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KURŞUNLAR ÜYESİ KONGLOMERASININ
(SEBEN - BOLU) İSTATİSTİKSEL İNCELEMESİ

Statistical Evaluation of the Conglomerate of Kurşunlar Member
(Seben - Bolu)

Mahmut TUNÇ : Cumhuriyet Üniversitesi, Mihcodislik Eaköllcsi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü - Sivas

O Z i İncelenen, konglomera,, Yaylalar Formasyonu (Tunç ve Kazancı, 1980)nun bir üyesi olarak ayırüanan Kurşuniler Üyesine aittir.
Taşınma doğrultu, ve yönünü saptamak amacıyla incelenen bu konglomera içerisinde.,, 1000 adet çakılın görülen "'"A" (Uzun) eksenlerinin
doğrultulan ölçülerek taşınma doğrultulan saptanmıştır. Taşınma yönü ise,, yapısal veriler bulunmadığından, değişik görülen tüm çakılların
toplanıp ince kesitlerle incelenmesiyle saptanmıştır.

A B S T R A C T : Th.e conglomerate, which was investigated in south western Bolu,, is located wilhin the Kurşunlar Member of Yayla-
lar Formation (Tunç and Kazancı,, 1980). The main emphasis in this, study was placed on the direction and strike of transportation., The
strikes of transportation were established by measuring the longitudinal .axes ("A" axes) of 1000 pebbles and cobbles. Because there
was no structural evidences.» the direction of transportation were- esiablished by the .investigation of thin sections of various pebbles and
cobbles.

GİRİŞ
Kurşunlar Üyesi Seben (Boltı)'in güneybatısında

yer alır (Şekil 1).

Yörede, Stchepinsky (1940), Randol (1956), Kaîa-
fatçıoğlu ve Uy sallı (1.964), Saner (1978), .Kazancı
(1980),, Varol (1980) ve Tunç (1980) tarafından genel je-
oloji, stratigrafi ve sedimentoloji çalışmaları yapılmış tır.,

incelenen konglomera.,. Üst Kretasenin taban, kon-
glomerası, olup» Nallıhan Formasyonu üzerine açılı uyum-
suzlukla gelir. Ortalama kalınlığı 50 m., olan bu birimin
üzerinde, iyenin diğer birimi olan ve ortalama .kalınlığı
5 m. olan kumtaşı yer alır. Tabakalarm doğrultuları yak-
laşık. D~B olup 45° K'ye eğimlidirler.

KURŞUNLAR ÜYESİ

Yaylalar Formasyonunun bir üyesi olan ve onun
tabanında yer alan bu iyenin, tip lokalilesi Kurşunlar Tepe

Şekil. 1. Yer Buldum haritası.
Figure 1. Location map,.
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Şekil. 3. inceleme alanının genelleştirilmiş dikme kesi-
ti.

Figure 3. Generalized colummar section of the investi-
gated area.

yöresindedir (Şekil 2).

Tip kesiti de aynı yerde yapılmıştır. Ayrıca,
Çeğiköyün 1.5 km... K'sinde, Gobelin Tepe yöresinde ve
Kapan kuran Sırtında da iyi referans kesitleri, görülür.

Ortalama, kalınlığı 55 m. olan üye 2 birimden
oluşmuştur. Tabanında 50 m. kalınlığında konglomera, yer
almakta, ve üzerine 5 m. kalınlıkta, kumlası gelmektedir.

Üye, Nallıhan. Formasyonu üzerine açılı uyumsuz-
lukla oturur. Üzerine de uyumlu olarak Hocaş Üyesi gelir
(Şekil 3).

Üyenin yaşı ise. Alt Koniasiyen'dir. Çünkü üzerine
uyumlu olarak, gelen Hocaş. Üyesi kesin olarak. Üst Konia-
siycn-Kampaniyen yaşındadır (Tunç, 1984).

Kurşunlar Üyesi'nin taban birimi olan. konglome-
ranın çakılları, oldukça yuvarlaklaşmalardır. Boylanma
iyi değildir., l.,5 cm. den 25 cm .'ye kadar değişen boylar-
da çakıl ve bloklar görülür.. Belirgin ve düzenli bir derece-
lenme görülmez. Ancak» üst düzeylere doğru gidildikçe
tane- boylarında genelde bir küçülme gözlenir, Malriks,
orla-iri taneli kumdur., Bağlayıcı ise, yer yer .kırmızı ve
yer yer1 de esmer renkli karbonatlı kildir. Yapılan, rezidüel
analizi sonucunda, bağlayıcının, % 30-40 CaCO3 ve %
60-70 kil içerdiği saptanmıştır.

Bu konglomeranın, üzerinde yer alan» ortalama
kalınlığı 5 m, olan» esmer-kırmızı renkli kumlasının ta-
neleri de iyi yuvarlaklaşmalardır. Boylanma oldukça iyi-
dir ve. çok düzenli bir derecelenme görülür. En üst düzeyle-

Tablo 1. Kumlasına ait elek analizi sonuçları,.
Tablo l.Siev analysis results belonging to sandstone.

rinde ise, taneler hemen, hemen, silt boyundadırlar, iyi
pekişmemiş olması nedeniyle ince kesit yapılamayan bu
kumlası,, perhidrol (H2O2) ile çözülerek elek analizine
tabi tutulmuştur." Alt, oria ve üst düzeylerden alınan 3
örnekten 100'er gram alınarak, 10,35,65,120 ve 250
no'lu eleklerden oluşan bir batarya ile yapılan analiz
sonuçları Tablo l"deki gibidir,.

Görüldüğü gibi, ianelerin % 90'ına yakın miktarı,,
alt düzeye ait örnekte iri kum (0.50 .mm.)» orta düzeye ait
örnekte orta boy kum (0..30 mm.) ve üst düzeye ait
örnekte de ince kum (0.14 mm.) olarak belirlenmektedir.
Bu da derecelenmenin iyi oluşunu doğrulamakladır (Went-
woorth, 1932).,

Sıvı kanada balzamı ile yapılan preparallar, incel-
tilerek mikroskopta incelenmişlerdir. Buna göre.,, tanele-
rin çoğunluğunu kayaç parçaları, oluşturmaktadır. Bunların
da. çoğunluğu, mikrit dokulu kireçlaşlarıdır. Andezit
parçaları daha azdır ve çok az olarak, da kuvarsit ile meta-
morfik parçalara, rastalnmakladır. Yaklaşık olarak. % 60
oranında, olan bu kayaç parçalarının yanında,, % 2,5 ora-
nında feldspat görülmekte ve geri kalanını da kuvars, az,
miktarda biyotit» glokofan, hornblend ile opak mineraller
oluşturmakladır. Bağlayıcı burada da esmcr-kırmızı renkli,,
.karbonatlı kildir,

KONGLOMERANIN İSTATİSTİKSEL
İNCELEMESİ

Konglomera çakıllarından rastgele 1000 tanesinin
görülen "A" (uzun) eksenlerinin doğrultuları Tablo 2'de
verilmiştir.,

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ - MAYIS-KASIM 1989éé



Şekil 4. Çakıllanıl. "A" -(uzun) eksenlerinin doğrultula-
rını .gösteren, gül diyagramı.

Figure 4.. Rose diagram showing the pebhles'strikcs of
longitudinal axes ("A" axes)..

Bu 1000 adet çakılın, doğrultulara göre dağılımı da
Tablo 3'dc verilmiştir. Görüldüğü gibi, bu 1000 adet çakı-
lın 500rdcn fazlasının görülen. """A""" (uzun) eksenlerinin,
doğrultularının, yaklaşık D-B olduğu,, diğer herhangi bir
doğrultuda yığılma görülmediği saptanmıştır1. Çakılların
uzun eksenleri taşınma, doğrultusuna dik olduğuna .göre,,
burada etkin olan taşınma doğrultusu K-G'dir (Şekil 4),

Konglomera içerisinde» kiremitlenme veya benzeri
iç yapılar1 görülmediğinden, taşınmanın yönünü, belirle-
mek amacıyla,, değişik. göTÜlen her tür çakıl alınarak ince
kesitlerle incelenmiş ve ail oldukları ana kay açların, ne
tarafta olduğu saptanmaya çalışılmıştır,. Bu .amaçla topla-
nan değişik çakıllar gruplandırildığında, çoğunluğunun
andezit, ve kircçtaşlarmdan oluştuğu görülmüştür. Meta-
morf'ik çakılları daha azdır,. Çok az. olarak, da krislalize
kircçtaşları (mermer) görülür.,

En zengin olan andezit çakıllarında, fenokristaller
halinde albit ikizlenmesi gösteren, zonlu büyümenin
gözlenebildiği plajiyoklaslar, tamamen kloritleşmiş ve
karbonatlasın iş mafitler görülür. Hamurlarında, ise, genel-
likle mikrolitler halinde plajiyoklaslar ve az oranda da
opak, mineraller izlenir., Tüm bu. nitelikler G'de, Sekli Gru-
bu ile Nallıhan Formasyonu arasında yer alan volkanille-
rin andezit olanlarında da gözlenmiştir (Tunç,, 1980),.

Kireçtaşı çakılları ise, yine G"de yer alan Nallıhan
Formasyonu'nun 5 değişik düzeyine aittirler (Tunç,
1980):

1- İyi yıkanmamış pelsparit : Bu. çakıllar,,
Nallıhan Formasyonunun alt düzeylerinde görülen.
kireçlaşlarının tamamen benzeridirler.

2- Biyomlkrlt: Bu çakıllar .ise, aynı formasyo-
nun Üst. Titoniyen düzeyine aittirler. Çünkü, Calpio-
nella alpına biyozonu'na ait olan şu T in t inn İd Her i
içermektedirler:

Crassicolaria parvula REMAN E

Calpionella alpina LORENZ

T i. n t i n n ops e 11 a c a r p a t hie a (MURG. ve
FİLİP.)

3- BiyomKkrit: Bu çakıllar1 da aynı formasyonun
Beriasiycn düzeyine aittirler,.. İçerdikleri tlntlnnld'ler,
Calpionellopsis slmpleac-Calploneüopsls ob-

longa biyozonu'nda görülen şu formlardır:

Calpionella alpına LORENZ

Tl n 11 nnops el I a c a r p a t h 1c a ( M U RG, v e

FİLİP.,)

Calptonellopsts Simplex (COLOM)

Catpionellopsis oblenga (CADİSCH)

Remanie 11 a cadlschlana (COLOM)

Lorenziella hungarica KNAUER
4- Biyomikrit: Be grup çakıllar da, yine aynı

formasyonun Hotriviyen düzeyine aittirler. Çünkü»
yalnızca Tintinnopsella carpatbica (MURG. ve
FİLİP.ynm görüldüğü Tintinnopsella carpathica
biyozonu'nu işaret ederler.

5- Biyomikrit: Bu grup çakıllar ise.» aynı for-
masyonun en üst düzeyi olan,, Ticinella sp.'leri,
Globigerinella sp.'leri ve çeşitli bentonik foramin-
iferalar ile singer spikûlleri'nin görüldüğü, Apsiyen-
Âlbiyen düzeyine aittirler1.,

Az rastlanan, metamorfik çakılları da» G'deki Sekli
Grubu'na ait. kuvars serisi t şistlerden türemiştir.

Çok. az olan kristalize kireçtaşı (mermer) çakılları
ise, yine G'deki Sekli Grubu içerisinde,, mercekler halinde
görülen kristalize kireçtaşlarına benzemektedir.

Görüldüğü gibi» konglomera içerisindeki tüm
çakılların, ana kayaları G'dedir. Dolayısıyla, taşınma
G'den K'ye doğru olmuştur.

SONUÇLAR:

Yapılan bu. çalışma, ile şu sonuçlar elde edilmiştin

1- Bölgede yeni bîr tiye (Kurşunlar) ayırtlanarak
tanımlanmıştır.,

2- Bu üyenin birimlerinden, konglomeranın
çakıllarının taşınma doğrultusunun K-G olduğu» taşınma
yönünün de G'den iCye doğru olduğu saptanmıştır.

3- Üyenin yaşı da Alt Koniasiyen olarak, belirlen-
miştir.
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Tablo 2.. Çakılların doğrultuları.
Tablo. 2.. The pebbles" strikes.
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Tablo 3... Çakılların doğrultulara göre dağılımı.
Tablo 3. The pebbles" despersion according to strikes.
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