hücreli yosunlar›n (‘alg’ler)
kal›nt›lar›na dayan›yor. Çünkü içeri¤inde
böyle kal›nt›lar var. Bu kal›nt›lar, deniz dibine çöküp çamurla kar›ﬂt›ktan ve oksijensiz
ortamda çürüyerek bozunduktan sonra, üstlerinde biriken kal›n tortul katmanlar›n›n alt›na gömülmüﬂ. Oluﬂan organik malzeme, jeolojik zaman ölçe¤ine yayg›n olarak çal›ﬂan
bas›nç ve ›s› etkilerinin alt›nda ‘yap›sal dönüﬂüm’e (‘metamorfoz’) u¤rayarak petrole vücut vermiﬂ. Yüksek s›cakl›k ve bas›nç, kal›nt›lar›n önce, ‘kerogen’ denilen mumsu bir malzemeye, sonra da ‘katagenez’ denilen bir süreçle, s›v› ve gaz hidrokarbonlara dönüﬂmesine yol açm›ﬂ.
Kerogen diye genel olarak, tortul kayalar›n bileﬂiminde genellikle var olan organik
malzemenin bir k›sm›n› oluﬂturan, kat› mumsu yap›daki maddeye deniyor. 1000’i aﬂan
dev molekül a¤›rl›¤› nedeniyle s›radan organik çözücülerde çözünmeyen kimyasal bileﬂiklerden oluﬂmakta. Çözünebilen k›sm›, ‘bitüm’ denilen katran türü. Gerçi bitüme do¤ada da rastlan›yor. ‘Katagenez’ ise, bu organik
kerogen malzemenin, petrol ve do¤al gaz gibi hidrokarbonlara dönüﬂtüren ‘molekül parçalanmas›’ süreci. Sürecin baﬂlang›çtaki kerogen malzemesinin, h›zlar› s›cakl›k ve özellikle de bas›nca ba¤l› olan tepkime sabitlerinin
büyüklü¤üyle belirlenen paralel bir dizi parçalanma tepkimesi sonucunda, zamanla hidrokarbonlara dönüﬂtürdü¤ü düﬂünülüyor. Nitekim, bu kerogen malzemesi, hidrokarbon
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oluﬂum sürecinin erken bir aﬂamas›nda donup kalm›ﬂ oldu¤u san›lan ‘katranl› kumullar’da (‘tar sands’) ve ‘yapraktaﬂ› ya¤lar›’nda
(‘shale oil’) da var.
Katagenez sürecinin çal›ﬂt›¤› ve jeologlar›n ‘s›cakl›k penceresi’ olarak adland›rd›¤›,
belli bir s›cakl›k aral›¤› var. S›cakl›k yeralt›nda derinlere inildikçe artt›¤›ndan, bu s›cakl›k
aral›¤›na bir derinlik aral›¤› karﬂ›l›k gelmekte. Yerkabu¤undaki s›cakl›k co¤rafi konuma
göre de¤ilebildi¤inden, tipik petrol derinli¤i 4
ile 6 km aras›nda. Ancak, oluﬂan hidrokarbonlar, içinde oluﬂtuklar› bu derinliklerdeki
‘kaynak kayaç’tan, yüksek bas›nç nedeniyle
damlalar halinde s›zarak, kaya yap›lar›ndan
daha az yo¤un olduklar›ndan dolay›, geçit
buldukça yükselirler ve civarda varsa e¤er,
daha gözenekli bir yap›ya sahip olan bir ‘hazne kayaç’ ya da ‘rezervuar’a göç ederler. Bu
katman›n gözenekleri aras›ndaki dikey geçitlerden yukar› do¤ru s›zarak t›rman›r ve geçirgen olmayan bir katmana rastlad›klar›nda, s›k›ﬂ›p kal›rlar. Böyle; geçirimsiz bir ‘örtü kayaç’›n alt›ndaki gözenekli yap›da s›k›ﬂm›ﬂ bulunan, s›v› ve biraz da gaz fazlar›n›n kar›ﬂ›m›
halindeki sulu hidrokarbon birikintisine ‘petrol rezervi’ denmekte. K›sacas›, bir co¤rafya
konumunda petrol rezervinin bulunmas› için,
üç unsurun bir arada var olmas› gerekiyor:
Altta kaynak oluﬂturan bir katman, arada t›rmanma kanallar› bar›nd›ran gözenekli bir
hazne kayaç ve üstte, petrolü oluﬂturan hidrokarbonlar›n yükselerek kaçmas›n› engelleyen geçirimsiz bir örtü kayaç. Hazne kayaç

içerisindeki hidrokarbonlar yo¤unluklar›na
göre, yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru, gaz ve ham
petrol ﬂeklinde s›ral›d›r. En altta ise su bulunur. Örtü kayaçla karﬂ›laﬂ›lmad›¤› durumlarda, petrol yüzeye ulaﬂt›kça, oksijenin varl›¤›nda zamanla yanar.
Petrolün bir de; Eski Sovyetler Birli¤i döneminde Nikolai Kudryavtsev taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve Bat›’da da, Avusturyal› astrofizikçi Thomas Gold’un baﬂ›n› çektigi bir grup
bilim insan› taraf›ndan savunulmuﬂ olan, ‘biyoloji kökenli olmayan’ (‘abiyojenik’) bir oluﬂum kuram› var. Bu kurama göre gezegenimizde do¤al olarak, bir k›sm› hidrokarbonlar
ﬂeklinde olmak üzere, büyük miktarlarda karbon bulunmakta. Hidrokarbonlar, di¤er sulu
gözenek ak›ﬂkanlar›ndan daha az yo¤un olduklar›ndan, derin çatlak a¤lar›ndan yukar›ya do¤ru yükseliyorlar. Yolda karﬂ›laﬂt›klar›
kayalarda yaﬂayan ‘s›cakl›¤a düﬂkün’ (‘termofilik’) bakterilerin kal›nt›lar›n› bünyelerine
katmalar›, petrolde rastlanan ‘biyolojik iﬂaretler’in k›smi nedenini oluﬂturmakta. Kuram
ayr›ca, petrol biliminde daha önce aç›klanamam›ﬂ olan baz› problemleri, örne¤in do¤al
petrolde gözlemlenen optik etkinli¤in as›l ve
içsel (‘intrinsic’) bileﬂenini, farkl› derinliklerdeki petrol haznelerinin eser element özelliklerini baﬂar›yla aç›kl›yor. Öte yandan, kuram
savunucular›na göre, akademik bir öneri olmaktan ç›km›ﬂ bir halde. Kiev’deki Jeoloji Bilimleri Enstitüsü’nde çal›ﬂan Ukraynal› dört
bilim insan›n›n1 bu kurama dayal› olarak baﬂlatt›klar› petrol aramalar›n›n, özellikle de
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Dinyeper-Don Havzas›’ndaki petrol ve gaz
alanlar›n›n keﬂfedilip geliﬂtirilmesine bulunduklar› katk›lar›n; 1951 y›l›na kadar ‘petrol
fakiri’ say›lan Rusya’y› bugün dünyan›n en
büyük petrol üreticisi ve ihracatç›s› durumuna getirmiﬂ oldu¤u yönünde görüﬂler var. Bu
yüzden, sözkonusu dört bilim insan›na 1993
y›l›nda, ‘Bilim ve Teknoloji Alan›nda Ukrayna
Devlet Ödülü’ verildi. Fakat yine de bu kuram, özellikle Bat›l› bilim insanlar› aras›nda
bir az›nl›k görüﬂü oluﬂturmakta. Konu gündeme, baz› havzalarda bazen, beklenmedik
ilave petrol s›z›nt›lar›yla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda
gündeme geliyor. Böyle durumlar kuram›n
karﬂ›tlar› taraf›ndan, ‘jeolojik gariplikler’ olarak nitelendirilmekte. Bilindi¤i kadar›yla, Bat›l› ﬂirketlerin hiçbirisi aramalar›n› bu kurama dayand›rm›yor.
Her halukarda petrol, ço¤u kez san›ld›¤›
gibi yeralt›nda göller halinde de¤il, uygun kayaç katmanlar›n›n gözeneklerinde gizlidir.
Bu kayaç t›pk›, su emdirilmiﬂ bir süngerin
plastik bir poﬂetin içine konduktan sonra, poﬂetin a¤z›n›n iyice ba¤lan›p olabildi¤ince s›k›lm›ﬂ halinde oldu¤u gibidir. Rezervin aranmas› sürecinde, önce petrol bar›na¤› olmaya
uygun görünen jeolojik biçimlenmeler belirlenir. Petrolün ve de gözenekli hazne kayac›n
yo¤unlu¤unun görece düﬂük olmas›, yerçekimi sabitinin rezerv yöresindeki de¤erinin biraz düﬂük olmas›n› gerektirmektedir. Durumun böyle olup olmad›¤›n› anlamak için ‘gravimetre’ler kullan›l›r. Öte yandan, en d›ﬂtaki
örtü kayac›n demir minerali içerme olas›l›¤›
yüksektir. Bu mineral ise, yerin manyetik alan›nda m›knat›slabilir oldu¤undan, ek bir
manyetik alana yol aç›yor. Dolay›s›yla, aday
bölgelerdeki do¤al manyetik alan ﬂiddetleri,
‘manyetometreler’le ölçülüyor. Toplanan veriler, petrolün varl›¤›na dair güçlü bir olas›l›¤a
iﬂaret ediyorsa, s›ra kuyu açmaya gelmiﬂ demektir.
Kal›nl›¤› ortalama 50m civar›nda olan örtü kayaçta bir kuyu aç›l›p da atmosfer bas›nc› aﬂa¤›ya sark›t›ld›¤›nda, gözeneklerde bulunan görece yüksek bas›nç alt›ndaki petrol,
kuyudaki düﬂük bas›nca do¤ru s›zmaya baﬂlar. Hazne baﬂlang›çta bas›nç alt›nda oldu¤undan, petrol bir süre için kendili¤inden
yükselip yüzeye ulaﬂabilir. Bu durumda, haznenin çeﬂitli noktalar›nda kuyular aç›p, kuyu
a¤›zlar›n› toplay›c› boru hatt› a¤›na ba¤lamak
yeterlidir. Kuyular birbirine fazla yak›n olursa, kuyu baﬂ›na verim düﬂer. Kuyu açmak zaten pahal› bir iﬂlemdir. Öte yandan az say›da
kuyu, toplam üretim h›z›n›n düﬂük olmas› anlam›na gelir. Dolay›s›yla, haznenin topo¤rafyas›na, kayaç katmanlar›n›n yap›s›na, petrolün diffüzyon katsay›s›na ve yo¤unluk gibi di¤er fiziksel özelliklerine ba¤l› olarak matematiksel bir model haz›rlan›p incelenir ve aç›lacak optimal kuyu say›s› önceden belirlenir.
Petrol e¤er ak›ﬂkansa (viskozitesi düﬂük)
kuyu baﬂ›na verim (varil/gün) yüksektir. Fakat, haznedeki petrol azald›kça gözenekli yap› rahatlar, bas›nc› düﬂer ve petrol zerrecikleri daha yavaﬂ s›zmaya baﬂlar. Kuyu verimi

düﬂmüﬂtür. Buraya kadarki aﬂamaya ‘birincil
ç›kartma’ deniyor. Birincil ç›kartma yöntemiyle, haznedeki petrolün ancak %20 kadar›
ç›kart›labilir.
Bundan sonra ‘ikincil ç›kartma yöntemleri’ne baﬂvurulmas›, örne¤in devreye pompalama gücünün sokulmas› laz›md›r. Bu iﬂlev, ya
petrol alanlar›nda s›kça görülen ve bir elektrik motoruyla çal›ﬂt›r›lan ‘tahtarevalli pompa’, ya da kuyu dibine indirilen elektrikli dalg›ç pompalar taraf›ndan sa¤lan›r. Ayr›ca, ya
ek kuyular aç›larak, ya da eski kuyulardan baz›lar› kapat›larak, bunlardan içeri su pompalan›r. Amaç, hazne kayaçtaki bas›nc› artt›rarak
petrol zerrreciklerini daha h›zl› harekete zorlayarak, yeryüzüne ç›kmalar›na yard›mc› olmakt›r. Pompalanan su s›cak olursa daha etkilidir. CO2 enjeksiyonu veya petrolle birlikte
ç›km›ﬂ olan do¤al gaz›n geri pompalanmas›,
daha da iyi sonuç verir. Fakat gaz› pompalamak zor ve pahal›d›r. Birincil ve ikincil ç›kartma yöntemleri birlikte, haznedeki petrolün
%25-35’ini ç›kartabilir. S›ra, ‘üçüncül ç›kartma yöntemleri’nin uygulanmas›na gelmiﬂtir.
Üçüncül ç›karma yöntemleri, pahal› iﬂlemler oluﬂturduklar›ndan, ekonomik bulunduklar› takdirde uygulan›rlar. Bu yöntemlerle çal›ﬂt›r›lan kuyular, petrol fiyatlar›n›n düﬂük oldu¤u dönemlerde kapat›l›p, fiyatlar yükseldi¤inde tekrar iﬂletmeye al›n›r. Yöntemler, petrolün ak›ﬂkanl›¤›n› artt›rmaya yöneliktir. Bu
amaçla, surfaktan denilen ve petrol zerreciklerinin yüzey gerilimini azalt›p ak›ﬂkanl›¤›n›
artt›ran kimyasallar veya ayn› iﬂlevi yerine getiren bakteriler kullan›l›r. Ya da ‘petrolün ç›kar›lmas›n› ›s›yla kolaylaﬂt›rma’ (‘thermally
enhanced oil recovery’, TEOR) tekniklerine
baﬂvurulur. En s›k kullan›lan yöntem, ikincil
kuyulara su buhar› enjeksiyonudur. Bu genellikle, ›s› ve elektri¤in birlikte üretildi¤i bir
‘eﬂüretim’ (‘kojenerasyon’) santral›n›n yard›m›yla yap›l›r. Santraldaki gaz türbinleri elektrik üretirken oluﬂan at›k ›s›, buhar üretimine
yönlendirilmekte ve elde edilen buhar, hazneye pompalanmaktad›r. Santral›n kulland›¤›
do¤al gaz bazen, petrolle birlikte ç›kan do¤al
gaz›n kendisidir. ‘Yerinde yakma tekni¤i’,
petrolün ç›kart›lmas›n› ›s›yla kolaylaﬂt›rman›n bir di¤er yöntemidir. Bu yöntemde, haznedeki petrolün bir k›sm› yerinde yak›l›r ve
kalan k›sm›n›n ›s›n›p, ak›ﬂkanl›¤›n›n artmas›
sa¤lan›r. Üçüncül yöntemlerle, petrolün %515 kadar›n› daha ç›karmak mümkün: Toplam
olarak %50 kadar›n›.
Petrolün kat› veya yar›kat› halleri do¤ada,
örne¤in asfaltit, yüzeyel yataklar halinde de
bulunuyor. Bilinen en eski asfaltit yataklar›,
Ölü Deniz’in kuzeyindeki Yeriko kentinde.
Milattan önceki dönemde, kerpiç evlerin yap›m›nda, tu¤lalar aras›nda yap›ﬂt›r›c› harç malzemesi olarak, ayr›ca gemilerde s›zd›rmazl›k
ve suya karﬂ› yal›t›m amaçlar›yla kullan›lm›ﬂ.
Yeriko ayn› zamanda ve belki de bu yüzden,
Dünya’n›n içinde halen yaﬂan›lan ve kesintisiz yerleﬂime tabi olmuﬂ olan en eski kenti.
Buradan ç›kart›lan asfaltitin yak›n co¤rafyalara sat›ld›¤› ve hatta, Fenikeliler taraf›ndan deniz yoluyla Kartaca’ya kadar taﬂ›nd›¤› san›l›-

yor. Romal›lar›n ço¤unlukla kerpiçten yap›lm›ﬂ bir Kartaca’y› yak›p yerle bir etmesini kolaylaﬂt›ran bir unsurun, tu¤lalar›n›n aras›ndaki asfaltit oldu¤u san›lmakta.
En eski petrol kuyusu, 4. Yüzy›l’dan önce
Çin’de; bir kam›ﬂ›n ucuna aﬂ›nd›r›c› bir metal
parças› tak›p, di¤er ucundan tutup döndürerek ve aﬂ›nd›r›c› uç derine indikçe, üstteki
uca baﬂka kam›ﬂlar ekleyerek aç›lm›ﬂ. Halen
yap›lmakta olana benzer ﬂekilde. Kuyular›n
derinli¤i 243 metreyi buluyor. Çinliler petrolü yak›p, deniz suyundaki suyu buharlaﬂt›r›p
tuz elde etmek için kullanm›ﬂlar. 10. Yüzy›l’a
gelindi¤inde, çeﬂitli tuz üretim merkezlerinin
birbirlerine, yine kam›ﬂtan yap›lm›ﬂ boru hatlar›yla ba¤lanm›ﬂ oldu¤u görülüyor.
Orta Do¤u’da ise, eski Pers tabletleri, toplumun üst katmanlar›nda petrolün, t›p uygulamalar›nda ve ayd›nlatma amac›yla kerosen
eldesi için kullan›ld›¤›ndan bahseder. ‹ran,
ateﬂ yakman›n Homo Sapien’ler aras›nda erken bir aﬂamada keﬂfedilip kullan›lmaya baﬂland›¤›na dair kan›tlar bar›nd›ran ilginç bir
co¤rafya. Yüzeyel petrol yataklar›, Ahura
Mazda inan›ﬂ›n›n (Zerdüﬂtlük) ateﬂi simge
olarak kabulünü tetikleyip yay›lmas›na yard›mc› olmuﬂ ve ateﬂ tap›naklar›n› ayakta tutmuﬂ olabilir. Öte yandan, ‘bitüm’ sözcü¤ünün Persçe karﬂ›l›¤› mumiye. Bu sözcük daha sonra Arapça’ya mumya, bir olas›l›kla oradan da ‹ngilizce’ye mummy olarak geçmiﬂ.
Bugünkü kullan›m›ndaki anlam› Araplar›n,
sarg›s› aç›lm›ﬂ mumyalar›n ten renginin siyah
olmas› nedeniyle, Eski M›s›rl›lar›n mumyalama süreci s›ras›nda bedeni dezenfekte etmek
için bitüm kulland›¤›n› düﬂünmüﬂ olmalar›ndan kaynaklan›yor.
8. Yüzy›l’da Abbasiler, yeni baﬂkentleri
olarak inﬂa ettikleri Ba¤dat’›n sokaklar›n›,
bölgedeki yüzeyel alanlardan elde ettikleri
petrolü dam›tarak ürettikleri katranla kaplam›ﬂ. 9. Yüzy›l’da Azerbaycan’›n Baku kenti civar›ndaki petrol alanlar›, nafta eldesi için kullan›ma aç›lm›ﬂ. 10. Yüzy›l co¤rafyac›s› Mesudi, anlat›mlar›nda bu alanlardan bahseder.
13. Yüzy›l’da ise Marko Polo, ç›kart›lan petrolün ‘yüzlerce gemi dolusu’ oldu¤unu söyler.
Fakat, petrolün ça¤daﬂ tarihi, Polonyal›
Ignacy Lukasiewicz’in 1852 y›l›nda, daha önceleri kömürün dam›t›lmas›yla elde edilmekte
olan keroseni, daha kolay bulunabilen petrolden dam›tman›n yöntemini keﬂfiyle baﬂlar. ‹lk
petrol kuyular› ertesi y›l, Polonya’n›n güneyinde aç›l›r. Keﬂifler tüm dünyaya h›zla yay›l›r. 1861 y›l›nda Bakü petrol alanlar›nda ilk
Rus rafinerisi inﬂa edilmiﬂ olup, dünya petrolünün %90’› bu alanlarda üretilmektedir. Fakat geliﬂme yavaﬂt›r. Çünkü petrolün hemen
tek kullan›m alan›, baﬂta sokak lambalar›nda
olmak üzere, ayd›nlatma amaçl› kerosen üretimidir. 20. Yüzy›l’›n baﬂlar›nda, içten patlarl›
motorun keﬂfi ve baﬂta ulaﬂ›m olmak üzere
tüm sektörlere h›zla yay›lmas›yla birlikte, al›p
baﬂ›n› gider.
Devam etmek üzere...
1 V. A. Krayushkin, T. I. Tchebanenko, V. P. Klochko, Ye. S. Dvoryanin.
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