
P.G.M.P.G.M.
ΜέταλλαΜέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : : ΚΑΖΑΚΗΣΚΑΖΑΚΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 33963396

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : : ΒΑΒΕΛΙΔΗΣΒΑΒΕΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20062006



ΛΕΞΕΙΣΛΕΞΕΙΣ--ΦΡΑΣΕΙΣΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑΚΛΕΙΔΙΑ

ΕυγενήΕυγενή μέταλλαμέταλλα

ΠολύτιμαΠολύτιμα μέταλλαμέταλλα

ΥγρομαγματικάΥγρομαγματικά κοιτάσματακοιτάσματα

ΒαρυτομετρικόςΒαρυτομετρικός διαφορισμόςδιαφορισμός

ΑπόθεσηΑπόθεση

ΧρωμίτηςΧρωμίτης

ΟρυκτάΟρυκτά--ΚράματαΚράματα

ΠαραγωγήΠαραγωγή

ΚαταλύτηςΚαταλύτης



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤαΤα μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου λευκόχρυσουλευκόχρυσου ((PGMPGM) ) είναιείναι μιαμια οικογένειαοικογένεια έξιέξι
μετάλλωνμετάλλων πουπου έχουνέχουν παρόμοιεςπαρόμοιες ατομικέςατομικές δομέςδομές, , πουπου οδηγούνοδηγούν σεσε κάποιακάποια
ομοιότηταομοιότητα στιςστις χημικέςχημικές, , φυσικέςφυσικές καικαι μηχανικέςμηχανικές ιδιότητεςιδιότητες..
ΤαΤα μέταλλαμέταλλα αυτάαυτά είναιείναι οο ΛευκόχρυσοςΛευκόχρυσος ( ( PtPt ), ), τοτο ΙρίδιοΙρίδιο (( IrIr ), ), τοτο ΌσμιοΌσμιο ((OsOs),),
τοτο ΠαλλάδιοΠαλλάδιο (( PdPd ), ), τοτο ΡόδιοΡόδιο (( RoRo ), ), τοτο ΡουθήνιοΡουθήνιο ( ( RuRu ) ) καικαι ανήκουνανήκουν στηνστην
VIII VIII ΟμάδαΟμάδα τουτου ΠεριοδικούΠεριοδικού ΠίνακαΠίνακα μαζίμαζί μεμε τοτο ΣίδηροΣίδηρο ( ( FeFe ), ), τοτο ΝικέλιοΝικέλιο ( ( NiNi ) ) 
καικαι τοτο ΚοβάλτιοΚοβάλτιο ( ( CoCo ).).

ΈχουνΈχουν παρόμοιαπαρόμοια γεωχημικήγεωχημική συμπεριφοράσυμπεριφορά καικαι έχουνέχουν τητη τάσητάση νανα
συγκεντρώνονταισυγκεντρώνονται μαζίμαζί στηστη φύσηφύση. ΕμφανίζονταιΕμφανίζονται ωςως κράματακράματα ήή ενώσειςενώσεις
στιςστις αποθέσειςαποθέσεις μεταλλοφόρωνμεταλλοφόρων κοιτασμάτωνκοιτασμάτων, , πουπου συνδέονταισυνδέονται μερικέςμερικές
φορέςφορές μεμε τοτο χρυσόχρυσό, , τοτο νικέλιονικέλιο, , τοτο χαλκόχαλκό καικαι τοτο χρώμιοχρώμιο..
ΤαΤα μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου λευκόχρυσουλευκόχρυσου ((PGMPGM), ), μαζίμαζί μεμε τοτο ΧρυσόΧρυσό ( ( AuAu ) ) 
καικαι τοτο ΑσήμιΑσήμι ( ( AgAg ), ), είναιείναι ταξινομημέναταξινομημένα ωςως ευγενήευγενή μέταλλαμέταλλα λόγωλόγω τηςτης
υψηλήςυψηλής αντίστασήςαντίστασής τουςτους στηνστην οξείδωσηοξείδωση καικαι τητη διάβρωσηδιάβρωση..



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤαΤα PGMPGM έχουνέχουν εξαιρετικέςεξαιρετικές φυσικέςφυσικές καικαι χημικέςχημικές ιδιότητεςιδιότητες πουπου τατα έχειέχει
καταστήσεικαταστήσει απαραίτητααπαραίτητα στοστο σύγχρονοσύγχρονο βιομηχανικόβιομηχανικό κόσμοκόσμο..
ΈχουνΈχουν άριστεςάριστες καταλυτικέςκαταλυτικές ιδιότητεςιδιότητες,, χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται ευρέωςευρέως στηστη
χημικήχημική βιομηχανίαβιομηχανία καικαι μέσαμέσα στουςστους καταλυτικούςκαταλυτικούς μετατροπείςμετατροπείς τωντων
αυτοκινήτωναυτοκινήτων..

ΗΗ μεγάλημεγάλη έλλειψήέλλειψή τωντων PGMPGM τατα καθιστάκαθιστά σανσαν πολύτιμαπολύτιμα μέταλλαμέταλλα. . 
ΗΗ παραγωγήπαραγωγή τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου αντιστοιχείαντιστοιχεί μόλιςμόλις στοστο 1/13 1/13 τηςτης

παγκόσμιαςπαγκόσμιας παραγωγήςπαραγωγής τουτου XXρυσούρυσού ((πουπου είναιείναι έναένα σπάνιοσπάνιο μέταλλομέταλλο) .) .
ΠαγκοσμίωςΠαγκοσμίως, , παράγεταιπαράγεται 5 5 εκατομμύριαεκατομμύρια φορέςφορές περισσότεροςπερισσότερος ΣίδηροςΣίδηρος

απόαπό ότιότι οο ΛευκόχρυσοςΛευκόχρυσος ..
ΣεΣε σύγκρισησύγκριση μεμε τητη τιμήτιμή τουτου ΧρυσούΧρυσού κατάκατά τοτο 2005 2005 οο ΧρυσόςΧρυσός κόστιζεκόστιζε 420420--

450$ 450$ ηη ουγκιάουγκιά ενώενώ οο ΛευκόχρυσοςΛευκόχρυσος 860860--900$ 900$ ηη ουγγιάουγγιά.                                          .                                          
. ( ( 1 1 ουγγιάουγγιά = 28,34 = 28,34 γραμμάριαγραμμάρια ))



ΓΕΝΕΣΗΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΠΛΑΤΙΝΟΕΙΔΩΝΠΛΑΤΙΝΟΕΙΔΩΝ

ΜάγμαΜάγμα είναιείναι τοτο φυσικόφυσικό λιωμένολιωμένο υλικόυλικό πουπου περιέχειπεριέχει σεσε διάλυσηδιάλυση πυριτικέςπυριτικές
ενώσειςενώσεις ,,οξείδιαοξείδια μετάλλωνμετάλλων καικαι διαφορετικέςδιαφορετικές ποσότητεςποσότητες ρευστώνρευστών ουσιώνουσιών, , 
πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τοτο φλοιόφλοιό ήή//καικαι τοντον ανώτεροανώτερο μανδύαμανδύα..ΟιΟι θερμοκρασίεςθερμοκρασίες
τουτου μάγματοςμάγματος κυμαίνονταικυμαίνονται απόαπό 625 625 CC ((ΌξιναΌξινα μάγματαμάγματα) ) μέχριμέχρι πάνωπάνω απόαπό
1200 1200 CC ((ΒασικάΒασικά μάγματαμάγματα).).ΣτηΣτη σύστασησύσταση τουτου μάγματοςμάγματος συμμετέχουνσυμμετέχουν
δύστηκταδύστηκτα συστατικάσυστατικά καθώςκαθώς καικαι πτητικάπτητικά συστατικάσυστατικά..
ΚατάΚατά τηντην είσοδοείσοδο τουτου μάγματοςμάγματος στοστο μαγματικόμαγματικό θάλαμοθάλαμο αρχίζειαρχίζει ηη ελάττωσηελάττωση
τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας καικαι τηςτης πίεσηςπίεσης τουτου μάγματοςμάγματος καικαι αρχίζειαρχίζει ηη αποβολήαποβολή
κρυστάλλωνκρυστάλλων ορυκτώνορυκτών, , τωντων οποίωνοποίων ηη σύστασησύσταση εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό τητη σύστασησύσταση
τουτου μάγματοςμάγματος..

ΤοΤο τήγματήγμα μεμε τητη διαδοχικήδιαδοχική αυτήαυτή αποβολήαποβολή βασικώνβασικών συστατικώνσυστατικών αποκτάαποκτά
σταδιακάσταδιακά διοριτικήδιοριτική καικαι τελικάτελικά γρανιτικήγρανιτική σύστασησύσταση, , διεργασίαδιεργασία πουπου
χαρακτηρίζουμεχαρακτηρίζουμε ωςως διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τουτου μάγματοςμάγματος ..

ΗΗ συμμετοχήσυμμετοχή τωντων πτητικώνπτητικών συστατικώνσυστατικών μέχριμέχρι σσ’’αυτήαυτή τητη φάσηφάση είναιείναι
περιορισμένηπεριορισμένη. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια τατα πτητικάπτητικά συστατικάσυστατικά αποδεσμεύονταιαποδεσμεύονται καικαι
φεύγουνφεύγουν έξωέξω απόαπό τοτο μαγματικόμαγματικό θάλαμοθάλαμο ..



ΥγρομαγματικάΥγρομαγματικά KKοιτάσματαοιτάσματα

ΤαΤα κοιτάσματακοιτάσματα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου λευκόχρυσουλευκόχρυσου PGMPGM προέρχονταιπροέρχονται απόαπό
κλασματικήκλασματική κρυστάλλωσηκρυστάλλωση. . ΤαΤα κράματακράματα τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου συναντώνταισυναντώνται
μέσαμέσα σεσε υπερβασικάυπερβασικά πετρώματαπετρώματα καικαι βρίσκονταιβρίσκονται μαζίμαζί μεμε κοιτάσματακοιτάσματα
χρωμίτηχρωμίτη καικαι αδάμαντααδάμαντα..

ΤαΤα οξείδιαοξείδια τωντων βαρέωνβαρέων μετάλλωνμετάλλων επειδήεπειδή είναιείναι δυσδιάλυταδυσδιάλυτα στοστο πυριτικόπυριτικό
τήγματήγμα, , κρυσταλλώνονταικρυσταλλώνονται ωςως πρώταπρώτα προπρο’’ιι’’όνταόντα καικαι βυθίζονταιβυθίζονται προςπρος
βαθύτεραβαθύτερα σημείασημεία λόγωλόγω τουτου μεγαλύτερουμεγαλύτερου ειδικούειδικού βάρουςβάρους. . ΗΗ διαφοράδιαφορά
ειδικούειδικού βάρουςβάρους τήγματοςτήγματος--μεταλλικώνμεταλλικών ορυκτώνορυκτών καικαι τοτο ιξώδεςιξώδες τουτου
τήγματοςτήγματος καθορίζουνκαθορίζουν τητη μορφήμορφή μεταλλεύματοςμεταλλεύματος ((συμπαγήςσυμπαγής, , ταινιωτήταινιωτή, , 
διάσπαρτηδιάσπαρτη κκ..λλ..ππ. ). )



ΙζηματογενήΙζηματογενή κοιτάσματακοιτάσματα

ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια σχηματισμούςσχηματισμούς πουπου έχουνέχουν προκύψειπροκύψει απόαπό τηντην αποσάθρωσηαποσάθρωση
συνεκτικώνσυνεκτικών πετρωμάτωνπετρωμάτων, , τητη μεταφοράμεταφορά καικαι απόθεσηαπόθεση τωντων υλικώνυλικών σεσε άλλεςάλλες
θέσειςθέσεις καικαι πουπου φιλοξενούνφιλοξενούν χρήσιμαχρήσιμα ορυκτάορυκτά σεσε εκμεταλλεύσιμηεκμεταλλεύσιμη ((ήή όχιόχι) ) 
ποσότηταποσότητα..

ΔημιουργούνταιΔημιουργούνται απόαπό τητη μεταφορικήμεταφορική δράσηδράση ρεμμάτωνρεμμάτων καικαι ποταμώνποταμών..
ΗΗ δημιουργίαδημιουργία τωντων προσχωματικώνπροσχωματικών κοιτασμάτωνκοιτασμάτων δενδεν είναιείναι παράπαρά έναςένας
μηχανισμόςμηχανισμός κατάκατά τοντον οποίοοποίο στηστη φύσηφύση μεμε τητη βαρύτηταβαρύτητα επιτυγχάνεταιεπιτυγχάνεται
διαχωρισμόςδιαχωρισμός τωντων βαρέωνβαρέων καικαι ανθεκτικώνανθεκτικών ορυκτώνορυκτών απόαπό τατα ελαφριάελαφριά ήή//καικαι
ασταθήασταθή διαδια μέσουμέσου τηςτης κινήσεωςκινήσεως τουτου νερούνερού. . ΗΗ διεργασίαδιεργασία σχηματισμούσχηματισμού τωντων
κοιτασμάτωνκοιτασμάτων αυτώναυτών συμβαίνεισυμβαίνει σεσε δύοδύο στάδιαστάδια::
1)1) ΕλευθέρωσηΕλευθέρωση τωντων χρήσιμωνχρήσιμων ορυκτώνορυκτών απόαπό τοντον μητρικόμητρικό σχηματισμόσχηματισμό μεμε
τητη διεργασίαδιεργασία τηςτης αποσαθρώσεωςαποσαθρώσεως..
2)2) ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση καικαι εντοπισμόςεντοπισμός σεσε κοίτασμακοίτασμα αυτώναυτών τωντων ορυκτώνορυκτών..



ΟΡΥΚΤΑΟΡΥΚΤΑ--ΚΡΑΜΑΤΑΚΡΑΜΑΤΑ

ΚΥΒΙΚΟΚΥΒΙΚΟ((Ir,Pt,OsIr,Pt,Os ……))
IrIr>80%>80%

IrIr
ΙΡΙΔΙΟΙΡΙΔΙΟ

ΚΥΒΙΚΟΚΥΒΙΚΟ((Ir,Ru,Rh,Pt)AsSIr,Ru,Rh,Pt)AsSΙΡΑΡΣΙΤΗΣΙΡΑΡΣΙΤΗΣ

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΕΞΑΓΩΝΙΚΟOs,Os,……..
Os>80%Os>80%

OsOs
ΟΣΜΙΟΟΣΜΙΟ

ΚΥΒΙΚΟΚΥΒΙΚΟ((IrIr0.570.57OsOs0.350.35PtPt0.030.03RuRu0.030.03--
RhRh0.010.01FeFe0.010.01CuCu<0.01<0.01))ΟΣΜΙΡΙΔΙΟΟΣΜΙΡΙΔΙΟ

ΚΥΒΙΚΟΚΥΒΙΚΟPtPt1.001.00AsAs1.991.99SbSb0.010.01ΣΠΕΡΡΙΛΙΤΗΣΣΠΕΡΡΙΛΙΤΗΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟPtPt0.630.63PdPd0.240.24NiNi0.120.12SS1.011.01
PtPt0.640.64PdPd0.270.27NiNi0.140.14SS1.001.00ΜΠΡΑΚΙΤΗΣΜΠΡΑΚΙΤΗΣ

ΤΡΙΚΛΙΝΕΣΤΡΙΚΛΙΝΕΣ((PdPd7.997.99CuCu0.010.01))(As(As2.52.5SbSb0.50.5))ΑΡΣΕΝΟΠΑΛΛΑΔΙΝΙΤΗΣΑΡΣΕΝΟΠΑΛΛΑΔΙΝΙΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΟΡΥΚΤΟΟΡΥΚΤΟ



ΟΡΥΚΤΑΟΡΥΚΤΑ--ΚΡΑΜΑΤΑΚΡΑΜΑΤΑ

ΚΥΒΙΚΟΚΥΒΙΚΟ((Ru,Os,IrRu,Os,Ir))SS22ΛΑΟΥΡΙΤΗΣΛΑΟΥΡΙΤΗΣ

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΕΞΑΓΩΝΙΚΟPd(Te,BiPd(Te,Bi))ΚΟΤΟΥΛΣΚΙΤΗΣΚΟΤΟΥΛΣΚΙΤΗΣ

ΕΞΑΓΩΝΙΚΟΕΞΑΓΩΝΙΚΟOsOs0.530.53IrIr0.410.41RuRu0.040.04FeFe0.010.01PtPt<0.01<0.01RhRh<0.01<0.01ΙΡΙΔΟΣΜΙΟΙΡΙΔΟΣΜΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣΤΥΠΟΣΟΡΥΚΤΟΟΡΥΚΤΟ



ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΟΣΤΟNN ΚΟΣΜΟΚΟΣΜΟ
ΌπωςΌπως έχουμεέχουμε είδηείδη αναφέρειαναφέρει τατα PP..GG..MM. . τατα συναντάμεσυναντάμε μέσαμέσα σεσε υγρομαγματικάυγρομαγματικά
κοιτάσματακοιτάσματα……ΟιΟι σπουδαιότερεςσπουδαιότερες χώρεςχώρες παραγωγήςπαραγωγής είναιείναι ηη ΝότιοςΝότιος ΑφρικήΑφρική, , ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.., , ηη
ΡωσίαΡωσία καικαι κατάκατά δεύτεροδεύτερο λόγολόγο οο ΚαναδάςΚαναδάς καικαι ηη ΖιμπάμπουεΖιμπάμπουε. . ΣτοΣτο κεφάλαιοκεφάλαιο αυτόαυτό θαθα
μιλήσουμεμιλήσουμε αναλυτικάαναλυτικά γιαγια ορισμέναορισμένα κοιτάσματακοιτάσματα PP..GG..MM.. ανάανά τοντον κόσμοκόσμο ..

Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΡΩΣΙΑ

Η.Π.Α.

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΚΑΝΑΔΑΣ



ΝότιοςΝότιος ΑφρικήΑφρική
ΤοΤο βασικόβασικό σύμπλεγμασύμπλεγμα τουτου
BushveltBushvelt βρίσκετεβρίσκετε στηστη ΝότιοΝότιο
ΑφρικήΑφρική κοντάκοντά στοστο RustenburgRustenburg
καικαι είναιείναι έναένα απόαπό τατα μεγαλύτεραμεγαλύτερα
κοιτάσματακοιτάσματα Cr Cr στοστο κόσμοκόσμο. . ΈχειΈχει
έκτασηέκταση 95.00095.000τμτμ καικαι τατα
αποθέματααποθέματα τουτου είναιείναι περίπουπερίπου
6.000 6.000 εκεκ..τόνοιτόνοι.. ΑπόΑπό τοτο 19701970--1980 1980 
τατα κέρδηκέρδη έφτασανέφτασαν σταστα
240240εκεκ..δολδολ. . καικαι τατα 145 145 εκεκ..δολδολ..
προήλθανπροήλθαν απόαπό τατα PP..GG..MM.. ..ΤαΤα
κοιτάσματακοιτάσματα τουτου χρωμίτηχρωμίτη είναιείναι
στρωματόμορφαστρωματόμορφα καικαι
εναλλάσσονταιεναλλάσσονται μεμε βασικάβασικά καικαι
υπερβασικάυπερβασικά πετρώματαπετρώματα..
ΈχουνΈχουν πάχοςπάχος απόαπό λίγαλίγα
εκατοστάεκατοστά έωςέως 2 2 μέτραμέτρα. . ΜέσαΜέσα στοστο
κοίτασμακοίτασμα τουτου χρωμίτηχρωμίτη
εντοπίστηκανεντοπίστηκαν καικαι PP..GG..MM. .. .ΗΗ
παραγωγήπαραγωγή τωντων PP..GG..MM.  .  στοστο
BushveltBushvelt αποτελείαποτελεί τοτο 50%50% τηςτης
παγκόσμιαςπαγκόσμιας παραγωγήςπαραγωγής..

RUSTENBURG



ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..
ΣτιςΣτις ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.. εκμετάλλευσηεκμετάλλευση τωντων PP..GG..MM.. έχουμεέχουμε στηστη νότιανότια ΜοντάναΜοντάνα στοστο StillwaterStillwater
απόαπό τηντην εταιρίαεταιρία Stillwater Mining CompanyStillwater Mining Company..ΤαΤα PP..GG..MM. . βρίσκονταιβρίσκονται μαζίμαζί μεμε έναένα
κοίτασμακοίτασμα στρωματόμορφουστρωματόμορφου χρωμίτηχρωμίτη. . ΤαΤα χρωμιτοφόραχρωμιτοφόρα στρώματαστρώματα είναιείναι
περίπουπερίπου 14 14 μεμε πάχοςπάχος απόαπό λίγαλίγα εκατοστάεκατοστά έωςέως 4 4 μέτραμέτρα..

Montana



ΡΩΣΙΑΡΩΣΙΑ
ΣτηΣτη ΡωσίαΡωσία εκμετάλλευσηεκμετάλλευση τωντων PP..GG..MM. . έχουμεέχουμε στοστο TaimyrTaimyr PeninsulaPeninsula στηστη ΣιβηρίαΣιβηρία απόαπό τηντην
εταιρίαεταιρία NorilskNorilsk NickelNickel.. PP..GG..MM. . έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί καικαι στοστο MonhegorskMonhegorsk .. ΤαΤα PP..GG..MM. . 
βρίσκονταιβρίσκονται μαζίμαζί μεμε ΧρωμίτηΧρωμίτη μέσαμέσα σεσε ΓάββρουςΓάββρους, , ΝορίτεςΝορίτες, , ΠυροξενίτεςΠυροξενίτες, , ΔουνίτεςΔουνίτες..ΤαΤα
ορυκτάορυκτά πουπου έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί είναιείναι ΚοτουλσκίτηςΚοτουλσκίτης, , ΙρίδιοΙρίδιο, , ΑιματίτηςΑιματίτης, , ΧρυσόςΧρυσός, , ΧρωμίτηςΧρωμίτης, , 
ΧαλκοπυρίτηςΧαλκοπυρίτης κκ..αα..

Taimyr PeninsulaMonhegorsk



ΚΑΝΑΔΑΣΚΑΝΑΔΑΣ
ΣτονΣτον ΚαναδάΚαναδά έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί PP..GG..MM.  .  στοστο Hawk RidgeHawk Ridge μαζίμαζί μεμε
κοιτάσματακοιτάσματα ΧρωμίτηΧρωμίτη, , XXαλκούαλκού καικαι ΝικελίουΝικελίου, , καθώςκαθώς καικαι στηστη MonitobaMonitoba ..

Hawk Ridge
Manitoba



ΑΛΛΕΣΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΆλλεςΆλλες περιοχέςπεριοχές στοστο κόσμοκόσμο πουπου έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί PP..GG..MM.. είναιείναι στηστη περιοχήπεριοχή
SelousSelous στηστη ΖιμπάμπουεΖιμπάμπουε, , στηνστην ΑυστραλίαΑυστραλία, , στηστη ΠολωνίαΠολωνία, , στηστη ΣερβίαΣερβία, , στηστη
ΦιλανδίαΦιλανδία, , στηστη ΚολομβίαΚολομβία, , στηνστην ΙαπωνίαΙαπωνία, , στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα κκ..αα. .. . ..

Ν.ΑΦΡΙΚΗ

ΡΩΣΙΑ

Η.Π.Α.

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΕΛΛΑΣ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΠΑΡΑΓΩΓΗ--ΑΠΟΘΕΜΑΤΑΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΗΗ μεγαλύτερημεγαλύτερη παραγωγήπαραγωγή τωντων ΠλατινοειδώνΠλατινοειδών ((PP..GG..MM.) .) λαμβάνειλαμβάνει χώραχώρα κυρίωςκυρίως σεσε τρειςτρεις
χώρεςχώρες , , στηστη ΝότιοΝότιο ΑφρικήΑφρική, , στηστη ΡωσίαΡωσία καικαι στηνστην ΑμερικήΑμερική. . ΜικρότερεςΜικρότερες ποσότητεςποσότητες
παράγονταιπαράγονται στηστη ΖιμπάμπουεΖιμπάμπουε. . ΑκολουθούνΑκολουθούν δύοδύο κυκλικάκυκλικά διαγράμματαδιαγράμματα μεμε τητη ποσοστιαίαποσοστιαία
παγκόσμιαπαγκόσμια παραγωγήπαραγωγή τωντων PP..GG..MM. . καθώςκαθώς καικαι τητη ποσοστιαίαποσοστιαία κατανάλωσηκατανάλωση τωντων ανάανά χώραχώρα
–– ΉπειροΉπειρο..



ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια παραγωγήπαραγωγή ανάανά ΧώραΧώρα σεσε κιλάκιλά
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ΥΠΟΛΟΙΠΑΥΠΟΛΟΙΠΑ P.G.M.P.G.M.



ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ
ΟιΟι περιοχέςπεριοχές στιςστις οποίεςοποίες έχουνέχουν εντοπισθείεντοπισθεί ορυκτάορυκτά--μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου
ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα είναιείναι οιοι ακόλουθεςακόλουθες ::



ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ
ΣτοΣτο ΒουρινοΒουρινο έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί ορυκτάορυκτά--μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου

ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου μέσαμέσα σεσε έναένα υγρομαγματικόυγρομαγματικό κοίτασμακοίτασμα ΧρωμίτηΧρωμίτη. . ΗΗ περιοχήπεριοχή
ανήκειανήκει στηστη ΠελαγονικήΠελαγονική ζώνηζώνη μέσαμέσα σεσε έναένα ωκεάνιοωκεάνιο οφειολιθικόοφειολιθικό
σύμπλεγμασύμπλεγμα((ΒασικάΒασικά κκ ΥπερβασικάΥπερβασικά πετρώματαπετρώματα).).ΤαΤα ορυκτάορυκτά τηςτης ομάδαςομάδας τουτου
ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου πουπου αναγνωρίστηκαναναγνωρίστηκαν ήτανήταν ΛαουρίτηςΛαουρίτης, , κυπροκυπρο’’ιι’’ριδσίτηςριδσίτης καικαι
κράματακράματα OsOs--IrIr--RuRu.(.(ΕΕkonomoukonomou--EliopoulosEliopoulos))

ΣτοΣτο ΤριάδιΤριάδι ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης έχουνέχουν εντοπιστείεντοπιστεί ορυκτάορυκτά--μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου
ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου ( ( ΛαουρίτηςΛαουρίτης ) ) μέσαμέσα σεσε έναένα υγρομαγματικόυγρομαγματικό κοίτασμακοίτασμα ΧρωμίτηΧρωμίτη..
( ( ΚΚ..ΜΜ..ΜΜichailidisichailidis & & MM..KK..VavelidisVavelidis ))

ΣτηΣτη ΣκύροΣκύρο μέσαμέσα σεσε έναένα οφειολιθικόοφειολιθικό σύμπλεγμασύμπλεγμα έχουνέχουν εντοπισθείεντοπισθεί ορυκτάορυκτά--
μέταλλαμέταλλα τηςτης ομάδαςομάδας τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου μαζίμαζί μεμε ΧρωμίτηΧρωμίτη. . ΒρίσκονταιΒρίσκονται μέσαμέσα σεσε
ΧαρτσουργίτεςΧαρτσουργίτες καικαι ΔουνίτεςΔουνίτες. . ΤαΤα ορυκτάορυκτά τηςτης ομάδαςομάδας τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου πουπου
αναγνωρίστηκαναναγνωρίστηκαν ήτανήταν ΛαουρίτηςΛαουρίτης καικαι ΣπεριλλίτηςΣπεριλλίτης. (. (ΕΕkonomoukonomou--EliopoulosEliopoulos))

ΣτηΣτη περιοχήπεριοχή τουτου ποταμούποταμού τουτου ΑλιάκμοναΑλιάκμονα εντοπίσθηκανεντοπίσθηκαν ψήγματαψήγματα ορυκτώνορυκτών
τηςτης ομάδαςομάδας τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου. . ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα κράματακράματα OsOs--IrIr--RuRu, , PtPt--FeFe, , OsOs--IrIr--RhRh
καικαι OsOs--IrIr--PtPt ..ΤαΤα ορυκτάορυκτά τηςτης ομάδαςομάδας τουτου ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου βρίσκονταιβρίσκονται σεσε
προσχωματικάπροσχωματικά κοιτάσματακοιτάσματα μαζίμαζί μεμε χρυσόχρυσό. . ΤαΤα ορυκτάορυκτά τηςτης ομάδαςομάδας τουτου
ΛευκόχρυσουΛευκόχρυσου πουπου αναγνωρίστηκαναναγνωρίστηκαν ήτανήταν ΟσμιρίδιοΟσμιρίδιο, , κυπροκυπρο’’ιι’’ριδσίτηςριδσίτης, , 
ΛαουρίτηςΛαουρίτης, , ΣπερριλίτηςΣπερριλίτης κκ..αα. ( . ( ΜΜ..ΒαβελίδηςΒαβελίδης, , ΒΒ ΧαριστόςΧαριστός καικαι EE..SeidelSeidel ))



ΧΡΗΣΕΙΣΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝΤΩΝ ( ( PP..GG..MM. ). )

ΟΟ ΛευκόχρυσοςΛευκόχρυσος καικαι γενικάγενικά τατα πλατινοειδήπλατινοειδή ((PP..GG..MM.) .) έχειέχει πολλέςπολλές καικαι ουσιαστικέςουσιαστικές
εφαρμογέςεφαρμογές ενώενώ οιοι νέεςνέες χρήσειςχρήσεις τουςτους αναπτύσσονταιαναπτύσσονται συνεχώςσυνεχώς. . ΤαΤα PP..GG..MM. . 
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται στουςστους ΚαταλυτικούςΚαταλυτικούς μετατροπείςμετατροπείς τωντων αυτοκινήτωναυτοκινήτων, , γιαγια
ΚοσμήματαΚοσμήματα, , στοστο ΠετρέλαιοΠετρέλαιο, , σταστα ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά, , στηνστην ΙατρικήΙατρική, , στηστη ΧημείαΧημεία κκ..ττ..λλ.. .. 
ΣτοΣτο παρακάτωπαρακάτω ΔιάγραμμαΔιάγραμμα φαίνεταιφαίνεται ηη κατανομήκατανομή τωντων PP..GG..MM. . στουςστους διάφορουςδιάφορους
τομείςτομείς......



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•• ΣημειώσειςΣημειώσεις ΚοιτασματολογίαςΚοιτασματολογίας 1 (1 (ΜΜ..ΒΑΒΕΛΙΔΗΣΒΑΒΕΛΙΔΗΣ, , ΚΚ..ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, , ΑΝΕΣΤΗΣΑΝΕΣΤΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΘΕΣ//ΚΗΣΚΗΣ..
•• ΣημειώσειςΣημειώσεις ΚοιτασματολογίαςΚοιτασματολογίας ΜεταλλευμάτωνΜεταλλευμάτων ((ΜΜ..ΒΑΒΕΛΙΔΗΣΒΑΒΕΛΙΔΗΣ, , ΚΚ..ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, , 

ΑΝΕΣΤΗΣΑΝΕΣΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ) ) ) ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΘΕΣ//ΚΗΣΚΗΣ..
•• PlatinumPlatinum--Group Minerals and Group Minerals and TetraauricuprideTetraauricupride in in OphioliticOphiolitic Rocks of Rocks of SkyrosSkyros

Island,Greece.M.TARKIAN,M.ECONOMOUIsland,Greece.M.TARKIAN,M.ECONOMOU--ELIOPOYLOS,D.G.ELIOPOULOS.ELIOPOYLOS,D.G.ELIOPOULOS.
•• Exploration for deposits of PlatinumExploration for deposits of Platinum--Group Group Elements.JamesElements.James E.MungallE.Mungall

.University of Toronto..University of Toronto.
•• JomJom World Nonferrous Smelter Part 2: Platinum Group MetalsWorld Nonferrous Smelter Part 2: Platinum Group Metals
•• PlatinumPlatinum--Group Group mineralsinmineralsin the the chromititeschromitites From the From the ChalkidikiChalkidiki ophioliteophiolite

complex,Northencomplex,Northen Greece. Greece. ( ( ΚΚ..ΜΜ..ΜΜichailidisichailidis & & MM..KK..VavelidisVavelidis ))
•• ΕμφανίσειςΕμφανίσεις ΠροσχωματικούΠροσχωματικού ΧρυσούΧρυσού καικαι PP..GG..MM. . στηνστην ΠεριοχήΠεριοχή τουτου

ΑλιάκμοναΑλιάκμονα.(.(ΜΜ..ΒαβελιδηςΒαβελιδης, , ΒΒ..ΧαριστοςΧαριστος, , ΕΕ..SeidelSeidel))
•• ΓεωλογίαΓεωλογία τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας. . ΔημοσθένηςΔημοσθένης ΜουντράκηςΜουντράκης ..ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΣΘΕΣ//ΚΗΣΚΗΣ..
•• FortisFortis BankBank//Virtual MetalsVirtual Metals
•• httphttp://://rr0.0.unctadunctad..orgorg//infocomminfocomm//anglaisanglais//platinumplatinum//sitemapsitemap..htmhtm
•• httphttp://://wwwwww4.4.geologygeology..utorontoutoronto..caca//facultyfaculty//mungallmungall//WebsiteWebsite//igcpigcp479479europeeurope//indexindex..hh

tmltml##dpdp936936
•• http://www4.geology.utoronto.ca/faculty/mungall/Website/Databasehttp://www4.geology.utoronto.ca/faculty/mungall/Website/DatabaseHome.htmHome.htm


