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ÖZ:. Altın .içerikli İzmir, Salihli-Sart "Üst boz konglomeralarından M.T.A. Enstitüsü, Maden.
Etüd ve Teknoloji daireleri tarafından elde edilen ağır mineral, konsantrelerinin, mikroskopik
incelenmesi sonucu, nabit altın, ve .alaşımları yanında §u mineraller saptanmıştır,

a) Sülfidler olarak sırasıyla: pirit, markasit, kalkopMt, sännober, sfalerit, pirotin, fah-
lerz» arsenopirit, galenit, bornit, kovellin ve realgar .görülmüştür,,

b) Oksidler olarak sırasıyla; manyetit+ilmeno-manyetit, rutil+anatas, hematit+ilme-
no-hematit, ilmenit, kromit, spinel ve pirolıızit izlenmiştir,.

c) Hidroksitler olarak sırasıyla; limonit ve pisilomelan, bulunmuştur.
d) Silikatlar olarak, sırasıyla,; granat, zirkon, dişten,, turmalin ve hornblende ayrıca fosfat

olarak • apatit saptanmıştır.
• ' Çeşitli, renk, tonları gösteren altın, tane kesitlerine uygulanan elektron mikrobrop analiz
leri, bu. kesitlerin, altın yanında gümüş, bizmut, cıva, talyum., .iridyum,, bakır, jermanyum, os-
miyum ve'demir gibi metaller içerdikleri ve altının bu metallerle alaşım halinde bulunduğu

' ortaya çıkmıştır.
Yan kantitatif optik ' -spektrpgrafi analizleri sonucu, ppm mertebesinde kalay içeren

ağır mineral konsantreleri üzerinde yapılan mikroskopik, zenginleştirme ve yarı kantitatif op-
tik şpektrografi .analizleri sonucu kalayın kesinlikle rutü' mineraline bağlı ve bu mineral
-kristal strüktürfine girdiği bulunmuştur.

ABSTRACT: The Technology and the Metallic-ore Departments of the Mineral. .Research, and
Exploration Institute (MTA) investigated the heavy mineral concentrates- of the gold-bearing
upper, gray coloured conglomerates which occur in, the Izmir, Salihli-Sart area,, The following
heavy minerals as well as gold, and gold-amalgemetes have been identified under' the micros-
cope within these concentrates.

a) .Sulfides: Pyrite, Marcasite, Chalcopyriie, Cinnabar, Sphalerite,», Pyrrhotite, Tennanti-
te-ltetrahedrite, Arsenopyrite, Galena, Barnite* Covellite, Realgar,.

b) Oxides: Magnetite+Ümeno-Magnetite» Rutile+Anatase, Hematite+ÎIineno-Heinatite,
tlmenitê ,, Chromite, Spinel» Pyrolusite.,

c) Phosphates Apatite«
The dectron micropro'be studies of gold grains» which show various tones of colour under

. the microscope, indicate that besides gold they contain, such metals as silver, bismuth, mer-
cury, thulium.» iridium, copper, germanium, osmium and iron. Gold usually occurs as an amal-
gamate with these elements.

The results of semi-quantitative o;ptic spectrographic .analyses indicate 'the presence of
tin, in 'the range of 300-700 ppm., in. the heavy mineral concentrates of the Salihli-Sart cong-

, lomerates., Various fractions of these heavy mineral, concentrates, which, are enriched, in
their rutile contents» have been .analysed and studied under the microscope,., Tre results of
the semi-quantitative analyses show that tin, is. closely related 'with the titanium content
'Of rutiles. 'Therefore it is- concluded that tin. is emplaced within the crystal structure of rutiles.
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GÎKÎŞ
Çalışma konusu ağır mineraleri kapsıyan

konglomera seviyesiyle,, daha altta bulunan
konglomera birimleri izmir ili, Salihli ilçesi, Şart
köyünün hemen doğusunda bulunmaktadır (şe-
kil 1). Neojen yaşta olan bu oluşuklar yörede
yapılan jeoloji ve sedimantoloji çalışmaları so-
nucu çeşitli birimlere ayrılmıştır (Alpan, 1977).
Renklerine göre adlandırılan 'fen. birimler keq,di
aralarında ve içlerinde çok değişik, kahillik, ta-
baka doğrultu ve eğimleri göstermektedirler.
Yörede çapraz tabakalanmaya sık rastlanmak-
tadır. Konglomeratik oluşukları oluşturan sevi-
yeleri alttan üst doğru, şöyle sıralayabiliriz;

Şekil İ: Şart yöresi yer bnldnru haritası

Figure 1: location map ©f Sart area
• X Altın aramaları için .açılan galeri, ve baş yukan

{'Gallery and raise for gold exploration)

1) Şarabi konglomera birimi: Menderes
masifinin metamorfiklerî 'üzerinde bulunmak-
ta ve dere tortul çökelleri olarak düşünülmek-
tedir. |

2) San konglomera birimi: Şarabi konglo-
mera üzerinde yer almakta, kil mineralleri ba-
kımından daha zengin ve daha ufak boyutlu
çakıllar kapsamaktadır*

3) Kırmızı konglomera birimi,: Alüvyon
yelpazesi kenar zonlara halinde bulunmaktadır,

4) Boz konglomera birimi: Alt ve üst boz
konglomera seviyeleri olmak üzere ikiye ayrıl-
mıştır. Bunlardan kırmızı, konglomera birimi
gibi alüvyon yelpazesi kenar zanlannda oluş-
tuğu var sayılan, alt boz konglomera seviyesi,,

. alüvyon yelpazesinde oluştuğu var sayılan üst
boz konglomeralarla -yanal ve. düşey geçişler
göstermektedir,. Esas çalışma konusu ağır mi-
neralleri kapsıyan konglomera birimi üst boz
konglomera seviyesidir,. Bu seviyeyi oluşturan
alüvyonda, yelpazesinin ekseni boyunca, ve gü-
neyde daha fazla çakıl kapsadığı, çakıl, "boyut-
larının arttığı, buna karşılık kil ve mil oranının
kum oranına göre düştüğü görülmektedir,., Bu
durumda üst bo.z konglomerayı oluşturan. Neo-
jen derelerin, güneyden kuzeye ve kuzeybatı-
ya aktıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Üst boz
konglomera seviyesinde çakıl oranı arttıkça,
yamaç eğimide artmaktadır,., Böylece yer yer
dike yakın yamaç eğimleri oluşmuştur,.

Bütün konglomera birimlerinde çoğunluk-
la üst kuars, metamorfik .şist ve' kireç taşın-
dan oluşmuş çakıllara rastlanmaktadır. .Alttan,
üste doğru büyüme gösteren 'bu,- .çakıların en
büyükleri birkaç kafa Myüklüğündedir,

Yörede uygulanan, jeoşimi çalışmaları bü-
tün, konglomera birimlerinin nabit .altın, içerik-
li olduğunu, fakat bunlardan üst boz- konglo-
mera seviyesinin diğerlerine göre daha zengin
olduğunu ortaya koymuştur,. Aynca bu seviye-
nin güney kesiminin dahada fazla nabit .altın
kapsadığı görülmüştür. Üzerinde çalışılan ağır
mineral konsantreleri bu .kesimde Sart. köyü,
Kale tepe güneyinde 88.491-60J.95 kordinatla-
nnın kesim noktasında 314.63 m. kotunda açı-
lan galeriden, ve bu galerinin â7 m., sinde baş-
layan baş yukarıdan çıkarılan materyel'den el-
de edilmiştir.

AGIR MİNERAL KONSANTRE^UEKİMİN

Mineraloji ve petrografi servislerine iki
ayrı kanaldan ağır mineral konsantreleri gel-
miştir. • ' . "

1) M.T.A. Enstitüsü Maden Etiid. Daire-
si'nden incelenmek üzere gönderilen ağır mine-
ral örnekleri: Bu -örnekleri elde etmek işin ga-
leriden çıkan, konglomeratik materyal sallantılı
bir elekte akar su. ile deniyor. Eleğin, altına ge-
çen -8 mm'den daha ufak .malzeme 7 İt/sn, lik
su ile 30" meyilli 60x240' cm boyutlarında'iki.
yıkama oluğundan, geçiriliyor. Oluktan geçen
malzeme oluktan sonra 2 mm.,/ lik döner bir
elekten, geçirilip, üstte kalan ufak, çakıl ve kum-
dan oluşan materyal atılıyor. Bu elek altına ge-
çen. -2 mm irilikteki kum 2° meyilli/. 30x240 cm
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i ve 30-50x240 cm.lik boyutlarda oluklardan ge-
çirilmektedir (Alpan, 1:977)., Oluklarda bulu-
nan engeller tarafından tutulan ve ağır mine-
ralleri kapayan kum alınarak uzun süre tava»
ianmakta (batelenmekte) böylece ağır. mine-.,
rallerce -çok zengin kum elde edilmektedir.

2) M.T.A. Enstitüsü Teknoloji Laboratu-
varlan Dairesi'nden incelenmek için gelen ağır
mineral örnekleri; yine galeriden çıkan konglo-
meratik materyalden, mini-pilot di;ye adlandın-
lan bir1 tesisten faydalanılarak elde edilmekte-
dir. Galeriden çıkartılan altm içerikli kongloıne-
ratik meteryal önce trommel elekte yıkandık-
tan sonra sırasıyla 100 mm,, 50 mm, 20 mm„
5 mm ve 2 mm gözenekli eleklerden geçirilir.
Bundan, sonra -5 mm ••+ 2 mm tane .iriliğindeki
materyel jigde konsantre edilir. -2 mm lik frak-
siyon bir kiasif'ikatörden geçirilerek sılamı ay-
nlır. Geri kalan iri taneli mineral topluluğu 1
mm lik 'bir1 elekte elenerek» -1 mm tane iriliğin-
deki kısım sallantılı masada + 1 mm ise jig ile
konsantre edilir,. Böylece eldeki materyel kon-
santre orta ürün yanında» sulfid mineralleri ve
oksit mineralleri bakımından zengin sayılırlar..
Buna karşılık artık, daha çok .silikat mineralleri
içermektedir. Her iki daireden, gelen, ağır mi-
neral örnekleri fazla miktarda çeşitli ağır mine-
raller yanında az miktarda knars» kalsit ve mi-
ka gibi mineraller içermektedirler. Bu mineral-
leri, ağır minerallerden ayırmak için ağır sıvı
olarak özgül ağırlığı 2.9 olan bromoform kul-
lanılmıştır, Kyle bir ayırım sonucu zenginleş-
tirilen ağır mineral kumundan parlak ve ince
kesitler yapılmış ve yapılan parlak ve ince ke-
sitler mikroskopla incelenmişlerdir. Parlak ke-
sit, ağır mineral örneklerinden belirli bîr1 kısmı-
nın bakalite gömülmesi ve parlatüınasıyla elde
edilmiştir.

MtKKOSKOPİK. ÇAUŞMALAB

Mikroskopta İzlenen Ağır Mineraller

1) Element ve Alaşımlar

Habit albn; parlak kesitlerde serbest tane
ve1 tanecikler halinde izlenmiştir (Levha: 1,,
Şekil 1:). Üst boz konglomerarada 200-250
mg/mP altın bulunmaktadır Alpan, 1977). Kong-
lomeradan elde edilen ağır mineral konsantre-
sinde serbest halde bulunan nabit altm tane-
cikleri boyutları 10-15 mikronla 1.7 m. arasında
değişen pulcuk ve levhacıklar şeklindedir (Lev-

ha: 1, Şekil: 2). Parlak kesitlerde çoğunlukla
altın tanecikleri levha yüzeyleri şeklinde bulun-
makta ve dolayısıyla levha yüzeyleri doğrultu-
sunda paralel halde incelenmişlerdir. Genellik-
le köşeli tanecikler halinde izlenen nabit altın,
tanelerinin köşeleri bazen sivri bazen yuvarla-
ğımsı biçimlidirler (Levha: 1; Şekil 3» 4, 5). Az
sayıda. altın taneside fazla sayıda yuvarlağım-
SL 10-15 mikron büyüklükte tanenin kenetlen-
mesiyle oluşmuş ve jel pirit görünümündedir,
Genellikle bu tür altın taneceği, bazende diğer-
leri içinde pembemsi bir renk tonunda kısımlar
bulunmaktadır. Diğer taraftan daha fazla sa-
yıda, bilhassa iri altm. taneleri içinde,, kenar ve
köşesinde sarı-beyaz arasında değişen çeşitli
renk. tonlarında kısımlar bulunmaktadır. Bazen
böyle bir beyaz tanenin etrafı ince san bir ku-
şakla sarılmaktadır. Fakat altın taneciği içinde
bulunan 'beyaz bölgeler genellikle öz biçmişiz
adacıklar oluşturmaktadırlar. Gerek pembem-
si, gerekse beyazımsı renk tonları altının diğer
metallerle oluşturduğu alaşımlara, işaret et-

mektedir» • .

2) SlOfldler

a) Pirit; az olmakla birlikte en sık rast-
lanan sulfidli ağır mineraldir. Tane irilikleri
15-20 mikronla 1.8 mm arasında -değişmektedir.
öz-ve yarı özfoîçîmli olan pirit, bazende özbiçim-
siz parçacıklar1 şeklinde bulunmaktadır* Katak-
Iastik doku, gösterebilen pirit, kenar Ye çatlak-
ları- 'boyunca bazen limonite dönüşme göster-
mektedir« Eapanımlar şeklinde kalkopirit ta-
necikleri içerdiği, gibi,, markasit, kalkopirit, sfa-
lerit ve fahlerz gibi sulfidli minerallerle büyü-
müş olarakta bulunmaktadır,. Markasit dışında
kalan diğer mineraller bazen ozbiçimli, yarı-öz-
Mçimlî,, bazende: kolloidal, ve özbiçimsiz piritle-
rin ara ve çatlaklarını doldurmaktadırlar.

b) Markasit; serbest halde çok az bulun-
makta olup hemen her .zaman, piritle kenetli hal-
de izlenmiştir, Markasit piritle kenetli olduğu,
zaman, çoğunlukla bunlarla kenetli bir miktarda
kalkopirit,, sfaleıit, fahlerz bulunmaktadır.

c) Kalkopiriff'serbest halde ufak parçacık-
lar- şeklînde bulunabildiği gibi, (Levha: 1; Şekil:
6)» çoğunlukla pirit, sfaleıit, fahlerz, bornit ve
galenit gibi. minerallerden biri veya birkaçıyia
kenetli durumda, bulunmaktadır. Serbest du-
rumda izlenen özbiçimsiz parçalar, kataklastîk.
doku, gösterirler. Nadiren ise kalkopirit taneci-
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•ği yuvariağımsı şekillidir* Baa, iri kalkopirit
x tanelerinde ufak pirit rn.arkas.it iskeletcikleri,
ince kılcal damarcıklardan oluşan sfalerit ağ-
cıkları, aynca fahlerz, torn.it ve galenit ada-
cıkları izlenmiştir. Kalkopirit ayrıca manyetit
içinde çok ufak tanecikler şeklinde bulunmak-
tadır.

d) Zinnober; en sık rastlanan sulfîd mine-
rallerinden, olup, kısmen yuvariağımsı, kısmen.
özbiçimsiz, 20-25 .mikronla 0.4 mm. arasında de-
ğişen 'büyüklüklerde taneler halinde, izlenmiştir
(Levha: I, Şekil.;; 7). îri taneler mikroskopla
dikkatlice .incelendiğinde, bunların 10-15 mik-
ron büyüklükteki çok ufak. kristalciklerin ke-
netlenmesinden oluştuğu görülür.

e). Sfalerit; serbest halde hemen hiç bulun-
mamakta, ancak kalkopirit» fahlerz Fe piritle
kenetli 'halde, eser miktarda gözlenmiştir.

1) Firotin; çok ufak yuvarlağımsı, özbiçim-
li köşeli, halde manyetit, gang minerali (granat)
ve nıtil içinde bulunmaktadır. Bîr parlak ke-
sitte de limonit (götit) içinde pirotin artıklar
rina rastlanmıştır.

g) Fahlprz; kalkopirit için özfoiçimsiz çok.
ufak, oluşumlar halinde, kısmen, sfaleritle 'bir-
likte kenetli halde bulunmaktadır^ Serbest fah-
lerz taneciği görülmemiştir. Fafclerz kalkopirit
ayrışımları kapsamaktadır.

h) Arsenopirit; çok eser miktarda, serbest
özbiçimsiz parçacıklar şeklînde izlenmiştir. Ba-
zen kenar ve köşesinde bir miktar limonite dö-
nüşme göstermektedir..

ı) Galenit; çok eser' sayıda serbest, halde,
bazende kalkopîrit içinde adacıklar şeklinde
bulunmaktadır. Serbest halde izlenenler, kenar-
ları boyunca çok. az serusite dönüşmüştür..

k) Bonüt; kalkopirit içinde çok ufak, allot-
riomorf tanec.ikl.er şeklinde izlenmiştir. Kısmen.
koveline dönüşmüştür.

1) Kovellm; çok -eser miktarda, kısmen ser-
best halde, kısmen de kalkopirit ve bomitin ke-
nar ve çatlaklarında bu minerallerden dönüşe-
rek oluşmuştur.

m) Realgar; çok eser sayıda serbest halde
azami. .250 mikron büyüklükte yarı özbiçmli,
özbiçimsiz tanecikler halinde saptanmıştır.
S) OhsicDer

a) Mtoyetit+lhtte^ (titano-
manyetit) ; ağır mineral örneklerinin en fazla
izlenen opak mineralidir. Değişik, tane irilikle-
rinde olabilen manyetit taneleri en. fazla 0.8
mm büyüklükte olabilmektedirler. Örneklerde

özbiçimli yan-özbiçimli, yuvariağunsı, özbiçim-
siz gibi çeşitli şekillerde manyetit taneleri, bu-
lunmaktadır,, Bazı taneler kataklastik doku
göstermekte, bazüanda ' kenar, çatlak ve dili-
nimleri, boyunca kısmen • maghemît ve hematite
dönüşmüştür (marütleşmiştir) (Levha: 1; Şe-
kil: 8). Manyetit tane ve tanecikleri diğer ta-
raftan çok değişik renk tonları göstermekte-
dirler. Bazı manyetit taneleri belirgin zonlu
yapıya sahiptirler. Zonlu yapı farklı renk. tonla-
rıyla belirginleştiği, gibi, daha çok. martitleş-
meyle ortaya çıkmaktadır. Bazı manyetit ta-
neleri ufak. gang ve pirotin, kalkopirit gibi sul-
fîd mineral tanecikleri kapsamakta olup,,, idyob-
lastik bir doku göstermektedirler. Äynca çok,
az miktarda manyetit mineralleri gang .mine-
ralleri içinde çok ufak tanecikler şeklinde izlen-
miştir. Kataklastik manyetit tanelerinin.."'çatlak-
ları bazen, limonitle dolmuştur. . _ ^

îlmeno-maîiyetît, manyetite göre çok^az
miktarda en, fazla 1.6 mm büyüklükte taneler
halinde izlenmiştir. Manyetit tanelerinde görü-
len bütün biçimler, ilmeno-manyetit tanelerin-
de de görülmektedir. Manyetit içindeki paralel
ilmenit lamel ve kamacıkları bazen tek bazende
iki doğrultuda -uzanmaktadırlar. (Levha: II;
Şekil: 1) Aynca bazı ilmeno-manyetif taneleri
kataklastik doku, bazılanda martiüeşme gös-
termektedir. •• •'•

b) Rufâ-4-Aııatas; .incelenen örneklerde
çok sık rastlanan minerallerdir. Bunlardan ru-
til, anatasa göre çok fazla miktarda bulun-
maktadır. İncelenen örneklerde en iri rutil 1.7-8
mm olarak, ölçülmüşlerdir, Rutil taneleri özbi-
çimli ve özhiçimsizdirler. Yuvarlak ve yuvar-
lak-köşeli rutil taneleri çok azdır. Rutfl tanele-
ri bazen beyazımsı sarı-san, bazen san-kırmızı-
kahverengi arasında değişen çok değişik renk-
lerde iç., refleksler göstermektedirler. Sonuncu-
lar tek veya iki yönde uzanan paralel ikiz la-
melleri kapsamaktadırlar (Levha: U; Şekil:
2,3). Beyazunsı-san renkli iç refleksler- içeren
rutfl taneleri bazen içlerinde çeşitli gang' .mine-
ralleri kapsamakta, ve şistli doku. göstermekte-
dirler. Çubukçuklar şeklindeki rutfl tane ve ta-
neciklerinde belirgin, dilinim yüzeyleri izlenmiş-
tir. Bazı rutil tanecikleride kataklastik parça-
lanmaya uğarmıştır. Sarunsı-kahverengi iç ref-
leksli rutfl iğnecikleri, gangla büyüyerek "rutil
yuvarlan" oluşturmuşlardır. Rutfl tane ve ta-
necikleri bazen içkide ümenit lamel veya tane»
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ciğî kapsamakta, 'bu, durumda belki rutilin 'bir
kısmı ilmenitten dönüşerek oluşmuştur Ayrıca
bîr kısım gang minerali tanesinde de çok ince
mtil tanecikleri görfilmfiştür.

Anatas 'beyaz, veya mavimsi beyaz- iç ref-
leksler göstermektedir. Diğer özellikleri bakı»
:mından .rutile- benzemekle birlikte, ikiz lamelle-
ri kapsamamaktadır. Genellikle' daha ufak ta-
neli olan anatas, rutil gibi serbest halde bu-
lunmaktadır.

c) Heiimtit+tliiieiio-Hßiiiatit'; manyetit ve
rutile göre örneklerde çok, daha a& miktarda
bulunmaktadır. Büyük 'kısmı manyetitten dö-
nüşerek (martitleşme) oluşan hematit taneleri.,
ancak bazen manyetit, artıkları içermektedirler
(Levha: n, Şekil: 4). îlmeno-manyetitlerae de
kısmen veya tamamen hematite: dönüşenler iz-
lenmiştir, Bu durumda ilmenit lamelleride ru-
tile 'dönüşmüşlerdir,., Martitleşme genellikle
manyetitin kenar, çatlak ve dilimlerini izleye-
rek- oluşmuştur.. Dolayısıyla özbiçimli manye-
tit/tanelerinin dönüşmesiyle arta kalan manye-
tit kalıntıları bazen özbiçimlidirler. Hematit
taneleri kataklastik dokuda göstermektedirler.
Tane boyutları 40-50 mikronla 1.3 mm arasın-
da değişen hematitler 'bazen içlerinde kısmen
rutile dönüşen ilmenit lamelleri, kapsamakta,
bu durumda, hematit ilmenomanyetitten dönü-
şerek oluşmuştur. Hematit taneleri nadiren
gang minerali, kapanından kapsamakta ve id-
yoblastik doku göstermektedirler.

fimeno-hematit, normal hematitin bütün
özelliklerim göstermekte' olu.p, farklı olarak; çok
ufak .ilmenit elips ve- lameicikleri kapsamak-
tadır. Bu ilmenit ayrışımları belirli kristalogra-
fik. yönlerde sıralanmışlardır1 (Levha: H; Şe-
kil: 5').., Ayrıca, hematit nadiren.de psödobrokit
ayrışımları içermektedir.,

it) ilmemi* ; bazen bir yönde uzamış la-
meller, bazende özfaiçimsiz taneler halinde izlen-
miştir, Çoğunlukla uzamış taneler bariz; dili-
nim göstermektedirler, Umenitlerde 'kataklas-
tik, dokuya da rastlanmaktadır. îlmenitler ba-
zen kenar çatlakları boyunca rutil (Levha: II;
Şekil: 6) veya rutil + hematite dönüşmüştür,
ilmenit tanelerinin en büyüğünün boyutları
0.7x1.2 mm olarak ölçülmüştür, ilmenit bazı
tanelerinde gang1 mineralleri •tanecikleri içeı>
mekte. ve îdyoblastik büyüme göstermektedir.
ïlmenitin kendi çok ufak kapanımlar halinde'
bazı gang mineralleri içinde bulunabilmektedir.
iri ilmeııit tanelerinin bir kısmında iki ayrı

yönde uzaman ikiz lamelleri görülmüştür (Lev-
ha: II; Şekil: 7).

e) Kıomit; eser miktarda», '20-300 mikron
büyüklükte ëzbiçïmsiz, öçbiçimlî ve yarı özbi*
çîmli tane ve tanecikler1 halinde izlenmiştir
(Levha: II; Şekil: 8). Kataklastik döku'da gös-
terebilen kromit taneleri değişik renklidirler«
Kromit taneleri, bazen bir kenar veya köşesi
boyunca manyetit ve hematite dönüşmüştür..

f ) Spinel; çok. eser sayıda izlenmiştir. Spi-
nel taneleri baa manyetit tanelerine çok yakm
renkte olduklarından tanımaları oldukça güç-
leşmektedir.

g) Pfrofaızit; çok eser miktarda özfoîçimli
ve öz biçımsiz ufak 'kristal toplulumlarmdan
oluşmuş taneler halinde saptanmıştır,,

4) Hidroksitler.

limonit; fazla miktar ve sayıda izlenen.
ağır minerallerdendir. Genellikle iki modifîka-
isiyomın iç içe, yanyana büyümüş olan limoni-
tin, götit modifikasyonu,' lepidokroMt modifi-
kasyonuna göre daha fazladır. Öz şekilli, yarı-
özşekılli, bazende ozgekilsiz olan limonit tane-
leri çoğunlukla piritten dönüşerek oluşmuşlar-
dır. (Levha: III; Şekil,: 1). Çok azda görülse,
içlerinde bazen, pirit artıkları kalmıştır. Limo-
nit bazen rutfl ve gang mineralleriyle iç içe,
yanyana büyümekte; bazende kataklastik mi-
nerallerin çatlaklarını, doldurmaktadır, 'Limonit
tanelerinden en irisi 1.2 mm olarak, ölçülmüş-
tür.

b) Pîsilomelaıı; kısmen akına dokusu, gös-
termekte, kısmende diğer mineraller içinde
çok ince bir1 kılcal damarcık ağı oluşturmakta-
dır. Bazen limonitle iç içe yanyana büyümüş
olan pisil.om.elan. tanelerinden en büyüğü 0.8
mm. civarındadır. Pisüomelan bazen, konsantrik
kabuklu dokuda göstermektedir (Levha: Di;
Şekil: 2).

5) Silikatlar

a) SSıkon; tane irilikleri 70-140 mikron
arasında değişen*- özbigimli, prizmatik kristal-
ler hainde izlenmiş olup ayrıca bir kristalde
uzunluk 270 mikron, ölçülmüştür (Levha: III;
Şekil: 3). Bazı zirkon kristallerinde piramit
yüzeylerinin, kesiştiği uç kısımlar hafif Yeya
gelişmiş derecede yuvarlanma gösterdikleri gi-
bi 'bazı, kristallerde ortalarından kırılmış du-
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ramdadırlar (Levha: HE; Şekil: 4). Genellikle
renksiz: ve yüksek rölîyefli olan zirkonlar çok
küçük ve ince taneler halinde kuars kristalleri
içinde ortaya çıkar.

b) Granat; en çok, izlenen ağır mineral-
lerden bîri olup mikroskop altında tane irilikle-
ri 80-120-280 mikron arasında değişen genellik-
le özgekilsizj yan özşekelli ve bazende özşekîUi
kristaller halinde izlenmişlerdir (Levha: HI;
Şekil: 5). Renkleri çok. açık yeşilimsi, koyu
renkli, gri ve çok açık kırmızımsı pembe olarak.
istenmiştir. Bazıları opak mineral, kapanından
içermekte olup limonitle hafif kahverengine
boyanmış durumdadırlar;., Bazıları ise hafif bo-
zuşma ve anizotropi gösterirler.. Genellikle ço-
ğunlukta olan çok açık kırmızımsı pembe renk-
li granatlar spessartin karakterde olup, kırıl-
ma indeksleri takriben. n= 1.795 ölçülmüştür,.,
Bu tip granatlar üzerinde yapılan .X-Ray dif-
raksiyon çalışmalarıyla mineralin spessartin
olduğu kanıtlanmıştır.

c) B&ten; tane1 büyüklükleri 27Ö mikrona
erişen. ; (100) istikametinde uzamış tabletler
halinde, özşekilli dişten kristalleri, mikroskop
altında (010) dilinimleri gelişmiş (001) dilinim-
leri ise az gelişmiş olarak izlenmiştir (Levha:
Şekfl: §),. Bazı. dişten kristallerinin, içlerinde
zirkon inkliizyonlanda mevcuttur.

d.) Tannalm; mikroskop altında 'tane irili-
ligi 80-90 mikron arasında değişen bu mineral
özşekilli veya yarı özşekilli bazen uç kısmı kı-
rılmış prizmatik formlarda izlenmiştir (Levha:
Di; Şekil: 7). Renksiz, açık yeşil, ile koyu yeşi-
limsi kahverengi arasında iki yönde değişen ti-
pik pleokrizma renkleri gösteren turmalin kris-
tallerinin bazılarında zonal yapı ve bazılarının
içinde opak mineral kapammlan mevcuttur..

e) Hornblend; bu, mineral çok eser miktar-
da bulunmakta olup 130 mikron uzunluğunda
özşekilsiz bir hornblend sarımsı kahverengi
yeşil ile mavimsi yeşil arasında değişen pleok-

- rizına renkleri gösterdiği izlenmiştir.

6) Fosfatlar

a) Apatit: tane irilikleri 100-45 mikron
arasında değişen prizmatik formlardaki apatit
kritalleri genellikle özbiçimli olup bazıları köşe-
lerinde yuvarlanma gösterirler (Levha: İH'; Şe-
kil S). .Mikroskop alfanda, renksiz: olarak izlenen
apatit kristallerinin bazıları içinde limonitle
boyanma sebebiyle açık renkli kırmızı nokta-

cıklar izlenmiş olup, bazılarında ise ince opak
mineral tanecikleri mevcuttur.

ELEKTRON MİKROFROB ÇAUŞMALABI

Mikroskopik inceleme sonucu bazı nabit
altın tanelerinin genellikle içlerinde değişik ton-
da beyaz, çok az izlenmekle birlikte bazende
pembemsi renk tonlarında kısımlar kapsadık-
ları saptanmıştır. Böyle değişik renk tonları
nabit altınla 'diğer metallerin, alaşımı sonucu,
oluşmaktadır. Bu renk. tonlarındaki alanların,
altın yanında altınla alaşım oluşturan diğer ne
•gibi metalleri içerdiğini saptamak için; elekt-
ron, mikroprob analizleri yapılmıştır. Mikroprob
analizleri laboratuvarlanmızda bulunan Jeol
JXA-50Â Elektron; Mikroprob cihazıyla ger-
çekleştirilmiştir..

Beyaz renk, tonunda kısımlar1 kapsayan
iki ayn tanenin bu kesimlerinden seçilen 6 ayn.
noktada uygulanan elektron mikroprob kalita-
tif analizler sonucu, altın (An) yanında diğer
metalik elementlerden gümüş • (Ag) ve eser
miktarlarda bizmut (Bi) cıva (Hg), talyum.
(Tl), iridyum, (ir) saptanmıştır;., İçinde kırmızı
renk tonu kapsayan bir tanenin 4 ayn nokta-
sında yapılan, elektron mikropro'b kalitatif ana-
lizlerde altın yanında sırasıyla bakır (Cu) ve
eser miktarlarda jermanyum (Ge), osmiyum
(Os) ve demir (Fe) görülmüştür.

Ayrıca, yan kantitatif spektral analizlerde
Sn, içerdiği saptanan bir örnekten seçilen bir-
kaç rutil tanesi üzerinde uygulanan mikroprob
iz element analiz programıyla bu rutil kristalle-
rinde Sn. elementi bulunamamıştır. Mikroskopik
incelemelerde değinildiği gibi araştırma konusu
örnekler' çok çeşitli rutil taneleri içerirler.. Bun-
lardan ancak birinin Sn içereceği düşünülürse,
olasılıkla incelenen rutil taneleri Sn içermeyen
oluşuklardır,,

YÄKI K A N A Â l t F OFEftK •
SPBKTKOGBAFlK, ÇAIJŞMALARI

Yan kantitatif optik, Spektrografik ana-
lizler Laboratuvarlanmızda bulunan "Jarrel-
Ash, 1.5 Meter Wadswoth Stigmatic Optic
Emission Spectrograph, (model: 78-0,90)" ci-
haziyla yapılmıştır. Mikroskopik-inceleme sonu-
cu. Şart .altın yatağı için karakteristik oldukları
saptanan iki adet ağır .mineral, örneğine yan
kantitatif spektrografik analiz uygulanmıştır.

Çizelge-1) de görüldüğü gibi örnek, (1) in.
yan kantitatif optik spektrografik analizinde
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300 ppm civarında Sn bulunmuştur. Çok az
sayıda örneğin yarı kantîtatif optik spektrog-

Çizelge 1: ÎM adet ağır mineral ermeğine ait yarı.
kantitatif optik spektrografik analiz neti-

cesi (Taş, 1977)
'Table 1 : The results of the seati-quaniitive optic

spectnagrafic analyses of two samples of
heavy mineral concentrate.

rafik analizinde Sn çıkmakta olup; analizin.de
' Sn çıkan örneklerde, Sn miktarı 700 ppm'i geç-
memektedir. Kalay elementi kapsayan böyle ör-
nekler üzerinde yapılan, mikroskopik çalışma-
larda kasiterit ve stan.it gibi Sn-mineraUerine
rastlanmamış, olması, yazarlarda kalayın izlenen
minerallerden birinin kristal yapısına izomorf
olarak girebileceği kanısını uyandırmıştır. Ger-
çekten yapılan, araştırma sonucu, bazı. yayınlar-
da SiO/nin rutîl kafes yapışma girebileceğine
rastlanmıştır. Bunlardan Nodop (1956) yük-
sek ısılarda oluşan yapay (sentetik) rutiller-
de (% 1,5-20* SnO2'nin çözünebildiğin! saptamış-
tır.' Fakat Ramdohr (1960) doğada bulunan
rutillerin en. fazla %3 Sn02 içerebileceklerini
yazmaktadır.

Rutil, mineralinin izomrof Sn içerdiği var-
sayımından hareket edilerek, yarı. kantitatif

optik spektrograf i analizlerinde Sa elementine
rastlanan örneklerden birkagmda rutîl zengin-
leştirmesi için lup, binoküler mikroskop, ağır
sıvılar ve laboratuvarlarımızda bulunan Frantz
izodinamik manyetik separatörden faydalanıl»
mistir.. Bu şekilde elde edilen çeşitli tenörde ru-
tîl konsantrelerinden yapılan yarı kantîtatif
optik spektrografik analizlerde, Sn oranının
rutil tenöıiyle orantılı olarak arttığı görülmüş-
tür (Çizelge, 2). Yapılan analizler sonunda Sn
elementinin kesinlikle rutîl mineraline bağlı ola-
rak bulunduğu saptanmış, fakat mikroskopik
incelemelerde belirtildiği gibi örneklerde izlenen
çok değişik, rutîllerden hangisine bağlı olduğu
kesinlik kazanmamışta. '

Lab.., Numune No.
Sample. Number

47014
4T014 Sn T i

Ağır mineral ihtiva.
eden kum numunesi
Sand sample with heavy
mineral concentration 700 ppm. % 0.4.

Rutil bakımından zengin-
leşmiş fraksiyon»
The fraction which is
enriched, by rutile

1400 ppm. % 1'den büyük
higher1 than %1

Çizelge t : Ağır mineral içeren, kran numunesi ve ay-
nı, numuneden elde edilen ıiıtilce zengin
fraksiyona ait mukayeseli yarı 'kantitatif
kalay ve titan değerleri

Table % : Hie semi-ouantiöve tim and titanium eon-
tents of a -sand sample with heavy minerals
and its fraction which is enriched in rutile.

SONUÇLAR

Çalışmanın amacı, alt seviyeleri oluşturan
konglomera bîrim, ve seviyelere göre daha faz-
la altın kapsayan **üst boz konglomera" sevi-
yesinin altın, yanında, içerdiği diğer ağır mi-
nerallerin mikroskopla incelenmesiydi; fakat
bazı altın tanelerinin çeşitli renk tonlarında
kısımlar içermesi, bu. kesimlerin, daha önce bu
konuda yapılan 'bazı çalışmaların (Stumpfl ve
Clark, 1985; Desborough, 1970) ışığı altında
elektron, mikrqprobla incelenmelerini gerektir-
miştir. Diğer taraftan, yaptırılan bazı ağır mi-
neral örneği' yarı kantitatif optik spektrog-
rafi analizinde, iz element olarak Sn elementi-
nin ortaya çıkması, çalışmayı tarnende ol-
sa 'bu elementin, bağlı bulunduğu mineralin
araştırılmasına yöneltmiştir.
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Elemem*.
örneklerin element % si Dedeksiyon sanırı

--Percentage of e lemente DedecUonı .Limit (ggm)

•Au 0.0025 0.003
Ag . Görülmedi 0.00008 2
•Zr... 0,15 0.2
Ti . 1.0 1,0
Sn . 0.03 Görülmedi 20
V ; .. 0.03 0.025
Cu 0.Û2 0.03 1000
Zn ' 'Gürttlmedi 0.002
Pb' • 0.01 0.015
Bi . . Görülmedi Görülmedi 1.0
'We . 10.0 10.0
".Mı • 0.7 OL.9

•Cr 0.01 0.02 '

Co 0.007 0.005

Ni 0.007 0.006

.Si 10.0 10.0
Al 10.0 10.0
Ba 0.01 0.003
Ca 1.0
Mg 0.7 0.8
B Görülmedi Görülmedi 100
La Görülmedi Görülmedi 100
Y 0.02 0.01
Se _ 0.007 Görülmedi 40
Na 0.2 0.3



•Bu çalışmanın diğer bir amacıda, 1st boz
konglomera'seviyesinde izlenen ağır mineralle-
rin; acaba akar sularla hangi kayaklardan sü-
rüklenerek getirilebileceği sorusunu yanıtlan-
mağıydı. Bu konuda yayınlanmış bazı yabancı
yayınlar (Hawkes ve Blum, 1957) (ESrzmetall
XV, 1962) ve (Zimmerte, 1973) bulunmakta-
dır. Yazarlar bu yayınlardan esinlenerek, daha
önce yapmış oldukları çalışmalardan faydala-
narak kısa bazı açıklamalarda bulunacaklar-
dır.

Altının köken kayacı hakkında kesin bil-
giler ancak ilerde yapılacak çok kapsamlı ve
detay çalışmalarla belki ortaya çıkarılabilecek-
tir.. Bu gOnedek yapılan çalışmalarla Mende-
res masifinde nabit altına yalnız metemorfik-
ler içinde bulunan arsenopirit damarlarında
rastlanmıştır. (Çağatay ve Ejyüpoğlu, 1:977),
Yıldız 1977) fakat arsenopirit damarlarında iz-
lenen nabit altın tanelerinin boyutları en fazla
40-50" mikron civarında, olup, üst boz konglo-
meralarda bulunan en iri altın tanelerinden çok
•ufaktırlar. Ayrıca arsenopirit damarlarında
izlenen altın taneciklerinin .hiçbirinde üst boz
konglomerada bulunan ve diğer1 metallerle yap-
tıkları alaşımlardan dolayı çeşitli renk tonların-
da görülen altın taneciği ksımları izlenmemiş-
tir. Çok eser miktarda bazı örneklerde gözlenen
arsenopirit, damarlarından koparak gelmiştir.

'Zînober'de Menderes masifinin metamorfikle-
ri içinde bulunan cıva zuhur veya yatakların'-'
dan» akar sularla taşınmıştır. Diğer sulfidli mi-
nerallerden pirit, kalkopirit, sfalerit, fahlerz,
galenit ve bornit; bu mineralleri kapsayan bir
parajeneze sahip yatak veya zuhurun kopan ve
taşman parçalarıdır.

•Örneklerde izlenen oksidli, silîkatlı ve fos-

fatlı ağır minerallerin bîr kısmı, belkUe büyük
bîr kısmı; Menderes, masifinin- metamorfîkleri-
nin. (şistler ve gnayslar) bozunması sonucu
ortaya çıkmış ve konglomeraları oluşturan
akar sularla sürüklenmişlerdir. Yazarlar yıllar-
dan beri, zaman, zaman, .inceledikleri Menderes
masifinin şistlerinde genellikle rutil, manyetit,,
hematit, .ilmen.it, pirotin, granat, titanit, zir-
kon, dişten, tunnalin, apatit, ve hornblend;
gnayslarda bunlar yanında ayrıca ilmeno-he-
matitj ilmeno-manyetit gibi. ağır1 mineraller iz-
lemişlerdir. Bu minerallerin 'bîr kısmıda büyük
bir olasılıkla konglomerayı, oluşturan akar sular-
ca, aktıkları havzada bulunan magmatik, ka-
yalardan alınarak, taşınmışlardır. Kromit bu,
bölgede Neojen.de mostra veren ultrabazîk (pe-
ridotit, serpantinit) veya bazik kayaçlarm
(spilit diyabaz) aşınıp taşınmasıyla gelmiş ağır
bir1 mineraldir,, limonit ve pisilomelan belkide
pîroluzit demir ve manganca zengin, mineralle-
rin bozuşma ürünüdürler.
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L E V H A L
Büyütme: 150» X

ŞeM 1
Şekil 2
Şekil 3
Şekil 4
Şekil 5
Şekil 6
ŞeMI 7
Şekil 8

Ufak; ve İri altın taneleri yanyana
Levha Mpmli altın tanesinin dikey kesiti
Köseli altın 'tanesi
Köşeli altın, tanesi
GMnti-çıkıııtı kenarlı altın tanesi
Serbest kalkopirit tanesi
Yuvarlanmış zinober tanesi
Dilinimler i boyunca maıtMteşen manyetit (gri)

P L A T E I
Magnification: 150 X

Figure I
Figure 2
Figur© 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 1
Figure 8

Big and small grains of gold together..
Vertical section of a plafy gold grain
An angular1 grain of gold.
Am angular grain of gold*
A gold grain wïtfi an irregular edge.
A chalcopyrite: .grain.
A rounded cinnabar grain.
A magnetite grain (gray im colour) toartiMsed along its cleavages.
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L E V H A . M
Bäytthne: 1B0 X

Seki I
ŞeM 2
Sekil 3
Şekil 4
Şekil 5
Şekil 6
Şekil 7
Şekil S

flmeno-ınanyetit tanesi, ilmenit (a$ık rankli
Paralel Drïz lamel kap siy an nıtii
tkm lamelleri eğibney bükülme gösteren rutfli
îdyoblastik doku. gösteren, hematit
İlmeııo-hematit
Rutile (aşık renkli) dönüşen ilmenit
Çeşitti yönlerde ikiz lameli içeren. İmenit
Kronıit

P L A T E
Magnilication:

D
X

Fipıre 1
Figure 2
Figure 4
ïïgrare 5
Figure 6
Figure 7
Figure' 8

An ilmeno-magnettte • ıgraîn imemite .is in light colour*
À. raÉïle cystal with paralel twin lamalleas
A hematite .grain, shewing HiaWagtic texfaire
Am ümeno-magnetite gram
A mtie gram (in light cotour) partly altered to the ilmenite
An; ilmemite grain shewing' twin, lamaOae in Tarions direGÜons
Ä dıroıntte^ gram
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LEVHA. .H
'PLATE! H



E V H Ä in.

Şekil 1
Şekîl 2-
Ş©MI 8
Şekil 5
Seki 6
Şekil-8

Değişik limonit modifikasyonu îg igê  150 X.
:. Konsantrik kabuldü pisilomelan, -6ö 150 X

Zirkon (ortada), 100 X
Köşeleri kısmen yuvarlanmış zirkon, 100 X
Dişten, 100 X ŞeMl 7 : Tunnalfn, 25« X.
Apatit (ortada ve üstte), 100 X

P L, A T E HI

Figure 1
Figure 2
Figure 3
figure 4
Figure 5
Figure 6
Mgur© 7
Figure 8

Various modifications of limonite, 150 X
Coneentraclly banded psilomalane5 150 X
A zircon crystal (at the centre) 1Q0K
ZîrcoH crystal, partly rounded at the corners, 100 .X
À Idiom0FpM€ garnet crystal (at the righthand side corner, down), 100 X
A kyailite crystal, 100 X
A tourmalin© crystal, 350 X
An apatite crystal (at the centre, up), 100> X
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