
Midi Fayınının 
Kuzeyinde 
Westfalien-A Yaşlı 
Kılıç Serisinin 
Araştırılması 

MADEN Y. MÜHENDİSİ 
Vedat AKYÜREKÜ 

G İ R İ Ş 

E.K.İ. Üzülmez Bölgesinin toplam 120 
milyon tonluk bir rezervi mevcuttur. Bu 
günkü istihsal ile bu rezerv bölgeye 20 
sene yetecek niteliktedir. Endüstrinin taş 
kömürüne olan ihtiyacı hergün biraz da
ha artarken; Bölge kömür rezervi biraz 
daha azalmaktadır. Hergün biraz daha 
azalan Bölge kömür rezervine karşılık 
yeni rezervlerin araştırılıp, bulunması. 
Bölgenin istikbali bakımından gerekmek
tedir. 

Bu bakımdan Midi fayının kuzeyinde 
muhtemel Westfalien-A yaştı kılıç serile
rinin araştırılması aşağıdaki jeolojik bil
gi ve kesitlere dayanarak yapılmış olup, 
yapılması gereken hususlar sonuç kısmın
da izah edilecektir. 

STRATİGRAFİK YAPI 

Zonguldak karbon iterinde tabandan 
tavana doğru şu stratigrafik seviye ve 
etajlar tesbit edilmiştir. 

1. Vizeen Kalkerleri : 

Siyahımtırak dolomitli denizel kalker
ler. 

2. Namuriene ait gre, killi şist ve yer 
yer kömür damarcıkları ihtiva eden 800-
1200 m. kalınlıkta ekonomik olmayan bir 
seri, bu seriye ait Kandilli kireçlikte işle
tilen damarlar mevcuttur. 

3. Kılıç Serisi : 

Westfalien-A yaşlı, işletilebilir 5 adet 
kömür damarı ihtiva eden ve kalınlığı 350-
600 m. arasında değişen iri taneli kong-
lemara, koyu gri sert mikalı gri ve çok 
azda sert killi şistlerden ibaret bir seri
dir. Havzada Westfalien-A Kozlu serisi
nin Güneyini sınırlandıran 700-800 m. a-
tımlı ve Kuzeye eğimli Midi fayının Gü
neyi ile Namurien serisi arasında yer al
mıştır. 

43 CİLT : XV Sayı : 5 



4. Kozlu Serisi : 

Westfalien-A yaşlı 30 dan fazla işie-
tilebfflr kalınlıkta kömür damarına sahip 
olan bu serinin kalınlığı 700 m. civarında
dır, tnce taneli Konglemare acık renkli 
gri. şistli gre ve killi şist ihtiva eden bir 
seridlr. Bu serinin en üst daman Agop 
olup, en alt damanda Kürt Şeriftir. 

5. Karadon Serisi : 

Westfalien-B-C ve belkide E yaşlı 
dan; iri taneli kırmızımtırak konglema-
ra, gre ve ateşe mukavim killi şistlerden 
ibaret bir seridir. Bu seride 6-7 adet kö
mür damarı bulunmaktadır. Zaman za
man acık işletme olarak işletilmişlerdir. 
Yüksek küllü damarlardır. 

6. Örtü Tabakaları : 

Kuzeyde Barremien yaşlı açık renk
li Krestase kalkerleri, Güneyde de Albi
on senomanien yaşlı kuvarstik Velibey 
greleri görülür. 

TEKTONİK DURUM 

Bölgeyi Güneyde sınırlandıran en bü
yük fayı anlamına gelen Midi fayıdır. Bu 
fcy Doğu-Batı istikametli ve kuzeyi 70-
80° dalımlı en büyük ve en eski faydır. 

MADENCİLİK 

Atımı bugüne dek hesaplanamamış-
tır. Ancak atımı 600-1200 metre arasında 
tahmin edilmektedir. 

Zonguldak Karboniferinin stratigra-
fik ve tektonik yapısından kısaca bahset
tikten sonra, bu yapının zamanımıza dek 
geçirdiği değişiklikleri jeolojik kesitlerle 
kısaca belirtelim. 
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DURUM 

Yukarıdaki kesitlerden de anlaşıla
cağı gibi kömür katmanları teşekkül et
tikten sonra Paleozoik devrin Hersenien 
kıvrımları ve arkasından çeşitli kırılma
lar meydana gelmiştir. Bu esnada mey
dana gelen 600-1200 metre tahmini atım-
lı Midi fayı aynı seriler arasında ortalama 
1000 metrelik bir atım meydana getirmiştir. 
Daha sonradan husule gelen aşınmalar ba
zı stratigrafik serileri alıp götürmüştür. 

Bu aşınmalar neticesi Midi fayının 
Güneyinde Kılıç serisinin üstündeki seri
ler, Midi fayının Kuzeyinde ise Karadon 
serisinin üstündeki seriler aşınıp gitmiş
tir. Dolayısiyle ekonomik olarak Midinin 

güneyinde kılıç serileri midinin Kuzeyinde 

ise Karadon Kozlu ve muhtemel kılıç seri

leri kalmıştır. 

Bugün Midinin Güneyinde kılıç serile
rinin mevcudiyeti bilinmekte ve işletilmek
tedir. Midinin kuzeyinde ise Karadon ve 
bilhassa Kozlu serileri İşletilmektedir. Fa
kat Kozlu serisinin altında bulunan Kılıç 
serisi bugün için meçhuldür. 

Jeolojik kesitlerden de anlaşılacağı 
gibi bugün istihsal yapılan Midi Fayının 
Kuzeyindeki Kozlu serisinin altında Kılıç 
serisi muhtemelen bulunmaktadır. Bu se
ri aşınmaya uğramamış bir şekildedir. Mi
di fayının Güneyindeki Kılıç serisinde Eko
nomik 5 damara mukabil bunda daha faz
la damar bulunabilir. Çünki Midinin Ku
zeyindeki Kılıç serisi aşınmaya uğrama
mıştır. Halbuki Midinin Güneyindeki Kılıç 
serisi aşınmaya uğramıştır. 

S O N U Ç : 

Bu durumda Midi fayının Kuzeyinde 
Westfalien-A yaşlı Kılıç serisinin araştırıl
ması için yapılması gereken hususlar : 

a) Gelik Senklinalinin Kuzey kana
dında Kozlu serisinin en alt daman olan 
Kürt Şeriften Kuzeye doğru arama lağım
ları sürülmesi, 

b) Midi fayının Kuzeyinde Vizeen 
kalkerlerine varıncaya kadar sondajlar 
yapılması, bu sondajların vizeen kalkerle
rine kadar varabilmesi için ZONGULDAK 
antiklinalinin mihverinden yapılması tav
siye edilebilir. 
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