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Uludağ Şelit Yatağında Kosalit Oluşumu

Cosaîite from the scheelite deposit of Uludağ, Turkey

IŞIK KUMBASAR İT.Ü. Maden Fakültesi, İstanbul
NURSELı ATEŞOK İT.ÜJMaden Fakültesi, İstanbul

ÖZ: Uludağ şelit yatağında skarn oluşumları içindeki boşluklarda kuvars ve pirit kristalleri ile birlikde kosalit minerali
bulunmuştur. Kosalit, birbirine paralel, iğnemsi, prizmatik kristal toplulukları halindedir. İncelenen mineralin birim
hücre boyutları, uzay grubu, x-ışmları kırınım çizgileri ve kimyasal bileşimi saptanmıştır. Kristaller içinde nabit gü-
müş varlığı cevher mikroskobunda gözlenmiş ve mikroprob anazlizleri ile de kanıtlanmıştır.

ABSTRACT: Cosaîite crystals are found in small cavities in skarn zones at Uludağ" scheelite deposit associated with py-
rite and quartz crystals. Needle-like prismatic cosaîite crystals usually form parallel aggregates. Unit-cell dimensions,
space-group, x-ray powder diffraction pattern and chemical composition have been determined. Native silver is observed
under ore microscope and also revealed by mieroprobe analysis.

GİRİŞ

Kosalit (Pb^BigSg) minerali ismini Meksika-Süıaloa'daki
Cosala madeninden almıştır. Hidrotermal, kontak metamor-
fik yataklarda ve pegmatitler içinde orta sıcaklıklarda (du-
raylı olduğu en yüksek sıcaklık 450°C, Craig (1957) oluş-
maktadır. Oldukça yaygın olarak bulunur. Dünya üzerinde
rastlanan bazı yöreler: Meksika-Sinaioa'daki. Cosala madeni,

' Îsveç-Nordmark'da Bjelke madeni, v.b. (Palache, Berman,
ve Frondel, 1944), Japonya -Akita'da Agenosawa madeni
(Nedachi ve diğerleri, 1973), Grönland -îvigtut Kriyolit ya-
tağı (Karup-Moller, 1973).

Kosalit ilk kez Genth (1868) tarafından tanımlanmış,
daha sonra çeşitli araştırıcılarca incelenmiştir. Berry (1939)
birim hücre boyutlarını, mümkün uzay grubunu ve kimyasal
bileşimini vermiştir. Weitz ve Hellner (1960) kristal yapısı-
nı incelemişler, ancak bizmut ve kurşun atomları saçılma
faktörlerinin çok yakın olmaları nedeni ile kristol yapısı ke-
sin olarak saptanamamıştır. Zamanla kurşun-bizmut sülfür-
lerin yapılarını daha ayrıntılı inceleyen çalışmalar yapıldık-
ça kurşun ve bizmut atomlarının koordinasyonlarının karşı-
laştırılması ile kesinlikle ayrılmaları mümkün olmuştur. Ko-
salit'in kristal yapısı Srikrishnan ve Nowacki (1974) tara-
fından tekrar saptanmıştır. Bi-Pb-S sistemleri üzerinde ya-

pılan deneysel çalışmaların bazıları şunlardır: Craig (1967),
Otto ve Strunz (1968), Salancı (1965), Salancı ve Moh
(1969).

Uludağ'da kosalit oluşumu olasılığından ilk kez Klo-
jminsky ve diğerleri (1971) söz etmişlerdir. Bu yazarlar sap-
tadıkları heyrovskyite (Hürky, Çekoslovakya) mineralini
incelerken bursait (Uludağ) minerali ile de karşılaştırmış-
lar ve bu sırada Uludağ numunesi içinde bir tanenin mikrop-
rob analizi ile saptanan kimyasal bileşiminin kosalitin bile-
şimine yakın olduğunu belirtmişlerdir.

Bu çaiışmada incelenen numuneler Uludağ şelit yatağı-
nın 2120 kotunda bulunan skarn kayaç içindeki küçük boş-
luklardan toplanmıştır.

BULUNUŞU

Uludağ Şelit yatağı bilindiği gibi yöredeki granodiyorit
batoliti ile Paleozoyik yaşlı mermerler arasındaki kontak
metamorfizma ile oluşan skarnlaşma ve bunu izleyen evre-
lerde meydana gelen getirimlerle çeşitli cevherleşmeler ve
çok sayıda mineraleşmenin gözlendiği büyük bir metalojenik
bölgedir.

Şelit mineralinin dışında, burada rastlanmış olan meta-
lik mineraller şunlardır: Manyetit (çok), volfrairiit, hematit,
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pirit, sfalerit, kalkopirit, molibdenit, kübanit (çok ender),
valeriit (çok ender), pirotin (ender), bursait (ender), bizmut
(ender), bizmutinit (ender).

Çalışmanın konusu olan kosalit mineraline skarnlar için-
deki küçük boşluklarda ince iğneler biçimindeki idiyomorf
kristal toplulukları halinde, gene idiyomorf pirit ve kuvars
kristalleri ile birlikde rastlanmıştır. Çalışılan numuneler üze-
rinde bizmutinit veya bursait ile beraberlikler görülmemiş,
tir. Bursait mineralinin sfalerit, pirotin ve kalkopirit ile bir-
likde bulunduğu belirtilmiştir (Tolun, 1955; Wijkerslooth,
1955).

Yatakda gözlenilen bizmutinit'e ise skarn kaya içinde
pirit ve kuvars mineralleri ile birlikde rastlanmıştır.

Kosalit asiküler idiyomorf prizmatik kristaller halinde-
dir ve bunlar genellikle birbirine paralel topluluklar oluştu-
rurlar. Kristaller makroskopik olarak homojen görülmekte,
kristal uzunlukları 15 mm.ye kadar ulaşmaktadır (Şekil 1).

Kosalit oluşumunun yatağın genel mineralleşmesinin son
evrelerinde olduğu ve cevher taşıyan çözeltilerden kristalleş-
menin boşluklar içinde meydana geldiği görülmektedir.

Sıfır düzeyi fotoğraflarından hassas olarak sadece c
boyutunu ölçmek mümkün olmuştur. Diğer parametreler
diziîerdeki distorsiyon nedeni ile sağlıklı olarak ölçülmemiş,
ancak a ve b için ölçülen değerlerin kosalit'in a ve b değer-
leri büyüklüğünde olduğu görülmüştür.

Presesyon fotoğraflarından ölçmek sureti ile elde edilen
birim hücre boyutları (A°): a = 19.25, b = 23.95, c = 4.05

%03

Uludağ kosalit'ine ait toz kırınımı verileri çizelge 1 <le
verilmiştir. Veriler hem difraktometrö, • hem de Gandolfi ka-
merası ile toplanmıştır. Bilindiği gibi Gandolfi kamerasında
tek kristal kullanarak toz-kırmımı çizgileri elde edilmekte-
dir. Her iki teknikte de Ni filtreli Cu radyasyonu kullanılmış-
tır (x=1.5418 A°). Difraktometre çekimlerinde doğal say-
dam kuvars iç standart olarak kullanılmış, çekimleri 1°/1
dak ve 1/4°/I dak olarak alınmış, her yansıma 3/4 yükseklik
de okunmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
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bir kristal seçilerek Gandolfi kamerası ile ^-ışınlan'toz kı-
rınımı çizgileri elde edilmeye çalışılmıştır. Bu fotoğraf da
söz konusu çizgiler görülmemektedir, ancak difraktometre
ile elde edilen bazı çizgiler de bu filmde saptanamamıştır.
Bu nedenle bu çizgilerin Uludağ kosalitine mi ait olduğu
yoksa içindeki yabancı bir maddeden mi ileri geldiği sorunu
ortaya çıkmaktadır. Cevher mikroskobu ile yapılan çalışma-
larda yabancr mineral olarak sadece nabit gümüş saptanmış-
tır. Söz konusu çizgiler gümüşün kırınım çizgilerinde yok-
tur. Ayrıca kosalit içinde gümüş o kadar azdır ki çizgilerinin
saptanabilmesi mümkün değildir.

Levha I,. Şekil 2, 3, 4 ve 5 e bakıldığında gümüş içeren
tanelerin S, Bi ve Pb içermediği görülmektedir. Kosalit kris-
talinin mikroprob analizleri sonucunda ortalama %OA1 Ag
bulunmuştur. Bu değer toplamı, numunedeki % gümüş mik-
tarından çıkarılırsa geri kalan kısım nabit gümüşe bağlanır.

Pek çok sülfür yataklarında kosalit içinde gümüş ve
bakırın varlığına rastlanmaktadır. Kosalit içinde |%3.3 Ag
(mikroprob) bulunduğu Karup-Moller (1973) tarafından
bildirilmiş ve bu yatakda kosalitin oluşum sıcaklığının
275°-30Q°C de başladığı belirtilmiştir. Kosalit'in 425 ± 25°C
üzerinde faz IH ve IV e ayrıldığı (Craig, 1967), ancak kris-
talleşmenin hangi sıcakhkda başladığı kesin olarak bilinme-
mektedir (Salancı ve Moh, 1969). Uludağ'daki kosalit oluşu-
mu sıcaklığının örneklere bakarak 300° C civarmda başlaya-
bileceği, fakat kristaller içinde ayrılmış nabit gümüşe rast-
landığından bu sıcaklığın daha da düşük olabileceği söylene-
bilir. Ancak oluşumun hangi sıcaklığa kadar sürdüğünü be-
lirtecek kanıtlar elimizde değildir.
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LEVHA I.

Şekil I: Kosalit kristalinin geri yansıyan elektron görüntüsü.
gekil 2: Aynı kristalde Pb La. x_ı§ını görüntüsü.
Şekil 3: Aynı kristalde Bi La x-ıgmı görüntüsü.
gekil 4: Aynı kristalde Sa K x-ı§ım görüntüsü.
Şekil 5: Aynı kristalde Ag L,a x-ıgmı görüntüsü.
gekil 5: Aynı kristalde Ag Z,a x-ışım görüntüsü.
Hepsinde : 1 cm = 20 .̂ KV = 20.

PLATE I.

Figure I: Back Scattering electron image of a polished section of cosalite.
Figure 2: Pb LQ. x-ray image of same cosalite crystal.
Figure 3: Bi "La x-ray image of same cosalite crystal.
Figure 4: S KQ. x-ray image of same cosalite crystal.
Flgui-e 5: Ag Xia x.ray Image of same cosalite crystal.
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Orta Doğu Ege Çöküntüsünün (Neojen)
Stratigrafisi ve Tektoniği

The stratigraphy and tectonics of the middle eastern Aegean depression

ORHAN KAYA Ege Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü, İzmir

Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni Cilt 22, Sayı l'de 35-59 da çıkan yazı ile ilgili

düzeltmeler:

1. Sayı l'deki Şek. 2 yerine filimîeri gönderilen Şek. 2 geçerlidir. Bunlar, Sayı

l'deki Şek. 2. baskı düzenine göre sayfaya yerleştirilmelidir.

2. Sayı l'de Şek. 3, PMç, PMk, PMu, PMc ile simgelenen birimleri kapsama-

maktadır.

3. Sayı l'de, tüm şekil altı yazılarda geçen PMç, PMk, PMu, PMc simgeleri,

ilgili şekiller üzerindeki Mç, Mk, Mu, Mc simgelerine eşdeğerdir.

4. Sayı 1 de çoğu yerde 'ortadoğu' şeklinde birleşik geçen sözcük gerçekte
'oıta doğu'dur.






