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ÖZ; Aslantaş Barajı T-2 Çevirme Tüneli'nin geçtiği alandaki fliflerde yapılan kil mineralo-
jisi çalışması sonucunda filiş oluşturan katmanlarda T-2 tünelinin çökme yaptığı açık alanda,
kaymaya uygun bir kat ile altından ve üstünden alman örneklerde yapılan kil analizlerinde ba-
şat kil mineralinin kaymaya uygun katmanda ve bunun altındaki katmanda hidro-mîka ol-
duğu, üst katmanda ise klorit kil mineralinin bagat olduğu bulunmuştur. Katmanların kil
mineralojisinde olduğu gibi tekstürlerinde de ayrılıklar vardır. Kil mineralejisindeki bu ayrı-
lıklar bir Ölçüde sedimentasyon koşullarında bir ölçüde de çevresel koşulların etkisinden
(jeolojik ve pedolojik) ileri gelebilir. Yağışlarla birlikte kaymaya uygun katmanda kireç kaybı
ile oluşan boşluklar ve farklı tekstür dolayısîyle kolay su ile doygunluk koşullan doğmak-
ta ve böylece kaygan yüzeyler oluşmaktadır. Bu tür yerlerde, özellikle yağışlardan sonra,
gereğinden biraz daha, hatta gereği ölçüsünde olsa bile kullanılabilecek dinamit bir çökme
oluşturabilir.

Bazan milimetrik ölçülere kadar varan ince katmanlardan kurulu filişlerin farklı yapıda
kil içermesi, bu katmanlarda şişme basıncının da farklı olmasına neden olmaktadır. Mekanik
sondaj sırasında alman karotlar ve şelbi örnekleri üzerinde yapılmış şişme denemeleri farklı
killere sahip bu tür materyallerde kesin sonuçlar veremez. Bu bakımdan, filiş üzerinde ya-
pılacak bu tür yapılarda, mümkün olduğu kadar, değişik katmanlardan alınacak örneklerde
kil mineralleri analizleri yapılmasında yararlar vardır.
ABSTRACT:, Results of the studies on the clay mineralogy of flysch deposits, cut by
the derivation tunnel T-2 Aslantaş Dam, had shown the dominancy of hydrous mica (illite)
in the sliding layer and the layer below, whereas the dominancy of chlorite in the layer above.
Texturally the layers were also found to be different from each other.

The differences in clay mineralogy are partly affected by the sedimentation and partly
the environmental conditions (Geologic and pédologie). The formation of empty spaces due
to décalcification processes caused by rainfall and the textural differences givje rise to the.
formation of water saturated sliding layer- Under such conditions the amount of dynamite
to be used becomes very important. A little more than sufficient amount of dynamite can
cause a collapse of such structures.

The flysch layers which are sometimes as much as one mUJmeter in thickness, having
different clay minerals present in their clay fraction give different swelling pressure. In
this respect, the pressure analysis made on the samples taken during the mechanical drilling
and Shelby samples can not show satisfactory results. Therefore a study on clay mineralogy
is needed on the samples taken from the flysoh layers for such structures.
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GİRİŞ

Aslantaş Barajı alanı Osmaniye (Adana)
ilçesinin 21 km kuzeyinde Ceyhan nehri üzerin-
dedir (Şekil 1). Bölge tipik Akdeniz ikliminin
etkisindedir. En çok yağış 700 mm, ortalama
sıcaklık 18° C dolaylarındadır.

Bölge alp orojenik hareketlerinin etkisinde
kalmış, olup, çok karmaşık Mr yapıya sahiptir.
Eosen, Oligosen ve Miosen'de oluşan f aylanma
ve katlanmalar daha sonra da devam etmiştir.
Grabenler ve horstlar ana jeolojik yapılar ola-
rak dikkat çekmektedirler (D.S.İ 1975), Ba-
raj yerinin ana kayacını tektonik olaylar sonu-
cunda yapısal değişikliğe uğramış, flişler oluş-
turmaktadır (şekil 2).

Aslantas, çevirme tünellerinde yapılan çalışmalarda kil mineralojisine gereği ka-
etüdlerde filişlerdekl ayrıgma kalınlığının bazı dar önem verilmediği anlaşılmaktadır. Filisi
kesimlerde (Özellikle yamaçlarda) 5-6 m'yi bul- oluşturan birimlerdeki kil minerallerinin farklı
duğu belirtilmektedir. Ayrıca tünel içerisinde oluşu, genellikle beklenen bir durumdur. Bu
yer yer filiş ayrışmaları saptanmıştır. Tünel ka- farklılık mühendislik bakımından üzerinde
zısı sırasında fayların etkisiyle 20 m'lik bir çök- önemle durulması gereken bir konudur. Örne-
me olmuş ve güzergahı değiştirilmiştir; Aynı ğin; montmorillonitin şişme oranı dolayısîyle
şekilde 1 numaralı çevirme tünelini kesen fay- yapacağı şişme basıncı, kaolinit grubu killerden
da da bir çökme olduğu belirtilmektedir (Ka- çok fazladır. Su almaları durumunda şişme
raoğullarından ve Güzel, 1977; Karaoğul- oranlarının da farklı oluşlarından dolayı fîliş
larmdan, 1978), Ancak tünel için yapılan birimleri arasında kaygan katmanların oluşu
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da beklenen bir olaydır. Yine tünel etüdleri sı-
rasında ve kazılarda ekstansometre ile yapılan
deformasyon Ölçmeleri çevirme tünellerinden
birinde 5 ayrı noktada yapılmıştır. Bu yapılan
ölçmelerin bulunduğu yerin hangi kil cinslerin-
den kurulu olduğu belli değildir. Aynı zamanda
mekanik sondaj sırasında alman karotlar ve
Şelbi örnekleri üzerinde yapılmış şişme deney-
leri bazen milimetrik arayla değişen farkı kü-
lerin şişme oranlarını ayrı ayrı vermesi müm-
kün değildir.

2.8.1976 tarihli Milliyet Gazetesi Ada-
na ilavesinde, Aslantaş Barajı T-2 Çevir-
me Tüneli'nin dinamit patlamasında kısa bir
süre sonra çöktüğü bildirilmiştir. Bu olay so-
nucunda maddî ve manevî bir çok kayıplar ol-
muş, tünelin ağılma çalışmaları bir süre önem-
li ölçüde aksamıştır.

Yapılan bu çalışmanın uygulamadaki ama-
cı, sözü edilen Çevirme Tüneli'nin (Şekil 3),
çeşitli mineralojik yapıdaki katmanların oluş-
turduğu filişlerde kil mineralojisi analizlerinin
taşıdığı önemi vurgulamaktır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Materyal:

Bu çalışmada kullanılan materyaller, çö-
ken T-2 Çevirme Tünelin'de saptanan ve büyük
bir olasılıkla kayma sonucunda çökmeye neden
olan ya da çökmede rol alan olayı belirtmek
amacıyla, Şekil 4, 5, 6 ve 7 de görülen filişlerin
içinde kaymayı sağlayabilecek nitelikteki bir
kat ile bunun altındaki ve üstündeki katmanlar-
dan alınmıştır.

Tane dağılımı (tekstttr) belirlenmesi: Bo-
uyoucos hidrometresi ile yapılmıştır. Agat ha-
vanda ezilen filiş materyali, kireç giderilmeksi-
zin 2-3 gün dispersiyon çözeltisinde bekletilmiş
ve mekanik karıştırıcı'da 80 dakika karıştırıl-
dıktan sonra ' %10 Sodyum heksa-meta fosfat
ile dispersiyon elde edilmiş ve damıtık su ile 1
lt.'ye tamamlanan örneklerin hidrometre daldı-
rılıp, belirli sürelerle okumalar yapılmı§tır. Son-
ra ısı düzeltmeleri ile birlikte örneklerin tane
dağılımı saptanmıştır (Americana Society of
Agronomy, 1066).

Kil minerallerinin beiWenmesï; Kil mine-
rallerinin tipini saptamak amacıyla Jackson
(1965) 'in değiştirilmiş X-Işını kırınım preparat-
ları hazırlama yöntemi (Livesly, 1875) kul-
lanılmıştır. Kil fraksiyonu, süspansiyondan
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Kaymaya uygun katmanda ve kayma kat-
manın altında bulunan hidro-mikanın ba§at
durumda olması burada ayrışma kogullarının
kaymaya uygun katmanın üstünde bulunan kat-
mandan daha ileri düzeyde olduğunu göster-
mektedir.

Alt katmanda ve kaymaya uygun katman-
da kil giderek büyük bir olasılıkla klorit'ten
hidro-mikaya dönüşmüştür. Bu dönüşün işlemi
büyük bir olasılıkla yağan yağmurların (perko-
lasyon sularının) filiş tabakalarının arasından
çok güçlükle drene olmaları ve sistemde uzun
süre kalarak hidrolize neden olmalarındandır.

Nicalîc ve Cveticanın (1976) Türki-
ye'de muhtemelen aynı sahadan aldıkları fliş
örneklerinde mineralojik yapı bakımından kat-
manlar arasındaki farklılıklar bulmuşlardır,
Filiş katmanlarında bazan kaolinit bazan mont-
morillonit başat olmakta, ancak tüm katlarda
klorit az ya da çok oranda ikinci ve daha aşağı
sırada yer almaktadır,

Milton (1970), îllit (Hidro-Mika) t? Klo-
rit dönüşümünün; ayrışma sırasında, dlyaje-
nezde, depolanma sırasında ya da başkalaşım-
la olabileceğini belirtmektedir. Ollier (1975)'e
göre, kil yığıntıları belli süreçlerle kendi
kendilerine sıkışmakta ve diyajenetik de-
ğişmelere yol açmaktadırlar. Fitzpatrle
(1971)'e göre, mikalar hidroliz ve ayrışmaya
orta derecede dayanıklı olup, montmorillonit kil
mineralinden daha az dayanıklıdırlar. Buck-
man ve Brady (1974)'ye göre de klorit mi-
nerali ileri ayrisma düzeylerinde hidromika'ya
ve montmorillonit'e dönüşmektedir. Kloritin
hidro-mika'ya dönüşümü yanında, ayrışma sü-
reci iğinde hidro-mika'da kaolinit'e dönüşmek-
tedir. Burada ara ürün montmorillonitin, bü-
yük bir olasılıkla diğer kil mineralleri ile karı-
şık bir biçimde ve az oranda bulunduğu için, kı-
sımları saptanamamıştır.

Flişlerin Mineralojik Özelliklerine Bağlı
Olarak Uygulamada Ortaya Çıkan Soranlar

Tane dağılımı analiz "sonuçlarına göre,
kaymaya uygun katmanda kil miktarı alt ve üst
katmanlara göre yüksektir (Çizelge 1).
Nİcolic ve Cveticanim (1078) yaptıkları fi-
liş analizlerinde kireç giderilmeden tekstür
analizlerinde çok düşük kil oranları saptama-
larına karlılık, kireç giderildikten sonra ka-
lan materyalin önemli kısmının kil olduğunu
belirtmektedirler. Bu bakımdan bizim yaptığı-

SONUÇLAR"VE YORUM

Kil Oluşumu ve Dönüşümü

T-2 Çevirme Tüneli'ndeki açık bulunan fi-
lişlerden alınan kaymaya uygun bir katman ile
bîr katmanın alt ve üstündeki katmanlardan
alman örneklerde yapılan X-Işım kırınımı be-
lirlemelerinde, kaymaya uygun katmanın içer-
diği başat kil mineralinin hidro-mika (illit) ol-
duğu saptanmıştır. Hidro-mikayı başatlık sıra-
sına göre izleyen kil minerali olarak klorit ve
kaolinit bulunmuştur (Şekil 8), Hidro mika
kaymaya uygun katmanda alt ve üst katman-
lardan daha fazla miktarda bulunmaktadır.
Kaymaya uygun katmanın altındaki katmanda
ise hidro-mika gene başat duruma geçmektedir
ve bu minerali gene Kaolinit ve klorit izlemek-
tedir (Şekil 9).
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elde edilmiştir. Daha sonra da killer Mg++ ve
K+ tuzlarıyla doyurulmuş ve normal cam lam
üzerine oriyente edilerek X-Işmı cihazında kil-
lerin kırmımları elde olunarak, killerin cins ve
relatif miktarları bulunmuştur.



mi2 analizlerde gerçek kil oranının daha yük-
sek olduğu düşünülebilir,

Hidro-mika'nın şişmesi montmorîllonit ka-
dar olmamasına rağmen çalışma konusu olan
filişlerde kayma yüzeyleri meydana getirmesi
kolaylıkla beklenebilir. Katmanların içindeki
farklı kil mineralleri (şişme basınçları farklı
olduğundan) kaymada ve söz konusu çevirme
tünellerindeki çökmede etkisi olduğu söylene-
bilir.

Sonuç olarak, tünel kazısından önceki etüd-
lerde ve kazı sırasında çeşitli kil katmanların-
dan örnek alınarak kil minerallerinin cinsleri
ve herbirinde ayrı ayrı defonnasyon ölçmeleri
yapılması gerekirdi. Ayrıca birimlerden alına-
cak örneklerde şişme basınçları yine ayrı ayrı
ölçülmeliydi. Böylece yalnız muhtemel çökme-
leri Önlemekle kalınmayacak şişme basıncı
(farklı şişmeler) göz Önüne alınarak iksa ve
kaplama kalınlığı daha duyarlıklı bir biçimde
hesap edilebilirdi.

Mineralojik çalışmaların eksikliği sonucun-
da yabancı ülkelerde ortaya çıkan kötü sonuç-
lardan iki örnek verelim. Eussel (1971),
1911 yılında güney ingiltere'de mineralojik ça-
lışmaların mühendislik yapılarına uygulanma-
ması sonucunda kayalaşmış Gault kili'nin üze-
rinden geçen demiryolu güzergâhının 3ı km'lik
bir kısmının tamamen çöktüğünü bildirmekte-
dir. Birleşik Amerika'da ağır montmorillonitik
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killerden kurulu Vertisol topraklan üzerinde
yapılan kara yollarında ve sulama sistemlerin-
de geniş ölçüde çatlama, çökme ve deformas-
yonlar saptandığı kaydedilmektedir.

Bu gibi çalışmalarda ülkemizden de Ör-
neklerine sık sık yaslanmaktadır. Örneğin, ya-
pı mühendisliğinde Ankara kili diye adlandırı-
lan (Ordesmir ve ark., 1905) Poligenetik Kır-
mızı renkli topraklar üzerinde yapılmış olan yol
ve binalarda çatlamalar, bozulmalar ve kırılma-
lara sık sık rastlandığı bildirilmektedir.
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