
Stratïgrafik Falinoloji,

Kömür İşletmeciliği

Ve

Bir Örnek

Doç, Dr, EROL AKYOL Ege Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi, İzmir,

Ereğli Kömürleri İşletmesl'nce Amas-
ra Demircidere'de açılan deneme ocaklarının
+ 40 düzeyinden, İşletmeye geçiş arefesinde,
palinolojik İncelemeler yapmak üzere 45 örnek
almıştık. Bu örnekler üzerinde yaptığımız çalış-

maların amacı, kömürün yeraltından çıkarılma-
sında ortaya çıkan bazı işletme sorunlarının, Pa-
Mnolojl yardımı İle çözümlenmesidir. Yazıda, bu
sorunlar ve alman sonuçlar açıklanmaktadır,
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GİRİŞ

Kömür havzalarında, özellikle birden fazla
orojenezin etkisinde kalmış olan Karbonifer
yaşlı havzalarda kurulan kömür işletmelerinde,
Maden Mühendisine büyük görevler düşmekte-
dir. Yadsmamıyacak bir diğer* gerçek de, maden
mühendisine en büyük yardımcının jeoloji mü-
hendisi olmasıdır. Çünkü jeoloji mühendisi; ken-
di bilgi ve gözlemlerine dayanarak jeolojik ve-
rileri elde edecek ve İşletme sırasında çıkan
sorunların çözümünde kullanarak, maden mü-
hendisinin çalışmalarına yön verecektir.

Kömür işletmeciliğinde en önemli jeolojik
sorun, çalışılmakta olan stratigrafik düzeyin
saptanmasıdır. Çözümünde çeşitli verilerden ya-
rarlanılır. Bu veriler arasında,

— Bitkisel makrofosiller,
— Kömürlerin petrografik özellikleri,
— Denizel düzeyler ve İçerdikleri makro-

fosiller,
— Tonstein'Iar,
— Sporlar ve pollenler

yeralır. Türkiye'nin tek Karbonifer kömür hav-
zası olan Zonguldak havzasında, paleobotanik,
kömür petrografisi ve tonstein'lara dayalı ve-
rilerden, anılan dallarda uzmanlaşmış jeoloji
mühendislerinin bulunmaması nedeniyle yarar-
İanılamamaktadır. Denizel düzeylerin varlığı da,
bugüne dek ayrıntılı bîr şekilde araştırılmamış-
tır. Başlangıçta Namuriyen'de bulunabilmiş 'bir-
kaç denizel düzeyden sonra, yalnızca bazı jeoloji
mühendislerinin kişisel girişimleri sonucunda,
Üzülmez Bölgesi, Çaydamar Bölümü, Bando la-
ğımında, Vestfalİyen A İçinde b i r d e n i z e l düzey
bulgusu ortaya konabilmiştir0 • B ö y l e düzeylerğımınd

bulunsa bile, İçerdiği fosilleri değerlendirebile-
cek uzmanlardan, Türkiye henüz yoksundur.

Bu durumda geriye yalnızca sporlar ve pol-
lenler kalmaktadır.

STRATİGRAFİK PALİNOLOJİ VE KÖMÜR
İŞLETMECİLİĞİ

Palinoloji, kömür işletmeciliğinde çok kul-
lanılır, sağlıklı sonuçlara varan bir disiplin ol-
muştur. Özellikle Permo - Karbonifer yaşlı kömür

t i ) Denizel düzeyi bulan N. DİL'den alınan sözlü bilgi.
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havzalarında kurulan işletmelerde Pallnoloji'den
çok yararlanılmaktadır. Bunun çeşitli nedenleri
vardır :

— Permo - Karbomfer'de yeryüzü, bir daha
eşi görülmemiş derecede yoğun bitki örtüsü İle
kaplanmıştır. Bu durum, yer kabuğunda olduk-
ça çok sayıda, geniş alanlara yayılan taşkömü-
rü havzalarının oluşmasının ana nedenlerinden
biri olması yanında, bitki örtüsünden de yoğun
şporomorf yağmuru meydana getirmiştir. Yere
düşen sporomorfların bir bölümü de fosilleş-
miştir. Böyle bir havzadan alman bir kömür ör-
neğinden 10 gr aynlarak maserasyon yapıldı-
ğında maserasyon artığı örneğin bir damlası
içinde, bazen 10 000'den fazla şporomorf bulun-
duğu görülür. Bu da bize, bir taşkömürü havza-
sının bitkisel mikrofosil açısından zenginliği ko-
nusunda açık bir fikir verir. Taşkömürü havza-
larında hiçbir zaman, bu denli çok sayıda mak-
rofosil bulunmaz.

Sonuç olarak, kömür havzalarında fosil şpo-
romorf lardan yararlanma olanağı, diğer fosille-
re oranla çok daha fazladır.

— Sporomorflarla, ayrıntılı yaş saptama-
ları yapmak olanaklıdır. Bugürıe dek yapılan pa-
linolojik çalışmalar, Perme - Karbonifer biyost-
ratlgrafis'ini yeterli derecede aydınlığa kavuş-
turmuştur. Türkrye.de de birçok araştırmacılar
bu soruna eğilmiş ve aldıkları sonuçları yayım-
lamışlardır. Örneğin, AĞRALİ (1989 a ve b),
AĞRÂLI ve AKYOL (1967), AĞRALİ ve KONYA-
LI (1989), AKYOL (1974, 1975), ARTÜZ (1957,
1959, 1983), ERGÖNÜL (1959, I960), İBRAHİM-
OKAY ve ARTÜZ (1964), KONYALI (1963). NA-
KOMAN (1975, 1976), YAHS1 MAN (1960, 1961,
1964, 1972).

— Pallnolojî aracılığı ile, kömür havzala-
rında hangi düzeyde çalışıldığını saptamak ola-
naklıdır. Bunun İçin yaş saptanması yapıldıktan
sonra bir adım daha ileri atmak ve polinolojlk
zonları belirlemek gerekir. Yurdumuzda bu yön-
de yapılmış çalışmalar arasında AfCYOL (1974)'-
un Kılıç birimi içinde, ÂĞRALI (1969 b, 1970)'-
nm Amasra Namuriyen ve VestfalIyen'İnde sap-
tadığı zonları sayabiliriz.

Diğer yandan, palinolojik zonlardan yarar-
lanarak, bir kömür havzası içindeki İşletme böl-
ge vê bölümleri arasında da bağlantı kurulabi-
lir. Bu bîr çeşit bölgeler arası deneştirmedir.



Zonguldak 'kömür havzası, İşletmecilik açısın-
dan 5 bölgeye ve her bölge de birkaç bölüme
ayrılmıştır. Saptanan palinolojik zonların, bu
bölge ve bölümlerde yapılan çalışmalar sırasın-
da, sözettiğimiz bağlantıları kurmada anahtar
olarak kullanılabileceğini, ARALI (1969 b) İyi
bir şekilde gözler önüne sermiştir.

— Pallnoloji bize, yakın noktalar arasında,
yani yersel deneştirme yapma olanağını verir.
Bu tür deneştlrmelere yeril ve yabancı araştır-
macılar sık sık başvurmuşlardır. Verilebilecek
çok sayıda örnekten birkaçı, AGRALI (1970,
1974), AKYOL (1968, 1974), ALPERN, LIABEUF
ve NAVALE (1964). ÄRTÜZ (1963), BHARAD-
WÂJ ve SALUJHA (1964), BHARADWÂJ ve Tİ-
WAR! (1964, 1966, 1967) DOUBİNGER (1967),
ERGÖNÜL (1973) KONYALI (1963), NAKOMAN
(1976), YAHSIMAN (1972), YAHSIMAN ve ER-
GÖNÜL (1958) vb. yayınlardır.

Yersel deneştirmelerden, değerlendirilmesi
istenilen kömür 'havzasında işletme başlama-
dan önce, henüz havzada jeolojik çalışmalar ve
sondajlı aramalar yapılırken yararlanılmalıdır.
Tüm kömür yüzlekleri İle sondajlarda kesilen
kömür damarları arasında bağlantılar kurulma-
lıdır. Böyle bîr çalışma sonucunda, havzanın jeo-
lojik değerlendirmesini yapan jeoloji mühendis-
lerince elde edilen stratigrafik ve yapısal ve-
rilere ek olarak, daha ayrıntılı ve sağlıklı bil-
giler edinilecektir. Örneğin, Amasra kömür hav-
zasının mlkrosporların İnceleyerek stratigrafik
verileri çoğaltan AGRALİ (AĞRALİ, 1970; AĞ-
RALİ ve KONYALI, 1969), bunun dışında, TO-
KAY (1962)'nm Amasra havzasına İlişkin çiz-
diği jeolojik kesitlerde düzeltmeler yapabilmiş-
tir.

Palinolojik katkı ile, özellikle yapısal açı-
dan gereği gibi değerlendirilen kömür havza-
sının işletme planı, daha gerçekçi bir şekilde
yapılabilir. Palinoloji'den yararlanma, işletme
planının yapılması İle son bulmayacaktır. Dü-
zey saptamaları ve damarlar arası deneştirme-
ler, 'işletme sırasında ortaya çıkabilecek yer-
sel sorunlara çözüm aramak şeklinde geliştiri-
lecektir. AKYOL (1968, 1974) ve NAKOMAN
(1976), bu tür çalışmalara iyi örnekler vermiş-
lerdir. Yeni bir Örneği de bu yazının ana konu-
su oluşturmaktadır.

ÖRNEK-. EKİ. AMASRA DEMİRCİDERE
D İ N İ M İ OCAKLARI

Amasra Karbonİfer kömür havzasının ilk
jeolojik İncelemeleri LUCIUS (1931), RALLİ
(1933), ARN (1938, 1940, 1941), EGEMEN ve
UEKMEZCİLER (1945), LOIS (1955) gibi çeşitti
araştırmacı larca yapılmıştır. Daha çok konuya
bir başlangıç oluşturan bu İncelemelerin ardın-
dan, daha özgün ve ayrıntılı çalışmaları ger-
çekleştiren TOKAY 1955, 1962) olmuştur. Hav-
zanın paleontolojik değerlendirmelerini İse,
CHARLES (1931), JONGMANS (1939), EGEMEN
ve PEKMEZCİLER (1945) paleobotanik örnek-
leri, ERGÖNÜL (1959, 1960, 1973), YAHSIMAN
(I960, 1961, 1964), YAH3İMAN ve ERGÖNÜL
(1958) megasporlan, AĞRALİ (1969 a, 1969 b,
1970), AĞRALİ ve KONYALI (1969), ARTÜZ
(1963), KONYALI (1963) mikrosporlari incele-

yerek yapmışlardır. Mega ve mikrospor incele-
meleri, havzanın sondajlı aramalarından elde
edilen örneklere uygulanmış ve damar deneş-
tirmeleri gerçekleştirilmiştir. Tüm bu verilere
dayanarak, Amasra'da, Demlrcldere vadisinde
deneme ocakları açılmıştır.

Örneklerin Ocaklardan Alınması

Şekil 1'de, Amasra deneme ocaklarının
+ 40 düzeyinde açılmış ana galerisinin bir bö-
lümü İle rökuplar, örnek alım yerleri ve damar-
lar arası deneştirmeler görülmektedir. Ana ga-
leri uzunluğu 3 km. dolayındadır ve bu galeri,
rökupların açıldığı zonda, yaklaşık kuzey - gü-
ney yönlüdür. Kuzeyden güneye doğru sıralan-
mış ve 1'den 4'e kadar numaralandırılmış rö-
kuplardan ilk ikisi doğu, diğerler! de güney-do-
ğu yönünde açılmıştır.

Ana galeri yönü, aynı zamanda tabakaların
doğrultusuna az çok koşuttur. Bu nedenle, dört
rökup da kömür damarlarını, tabandan tavana
veya aksi yönde kesmiştir. Örnekler, kömür da-
marlarının tavanı ve tabanı arasından oluk yön-
temi île alınmıştır. Her örnek, alt olduğu kö-
mür damarının ortalama örneğidir.

1. rökubun başlangıcında, tabaka eğimi dü-
şük derecelidir. (13-SO0 ). Bu nedenle
bulunan ve 4 m dolayında kalınlığı olan dama-
rın tavanına 'kolayca erişilemediğinden, sağlıklı
bir örnek alımı gerçekleştirilememiştir. Bu rö-
kup İçinde, PN 11 ve PN 12 arasında görülen
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damardan bir örnek alınmıştır. PN 13 üzerinde
bulunan diğer bir damardan İtibaren 1. ve 2. rö-
kuplar arasında sürülen taban galerisinden de
beş örnek toplanmıştır.

2. rökup, ilkine oranla daha çok sayıda kö-
mür damarı kesmiştir. Bu rökuptan alman ilk
örnek PN 1-PN2, bir örnek PN 2-PN 3, İki Ör-
nek PN 3-PN 4, bir örnek PN 4-PN 5, bir ör-
nek PN 5-PN8 ve son örnek de PN 7-PN 8 ara-
sında bulunmaktadır. Verilen şıraya göre İlk İki
örneğin eğimleri batıya doğru olup, 55° dola-
yındadır. Diğerleri ise doğuya eğimlidir ve eğim
açıları başlangıçta yüksektir (60°). Sonraları
gittikçe düşerek 35° dolayına varır.

3. rökupta ilk iki kömür damarı PN 1—PN
2 arasındadır. Bu damarlar batıya doğru eğimli
olup, eğim açıları 64°'dir. Daha sonraki damar-
ların tümünün eğimleri doğuya doğrudur ve baş-
langıçta eğim açıları yüksek (45-62°), sonra-
ları ılımlıdır (25-45°). Bu damarlardan dört ör-
nek PN 3-PN 4, üç Örnek PN 4-PN 5, üç ör-
nek PN 5—PN 6, bir örnek PN 6-PN 7 ve bir
Örnek de PN 7—PN 8 arasından alınmıştır.

4. rökup , en çok kömür damarı kesen rö-
kup olmuştur. Tüm damarların eğim açıları yük-
sektir (58-88°). ilk yedi damarın eğimleri ba-
tıya, sonrakilerin de doğuya doğrudur. Örnek-
lerin üçü rökup başlangıcı İle PN 1, ikisi PN
1-PN 2, ikisi PN 2-PN 3, üçü PN 4-PN 5, bi-
ri PN 5 = PN 6, dördü PN 6-PN 7, İkisi PN 8-PN
9 ve biri PN 9-PN 10 arasına aittir.

Böylece + 40 düzeyindeki rökup ve taban
galerilerinden, toplam 45 ortalama örn&k alın-
mıştır.

İşletmeciliğin daha sağlıklı planlanabilme-
S'î için, rökuplar arası damar deneştirmelerinin
palinolojik yöntemler kullanılarak yapılması, ay-
rıca, 1. rökubun 13 numaralı poligon noktasın-
da bulunan "kömür damarını izlemek için doğ-
rultu boyunca açılan taban galerisinde, sürekli
aynı damar içinde kalınıp kalınmadığının da çö-
zümlenmesi istenmiştir.

Yaş Saptanmalar i

Türkiye'de bugüne dek yapılan stratigrafik
Palinoloji çalışmaları sonucunda açığa çıkan
Türkiye Karbonifer biyostratigrafîsi, topladığı-
mız Örnekleri kolayca yaşlandırmamızı sağla-
maktadır.
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Yaş saptamalarına kuzeyden başlanmış ve
1. rökuptan alınan tek örneğin Vestfalyen C

yaşlı olduğu görülmüştür. Anılan rökubun baş-
langıcında bulunan ve ortalama örneğini alama-
dığımızı belirttiğimiz damardan elde ettiğimiz
nokta örneği de Vestfalİyen G yaşını vermiştir.
Bu durumda Vestfalİyen A—C sınırı 1. rökubun
güneyinde, ana galerinin 1. ve 2. rökuplar ara-
sında kalan kesiminde aranmıştır. Ana galeri-
den alınan kısa aralıklı şist Örneklerinin pali-
nolojik incelemeleri İle, bu sınırın ana galeriyi
kestiği yer saptanabilmiştir (Şek. 1).

2. ve 3. rökupların ilk iki kömür damarları
Vestfalİyen A, geri kalan damarlar da Vestfali-
yen G yaşlıdır.

Son rökupta bir yinelenme göze çarpmak-
tadır. İlk yedi damar Vestfalİyen A, daha sonra-
kilerden ilki Vestfalİyen C, ikisi Vestfalİyen A,
geri kalan tümü Vestfalİyen C yaşlıdır.

Deneştirmeler

Deneştirmelerde yararlanılan temel tiple-
rin, Vestfalİyen A yaşlı örneklerde genellikle
Lycospora olduğu, bu cinse çoğunlukla Densos.
porites'in, zaman zaman da Cyclogranisporites
ve Granulatisporites'in eşlik ettikleri, Vestfalİ-
yen G yaşlı örneklerde ise genel olarak Laevî-
gatosporites, Punctatospontes, Torispora, Cras-
sosporites cinslerinin temel tipleri oluşturduk-
ları, ara sıra Lycospora ve Densosporites'in de
benzer rol oynadıkları, Cyclogranisporites, Gra-
nulatisporites, Craşsispora kosenkei, Triquitri-
tes ve Florinites'in de daha seyrek bir şekilde
temel tipler arasında yeraldıkları görülmekte-
dir.

Kömür damarlarının rökuplardaki stratigra-
fik konumları ve Örneklere alt temel tiplerin
yüzdeleri gözönöne alınarak oluşturulan damar
bağlantıları, şekil 1'de açıkça belirtilmiştir.

Yapısal Durum

Amasra deneme ocaklarında açılan rökup-

larda Vestfalİyen A, batı kısımda dar bir alan

kaplamaktadır. Vestfalîyen A tabakalarının eğim-

leri batıya doğru olup, eğim açıları yüksektir

(70-88°). Diğer tandan, Vestfailyen C tabeka-

larının eğim yönü doğuyadır, açıları da kuzey-

den güneye gidildikçe artar. 1. rökupta ölçülen





düşük dereceli eğim açıları 2, ve 3. rökuplarda
gittikçe şiddetlenerek 4, rökupta 75°'ye ulaş-
maktadır.

Vestfaliyen C'de bulunabilecek küçük atım-
lı faylar, damar yinelenmelerine neden olama-
yacak derecede önemsizdir,

Ocaklarda, yapısal açıdan ilginç İki gözlem
yapmak olanaklıdır :

Bunlardan biri, Vestfaliyen A—C sınırı İle
ilgilidir. Örneklerimizin yaşları saptanınca gö-
rülmüştür ki, Vestfaliyen Â ve Vestfaliyen C,
ilki batıya, İkincisi de doğuya eğimli ve sınır-
ları boyunca yüksek eğim derecelerine sahip
olarak yan yana gelmişlerdir. Bu durum, TOKÂY
(1962) tarafından, Vestfaliyen B'den sonra, yer-
li Karbonifer tabakaları üzerine kömürlü Kar-
bonifer tabakalarının zaman zaman, yerçekimi-
ne bağlı olarak kayması şeklinde açıklanmış-
tır.

Gözlemlerden İkincisi, 4. rökupta Vestfali-
yen A'nın yinelenmesidir. Daha önce de belirt-
tiğimiz gibi, anılan rökupta İlk yedi damar Vest-
faliyen A, 8. damar Vestfaliyen C, 9. ve 10. da-
marlar Vestfaliyen Â, geri kalanlar da Vestfa-
liyen G yaşlıdır. Vestfaliyen A'ya ait İlk yedi
damar batıya eğimlidir. Aynı taşta olan 9. ve
10. damarlar ise, alt ve üstlerinde bulunan
Vestfaliyen C damarları gibi doğuya eğimli
olup, eğim açıları arasında bir ayrıcalık yoktur.
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Bu iki Vestfaliyen Â damarının, kayma sırasın-
da oldukça dik yerel bir topoğrafi keşiğe rast-
layarak kopması ve ters dönerek Vestfaliyen G
tabakaları arasında, onlarla aynı doğrultu, eğim
ve eğim açısı İle konum kazanmaları olasıdır.

SONUÇ VE TEŞEKKÜR

Amasra Deneme Ocakları, Demircidere va-
disinde, Önceden yapılan jeolojik araştırmalar
ve sondajlı aramalardan alınan sonuçlar ışığın-
da açılmıştır. Sondajların yeteri kadar sık ara-
lıklarla yapılmış olmaması, E.K.I.'ni, önce dene-
me ocakları açmaya ve bu şekilde bilimsel ve-
rileri arttırmaya yöneltmiş, İşletmeye daha son-
ra geçilmek amaçlanmıştır. Fakat deneme ocak-
larından İşletmecilikle ilgili verilerin, bir ma-
den mühendisini yönlendirecek şekilde toplan-
masına karşın, jeolojik bilgilerden yararlanma-
ya Önem verilmemiştir. Kilometrelerce uzunluk-
taki galerilerin jeolojik değerlendirmesi, tek bir
jeoloji mühendisinim sorumluluğuna terkedilmiş-
tir. Geç de olsa palinolojik çalışmaların yapıl-
ması ve rökuplar arasındaki damar bağlantıla-
rının gerçekleştirilmesi istenmiştir. Böylece üst-
lenmiş olduğum bu görev sonunda E.K.Î.'ne ya-
rarlı olabilmişsem, bunun mutluluk ve gururu-
nu taşıdığımı belirterek, örnekleri toplarken
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