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Öl : Fille ve benzeri tortul kayaçların
bünyelerinin saptanması, değişik çözücülerde
en çok çozünetollen bazı elementlerin çözümle-
mesi ve kil minerallerinin yapısının bozmadan
kil tiplerinin saptanması en uygun çözücü araş-
tırılmış ve NaOH, CH3-COONa, HCI ve H2SO4
in 1 M, 0.5 M ve 0,1 M'lik çözeltileri kullanılmış-
tır. Sonuçta bünye çözümlemesi İçin en uygun

ABSTRACT: Selection of the suitable pre-
treating solutions to be used prior to clay mi-
neral analysis for Eocene flysoh deposits for-
med in the Osmaniye - Aslantaş dam area Is
discussed.

Various solutions of different concentrati-

ons, such as NaOH, GH3-GQONa, HCI and
2 SO4 are used for determination of particle

size analysis, and of clay minerals-without

Çözümleme Analiz Sözcüğü yerine kullanılmıştır.

disperse edici olarak 0.1 M H2SO4, elemente!
çözücüler olarak Ca++ elementi İçin 1 M HGl'in,
Mg+* için 0.5 M HjSO4, N a + ve K+ için ise 1 M

H2 SO/in en uygun olduğu saptanmıştır. Kil mi-
neralleri saptanmasında kullanılacak en uygun
ön İşlem çözeltileri ise, sırasıyla 0.5 M Na OH
ve 0.1 İM HCI tir.

destroying their structure - aloung with analysis
of some extracta'ble elements İn flysoh and si-
milar sedimentary rocks. As result, the most
suitable pretreatlng solution to be used as dis-
persant rs 0.1 M H2 SO4 The most suitable solu ,
tions for elemente! extraction of Ca++, Mg+ '
and Na+ and K+ are 0.5 M H2 SO4 respectively.
The most suitable pretreatlng solutions for clay
mineral determination are In the orderof 0.5 M
NaOH and 0.1 M HCI.
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GİRİŞ

Araştırmada kullanılan filişler Osmaniye -
Aslantaş barajı yapı alanında yaygın olarak yer
almaktadırlar. Söz konuşu kayaç bölge alp oroje-
nik hareketlerinin etkisinde kalmış olup çok kar-
maşık bir yapıya üyedir. Eosen, Oligesen ve Mi-
osende oluşan faylanma ve katmanlar günümüze
dek süregelmiştir. Bölgede ana jeolojik yapılar
horst ve graben tipinde olup, genellikle kuzey-
kuzeydoğu doğrutusundadır [DSİ Gen. Müd.,
1975). Aynı bölgedeki flllşler üzerinde çalışan
NİKOLİÇ ve CVETICANIN (1976 filişlerin-
maları sonucunda kil miktarının arttığını, bunun-
la birlikte karbonatların oluşturduğu agregatla-
rın silt içeltisini artırdıkları ortaya koymuşlardır.
Ayrıca aynı araştırıcılar, bu filişlerin rötgen
ışınları İle yaptıkları kil mineral ayırtlamaların-
da başatlıklarına göre kaolinit, montmorillonit
ve vermlkullt biçiminde sıralandıklarını ortaya
koymaktadırlar.

MILLOT (1970),filişlerin Mesozoİk ve Üçün-
cü zamana ait oluşuklar olduklarını ve bu kayaç-
lann kil minerallerinin başatlık sırasına göre
hidromlka ve klorltin oluşturduğunu açıklamak-
tadır. Ayrıca araştırıcı İsviçre flllşlerlnde kil İçe-
riğinin 2/3'ünün hidromika ve kalanının mont-
morillonit, klorit ve kaolinit kil çeşitlerinden
oluştuğunu belirtmektedir.

KÖKSOY ve TOPÇU (1978), kayaçların çö-
zücü olarak hidroklorlk asit, nitrik asit, sodyum
karbonat, potasyum sülfat ye potasyum tlyosül-
fa in, kullanılmasını önermişlerdir.

KAPUR, ÖZGÜNGÜ, BERKMAN, HASAN-
OĞULLARININ ve MEMUT (1978) aynı bölgenin
filişleri üzerinde yaptıkları çalışmada Aslantaş
barajı çevirme tünellerinin kil minerallerinin ba-
şatlik sırasının hidromika, klorit ve kaolinlt bi-
çiminde olduğunu ve söz konusu yapı alanında-
ki filîş katmanlarının farklı kil oluşum kuşakları
içerdiğini bazı çözümlemelerle açıklamaktadır-
lar.

Bu çalışmanın amacı flliş ve benzeri tortul
kayaçlarda kil kristal yapısını bozmadan, kil mi-
neralojisi çalışmaları sırasında ön işlemlerde
kullanılacak en uygun çözücünün bulunması ve
bununla birlikte bu kayaçlarda en fazla kil dls-
persiyonunün (dağılımını) sağlayıcı ve en fazla
toprak alkali ve alkali elementlerini çözebilen
çözücülerin saptanmasıdır.
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Ö2DEK

Araştırmada kullanılan filiş Örneği Aslantaş
barajı çevirme tünellerinden alınmıştır. Çevir-
me tünellerindekl oluşumun bütününü kapsayan
filiş yüksek oranda kil içeren bir tortul kayaç
olması nedeniyle kil mineralojisinde çalışmalar
yapılabilmesi son derece uygundur.

Tortul kayaçlarda kristalli kilin yapısını araş-
tırmak, kil ve kum mineralojisi çalışmaları ya-
pabilmek ve kum taneciklerinin fiziksel ve optik
özellikleri yanında tanecik çaplarını saptamak
için ön işlemler yapılması gerekmektedir. Bu
ön işlemlerde kullanılabilecek en uygun çözü-
cünün saptanmasının araştırıldığı bu çalışmada,
kullanılan çeşitli çözücülerin filiş materyalinden
ekstrakte edebildikleri toprak alkali ve alkali
elementlerin me/It olarak miktarlarının saptan-
ması yanında, kilin saflaştırılması İçin kullanı-
lan ve işlem sonunda arta kalan ve toprak oluş-
turabilen (KAPUR, 1975), (KAPUR, DİNÇ ve
ÖZBEK, 1976) artık maddelerin (Insoluble rasl-
due) DAY (1965) yöntemi ile bünye ayırtlan-
masın da yapılmıştır. Böylece en yüksek dls<-
perslyonu veren ve aynı zamanda en az miktar-
da kil materyalinin bozulmasını sağlayan çözücü
de bu araştırma sonunda ortaya konulmaya ça-
lışılmıştır.

YÖNTEM

Filiş materyali ezilerek 2 mm İlk elekten
geçirildikten sonra 1 İt. lik beherlere, konulmuş
ve üzerlerine 250tnl 0.1, 0.5 ve 1 m. lik sodyum
hidroksit, sodyum asetat, hidroklorik asit ve
sülfürik asit çözeltileri katılarak bu arada çö-
zücülerin çözdükleri ve beherlerin üst kısımla-
rında toplanan çözeltiler bazı katyonların çözüm-
lemeleri için toplanmıştır. Filiş içinde çözün-
meyen kalıntılar dışındaki karbonatlı mineral ve
organik maddeler tamamen yok edildikten sonra,
pH metre İle denetlenerek, kalıntı birkaç kez saf
su ile (250 mi) yıkanmıştır (çökme - dökme yön-
temi ile). Her dört çözelti İle işlemden geçirilen
Örneklerde yıkama işlemi sürdürülmüş saf su
katılan asıntının (süspansiyon) pH'sı nötüre
yaklaştığında yıkamaya son verilmiştir. Daha
sonra kil mineralojisi Çalışmasının yürütebilmesi-
mesi İçin 250 ml'lik asıntılardan alt örnekler
alınmış, JACKSON (1956) yöntemine göre Mg++



ve K+'un klorür ve asetat tuzları ile doyurulma-
sı yapılmış ve kil preparatları hazırlanmıştır.
Philips marka aletinde kil preparatlarının kırı-
nımları elde olunmuştur. Ayrıca kalıntı madde-
lerin, DAY (1985) yöntemine göre bünyeleri sap-
tanmıştır. Çözücülerin fllişten çözdükleri ekst-
raktlarda, Ca++, N+ ve K+ Alev fotometresinde,
Mg++ ise atomik soğurma aleti ile ölçülmüştür.

YORUM

Elemente] Çözünürlük

Çeşitli çözücülerle İşlemden geçiri len fills
kayaç örneklerinde çözümlenen elementlerin
genel olarak en yüksek düzeyde çözünmelerini
sağlayan çözelti sülfürik asittir. Sülfürik asit

M>g++, Na+ ve K+ elementlerini diğer çözücü-
lerden daha yüksek oranda çözmekte; buna kar-
şılık Ga++ elementi Hİdroklorik asit ve sodyum
asetatla çok ve sodyum hidroksitle daha az cö-
zünmektedir (Çizelge: 1). Hidroklorİk asitin
1 M, 0.5 M ve 0.1 M gibi gitt ikçe azalan konsant-
rasyonları kullanıldığında Ca++, M g + + , N+ ve
K+'un da çözünürlüklerinde de azalma saptan-
mıştır. K+ e lementinin çözünmesinde hîdroklo-

rik asitin en âz etkin olduğu saptanmıştır. Buna
karşın hidroklorik asit Mg++ ve Na+ çözünmele-

rinde etkinlik yönünden sülfürik aslti İzlemek-
tedir. Sülfirik asitin farklı konsantrasyonlarında
İse C a + + ve Na+ elementlerinin çözünürlüğü

yönünden az farklı sonuçlar alındığı, konsantras-
yon azalmasıyla K+ elementi çözünürlüğünün
azaldığı, Mg++ elementinde ise 0,5 m da çozu

nurluğun 67.5 me/lt gibi en yüksek değere ulaş-
tığı ve 0.1 m ise 25 me/lt gibi ikinci yüksek de-
ğerin alındığı görülmüştür.

Ca++ çözünmesinde sodyum hidroksitin 1
M lik konsantrasyonunda en fazla çözünme elde
olunmuş ve 0.5 M ile 0.1 M lik çözeltiler aynı
çözünürlüğü göstermemişlerdir. K+ çözünmesin-
de ise azalan konsantrasyonla çözünmede de
yaklaşık oransal bir azalma görülmüştür. Sod-
yum hidroksit Mg++, mu hiç çözememektedlr.

Sodyum asetatta İse Ca 4 - * v e K + e lement
lerinin çözünmelerinde konsantrasyon azalma-
sına paralel olarak çözünmede bir azalma izlen-
mektedir. Mg++ elementinin çözünürlüğü İse
konsantrasyonla değişmektedir. Sodyum , asetat
diğer çözücülere göre Mg++' da sodyum hidrok-konsantrasyon

fazla, diğer çözücülerden az; K+da hid-
röklorik asitten fazla, diğer çözücülerden az:
P ++ da ise çözünürlükte hidroklorik asiti iz
lemekte ve sülfürik asitle sodyum hidroksitten
fazla çözme gücü göstermektedir. Sonuç olarak,



çözücülerde çözünen alkali ve toprak alkali ele*
ment çözümlemelerinde tortul Sayaçlarda ve
özellikle fllişte M g + + , N a + v e 'K+ elementleri

İçin sülfürik asltln sırasıyla 0.5 M, 1 N ve 0,1
M'ik çözeltilerinin kullanılması; Ca++ elementi
içinse 1 M hidroklorik asit kullanılması gerek-
tiği ortaya çıkmaktadır.

Kil Dispersiyonu (Kil Dağılımı)

Fliş türünden tortul kayaçların ve toprak-
ların bünye çözümlenmesinde en çok istenen
öğe en yüksek düzeyde gerçek dlsperslyondur
(dağılım). Bu amaçla kullanılan değişik çözücü-
lerin dispersiyon güçleri araştırılmıştır (Çizel-
ge : 2). Fîlişte sülfürik asîtln üç farklı konsant-
rasyonunda, konsantrasyon arttıkça düşük dü-
zeyde bir kil yüzdesi artışı saptanmıştır. Bunun-
la birlikte sülfürik asit en yüksek oranda kil dis-
persiyonu sağlayan asit olmuştur (% 13), Sül-
fürik asitli sodyum asetat izlemektedir. Bu cözü-
mü sodyumun disperse etme özelliği nedeni ile
İM ilk konsantrasyonunda % 10.5 gl M yüksek
bir değer göstermektedir. Diğer konsantrasyon-
İsrı ise bundan % 6 gibi daha az bir değer gös-
termektedirler. Daha sonra sodyum hidroksit ve
hidroklorik asit gelmektedir. Sodyum hidroksi-

tin tüm konsantrasyonlarda oluşturduğu disper-
siyon diğer çözücülerin en yüksek yüzde kil dü-
zeyleri dışta tutulursa diğer konsantrasyonlarda
elde olunan % kil değerlerinden yüksektirler.
Başka bir deyişle sodyum hidroksitin 1 M, 0.S M
ve 0,1 M'Iik konsantrasyonlarının tümü sodyu-
mun disperse edici özelliği nedeniyle yüksek-
tirler ve sülfürik asîtin konsantrasyonlar arası
ayılığına benzerlik göstermektedirler. Sonuç
olarak, en yüksek düzeyde dispersiyon sağlayan
çözelti 0.1 M İlk sülfürik asittir ve bunu 1 M
sodyum asetatla 0.5 M sodyum hidroksit ve 1 M
hidroklörik asit çözeltisi izlemektedirler.

Kil Mineralojisi

Tortu! kayaçlarda kil fraksiyonunun çözüm-
lemelerinde kristal yapılarını bozmadan mine-
ral çeşitleri hakında daha doğru bilgiler elde
edebilmek İçin, kil minerallerinin röntgen ale-
tinde verdiği kırınımları maskeleyen ve bunla-
rın gerçek görünümlerini değiştiren ara oluşuk
ve organik maddelerin yok edilmesi gerekmek-
tedir. Bu işlem topraklarda gerekmemekle birlik-
te (STEPHEN, 1975; GÜZEL, 1977) kil yüzdeleri
topraklara göre daha az olup birincil, başta bir
deyişle toprağa göre daha az ayrışmış veya de-
ğişmiş, mineralleri İçeren kayaçlar için mutlak



yapılması gereken bir işlem olmaktadır. Bu
amaçla kullanılan çözücülerin karşılaştırılmasın-
dan 14Â° ve 1ÖÂ" da en bozulmamış, en yüksek
entansitede ve en düzgün kırınımları sodyum
hidroksitin 1 M ve 0.5 M İlk çözeltilerinde İşlem-
den geçirilmiş kil örneklerinin verdikleri saptan-
mıştır [Şekil :1). Bunu izleyen en gerçeğe uy-
gun ve yüksek ensantidede kil kırınımları Mg++
la doyurulmuş, 0.5 ve 0.1 M hidroklorik asitle
işlemden geçirilmiş kil preparatlarında götürül-
müştür (Şekil: 2), Sülfirik asit en yüksek dü-
zeyde elemente! çözücü ve disperse edici ol-
masına karşın, sodyum hidroksit ve hidroklorik
asitten daha düşük entanslteli kil mineralleri
kırınımları vermiştir (Şekil: 3). Bunun başlıca
nedeni sülfürik asltin güçlü bir asit olması sonu-
cunda 2 mm den küçük tanelerin, kristal yapısı-
na etkili olup, bunların bîr kısmının kristal yapı-
sını bozmasındandır. En yüksek çözücü ve dis-
perse edici olması nedeniyle disperse olan kil
miktarını arttırmasına karşın, kristal yapıya et-
kide bulunması nedeniylede düşük entansiteli
kırınımlar vermektedir. Sodyum asetat İse diğer
üç çözücüye göre çok daha düşük entansiteli
kil mineral kırınımları vermiştir (Şekil : 4), Bu
İşlem sonunda K+ la doyurulmuş kil örnekleri
14 A', 10 A° ve 7.2A'da daha iyi kırınımlar ver-
mişlerdir. Kullanılan çözelti konsantrasyonlar!
yönünden 1 M sodyum asetat diğer konsantras-
yonlardan daha İyi kırınımlar vermiştir. Sodyum
asetat böylece iyi bir dispersiyon çözeltisi ol-
makla birlikte ve aynı zamanda iyi bir Ca++
ekstrakte edici ve çözücü olmasına karşın, sod-
yum hidroksit, hidroklorik asit ve sülfür! asit
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SONUÇ

Tortul kayaçlarda kullanılacak en uygun ele-
mentel çözücü Ca++ için 1 N hidroklorik asit;
Mg++ için 0.5 M sülfürik asit; Na+ ve K+ İçin
ise 1 M sülfürik asittir. En uygun dispersîyon
çözeltileri olarak ise sırasıyla 0.1 M sülfürik
asit, 1 M sodyum asetat ve 0.5 M sodyum hidrok-
sittir. Röntgen aletinde kil mineralleri çözümlen-
melerinde ise kullanılacak en uygun ön İşlem
çözeltisi sırasıyla 0.5 M, 1 M ve 0.1 M sodyum
hidroksit ve 0.1 M, 0.5 M hidroklorik asittir. Sod-
yum hidroksit, Na+ ve Mg++ İçin uygun bir çö-
zücü olmakla beraber, K+'un iyi bir çözücüsü,
Ca++'un İse sülfürik asitin çözdüğü miktara ya-
kın bir çözücüsüdür.
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