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öz
Çimento fabrikaları arasındaki ekonomik rekabetin artması ve buna bağlı olarak fabrikaların maliyetlerini düşürme is-

tekleri, hammaddelerini daha yakın kaynaklardan elde etme olanaklarım zorlamalarını gerektirmektedir, Söke Çimento Fab-
rikası da Üretiminde %70 oranında kullandığı kireçtaşı 19 km, gibi nakliye giderini arttıran bir uzaklıkta bulunan Gümüş*
köy sahasından sağlamaktadır. Bu araştırmada fabrikanın 1 km yakınında bulunan ve daha önce yüksek MgÖ bileşeni
nedeniyle terkedilen Cankurtaran kalker sahasında çimento üretimine uygun düşük MgO'li kireçtaşı alanlarının varlığı
araştırılmış ve MgO blleşeninideki artışların jeolojik yapıyla bağlantılı olduğu ortaya konmuştur. Araştırma sonunda ter*
kedilen bu sahada uzun yular kireçtaşı elde edilebilecek üretim alanları belirlenmiştir.

GİRİŞ

Üretime 1962^6 başlayan Söke Çimento Fabrikası-
nın kireçtaşı hammaddesi, başlangıçta fabrikanın
K'indeki Cankurtaran mevkiinden alınmıştır, Cankurta-
ran kireçtaşlarında M++ bileşiminin çimento üretimini
olumsuz yönde etkileyecek boyutlara ulaşması üzerine
bu saha terkedilmiştir, Sahanın yeniden üretime kazan-
dırılması amacıyla prospeksiyon niteliğinde çalışmalar
yapılarak, öncelikle sahanın jeolojik haritalanması biti-
rilmiş ve sorunlu yöreden örnekleme yapılmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasında laboratuvar sonuçları-
nın olumlu çıkmasıyla daha ayrıntılı çalışmaya gidil-
miştir. Mg++ bileşeni ve yapısal jeoloji arasındaki iliş-
kilerini belirlenmesi amacıyla kırık - ezilme
zonlarından, şist - kireçtaşı dokanağma yakın kesimle-
rinden düzenli örnekler alınmıştır. Bu örneklerin analız
sonuçlarından MgO içereğinin lokasyonlara göre farklı-
lıklar gösterdikleri belirlenmiştir,

GENEL JEOLOJİ

Giriş

Menderes masifinin B - GB'sında yer alan araştırma
alanında farklı dönemlerde oluşmuş üç ayrı kayaç top-

luluğu izlenmektedir. Bunlar, Menderes masifinin örtü
kayaçlarını oluşturan çeşitli bileşimdeki şistler ve
mermerler, genç çökel topluluğu ve istifin tamamını ke-
sen volkanik kayaçlardan oluşmaktadır (Şekil 1).

Menderes Masifinin örtü kayaçlan içinde yer alan
ve çalışma alanında en ait seviyelerde gözlenen kayaç
topluluğu, yeşil şist metamorfizmimin izlerini taşı-
yan metamorfik birimlerden oluşmaktadır. Üstteki bi-
rimlerde geçişli olan bu metamorfik topluluk üste doğru
karbonatça zenginleşerek şu anda Söke Çimento Fabri-
kası tarafından kullanılmakta olan kalkerlere geçmekte-
dir. Bölgede masife ait yükseltiler arasında gelişen çö-
küntü havzalarında, Neojen çökelleri gelişmiştir.
Karasal kökenli mam, kil, silt, kum taşı ve çakıltaşla-
rından oluşan bu topluluk, daha genç yaşlı volkanitler
tarafından kesilmiştir, Kuvaterner bölgede alüvyon ve
yamaç molozu ile temsil edilmektedir (Şekil 2).

Metamorfik - Şistler ve Mermerler

Araştırma alanında en alt seviyeyi oluşturan meta-
morfik şist ve mermer birimi genelde granat mikaşist-
ler, klorit şistler, muskovit - kuvars şistler, kalkşisler
ve bunlarla ara seviyeli mermerlerden oluşmaktadır. Bu
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Aydın - Söke Kireçtaşı Sahası

Şekil h İnceleme Alanının Genelleştirilmiş Jeolojik Dikme
Kesiti.

metamorfik topluluk yeşil şist metamorfizmasımn izle-
rini taşımaktadır. Söke Çimento fabrikasının hemen
kuzeyinde yaygın olarak yüzeyleyen birimin dış görü-
nüşü bej, açık kahve yer yer yeşilimsi boz renkli olup
kuvars - muskovit, şist, klorit şist, kuvarsit, granat ve
kalkşistlerle temsil edilmektedir. Araştırılan kesimde
şistler için mercek ve ara seviye halinde beyaz - bej
renkli iri kristalli ince tabakalı mermer mostraları da
yaygındır, Metamorfik şistler üst seviyelerdeki kalker-
lere yaklaştıkça bünyelerindeki karbonat miktarının art-
masıyla kalınlıkları birkaç cm, ile birkaç m, arasında
değişen kalkşistlere dönüşmektedirler.

Alt dokanağı çalışma alanımızda görülmeyen şist-
lerin üst dokanağı kireçtaşlan ile geçişlidir, Birimin
kalınlığı önceki çalışmalara göre 3 - 4 m, dolayında
olup, yaş aralığı Kambriyen - Triyas'tır,

Kireçtaşı

Kireçtaşlannın altere yüzeyi gri, taze yüzeyi gri -
koyu gridir, Yer yer mermerleşmiş olan rekristalize ki-
reçtaşlannın dış yüzeyleri aşın çatlaklı ve kınklı
olup, çatlaklar kalsit dolgulu ve FeO boyanmalıdır,
Karstik yapılar izlenmekte olup, süreksizlik düzlemleri
boyunca karstlaşmanın arttığı gözlenmektedir. Kalın
tabakalı ve masiftirler, Kireçtaşlannın şistlere olan do«
kırnağına yakın kesimleri aşırı derecede paralanmış»
tır.Bu dokanak boyunca yoğun bir ezilme zonu izlen«
mekte ve zon kalınlığı yer yer 20'm ye ulaşmaktadır.
Ezilmenin, metamorfik şistlere birlikte kıvrımlanan ki-
reçtaşlannın şistlere göre daha rijit kütleler oluşu ne-
deniyle kıvrımlanan şistler üzerinde hareketi esnasında
oluştuğu düşünülmektedir, Kireçtaşlan içinde değişen
kalınlıklı çört yumruları ve üst seviyelerinde mm - m
arasında değişen kalınlıklı zımpara seviyeleri izlen-
mektedir. Cankurtaran kireçtaşlannın alt dokanağı me-
tamorfik şistlere ait kalkşistlerle geçişlidir. Dokanağa
yakın kesimlerde yer yer de dolomitleşme izlenmekte
ve kalkerler dolomit karekter göstermektedir.

Üst dokanağı. Neojen ve Kuvarterner birimleriyle
dîskordan olarak örtülmektedir. Birimin görünür kalın-
lığı 500 m olup, önceki çalışmalara göre Orta - Üst Tri-
yas - Üst Kretase yaşı verilmiştir.

Konglomera, Kumtaşı, Silttaşı, Kıltaşı Kireçtaşı

Söke'nin D'sundan başlayıp, Kuşadası körfezine ka~
dar açılan geniş bir alanda Miyosen çökelleri yüzeyle-
inektedir. Miyosen birimleri metamorfikler üzerine
uyumsuz olarak gelmektedir. Miyosende bölgede etkili
olan tektonik olaylar sonucu yaklaşık D - B doğrultulu
kırık sistemi boyunca oluşan çökel havzası akarsu - göl
çökelleri ile dolmuştur. İstif, havza ortasında ince, hav-
za kenarlannda iri boyutlu elemanlardan oluşmakta ve
birbirine düzensiz geçişler gösteren konglomera, marn
ara seviyeli kireçtaşlan gelmektedir. Ekonomik boyutta
linyit içeren kireçtaşlan Miyosen gölünün kenarlannda
gözlenen kaba elemanlı çökellerin yanında, havza için-
de rastlanan ince elemanlı çökellerinin klavuz seviyesi
olarak kabul edilebilecek yegane düzeydedir. Miyosen
gölünün kenarlannda gözlenen kaba elemanlı çökellerin
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Aydın - Söke Kireçtaşı Sahası

Şekil 2. Cankurtaran Dolayı Kalker Ocaklarının Jeoloji Haritası.

yanında, havza içinde rastlanan ince elemanlı çökellerin
varlığı temel kayaçlardaki yükselmelerin yanışım yerel
çökmelerin de hızlandığını göstermektedir. Söke Miyo-
sen havzasının doğu sınırı, Miyosen sonrası gelişen
blok faylarla düşmüş ve Söke Ovanın altına gömül-
müştür,

Kömür araştırmalarına yönelik olarak yapılan son-
dajlar ve arazi gözlemlerine göre Miyosenin kalınlığı
bölgede 1000 m dolayındadır,

Volkanik Kayaçlar (Andezit, Bazalt)

Volkanik kayaçlar Söke'nin KD'su ve B'şında yü-
zeyiemekte olup, bölge morfolojisinde yüksek tepeleri
oluşturmaktadırlar. Araştırılan bölgede Hamamcı tepe
ve Asar tepe volkanik kayaçların yüzeylediği alanlardır.

Değişik kesimlerden alınan örneklerde andezit ve
bazalt bileşimli oldukları belirlenmiştir, Bu veriler,
volkanitlerin yörede Pliyosen de etkili olan volkanizma-
mn bir ürünü olduğunu göstermektedir.

Yamaç Molozu ve Alüvyon

Kuvaterner, yamaç molozu ve alüvyon ile temsil
edilmektedir. Yamaç molozu şeklindeki döküntülere
havzanın kuzey sının boyunca rastlanmaktadır. Burada
yamaç eğimi fazla olduğundan, köşeli şist ve kireçtaşı
parçaları Miyosen üzerinde birikmişlerdir. Yamaç mo-
lozunun boyuttan yer yer blok düzeyine ulaşmaktadır.

Bölgedeki kayaçlardan türeyen, kil, silt, kum ve ça»
kıldan oluşan alüvyon Söke - Kuşadası yolunun yer al-
dığı vadi tabanında ve Söke ovasında çok yoğun bir şe-
kilde yüzeylenmektedir.
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MALZEME JEOLOJİSİ

Giriş

İkincil bileşenlerden olan MgO, sinterleşme ısısını
düşürerek pişmeyi kolaylaştırır, MgO bileşeni yüksek
olan farinler pişme bölgesinde toplanarak fırının çalış-
masını etkiler ve betonda çatlamalara neden olur. Bu
nedenle MgO bileşeninin (Kalker, traş ve kil dahil) %5
den az olması istenir. Kireçtaşı için MgO bileşenin
%2'yi geçmemesi istenmektedir. Bu bölümde uygulanan
çalışma yönteminden söz edilmiş ve Mg++ bileşenin
yüksek olmasına neden olabilecek etmenler yorumlan-
mıştır.

Cankurtaran Sahasının Kalite Açısından
Değerlendirilmesi

Cankurtaran kalker sahası fabrikanın 1 km, kuzeyin-
de ve Cankurtaran mevkiinde bulunmaktadır. Sahadan
398 sistematik örnek alınmış ve bunların kimyasal ana-
lizleri yapılmıştır.

Bu sahadan derlenen örneklerin MgO oranı %0,02
ile % 17,58 arasında değişmektedir. Toplam 398 örne-
ğin 286'sının (%71.8) MgO oranının %1 den daha kü-
çük olduğu saptanmıştır. 58'inin (%14.6) MgO oranı
%1 - 2 arasında sonuç vermesine karşın 54 örnekte
(%13,6) ise MgÖ değeri %2'den daha büyük sonuçlar
vermiştir,

Cankurtaran sahasından alman bu örneklerin MgO
bileşenindeki değişimlerinin jeolojik yapı ve litolojik
dağılımla doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. Kalker
istifinin metamorfik şistlerde olan dokanak zonlannda,
ezilme zonlannda ve fay zonlannda MgO'in yüksek ol-
duğu görülmektedir,

Açılan ocakların (Büyük ocak 2. kademe hariç) ço-
ğu kireçtaşı birimi ile alttaki şistlerin dokanağmda açıl-
mıştır (Şekil 4),

Dokanağa yakın kesimlerde kalkerler yer yer kalk-
şist ve yer yer de dolomitik karakterdedir. Dokanak
zonlannda şistler ile kalkerler girift ve yanal geçişlidir.
Bölgesel tektonizma sonucu şistlerin kıvrımlanmasına
uyum sağlayamayan rijit kireçtaşlan taban zonuna ya-
kın kesimlerde ve yaklaşık 2 m'yi bulan bir kalınlık bo-
yunca aşın kınklanarak ezilmiştir. Âynca bu kesimde
faylanmaya bağlı olarak çok sayıda milonit zonu geliş-
miştir.

Alınan çok sayıdaki örneğin kimyasal analiz sonuç-

ları ve jeolojik haritadan (Şekil 4) hareketle MgO ora-
nında görülen artışların nedeni aşağıdaki şekilde yo-
rum lan iniştir,

1- Metamorfik şistler içindeki yüksek magnezyum
içeriği mikalardan kaynaklanmaktadır.

2- Kalker - şist dokanağından ve geçiş zonundaki
kalkerlerde elde edilen yüksek MgO, kalkerlerin şistler-
ce kontominasyonu sonucudur,

3- Kalker istifi tabanda yer yer dolomitiktir,

4- Tektonizrnaya bağlı olarak gelişen ve kırık - ezik
zonlar boyunca yükselen hidroterınal eriyikler, kalker
içinde bu zonlar boyunca MgO oranını arttırmışlardır.

Değinilen bu zonların dışındaki kalker rezervlerinin
tamamında MgO oranının düşük olduğu belirlenmiştir.

Cankurtaran kalker sahası bu verilerin ışığı altında
MgO oranı düşük iki ayrı alana ayrılarak üretim yapıla-
bilecek sahalar belirlenmiştir, Bu as alanlar Saklıkaya
ve Takke tepe dolaylarıdır,

Saklıkaya Kalker Sahasında Kalite ve Rezerv

Yaklaşık D - B uzanımlı iki fayla sınırlı olan saha=
daki kalkerler bölgedeki istifin üst kesimlerini temsil et-
mektedir (Şekil 2).

MgO oranının düşük olduğu bu alanda birbirinden
20'şer m, uzaklıktaki noktalardan tabakalaşmaya dik
yönlü 5 kesit boyunca 97 örnek (K 323 - K 421) alın-
mıştır (Şekil 3). Şekil 3'den izlendiği gibi MgO miktarı
%20 ile %3.22 arasında değişmektedir. Bu sahadan alı-
nan 97 örnekten 85'inde MgO oranı %1 den küçük.
İlinde %1 - 2 arasında sadece birinde ise %2 den bü-
yüktür.

Kesit yöntemiyle bulunan ortalama kalınlık, yüzey-
lendiği alanla çapnlmış ve yaklaşık rezervi 3,5 x lö6

ton olarak belirlenmiştir. Fabrikanın yıllık üretim kapa-
sitesine bağlı olarak düşük - orta büyüklükte rezerv ola-
rak nitelendirilebilir.

Takke tepe Kalker Sahasında Kalite ve Rezerv

Saklıkaya kalker alanının yaklaşık 200 m kuzeyin-
de yer alan Takke tepe sahası D - B uzanımlı iki fayla
sınırlanmıştır (Şekil 2).

Bölge kalkerlerinin üst seviyesini oluşturan bu alan-
da 20 örnek alınmıştır. Örnekleme işlemi bölgedeki
vadi tabanında başlamak üzere tabakalaşmaya dik yön-
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Şekil 3. Cankurtaran Kalker Sahası Numunu Haritası.
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Şekil 4. Cankurtaran Kalker Sahası Örnek Lokasyonu - Jeolojik İlişki Haritası.

de yapılmıştır. Alınan örneklerin MgO yönünden arit-
metik ortalaması %0J0 dir.

Kesit yöntemiyle bulanan ortalama kalınlık yüzeyle-
diği alanla çarpılarak yaklaşık rezervi 2,5 x 106 ton ola-
rak belirlenmiştir. Fabrikanın kullanım kapasitesine

bağlı olarak düşük - orta büyüklükte rezerv olarak nite-
lendirilebilir.

Bu sonuçlara göre Cankurtaran sahasında çimento
üretimine uygun nitelikte 6 x 106 ton kalker rezervi be-
lirlenmiştir. Söz konusu bu rezervin üçüncü boyutunda-
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Aydın - Söke Kireçtaşı Sahası

ki kalite dağılımı bilinmemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Söke Çimento Fabrikasında terkedilen Cankurtaran
kireçtaşı sahasının yeniden üretime kazandmlması için
Haziran - Kasım 1993 tarihleri arasında yürütülen arazi,
laboratuvar ve büro çalışmaları sonunda aşağıda belir-
tilen sonuçlara varılmıştır,

1 - Fabrikaya çok yakın uzaklıkta (1 km) olan Can-
kurtaran sahası daha önce işletilmiş ve yüksek MgO
içeriği nedeniyle terk edilmiştir. Büyük rezervlerin ye-
raidığı bu sahada MgO içeriğinin kökenini belirlemek
amacıyla 405 adet örnek alınmış ve 1/1000 ölçekli ör-
nek lokasyonu haritası oluşturulmuştur,

2 - Terkedilen sahanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli jeo-
lojisi haritaları yapılmıştır,

3 - Kimayasal analiz sonuçları ve jeoloji halitasın-
dan hareketle 1/1000 ölçekli %2'den yüksek MgO oranı
içeren örnek noktalarının jeoloji ve litolojiyle ilişkisi-
nin gösterildiği bir malzeme jeolojisi haritası oluşturul-
muştur,

4 - Araştırılan sahada yüksek MgO yüzdesi veren
kayaç örneklerinin ya kalker istifinin metamorfik şist-
lerle olan dokanaklarında ya da fay - ezilme zonlannda
yoğunlaştıkları saptanmıştır, Dokanak ve fay zonlann-
dan istifin üst seviyelerine doğru MgO'in %lfin altına
düştüğü belirlenmiştir.

5 - Kalkerlerdeki yüksek MgO'in nedeni belirlendik-
ten sonra daha önce üretim yapılıp terkedilen Cankurta-
ran sahasında kalite ve rezerv yönünden olumlu potansi-
yel alanlar belirlenmiştir, Bu alanlar Saklıkaya ve
Takke Tepe sahalarıdır.

6 - Yapılan araştırmaların tümü arazi ve laboratuvar
sonuçlarına dayandırılmıştır. Bu nedenle, üçüncü bo-
yuttaki kalite dağılımının sondajlar yapılarak değişik
seviyelerden alınacak sistematik örneklerle denetlenme-
si gereklidir.
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