
Jeoloji Mühendisliği s. 39, 55-62, 1991
Geological Engineering, n. 39, 55-62, 1991

WOLLASTONÎT YATAKLARININ JEOLOJİSİ,
MADENCİLİĞİ VE DÜNYA ÜRETİMİ
Geology,. Mining and Worldwide Production ofWollastordte Deposits

Güler CAN MTA Genel Müdürlüğü, Fizibilite Etüdleri Dairesi ANKARA

ÔZ: Bu yazıda 1950'lerden sonra güncellik kazanan wollastonitin genel özellikleri, oluşumu, kullanım alanları sunul-
muş ve ekonomik önemi çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den verilen örneklerle özetlenmiştir., Bu derleme niteliğindeki
yayın wollastonit konusundaki'çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır..
ABSTRACT: In this paper, general properties, occurence, fields of usage of wollastonite which gained its popularity
after 1950Ts are introdudeced and its economic importance are summarized with the examples given from, various count-
ries and Turkey... The 'aim of this paper is to provide an. introductory review on wollastonite to contribute towards studies
related to wollastonite.

GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER.

Wollastonit tabii bir kalsiyum metasillikattır
(Ca.SiO'3).. İlk kez 1935 yılında Kaliforniya'da çıkarılan

beyaz, çubuk şekilli bir minerale İngiliz kimyacı ve mi-
neralogu olan William Pyde WOLLASTON'a izafeten
'"wollastonit'"' denilmiştir. Endüstriyel bir mineral olarak
1950 yılına kadar üretimi, ve pazarlanması
yapılamamıştır.,

Wollastonit teorik, olarak % 48.3 CaO ve % 51.7
SİÖ2 içerir.. Nadiren saf olarak bulunur. Genelde magne-
zyum, manganez, demir ve stronsiyum metasilikatlan
içerir ve granat, diopsit, piroksen, epidot, kalsit, kuvars,
trem.ol.il, feldspat ile birlikte bulunur. Saf iken çok par-
lak beyazdır, ancak, içerdiği eraprüteler yüzünden gri ya
da kahverengi, de olabilirler..

Wollastonitin. fiziksel özellikleri aşağıdaki gibidir;
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Wollastonitin en önemli ayırıcı özelliği iki yönlü.
mükemmel küvaj gösteren iğne şekilli parçacıklardan
oluşmasıdır., Kristal boyu genelde tane çapı ile 7-8/1
oranındadır.

Wollastonit çok düşük ısıda sinterleşebilir. Yüksek
ısıya dayanıklıdır, mekanik direnci yüksektir. Porositesi
kontrol edilebilir, izolasyon kabiliyeti iyidir ve kolayca
preslenebilir., .. -

Wollastonitin üç. modifikasyonu vardır.

1- Yüksek ısıda wollastonit: Pseudowollaston.it (a)

(triklin:ik-pseudoortoroınbik--pseudobegzagDnal)

2- Düşük ısıda wollastonit: parawoliastonit (ß) (mo-

noklinal veya. triklinal)
3- Asıl wollastonit: Triklinal

Wollastonitin. bazı kristalleri kısa. dalga ve uzun.
dalga ultraviyole ışınlan altında floresan özellik 'verir ve
san-turuncudan pembe-portakala kadar renk. değiştirirler.
Fosforesan özellik veren numunelerde vardır, 1120°C de
wollastonit, genleşme katsayısı artarak ve renk
değiştirerek pseudowollastonite dönüşür. Bu dönüşümde
saf iken beyaz olan wollastonit krem ya. da kırmızı veya
kahverenginin değişik tonlarında renkler alır.. Bu renk
değişimi, demir ve stonsiyumun varlığını işaret edebilir.
Wollastonit-hidrçklorik asitle muamele edildiğinde de-
kompoze olur ve bileşimlerindeki silikatlardan jel
oluşturmadan ayrılır.

JEOLOJİK OLUŞUMU

Wollastonit birçok kayacın bileşimine girer, ancak
birkaç oluşumda ekonomik olarak bilinir... Genelde saf
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Özgül ağırlığı 2,9
Sertliği (Mohs ölçeği) 4,5
Yoğunluğu (Ibfît3) 4.5,53'
Genleşme katsayısı
(% 100, CaSiO3, 10-6°C) 6.5
Ergime noktası (°C) 1540
Suda Eriyebilirliği (gr/100 mi) 0a0095
Molekül ağırlığı 116
Neni içeriği , % 4
Kın İma. indeksi . 1,616-1,631
Kristal sistemi Monaklinik
Olağan bulunuş şekli İğne veya bıçak

şekilli kristal agre-
galarından oluşan
kütleler.



olmayan kireçtaşlannın kontakt metamorfizması ile
oluşan woll.ast.ooit, kalkerli sedimanların metasomatiz-
ması ya da ixj.agm.aniD kristalizasyonuile de oluşabilir..
Kalsit tarzı, kireçtaşı ve granitik sil ika. arasıda 400-450°C
deki reaksiyonla da. aşağıdaki belirtilen şekilde wollasto-
nit oluşabilir.

CaCO3. + SiO2 CO 2

Bir atmosfer basınç altında gerçekleşen bu. reaksiyon
kuvars veya SİO2 eriyiği bitinceye kadar devam eder.,
Açığa çıkan CO2 basıncı arttırdığından sıcaklık. 800-

85Û°Cfye kadar yükselir., Kalsit, ve kuvarsın reaksiyon,
yapmadan daha yüksek ısıya devanı etmeleri ihtimali
yoktur.. Wol.lastoni.tin oluşum, şartlarının korunabilmesi
için çıkan Cöı'nin çatlaklardan çıkarak veya diğer sole
uçucu elamanlarla birlikte bazı mioerallerle reaksiyona
girerek ortamdan uzaklaşması, böylece sıcaklığı ve
basıncı daha fazla yükseltmemesi gerekir.

KULLANIM ALANLARI

Woüastonitin başlıca kullanım alanları aşağıda
özetlenmiştir:

a) Seramik sanayii: WoLlastonitin ana kullanım alam
seramik sanayiidir. Seramik malzemeler üretimde feld-
spat* kalsit,, kuvars, dolomit, talk gibi, hammaddeler ye-
rine veya. seramik mamulün belirli özelliklerinin
düzenlenebilmesinde wollastonit kullanılmaktadır. Bu
sanayide wollastonit sıhhi tesisat ve çinilerde çatlamayı,
sıkıştırmayı, kırılmayı ve mamuller üzerindeki ısı
genleşmesini önlemesi bakımından aranan bir katkı
maddesidir.

Wollastonit başka madenlerin yerini alıcı olarak
diğer malzemelere oranla daha büyük bir potansiyele sa-
hiptir. Wollastonit kullanıldığında seramik ürünün gerek
plastik halde, gerekse kurutulmuş halde iken dayanımı
çok yüksektir. Wollastonit ayrıca kurumayı hızlandırır,
nemlilik genişlemelerini asgariye indirir. Hamurdaki
miktarı arttıkça fırınlama sürecinde kısalma söz konusu
olduğundan yakıtta da tasarruf sağlar.

b) Boya sanayii; Wollastonit, boya endüstrisinde
katkı maddesi olarak kullanılır. Amerika'da seramik sa-
nayiinden sonra en çok bu alanda tüketilmektedir. Bu
endüstri dalında genellikle binaların kaplama boyasında;
astar, emisyon boyaları île yağlı ve sulu boyalarda da
kullanılmaktadır. Bu sanayide kullanılması rengi,
çubuksu özelliği ve düşük yağ absorbsiyonu gibi
özelliklerindendir. Çok parlak bej^azlığı dolayısıyla
beyaz ve renkli boyaların elde edilmesinde kullanılır.
Wollastonit boyalar, asidik ortamlar için uygun değildir.
Wollaslonit katkılı boyalar düzgün bir yüzey sağlar ve
küflenmeye karşı dayanıklıdır.

c) Plastik, sanayii: Wollastonit,, plastik ve kauçuk sa-
nayiinde yarı mukavim katkı maddesidir. Sentetik wo-
lastonit bu alanda daha çok kullanılır. Fakat doğal wol-
lastonit, genellikle sakız lastik, suni kösele (poliüretan)
ve ayrıca siyah olmayan, değişik lastiklerin (kauçukların)
elde edilmesinde kullanılır. Wollastonit katkılı plastikler
daha az su absorbsiyonu,,, daha düşük dielektrik katsayısı
ve daha düşük viskozite gösterir. Wollastonit ısı ile sert-
leşen, nemsiz,,, emici.,, astara ve yine ısı ile yumuşayan
kalıba şekil vermeyi şiddetiendirici özelliği nedeniyle
plastikte kullanılmaktadır.,

d) Aşındırıcı olarak: Wollastonit, aşındırıcı özelliği
olan seramikler ve disk şeklindeki bileme taşlarının ima-
linde, çabuk, aşınıp tükenmeyi engellemek için kul-
lanılır. Böyle bir karışımda dayanım artar, fakat
yoğunluk değişmez. En yüksek dayanım böyle bir
karışımın 1200°C sıcaklığa 'tabi tutulup soğutulması ile
elde edilir.

e) Mineral yünü eld.esin.de: Wollastonit mineral yünü
eldesinde kullanılır. Bu kullanım için hammade
öğütülür, sonra macun haline gelene kadar suda
karıştırılarak 1500°C deki fırınlara gönderilir. Bu
fırınlarda viskoz kütleler yerine gayet ince fiberler elde
edilir.. Bu. fiberler bir başka, bölümde tabakalamr, sarılır,
ambalajlanır ve ses ve ısı izolasyonlarında çok geniş bir
uygulama alanı bulur,. Bu. lifli yapısı ve asbestin ya-
rattığı sağlık sorunları sebebiyle.,, asbestli ve lifli talkı
ikame etmek üzere kullanılır. Fakat, lif boyu ve esnek
olmayışı yüzünden bu görevi tam bir asbest gibi
üstlenemez. Ancak lifli yapısı dolgu maddesi olarak çok
uygundur. Bu uygulamasıyla da asbesti ve talkı ikame
eder.. Ayrıca wollastonit asbestli portland çimentosu için
avantajı, sağlar.

f) Kaplama ve tarım, işlerinde: Wollastonit ayrıca
kaplama ve kağıt endüstrisinde katkı maddesi olarak kul-
lanılır.. Sentetik kalsiyum silikat,toprak düzenleyici ve
verim artırıcı olarak kireçtaşı yerine tarımda kul-
lanılmaktadır.. Bu nedenle wollast.onit.inde aynı amaçla
tükelilebileceği düşünülebilir.

g) Cam. sanayii: Wollastonit mineral özelliği nede-
niyle cam sanayiinde, parlaklığı ve sağlamlığı ile nay-
lon sanayiinde kalıplama, işlerinde kullanılabilir.. Kuzey
Amerika'da cam. yapımında kireçtaşı ve kum yerine wol-
lastonit kullanma çalışmaları yapılmaktadır. 1936'da
özellikle kırılmaz ve ateşe dayanıklı cam. türevlerinin
elde edilmesinde kullanılmıştır,.

h) Diğer kullanım alanları: Wollostonit ayrıca yer ve
duvar karolarında,,, elektrik izolatörleri ile abrazif disk
imalinde, ateşe dayanıklı (refrakter) mamul üretiminde,
yapışkanlarda, sulayıcılarda kullanılır.

Wollostonitin kullanım alanları ve önemli üretici
firmalar1 Çizelge Fde verilmiştir.
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*: Industrial Minerals, January 1986
+: Asıl kullanım alanı
o: Tali kullanım alanı

Çizelge 1: önemli üreticilerin kullanım, alanları ile ilgili wollastonitlipleri.,

İ K A M E M A D D E L E R İ
WOLLASTONIT

VE S E N T E T İ K

Wollastonit, seramik sanayiinde kollanılan, çakmak
taşı, kuvars kumu, .feldspat, çın kili ve diğer çeşit .killer
gibi materyalleri; cam sanayiinde kireçtaşı ve kumu;
aşınmaya direnç konusunda asbesti ikame eder ve kendisi
de .sentetik wollastooitle ikame edilir.

Wollastonit, sentetik olarak da üretilir. Yıllardır
ABD, Danimarka, İtalya, Almanya ve Rusya sentetik
mctasilikatlar üretmektedirler. Sentetikler çoğu zaman
sulu olup susuz tiplerinin hiçbiri doğal wollastonitin
kristal yapısında değillerdir.

Danimarka'da sentetik kalsiyum metasilikatlar ülkede
çok bulunan tebeşir ve kumdan elde edilir ve synopal ti-
cari adını alırlar,. Tebeşir ve kum.,,, eritken rolü gören az
miktarda dolomit ile çamur halde karıştırılır. Bu-çamur
1560°Cde kavrulur,. Katılaşınca elenir ve ikinci bir
fırında I250°C sıcaklıkta tekrar kavrulur. Nihai ürün
hemen hemen köşeli, beyaz renkli ve opak olup % 50
kadar wollastonitten ibarettir. Ayrıca • yanında
CanA^SiG? (gehlenit) ve MgCaıSiOy (akarmanit) de
vardır.. Sentetik üretilen "synopal" mozaik yapımına, yer
ve çatı kaplamalanndaki kullanıma uygundur.

İtalya'da sentetik, wollastonit "wollanita" dîye bilinir
ve silis, kum., tebeşir ve dolomitten Danimarka'dakine
benzeyen bir teknikle üretilir., Wollanita yol malzemesi.,
aşındırıcı olarak ve seramiklerde kullanılmaktadır,.

Almanya'nın RHEINISCHE KALKSTEINWERKE
GwbH (KKW) şirketi,,, Wulfrah "'da uzun yıllardır kireçtaşı
ve kireç üretmekte olup 19701.erde deneysel olarak sente-
tik wollastonit üretimine başlamıştır. -Kalsiyum karbo-
nat, kalsiyum silikat ye.sönmemiş kireç gibi malzemeler
kuvars ile- karıştırılır.:Bu homojen karışım 145Ö°C1nin
üzerinde kavrulur ve sonra öğütülür. Ürünler içerdikleri
FC2Ö3 yüzdelerine göre değişik alanlarda kullanılır.

Belçika'da ETERNIT GROUP'un bir teknik kolu
olan. REDCO SA., solu kalsiyum, silikat senteziy-
le,kristal yapısı wollastonite çok; benzeyen xon.otl.ite mi-
nerallerini oluşturdu. Ülkede üretilen sentetik wollasto-
nit "promaxon" ticari adı ile bilinmektedir.

Sentetik wollastonitler CaSiOs - FeSiO^ sisteminde
bir katı solüsyon meydana getirirler. Bu kombinasyonda
bazen silis yerine titan geçebilir., Bu. •takdirde wollastoni-
tin pseudowollastonite dönüşüm ısısı artar. Wollastoni-
tin seramikte kullanılabilmesi için fırınlama' esnasında
hacim değişikliği olacağından titan elementinin
karışımda, olmaması istenir.

TEKNOLOJİSİ

Dünyada cevherleşme ve oluşum sürecine göre
değişken yöntemler uygulanmaktadır. Wollastonit konu-
sunda genel olarak açık işletmecilik yapılmaktadır.
Üretilen cevher triye edilmekte,kınlarak uygun tane
iriliğine getirilip manyetik, sèperasyon ve flotasyon gibi
cevher zenginleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadır.
Kurutularak ince öğütme işleminden geçirilen numune
% 51-53 SiO2, % 43-45 CaO, % 0,5 A12O3, % 0,2
Fe2O3, % 0,3 Mgö içeren -50+200 mesh boyutunda
konsantre cevher olarak paketlenir.

Türkiye'de önceki yıllarda wollastonit üretim
çalışmaları» kontakt metasomaük bir oluşum olan cev-
her kafaları izlenerek yapılmıştır. Bu yöntemde üretim
düzensiz yarmalar şeklinde sürdürülmüş, cevher içinde
lağım delinmesi ve ateşleme ile cevher parçalanmıştır.
Daha sonra triyajla kalite ayırımı yapılmıştır.

Dünyanın iki önemli üreticisi Amerika'da Wilisboro
N.Y. da MYCO tarafından işletilen ocak ve Finlandiya'da
PARTEX'tir. Örnek olarak PARTEX firması tarafından
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DÜNYA WOLLASTONÎT
DAĞILIMI

REZERVLERİ VE

Şekil 1: PARTEX (Finlandiya) firmasınca uygulanan
konsantre yöntemi akım şeması (konsantre wol~
lastonit % 90 wollastonit, % 3 kalsit, % 2 ku-
vars ve diğer silikatları içermektedir),.

Dünyanın önemli wollaston.it yatakları A.B.D.,
Rusya, Finlandiya, Romanya, İsveç, Meksika,, Yugos-
lavya, Japonya, Avutralya, Hindistan ve Kanada'da bu-
lunmaktadır (Şekil 2)̂ . Wollastonit rezervlerinin, ülkelere
göre dağılımı ve bunların bazı önemli özellikleri, aşağıda
verilmiştir.

A.,B,D/'nin New York eyaletindeki Fô x Knoll yatağı
dünyanın en büyük wollastonit yatağıdır. % 55-65 wol-
lastonit içeren bu kayaç saf wollastonitten saf granata
kadar değişmektedir... Görünür rezervi 7 milyon tondur.
Yine New York eyaletinde, Levis yakınlarındaki Oak
Hill'de 1986'da başlayan araştırmalar' 1988 boyunca
sürmüştür.. % 60 Wollastonit, % 30 granat, % 10 diop-
sit içeren yatakta 1992" de yeraltı işletmeciliğine
başlanacaktır,. Böylece 6 milyon tonluk bir rezervden
daha söz edilebilecektir. Kaliforniya eyaletinde de çeşitli
yataklar' bulunmaktadır.

MEKSİKA'mn Zaça Tekas eyaletinde Lablanka
yöresinde granat ile birlikteki wollastonit yatağının 3Ö1

milyon too görünür, 40 milyon ton muhtemel ve 53
milyon ton da. mümkün rezervi vardır. Morelas'da
200.000 ton rezervli başka yataklar1 da bulunmaktadır.
Ayrıca Chiapas'da 'da bazı oluşumlar bilinmektedir',.

FtNLANDÎYA'da Lappeeranda Rapakivi granitinin
sardığı Aveen kireçtaşları içinde büyük wollastonit ya-
takları mevcuttur. Bu. yatakların jenezi tartışmalıdır ve
b-u yataklarda üretim yapılmaktadır.. •

ÇİN'in Yunnan bölgesinde 50 milyon tonluk bir re-
zerv vardır. Bunun % 70'den fazlası kaliteli kabul edile-

Şekil 2: Dönya wollastonit yataklan (Industrial Minerals, 1986'dan).
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bilir. Yatakta kaliteyi kesin belirleme problemi
sürmektedir.

RUSYATda Özbekistan ve Kazakistan'da 50'den fazla
wollastonit zuhuru bilinmekledir., Bunların bir kısmı
ekonomik büyüklüktedir. Sibirya'da- Yakutya bölgesinde
de yüksek tenörlü (% 70-80) wollastonit yataktan bilin-
mektedir.

G. AFRÎKA'da metamorfik kayaçlar içinde tahmini
70.000 tonluk bir wollastonit rezervi vardır. JAPO-
NYA'da granit kontaktı içinde 120.000 tonluk bir wol-
lastonit rezervi saptanmıştır.. HÎNDİSTAN'm Rajasthan
eyaletindeki Belkapahar yalağı 1969rda keşfedilmiş olup,
görünür rezervi 50 milyon, muhtemel rezervi ise 200
rn.il.yon tondur.

KANADAda Fin.tr/de bulunan wollastonit yataktan
Mesozoik granitinin. Paleozoik çökelleri kestiği kontakt
boyunca oluşmuştur.. Wollastonit tenörii % 22-52 olup
diopsit-granat ve klinopiroksenler ile birlikte bulunmak-
tadır. Toronto ve Ottowa arasında yer alan Delora wol-
lastonit zuhuru aşağıda belirtilen dört zonda etüd edil-
mektedir.

1. zon: Kuzeydeki zon 600.000 ton ve % 38lik toz
wollastonit üretebilecek bir' zondur.

2. zon: Testlerde asikuler olduğu açıklanmış olup,
800.000 too % 29 woilastonit ve % 55-60 kalsit içeren
bir zondur.,

3. ve 4.. zonlar: 500.000 ton % 28-36 wollastonit
içeren bir zondur.

YUNAMlSTAN'ın 300.000 ton. rezerve sahip ©lan
Kimmeria yatağı % 66-70 wollastonit. ve % 10 kalsit
içermektedir. YENÎ ZELANDA'nın Tabaka Hill
yöresinde 500.000 tonltır bir rezervi vardır. NAMIBIA,
Usahos yöresinde 40.000 tonluk bir1 rezerve sahiptir.

DÜNYA WOLLASTONIT ÜRETİMİ

Dünyada wollastonit üretimi talebe az çok paralel
seyretmektedir:. 1987'de bu talep dünya çapında artmıştır..
Avrupa'da bu sektördeki büyüme esas olarak termal
panel duvar uygulamalarında meydana gelmiştir.
Dünyanın wollastonit üreten başlıca ülkeleri ve üretici

kuruluşlarına ilişkin öz bilgiler aşağıda sunulmuştur.
A.B.D.: Dünyanın ve Amerika'nın en büyük wollas-

tonit üreticisi New York Willsboro'daki NYCO'dur.
Şirket Levis'deki Seventy Mountain açık işletmesinde
wollastonit üretmektedir. 1989 yılı boyunca NYCO'nun
ürettiği nihai wollastonit 70.0QO tondur. NYCO'nun re-
zervlerinde granatı wollastonitten ayırmak için yüksek
güçlü manyetik ayırma gerekmektedir.

Wollastonit yanında ayrıca talk, mika ve kil
işletmekte olan NYCO, bünyesine 1989"da ayrıca
20.000 T/y!lık değişik mineraller işleme olanağı ekle-
miştir. Şirketin Willsboro wollastonit tesislerini 1991-
1992 yılları boyunca büyütmesi beklenmektedir. Dünya
pazarlarında kendine uygun bir yer edinebilmek için
üretimini iyi kalite ve değişik kimyasal özellikli wollas-
tonit konusunda odaklaşuran NYCO ürünleri 100,325
ve 400 mesh'Iîktir.

Bir diğer Amerikalı üretici şirket olan R.T. VAN-
DERBtLT Co.. Ltd,., Hamsville'de düşük demirli, az kal-
sit ve prêtait ve çok az da diospit içeren wollastonit
üretmektedir. Üretimde öğütme, ve harmanlama esastır.
Şirketin 40.000 T/y lık üretimi seramikler için 200
mesh'lik, plastikler ve boyalar için 325 mesh'likdtr.
Vanderbih ayrıca, Hollanda'daki Ankersm.it Holding
B V.'ye 200 ve 325 mesh'e öğütülmek üzere ham malze-
me de satmaktadır.

FİNLANDİYA: Finlandiya Avnıpa'daki en önemli
wollastonit üreticisi ülkedir. Ülkenin büyük üreticisi
PARTEX, . Avropa pazarlarındaki egemenliğini
sürdürürken ABD ve Hindistan üreticileri ile' de
yarışmaktadır. Parket, Lappeenrantardaki zengin
oluşumlardan wollastonit üretmektedir., 40.000 T/y'lık
bir kapasiteye sahip olan şirket % 18-20 woilastonit
içeren cevherlerine, kalsiti yüzdürüp wollastoniti
çökelten bir köpük flotasyonu tekniği uygulamakta
başarılıdır. Parket'in uygulamasında wollastonit kon-
santresi manyetik ayırmaya bağlıdır ve demirli emp-
retülerin ayrılmasını, sıkıştırma, vakumlu, filtrasyon ve
öğütme ile yüksek kaliteli demir ürünlerinin eidesi izler.
Şirket 70,200,325,400,625 mesh'lik. toz ve 10,20,40,63
oluk iğne yapısında wollastonit üretmektedir. Ürünler

*: International Mining, August 1989
World Mineral Production, 1984-1988
Industrial Minerals, December 1990

Çizelge 2: Başlıca 'üretici ülkeler bazında, dünya wollastonit üretimi.
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seramik piyasası başta olmak: üzere, plastik ve boya sa-
nayiine de hizmet eder.

HİNDİSTAN: Hindistan'daki tek wollastonit üretici-
si WOLKEN PVT. Ltd. dir. Şirket Belkapahar'daki ma-
deninden wollasionit ve kalsit üretmektedir. Üretilen
wollastonitin bir kısmı toz,diğer bir kışını parça şeklin-
dedir. Toz tipi ürün (300, 200, 100, 60 mesh)
KEMOLlT adı ile satılmaktadır. Wolkem ürünleri sera-
mik sırlarında, sıhhi tesisatta, çatı kapla malarında » mine-
ral refrakıerlerde ve plastiklerde hizmet verecek özellikte-
dir. İngiltere'deki Gorxtou + Garry ve Blue Circle şirket-
leri Wolkemden aldıkları ham malzemeyi kimyasal uygu-
lamaları için işleyip SNAWFORT adı ile pazarlarlar.

MEKSİKA: Meksika'da wollastonit üretimi ile
uğraşan üç firma vardır. WQLLASTONÎTÂ DE
MEXtCO S. A. yakın zamana kadar ülkenin önemli
üreticisi idi. Ancak 1989 yılında şirket Arcillas
İndusiriaces de Duranga S.A. ya satılmış olup, üretim
faaliyeti yoktur. İkinci wolJastonit üreticisi oîan
MINERALES Y MAQUÎLAS DEL MORTE S.S.
(M.M.N.) Zacatecas bölgesinde, La Bîanca'dakî madeni
çalıştırmaktadır. Nihai wollastonit üretimi 900 T/y dır.
MMN, 1990 yılı sonunda kapasitesini artırmak için
büyük bir primer kırıcı tesis etmiştir. Meksika'daki
diğer bir üretici olan GENARAL DE MÎNERALES, La-
mosa grubunun bîr yan kuruluşu olup 1990 yılında tah-
minen 6.000 tonluk bir üretim yapmıştır.

. KANADA: Kanada'da Toranto ve Ottowa arasındaki
Delora yatağındaki wollastonit varlığını işlemek üzere
COMINCO ltd. (% 51) vePLATINOVA RESOURCES
Ltd (% 49) şirketleri bir ortaklık kurmuşlar, pilot tesis-
lerindeki testlerim tamamlamışlardır. Delora mineraüza-

syonu kalsit-wollaston.lt ve diopsittên oluşmuştur.. Önce
fl.ota.syon ile wollastonit ve diopsit kalsitten, sonra da
manyetik ayırma ile wollastonit diopsltten ayrılarak,
böylece- konsantre wollastonit kazanılacaktır. Ortaklığın
üreteceği wollastonit özellikle seramiklerde ve metalürji-
de kullanılabilecek gibidir. Ontario'daki bir başka wol-
lastonit projesi RAM PETROLEUMS Ltd. ye aittir,.
1990 yılı sonunda sondaj programının bitmesi ve ortala-
ma % 35 lik 2.7-2.800. ton. cevher üretiminin denenmesi
düşünülmüştür.

ŞlLİ: Ülke yüksek kaliteli wollastonit içeren tek
yatak; Valparoistfdadır. Toplam üretimi 500 T/y olup iç
pazara seramik, boya ve dolgu işleri için «edilmektedir,
Üretimin, geliştirilmesi, halinde Arjantin ve Brezilya'ya
ihraç imkanı doğacaktır

• YUGOSLAVYA: GOVERMENT RESEARCH OR-
GANISATION (GRO) wollastonit. konusunda
araştırmalar yapmaktadır. Şirket laboratuvar ölçeğinde
flatosyon ve elektromekanik. ayırma ile % 9Ö'İık wollas-
tonit konsantresi elde etmektedir., Bu konsantre- % 1 den
az CaCO3 ve max. % 0,5 Fe :2Ö3 içermektedir.

NAMIBIA: Ülkede'US AKAS'dald madende 1984 or-
talarına kadar, • çok saf, beyaz woll.aston.it üreten
MÀRTU-ROBSON Ltd.. yılda 4.800 ton üretim yap-
makta iken bugün, üreteni ini durdurmuştur. İlerisi için
planları vardır..

YUNANİSTAN: Ülkede, Kimmeria'daki wollastonit-
ler için METALLİC-INDUSTRIALS MINERALS ME-
VIOR S.A. 500 T/y kapasiteli bîr pilot tesis kurmuştur.
Yataktaki 300.000 tonluk cevher % 60-70 wollastonit
yanında kalsit de içermektedir. Şirketin 1991 Mart/Nisan
aylarında üretime' başlayacağı tahmin edilmektedir..

*: Industrial Minerals, April 1986-1991

Çizelge 3: Dünya wollastonit fiyatları.
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DÜNYA TİCARETİ VE FİYATLARI;,,

ABD.'deki NYCO ve RT Wanderbilt dünya ticaretim
elinde tutan şirketlerdir. 1987'de Wanderbilt 27.000 ton
ve NYCO 45.000 ton. wollastonit üretmişler -ve bunun
yaklaşık % 401ını Avrupa ve Japonya'ya • ihraç
etmişlerdir.

Hindistan'daki Wolkem 31.000 tonluk üretiminin %
50'sini Avrupalı seramik ve boya üreticilerine, İngiltere,
İspanya ve Benelux ülkelerine ayrıca Amerika,,. Avustra-
lya ve Japonya'ya pazarlamışlardır.

Finlandiya'nın Partek şirketi ürünlerini- Almanya,
İtalya, İspanya, Avusturya ve Fransa'ya seramik ve kay-
nak elektroda sanayileri için pazarlar. Partekin ayrıca
Avrupa dışına da satışı vardır. Birkaç yıl öncesine kadar
Avrupa'nın wollastonit gereksinmesini Kenya
karşılamakta idi... Bugün Avrupa pazarına wollastonit
Finlandiya dışında. Yunanistan'dan da gelmektedir.,

Şili'nin 19901ı yıllarda, dünya wollastonit pazarına
gireceği ve .Arjantin, ve Brezilya'ya, ihracat yapacağı bek-
lenmektedir-. Meksika'da wollastonit üretiminin çoğu
ülkenin talebini karşılamak üzere kullanılmakta ancak;
komşu ülkeler olan Nikaragua ve Ekvator'a bir miktar
ihraç, edilmektedir.

Dünya wollastonit fiyatları tane boyutuna göre belir-
lenmekte olup, yıllar itibariyle değişik boyuttaki wol-
lastonit fiyatları Çizelge 3'de verilmiştir.

TÜRKİYE'DE WOLLASTONIT

Türkiye Wollastonit Rezervleri.
Türkiye'de Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Akdağ

Madeninde wollastonit oluşumları bilinmektedir. Kon-
takt metamorfizma etkisi ile oluşmuş düzensiz yataklar'
teşkil etmesi dolayısıyla wollastonit için görünür rezerv
verilmesi çoğunlukla mümkün olamamaktadır, MTA.
Genel Müdürlüğü kayıtlarına geçmiş bulunan

Türkiye'deki wollastonit yataklarının rezerv durumu
aşağıda verilmiştir,

a) Bursa-İnegöl-Mesruriye-Tahtaköprü wollastonit
zuhuru: Merrner-granit dokanağında düzensiz bir ya-
taktır. Geçmişte bakır madeni olarak işletilmiştir. Yatak
açık işletmeye uygun olup,, 1.073.000 ton muhlemel re-
zerve sahiptir. Yataktaki wollastonit kalitesi seramik sa-
nayiine uygundur (Çizelge 4).

b) Çanakkale-Bayramiç-Yeşil 1er Köyü wollastonit
zuhuru: Wollastonit burada kalsit, diopsit ve aktinolit
gibi minerallerle birlikte görülmektedir, Yatağın ortala-
ma wollastonit tenörü % 50'dir. Rezervi
(görünür+muhtemel) 5.000 ton "dur (Çizelge 4),

c) Çanakkaie-Yenice-Kurilar köyü wollastonit zuhu-
ru: Granodiyorit-mermer dokanağında oluşmuş düzensiz
bir yataktır. Bölgedeki wollastonit seramik sanayiinde
kullanılacak özelliktedir (Çizelge 4). Bölgede 3.35« ton
kadar görünür+muhtemel+mümk'ün rezerv saptanmıştır.

d) Çanakkale-Çan-Etili wollastçnit zuhuru: Mermer-
gran.it dokanağında düzensiz, killi bir yataktır. Temizlen-
mesi gereken demir emprüteleri içeren, yatakda rezerv be-
lirsizdir (Çizelge 4)..

e) Balıkesir-Kepsut-Sırçaören Köyü wollastonit zu-
huru.: Granit-kireçtaşı dokanağında bir skarn oluşumdur..
Bölgede detay bir rezerv etüdü yapılmamıştır.. Fakat
çevredeki bütün yatak ve zuhurların rezervi yaklaşık
500.000 tondur. Yatak % 50 tüvenan wollastonit
içeriklidir,.
T ü r k i y e ' d e Wollastonit Üret imi ve Dış
Ticareti

Türkiye'de wollastonit sadeee Çanakkale Seramik
Fabrikalan tarafından üretilmiştir. Çanakkale Seramik
wollastonit üretimini 1988 yılına kadar sadece kendi
üretimi için yapmıştır... Şirketin üretim kapasitesi
10.000 T/y 'dır.. Ancak inegöl wollastonitlerindeki işçi
sorunları ve Çanakkale wollastonit sahalarındaki ruhsat

*: MTA. Derleme No;: 6465, 7691. 8878'den derlenmiştir.,
A.Z.: Ateş zayiatı

Çizelge 4: Türkiye'deki başlıca wollastonit zuhurlarının kimyasal analiz sonuçları.
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anlaşmazlıkları gibi nedenlerle Türkiye wollastonit
üretimi aksamış ve nihayet 1984'de durmuştur.
Çanakkale Seramik Fabrikasının wollastonit üretim
maliyeti 1986fda 32,000 TL/T, 1987'de 42,000' TL/T,
1988'de 60.000 TL/T olmuştur. Yıllar itibariyle talebe
uygun, olarak üretilen ve ancak yurt içinde tüketilen wol-
iastonitin üretim miktarları histogram şeklinde Şekil
3'te verilmiştin

Ülkemizde yurt içi talebe yatecek: kadar' üretilmiş
olan wollaston.il için ithalat ve ihracat söz konusu
olmamıştır... Ancak yeterli rezervin varlığı, zengin-
leştirme çalışmaları yapıldığı takdirde ihracat olanağının
ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

ÇEVRE. SORUNLARI

Wol.lastonit.in. lifli yapıda olması, asbest ve lifsi zeo-
litlerin oluşturduğu asbestozis gibi solunum ve .sindirim
sistemi hastalıklarına, ayrıca havalandırmanın yetersiz,
olduğu ortamlarda öğütme işlemi silikozis problemine
yol açmaktadır. Ma - artıklarının yeralbsuyunu etkileye-
cek şekilde depolanması, öğütme işleminin iyi hava-
landırılmış ortamda yapılarak havadaki birim toz mik-
tarının. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından önerilen
limitler içinde tutulması zorunludur. Boya sanayiinde, ise
kolay korezyona uğrayan toz boya uygulamalarında kul-
landmamahdir.
SONUÇ

Dünyada 1950 yılından beri üretilmekte olan wollas-
tonite ait rezervler'ABD.,, Meksika, Finlandiya» Çin,
Rusya,,, Hindistan, G. Afrika, Kanada, Yunanistan ve
Yeni Zelanda'dadır1... Önemli üreticiler olan ABD,., Fin-
landiya, Hindistan, ve Meksika dünya ticaretine de hakim
duru.mda,dırlar..
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YIL
Şekil 3: Yurt içi wollastonit tüketim histogramı

(DP. T. Yıllık Programları .1985-1991 'den alınan
verilere göre hazırlanmıştır).

Yurdumuzda ise, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve
Akdağ Madeni'nde wollastonit varlığı saptanmıştır.,
1.969 yılından sonra seramik sanayiinde kullanılmak
•üzere Çanakkale- Seramik; Fabrikaları tarafından, ve sadece-
talebe yetecek kadar yapılan liretim. Kepsut yatak-
lanndaki kalite sorunları, bazı sahaların, ruhsat sorunları
ve nihayet işçilerle ilgili iso.ru.nlar1 sebebiyle 1988 yılında
durmuştur.

1987 yılında Avrupa başta olmak üzere, tüm dünya
genelinde wollastonite olan talep artmağa başlamıştır.
Bu talep özellikle termal panel duvar uygulamaları ile il-
gilidir. Yurdumuzdaki wollastonit rezervlerinin detay
etüdleri yapılır ve gerekli zenginleştirme sağlanırsa, Av-
rupa ülkelerine ihracat şansımız doğabilir.,
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