
KAPANLAR 



1. HC Kapanlarında Temel Yapılar 

 

Şekil 1. Yapısal (A) ve Stratigrafik (B) HC kapanlarda 
ana elemanlar 



2.  Yaygın Kapanlanmalar 

 

Şekil 2.1. (A) Bir kapanda üretim olmayan zon 

(B) Birden fazla geçirimsiz tabaka ve petrol-su 
dokanakları   



 

Şekil 2.2. (C) Üretim yapılan rezervuarda fakir 
üretim geçiş zonu kapanı (D) Rezervuardan örtüye 
yanal geçiş 



 

Şekil 2.3. (E) Yanal stratigrafi kontrolleri sızma, 

(F) Yanal sızma noktası   



3. Yapısal Kapanların Ana Kategorileri 

Şekil 3.1. (A) Kıvrım, (B) Fay 



Şekil 3.2. (C) Piercement / Dom şeklinde, (D) 
Kıvrım fay bileşimi 



Şekil 3.3. (E) ve (F) Uyumsuzluğa bağlı kapanlar 



4. Kıvrımlanmaya Bağlı Kapanlar 

Şekil 4.1. (A) Fay bükümü, (B) Fay yayılımı 



Şekil 4.2. (C) Fay sürümesi, (D) Gömülü fay  



Şekil 4.3. (E) Yükselim, (F) Kıvrım kuşağı 



Şekil 4.4. (G) Diyapir, (H) Sıkışma sırasındaki 
farklılaşmalar 



5. Kıvrımlanma ve Faylanmaya Bağlı 
Oluşan Kapanlar 

Şekil 5. (A) Kompleks fay-fay kıvrımı gösteren yapıların örtülü fay ile 
ilişkisi,(B) Örtü tabakası unsuru oluşturan bir ters fay ile dupleks yapısı, 
örtü tabakası özellikleri seçilmiş olan fay da gösterilmiştir. 



6. Rezervuar ve Örtü arasında Fayların 
oluşturduğu kapan tipleri  

Şekil 6.1. (A) Normal fay, kapan kapısı 



Şekil 6.2. (B) Sintetik ayrılmış listrik normal fay  



Şekil 6.3. (C) Ters fay kapanı  



Şekil 6.4. (D) Doğrultu atımlı fay  



7. Birincil veya Çökelmeye Bağlı 
Stratigrafik Kapanlar 



Şekil 7. (A) Depolanma 
esnasında sedimanter 
kayaç tiplerinde yanal  
değişim sonucu gelişmiş 
kapanlar. (a) Yanal fasiyes 
değişimi sonucu oluşan 
rezervuar ve örtü kayaç, 
(b) Gözenekli ve geçirgen 
kaya birimlerinde 
pinchout depolanması 
sebebi ile gelişen 
rezervuarın sonu, (B) 
Örtülü depolanma röliyefi 
ile oluşmuş kapanlar , her 
iki örnek için; potansiyel 
kapanlanma  geometrisi 
çökelme süreçleri ile 
oluşmuştur ancak en üst 
örtü kaya daha genç ve 
geçirimsiz kısım 
tarafından sağlanır. 

a) 

b) 



8. Uyumsuzluklarla ilişkili 
stratigrafik kapanları 



Şekil 8. (A) Bir 
uyumsuzluk altında 
bulunan kapanlar , 
(B) Bir uyumsuzluk 
üstünde bulunan 
kapanlar  



9.  İkincil Diyajenetik Stratigrafik 
Kapanlar 

Şekil 9. (A) Depolanma sonrası gözeneklilik ve geçirgenliğin 
kaybolması ile gelişen kapanlar, (B) Dolomitizasyon sebebi ile 

gözenek ve geçirgenliğin artması sonucu oluşan kapanlar  



10. Birleşik / Kombine Kapanlar 

Şekil 10. (A) Updip sedimantasyonun gözenekli ve geçirgen kısmı 
ile bir fayın kesişimi, (B) Rezervuar kısmının bir updip 

depolanması sonucu oluşan pinchout kıvrımı  



11. HC kapan oluşumu üzerinde petrol 
yoğunluğu ve su akışı miktarı ve yönünün 
etkisi 

Şekil 11.1. (A) Hidrostatik kapan, (B) Hidrodinamik kapan 



Şekil 11.2. (C) Yüksek su akışı veya petrol yoğunluğu ile 
hidrodinamik kapan, (D) Downdip su akışı aracılığı ile       
yaratılan statik kapanımın olmadığı Hidrodinamik kapan 



Şekil 11.3. (E) D ile aynı durum ancak updip su akışı söz 
konusu, (F) Downdip su hareketi ile fay baskın kapan 
içindeki petrol-su dokanağı   



Şekil 11.4. (G) Updip su hareketi ile fay baskın 
kapan içindeki petrol-su dokanağı 



REFERANSLAR 

• Biddle K.T., Wielchowsky C.C., Hydrocarbon 
Traps, Magoon,L. B., Dow, W.G. eds., The 
Petroleum system-from source trap, AAPG 
Memoir 60,  1994, p. 217-234.  

 

 Sunum bu kaynaktan düzenlenerek 

 hazırlanmıştır. 


