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ÖZ : Doğu Pontidler'de bulunan. Liyas yaşlı antrasit yatağı., ön étudier sonucunda, grafit olabileceği sanıl-
mıştır Bu amaçla, bağlayan etüdler esnasında,., sahanın. Jeolojik ve tektonik etüdünün- yanı sıra kömür petrog-
rafisi açısından, incelemeler yürütülmüştür, incelemeler sonucunda Liyas yaşlı yatağın kesin kömürleşme
derecesi refleks'yon ölçümleri yardımıyla saptanmıştır. Yüksek kömürleşme Laramlyen fazda yükselen,
granit etkisiyle olmuştur. Bu makalede yalnız kömür petrografisi sonucunda elde edilen neticeleı özetle
verilmiştir,

ABSTRACT : Lias aged antracite deposit at East Pontides was tbought to' contain, graphite upon
prospecting'. During the exploration work started in this direction, coal petrography studies- were carried.
out besides the ^eologic and tectonic evoluation of the area. At the result of the research study, coalilicatiom.
degree of the Lias aged depissit was determined by reflection measurements. High caü£ica£ioii degree^
bo'ng affected by granite ascendance corresponds to Laramian phase.

Iıı this paper only results obtained from the pétrographie investigation of coal are given»

GİRİŞ

ön etüdler sonucu incelenen sahada yüksek bir
kömürleşmenin varlığı gözlenmiş ve grafit olabileceği
sanılmıştır. Doktora çalışması çerçevesinde yürütülen
incelemelerde, bölgenin, genel, jeolojik ve tektonik etüd-
leri yanı sıra kömür petrografisi açısından detay etüd-
leri yürütülmüştür. Bu makalede, doktora çalışmasının
bir bölümü olan -grafit/antrasit yatağının refleksiyon
ölçümleri ile elde edilen neticeler özetlenerek, verilmiş-
tir.

Çalışma sahası Pontidler tektonik, birmıine ait
olup, Artvin ili içinde olan Değirmentaşı köyünün bu-
lunduğu bölgedir.

KÖMÜRLEŞME DERECELERİNİN SAPTA>~MA
YÖNTEMLERİ

Kömürleşme derecesini saptamak amacıyle kimya-
sal analiz sonuçları baz olarak kullanılmakta idi, Bu
analizlerde önemli olanlar, uçucu madde ile C mikta-
rıdır. Uçucu maddelerin azlığı veya, C. mikt'ir.rın .yük-
sekliğine göre kömürleşme derecesi saptanmakta.-
dır. Bu yolla tespit edileni kömürleşme dereceleri, ge-
nellikle: çok farklı petrografik bileşimler ve buna bağ-
lı olarak düzensiz uçucu madde miktarları nedeniyle
.sıhhatli olmamaktadır. Ancak bu metod, hoir ojen ve
kömür için önemli bileşenler (Vitrit) ile yapıldığında
sonuç verebilmektedir.

Kömürleşme derecesinin tespitinde refleksiyon öl-
çümleri güvenilir netice vermektedir. Eğer düşük, kö-
mürleşme derecesindeki kömürlerde çeşitli vitrit ref-
lekslyonları görülür ise,, relatif olarak daha- kolay ref-
leksiyon derecesi ölçülebilir. Böylece kömürün kesin
tanımı daha kolay yapılabilir. Kömürde yüksok absorp-
siyon var ise,, refleksiyon miktarı dikey ışık ile ölçül-
mesi gereklidir,,

Kömürleşme miktarının tespitinde uçucu madde
m'ktan önemli faktör olmaktadır. K. Pattcisk - M.
Teichmtiller (I9601) uçucu madde (u.m.) miktarının
taşkömürde "Magerkohle11 (u.m. = %30) arasında ke-
sin tespitte kullanılabilir olduğunu bulmuşlara ir. Düşük
kömürleşme dereceli, kömürlerde %33'den fazla uçucu,
madde miktarı var ise, refleksiyon dereceletir de olan,
yüksek sapmalar nedeniyle, refleksiyon île kömürleşme
derecesinin saptanması güvenilir1 olmamaktadır.

Linyitlerde uçucu madde (ıı,nt,) miktarı ölçek ola-
rak kullanılmaz. Şekil I1 de gösterildiği gibi, çeşitli
kömür tipleri iç/n kullanılabilen* ölçekler s. sütunda
verilmiştir. Düşük^ kömürleşme dereceli oliiiïarda su
miktarı, kömürleşme derec.esi.nin tespitinde ör.emli ol-
maktadır.

Bilindiği gibi, taskömürleri mazerallerdcn meyda-
na .gelirler. Mazeraller, metamorfizmaıun çeşitli safha-
larının etkisiyle, birbirlerinden ayırdedilirler. Taşkö-
müründeki çeşitli me-tamorfî ma safhasına göre ve de
kömürleşme derecelerine göre isimlendirme yapılır.
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Şekil 1 : Bazı .komorieşnıe -deffeceleıiBiıı saptamnar
sındaki kriterler (K. Patfelsk . M„ Teich.
'inliler 1960).

Figure 1 : Criteria in determining -some coatification
degrees and for each coaJİficationlevel,

Kömür bileşenler ve mineraller mîkroskoplk me-
todlar ile tespit edilebilir. Kömürde mikroskop incele-
meler, ince kesit ve parlatmalarla, polarizanlı veya po-
lorizanaız ve kuru veya immersdyon objektifli olarak
yürütülür.

Bu çalışmada yüksek dereceli kömürleşme gösteren
taşkömüflerde refleksiyon ölçümleri ile kömür grup-
larının, tespitinin yapılması anlatılmıştır. Yine bu 3?a-
zıdar Türkiye'deki bîr yatakta yapılan uygulamasının
sonuçları verilmiştir.

Mazerallerdeki refleksiyon renkleri, arasmàaki fark,
dö§:ü,k kömürleşme dereceli taşkömürlerlnde gözlenebi-
lir. Renk farkı, kömürleşme dereceleri, arttıkça azal-
maktadır. Refleksiyon renklerini .sıhhatli olarak sap-
tayabilmek için parazit refleksiyonlarm mümkün oldu-
ğu kadar giderilmesi ön şarttır.

Refleksiyon renkleri ve kömürleşme derecelerinde
farklı mazeraller de birbirleıiyle ilişkili olmaktadır,.
Artan kömürleşme derecelerin de refleksiydi renkle-
rinden mazeral tayinine .gitmek zorlanmaktadır.
Antrasitte ise bu tanıma, polarizan ışıkta ırıümkün
olabilmektedir.

Kömürleşme derecesi ile -anizotropi sı asındaki
kesin bir baglantmm olduğunu söylemek güçtür. Şekil

2'de çeşitli mazei'dlleıııı gösterdiği anizotropi şiddeti
gösterilmiştir.

\Lıe Şekil 2"cle görüleceği gibi refleksiyon rengi
ÎIL refleksiyon ş'ddeti, hemen hemen bütün mazeraller-
de artan kömüıleşme derecesine göre değişmektedir.
Cıı temelden hareketle E. Hoffmann, ve 4 Jenker
(1932) kömür bilecenlerinin kantitatif olarak refleksi-
yon değerlerini ölçmeyi denemiştir. Bundan amaç kö-
mürün kömürleşme dereces'ni kesin olarak saptamak
idi..

Makalenin ikinci kısmında yazar bu metodu De-
ğirmentaşı (Artvin) bölgesinde uygulanması ile edilen
sonuçları vermiştir..

KEFLEKStYON ÖLÇÜMLERİ YARDIMIYLA
DE&tBMENTAŞI ANTRASİT YATAĞININ
TESPİTİ

Değirmentaşı kömür yatağında üç kömür damarı
saptanmıştır.. Yersel (1.983),. Bu sahada yapılan ön etüd.
lerde gözlenen, yüksek kömürleşme derecesi ı pdeniyle
graf.'t olduğu sanılmış, fakat yukarıda bahsedilen me-
tod ile yapılan incelemeler sonucunda antrasit oluşu-
munun varlığı saptanmıştır.

Yüzey, yarma ve galeri numuneleri alınarak, önce
bu örnekler' yan kayaçlardan. temizlenmiş ve elde edilen
saf numunelerden parlatmalar yapılarak rt lîeksiyon
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Mikroskopta., bütün numunelerde açık &Lrxı_beyaz
renk tespit ed'lmiştir. Kömürün ince taneli olmasına
rağmen, maksimum, minumum ve ortalama refleksiyon
değerleri ölçühnüştür. Bütün numunelerde ölçülen or-
talama değerler f%4r5 - %7 arasında değişmektedir. Şe-
kil 3 ve 4rde görüleceği, gibi bu değerler antnısit-semi
antrasite karşılık gelmektedir.

Aşağıda., seçilen iki numunenin mikroskopta elde
edilen neticeleri verilmiştir.,

Numune No, 101

.Mikroskopta,, açık sarı beyaz renk ve yüksek ani-
zotropi saptanmıştır. .Minumum (Rm r n), ortalama (Rm)
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ve maksimum (Rm a X) refleksiyon değerleri ölçülmüş-
tür. Bu numune de E.min için 203 nokta sayılmış ve
%4ß - 5S,4 -arasında değer bulunmuştur.

Aynı numunede Rm için 227 nokta sayılmış ve
%5,1 - [!%6,.O arasında değerler'bulunmuştur.. Maksimum
refleksiyon (Rm a X) için en yüksek anizotrbpi değerleri
ölçülmekte bu da %&£ - !%6,3 arasında değişmektedir1,.

E/Hoffmann, V.A. Jenker (1932) kömürUşme de-
recesinin refleksiyon miktan ile. uçucu maddâ miktarı
arasındaki .ilişkiyi, ortaya koymuşlardır., Bu numunede
kimyasal, analizler sonucunda %1,4 uçucu madde tespit
edilmiştir. Bu. değerler Şekil. 3'de yerine konulduğunda
antrasit sonucunu vermektedir. Refleksiyon değerlerin-
den, ortalama refleksiyon (Rra) miktarı gözönüne alın-
maktadır. Bu refleksiyon değerlerinden Şekil 5:'de veri-
len diagram çizilir. Rm değerlerinin yoğun olduğu kısım
aksinin 49-50 olduğu, bölgedir...

Numune .No, 2

Bu numunedeki partiküller genellikle ölçulebilirlik
sınırının altındadır.. Buna rağmen diğer numunede ol-
duğu g.'.'bi açık. sarı-beyaz. renk ile yüksek arJzotropi
gözlenmiştir.. Alınan refleksiyon neticeleri tabela ha-
linde ver ilmig tir.

Diğer1 numunelerde aynı ınetod ile incelenmiş, elde
edilen neticelerle diagramlar çizilerek. Şekil 3 ve. 4'deki
şekillerle karşıIaştırılmıgtiT1,

KÖMÜB ]PETmO«BAFÎ NETtGELEBtNİN GENEL
DEĞ-EUJLSNBteÎLAÎESl ve ANTRASİT
OI«1TŞU9fUNDA GBu&NÜTtN ETÖSt

Bütün numunelerde açık sarı-beyaz renk İle yük-
sek anizotropi tespit edilmiştir,. Bütün nuhaUiıelerde
Rm.n |%2f242 - % 55,24, Rm için %3,40 - -%%,?*> R;maX için
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Şekil. 8 : .Refleksiyim ölçümleri M© kSSmiirleşme de-
recelerimin dağılım diyagramı«

Figure S ; Dispersion diagram for coalification degré.»
by reflection measuremente.

ise %4,53-%7,37 arasında değerler ölçülmüştür.. B:u
yüksek, refleksiyon değerleri ile anizotropi yüksek kö-
mürleşmeyi doğrulayan neticelerdir,

Değirmentaşı yatağında gözlenen yüksek .kömür-
leşme derecesinin nedeni olarakta aşağıda s<>ı;uca va-
rılmıştır.

Yüksek bir kömürleşme nedeni olarak, 'bu, yatak
için, kömürlü seri üzerinde,, olabilecek kalın t\.- seviye
olduğu, kabul edilemez,, Çünkü bu kömürlü seri Ldyas'ın-
üst kısımları olup, bunun üzerinde ancak birkaç yüz
metre kalınlıkta. Dogger ve yine aynı kalınlıkta olan,
Kretase yaşlı .seriler gelmektedir,, Yersel (1C83). Bu
kadarlık bir kalınlık yüksek kömürleşmenin nedeni
olamaz.. Bu. konuda gözönüne alınabilecek neden,, ça-
lışma salıasıın kuzeyinde bulunan granitler olabilir,.
Laramiyen yaşlı granitler yer, yer mostra \ ermekte,
büyük bir masif kömürlü sahanın kuzeyinde bulun-'
rn.akta.dir., Ayrıca derinlerde b.r granit masif... rin varlı-
ğı söz konusudur Yersel (1983). Kömürlü seviyenin al-

tında da bulunan granit masifi yüksek kömürleşmenin
nedenidir. Ayrıca granit masifine doğru numunelerde
ölçülen refleksiyon değerlerinde de 3%l"i aşan bit oran-
da artma gözlenmiştir. Bu jeolojik ve mikro&kcpik ve
riler. yüksek kömürleşme nedeninin granit olduğunu -
doğrulamaktadır;

SONUÇ

Bu makalede, refleksiyon. ölçümleri yardımıyla
Değirmentaşı ' Liyas- kömürlerinin., kömürleşme derece-
leri saptanmıştır. Yazar tarafından yürütülen doktora
çalışmasında bölgenin jeolojik, ve tektonik yapısı in-
celenmiş, kömürleşme ile ilgisi ortaya konmuştur.
Makale de, ancak mikroskop çalışmalarının sonucu
özetle verilmiştir. Bu. arada numunelerde kimyasal
analizler de yapılmıştır,. Yüksek, bir oranda, bulunan
kül miktarının, düşürülmesi için de deneyler bunun
yanı sıra yürütülmüştür.,

Önceleri grafit olduğu sanılan bu yatağın antra-
sit-semi antrasite varan bir kömür?eşmenin olduğu
saptanmıştır. .Ancak, bugün için bu &ahanın, yüksek
kül oranı nedeniyle ekonomik olmadığı sonucuna va-
rılmıştır.
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