
Bazaltın Jeokimyası
Erkilet Bazaltı'ndan derlenen 8 adet

rasgele numunenin tanımsal istatistik
parametreleri Çizelge 1'de verilmiştir. Burada
özellikle eleman sayısı (n=8) düşük olmasına
rağmen bütün bi leşenlerde değiş im
aralıklarının çok dar, dolayısıyla aritmetik
ortalamalarına göre standart sapmalarının çok
küçük olması dikkat çekmektedir. Bu durum,
bazaltların bileşiminin oldukça tekdüze
olduğunu göstermektedir.

Rojay et al. (2001) tarafından benzer
kayaçlarda geniş LOI aralığı (%14.1-16.8),
yüksek CaO (ort %22.8) ve düşük SiO oranları
bazaltların altere olduğuna delil olarak
gösterilmektedir. İncelenen Erkilet Bazaltı'nın
LOI aralığı (%2.3-3.2), CaO (ort. 12.75) ve
SiO (or t . %45.84) oranlar ı a l te re
olmadıklarına işaret etmektedir.

Hazırlanan SiO K O diyagramda (Şekil
4a) Erkilet Bazaltı'na ait noktalar toleyitik-
alkalen sınırına ve daha çok alkalen alana
düşmekte ve potasyum oranının çok düşük
olduğu görülmektedir. Winchester ve Floyd
(1977) tarafından önerilen (Zr/TiO )-(Nb/Y)
dağılım diyagramında numunelere ait noktalar
sub-alkali bazalt alanına düşmekte ve dar bir
alanda kümelenmektedir (Şekil 4b).
Numuneler (SiO )-K O+Na O) diyagramında
tipik bazalt bileşimi vermekte (Şekil 4c),
(Zr/Y)-Zr dağılım diyagramından (Pearce ve
Cann, 1973) ise kıta içi bazaltı bileşiminde
oldukları anlaşılmaktadır (Şekil 4d). Cabanis
ve Lecolle (1989) tarafından önerilen Y-La-Nb
üçgen diyagramında ise Erkilet Bazaltı'nı
temsil eden noktaların tamamı kıtasal kabuk
etkileri gösteren geç-post orojenik bölgenin
kıtasal bazaltlarının bileşimine uyduğu
görülmektedir (Şekil 4e).

Hareketli olmayan iz elementler
kullanılarak bazaltın aşağıdaki özelliklerinden
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Çizelge 1. Erkilet Bazaltı numunelerinin ana oksit, LOI,
T O T / C , T O T / S ( % ) v e i z e l e m e n t
konsantrasyonlarının (ppm) tanımsal istatistik
parametreleri (n=8).

Table 1. Descriptive statistical parameters of main oxides,
LOI, TOT/C, TOT/S (in %) and trace element
concentrations of the Erkilet Basalt (n=8)
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bahsedilebilir; (a) Uyumsuz (incompaitble) iz
elementlerin miktarı, tipik bazaltlardan
beklenen değerlere göre oldukça düşüktür
(mesela Nb = 4.1 ppm); (b) Düşük Nb/Y oranı
(ort. 0.2) sub-alkali bazaltı karakterize
etmektedir; (c) Yüksek Zr/Nb (ort. 26), La/Nb
(ort. 2.3), TiO /Zr (ort. 112) ve P O /Ce (ort. 90)
ve çok yüksek Ba/Nb (ort. 29) oranları
vermektedir. Bu oranlar Orta Anadolu'daki
değişik yastık lavı bazaltlarında Nb=20,
Nb/Y=1, Zr/Nb=5, La/Nb=0.5, TiO /Zr=86,
P O /Ce=49 ve Ba/Nb=9.5 değerleri elde

edilmiştir (Rojay et al. 2001). Bu özellikler
Erkilet Bazaltı'nın kıta içi, sub-alkali bazalt
bileşiminde olduğunu göstermektedir.

Erkilet Bazaltı'nın iyon yarıçapı büyük
element miktarları belli başlı jeotektonik
ortamlarda gelişmiş benzer bileşimli
kayaçların değerleri ile karşılaştırıldığı zaman
(Şekil 5) daha çok kıta içi alkali bazaltlara ve
alt kıtasal kabuk bileşimine yakın oldukları
görülmüştür.
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Şekil 4. E r k i l e t B a z a l t ı ' n ı n
kimyasal bileşenlerine göre
v o l k a n i k k a y a ç l a r ı n
dağılım diyagramlarındaki
konumları: (a) SiO -K O
diyagramı (Wilson,1989);
(b) (Nb/Y)- (Zr /TiO )
dağılımı (Winchester ve
Floyd, 1977); (c) (SiO )-
(K O+Na O) diyagramı (Le
Bas ve diğ., 1986); (d)
( Z r / Y ) - Z r d i y a g r a m ı
(Pearce ve Norry, 1979); (e)
Y- L a - N b d i y a g r a m ı
(Labanis ve Lecolle, 1989).
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Figure 4. Positions of the Erkilet
Basalt on volcanic rocks
chemical distr ibut ion
diagrams: (a) SiO versus

K O diagramı (Wilson,

1989); (b) (Nb/Y) versus
( Z r / T i O ) d i a g r a m

(Winchester ve Floyd,
1977); (c) (SiO ) versus

(K O+Na O) diagram (Le

Bas ve diğ., 1986); (d)
(Zr/Y) versus Zr diagramı
(Pearce ve Norry, 1979);
(e) Y-La-Nb tr iangle
diagram (Labanis ve
Lecolle, 1989).
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Bazaltın Fiziksel ve Mekanik
Özellikleri
Doğal yapı taşlarının mekanik özellikleri,

bu kayaçlar ın kul lanım alanlar ın ın
belirlenmesi dışında, ocak ve fabrikalardaki
üretim verimliliği üzerinde de oldukça önemli
rol oynamaktadır. Erkilet Bazaltı'nın fiziksel
ve mekanik özelliklerine ait ölçülen değerler
TS 2513 (doğal yapıtaşı standardı) (TSE
1977a) ve TS 1910 (kaplama taşı standardı)
(TSE 1977b) ile ilgili sınır değerleri ile
karşılaştırıldığı zaman (Çizelge 2) aşağıdaki
sonuçlar elde edilmiştir;

· Kayacın yoğunluk, birim hacim ağırlığı,
ağırlıkça su emme oranı, basınç direnci, don
sonrası basınç direnci, don kaybı ve basınç
direnci hem doğal yapı taşı, hem de kaplama
taşı olarak kullanıma uygundur.

· Plaka verme, kenar köşe kesilmesi ve

cila alma durumu iyi derecededir.

· Görünür porozitesi kısmen yüksek olup,
gözeneklerinin önemli kısmı birbiriyle
irtibatsız porozlardan meydana geldiğinden ve
kayaç mohs sertliği 5 olduğundan bu
parametrenin yüksek olmasının kayaç
k a l i t e s i n i o l u m s u z e t k i l e m e y e c e ğ i
düşünülmektedir.

· Ortalama aşınma direnci sınır değere
çok yakın, sertliği ise TS 6809 standardına
(TSE, 1989) göre uygun çıkmaktadır.

· TS 11137 standardına göre (TSE, 1983)
dekorasyon için kullanılacak yapı taşlarında
darbe dayanımı 4 kgf.cm/cm 'ten ve aşınma
direncinin de 15 cm /50cm 'ten küçük olması
istenmektedir. Buna göre Erkilet Bazaltı
kaplama taşı olarak dekorasyon alanında
kullanımı uygun çıkmaktadır.
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Şekil 5. Erkilet Bazaltı'nın bazı ana ve iz elementlerinin jeotektonik ortamlardaki değerlerle karşılaştırması için MORB-
normalleştirilmiş dağılım diyagramı; (1. Erkilet Bazaltı; 2. Kıta içi alkali bazalt (Saunders ve Tarney, 1979); 3. Üst kıtasal
kabuk (UCC) (Taylar ve McLennan, 1995); 4. Alt kıtasal kabuk (LCC) (Weaver ve Tarney, 1984); 5. Ortalama kıtasal
kabuk (Weaver ve Tarney, 1984); 6. İlksel manto (McDonough ve diğ., 1992); 7. Kondrit (Haskin, 1989).

Figure 5. MORB-normalized spider diagram for compare some main oxides and trace element contents of the Erkilet Basalt and
some geotectonic environs; (1. Erkilet Basalt; 2. Continental alkali basalt (Saunders ve Tarney, 1979); 3. Upper
continental crust (UCC) (Taylar ve McLennan, 1995); 4. Lower continental crust (LCC) (Weaver ve Tarney, 1984); 5.
Average of continental crust (Weaver ve Tarney, 1984); 6. Primary mantle (McDonough ve diğ., 1992); 7. Chondrite
(Haskin, 1989).
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Erkilet Bazaltı'nın bazı fiziksel ve
mekanik özelliklerinin benzer kayaçlarla
karşılaştırmasını gösteren değerler Çizelge 3'te
verilmiştir. Buna göre;

· Yoğunluğu oldukça yüksektir,

· Görünür porozitesi Ağrı ve Gölbaşı
taşlarına göre oldukça düşüktür.

· Don kaybı ve ortalama aşınma direnci
diğer taşlara benzemektedir.

· Basınç direnci ve dok sonrası basınç
direnci değerleri benzerlerinden oldukça
yüksektir.

Bazalt yünü veya bazalt elyafı (basalt
fiber/fibre) bazaltın çok ince liflerinden
yapılmış bir malzemenin adıdır (Wikipedia,
2007). Bazalt yünü aynı zamanda karbon yünü
veya cam yünü (fiberglass) adı verilen
malzemelerle benzer olup, cam yününe göre
hem daha üstün fiziko-mekanik özelliklere
sahiptir, hem de önemli denecek kadar
ucuzdur. En fazla havacılık ve otomotiv
endüstrilerinde ve ateşe dayanıklı tekstil
yapımında kullanılmaktadır. Erkilet bazaltı
gerek kimyasal, gerekse mineralojik olarak
tipik bazalt bileşimi veren kayacın değişmeden
geniş alanlar kaplamasından dolayı bazalt
yünü üretimi bakımından elverişli olabileceği
düşünülmektedir.

BazaltYünü veAgrega Üretimine
Uygunluğu

Çizelge 2. Erkilet Bazaltı'nın TS 699'a göre yapılan teknolojik deney test sonuçları ile TS 1910 ve TS 2513 sınır değerleri
Table 2. Technological test results (using TS 699 methods) and limit values (according to TS 1910 and TS 2513) of theErkilet Basalt
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Bazalt agregasının yoğunluğu yüksek
olduğundan, nükleer santraller gibi, ağır beton
uygulamalarının gerekli olduğu yerlerde tercih
edilmektedir. Erkilet Bazaltı ile aynı
volkanizmanın ürünü olan ve fiziksel-mekanik
test sonuçları bunlara çok yakın çıkan Karataş
(Niğde) yöresi bazaltlarının agrega olarak
kullanıma uygun olduğu ve ayrıca özel beton
üretimine elverişli dayanım potansiyeli
taşıdığı belirtilmektedir (Korkanç ve Tuğrul,
2003).

Erkilet (Kayseri) yöresinde yüzeyleyen ve
halen yapıtaşı olarak üretimi yapılan Erkilet
Bazaltı'nın jeolojik, petrografik, jeokimyasal
ve teknolojik özelliklerinin incelenmesi ile
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

· Yörede temel kayaçlar ın ı Geç
Paleozoyik - Eosen zaman aralığında çökelmiş

metamorfik, sedimanter ve volkano-
sedimanter birimler oluşturmaktadır.
Miyosen'de sedimanlarla ardalanmalı şeklinde
başlayan volkanik ürünlerin oluşumu
Kuvaterner'e kadar sürmüştür. Bu dönemde
sırasıyla Miyosen yaşlı Erkilet Bazaltı, Üst
Miyosen-Pliyosen yaşlı Küpeli formasyonuna
ait karasal karbonatlar, Pliyosen yaşlı
Mimarsinan Piroklastikleri ve karasal
kırıntılardan meydana gelen Sarımsaklı
formasyonu ile Kuvaterner yaşlı Kızılören
Andeziti gelişmiştir.

· Erkilet Bazaltı mineralojik olarak
%40-42 plajiyoklas mikrolitleri, %20-25
klinopiroksen, %18-20 olivin, %4-5
plajiyoklas fenokristalleri, %3-5 ortopiroksen,
%4'ten az kalsit, %4'ten az opak mineral
içermekte ve kayaç holokristalin, porfirik
dokulu piroksen-bazalt bileşimi vermektedir.

SONUÇLAR

Çizelge 3. Erkilet Bazaltı ile yapıtaşı olarak kullanılan bazı benzer kayaçların fiziko-mekanik özelliklerinin karşılaştırması
(Y: Yoğunluk; Gp: Görünür porozite; Dk: Don kaybı; Bd: Basınç direnci; Dsbd: Don sonrası basınç direnci;Oad:
Ortalama aşınma direnci)

Table 3. Comparison of Erkilet Basalt and some similar building stone on their technological features (Y: Dencity, Cp:
Appearance porosity, Dk: Freezing Loss; Bd: Pressure strength; Dsbd: Pressure strength after freezing; Oad: Average
abrasion strength)
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· Erkilet Bazaltı jeokimyasal olarak
toleyi t ik /sub-alkal i k ı ta iç i bazal t ı
bileşimindedir.

· Kayacın yoğunluk, birim hacim ağırlığı,
ağırlıkça su emme oranı, basınç direnci, don
sonrası basınç direnci, don kaybı ve basınç
direnci hem doğal yapı taşı, hem de kaplama
taşı olarak kullanıma uygun değerler
sunmaktadır. Plaka verme, kenar köşe
kesilmesi ve cila alma durumu iyi derecededir.
Ortalama aşınma direnci sınır değere çok yakın
çıkmaktadır.

· Erkilet Bazaltı'nın bazalt lifi ve agrega
üretimine uygunluğu araştırılmalıdır.

A r a ş t ı r m a c ı l a r , b u m a k a l e n i n
haz ı r l anmas ında des t ek gördük le r i
AKMADEN A. Ş'nin sahibi ve çalışanlarına,
katkılarından dolayı teşekkür ederler.
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