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ZAMANH BÖLGESI (ORTA ANADOLU) KURŞUN*
ÇINKO CEVHERLERININ MÖ^RAL PARAJENEZT
VE KENGINLEŞTIRÎLEBILMS ÖZELLÖCLERI

Bietrieh MÜLLER, (Doktora Tezi 1982)

Çalışmanın ilk bölümünde Zamantı bölgesi Kurgun-
çinko yataklarının mineral parajenezi incelenmiş ve ya«
silmiştir,

Zamantı bölgesi cevherleşmeleri bitümlü tabakalı
veya masif kireçtaflarj içinde damar veya boru şeklin-
de bulunurlar, Yatakların oluşumu sırasında yan kayaç
kireçtaglan az veya çok metasonmtimnadaa etkilen-
mişlerdir.

Yatakların içinde bulunduğu Orta-Toroslarfm yük*
gelmesini izleyen zaman içinde yataklar ileri derecede
yüzeysel ayrışmaya uğradı, Bugün bu yataklardan ço-
ğunlukla yalnız karbonatlı galmay cevherleri üretilmek-
tedir, Sulfidli cevherler genellikle ayrışma ürünü cev-
herler İçinde yalnız artıklar şeklînde bulunmaktadır.

Genelde aşağıda sırasıyla kısaca değinilen paraje-
netik topluluklar ayırdedilmektedir :

1) Cevherleşmeden önce "kalsit F1 ve "dolomitleg.
rae" olufmugtur,

2) Sfalerit, galenit ve piritten oluşan ^sulfid eev«
herlemesi" karbonat ganglanyla birlikte olu|mu§ttır,

3) Desendent metasomatoz, ayrıca yer yer meka-
nik taşınma sonucu yer değiştiren oksldasiyon=paraje-
nezi oluşmuştur,

4) Genç bir "kalsit n" gelişi gerçekleşmiştir.

Cevherleşme olasılıkla Tersiyer yaşlıdır. Yatakla-
rın tektonik konumu bu görüşü desteklemekte, tekto-
nik yapısı Toroslar'm kıvrımlanma ve kırılma tekto-
niği içrade yorumlanmalıdır,

Cevher getirici eriyiklerin kaynağı bilinmemekte,
dir, Vaehe'rii) (1964) Fb-gn Bakırdaf veya Kruse'nin
(1965) Bolkardaf cevherleşmeleri için düşündükleri gi-
bi; burada da olasılıkla cevherleşme derinliklerdeki ta-
bakalı üyelerine bağlı eşzamanlı cevherlerin göçü (mo-
bilizasyonu) ile oluşmuştur.

Yatakların cevher içeriklerinin ileri derecede oksi-
dasyona uğraması sonucu; zengin cevherler (Tüm me-
tal içeriğinin %20fsi üzerinde) yanında, önemli miktar-
larda fakir cevherlerda (Tüm metal Igeriğinin %20'si
altında) oluşmuştur, Zengin cevher herhangi bir Ön zens

ginleştirme işleminden geçirilmeden, dofrudan izabeye
verilmektedir. Fakir cevherler Zamantı bölgesinde 5-
nernü bir cevher potansiyeli oluştururlar. Çalışmanın

İkinci bölümünde fakir cevherin değerli metallerden
kurşun ve çinkonun % zenginleştirme olasılıkları araştı-
nlacaktır,

Fakir cevher kaîsiüi, limondtli ve killi olarak üg
ayrı ana tipe ayrılmakta, konvensiyonel yöntemlerle
(yüzdürme.çöktürme ile ayırma ve flatasyon) zengin-
leştir me deneyleri yapılmıştır, Deneyler limonitli ve
killi cevherlerin, ctvher minerallerînin uygun olmayan
büyüme yapı ve dokuları nedeniyle zenginleşemedikleri-
ni göstermiştir, Sılamın fazlalığı bu zenginleştirme
yöntemini engellediğinden, uzaMa§tmlmam gerekmek-
tedir. Bu yöntemle önemli oranlarda metal kaybı ol-
maktadır.

Aynı cevherlerin üç deneyleri, yaş metalurjik yön-
teminde uygulanmazlıgını göstermiştir.

Kalsitli cevher tipine uygulanan deneyler, bu cev-
herin olasılıkla yüEdürme-çökeltme-ayirnm ve flatasyon
gibi bir kombinasiyon yönteminin uygulanabileceğini
göstermigtir, Yüzdürme.çökeltme yoluyla ayırmada ta-
ne irilikleri 30-0,5 mmf flaatsyon'da - 0,5 mm olmalıdır,
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FALECHCRASTLAŞMA .OLUŞUAniAmiNA BAĞLI
ÂLADAĞ BÖLGESİ ÇÎNKO . KÜRfUN CEVHERLE»
RİNÎN ÜfOELENMESt

Mustafa OEVteîM (Doktora Tezi 1984)

Çalışmada, Aladaf hölgesinin günay kesiminin
farklı litolojik kireçtaşı içinde yataklanan Sugatı, De-
îikkaya ve Tekneli yatakları ineelenmigtîr, Yapılan ma-
den yatakları ve isotrop-jeoMmyasal inceïemelerdeïi
elde edilen bulgular; büyük bir metalöjenik cevher hav-
zası oluşturan Zamantı bölgesinde en az üç ayrı oev-
herlegme tipi bulunduğunu göstermiştir, Bunlar :

1) Siyah Âladaf napının Alt Permîyen'i İğinde
yataklanan tabakaya bağlı mineralizaayonlar,

2) Yahyalı napuun primer-hidrôtermal cevherleş-
meleri,

3) Siyah Aladaf napının Zn-Pb Karst ,cevherlt§-
meleri.

Çalınma konusu Aladaf-bölgesi Zn-Pb cevherleıme-
1er! üçüncü minerallzasyon tipine girmekte ve bu tip
zuhurların benzerlerine kuzey Zamantı bölgesinde de
sık rastlanmaktadır, Bu cevherlerin dafılimi, kireçtaf-
larmı etkiliyen kırık tektoniği ile yakından ilişkilidir,
Litolojik veya tektonik sınırlanmış kesimlerde tektonik
kırıklara bağlı karstlagma ve karstlara baf lı diskordant
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cevherleşmeler olufmuitur. Yan kayacın cevherli eri-
yikler tarafından ornatüması (deszendenkmetazima-
toz) strüktürel kontrollü Paleokarstlarda gerçekle§miı-
tir,

İncelenen yatakların cevherleri tekdüze bir bileğim
gösterirler, İleri derecede gelişen oksidasyon, incelenen
yatakların sülfid mineralleri miktarım oldukça azalt-
mıştır, SÜlfidli mineraller hemen her zaman sfalerit,
galenit ve piriymarkasittir, Oksidll cevher genellikle
galmay-LıimoDJt (götit) parajenezinden oluşmakta ve
bunlardan staitsöMt ama galmay mineralidir, Serusît
yatakların tavan ve taban kesimlerinde yoğunlaşan ge-
leni tü bağlı oluşmuştur, Hidrozinkit ve hemimorfit ço-
ğunlukla kabutumsu-böbreğimsl yapı ve dokuları İle
diger önemli galmay mineralleridir, Değişik karst boş-
luklarından üretilen cevherler yüksek oranlarda kırın»
tın gereçlerde içerirler.

Jeokimyasal gaüfmalar ile Jüra kireçtagları İçin»
de yataklanan zuhurların' difer elementler yananda Cu,
Oo, Ni} V, Or içerdikleri saptanmıştır,

Sfaleritin düşük miktarlarda Fe} Cd, Mn ve gale-
nitin Ag, Sb, Bi, Mn içermesi, ayrıca piritin Co/Ni ora-
nının l'den küçük ve markasitin varlığı; sûlfidü cev-
herin yer değiştirme sonucu dügük ısılarda oluştuğunu
göstermektedir. Düşük kükürt ve kurşun isotop deği-
lim oranları btnzer bir oluşum ısısına İfaret ederler.

Maden yatakları ve" jeokimyasal araıtırmalar Ala-
dağ bölgesi Zn-Pb cevherleimelerinin; stratigrafik veya
tektonik tavan kayagları içeriği metallerin göçü (mobi-
lizasyonu) sonucu epijenetik (ardoluşum) olduklarını
göstermiştir. Yataklanma lito-stratigrafik farklılık
gösteren kireçtaşı serileri içinde, naplarlaşmadan son-
ra Tersiyer sırasında gerçekleşmiştir,
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9 Ülkeden 17 Bilim Adammm, konuyla ilgili gö«
rüflerini içennekte olan bu yapıt, ara§tırmacı ve-tez
©"frencilerinin gerek duydufu gelişmelerdeki boşlufu
dolduracak ve ileri sınıflardaki öfrencilere ek okuma
kitabi olacak niteliktedir.
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