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" Yeni bir mineral, Trabzonit, Ca* Sie Oıo 2 H S O
Trataonite Ca4SijOJ0JH^O, a new mineral

HALİL SARP, Department de Minéralogie, Muséum d'Historié naturelle de Genève, Case postale 434,
CH-12O Genève é, Suisse

GEORGES BURRÏ, Institut de Physique Expérimentale, Université de Lausanne, Laboratoire de Micro-
sonde» CH-1015 Lausanne-Boiigny, Suisse,

ÖE t ideal formülü Ca4 Si3 O1 0 2Bfi olan Trabzonit, Varda yaylasının kuzey batısındaki (Ikizdere-Rize),
skarnlar içerisinde bulunmaktadır. Bu skarnlar, Kretase yaşlı volkanik ve sedimanter kayaçlarm gra-
nitik intruzyonla pişmesi ile meydana gelmiştir» Trabzonit ile beraber bulunan mineraller; spurrit, rüştü-
mit, perovskit, kalsit, vezuviyanit, tobermorit, granat, döfernit, killalait, hillebrandit ve molibdenittir:

0.1-02 mm büyüklüğündeki allotrİornorf-hipidyö morf kristaller beyaz, renksiz, camsı ve şeffaftır* Mi-
neralin küçük olması yüzünden sertliği ölçülememiş tir. Elektron mikroprob ile tayin edilen kimyasal
analizi; CaO 50,20, MgO 0.13, MnO 0.04, N% O 0J0, Al2 O3 0.05; SiO2 40.38, H3 O 7.00 (ağırlık kaybı ile),
yekûn % 98,10 dur. Kristal sistemi ilksel monoklini-k olup atomik strüktürü V2t ; P2x/m kristal simetri
gurubuna girer. Kristal kafes birim uzunlukları a0 = 6.895(2), bô ==20.640(3), co = 6.920(2) A° ve 0 = 98%
Z = 4 tür. Kristal kafes birim uzunlukları ile hesaplanan a0 : bo : co oranı 0.3341 : t : 0.3353 dur. Kuvvetli
X^Ray diagram çizgileri (dAö CuKa radyasyon, I, hkl) : 5.71 (35) (021, 120), 3.442 (60) (060,002), 3,062 {100)
(032,230), 2,912(30) (102,201), 2.851(50) (042,240), 2.635 (50) (052,250) ve 2.585 (90) (212,080) dır. Ölçülen yoğuMuk
2.9, hesaplanan yoğunluk 3,08 g/cm3 dür. Optik özellikleri : 589 nm ışık için iki eksenli (+), 2V (ölç) = 55
(±5°), 2V (hesap.) = 60°, a = L632 (=fc 0.002), Ş = L634 (± 0,002), Y =. 1.640 (±0.002), Dispersiyon kır-
mızı > mavi zayıf* Kristallografik ve optik yönlenme: XAc ca 8°, y = b, Z = a,

Trabzonit yeni minerali Trabzon vilâyeti şeraüne adlandırılmıştır.
Anahtar kelime : Trabzonit, yeni mineral

ABSTRACT ; Trabzonite, ideally Ca4Si3O10.2H2O, has been found near îkizdere at NW of Varda Yaylası
(Rize) (near Trabzon country) - Turkey and occurs in skarn produced by granitic intrusion in volcano-
sedimentary formations. Associated minerals are : spurrite, rustumite, perovskite, calcite, vesuvianite,
tobermorite, garnet, defernite, killalaite, hillebrandite and molybdenite. The crystals, colourless, are small
irregular or hypidiomorphs from 0.1 to 0.2 mm with a white streak and lustre vitreous; transparent.
The hardness could not be measured because of small size. Chemical composition determined by
electron microprobe i s : CaO 50.2, MgO 0.13, MnO 0,04, Na2O 0.3, A12O3 0.05, SiO2 4038 and H2O7
(weight loss), Total 98,1 %. The crystal system is monoclinic, space group 1?21 or P21/m with a=6.895(2),
b = 20,640 (3), c = 6,920 (2)A°, ß = 985 and Z = 4. The a : b : c ratio calculated from unit-cell parameters
is 0.3341: 1: 0.3353. The strongest lines in the X-ray powder diffraction pattern (dAe for CuK<x I vis., hkl)
are : 5,71 (35) (021, 120), 3,442 (60) (060, 002), 3.062 (100) (032, 230), 2.912 (30) (102, 201), 2.851 (50) (042, 240),
2.635(50) (052, 250) and 2,585(90) (212, 080), The density is 2.9 (meas.) and 3.08 g/cm3 (cale.). Optically,
Trabzonite is biaxial (+) with 2V (meas.) = 55 (5)0, 2V (calc.) = 60°; a = 1.632(2), ß = 1.634(2), y =
1.640(2) (589 run). Dispersion r > y weak to moderate, Optical orientation : X A c c* 8°, y = b, Z = a.

Trabzonite is named for to honour the vilâyet of Trabzon,
Keywords : Trabzonite, new mineral,

GÎRÎŞ yaçlarm intruzyonu neticesinde meydana geldiği
Taner (1976) tarafından verilmiştir, 1981 yılında

Güneyce-lkizdere bölgesinin detaylı petrografik M.T.A. Genel Müdürlüğünün teknik ve idari yardım-
etüdü Taner (1976) tarafından yapılmıştır. Bu etüdü lan sayesinde gitmiş olduğumuz Güneyce-tkizdere
ilgilendiren kontak metamorfik kayaçları, Kretase bölgesindeki Varda yaylasının yaklaşık 1 km kuzey
yaşlı volkano-sedimanter kayaçlar içerisine üst Kre- batısındaki skarn zonundan sistemli almış olduğu-
tase yaşlı kalkoalkalen bileşimdeki asid plütonik ka» muz numuneler ile bu bölgedeki termik metamorfiz-
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manın politermal olduğunu ispatlamıştır (Sarp ve
diğ. 1982-A). Bu etüdde rastlamış olduğumuz ilginç
ve bilinmiyen bîr minerali bu çalışmada mineral X
olarak tanımlanmıştır* Ayrıca aynı zamanda bu nu-
muneler içerisinde, kimyasal formülü Ca3.2 (H0*6

Si2O7) (OH) olan killalait isimli ve ilk defa Navaz
(1974) tarafından İrlanda'da bulunan bir mineralin
Varda yaylasında ikinci mevcudiyetini ortaya koy-
muştuk (Sarp ve diğ. 1982-B)* Mineral X diye tanım-
lanan mineralin 1983-1984 yılında komple incelenme-
si yapılmış ve 1985 yılında uluslararası yeni mine-
raller (I. M.A.) komisyonuna trabzonit adıyla sunul-
muştur. Bu mineral bu komisyon tarafından ilmi ve-
rileri 15-0 ve ismi 15-0 oıarak kabul edilmiştir, Trab*
zoniti ihtiva eden skarn İçindeki öteki minerallerde
lîpurrit, rüstümit, perovskit, kalsit, vezüvianit, to»
bermorit, granat, döfernit, killalait, hillebrandit ve
molibdenittir. Aynı yerden alman benzer bir başka
skarn Örneği ayrıca déliait ve foshagit ihtiva etmek-
tedir.

Tabzoniti ihtiva eden «hciotip numune» Cenevre
Müzesinin mineraloji bölümüne konmuştur.

FIZÎKSHL VE'OPTİK ÖZELLİKLER

Trabzonit beyaz, renksiz olup camsı ve şeffaf
allotrîomorf, hipidiomorf kristaller şeklinde bulun-
maktadır (şekil 1). Kristallerin büyüklüğü 0,1-0.2 mm
arasmda değişmektedir. îkizleme ve dilinimlerime
görülmemiştir» Kırılması düzensiz ve konkoidaldir.
Sertliği mineralin küçük olması nedeniyle olçüleme-
mişîir. Ölçülen özgül ağırlığı ağır sıvılarda yüzdür-
me metodu ile yapılmış olup 2.9 gr / cm3 tür. Kim-
yasai analiz ve kristal kafes hacmi ile hesaplanan
özgül ağırlığın değeri 3.08 gr/cm 3 tür. Mineral HCI
te yavaş çözünür. Trabzonit optik olarak iki eksenli
(*f ) olup kırılma indislerinin değerleri dalga boyu
589 nm olan ışık altında a = 1632 (±0,002), ß =
1.634 ,(±0.002), Y . ' = L640 (±0.002) ye eşittir. Ölçü-
len. 2V = 55 (± 5°) olup hesaplanan 2V = 60° dir.

ŞeMl 1 : Trabıonitm polarîzan mikroskoptaki go
rüıiüşü# Çift nlkol, T = trabzonit, TO =
tobermorlt, C = kalsit, H = Hillebraııdit

0,1 mm
siyah .==. granat. .

Dispersiyonu zayıf olup kırmızı > mavi dir. Kristal-
lografik ve optik yönlenmesi : X A c = S°, Y ~ b,
Z = a, Mandarino (1981) sabitlerini kullanarak yapı-
lan Gladston-Dale kanunu hesapları kompatibiiite

Kp
endisîni (1 — ——— = 0,009) yüksek olarak vermek-

• :" ; . . -. . -Kcv' . , •.. .: •• •

tedir.

RÖMTGENOĞRAFtK VERİLER

Trabzonitin X-ışınları tuz dıagramı Gandolfi ka-
merası (114,6 mm çapında, Cu Koç X radyasyonu) ile

Çizelge 1 * Trabzonitin röntgenograftk verileri
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yapılmıştır, Hesaplanan ve ölçülen X-ray difraksi-
yon çizgileri intensivier ve lıkl değerleri çizelge 1 de
verilmiştir. Ayrıca tek kristal etüdü presesyon kame-
rası ile yapılmıştır. Büerger ve De Jong metotları île
trabzonitîn ilksel monoklinik sistemde kristalleşüği
ve atomik strüktürünün P2ı; P2İ/H1 kristal simetri
gurubuna girdiği yapılan lıkl, hOl şartsız ve OkO da
k = 2n şartını taşıyan stratlar ile ispat edilmiştir.
Kristal kafesi birim uzunlukları a = 6.895 (± 0.002),
b = 20.640 (± 0.003), c - 6.920 (± 0.002) A°, ß = 98°
olarak presesyon diagramları üzerinde Öljülmüştür.
Kristal kafesi birim uzunlukları ile tayın edilen
ao : bo : co = °-3341 : 1 : °-3353 d ü r - Kristal kafes hac-
mi V = 975.2 A°3 dür. Z = 4 ve kimyasal analiz ile
hesaplanan özgül ağırlık d = 3,08 gr/cm3 dür,

KİMYASAL BİLEŞİMİ

Trabzonit kristallerinin küçük oluşu dolayısiyle
kimyasal analizi «elektron mikroprob» île gerçek-
leştirilmiştir. Mineralde sadece Ca, Si elementlerinin
olduğu görüldü. Ayrıca çok az miktardada Na, Mg,
Al, Mn elementleri de bulunmaktadır. Atomik numa-
rası sodyumdan aşağıda bulunan hafif elementlerin
Örneğin karbon, berilyum, bor v.b. gibi hafif ele-
mentlerin mevcut olmadığı «lazer mikroprobu» île
ispatlanmıştır, Kantitatif analiz îçîn vollastonit, albit
ortoklaz ve rodonit standartları kullanılmıştır. Su
miktarı, saf olmayan ve 6 mg toplanabilen trabzo-
nitte ağırlık kaybı ile bulunmuştur, Elde edilen ve
hesaplanan analiz ve teorik sonuçlar Çizelge 2 de
verilmiştir. Bu sonuçlardan 12 oksijen atomu ile he-
saplanan ampirik formül :
(Ca3.09 Nao.o s Mgo,oı)
2é-05 Si3.07 öri-oo Ha-ee dır,
ideal olarak, trabzonitîn formülü Ca4 S% O10 .2H2O
dur.

Çizelge 2 : Trabzonitin elektron mikroprob ile elde
edilen Mmyasal bileşimi

1 : 15 analiz ortalaması. Analiz presizyonu = % ±1
2 : Hesaplanan teorik değerler (Ca4 Si3 O1 0 .2H2Ö

için)
* : Ağırlık kaybı ile

SONUÇ YE OLUŞUM KOŞULLARI

Varda yaylası bölgesindeki kontak metamorfiz-
ması hakkında daha önce açıklandığı gibi (Sarp ve
diğ# 1982-A), bu metamorfizma politormal olup, izo-
kimyasal değildir ve întruzîf kayaelar ile kalkerler

arasında element alışverişi olmuştur. Ayrıca aynı
yayında bahsedildiği gibi intruzif kayaca yakm yer-
lerde yüksek sıcaklık mineralleri bulunmuştur ve
bölgenin skarn minerallerini iki kategoriye ayrılmış-
tır:

déliait hill*bfandiit

f.) rfi»t;:,iit vf -pvrrit—^hillebrandit • iiöftrnîl

a) Kontakt metamorfizmanm primer mineral-
leri (spurrit, rüstümit, vollastonit)

b) Rötrograd metamorfizmamn sekonder mi-
neralleri (bu mineraller a pkkı minerallerinin yani
spurrit, rüstümit, vollastonitin ikinci oluşumlarıdır).
Trabzonit bu b şıkkı mineralleri arasında yeral-
makladır.

Ayrıntıları Sarp ve diğ, (1982-A), da ve yukarıda
özette belirtildiği gibi trabzonitîn parajenesinde
spurrit, rüstümit, perovskit, granat kalıntıları ve
kalsit, vezüvianit, tobermorit, killalait, hillebrandit,
çok az döfernit, déliait, ve foshagit gibi rötrograd
metamorfizmamn sekonder mineralleri bulunmakta-
dır. Bütün bu ikincil minerallerin mikroskopik
gözlemler sayesinde primer minerallerin bozunması
ile meydana geldiği açıkça görülür ve kimyasal reak-
siyonlarla izah edilebilir.

Ayrıca bu reaksiyonlardan başka damarlar ha-
linde bu rötrograd skarnlarda portlandit Ca (OH2)
te bulunmaktadır. Trabzonitin bulunduğu zonda he-
men hemen döfernit kaybolur. Laboratuvarda yap-
tığımız deneylerde 500°C da döfernit kalsit + CaO
(şo) ya dönüşür, Demekki trabzonit 500°C dan düşük
sıcaklıklarda meydana gelen bir mineraldir. Trab-
zonitİn parajenesinde bol miktarda killalait bulu-
nur. Killalait 350°C de teşekkül eden bir mineraldir
(Nawaz 1974). Ayrıca déliait 400°C de hydrotermal
olarak sentetîze edilebilir, foshagit ise 220°C de sen-
tetize edilebilir. Bu verileri göz önünde tutarak
trabzonitin 2ÖÖ-25ÖQC de aşağıdaki reaksiyon sonucu
teşekkül ettiği düşünülebilir :
4CaO + 3SiO2 + 2H2 O -w> Ca4 Si3 O10 ,2 H2 O

trabzonit

oksid yüzdesi
Oksİd İ 2
CaO 50,20 50 ~9İ
MgO 0.13
MnO 0.04
N a 9 O 0,30
A12O3 0,05
SiÖ 3 40.38 40.91
H 2 O* 7.00 8.18
Toplam 98.10 100.00

spurrit dallait
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şpurrit döferntfe

SH o 0 * k Ge^SİO.COÎIÎ^
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5CaSiO3 , • CftO •* H20-^. Ca / tSi^(0H5^ ;

Ji) -rüstümit—™^-_^»hiliebrÄndIt '

5) Ca6Si3Üil(OH),J * ÖH«V-* 3CagSiO3tOH)Ä

déliait hiil*bfandiit

f.) rfi»t;:,iit ve -pvrrit—^.hillebrandit • döftrnîl
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