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Sulakyurt baraj yeri granitoidlerinin
mühendislik jeolojisi özellikleri
Sulakyurt baraj yeri Ankara ilinin 130 km doğusunda Taretözü deresi üzerindedir. Bu araştırmada
Sulakyurt baraj yeri sondajlartndald RQD, basınçlı su testleri, ile SPT deney sonuçlan değerlendirilmiştir. Baraj yeri temelini oluşturan granitoidlerden tonalit ile diyoritin jeolojik, yapısal, ayrışma,
fiziksel ve mekanik özellikleri belirlenmiş ve kaya
birimleri mühendislik amaçlarına göre sımflandınlmıştır. Bu özelliklere göre tonalît; çok zayıf kaliteli f orta ile yüksek derece arasında ayrışmış, az
geçirimli'geçirimsiZf sık-çok sık eklemli, eklemlerde çok fazla süreklilik eklem açıklığı 1-2 mm arasında ve orta dayanımlıdu\ Diyorit; çok myıfkaliteü, yüksek derecede ayrışmış,, geçirimsiz, sık île
çok sık eklemli, eklem sürekliliği çok fazla, eklem
açıklığı OJ-2 mm ve az île orta dayanımlıdır.

Giriş
Sulakyurt baraj yeri Ankara ilinin 130 km doğusunda, Sulakyurt, ilçesinin, yaklaşık .5 km. kuzeyinde Taretözü deresi üzerindedir (Şekil 1).
Toprak dolgu baraj olarak, planlanan Sulakyurt barajı *nm
talveg kotu 745 m» temelden yüksekliği 41 m, kret •uzunluğu
350 m'dir. Sulakyurt Barajı ile Sulakyurt İlçesi, ve .Kızılırmak
nehri ar .asında, kalan alanın sulu tarıma açılması planlanmaktadır (DSt 5. Bölge, 1995).
Bu araştırmada, baraj yerinde açılan, sondajlardaki RQD
ile yapılan lugeon ve SPT testler değerlendirilmiş ve Sulakyurt
baraj yerini oluşturan granitoidlerinin jeolojik, fiziksel ve mekanik özellikleri sana ve laboratuvar çalışmaları ile belirlenmiştir.

Sulakyurt baraj yeri sondajları
Sulakyurt baraj yeri temel araştırmalarında sol safaüde (2),
tünel güzergahında (5),, baraj aksı boyunca (8), dolıısavakta (2)
ve alüvyonda (5) olmak üzere toplam .22. adet sondaj kuyusu
açılmıştır. Sondajların toplam, uzunluğu 788.72 metnedir..
Sondajlarda yapılan. RQD» logeon ve SPT deney- sonuçlan
aşağıdadır;
Kaya kalitesi ezelliği (RQD)
Sulakyurt baraj yerindeki, tonalît ve diyoıitlerdeki kaya kalitesi özeliği için karotlardan elde edilen veriler kullanılarak
bulunmuştur (.Deere,. 1968). Baraj yerinde yapılan sondajlardan elde edilen karat verimi ve kaya kalitesi çoğunda, çok düşüktür. 22 sondajdan sadece 9 tanesinde RQD hesaplanmış diğerlerinde RQD = 0 bıüunmuştur. Kaya birimlerine ait RQD
yüzdeleri (%) Tablo l'de gösterilmiştir.

Geçirimlilik ve SPT
Sulakyurt baraj yerinde tonalît ve diyoıiierdeki geçirimlilik basınçlı su testleri ile, (lugeon) alüvyondaki geçirimlilik ise
SPT deneyleri ile hesaplanmıştır.
Sondajlarda toplam 7.5 adet basınçlı su testi yapılmış, elde
-edilen lugeon kümtilatif eğrisinde birimler az geçirindi ve çoğunlukla geçirimsizdir (Şekil 2).
Alüvyondaki SK-9, SK-11 ve SK-12 sondajlarında standard penetrasyon testleri (SPT) sıkılık dereceleri TerzagM ve
Peck (1968)'e göre bulunmuş, yüzde (%) olarak Tablo 2'de
gösterilmiştir.

Sulakyurt baraj yeri granitoidleriıım
saha özellikleri
Bu bölümde, baraj yerindeki granitoldlerden tonalit ve diyoritin mineralojik, petrografik yapısal ve ayrışma özelliklerinden bahsedilecektir.
Mineralojik ve petrografik, ezellikler 1
Çalışma alanında esas olarak diyorit, tonalit. ve. çok. az yayılım gösteren dasit yUzeylenmektedir. Bu. birimlerin üzerinden geçen Taretözü deresi sağ ve sol sahilleri yamaç molozları ile sirmrlanmaktadrr1 (Şekil 3). Diyoritler çalışma, alanının sağ
ve. sol sahil yamaçlarında ytlzeylenmekte olup gri,, yeşilimsi si-
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Şekil 2, Sulakyurt baraj yeri htgeon Mmühtif eğrisi«
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tiği görülmektedir. Bu gabrolar daha. çok mikro gabro özeîEği
göstermekte, koyuyeşil ve yeşilimsi siyah renginde olup mikroskop altuıda ise labrador, andezin, amfibol, piroksen kalıntıları, epidot ve- opak mineralleıden oluşmaktadır.
TonaİMer açık gri ve beyazımsı gri görülmekte olup faneritik. dokuludurlar. Tonaliûer çalışma, alanında em. yaygın kayaç
birimini oluşturmakta,, diyoritler île sinûzoidal dokanak ilişkisi göstermektedirler. TonalitEer mikroskop altında holokristalin tanesel dokulu olup başlıca plajiyoklas ve kuvars minerallerinden meydana gelmekte, bunun yanında amfibol, klorit ve
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tali olarak epidot ve opak mineraller içermektedir.. Yayılımı
fazla, olmayan dasit bileşimli volkanik kayaçlar çalışma alanının sağ isahilin.de diyorit ve tonalMerin üzerine gelmektedir.
Dasitler .mikroskop altoda. hiyolopîMk dokulu olup idjyomorf kuvars, plajiyoklas, alkali, feldispat, biyotit, klorit ve
opak mineralleri içermektedir.

Yapısal, ezellikler
Sulakyurt baraj yerindeki tonalit ve diyoritlerdeki eklemler'
en önemli yapısal imsuriardir. Baraj yerindeki eklemler- le ilgili çalışmalar için IS.RM (1978) metodundan faydalamlmıştır.
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Şekil 4. Sulakyurt baraj yeri sol sahilde ölçülmüş 125 eklemin eşit

Şekil 5. Sulakyurt baraj yeri sağ sahilde elçülmiiş 144' .eklemin eşit
ahn

Bu metodda Sulakyurt baraj yerinde mostra verem granitoidlerdeki eklemlerin yönleri.» sıklığı» .ara. azaldığı ve açıklığı belirlenmiştir.
Sulakyurt baraj yeri sol sahilinde 1.25, sağ sahilde 144 olmak üzere toplam 269 eklem ölçisi alınmıştır. Bu ölçülere
bağlı olarak baraj yeri sol ve sağ sahil için. eşit alan. izdüşümleri hazırlanmıştır (Seki 4 ve 5).
Âna eklem takımları aşağıda gösterilmiştir.
Sol Sahil.
'
Sag Sahil
E=K4İB/74KB
E=X29B/80KD
E!=K27B/54KD
E]=K43B/86KD
E2=K71B/72OB
E2=K44D/15GB
E D B K
E4=K70D/61KB

atmosfer etkisinde kalarak ileri derecede güvenmişlerdir. Di'yoriüer günlenme sonucu yeşil, ve yeşilimsi gri renk tonlarında kumullar haline gelmektedir,. Mikroskop altında gönlenmiş
diyoritler ileri derece kkmfleşme ve Mlleşme göstermektedir.
Kloritleşmeler amfidol, killeşmeler ise plajiyoklas mineraflerinden kaynaklanmaktadır.
Günlenmiş tonalitler ise İçermiş oldukları kuvars minerallerinden dolayı daha fazla kırıntı içermekte olup açık gri ve bej
gri renk: tonlanndadır., Güolenmiş tonalitler mikroskop altında
ileri derecede kiBeşme, serizitleşme ve az olarak klorMeşme
göstermektedir. Serizitleşme ve Moritleşme plajyoldaslarm,
kloritleşme ise amfibol miııeralerinm, ayrışması sonucu oluşmuştur.
Sulakyurt, baraj yerindeki granitoidler- farMı günlenme dereceleri gösterirler,. Saha özellikleri ile ayrılan be. günlenme
derecelerinin yeraltı ile olan, ilişkileri sondajlarla 'belirlenmiştir
(Tablo 3).

Tonalittekî eklemlerin sıklığı 60-170 .mm (sık eklemi)
arasında değişmekledir. Bu sıklık bazı yerlerde 60 mm'nin
(çok sık. eklemli) altında gözlenmiştir1.. Tonalitede ölçülen eklemlerdeki süreklilik 2Ö1 m s nîn üzerindedir (çok yüksek süreklilik)., Tonaltle-rin eklemkrinde&d açıldık 1.-2 mm (açık) arasmda değişir... Dolgu malzemesi çoğunlukla Morittir.
Diyoritte ölçülen eklemlerdeki sıklık 30-150 mm (çok sık
eklemli) arasmdadır. Eklemler çok yüksek süreklilik (>2 m)
gösterirler. Eklem açıldıkları 05-2 mm arasında olup çoğunlukla klorit ve kalsit dolgu içerirler.
Bozunma özellikleri
Sulakyurt baraj yeri kayaçlarmdald bozunma; günlenme
ve alterasy on şeklinde izlenmiştir.
Kayaçlarda günlenme
Granitoid kayaçlan üzerine :ilk gUnleome modeli İrfan, ve
Dearman (1978) tarafından ortaya konulmuştur. Granitoidlerden elde edilen ince kesit analiz sonuçlarına göre tooalit bileşimmdedirler. Çalışma alanmda yer' alan diyorit ve tonalitler

Kayaçlarda aîterasyon
Diyorit ve tOEaliÜer yüzeysel ayrışmanın yaınsıra, kırık
çatlakları boyunca, derinden, gelen hidrotermal çözeltilerin etkisi ile de alterasyona uğramışlardır. Diyoritler .gerek makros:kobik gerekse mikroskobik olarak, kılcal damarlar sekimde
epidoüaşma ve kaièonatlasma göstermededirler. Epidoüaşma.
bazı ömekleıde yaygın bir şekilde gelişmesinden dolayı, kayaca, duraylılık ve. açık. yeşil renk özelliğini kazandmnışar. .Ancak bunlar çok sık. tekr.arlan.an damar kilciİdan şeklinde görü'ldäderi için kayacın dayanım gücü azalmış» kırılganlık artmıştır.
Tonaltlerde görülen aliterasyon -özelliği nisbeten daha .az
ve daha çok epidoûaşma ve sOisleşmeler şeklinde görülmektedir. Aîterasyon sonucu gelişen silisleşmeler tonalit kayacının
dayanım gücünü arttırmakta ve daha sağlam hale getirmektedir.
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Mpa'*dır... Bu değerlere göre Tanalit ve Diyoritin çeşitli dayanım sınıfîamalarındaki yeri orta kayaya girmektedir.
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