
Jeoloji Mühendisliği s. 43,89-95,1993
Geological Engineering, n. 43,89-95,1993

PLATİN GRUBU METAL VE MİNERALLERİN
JEOLOJİSİ VE EKONOMİSİ

Geology and Economy of Platinum-group Metalls und Minerals
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ÖZ: Dünyada platin grubu metaller (Pt, Pd, ir, Öş, Rh, Ru) genelde birincil olarak: likit, erken mağmatik ve geç magma-
tik olarak üç ayrı yataklanma tipinde bulunurlar. İkincil olarak ise, plaser yataklarda gözlenirler.

Ulîrabazik kayaçlarda Pt, ir, Os üçlüsü daha egemenken, bazik kayaçlarda Pd, ve Pt sülfürler halinde baskındır. Geç
mağmatik evrede oluşan stratiform ve podiform kromit yataklarında platin grubu metallerin dağılımı farklılık gösterir.
Podiform kromit yataklannda Cr2O3 fazla, platin grubu metaller azken, stratiform yataklarda tam tersi bîr durum izlenir.

Dünyadaj>ir kaç ülke (Kanada, G.Afrika, Rusya ve Kolombiya) dünya platin grubu metal üretiminin % 98fini ellerin-
de tutarken, Türkiye'de platin grubu metaller gözlenmiş olup, ekonomik önemi yoktur,

ABSTRACT: In the world, platinum-group metalls (Pt, Pd, Ir, Os, Ru, Rh) are found as a primary in the magmatic liqu-
ation, early magmatic and late magmatic deposits, They are present as secondary in the placer deposits. As Pt, Ir, Ds
three of them are more dominant in basic rocks, however Pd and Pt sulfure are more abundant in ultrabasic rocks, Dist-
rubition of platinum-group metalls in stratiform and podiform chromite deposits of late magmatic stage show differen-
ces. Although Cr2O3 are present more in podiform deposits, platinum-group metalls less in the same deposits, but strati-
form deposits show opposite state.

All platinum-group metalls have been produved in a few countries (Canada, S. Africa, Russia, Colombia) as a 98 per
cent of the world production. Platinum-group metalls (Pt, Pd, Ir, Os, Ru, Rh) are present less in chromite deposits of
Turkey and they are not economic,

GDÜŞ

Platin grubu metaller, platin, iridyum, rodyum, os-
miyum, paladyum ve rutenyumdur. Platin metallerinin
yaklaşık 50 minerali bilinir, bunlar; nabit elementler,
bozulmuş solidsolüsyonlar, yan metalik bileşikler, ar-
senidler ve sülfidlerdir.

Platin ilk olarak 16. yüzyılın başlarında Amerika'da
bulunmuştur. Platinin ilk bilimsel araştırması 1741'de
Watson tarafından yapılmıştır. Paladyum ve rodyum
1803fde İngiliz bilim adamı Wollaston tarafından platin
içinde bulunmuş ve iridyum, osmiyum 1844'de İngiliz
kimyacı Klaus tarafından bulunmuştur.

Platin grubu metalleri Rusya'da Ural dağlarında
1982fde altın taşıyan kumlar içinde maden mühendisi
Lyubarskii tarafından bulunmuş ve burada 1824fde tica-
ri altm-platin plaserleri ortaya çıkartılmıştır,

Platin metal yatakları Arkeen (Avustralya), Protero-
zoyik, Paleozöyîk, Mesozoyik ve Senozoyik (Akdeniz
ve Pasifik kuşağının küçük yatakları) de oluşmuştur.
Proterozoyik ve Hersiniyen en önemlileri olarak bilin-

mektedir. Kanada, Kola yarımadası (Rusya) ve Güney
Afrika (Bushveld Kompleksiynin likit mağmatik tip ya-
taklan Proterozoyik döneminde oluşmuştur. Urallar'ın
mağmatik platin taşıyan kromspinel yatakları ve Sibir-
ya (Nonl'sk)fnın likid mağmatik tip yatakları Hersiniyen
döneminde oluşmuştur.

Platin Grubu Metal ve Mineraller

Platin grubu metaller, platin (Pt), iridyum (ir), osmi-
yum (Ös), paladyum (Pd), rutenyum (Ru) ve rodyum
(Rh) olmak üzere altı tanedir.

Platin grubu mineraller ise aşağıdaki şekilde grup-
landınlabilir.

BOZULMUŞ SOLID SOLÜSYONLAR

PoUeksen Pt, Fe (%77»89 Pt)

Ferroplatin Fe, Pt (%71-81 Pt)

Paladyumlu platin Pt, Pd (% 10-40 Pd)

İridyumlu platin Pt, ir (%10-15 ir)

tridosmin-nevyanskit ir, Os (%45-70 ir, %30-49 Os)
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îridosmin-sissertskit Os, Ir ( % 60 Os, % 30 Ir)
Rodyum-nevyanskit ïr, Os, Rh (%70 Ir, %17 Os,
% H R h )

YARI METALİK GRUP

Auridler (Kuproaurid (Cu, Pd3Au2))

Stannidler (Nigliit (Pt, Pd)3Sn)

Bizmutitïer (Frudit (PdBi2))

Plumbitier ve Telluridler

ARSENİDLER

Sperilit PtAs2 (%56?6 Pt)

Iridarsenid IrAs

SÜLFİDLER
KooperitPtS(7o79-86Pt)
Braggit (Pt, Pd, Ni)S (%32^58 Pt, % 17=38 Pd)
VysotsWt (Pd, Ni)S (%59.5 Pd)
Laurit RuS2 (%61-65 Ru)

SÜLFO^ARSENlDLER
Holingworthit (Rh, Pt) (As, S)2 (%20 Pt, %25 Rh)

Irarsit (IrAsS)
Piatersit (PtAsS)

OLUŞUM
Platin metalleri, tipik olarak bazaltik magma ürünle-

ridir. Bunlar, bazik magmatik kayaçiann ve abisal ultra-
bazik kayaçlann frâksiyonal kristalleşmesi ve likitleş-
mesi sırasında aynlmışlardır.

Platin metallerinin pekçoğunun post magmatik skam
ve hidrotermal yataklar olduğu bilinir, aynı zamanda

3. Geç magmatik tip
4, Plaserler

1. Likit Yataklar

Platin metalleri, bakır ve nikel üretiminde önemli
olan likid bakır-nikei sülfîd yataklarından elde edilir,
Cevherlerdeki platin metallerinin miktarları bulundukla-
rı yere göre değişir. Bazı yataklarda tonda 0,01 ile 0,1
gram arasında, bazılarında tonda 10 gram ile 1 gram
arasında, bazılarında da tonda 10 gramdan daha fazla
olabilir. Örnek olarak Kanada-Sudbury yatağında Frood
damarının alt seviyelerinde konsanttmsyon 5-20 PPm'e
ulaşır.

Bu yataklarda en çok paladyum (%65-72), sonra ge~
len platin (% 15-25) ve rodyum (%1Ö ile üzeri) bulunur-
ken, diğer metallerin payları ise yüzde bir kaçür.

Platin minerallerinin önemli bir miktarı mineralojik
olarak belirlenememiş cevher oluşturan sülfidler içinde
ince bir kanşım şeklinde oluşur, diğerleri 20 ile 100 m,
madiren bir kaç milimetreye varan boyuttaki çok ince
platin grup mineralleri şeklinde oluşur,

Paladyum; bozulmuş solid solüsyonlar, platin, ka-
lay, kurşun, nikel, kobalt, bakır ve bizmut ile yan meta-
lik bileşikler ve aynca paladyum arsenidler ve tellürid-
ler şekilnde bulunur. Platin; nabit halde, solid solüsyon-
lar, arsenidler ve sülfidler şeklinde bulunur. Rodyum ve
iridyum mineralleri çok nadirdir ve osmiyum genellikle
bunlarla birlikte bulunmaz.

2JErken Magmatik Yataklar

Kromspinellere bağlı platin metal segregasyoniarı«
nın genellikle, bir jeosenkMnal evresinin erken dönemi-
ne sut ultrabazUc serilerin dunitlerinde, karbonatlar ile
çevrili ultrabazik-alkalin kayaçlara bağlı masifin merke-
zindeki dunitlerde ve tabakalanmış norit masiflerinde
bulunduğu bilinmektedir, Ancak, Güney Afrika Cumhu-
riyeti Bushveld Kompleksi Merensky seviyesindeki pla-
tin metallerinin büyük yatakları istisnadır.

Tablo, 1: Platin grup elementlerinin jeokimyasal karakteristikleri (Simirnow ve diğerleri 1983)
Table, 1- Geochemical characteristics of platinum-group elements (Simirnov et all., 1983)

ultrabazik kayaçlarla ilgilidir.
Ayrışmaya dayamkh platin metalleri, alüvyon için-

de bulunan çok önemli plaser yatakları oluşturur.
Platin metallerinin ekonomik dört tip yatağı bilin-

mektedir (Simirnov ve diğerleri, 1983),
L Likid tip
2, Erken magmatik tip

Merensky Seviyesi: Merensky seviyesi büyük kro-
mit yataklarına bağlı platin metal yataklan içerir, Dial-
laj noritten oluşan Merensky seviyesini kapsayan Bush-
veld kompleksi, yaklaşık 1000 m kalınlığında anorto«
zit, piroksenit ve norit aratabakalı kritik zonu içeren Üst
Proteroziyk stotiform kayaların bir karışımıdır. Sevi-
yenin alt kısmı kilomettelerce sürekli devam eden ve
çoğu kayalarla uyumlu olarak tabakalanmış düz duran
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bir karışımıdır Seviyenin alt kısmı kilometrelerce sü-
rekli devam eden ve çoğu kayalarla uyumlu olarak taha-
kalanmış düz duran bir cevher içerir,

Rustenbur'da bu tabaka 20 ile 40 cm, kalınlığında
olup, anortozit, norit üzerinde keskin dokanäkla bulunur
ve piroksenit ile üstlenir. Cevher; dissémine pirotit,
pentlandit, kalkopirit, kübanit, millerit, valent ve nikelli
piritin küçük parçalan ile birlikte bulunan harzburjit ile
piroksen ve bîtovnit, biyotit, kromit, manyetit ve ilmenit
içerir. Platin grup mineralleri; ferroplatin, braggit, koo-
perit, sperilit, lauritli platin ve paladyumun bizmut tel-
lüridleridir, Aynca alün da bulunmaktadır.

15-20 PPm lik cevher içindeki platin minerallerinin
içeriği aşağıdaki şekilde dağılmıştır, (toplamın yüzde-
si olarak): % 60 platin, % 27 paladyum, % 5 rutenyum,
% 2.7 rodyum, % 0,7 iridyum, %0.6 osminyum ve % 4
altın.

3* Geç Magmatik Yataklar

Geç magmatik platin metal yatakları bazik inirüzif-
lerin dunit kısmı içindeki kromspinellere bağlı olarak
bulunmaktadırlar, Sideronitik bir doku ile diğer cevher-
lerden aynlan bu yataklar, İitolojik birimleri kesen cev-
her kütleleri ile temsil edilirler ki bu cevher mineralleri,
kayaç oluşturan silikatların kristalleşmesinden sonra
birikmişlerdir,

Lydenburg Bölgesi: Lydenburg bölgesi, Bushveld
Kompleksi'nin yatay magmatik kayalarını kesen ve pla-
tin taşıyan dunitin derine doğru dalan pipolarını kapsar
(Şekil 1). Bu bacaların çapı 10 ile 100 m., derinliği de
300 m, ye kadar varmaktadır.

Merkez cevher zonu, olivinli dunitin kenar zonu ile
çevrelenen hortonolitli dunit içerir ve daha dışa doğru
piroksenit ile norit yer almaktadır. Cevher, demirce zen-
gin olivin ve tali miktarda flogopit, hornblend, diallaj,
ilmenit, manyetit, kromit ve platin mineralleri içermek-
tedir. Platin metalleri içeriği cevher taşıyan pipoların
merkezine doğru artıp, 2 ile 30 PPm arasında değiş-
mekte ve bazen 60 PPm'e de varabilmektedir,

Nizhni-Tagil Bölgesi: Nizhni-Tagil Ural platin ku-
şağının bir parçası olup, masifin orta kısmı platin taşı-
yan duniti içerir. Bu dunit dışa doğru piroksenit ve gab-
ro zonu üe çevrelenir (Şekil 2),

Platin grup metalleri iki şekilde oluşmuştur:
1, Dunit zonu boyunca düşük dereceli dağılmış ola-

rak,
2, En çok poUeksen ve nidoplatin ve daha az iridos-

min, platin taşıyan iridyum, laurit ve stibiopalladinit
bulunduran platin minerallerince zenginleşmiş kromit
cep ve pipoları şeklinde, Aynca kubanit ve pentlandit
de mevcuttur.

4. Plaser Yataklar
Platin metalleri ve minerallerinin çoğu yüzey etkile-

rine karşı dayanıklıdır, Birincil platinli kayaçlann su
ve hava etkisiyle yıkanmış ve ufalanmış yüzey kesim-
lerinde, zor çözünen ve taşman kalıntılar olarak platin
metalleri zenginleşir. Birincil cevherleşme fakirse,
elüvyal zenginleşmeler de çoğunlukla işletilebilir cev-
herler vermezler. Buna karşın birincil bir platin cevhe-

rinin oksidasyon zonu çok daha ilginçtir. Demir şapka
zonunda diğer dayanıklı minerallerle birlikte, demirli
platin, platiniridyum, sperilit ve altm zenginleşerek
elüvyal plaserler oluşur. Kil, toprak, kum ve kaya parça-
larından ibaret olan bu plaserlerin derin tasımlan en
yüksek platin tenörlerini içerirler.

Platin minerallerinin plaser yatakları polieksen, pla-
tin, ferroplatin, kuproplatin, iridoplatin, nevyanskjt, ru-
tenyum nevyanskit ile iridyum ve platin alün içerir.
Alüvyal plaserlerdeki platin minerallerinin içeriği, metre
küpde bir kaç yüz gram ile bir kaçmiligram arasında de-
ğişir.

KULLANIM ALANLARI
Kıymetli metaller grubundan olan platin; % 50 elekt-

rik mühendisliğinde kataliz olarak, % 25 otomobil ve
ilaç emdüstrisinde ve geri kalan % 10fu da mücevherat
yapımında kullanılmaktadır. Diğer platin grubu metalle-
rin teknik önemi, platin, altın ve gümüş gibi asil metal-
lerle yaptıkları alaşımlardan ileri gelmektedir.

Batı dünyasında 1989 yıimda toplam platin talebi
3,465 milyon troy onsdur. Bu talep 1988*e göre % 5
düşmüştür. Aynı yıl batı dünyasında platin talebinin %
75'i mücevher ve oto katalizör sektörlerinde (sırasıyla %
38-% 37) kullanılmıştır,

Batı Avrupada hava kirlenmesini azaltmak için oto
katalizör kullanımı, büyüyen bir harekettir. 1989 yık
içinde İsviçre, Norveç ve İsveç'te satılan tüm yeni ara-
balarda katalizör bağlanması istenmiş, ancak bu konuda
kanunlar ne kadar sert olsalar da henüz bir sonuç verme-
miştir.

TÜRKİYE OFİYOLİTLERİNE BAĞLI
K R O M İ T L E R İÇİNDE BULUNAN PLATİN
GRUBU METAL VE MDJERALLERİN
DURUMU

Türkiye'de ekonomik platin grubu metaller bulunma-
makla beraber, bazı kromitli bölgelerde yapılan incele-
meler sonucunda bir takım platin grubu metallere rastla-
nılmıştır,

Guleman krom yataklarından alınmış örneklerde
platin grubu metallerin dağılımı Tablo. 2 de görülmek-
tedir.

Tablo 2, Guleman kromit örnekleri analiz sonuçlan
(Talkington ve Watkinson, 1989).

Table, 2- Analisis results from Guleman chromite samp-
les (TaMngton veWatkinson, 1989)
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Bu değerlere göre Guleman'da; platin grubu mineral-
lerden rutheniridosmin, rutenosmiridyum ve iridosmin
minerallerinin varlığı belirlenmiştir (Talkington ve
Watkinson, 1989). Aynı kişiler tarafından Fethiye'de
laurit minerali saptanmıştır,

Mersin ofîyolitlcrinden alman kromitler içerisinde
platin grubu metallerin bir kaç PPb ile 100 PPb arasıda
değiştiği bildirilir (Yaman, 1991). Aynca, Kızüdağ
(Hatay)» ofiyoliti içindeki kromitlerde de osmiyum mi-
neralinin varlığı belirlenmiştir (Anıl ve Yaşar, 1989).

Muğla-Köyceğiz-Dalaman çayı kumlan içerisinde
yer yer eser miktarda platin tanelerine rastlanılmıştır
(MoÛy, 1961), Platin taneleri üzerinde yapılan mteop-
rob analizleri sonucunda bu tanelerin ferroplatin olduğu
ortaya çıkmıştır (Çağatay, 1979).

DÜNYA HAMMADDE DURUMU

Keşfedilip üretilmeye başlandığı 1735 yılından
1970'li yıllara kadar üretilmiş olan platinin % 70 i pla-
ser yataklardan, % 30fu birincil yataklardan elde edü-
mistir. Ancak platin piaserierinin çoğunun tükenmiş ol-
ması nedeniyle, birincil yataklardan elde edilen platin
miktarı her geçen yıl daha ağır basmaktadır.

Dünya platin üretiminin % 98 i sadece 8 bölgeden
çıkarılmaktadır, Bunlar içinde 4 esas platin bölgesi;
Ural (Rusya), Bushveld (Güney ÂMka Cumhuriyeti),
Sudbury (Kanada) ve Choco (Kolombiya) yataklarının
dünya platin üretiminin % 96 sim verdiği düşünülürse,
platinin ne derece ender bir metal olduğu daha kolay an-
laşılır.
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19801i yularda ise 19701i yılların tersine bir durum
görülmektedir, Plaser yataklarda üretim düşerken biricil
yataklardan olan üretim artmıştır. Dünya platin üreti-
mindeki önemli ülkeler ve rezervleri Tablo. 3 ve Tablo,
4 de verilmiştir,

STRATIFORM VE P O D I F O R M MASİFLERE
BAĞLI PLATİN GRUBU M E T A L L E R M N
KARŞILAŞTIRILMASI

Stratiform ve podiform yataklara bağlı platin grubu
metalleri karşılaştucacak olursak; genellikle podifoım
tipi yatakların Cr2O3 ee zengin olmalarına karşın platin
grubu metaller yönünden fakir olduğu, stratiform komp-
lekslere bağlı yatakların ise Cr2Q3 ce daha fakir ve pla-
tin grubu metallerce daha zengin olduğu söylenebilir,

Ofiyolitik kromitlerde platin grubu mineraller olduk-
ça incedir (<10 m), Tüm PGMler kromit içerisinde olup
intersiyel silikat fazlarda kesinlikle bulunmazlar (Le-
gendre ve Auge, 1985), Genelde izole veya iki fazlı ta-
neler halinde bulunurlar, PGMleri içeren mineral genel-
de kendi aralarında yaptıkları alaşımlar (Os=Ir-Ru) sül-
fürler (Ru, Ös, As, S) veya platin grubuna dahil olma-
yan element alaşımları (Ni-Pt) şeklinde bulunurlar,
Ofiyolitik faomitlerde en çok alaşım mineralleri görü-
lür. Bunun doğal sonucu olarak Jeokimyasal açıdan Ös-
Ir-Ru un kromit içerisinde Pt, Rh ve Pd a oranda daha
fazla yoğunlaştıkları görülür (Page ve diğ,, 1982). An-
cak bu olgu değişik masiflere bağlı krom yataklarında
değişik oranlar verebilmektedir. Örneğin Guleman
kromlarında Os-lr-Ru alaşımları daha fazla gözlenmiş-
ken Torodos masifinde sülfidli PGE 1er daha fazla izlen-
miştir (Legendre, 1985).

Mineralojik yapısı ne olursa olsun, ofiyolitik kromit-
1er PGM bakımında oldukça değişken miktarlar içere-
bilmektedir. Akarca, Yaprakh, Musalı kromitlerinde
toplam PGM miktan 162 ile 383 PPb arasında (Econo-
mou, 1985), Stillwater kompleksinde 6090 PPb (Page
ve Diğ., 1976), Bushweld kompleksinde (Von Gruene-
waldt, 1977) ise 5780 PPb civarındadır. Bu rakamlar
kümülatif süreçte oluşmuş stotifoım kromitlerin alpin
tip toomiüere göre özellMe Pt ve Pd ca oldukça zengin
olduklarını göstermektedir,

C E V H E R KALİTESİ

Platin ve platin metalleri aîaşımlannm cevherleri,
litosferde gayet düzensiz yayılmışlardır, Başta ultraba-
zik kayaçlar olmak üzere, en ince tanecikler halinde bü-
tün kayaçlarda eser miktarda bulunabilir. Ancak bunla-
rın ekonomik olabilmeleri için doğal yollarla zenginleş-
miş olmaları gerekir. Doğal zenginleşmenin, platin me«
tallerinin kendi başlarına işletine konusu olabilecekleri
düzeyde bir zenginleşme olmasına her zaman gerek
yoktur. Önemli olan bu metallerin diğer metal yatakla-
nyla gösterdikleri ilişkidir. Nitekim, işletilmekte olan
bir maden yatağında, küçük, hatta eser miktardaki pla-
tin, yan ürün olarak ilginç olabilir, Örneğin Sudbury de
1,24 g^t Pt, 1.08 gr/t Pd, 0,08 gr/t ir, 0.035 gr/t Os te-
nörlermden; Witwatersrand da 0.025-0.003 gr/t Os te-
nörlerinden yararlanılmaktadır (Öztunah, 1973),

Platin yataklan, tenörleri en düşük cevherlerden biri
olduklanndan içerdikleri metal miktarına göre değerlen-

dirilir. Birincil yataklar, yalnız platin için işletilecekse,
uygun tenor yanında (10 gr/t Pt den fazla) büyük rezerv-
leri olmalıdırlar, Plaser yataklan, daha az yatırımla iş-
letilebilen yataklar olduklanndan, küçük rezervlerle de
ekonomik olabilirler,

İçerdikleri platin metal miktanna göre, platin yatak-
lanndaki büyüklük kavramı aşağıdaki şekilde sınıflan»
duılabilir (Öztunalı, 1973):

Çok küçük yataklar 2500 kg platin metale
kadar

Küçük yataklar

Orta büyüklükteki yataklar

Büyük yataklar

Çok büyük yataklar

2500-15000 kg platin
metale kadar

15000-50000 kg platin
metale kadar

50000=250000 kg pla-
tin metale kadar
250000 kg Pt metalden
fazla

Yalnız platin için işletilen birincil magmaük yatak-
lan, dört grubta toplayabiliriz:

1. Dunit ve piroksenlerde, demirli platin-kromit cev-
herleri,

2, Serpantîniüerde osmMdyum cevherleri,
3. Bazik ve ultrabazik kayaçlardaki arsenid ve sül-

fürler içindeki platinarsenid (speriiit), platin sülfür (ko-
pent), paladyum sülfür ve paladyum antimonit (palladi-
nit) cevherleri.

4, Çoğunlukla altınlı damarlıdaki pnömatolitik ve
hidrotemal osmiridyum paladyum cevherleri.

Bu cevherlerin ortalama asgari işletme tenörleri 5-
10 gr/t Pt dolayındadır. Platin fiyatlarının yüksek oldu-
ğu yıllarda, endüstriyel asgari tenor, 3-4 gr/t Pt dolayına
kadar düşer.

Birincil yataklara oranla çok daha büyük ekonomik
önemleri olan plaser yataklanndaki tenor ilişkileri çok
farklıdır. Büyük üretimli baggerlerle işletilen plaserler-
de, ortalama 0,1 gr/t Pt tenörleri ilginçtir. Endüstriyel as-
gari tenörîer 0,05 gr/t Pt e kadar düşebilmektedir.

ARAMA, İŞLETME, HAZIRLAMA

Platin yataklannın jeolojik konumu, tipi, mzerv ve
tenörleri, arama işletme ve hazırlama yöntemlerini etki-
ler. Özellikle birincil yataklarda platin, demirli platin ha-
linde zuhur ettiğinden, gri rengi nedeniyle altın ve hatta
gümüş gibi göze çarpmaz.

Plaser yataklarda tanınması ve bulunması, yüksek
özgül ağırlığı sayesinde daha kolaydır. Diğer ağır mine-
rallerle (altın, toomit, ilmenit vs,) birlikte kolay yıkanır
ve saptanır. Platin plaserleri, ultrabazik kayaçların az
veya çok yakınlarında veya hinterlandı jıltrabazik olan
plaserlerde oluştuklarından, bu tür bölgelerin özel ola-
rak platin açısından elden geçirilmeleri gereklidir.

Birincil platin cevherlerinin tanınması çok daha zor-
dur. Ancak bu cevherle, istisnasız ultrabaziklerde oluş-
tuklanndan, bu tür kayaçlar özel bir dikkatle incelenme-
lidir, Kayaçlann içerdiği cevher miktannı arazide sapta-
ma olanağı yoktur. Numunelerin laboratuvarda incelen-
meleri ve analiz edilmeleri gereklidir,
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Platin grubu elementlerinin nabit oluşumları ender
olarak birincil yataklardan itibaren işletilir. Bu tür cev-
herler mineralleri daha ziyade gabro ve peridotitlere ya-
kın kırıntı yataklarından itibaren elde edilirler, Diğer
taraftan platin, pkotin.penüandit, pirit ve kalkopirit için-
de saklı olarak bulunabilmekte ve bu şekilde de büyük
ekonomik öneme sahip olabilmektedir (Bushveld Masi-
fi).

Platin cevherlerinin hazırlanması çok önemli ve he-
nüz tamamen çözümlememiş bir sorundur. Cevher ha-
zırlamada kullanılan başlıca yöntemler;

1. Yaş mekanik yöntemler

% Flotasyon

3, Metalürji yöntemleridir.

Şekil. 1- Mooihoek platin içeren pipe (Simirnov,
1983)

a, HortonoHtlİ dunit ile tomît ve platin grubu metal
birikimleri;

b* HortonolitH dunit daykları;
c. Oliv inli dunit;
d. Piroksenit;
e. Norit,

Figure, 1- The Mooihoek platinum-bearing pipe (Simi-
nov?1983)

a, Hortonolite dunîte with chromite and platinum-
group metals accumulations;

b, Hortonolite dunite dikes;
c, Olivine dunite;
d, Pyroxenite;
e, Norite,

Şekil 2- Platin taşıyan Nizhni-Tagil masifinin jeolojik
yapısı (Simirnov ve diğ,, 1983),

a, Dunit ile krom spinelidler ve platin grubu metal bi-
rikimleri;

b. Apodunit serpantinitler;
es Pkoksenitler;
d, Gabro;
e, Apogabro amfibolitler;
f, Mikaşistler;
g, Kristalin şistler;
h, Kireçtaşları.

Figure, 2- Geological sfructure of tiıe Nizhni-Tagil pla-
tinum-bearing massif (Simirnov et all., 1983).

a, Dunite with ehrome-spinellides and platinum-
group metals accumulations;

b, Àpodunite serpantinites;
c, Pyroxenites;
d, Gabbro;
e, Apogabbro amphibolites;
f, Mca schists;
g* Crystalline schists;
h. Limestones,
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PL AHN METALLERİNİN FİYATLARI

İridyum $/troz

$/trozPaladyum
Londra

New York
Platin $/troz

Londra
New York

Rodyum $/tr oz
Üretici

Birleşmiş Milletler
Rutenyum $/tr oz

Üretici
Birleşmiş Milletler

10/5/90 320.00

25/5/90 121.25

Haziran 122.25

25/5/90 500.00
Haziran İşlem görmedi

24/5/90 2,500

24/5/90 2,450-2,500

21/3/88 67,00

17/5/90 62,00-69.00

SONUÇ VE Ö N E R İ L E R

1. Ultrabazik kayaçlarda daha çok platin, iridyum,
osmiyum üçlüsü bulunmaktadır. Bazik kayalarda ise
platin ve paladyum varsa da paladyum daha fazladır.
Platine nabit halinde ultrabazik kayaçlarda, sülfürler ha-
linde nikel ve bakır ile birlikte bazik kayaçlarda rastla-
nılmaktadır.

2. Platin yatakları tenörleri en düşük cevherlerden
biri olduklarından içerdikleri metal miktarına göre de-
ğerlendirilirler, Birincil yataklar, yalnız platin için işle-
tilecekse, uygun tenor yanında büyük rezervli olmalı-
dırlar, Plaser yatakları daha az yatırımla işletilebilen
yataklar olduklarından, küçük rezervle de ekonomik
olabilirler.

3. Platin plaserleri, ultrabazik kayaçlann yakınların-
da oluştuklarından, bu tür bölgelerin platin açısından
özel olarak elden geçirilmeleri gereklidir. Birincil pla»
tin cevherleri de istisnasız ulttBbazik kayaçlarda oluş»
tuklanndan, bu tür kayaçlar özel bir dikkatle incelenme-
lidir.
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