
Gençler [Manavgat] Yöresi Miyosen yaşlı Kayaçların
Çimento Hammaddesi Olarak Değerlendirilme Olanakları

Rock potential as cement raw material of Miocene rocks in the vicinity of Gençler
(Manavgat)

NURDAN İNAN C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bolümü, Sivas

ÖZ t Gençler köyü (Manavgat) dolayındaki bağlıca çimento hammaddeleri Miosen yaşlı kireçtaşı ile killi

kireçtaşı ve marnlardır. Kireçli malzeme olarak kireçtaşı, silisli malzeme olarak killi kireçtaşı ve marnlar

yeterli rezervdedir. Çeşitli hammadde özellikleri ve gerekli olan parametreler, yörede Normal Portland çi-

mentosu üretecek bir fabrikanın kurulmasına olanak vermektedir,

ABSTRACT t The main cement raw materials in the vicinity of Gençler (Manavgat), are (limestone, clayey
limestone and marte of the Miocene, Limestone as limy material, clayey limestone and inaris as siliceous
material have been estimated m sufficient reserves. The various pecularities of raw materials anil the other
necessary parameters for a cement factory estabiiishement to produce Type i Portland cement are feasible
ün this area,

Gîllîş

Çalışma alam, idari bakımdan Antalya iline bağlı

olup, Manavgat-Akseki karayolu üzerinde, 11 merke-

zine 115 ve Manavgat ilçesine 35 Km, uzaklıkta yer

alan Gençler köyü dolayıdır. 1/25000 ölçekli A.lanya-0

27-aM paftası sınırları içinde kalan inceleme alanı, 77

Km2'lik bir alana yayılır (Şekil 1).

Antalya bölgesi değişik amaçla birçok incelemeye

konu olmuştur. Bunlardan, Altınlı (1943) bölgenin

stratigrafik jeolojisini, Ege (1975), Ami (1940) Akseki

dolayındaki boksit cevherleşmelerini Günalay (1963),

Şekli İ ; Yer buldum haritası
Figure X ı Location map

Ünver (1979) Alanya dolayındaki alüminyum ve demir

oluşuklarını incelemişlerdir. Yararlanılan en yeni çalış-

ma, inceleme alanını da kapsayan ve bölgenin çimento

hammaddeleri olanaklarını araştıran Çayırlı (108O)*ya

ait çalışmadır.

Bu yayının konusunu oluşturan çalışma, ekonomik

jeoloji ağırlıklı olup, teshit edilen sahadaki kayaçların

çimento hammaddesi olarak kullanılabilirliğinin ince-

lenmesini amaçlar. Bu amaçla inceleme alanının 1/25000

ölçekli jeoloji haritası yapılarak, çimento hammadde-

leri olarak kireçtaşı, killi kireçtaşı ve marn birimleri

saptanmıştır. İnan (1983) Bu birimlerden alman numu-

nelerin kimyasal analizler. Özel sektöre ait Afyon çi-

mento fabrikası ve M.T.A. Genel Müdürlüğü laboratu-

varlarında yapılmıştır, Kimyasal analiz sonuçlarına da-

yanarak, klinker bileşimlerinin ve modüllerin hesapla-

maları yapılarak, yorumlanmıştır,

GENEL JEOLOJİ

İnceleme alanında temeli, Paleozoyik yaşlı klorit

Şistler oluşturur, Bu birimi, açılı uyumsuz olarak Orta

Miyosen yağlı Gençler formasyonu örter. Gençler fora»

masyonu, birbirleriyle dereceli geçişli üç üyeye ayrıla-

rak İncelenmiştir. Birimin tabanında yer alan, kirli

beyaz renkte, sert ve kaim katmanlı kireçtaşlarına

Ahmetler üyesi, üzerine gelen sarımsı beyaz renkli killi

kireçtaşı-marnlara Karpuzçay üyesi, en üstde fli§ özelli-

ği gösteren kumtaşimarn arkalanmalarına da Çenger-

çay üyesi adı verilmigtlr. Pliyosen yaşlı karasal çakıl-

taşları, Orta Miyosen yaşlı Gençler formasyonu birim-

lerini açılı uymazlıkla üsteler. Saha içinde en genç hu

rlm Kuvaterner yağlı alüvyonlardır (Şekil2,3,4).

İnceleme alanında, birbirine paralel olarak gelişmiş,,

çok sayıda efİm atimlı normal faylar gözlenir, Ayrıca,
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killi kiregtaşı - marnlarda NE-NW yönlü eklem takım=
lan, kayaclara baklava dilimi görüntüsü verir,

EKONOMİK JEOLOJİ

Çimento ve Çimento Hammaddeleri Hakkında Kısa Bil»
gider

Havada ve suda sertlepfoilen, sertleştikten sonra

dağılmayan belli dayanım ve hacim sabitliği olan bağ-

layıcılara gimento denir. Kullanım alanlarına ve amaç.

İara göre değişik türde çimentolar vardır, Portland çl_

mentosu en fazla kullanılan çimento türüdür. Bu gün

bilinen be§ tip Portland çimentosu vardır. Bu tiplerden

Tip 1 veya normal Portland çimentosu genel amaçlar

(Örn, yapılarda) için kullanılan bir çimento türüdür,

Bu çimentonun üretiminde kullanılacak hammaddelerin

özellikleri, Türk standardı 19 normlarına uygun olmalı-

dır,

Kireçtaşı, marn, kil başlıca çimento hammaddeleri-

dir. Organik materyal, pirit, volkanik cam, serbest si-

lis (kuvars, opal, sileks) ve tuz bu hammaddelerde

istenmeyen içeriklerdir. Şayet, hammaddelerin kimyasal

bileşimleri, standart normlarının altında bir değerde ise

boksit, kumtagı, demir cevheri, magnezit gibi hammad-

delerden katkı olarak faydalanılır. Ayrıca alçıtagı, çi-

mento oluşum evresinin son aşamasında kullanılan bir

hammaddedir.

Hammaddelerin çimento eldesine uygunlukları, a§a-

fıda formülleri verilen, teorik karığım hesapları ile

kontrol edilir. Hesaplamalarda, genellikle hammadelerin

kimyasal analiz sonuçları esas alınır, Karışım oranları»

ma sptanmasmda Echel formülü, modüller için Michae-

lis formülü, kireç standardı için Kühl formülü en fazla

kullanılanlardır. Bunlardan Echel formülü, bir kısım

marn veya kirin, kaç kısım kireçtaşı ile karıştırılması

gerektiğini gösterir,

Kireçtaşı
Karığım oranı = — — = — . . =

Marn

(2,8 SiO2+ 1,1 A12O8+ 0,7 Fe2O3) . - , (CaO+ 1,4 MgO)

(CaO+ 14 MgO) — (2,8 SİO2+ 1,1 AlâQa+ 0,7 Fe2O,)

Hidrolik modül = CaO/Si00+ A19O,+ Fe2O3

Silikat modülü = CaO/Al.>d.^+ Fe0Ö0

Alümîn (erime) modülü = ~MißJ'Weß%

Ham un'un CaCO^ tenörü (titrasyon) = CaO/0,56

Yukarıda verilen formüllerle bulunan modül değer-

leri, Tablo T de gösterilen standart normu değerlerin-

den düşük veya yüksek olmamalıdır, Prensip değerlere

uymayan modül sonuçları, çimentoda şişme, harçda

parçalanma ve betonda çatlama olup, olmayacağına

göstergedir.

Kireç standardij çimentonun kireç doygunluk dere-

ces'ni verir ve % 90-95 değerinde olmalıdır.

lOO.CaO
Kireç standardı = — • ^— •- =

2,8 SiO2+ 1,1 Al2Oa+ 0?7 Fe2O3

Yukarıdaki hesaplamalar yapıldıktan sonra, hazır-

lanan hammaddeler, kırılır, ufalanır, öğütülür. Bu iş-

lemlerden geçen hammaddeler daha önee tesbit edilmîş

oram sağlayacak şekilde yaş veya kuru metodla karış-

tırılır. Fırına verilebilecek hale gelen bu karışıma "ham

un" veya "farîn" denir. Fırına verilen bu hammadde

1250°C dolayında yumuşamaya başlar ve 1400ÔC dola-

yında 2=3 cm, çapında "klınker" denen küremsi şekilde

parçalar halini aln\ Trikalsiyum silikat (3 CaO, SiOo),

dikalsiyum silikat (2 CaO, SiO;2), trikalsiyum alüminat

(3 CaO, Al,O^)f ve tetrakalsîyum alüminoferılt (4 CaO.

MPOH Fe2Ö3)'den meydana gelen klinker, soğutulduk-

tan sonra, % 2-5 oranında alçıtaşı ile* karıştırılıp, öğü-

tülür ve torbalanır, Böylece çimento elde edilmiş olur

(Özdemir, 1973),

Çalışma Alanında Çimento Hammaddeleri

Çalışma alanında, kireçli hammadde olarak Orta

Miyosen yaşlı kireçtaşları silisli malzeme olarak Orta

Miyosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar, fliş birimi
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içindeki ince marn seviyeleri başlıca çimento hammad-
deleridir.

înceleme alanının doğusunda yüzlpk veren Orta
Miyosen yaşlı kireçtagları, kirli beyaz renkte, kaim kat-
manlı, oldukça sert ve karstik boşlukludur. Yüzeyleri,
yağmur sularıyla yıkanma sonucu oluşan oluklu, erime
bogluklu bir yapı gösterir. Katman doğrultusuna pa=
ralel bir çatlak sistemi dikkati çeker. Milyonlarca ton
rezerv verebilecek olan kireçta§larıfnda, işletme açu

sından sakınca yaratan silisleşmeler görülmez. Orman
örtüsünün dışında, dekapaj kabul edilecek örtü malze-
mesi yoktur,

Kireçtaşları'nın üzerinde dereceli geçigli olarak»
killi kireçtaşı-marn birimi bulunur, Kireçtaşı dokana-
fma yakın seviyeler killi kireçtaşı litolojisinde olup, üst
seviyelere doğru kil oranının artış göstermesiyle, birim
marn litolojisine dönüşmektedir. Bu geçişin dokanağı
detay çalışmalarla saptanabilir. Sarımsı beyaz renkte
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ve kalın katmanh olan killi kireçtaşı ve marn'larda
kay ağlara baklava dilimi şeklinde görünüm veren, iki
yönde gelişmiş çatlak sistemleri dikkati çeker. Bu çat-
lak sistemleri, hammaddelerin çıkarılmasında kolaylık
salfayan etkenlerden biridir. Birini içine çökelme es-
nasında yerleşmiş olan boksit, küçük boyutda ve kısmi
ftlterasyona uğramış olarak yer, yer görülür. Killi ki-
reçta§ı=marn biriminde bileğim defi§imierînin tak bi ve
numune alımlarım amaçlayan 9 adet yarma açılmış^
tır, Y,8 yarmasında 70 ve 50 cm kalınlıkta iki seviye
halinde tüffit, Y,4 yarmasında 7 cm, kalınlıkta bir
seviye halinde bol bîotitJ piroksen içerikli malzemeye
rastlanmıştır (Şekil 3), Bu tür seviyeler yalnızca söz
konusu iki yarmaya özgü olup> detay çalışmalarda iz-
lenmeli ve değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

İnceleme alanının güneyinde ve batısı'nda yüzeyle-
yen fliş, killi kireçta§ı-marn ardalanması şeklindedir,
Üst seviyelere dofni bîrim, çakıltaşı, kumlu kireçtaşı»
kumtaşi, marn ardalanmasına dönüşür,

Hammadde Kimyasal Analto Smu§lannın Yorumlanması

İnceleme alanında yüzeyleyen Orta Miyosen yağlı
kireçtaşları'nda alman örneklerin kimyasal analiz so-
nuçları, bunların yeterli derecede homojen olduğunu ve
gimento üretiminde kireçli hammadde olarak kullanı»
labilecefini göstermektedir,

Stratigraflk olarak kireçtaşları'nin üzerinde yer
alan küli kireçtaglan, genelde, doğal çimento bileşimi-
ne yakın sonuçlar vermektedir. Ancak, Tablo l'de bir
kısmı verilen kimyasal analiz sonuçları yorumlandığın-
d bda, bazı seviyelerin MgO, SO3, oramannin Türk
standardı normlarına uygun olmadığı görülür. Bu se-
viyeler kireçtaşı dokanağma yakın seviyeler olup, MgO
yüksek, Fe2O3 eksik SO3 yüksek oranlar vermektedir.
SO8 jips kökenli olup, killi kireçtaşı birimine yaşlı
kayaçlardan geldifi sanılmaktadır. Ancak, bu gelişin
kaynağı ve ortamla ilişkisi saptanamamıştır. Jips kı-
rıntılı killi kireçtaşları, killi kireçtaşı bîrimi içinde kü-
gük boyutda mercekler halinde kireçtaşı dokanafma
yakın bazı seviyelerde yerleşmiştir.

Killi kireçtagı litolojisi, üst seviyelerinde kil oranının
artmasıyla, marn İijolojisîne dönüşmektedir, Bu seviye-
lerde kil oranının artması, ç'mento hammaddesi olarak
kullanımda sorun yaratır,

Flig birimi içindeki marn litolojisi^ çimento ham-
maddesi olarak uygun kimyasal bileğim vermekle bera-
ber, ince kalınlıklar göstermesi ve dekapaj olarak fazla
örtü malzemesi bulunması nedenleriyle, hammadde ola-
rak önem taşımaz,

Teorik Klînliür Bilaşlmler3ıtîn Yonımlaımiası

Kireçtaşları, istenmeyen bileşikler bakımından ye-
terince homojendir, Bu nedenlede, ikili karışımlarda hiç
bir sorun çıkarmaz. Killi kireçta§lan ise bazı seviyele-
rindeki kimyasal bileşim dengesizliklerini aynen ikili
karışımlarında da göstermektedir. Killi kireçtaşları'nm,
kireçtaşı dokanafma yakm seviyeleriyle yapılan ikili
karışımlarda MgO deferi, standart normu değerlerini
ağmakta ve Fe2O3 eksiklifi görülmektedir (Tablo 2),
Üst seviyelerle yapılan ikili karışımlarda ise, artan kil
oranı sorun yaratmaktadır,

Çimento Hammaddelerinin Bezervleri

İnceleme alanındaki çimento hammaddelerinin hac-
mi, bu malzemelerin alanları ile bu kesimlerdeki orta=
lama kalınlıklarının çarpılması ile hesalanmıştır. Alan
hesabında milimetrik kağıt yöntemi uygulanmıştır, Ml=
yosen yaşlı kireçtaflannın ortalama yoğunluğu d = 2,5
Miyosen yaşlı marnların ortalama yoğunluğu d = 2 ka-
bul edilmiş olup, hesaplanan rezervler Tablo 3'de top-
luca verilmiştir.

İnceleme Alanının Enerji Olanakları

İnceleme alanındaki akarsu debilerinin düşük ol-
ması, birçoğunun yaz aylarında kuruması nedeniyle,
su potansiyeli bir çimento fabrikasının ihtiyacını karşı-
layamaz. Gerekli su, sahanın güneybatısındaki Oymapu
nar baraj gölünedn veya yeraltı sularından sağlanabi-
lir.
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Son yıllarda, petrol fiyatlarının devamlı artış gös-
termesi nedeniyle, gîmento fabrikasında kömür türü
yakıt kullanılması daha ekonomiktir, Yöreye en yakm
kömür yataklarından faydalanma yoluna g'ditebilir.

Çalışma alanın en yakın yerleşim yeri olan Gençler
köyünde 50 megawat gücünde bir trafo mevcutdur.
Trafo gücünün artırılmasıyla, fabrika için gerekli elekte
rik bu sistemden sağlanabilir,

SONUÇ ve ÖNERİLER

İnceleme alanmm i/25,000 ölçekli jeoloji haritam
hazırlanmış, Paleozoylk yağlı şistler üzerine açılı uy=
mazlıkla gelen Orta Miyosen birimleri, bunlar üzerine
açılı uymazlıkla gelen Pliyosen çakıltalgarı ve Kuvater.
tier yaşlı alüvyonlar ayırtlanmıştır.

Çalışma alanında milyonlarca ton rezerv veren Orta
Miyosen yaşlı kireçtagları kireçli malzeme olarak, Or-
ta Miyosen yaşlı killi kireçtaşı ve marnlar silisli mal-
zemeler olarak, başlıca çimento hammaddelerini oluş-
tururlar. Bunlardan kireç taşlan, hammadde olarak uy-
gun kalite ve rezervdedir. Killi kireçtaşı ve marnlar,
çimento hammaddesi olarak genelde uygun kalitededir.
Ancak, MgO, SOg içeriklerinin yüksek olduğu bazı
seviyeleri sorun yaratmaktadır,

İnceleme alanındaki hammadde güvenlrllf inin saf »
lanlanması amacıyla detay etüdler titizlikle yapılmalı-
dır. Detay etüdler esnasında, killi klreçtaşı-mara doka-
nafı İncelikle tesbit edilmeli, killi kireçtaşı biriminde
MgO içeriği yüksek seviyeler, düşük içerikli seviyeler-
den ayrılmalı, birim içinde mercek şeklinde yerle§mi§
jips kırıntılı killi kireçtaşı seviyeleri izlenmeli, Fê O,̂

İçereginm düşük olduf u seviyeler tesbit edilerek, butür
hammaddelerin demiroksit bileşimleri yükseltilmelidir,
Alanya yöresinde varlığı bilinen demir cevherleşmeleri
bu amaçla kullanılabilir. Marn biriminde kil oram art-
maktadır. Çimento üretimi aşamasında, bu tür hamu
maddeye kireçtaşı ilâve edilmelidir.

Fizibilite etüdîeri titizlikle yapılmalıdır.

Detay ve fizibilite çalışmaları sonucunda, yörede
bir çimento fabrikasının kurulabileceği söyleniyorsa,
fabrikanın yaratacağı çevre kirlenmesi ve yörenin tu-
ristik özellif i de dikkatle göz önüne alınmalıdır,
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