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ÖZET : 

Kromit yatakları genel olarak iki tipe ayrılmaktadır : 

1 — Tabakalı komplekslere bağlı olan kromit yatakları, 2 — Alpin tipindeki ültrabazik 
masiflere bağlı olan kromit yatakları. Tabakalı komplekslerdeki kromit yatakları Ibüytik yayı
lanı gösterirler ve kilometrelerce uzunlukta olurlar; bu durum sakin bir ortamda oluştuklarına 
işaret eder. Alpin tipindeki ültrabazik masiflerde bulunan kromit yatakları aşağı yukarı aynı 
özellikleri gösterirler; fakat oluşum sırasında tektonik kuvvetlere mâruz kaldıklarından, taba
kalı' komplekslerde olduğu gibi büyük yayılım göstermezler. Türkiye kromit yatakları ikinci 
tiptendirler. 

Alpin tipindeki birçok ültrabazik masif üzerinde yapılan incelemeler, ültrabazik masif
lerin beş zondan oluştuğunu göstermiştir : 1 — Taban zonu, 2 — Alt geçiş zonu, 3 — Monoton 
zdn, 4 — Üst geçiş zonu, 5 —• Üst zon. Bu ardalanma istatistik! olup, zonlardan bazıları ek
sik olabildiği gibi çeşitli büyüklükte de olabilmektedir. 1, 2 ve 4 numaralı zonlar kromit yönün
den ilginçtir ve kromit genellikle dünitler içindedir. 1 ve 2 numaralı zonlarda metalürjik, 4 
numaralı zonda refraktär kromit bulunur. 

Dünitler, kromit yatakları için kılavuz kayacı teşkil ederler. Magmatik tabakalanma ve 
lineasyon gibi primer yapılar kromitleri kontrol ederler. Masif kromit kütlelerinin etrafındaki 
serpaHitinlaşrrie zonları ve kromitli dünit seviyelerinin daha kolay serpantinleşmesi kromit pros-
peksiyonu yönünden önemli olmaktadırlar. Faylara yerleşen damar tipli kromit yataklannm 
araştırılmasında kırık sistemlerinin ayrıntılı bir şekilde etüd edilmesi gerekir. 

Jeofizik metodlardan gravimetri, jeolojik etüdlerin büyük kromit kütlelerine işaret et
tiği! yerlerde tavsiye edilebilir; yalnız gabro ve norit gibi yoğun kayaçlann fbulunduğu kesim
lerde dikkatli olmak icabeder. Manyetometri, kromit yataklannm yayilımını tahkikte olduğu 
gibi, kromitıli dünit seviyelerinin meydana çıkarılmasında da etkili olabilmektedir. 

1 — GİRİŞ : 

Bu yazının hazırlanmasında, dokümanter 

araştırmalardan, doktora çalışmalarımızdan 

ve Türkiye'nin çeşitli ültrabazik masiflerinde 

yaptığımız etüdlerden istifade edilmiştir. 

Kromitin özellikleri kısaca gözden geçiril

dikten sonra tabakalı komplekslerle, alpin 

tipindeki ültrabazik masifler ve onlara bağlı 

kromit yatakları karşı laşt ırmışt ır. 

Yurdumuzdaki ültrabazik masifler ve kro

mit yatakları alpin tipinde olduğundan, bu 

* Yük. Müh. Jeolog, M.T.A. Enstitüsü - Ankara 

t ip masiflerin yerleşmesi, iç yapısı, kromit 
yataklarının bu iç yapıdaki konumu, çeşitli 
özellikleri ve kromit prospeksiyonunda fay
dalı olabilecek hususlar çeşitli masiflerden 
örnekler verilerek izah edilmeğe çalışıldı. 

2 — KROMİT HAKKINDA GENEL BİL

GİLER : 

Kromit siyah renkli, yarı metal parlak
lığında bir mineraldir. Kristal şekli kübik
t ir. Benzer minerallerden çizgisinin veya toz
larının kahverengi oluşu ve tabiattaki bulu
nuş durumu ile ayırdedilir. Teorik olarak '% 

68 Cr203 ve % 32 FeO ten müteşekkil kro-
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mitin ticaretteki en mükemmel bir numune
sinde % 55 Cr203, % 14 FeO, % 3 Fe203, 
% 13 MgO, % 15 Aİ203 bulmak mümkün
dür. Bu da (Fe, Mg)0 (Cr ,A I , Fe)203 kimya
sal formüle tekabül eder. Kromit çok az mik
tarda nikel, kobalt ve platinde ihtiva eder. 

Arz kabuğunun krom muhtevası onbinde 
bir civarındadır. Magmatik diferansiyasyon 
sonunda bu miktar peridotitlerde % 2'ye 
kadar yükselir. Cevher yatağı teşkil eden 
magmatik teşekküllerde ise % 40 ilâ % 60'a 
kadar çıkar. 

Kromit esas olarak şu üç yerde kullanılır: 

2.1 — Metalürji : Demir krom alaşım
ları (% 11 = 30 k r o m ) , oksidasyon ve ko-
rozyona mukavemetlidirler. Krom, alaşımın 
sertliğini, cer ve manyetik kabiliyetlerini, 
yüksek hararetle dayanma özelliklerini arttı
rır. Demir krom alaşımları, zırh, levha, mer
mi, keski aletleri, transmisyon parçaları, yük
sek hararete ve aşınmaya mâruz makinala-
rın imalinde kullanılır. Metalürj ik kromit in 
özellikleri şunlardır : % 48 Cr203, Cr/Fe = 
3 / 1 , Si02 düşük, Aİ203 + MgO < % 25. Me
talürj ik maksatlar için sert parça cevherler 
tercih edilirse de az karbonlu kromlu çelik 
imalinde konsantre tozlar da kullanılabilir. 
En iyi metalürj ik cevher veren memleketler 
G. Rodezya ve bilhassa Türkiye'dir. 

2.2 — A t e ş tuğlası : Kromit, ergime nok
tası yüksek ve kimyasal bakımından da he
men hemen nötr bir mineral olduğundan yük
sek hararette asit ve bazların etkilerine mu
kavemet eder; harç halinde veya tuğla şek
linde izabe fırınlarının iç yüzlerinin örülme-
sinde kullanılmaktadır. Ateş tuğlası için kul
lanılan kromit in özellikleri şunlardır: 

Birinci ka l i te: % 48-52 Cr203, % 15-
20 AI203, % 1,5-3 Si02, rasyo gözetilmez. 

İkinci ka l i te: % 40-44 Cr203, % 15-20 
AI203, % 3-5 Sİ02, rasyo gözetilmez. 

Üçüncü kalite : % 30-32 Cr203, asgari 
% 60 AI203 + Cr203, azami % 5,5 Sİ02, 
rasyo gözetilmez. 

Her üç kalitede, cevher sert ve parça ol
malı, Mg ve Fe tenörleri mümkün mertebe 

düşük olmalıdır. En iyi refrakter kromit ya
takları Küba ve Filipinler'de bulunur. 

2.3 — Kimya sanayii : Kromit, sodyum 
kromat, sodyum dikromat (kromik asit) ve 
bazı boyaların imalinde, derilerin tabaklan
masında, otomobillerin kromajında kullanı
lır. Kimya sanayiinde kullanılan kromit in 
özellikleri şunlardır: Cr203 > % 44, rasyo 
gözetilmez, Si02 < % 8. Kimya sanayiinde, 
erime kolaylığı nedeniyle toz cevher tercih 
edilir. Kimyasal krom cevherini en çok Gü
ney Afrika temin eder. 

3 — KROMİT YATAĞI TİPLERİ : 

Genel olarak iki t ip kromit yatağı ayırde-
dilmektedir (Thayer, 1960): 

3.1 '— Bushweld (Güney Afrika Cumhu
riyet i) , Grand Dyke (Güney Rodezya), Still
water (U.S.A.) tipindeki tabaklı kompleksle
re bağlı yataklar : Bu t ip yataklarda kromit, 
kompleksin tabanında büyük yanal yayılım 
gösteren ve olivinli veya piroksenli kayaçlar-
la ara tabakalı seviyeler teşkil eder. 

3.2 — Alpin t ipl i jeosenklinal sıradağla
rın ültrabazik masiflerine bağlı yataklar (Bal
kanlar, Filipinler, Küba, Türkiye) : Bu tip 
yataklar, yan kayaçlara nisbeten zayıf yanal 
yayıiıma sahiptirler. 

Tabakalı komplekslerin esas özelliği, taba-

kalanmanın bütün kompleks boyunca munta-

zamlığı ve devamlılığı, diferansiyasyon sıra

sında önemli deformasyon veya tektonik kuv

vet izlerinin bulunmayışıdır. ' 

Buna karşılık, alpin t ipl i masiflerde, çe

şitli petrografik birimler arasındaki bağıntı

lar, çok daha karışıktır; zira yana 1 fasiyes 

değişmeleri çok hızlıdır, yerleşme ve diferan

siyasyon sırasındaki hareket ve tektonik kuv

vetler arasında enterferans vardır. 

Alpin t ipl i ültrabazik masiflerde, tabaka

lı komplekslerinkine benzer bir yapının iz

lerini ve kromit in toplanmasına müsait bir

çok seviyeyi görmek mümkündür. 
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4 — ALPİN TİPİNDEKİ ÜLTRABAZİK MA

SİFLERİN TEŞEKKÜLÜ : 

Alpin tipindeki ültrabazik masiflerin te
şekkülünü birçok yazarlar çeşitli şekillerde 
izah etmişlerdir. Bunlardan en çok tutunan 
üç modelden kısaca bahsedelim : 

4.1 — Soğuk ekstrüzyon model i : P. de 
Roever (1957), G. v. d. Kaaden (1959) tara
fından ortaya atılan bu modelde, ültrabazik 
magma, yerkabuğunun derinliklerine yerleşe
rek kristalleşir. Tektonik fazlar sırasında bu 
büyük kütleden kopan parçalar soğumuş hal
de satha çıkarlar. Soğumuş olarak çıktıkla
rından etrafındaki kayaçlarda metamorfizma 
görülmez. 

Ültrabazik kütlelerin soğumuş halde çıkı
şı jeolojik yönden bazı güçlüklerle karşıla
şır : 

— Ültrabazik kayaçlarla bir l ikte daima 
lavların ve radyolaritlerin bulunması basit 
bir rastlantı olmaktadır. Halbuki böyle ras-
lantılar bütün ültrabazik masiflerde gerçek
leşmektedir. Tesadüfi olması icabeden bir du
rumda böyle bir yeknesaklığı kabul etmek 
mantıki olamaz. 

— Yerkabuğunun derinliklerindeki bir se
viyeden kopan binlerce km 2 l ik büyük katı 
kütlelerin, derin izler ve yapısal sıralanma
lar göstermeden çıkıp yayılmalarını tahayyül 
etmek güçtür. 

— Sial kayaçlarından daha yoğun olan 
ültrabazik kütlelerin sial içinde yükselmesini 
düşünmek güçtür. 

— Ültrabazik kayaçların, lavlar ve radyo-
laritlerle b ir l ik te bulunuşu, ültrabazik mag
manın lakolit veya batolit şeklinde yerleş
mesi ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Mag-
matik banklaşmanın teşekkül etmesi için ül
trabazik magmanın, bir taban sathı üzerine 
yayılması gerekmektedir. 

4.2 — Ofiyolit ik model : P. Routhier 
(1946), L. Dubertret (1952), J. H. Brunn 
(1956) tarafından ortaya atılan bu modelde 
bazaltik magma, kalın bir hap halinde derin 
bir denizin dibine yayılır; napın üst kısmı, 
çabuk soğuma sonunda lavik bir kabuk teş

kil eder. Geri kalan kısım, bu kabuk altında 
yavaş yavaş katılaşarak taneli bazik ve ültra
bazik kayaçları meydana getirir. Bu model, 
çeşitli of iyol it ik kayaçların birbir ini takibe-
dişini ve bu kayaçların sedimanlar ile bir l ik
te bulunuşunu çok iyi izah eder. 

4.3 — Ültrabazik akıntı modeli : P. Rou
thier (1953) tarafından ileri sürülen bu mo
delde, önce bazaltik bir denizaltı akıntısı vu
ku bulmuştur. Jasp ve çeşitli sediman ara-
katkıları ihtiva eden bazaltlar üzerine, bila
hare peridotitik magma yayılmıştır. Ültraba
zik kayaçlar, of iyol i t ik modelde olduğu gibi 
stratiform bir diferansiyasyon gösterir; fakat 
ofiyolit ik modelin aksine, bazik kayaç, ültra
bazik kütlenin altındadır. 

Ofiyol it ik model ile ültrabazik akıntı mo
deli, magmanın bileşimi, bazik lavların yeri 
ve volkanizmanın önemi yönünden birbir in
den farklıdırlar. Elemanların yerlerini ters 
çevirerek bir modelden diğerine geçmek 
mümkün değildir. Ofiyolit ik modelde peri
dotitlerle lavlar arasında bulunan gabrolar, 
ültrabazik akıntı modelinde, peridotitleri ke
sen dayklar şeklinde tezahür ederler. Her iki 
modelde müşterek nokta, sıvı haldeki mag
manın akıntısıdır. 

Yeni Kaledonya ültrabazik masifleri, ül
trabazik akıntı modelinin örnekleridir. Bur
sa-Orhaneli ültrabazik masifi, ültrabazik 
akıntı modeline benzer. Orhaneli'de bazaltik 
magma bir erozyon sathı üzerine yayılmış
tır. Volkanizma sırasında bölgede aralıklı de-
nizsel şartlar hüküm sürmüş ve doleritlerle 
arakatkılı olan sedimanlar teşekkül etmiştir. 
Bu safhadan sonra, Orhaneli bölgesi tekrar 
erozyona mâruz kalmış ve çeşitli kayaçlardan 
müteşekkil heterojen bir satıh üzerine, açık 
havada, ültrabazik magma yayılmıştır. 

Çankırı, Sivas, Erzincan ve Hatay'daki 

ültrabazik masifler daha ziyade ofiyolit ik 

modele benzemektedirler. 

Ültrabazik masifler, genellikle, fay zonla-
rında bulunmaktadır. Kuzey Anadolu fay zo-
nu ile Doğu Afrika'dan başlayıp Maraş'a ka
dar uzanan fay zonu bunlara birer örnektir. 
Münferit faylardan oluşan bu fay zonların-
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dan her bir i büyük b i r ihtimalle simaya ka
dar inen derin bir çatlağın satıhdaki belirti
sidir ve ültrabazik magma bu çatlağı taki
ben satha kadar gelmiş olabilir. 

Magmatik tabakalanma, birçok ültrabazik 
masifde izlenmiştir. Magmatik tabakalanma-
nın teşekkül etmesi için ültrabazik magma
nın ıbir satıh üzerine yayılması gerekir. İ lk 
teşekkül eden kristaller, yerçekimi tesiriyle 
tabana çökelir (P. Routhier, 1946; J. H. 
Brunn, 1950, 1956). Ritmik kristal izasyon 
için bazı tâli tsebeplerde ileri sürülmekte
dir : Kısa türbülans devreleri, magmanın 
akış hızındaki değişmeler, mineraller kristal-
leştikçe magmanın kimyasal bileşimindeki 
farklılaşmalar... 

Bazı ültrabazik masiflerde, magmatik ta
bakalanma masifin tabanına paralel değildir. 
Bu uyuşmazlık durumu magmatik kristali-
zasyon sonrası bir kıvrımlanma ile izah edil
miştir (E. Moores, 1968, yazı ile; J. H. Gu-
il lon, 1968, sözlü olarak; W. J. Schmidt, 
1953/54). 

Bu uyuşmazlığı, Orhaneli ültrabazik ma
sifinde de müşahede ettik (O. Özkoçak, 1969, 
1971); masifin tabanına paralel olarak te
şekkül eden dünit, peridotit ve plroksenolit 
tabakaları ve şeritli kromit yatakları E-W 
ve N-S yönlü sıkışmalara mâruz kalarak şe
kil değiştirmişlerdir. 

Benzer durumları , Hatay masifi ile Tecer-
Beypınarı masifinde de müşahede ettik. Tür
kiye'deki ültrabazikler alpin tipinde bir ge
lişim gösterdiklerinden, bu özelliklere hep
sinde rastlamak mümkündür. 

5 — ALPİN TİPİNDEKİ ÜLTRABAZİK MA

SİFLERDE ZONLAŞMA: 

Kromitl i masifler bir erüptif kayaçlar top
lumunun en derin ve en bazik kısmını teş
kil ederler. Bir masifde, of iyol i t ik serinin 
bütün birimlerini ve onlara bağlı çeşitli tip
teki kromit yataklarını görmek genellikle her 
zaman mümkün değildir. Şekil l 'de birkaç 
kromit l i ültrabazik masifin kesitleri görül-



mektedir. Ültrabazik masiflerin sentetik ke
sitini veren şekil 2'de görüldüğü gibi, kro-
mit l i masiflerde aşağıdan yukarıya doğru şu 
zonları ayırdetmek mümkündür : 

ALPIN TİPİNDEKİ ÜLTRABAZİK MASİFLERİN SENTETİK KESİTİ 

ŞEKİL' 2 f^Mİl*.***'*") 

A * * * * ÜST ZON 

* ( 5 ) * Gabro, dolerit 

5.1 — Taban zonu : Çoğunluğu dünit-
ten müteşekkildir ve genellikle yüksek Cr:Fe 
rasyollu, yoğun kromit yatakları ihtiva eder. 
Kromit, düzensiz kütleler ve tabakalı yatak
lar şeklindedir. Urallardaki Kempirsajsky 
masifinin önemli metalürjik kromit yatakla
rı bu zona aitt ir. 

5.2 — Alt geçiş zonu : Harzbürjit ve dü
nit ardalanması şeklinde tezahür eden bu 
zon, kromit in toplanmasına elverişli muhte
lif seviyeler ihtiva edebilir. Burada kromit 
zuhurları daima dünitlere bağlıdır ve genel
likle, iyi teşekkül etmiş şeritli bir yapıya sa
hiptirler. Bununla beraber halâ yoğun birkaç 
kromit yatağına rastlanabilir. Yankayaç ge
nel olarak, piroksen nisbetlerinin çabuk de
ğişmesiyle teşekkül eden bariz bir tabaka I an-
ma gösterir. Yatakların şeritli yapısı, yanka-
yaçtaki tabakalanmaya paraleldir. Burada da 
kromit, metalürjik niteliktedir. Orhaneli kro
mit yatakları bu zona aitt ir. 

5.3 — Monoon zon : Esas olarak pirok
senli peridotitlerden (harzbürj it, verlit, lerzo-

l it, v.b.), tâli olarak dünitten müteşekkil olan 
bu zon, çok az tabakalanma gösterir, çeşit
li büyüklüklerde olur ve kromit yönünden ge
nellikle kısırdır. 

5.4 — Üst geçiş zonu : Bu zon iyi ta-
bakalanmıştır ve piroksenli monoton zon ile 
gabro muhtevalı daha az bazik bir sonuncu 
zon arasında geçiş teşkil eder. Üst geçiş zo
nu, harzbürjit, dünit, verl it, piroksenolit, ol i-
vinli gabro ( t r o k t o l i t ) , anortozît bantlarının 
bir ardalanması şeklindedir ve ana gabro küt-
iesi kontağının pek yakınında genellikle ref-
rakter nitelikte sayısız şeritli kromit yatağı 
ihtiva eder. Kromit yatakları daima dünitler 
içindedir; nadiren'ol iv inl i gabrolarda da gö
rünür. Filipinlerin ve Küba'nın önemli refrak-
ter kromit yatakları, bu zona aitt ir. 

5.5 — Üst zon : Gabro veya daha asit 
kayaçlardan oluşur. Jeosenklinal sıradağları
na bağlı of iyol i t ik serilerin en üst kısmını 
teşkil eden bu zon, çeşitli büyüklüklerde olup 
kromit ihtiva etmez. 

Bu şema beş zon ortaya koymaktadır. 
Kromit yatakları 1, 2 ve 4 numaralı zonlara 
bağlıdır. Tabiî bu ardalanma istatistikidir; 
bazı kısımları eksik olabildiği gibi çeşitli 
büyüklüklerde arzedebilirler. Aslında masi
fin bir yerinden başka bir yerine geçerken 
değişmelerle karşılaşmak mümkündür; zira 
dikey değişmeler olduğu gibi sayısız yanal 
fasiyes değişmeleri de vardır. Tektonik olay
lara bağlı tekrarlar, ardalanmayı daha ka
rışık duruma sokar. 

6 — ALPİN TİPİNDEKİ ÜLTRABAZİK MA

SİFLERİN ZONLARINA BAĞLI MİNERALOJİK 

VE JEOŞİMİK ÖZELLİKLER: 

Kromitin kimyasal bileşimi ile yankayaç-
ların cinsi arasındaki bağıntılar, çeşitli etüd-
lere konu olmuştur. Thayer (1946), AL2O0 
bakımından zengin kromitlerle, onların yakı
nındaki gabroik kayaçlar arasında bir ilgi
nin bulunduğunu ortaya koymuştur. G. van 
der Kaaden (1959), Muğla ültrabazik masi
finde, büyük sayıda analizlere dayanarak kro
mit içindeki Mg:Al nisbeti ile magmatik di-
feransiyasyonun yönü arasında bariz bir ba-
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"ğıntının mevcut olduğunu göstermiştir. Ger
çekten, alüminyumca zengin olan refrakter 
kromit, masiflerin üst zonlarında, gabroların 
hemen altında, metalürjik kromit ise masif
lerin alt zonlarında bulunur. Petrascheck'e 

(1957) göre, Kempir sajski masifinde (Rus
ya), harzbürjitten müteşekkil üst zonun kro-
mitleri Cr20/Fe0 2,5 rasyoya sahip olup % 
22-32 Al203 ihtiva ederler; dünitten oluşan 
alt zonunkiler ise Cr20;3/Fe0 3,5 rasyoya ve 
% 3,5-13 AIB03'e sahiptirler. H. Borchert 

(1958) ve >R. Ovalıoğlu (1961) yaptıkları 
etüdlerde, bir ültrabazik masifin bütünü için
de kromitler için genel olarak tabandan ta
vana doğru bir MgO azalması ile bir FeO ar
tışı müşahade etmişlerdir; burada keza 
CrE03'un zararına olan bir Al203 artışı da söz-
konusudur. Borchert'e göre, kromit yatakla
rının eğim istikametinde MgO'nun FeO'nun 
zararına olarak artması mümkündür. 

Fasiyeslerin monotonluğu nedeniyle pet
rografik etüdün güç olduğu durumlarda kim
yasal analiz, ültrabazik masifin içindeki zon-
laşmayı ortaya çıkarabilir. 

Birbirinden uzak masifler ve bilhassa bu 
masiflerin çeşitli zonları arasında mukayese
ler yapmak her zaman doğru olmaz; zira kro-
mitin niteliği, her masife göre değişmekte
dir. Muhtelif masiflerin taban zonlarındaki 
kromit in bileşimi son derece değişik olabi
lir. Raduscha (Yugoslavya) ve Kempirsajski 
(Rusya) masiflerinin taban zonundan alınan 
kromitlerin analizleri I nolu tabloda veril
miştir (DONATH, 1962). 

7 — ALPIN TİPİNDEKİ KROMITLI MA

SİFLERİN KARAKTERİSTİK YAPILARI : 

Bu masiflerin kayaçları, geniş zonlara in
hisar etmeyen bir tabakalanma, bir lineasyon 
ve bir şistozite gösterirler. 

Tabakalanma, çeşitli minerallerin nisbe-
tindeki değişme ile belirlenir ve bir taban 
kayacı üzerine yayılan magmanın segregas-
yon yoluyla diferansiyasyonundan meydana 
gelir. 

Lineasyon, minerallerin özel bir istikame
te göre yönlenmesi ve gruplanması şeklinde 
tezahür eder ve magmanın diferansiyasyonu 
sırasındaki basınçlara bağlı olan akıntı hâdi
selerine atfedilmektedir. 

Şistozite, minerallerin deformasyonlara 

bağlı olarak düzlemsel yönlenmesiyle mey

dana gelir. 

Tabakalanma ve lineasyon normal olarak 
bir düzlem içinde bulunurlar. Şistozite, taba-
kalanmaya paralel olduğu gibi tabakalanma-
yı çeşitli açılar altında da kesebilir. 

Bu üç yapısai özellikten başka, masifin 
kayaçları, baklava di l imi şeklindeki eklem 
takımlarıyla sık sık kesilmişlerdir. Bu ek
lemlerden b i r i , bu üç yapıdan biriyle çakı
şır; zira bu yapılar, masifin mekanik muka
vemeti en az olan bir şebekesini teşkil eder
ler. Eklemler, yalancı bir tabakalanma şekli 
gösterirler; eklemlerde oldukça sık pirokse-
nolit damarlarının bulunuşu, eklemlerin te-

TABLO: I 

Taban zonu kromitlerinin kimyasal analizi 

(Donath, 1962'den) 

Yer Cr203 F e A FeO Al203 MgO Si02 Çr/Fe 

ORASJE 

(Raduscha-Yugoslavya) 50,04 — 14,18 12,70 16,59 3,84 3,0 

(a) 
SPORNOJE 
(Kempirsajski-Rusya) 60,02 9,74 5,88 8,37 12,04 2,93 3,6 

(a) Bütün demir FeO halinde hesaplanmıştır. 
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şekkülü sırasında etkin artık sıvıların mev
cudiyetini ve hareketini belirt ir (Bowen ve 
Tuttle'a göre (1949) silise doygun su buha
r ı , 650° nin üzerindeki sıcaklıklarda, pirok-
senli peridotitleri, piroksenolit haline getirir. 
Buharın, eklemlerin cidarları üzerindeki et
kisi, ince piroksenolit damarlarının teşekkü
lünü izah edebilir. Aksine, silisçe doygun ol
mayan su buharının piroksenolitlere etkisi, 
dünitlerin teşekkülünü sağlıyabilir). 

8 — ALPİN TİPİNDEKİ KROMİT YATAK
LARININ ŞEKLİ VE YAPILARI : 

8.1 •— Kromit yatakları, şekillerine gö
re üç tipe ayrılırlar : 

— Planer yataklar : Bu yataklar çoğun
lukla şeritli b i r yapıya 'sahiptirler. Kromit 
cevheri, yoğun veya serpinti halindedir. Bu 
çeşit yatakların uzunluğu, kalınlığının on katı 
veya on katından fazladır. Yatak ya büyük 
yayılım gösteren tek kütle halinde veya kü
çük adeseler şeklindedir. 

— Elipsoidal yataklar : Bu yatakların 
uzunlukları diğer iki boyutundan çok büyük
tür ve bunlar sık sık pipe gibi tanımlanmıştır. 

Düzensiz yataklar : Bu yataklar, bütünü 
itibariyle belli bir şekil ve yapıya sahip de
ğillerdir (torba şekil l i). Cevher, genel olarak 
yoğundur. 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki 161 kro
mit yatağı üzerinde yaptığımız istatistiki he
saplara göre uzunluk kalınlığın ortalama 50 
katı olmaktadır. Bu katsayı 3 ile 1000 ara
sında değişir. Birçok kromit yatağında kü
çük yarmalar yapıldığından, gerçek uzunluk
ları meydana çıkarılamamıştır. Bu nedenle 
ortalama katsayının biraz daha büyük olma
sı mümkündür. 

8.2 — Kromit yataklarının iç yapısı de
ğişik şekillerde oluşur. İlk iki tipte, kromit 
yankayaçta çok ince şeritler halinde başlar. 
Şeritler yavaş yavaş kalınlaşır ve b i r düzle
me paralel olarak sıralanırlar. Bu sıralanış, 
serpinti kromitten müteşekkil şeritlerin ve
ya yoğun kromit adeselerinin ardalanması 
şeklinde olabilir. Kromit kütleleri bazan 

belli bir yöne paralel olarak uzanır ve sıra
lanırlar. Şeritli yapı ve lineasyon, bütünü it i
bariyle, yatağın yan kayaçla olan kontağına 
paraleldir; genellikle yatağın en büyük geli
şim gösterdiği yön lineasyona paraleldir. 
Torba şekilli yoğun kromit kütlesi durumun
da hâkim yapıyı tayin etmek çok güçtür; bu
nunla beraber cevher, ağ şekilli bir yapı gös
terir ve ağın bir kenarı yan kayaçla olan 
kontağa paraleldir. Kontak, bariz olabildiği 
gibi serpinti cevher ile de başfıyabilir. 

Leopar yapılı kromit yatakları, H. Borc-
hert ve ekibine göre magmatik tabakalan-
manın deformasyon nedeniyle meyil kazan
dığı yerlerde oluşmaktadır (sözlü olarak). 
Kristalleşme sırasında tabaka sathı eğim ka
zanırsa, kromit taneleri aşağıya doğru yu
varlanırlar, ve birçok kromit tanesi bir ara
ya gelerek kromit bilyalarını meydana geti
rirler. 

9 — ALPİN TİPİNDEKİ MASİFLERDE 
KROMİT YATAKLARI İLE YANKAYAÇ ARA
SINDAKİ BAĞINTI : 

Kromit yataklarında, gang az çok serpan
tinleşmiş dünitten müteşekkildir. Nadiren, 
üst geçiş zonunda, gabroların altında, düni-
tin yerini troktol i t alabilir. Kromit kütleleri
nin kenarında gözenekli yapı gösteren daha 
çok serpantinleşmiş dar zonların bulunduğu 
sık sık müşahada edilmiştir; bu zonlarda, 
olivinlerin aberasyonundan teşekkül eden 
önemli miktarda kolloidal silise ve manyeti
te raslanır. Bu damar şekilli serpantin zon-
larından b i r i , kayacın tabakalanması ile uy
gunluk gösterir, halbuki diğeri tabakalan-
maya dikt i r . Kromit kütlelerinin dünite nis-
betle daha sert olması, magmatizma sonrasa 
tektonik hareketler sırasında bu çok serpan
tinleşmiş zonların teşekkülüne sebeb olmak
tadır. 

Kromit yataklarının şekil, yapı ve yön
lenme bakımında muntazamlığı, yankayaçta 
yeter derecede belirgin olan bir tabakalan-
manın veya akıntı yapılarının gelişmesine 
bağlıdır. Bu bariz tabakalı zonlar, bazı ya
zarların etkin diferansiyasyon zonları olarak 
tanımladıkları zonlara tekabül eder (P. 
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ROUTHIER) Bunlar, kromit yataklarının ek

seriyetle düzensiz bir şekle sahip olduğu ta

ban zonuna nisbetle geçiş zonlarında daha 

iyi gelişmişlerdir. Planer ve elipsoidal yatak

lar genellikle yankayacın yapılarına paralel

dir; eğer birçok yatak bir arada ise veya b i r 

ardalanma teşkil ediyorsa, bellibaşlı yönleri 

ve en büyük yayılımları, yankayaçtaki taba-

kalanmaya ve lineasyona paraleldir. Belirgin 

bir iç yapısı olmayan yoğun peridotitlerde 

kromit yatakları şekil ve yön bakımından 

ekseriyetle düzensizdirler. 

Bazı yataklar, yankayacın yapılarını ke

serler. (Filipinlerde Zambales provensinin 

refrakter kromit yatakları). Planer şekilli 

olan bu yatakların eğimi, yankayaçtaki ta-

bakalanmanın eğiminden genel olarak daha 

küçüktür; fakat ana yönleri (lineasyon), 

yönüne paraleldir. Bazı yataklarda, şeritli 

kromit kütlesi düşeye yakın bir zonu doldur

masına rağmen, dünit ve harz bür j i t larda-

lanmasından oluşan yankayaçda tabakaların 

eğimi 20-30 derecedir; cevherin lineasyonu 

yatağın eğim düzlemi ve yankayacın lineas

yonu ile çakışır. Yatağın düzlemi, yankayaç

taki eklemlerden birine paraleldir. Bu du

rum, henüz tamamen katılaşmamış bir mag

ma içinde, şeritli kromit ler in, bir makaslan

ma zonunu takiben yükselmesi şeklinde izah 

edilebilir. Kromit kütleleri, basınçları civa

ra dağıtır; civarda sık sık görülen ve artık 

sıvılarla doldurulan deformasyonların mev

cudiyeti bunu iyi b i r şekilde izah eder (gab

ro ve gabro-dolerit daykları). En karakteris

t ik deformasyonlardan bir i de, yükselen alev 

şeklindeki kromit kütleleridir; şeritli kromit 

kütleleri, henüz plastik olan dünit içinde, 

konveksiyon akımları etkisiyle birdenbire 

yukarıya doğru kıvrıl ırlar ve yükselen alev 

şeklini alırlar. 

Cevherin yapılarından bazıları ile yanka-

yacmkiler arasındaki uygunluk, bunların, ay

nı anda ve aym akıntı hadiseleri etkisiyle 

oluştuklarını gösterir. Bundan başka bu ya

pılar, katılaşma safhasındaki masifde artık 

sıvıların hareketini gösteren piroksenolit ve

ya gabro dayklarıyla kesilmişlerdir. Tecer-

Beypmarı ültrabazik masifinde olduğu gibi, 

magmatik tabakalanmayı çeşitli açılar altın

da kesen masif kromit damarlarına da rast

lanır. Bunlar, muhtemelen taban zonunda 

düzensiz şekilde toplanan ve henüz tamamen 

katılaşmamış kromit kütlelerinin tektonik 

basınçlara mâruz kalarak civardaki çatlak

lara enjeksiyonu ile oluşmuşlardır; yanka

yaçtaki primer yapılarla hiçbir uygunluk 

göstermezler. 

10 — KROMİT PROSPEKSİYONUNDA JEO

FİZİK VEYA JEOŞİMİK METODLARIN KUL

LANILIŞI : 

Kromit yataklarının prospeksiyonu için 

gravimetri, manyetometri veya kısa mesafeli 

sismik refleksiyondan faydalanılabilir. Rezis-

tivite metodu ile yapılan denemeler, hiçbir 

önemli sonuç vermemiştir. Günümüze kadar 

sadece gravimetrik ve manyetik metodlar 

kullanılmıştır. 

1 0 — 1 . Gravimetri: 

II ve III numaralı tablolar, kromit in ve 

genel olarak kromitle bir l ikte bulunan bazik 

kayaçların yoğunluklarını verir. Kromitle 

onun yankayacını teşkil eden serpantinler 

arasında ortalama 1-1,5 yoğunluk farkı var

dır. Bu fark, gravimetrik metodun kullanıl

masına elverişlidir. Yalnız bazı bazik kayaç

ların yoğunluğu üçe yakın veya üçün biraz üs

tündedir (Nor i t ler) ; serpantinlerden takri

ben 0,5 daha yoğundurlar ve gravimetrik 

anomaliler verebilirler. Bunları, kromitten 

ileri gelen anomalilerden ayırdetmek çok 

güçtür. YÜNGÜL (1956) tarafından hazırla

nan grafikte görüldüğü gibi, müsait koşullar-
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TABLO: II 

Bazı Kromîtierin ve Serpantin Yankayaçlarının Yoğunluğu 

Yer ve Yazar 

KÜBA 
(S. Hammer, 1945) 

YENİ KALEDONYA 
(Y. Crenn, 1952) 

TÜRKİYE 
(Yüngül, 1956) 

URAL 
(R. G. Gareckij, 1959) 

KROMİT 

Asgari 
ve azami 

yoğunluklar 

3,6 -4,19 

3,2 -4,1 

3,74-4,19 

2,02-5,23 

Ortalama 
yoğunluk 

3,99 

— 

4,00 

3,85 

SERPANTİN 

Asgari 
ve azami 

yoğunluklar 

1,97-2,74 

2,3 -3,0 

2,4 -2,78 

— 

Ortalama 
yoğunluk 

2,51 

2,67 

2,50 

— 

TABLO: III 

Güleman ve Kürdikân Kromitlerinin ve 

Beraberindeki Bazik ve Ültrabazik 

Kayaçların Yoğunluğu 

(S. Yüngül, 1956'dan) 

Asgari 

Numune ve azami Ortalama 

Cinsi sayısı yoğunluklar yoğunluk 

Serpantin 

Norit 

Harzburjit 

Kromit 

39 

20 

6 

8 

2,40-2,78 

2,86-3,10 

2,78-3,07 

3,74-4,19 

2,50 

2,95 

2,85 

4,00 

da 0,1 miligallik anomali, 6 m. derinde 

10 000 tonluk bir kromit kütlesine tekabül 

eder ,(Şekil 3 ) . 

Kündikân'da anomalilerin, derindeki da

ha yoğun kayaçlara tekabül ettiği görülmüş, 

Gölalan'da ise (Guleman) gravimetrik ölçü

ler, işletilmiş olan birinci kütlenin altında 

takriben 300 bin tonluk ikinci bir kromit 

kütlesinin mevcudiyetini göstermiş ve bu 

durum sondajla meydana çıkarılmıştır. 

Gravimetrik prospeksiyon, jeolojik etüd-

lerin neticeleri ve eski çalışmalardan veya 

faaliyetteki işletmelerden elde edilen bilgi

ler, satha yakın bir kromit yatağının mev

cudiyetine işaret ettiği takdirde tatbik edile

bi l ir. 
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1 0 — 2 . Manyetometri : 
IV ve V numaralı tablolar, çeşitli mineral

lerin ve kayaçların ortalama manyetik süsep-
tibiliteleri ile muhtelif yerlere ait kromitle-
rin manyetik süseptibilitelerini vermektedir. 
Bu tablolara göre, kromit in ve serpantinle
rin manyetik süseptibiliteleri çakışabilmek-
tedir. Diğer taraftan, manyetik süseptibilite 
ile orantılı olan endüit miknatislenme yanın
da ekseriyetle çok daha önemli olan rema-
nant miknatislenme işe karışır. YÜNGÜL'e 
(1956) göre Türkiye'de kromit in ortalama 
manyetik süseptibilitesinin serpantininkine 
oranı 0,055:1 dir, endüit ve remanant mik
natislenme değerinin oranı ise 2,7:1'dir. 
MILLON (1961), Yeni Kaledonya'da krom it
teki remanant miknatislenménin, endüit 
miknatislenmeden 30 kez büyük olduğunu 
göstermiştir. Yapılan çalışmalara göre; bu 
remanant miknatislenménin yönü, halihazır
daki manyetik alanın yönüne oranla, bir ya
taktan diğerine son derece önemli bir değiş
kenlik göstermektedir. Gizli kromit kütlele
rinin bulunmasında manyetik prospeksiyo-
nun etkili olması için kromit in çok karakte
ristik manyetik özellikleri göstermesi, yan-
kayacın uniform bir şekilde az manyetik ol
ması gerekir. Bilinen zuhurlar üzerinde atı
lan profi l ler bariz bir manyetik anomali ve
rirse, cevherleşmenin muhtemel uzantısını 
takibetmek için detaylı bir manyetometrik 
etüd tavsiye edilebilir. 

TABLO: IV 

Bazı Mineral ve Kayaçların Manyetik 

Süseptibiliteleri 

(Rosello, 1962'den) 

Manyetik 
süseptibilite 

Mineral veya kayaç (uAm-CGSxIO"5) 

Mineraller 

Manyetit 
İlmenit 

Pi rotin 
Kayaçlar 

Serpantin 

Gabro 
Granit 
Şist 
Kalker, gre 

TABLO: V 

Kroniklerin Manyetik Süseptibiliteleri 

300 000 
30 000 

150 

250-15000 

400- 4000 
30- 1500 
40- 50 

5- 10 

YER 

Verbliuzhi 

(Ural-Rusya) 
Selukwe 

( Rodezya ) 
Bushveld 
(Transvaal) 
Grand Dyke 
( Rodezya) 
La Baie des Iles 
(Terre-Neuve) 

Casper, Wyo 
(A.B.D.) 

Güney Masifi 

(yeni Kaledonya) 

La Dumbea 
Masifi 

(yeni Kaledonya) 

Yazar 
ve 

müşahede 
tarihi 

Andréev 
(1937) 

Reich (1930) 

Reich (1930) 

Reich (1930) 

Stephenson 
(1940) 

U.S. 
Geological 

Survey 

(1942) 
Crenn ve 
Metzger 
(1952) 

Mill ion 
(1960) 

Süseptibilite 

(u.é.m.CGSxlO*) 

50-10900 

600-800 (a) 

200-300 (a) 

6000-800 (a) 

136 

600-94000 

150-1000 

1000-35000 (a) 

(a) Numun'e belli bir mesafede yaklaştırılarak 
Imanyetometrenin gösterdiği, sapmaya göre 
hesaplanmış yarı kantitatif değer. 

Hidrotermal atmosferik etkenler ve ser-
pantinleşme esnasındaki olaylar neticesinde, 
kromit kristallerinin kenarında manyetitten 
oluşan sekonder değişme zonları teşekkül 
etmektedir (G. ASLANER, 1970). Bu değiş
meye mâruz kalan kromit yatakları bariz bir 
manyetik özellik gösterdiklerinden manyeto
metrik etüd ile meydana çıkartabilmektedir. 

Gölalan yatağının yayılımını tahkik için 
J. Breusse (1941) tarafından yapılan etüdler 
müsbet sonuç vermiş ve 850 bin ton kromi
tin mevcudiyeti sondajlarla ortaya çıkarıl
mıştır. 

Yunanistan'ın Xerolivado yatağında yapı
lan etüdlerde (Zachos, 1953) kromit içinde, 
halihazır manyetik alanın yönüne ters ola
rak yönelmiş bir remanant miknatislenme 
bulunmuş ve 200-250 bin ton kromit tesbit 
edilmiştir. 
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Manyetik etüdler kromit kütlelerin direkt 
olarak araştırılması yanında, ültrabazik ma
sifin jeolojisinin aydınlanmasına yardım ede
rek kromit yataklarının oluşumuna elverişli 
zonları da tesbit edebilir. Bu konuda, Zachos 
(1953) tarafından Yunanistan'da ve MİLLON 
(1961) tarafından Yeni Kaledonya'da elde 
edilen sonuçlar i lginçtir: 

Yunanistan/da, kromit teşekkülüne elve
rişli dünit zonları, etrafındaki kayaçlara oran
la daha kuvvetli bir manyetik özellik göster
mektedir. Bu durum, kromit yatağı ihtiva 
eden dünitlerin, civardaki kayaçlara nisbeten 
daha kolay ve daha ileri bir serpantinleşme 
göstermesi ve olivinin alterasyonu sonucun
da manyetik tozlarının teşekkülü ile izah edil
mektedir. 

Yeni Kaledonya'da, MILLON'un yaptığı 
etüdler. Haute Ouinné dünit masifinin, civar
daki harzbürjitlere nisbetle bariz bir anomali 
gösterdiğini ortaya koymuştur (700 gama). 
Bu masifteki kromit zuhurları, daha manye
tik bir dünit seviyesine tekabül eder. Man
yetik süseptibilitenin yüksek oluşu cevherli 
dünîtte manyetit tozu ihtiva eden sayısız 
serpantin damarlarının mevcudiyetine atfe
dilmektedir. 

Bölgesel bir manyetik prospeksiyorı, kro
mit araştırmalarında son derece faydalı ola
bi l ir. Bu prospeksiyonda, arıza koşullarına 
göre uçak veya helikopter kullanmak gere
kir. 

10—3. Jeoşimi : 

Kromit araştırmalarında, jeoşimik me-
tod, hiçbir sistematik etüde konu teşkil et
memiştir. Müsait zonlarda tesbit edilen te-
nörler yüzde olarak ifade edilmektedir. Bu 
tenörler, bilhassa detrit ik kromit in mevcu
diyetine bağlıdır. Detritik kromit ise zayıf 
disemine cevher ihtiva eden bir dünit ma
sifinin alterasyonundan ileri gelebildiği gi
bi ekonomik zuhurlardan itibaren de teşek
kül edebilir. Engebeli sahalarda, kromit in 
dağılımı her şeyden önce yüzeysel hadiselere 
bağlıdır ve anakayanın özelliğini yansıtma
yabilir. 

Yeni Kaledonya'da B.R.G.M. tarafından 
Haute Ouinné peridotit masifinde, la Société 
de Nickel tarafından Tiébaghi masifinde ya
pılan jeoşimik prospeksiyonlar hiç bir ne
tice vermemiştir. 

Bununla beraber, Güney Rodezya'da 
Grand Dyke ve Yeni Kaledonya'da gabrola
rın etrafındaki dünitler üzerinde yapılan 
çalışmalar, jeoşiminin kromit l i seviyeleri 
veya cevherleşmenin teşekkülüne müsait da
ha kromit l i dünitlerin mevcudiyetini meyda
na çıkarabileceğini göstermiştir. 

11 — SONUÇLAR VE KROMİT PROSPEK-

SİYONUNDA İZLENECEK YOL : 

Kromit yataklarının şekli ve iç yapısı ile 
ültrabazik masifin gelişimi arasında bir ba
ğıntı mevcuttur. Ültrabazik masifin hangi 
koşullar altında yerleştiği ve iç yapısının 
hangi şekillerde oluştuğu, kromit prospek-
siyonu yönünden büyük önem taşır. Masifin 
yerleşmesini ve iç yapısını anlamak için ön
ce masifin jeolojik çerçevesini incelemek ge
rekir. 

Bundan sonra, ültrabazik masifi oluştu 
ran kayaçlar iyi bir şekilde ayırtlanır ve 
bunlar arasındaki bağıntılar tayin edilir. 
Alpin tipindeki masiflerde, kromit yatakla
rının teşekkülüne elverişli üç zon mevcut
tur. Bu zonlar değişik kayaçlardan oluşur. 
Her zona ayrı nitelikte kromit tekabül eder. 
Küba ve Filipinlerin refrakter kromit yatak
ları, gabroların tabanındaki üst geçiş zonun-
da bulunurlar. Dünit ve piroksenli perido
tit lerin hâkim bulunduğu alt zonlar, meta-
lür j ik nitelikte kromit ihtiva eder; Türkiye, 
Balkan, Ural ve Güney Rodezya kromitleri 
bu zonlara aitt ir. Gabrolardan müteşekki! 
zonun sınırlanması, refrakter kromit ihtiva 
eden üst geçiş zonunun tayinini kolaylaştı
rır. Alt zonlarm bulunması için dünit veya 
iyi tabakalanmış peridotitlerin araştırılması 
lâzımdır. Dünitten oluşan taban zonu ve iyi 
tabakalanmış peridotitlerden müteşekkil alt 
geçiş zonu iyi gelişmiş masiflerde bu zon
lara bağlı olarak çok sayıda ve önemli bü
yüklükte metalürjik kromit yatakları bul
mak mümkündür. Etüd sırasında, bu zonlar 
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içinde rastlanan kromit zuhurları tasnif edi
l ir; çeşitli kromitlerin Mg: AI oranı ve gang
da bulunan olivinin kimyasal bileşimindeki 
değişmeler sistematik olarak etüd edilir. Bu 
etüdler, bir veya birçok ilginç seviyenin 
mevcudiyetini ortaya koyarsa, bu seviyeler 
ve bu seviyelere tekabül eden zuhurlar da
ha ayrıntılı bir şekilde incelenir. 

Petrografik etüd ile bir l ikte, kayaç ve 
cevherdeki çeşitli yapıların özellikleri sap
tanır. Alpin tipindeki masiflerin kayaçları 
ve kromit cevheri, sıvı haldeki magmanın 
yerleşme ve diferansiyasyon koşullarını yan
sıtan tabakalanma, lineasyon ve şistozite gi
bi bazı yapılar arzeder. Kromit yatakları, 
yankayaçtaki tabakalanmaya paralel ise, 
araştırmalar için peridotitlerin tabakalanma-
sı kılavuz olarak seçilebilir. Yankayaçların 
tabakalanma yönü ile kromit yataklarının 
yönü arasında bir uygunluk bulunduğu gibi 
yatakların yönü ile sıralanış yönü arasında 
da bir uygunluk bulunabilir; bu özellik 
Tiébaghi masifinde (ROUTHIER, 1956), 
Raduscha masifinin tabanında (GRCEV, 
1962), Başören masifinde (SCHMİDT, 1953), 
Orhaneli masifinde (ÖZKOÇAK, 1969) mü-
şahade edilmiştir. 

Teşbih taneleri gibi birbir ini takibeden 
adeselerin yönü ve sıralanışı genel olarak l i-
neasyona paraleldir; bu durumda lineasyon 
kılavuz olarak kullanılabilir. Cevherleşme
nin birden kesilmesi durumunda, primer 
yapıların etüdü, bu kesilmenin sonraki bir 
hadiseye mi (örneğin bir fay) yoksa cevher 
adesesinin kesin bitişini gösteren magmatik 
bir hadiseye mi bağlı olduğunu tayin edebi
l ir; tabii, kesilme bir faya bağlı ise, cevher
leşme, fay takibedilerek tekrar yakalanabi
l ir. 

Kromit kütlelerine paralel ve dik olarak 

teşekkül eden ileri serpantinleşme zonları, 

prospeksiyona yardımcı olabilir. Birbirine 

dik olarak uzanan serpantinleşme zonlarının 

dikkatle izlenmesi iyi sonuçlar verebilir. 

Magmatik tabakalanmaya paralel şeritli 

kromit yataklarıyla fay zonlarını dolduran 

kromit damarlarının bulunduğu masiflerde 

fay sistemlerinin detaylı bir şekilde etüd 

edilmesi gerekir. Çok sayıda doğrultu ve 
eğim ölçüleri alrnarak diyagramlar üzerine 
işlenir, kromit toplanmasına elverişli hâkim 
doğrultu saptanır ve arama sırasında bu hâ
kim doğrultudaki faylar dikkatle incelenir. 

Kromit aramalarında jeofizik metodlar-
dan manyetometri ve gravite iyi sonuçlar 
vermektedir. 

Bilinen zuhurlar üzerinde atılan profil ler 
bariz bir manyetik anomali verirse, cevher 
leşmenin gelişimini tahkik için detaylı bir 
manyetometrik etüd tavsiye edilebilir. Kro
mit yatakları çoğunlukla dünitler içerisin 
de bulunurlar. Büyük kromit kütleleri, tek
tonik kuvvetleri kanalize ettikleri için civar
da serpantinleşmeye müsait fayların teşek
külünü sağlarlar. Dünitler kimyasal bileşim
leri itibariyle, civardaki kayaçlara nisbeten 
daha kolay ve daha fazla serpantinleşirler 
İleri serpantinleşme safhasında bol miktarda 
manyetit tozu teşekkül ettiğinden, kromit l i 
dünit zonlarının araştırılmasında bölgesel bir 
manyetometrik etüd yapılabilir. 

Gravimetrik prospeksiyon, jeolojik etüd 

sonuçları satha yakın büyük kromit kütlele

rine işaret ettiği takdirde tavsiye edilebilir. 

Civarda, anomali verebilen yoğun kayaçlar 

varsa, örneğin gabro ve norit daykları, ano

malinin dikkatl i bir şekilde yorumlanması ge

rekir. Teşbih taneleri gibi sıralanan kromit 

adeselerinin meydana çıkarılmasında gravi

metrik etüdler iyi sonuçlar verebilir. 

Sonuç olarak, kromit zuhurları çoğunluk

la dünitler içinde bulunduğundan kılavuz ka

yaç niteliğindeki dünitler dikkatle incelen

meli ve bu kılavuz kayaç 'içinde cevherleş

meyi kontrol eden hâdiseler, örneğin mag

matik tabakalanma, lineasyon, fay sistemleri, 

tutarlı bir şekilde analiz edilmelidir. 
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