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Mineralizations at the Lead-Zinc deposits of Akdağmaâeni-YoggaU
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ÖZ ı Akdağmadeni kurşun» çinko cevherleşmeleri ademe!İit>bÖÎgesel başkalaşım kayagları dokanakları boyun-
ca »kara oluşukları ile ic içe bulunur, Değişik özellikte üç tip cevher gözlenmiştir: 1) Masif cevher^ 2)
Saçmımlı cevher 3) Boşluk cevherleşmesi

Yataklarda gözlenen cevher mineralleri ve bunların oluşum sıralan şöyledir: Manyetit-pirotin-pirit-ar-
senopirit=kalkopirit-florit-sfalerit-galen, Ayrıca gellt ve kalkosiıukovellin, fötit ve smltsonlt am olarak göz-
lenmiştir.

Değişik jeotermometre ve jeobarömetre yöntemleri ile oluşum sıcaklığı ve basıncı 390-430° C ve ^ 500
bar olarak bulunmuş ve bu déferler saha ve petrolojik verilerle denegtirllerek cevherleimenin kökeni tartışıl-
mıştır,

ABSTRACT t The Akdağmadeni lead-zinc deposits are situated) along the ademelUte-regîonally metaınarpha.
led rocks contact aad fount! together with sfearn formations. Three different types of ore* are observed:
1) Massive ore, 2) Disseminated ore and S) Cavity ore.

The ore miiierals of the deposits and their pare genetic sequnce are as follows i inagnettte-pyrrhoMt©^
pyrtte-afsenopyritë.chalcopyrite-flîiorite-sphalerite-gal© na# In addition^ s^teelito? chalcocite-Covellîte, geottüte
and smithsonite are rai^ly observed.

Various geothermonieter and geobarometer techniques indicate a formsatton temperature of 80O-480QC and
a pressure of ^ 500 bars. These values are compared with the field and petrologlc findings and origin of
the mineralizations is discussed,

GÎRÎŞ , ' , ';

Bu makaleye konu olan kur|un=.ginko yatakları
ïoz-gat ili Akdağmadeni ilçesi çevresinde bulunmakta-
dır. Bu bölgede, bölgesel baıkalagım kayaçları irili ufak-
lı birçok granitik plütonla kesllml| ve sokulum kayaç-
ları île bölgesel ba|kala|im kayacı dokanakları boyun-
ca cevherlegmeler fell|mî|tlr, (gekll İ), Bu İnceleme
franitik plütonlardan ikisinin (Akdağmadeni ve Akça-
kışla plûtonları) çevresinde gelişen cevherleşmeyi konu
etmektedir,

Gerek Akdagımadeni gerekse Akçaki|la sektörlerin,
de madencilik işlevlerinin çok eski oldufu yataklarda
bulunan af ag madencilik gereçlerinden anlaşılmaktadır.
Ayrıca madencilik sahalarının çeşitli yerlerinde çinkoca
zengin cüruf yığınları bulunmaktadır. Aynı tür cüruflar
kasabanın tarihi yapılarında yapı malzemesi olarakta

kullanılmıştır, Kovenko (1945)'e göre bu cüruflar
Bizanslar devrinde kurşun elde etmek için yapılan ma-
dencilik işlevleri artıklarıdir, Kovenko ayrıca Akdağma.
deni bölgesindeki cevherlerin 19, yüzyıl ikinci yarısında
ba§lıyarak 19I4Je kadar Fransızlar tarafından İşletildi-
ğini belirtmektedir «Günümüzde Akdäfmadeni bölge«
sindeki yataklar Basih-îhsan limited §ïrketi tarafından
işletilmekte ve bu firket Akdagmadeni, Akçakıgla ve
Tat Deresi sektörlerinde çıkardıf ı cevherleri Akdağma-
deni kazasında kurulu olan flotasyon tesislerinde zen-
ginleıtirmekte, konsantreyi Samsun'a karayolu ile taşı=
yarak Samsun'dan denizyolu ile Bulgarlstan*a izabe için
göndermektedir. Flotasyon tesisleri, ortalama tenörü
%6,5 Zn .+ \% 5,5 Pb + 1400 gr/t Ag olan cevheri
lengMegtirmektedir ve kapasitesi 250 t/gün dür
fBerkpmar İ98O# kişisel görü|me).

(*) Jeoloji Mühendisleri Odası 10, kurultayında bildiri @larak sunulmuştur,
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GENEL JEOLOJİ ve TEKTONÎZMA

AMafmadenl ve gevresi Akdaf masifi diye bilinen
jeolojik birimin kuzey kısımlarını oluşturmaktadır. Bu
masif ya§ı tartışmalı olan bölgesel başkalaşım kayagla-
rı ve bunları kesen sokulum kayaglanndan oluşmakta-
dır (Şekil 2),

Bu yazıya konu olan sahalarda bölgesel başkalaşım
kayaglan mermer, mika gnays, amfibol gnays ve amfi*
boütten oluşmaktadır. Bu birimler cm seviyesinden bir
kaç metre kalmlıf a kadar ardışıklı olarak ©ıralanmak-
tadır. Bölgesel başkalaşım kayagları üzerinde yapılan
petrolojik ve jeokimyasal galısmalar ^bölgesel başkala-
pm koiullarmıa orta dereceli anofibolit fasiyesi (5 kbar
ve T < 620°C) olduğunu göstermektedir (bkzé Sağır«
ofiu 1982),

Bölgesel bafkalafim kayagları her iki sektörde de
sokulum kayaçları tarafından kesilmektedir. Sokulum
kayagları Akdafmadeni sektöründe iki birbirine yakm
pluton, Akgata|la sektöründe is© tek bir pluton şeklinde
yüzeylenmektedir, Ayrıca başkalaşım kayaglari ve pltu
tonlar iğinde irili uf aklı birçok sokulum kayacı dayMa-
n bulunmaktadır. Bunlardaja başkalaşım kayacı iğinde
bulunanların bir kısmı ana plutonlarm apofizleridir,
DayMardan yan kayag igertsinde olanlarından bazıları
ve plutonlar içerisinde olanlar plutonlardan daha f eng-
tirler ve farklı bileşimdedirler. Bunlara ek olarak genel-
likle fay zonlarma yerlepnîş kuvars daykları vardır ki
bunlar en geng mağmatik oluşuklardır. Sokulum kayaç-
lannin modal ve norm analizleri ana plutonlarm ada-
mellit ve daha geng daykların granit büeşimiııdo ol-
dufunu göstermiştir (bkz, Safıroğlu» 1982).

Akgakışla sektöründe pluton ve başkalaşım kayag-
ları Eosen oluşukları ile örtülmektedir, Bu oluşuklar
adamellit gakıllı bir taban konglamerası ile baflayarak
üst seviyelerde nümmülitli kiregtaima geçmektedir,

Eosen formasyonlarınm adaınellit parga ve gakıL
lanm içermesi ma^matiWerin yapnm en az Eosen ön=
CÖSİ olduğunu göstermektedir.

Cevherleşme alanının bir diğer önemli litolojisine
metasomatik kayaçlar (skarnlar) dır. Sokulum kayae-
lan batolitlerünn kenar mıûam ye yankayaçlardan ba*
tolit iğlerine kadar uzanan fay Ionian boyunca postmai-
matik olarak gelen çözeltiler mağmatizma İle ısı baı»
kalas ımına uframı§ yan kayaçlarda skanüarı oluftur-
muştur, Skara olufuWan genellikle karbonattı kayaç-
lan seçmif, dokanakta ve fay anlar ı boyunca büe alu-
mmo silikat kayaglan §ok az bir dotigme uframııtır,
Ayrıoa aokulum kayaglan da kenar sonları boyunca me,
tasomatizmaya uframii ve eadoskamlar olupnuitur.
Karbonatlarda geliş^a skarnlaima evreler halinde gê-,
li§miş ve kaJsitik mermerlerde fizİko-Mmyajal koful-
ları defî§ik dört ayn evre:

a) Manyetit-pirokşen-granat evresi,
b) Epldot-amfibol evresi,
e) Bpidot-MoriMsülfit) evresif

d) Kaolinit^muskovit evresi;
dolomitik mermerlerde ise:

a) Manyetit-spinel forsterit evresi ,
b) Serpantin evresi gelişmiştir.

Çevherlê§me herzaanan skarnlar içerisinde bulun-
maktadır ve bu nedenle skarnlar cevherle§me açısından
oldukça önemlidir, Skarcüäimada tektonizma da lito-
loji kadar önemli rol oynamıı ve tenktonik olarak daha
uygun yerlerde skarnlaima ve cevherlere daha ha»
cimli olarak geli|miştir# Litoloji ve skar^afmamn ay-
rmtıları Safırotlu (1982) ve Satıroflu (İ984 a) da bu.
lunabilir,

Bu yazıya konu her iki cevherleşme sektörüde gene!
doğrultusu KD-GB olan Akdaf antiklinali ile ÜiiMlİdir,
Akçakıgla sektöründe pluton v& çevresindeki skarnlai-
ma ve cevherleşme A^daf aatiWinaltoin merkezine yer,
leirniftir, Akdatmadeni sektöründe ise bu olufuklar
Akdaf antiklinalimn küçük bir kolu olan bir antİkUna*
lin merkezine yerlepâifto (Şekil i ) . Tabaka doğrultu-
lan genellikle KD-GB dır ve efimleif Jütedağmadeni sek-
töründe 30-40% Akçakiila sektöründe ise 40-50° ara-
smda deppnektedir.

Cevherleşme bölgesi kuvvetli tektomzmaya ufra»
mıg ve yofun bir kiriWi yapı gelişmiştir, Veçhe (1963)
bu bölgedeki kırık yapışım ve plutonlarm sofuma çat-
laklanm incelemiı ve ana fay doğrultularının başkalaşım
kayaçlarında T0° ve 150° plutonlarda ise 80° ve 160e

olduğunu saptamı§tır, Bu yazıya konu olan incelemenin
bulguları da Vaohe (1963) nin verilerine genelde uy.
maktadır, Fakat ayrıca bilhassa K 70-80 D doğrultusun-
da ve başkalaşım kayaklarında başlayarak sokulum ka-
vas plutonları içine kadar devam eden faylar vardır.
Bu faylar postmafmatik çözeltilerin hareketlerinde
önemli rol oynarnif olmaları gerekir,

Tektonizma gerek skarnlaşmada gerekse cevher-
leimede litoloji kadar önemlidir ve inceleme alanmda bu-
na birçok örnek göstermek olasıdır, Örneğin Akdağma-
deni sektöründe Evcininboyun Tepe ve Nusret Tepe ara-
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smdakï kuşakta bulunan bütün mermerlerdi faylanma
yoğun olduğundan ve tabaka doğrultuları plutonlara
dik oldufundaa-gkarnlaimiitir ve büyük cevher kütle-
leri içermektedirler, Mermerler arasındaki gnays ve
amfibolit seviyeleri bu kuşakta bile belirgin bir
defiıüdifs uğramamı§tır, Dİfer taraftan Akçakısla
sektöründe işletmelerin oldufu kısımda kmklı yapı oî-
madifmdan ve tabaka doğrultulan dökanafa yaklapk
paralel olduğundan çözeltiler baıkaJaıım kayaçları iç-
lerine doğru ilerleyememiı bu nedenle skarnlaşma çok
zayıf gelismîı ve cevherleşmede dokanakta zayıf bir zon-
lanma gösteren bir yıfı§ım §eklinde geli§mi§tir,

CEVIIERIJKŞMJG

Saha Gözlemleri ve Cevher ipler i

Akdagmadeni bölgesinde eevher kütleleri plutonlar
çevresinde ve başkalaşım kayaçları içerisinde geli§mi§.
tir, Hemen neryerde skarn kayaçları ile birlikte bulu-
nurlar. Bu nedenle skarnlaima ve cevherleşmeyi oluştu,
ran çözeltiler tek bir çerçeve içinde düşünülmelidir,
Çözeltiler dokanak boyunca dokanak zonu^ fay sonlan,
çatlaklar ve tabaka düzlemleri gibi zayıf zonlarda önce
skarnlaşmaya ve daha sonra da cevherleşmeye neden
olmuşlardır. Genel olarak Üç tip oevherle§me gözlen*
mistir-

1) Masif cevherleşme,
2) Saçınımlı cevherleşme,
8) Boşluk cevherleşmesi,

Masif çevherîegme dokanaklarda, fay zonlarında ve
tabaka düzlemleri boyunca geM§mi§tir. Dokanaklarda
görülen masif cevher genellikle polimetâJiktir (Levha I,
şekil 1), Bu tür cevherin em güzel örnekleri Akçakıgla
sektöründe göılenüv Burada işletme yapıları kısımda
adamellit-mermer dokanaSı boyunca kalınlığı yer yer
30-40 m# yi bulan bir cevher kuşağı bulunmaktadır.
Cevher adamellit içinde genel olarak pirit ve çok az da
kalkopiritli olarak banlamakta ve mermerlere do^u
pirit miktarı azalaralc sfalerit-galen miktarı artmakta
ve mermerler içerisinde pirit miktarı oldukça az olan
sfalerit * galen mineralizasyonuna geçmektedir. Bu
geniş polimetalik zonda ayrıca sfalerit - galence
zengin ama genede Önemli ölçüde pirit içeren
10 m. kadar çap»a sahip cepler vardır, Burada
anlatılan polimetalik cevherleşme türünde cev«
herleşmelere dokaaaJc zonkrı boyunca birçok yerde
rastiaümaktadir f ^ a t geneUikle daha küçük çapta
gelişmişlerdir, Dokanak zonlarında daha sonra ayrıntı-
lan verüeeeü gibi birçok değişik yaştaki sülfid mine*
ralinin bir arada bulunması bu zonlarm uzun süre çözeL
tilerin etkM altonda oldufunu gösterir t

Masif cevherlefmenni bir difer önemli türüde fay
zonu cevherlefmesidir. Fay zonlannın manyetit-gr^at.
pirol^en evresinden bağlayarak çözeltilerin etkisinde
kaldıfım gösterir birçok belirti vardır. Bunlardan en
önemUsi Akdağmadeni sektöründe Köyyamacı Tepe
civarında gözlenmektedir. Burda K 80 D doğrultusun-
daki fayın taban ve tavan düzlemi manyetit eev«
herlidir ve bu cevherli kısımlar fay çentikleri içer-
mektedirler, Bir metre kaünü^ndaki fay breşi ise eskJ

madenciler tarafındaıı işletilerek aünmi|tır ki bu da
fay breşi cevherleşmesinin galen ve gfaleritçe lengin
olduğunu gösterir. Bazı fay zonları ilk a§amada cevher
veya skarn mineralleri ile dolarak daJıa sonraki evre-
İerde gelen çözeltiler tarafından etkilenmemişlerdir. Bu*
na en güzel örnekler Akçakı8la sektöründe manyetit ve.
ya granat ile dolu fay sonlarıdır, Köyyamacı Tepede ol-
dufu gibi bım faylar cevherleşme şırasında hareketli
öldufundan fay zonlan devamlı açık kanallar halinde
kalnuftir. Bu da fay sonlarında cevherleşmenin en
yaşU ve en gmç ürünlerinin Mrarada bulunmajını saf.
lamış ve cevherin dof al olarak parfatitaıasına neden
olmuitur# Böyle dof al olarak parlatümii cevhere Bay.
ramlı o c a ^ d a i|letüen fay cevherle|mel©rinde süte sık
rastlaQmtàtadir. Ama burada cevner!e§menin sadece
galen ve sfalerit gibi son ürünleri bulunm^ctadır Bu
da gene fayın hareketlüifi ile açıklanabilir, Bilmek en
MU fay cevherleşmesi Çukumaden yöresinde K 80
D dofrultUBunda ve dike yakın eğimi olan fay «anmda
kalınlığı U m. yi b u t a sfalerit ve galenden oluşmuş
masif cevherleımedir (Levha I, Sekîl 2). Çatlaklarda da
masif cevherle§me gözlenmektedir. Fakat çatlaklar
mmeraUmsyonlarla hemen tıkandıtmdan buralar^
gözlenen mineral toplulukları bir iki bileşenden oluşmuş-
tur ürnejte ^cçatağla sektöründe adamelMtin sofuma
çat lakla pMt,+ kalkopirit ile doldurulmuftur ve b^
w olufumlara dokamak boyunca çatlaktoda rastlanl
maktadır. Başkalaşım kayaçları içlerlndeW çatlaklar ise
püen ,+ sMerit mmeraUıa^omı Üe dolduratauftur.

m™-! « f^1161"16«1116 S° k ** gellgmigtir ve eko-
nomi önemi oldukSa azdır. Bu tip cevherleşme skarn
mineralleri ile birlikte fiatlak, fay ve tabaka yüzeyleri
cevherleşmeleri gevresinde gözlenir, Genellikle ince ta
^ S l T n \ m m V 6 h e m a t l t t e n <*^nustur (Levha I,
§ekü S). Çok ender olarak küBfik plit kristallerine dé
rastlanmaktadır.

n»n ww«f c e ^ e r l e 8»elertee karbonatlar ïBto<ïe bulu,
nan küfiük magaracıklar ve yanklarda raştianır Bu tip

sulfidlerden olusmugtur. Cevher masif olmasma raj-
men küçük boyuttarda gelif tiklerinden ekonomik ola-

î l î e m " d e t i l d l r l e r - Cevherlegmenia anlaplma.
«nakatkılan bakımmdan t a e oldukga h u Z T
Bu t.p cevherlttmede mineraller Cok İyi geUgm!- z o n "
lanma göstermektedirler. Bu unlanma y L T a ç t a n
itibaren plrlt-kalkoplrlt, kalkopirit-bol kalkopint kapa-
nımı iseren sfalerit, m kalkopirit kapammı igerea siz.
terit-galen gekhndedir. Daha sonra acıklanacaü gibi bu
sıralanma Akdaünadeni yataklarında mmeraUerio pa,
rajenetik su-alanmasına oJdukca uyum göstermektedir.
Ayrıca zonlafmanın her seviyesinde öz geklUi kuvars ve
ikincil kalsit minerallerine rastlanmaktadır.

Mineraloji

Bu bölümde AAdağmadeM kurgun-sînko yatakla
nnda gözlenm cevher mineralleri oluğum aralarına -ö-
re incelenmekte ve her mineralin difer minerallerle
olan ilişkileri ortaya konulmaktadır
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