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KAYALAR

KUMTAŞLARI



KUMTAŞLARI - ARENİTLER

Her tür kayacın ayrışmasıyla açığa çıkan tane 

boyu 2 mm ile 1/16 mm arasında değişen kayaç 

parçacığı ve mineral tanelerinin egemen olduğu ve 

çakıl oranının %30’ dan az olduğu sedimente  KUM 

taşlaşmış şekline ise KUMTAŞI denir .



EL ÖRNEĞİ (Makroskobik inceleme) :

• RENK, TANEBOYU, TANE ŞEKLİ, 

KATMANLANMA, LAMİNALANMA, FOSİL 

İÇERİĞİ

İNCE KESİT (Mikroskobik inceleme):

• tane boyu ve şekli, boylanma(sorting), yuvarlaklaşma 

(roundness), doku (fabric), tane yönlenmesi, tane 

sınırları (grain contacts)

• tane bilesimi, tane / aradolgu (matrix) oranı 

• sıkılaşma (compaction) (suturlü tane sınırı, bükülmüş 

mika pulları)

• çimento (cements) (kalsit, aragonit, kuvars,dolomit, 

hematit, anhidrit); aramadde (mud matrix) 

(silt+kil+çamur

• porosity, packing



KUMTAŞI SINIFLAMASININ UÇ BİLESENLERİ

- KUVARS (Q)

- FELDSPAT (F)

- KAYA KIRINTISI (L)

- ARAMADDE (Matriks):  kumtaşında silt ve kil 

boyutundaki kırıntılı malzeme

-Kaolen, illit, montmorillonit, serisit, muskovit

- ÇİMENTO: silika, kalsit, dolomit, evaporit
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Ağır mineraller
-bromoform türü ağır sıvılarla

Ayrılırlar

-%0.1-0.5

-kumtaşının  kaynak bölge, 

aşınma ve ayrışma tarihi, 

paleocoğrafik gelişimi konusunda 

bilgi verir. 



Kuvarsarenit
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KUMTAŞLARININ FOLK SINIFLANDIRMASI (Bileşim ağırlıklı)

Folk, 1962

% 50

Q’ca zengin

Q’ca fakir

ÖRNEK:

Q’ca zengin Litarenit

ÖRNEK:

Q’ca fakir Litarenit

ARA MADDE

Max: % 15 
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Çimentoludur



Kayaç Parçacığı

Kuvars

Sublitarenit
Subarkoz

Kuvarsarenit

Arkozik

Arenit
Litik

Arenit

Feldispatik

Grovak Litik

Grovak

Kuvars vake

%95

%75

%50

%95

%15

%50

KUMTAŞLARININ DOTT SINIFLANDIRMASI (Doku Ağırlıklı)

Pettijohn at al., 1987



 Kuvars oranının %90(McBride, 1962)veya 
%95’(Folk, 1962) den az olduğu feldispatın kayaç 
parçacığından fazla , matriks oranının %15’ten az 
olduğu olduğu kumtaşlarıdır.

Arkoz genelde pembemsi yada kırmızımsı renktedir. 

Ancak plajioklas içeriğine bağlı olarak gri yada beyazımsı 

da olabilir

Arkozlarda yaygın olarak bulunan feldispat türü K-

feldispattır. Bu da arkozların genelde pembe renkte 

olmasını sağlar.



Arkoz tipi kumtaşları daha çok granitoid magmatik kayaçlarda yada 

bunların metamorfik karşılıkları olan kayaçlardaN türerler. 

Ana  kayaçlara benzer şekilde Al2O3 ve K2O içerikleri yüksek ve kimyasal 

olarak nispeten homojen bir grup oluştururlar.

Arkoz tipi kumtaşlarının feldispatca zengin bir kaynak kayacın olması 

dışında oluşumunda iki önemli faktör vardır

1- İklim : şartlar feldispatların altere olmasına müsaade etmeyecek 

özelliklere  sahip olmalı yani ya çok kurak yada çok soğuk olmalı

2- Tektonik: Kaynak bölgesinin hızlı bir şekilde  yükseltilmeli (uplift) 

ve feldispatların tamamen ayrışarak kaybolmasına fırsat vermeyecek 

şekilde hızlı aşınacağı bir konumda olması gerekir

FELDİSPATİK KUMTAŞLARI VE ARKOZ



FELDİSPATİK KUMTAŞLARI VE ARKOZ



LİTİK ARENİTLER

•Kuvars oranının %90(McBride, 1962)veya %95’(Folk, 1962) den az 

olduğu kayaç parçacığının feldispattan fazla olduğu , matriks oranının 

%15’ten az olduğu kumtaşlarıdır.

Litik arenitler genelde  açık gri renktedirler. Ancak 

kumtaşındaki kayaç parçacıklarının çeşidi ve miktarına 

bağlı olarak değişik renklerde de olabilirler.

Litik arenitlerde oldukça değişik çeşitlilikte  ve miktarda  

kayaç parçacıkları bulunur. Bunların tek ortak özelliği ince 

taneli olmalarıdır.



Volkanik (LİTİK) arenit
Volkanik Kk

Mağmatik Kk

Spar Kalsit Çimento
Psoydospar)



WAKE VE İLİŞKİLİ KAYAÇLAR

WAKE gruba kumtaşları içerisinde %15’ten daha fazla 

matriks bulunduran kumtaşlarıdır.

Tanelerin %90’dan fazlasının kuvars ve matriks oranının 

%15’ten fazla olduğu kumtaşları KUVARS VAKE

Tanelerin %90’dan  azının kuvars, kayaç parçacığının

feldispattan fazla ve matriks oranının %15’ten fazla 

olduğu kumtaşları LİTİK WAKE

Tanelerin %90’dan  azının kuvars, feldispatın kayaç 

parçacığından fazla ve matriks oranının %15’ten fazla 

olduğu kumtaşları FELDİSPATİK  WAKE



LİTİK VAKE (aramadde >> %15





KUVARS ARENİT

%90(Folk 1962) veya %95’ten (McBride, 1962) daha fazla 

kuvars tanesi içeren ve matriks oranının %15’ ten az 

olduğu kumtaşları KUVARS ARENİT olarak adlandırılır.

Kuvars arenitler genelde kuvars taneleriyle optik 

devamlılık gösteren silis çimento ile çimentolanmışlardır. 

Ayrıca kalsit çimentoda yaygın olabilir.

Kuvars arenitlerdeki kuvars taneleri genelde 

monokristalli, oldukça iyi yuvarlaklanmış ve genelde iyi 

boylanmıştır.

Kuvars arenitler gerek dokusal olarak gerekse bileşimsel 

olarak kumtaşları içerisinde en olgun gurubu oluşturur.



•

•Kuvars arenit



Kuvars arenit -kuvarsı ornatmış Dolomit 

Kristalleri (romboederler)
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Point counting is a method whereby a thin section on a petrographic 

microscope is examined by stepping across the thin section at equal 

intervals and identifying the material (quartz, feldspars, rock fragments 

or matrix) that lies immediately beneath the cross hairs.  Counting 250 

to 300 grains will accurately yield the proportion of each component.

Component Number of Proportion

Grains counted (%)

Quartz 73 26

Feldspar                     56 20

Rock fragments         34 12

Matrix                               118 42

Total:                                281 100

A first order classification is 

based on the proportion of 

matrix that is present:

% matrix         Rock Name

< 15

15 – 75(50)

>75 (50)

Arenite

Wacke or 

Graywacke

Mudstone

Example Point Count Data:

NOKTA SAYMA YÖNTEMİ 



A. Total Rock

Component Proportion

(%)

Quartz 26

Feldspar                     20

Rock fragments         12

Matrix                        42 \ a graywacke

Total:                      100

Total Q, F, and Rf:  58

A. Quartz, feldspars and rock fragments.

Component Proportion1

(%)

Quartz 45

Feldspar                      34

Rock fragments          21

Total:                       100

1Calculated as the proportion of each 

component in the total rock divided by the 

total proportion of quartz, feldspars and 

rock fragments (in this case that total is 58).

To classify Arenites and Graywacke’s on the basis of their specific 

compositions the data must be “normalized” to 100% quartz, feldspars 

and rock fragments.



KAYNAK BÖLGE-BESLENME ALANI SAPTANMASI








