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SĐĐRT MADENKÖY BAKIR CEVHERĐNĐN FLOTASYON YÖNTEMĐ ĐLE 

ZENGĐNLEŞTĐRĐLMESĐ                                                     

ÖZET 

Bakır, günümüzde sanayinin temel ham maddeleri arasında yer alan önemli bir 
metaldir. Endüstride bakırın önemli rol oynamasının ve çeşitli alanlarda 
kullanılabilmesinin nedeni, çok değişik özelliklere sahip olmasıdır. Günümüz 
dünyasında ve bundan önceki çağlarda da bakırın yeri oldukça önemli olduğundan 
arama programlarında en önde gelen metallerden biridir. Dünyada bakır üretimi, 
sülfürlü ve oksitli bakır cevherlerinin madencilik yöntemleri ile çıkarılması ve 
zenginleştirilmesi ile yapılmaktadır. Flotasyon halen günümüzde bakır cevherinin 
zenginleştirmesinde yaygın olarak kullanılan bir zenginleştirme yöntemidir. 

Deneysel çalışmalara esas olan cevher numunesinden seçilen örneklerden kesitlerin 
mikroskobik incelemeleri sonucu, cevher bileşiminde; pirit, kalkopirit, sfalerit, galen, 
hematit, limonit, kalsit ve kuvars minerallerinin bulunduğu tespit edilmiştir  

Bu tez kapsamında, % 20 bakır içerikli, konsantrelerin elde edilmesinin yanı sıra, 
elde edilen bu konsantrelerin çinko içeriğini %4 altına düşürmek amacıyla birtakım 
deneyler yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, toplayıcı cinsi, miktarı,  pH ve 
öğütme boyutunun etkisi araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde  Kollektör  olarak 
Aerophine 3418 A (Sodyum izobutil dithiofosfin),  KEX ( Potasyum  Etil Ksantat), 
Aerofloat  211 (Sodyum izopropildithifosfat), Köpürtücü olarak ise MIBC  (Metil 
izobütil karbinol)  kullanılmıştır. Bastırıcı olarak  dekstrin,  kostik nişasta,  Sodyum   
meta bi sülfit, sodyum silikat, çinko sülfat etkileri araştırılmıştır. Ayrıca aktif 
karbonun flotasyon üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. 

Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan 
etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithifosfin kökenli Aero 3418 A, 
miktarı 50 gr/t ve tane boyutunun 53 µm olduğu tesbit edilmiştir.  
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CONCENTRATION OF THE SĐĐRT-MADENKÖY ORES WITH 
FLOTATION METHOD 

SUMMARY 

Recently, copper is one of important metals that is used in industrial raw materials. 
Copper has a great role in different industries and can be used in various areas. 
Position of copper in today and former ages is very important so it is the one of the 
metal that used in searching programs. Copper production in the world is 
accomplished by extracting oxide and sulphur copper minerals with mining methods 
and enrichment with mineral processing methods.  

The results of microscopic analysis for the samples used in tests showed that the ores 
includes pyrite,chalcopyrite,sphelarite, galen, hematit, limonite , calcite  and quartz.  

In this thesis , a series of tests were done for obtaining concentrates with 20 % 
copper as well as decreasing the zinc content of concentrate below 4%. For this aim, 
the effects of collector type, collector amount , pH and sieving size were 
investigated. In flotation tests, Aerophine 3418A (Sodium Isobutyl Dithiophosphine), 
KEX (Potassium Ethyl Xanthate) and Aerofloat 211 (Sodium Isopropyl 
Dithiophosphate) were used as collector and  MIBC (Methyl Iso Butyl Carbinol) 
were used as frother. The effects of depressants dextrin, coastic starch, sodium 
metabisulphide, sodium silicate, zinc sulphate were investigated. Additionally the 
effect of activated carbon on flotation were investigated. 

As a result of flotation experiments, optimum conditions are found at collector type 
of  dithiophosphinate Aero 3418 A, optimum amount of collector 50 g/t, and the 
optimum  particle size of  53 µm.  
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1 

1. GĐRĐŞ 

Bakır, yüksek elektrik iletkenliği ile elektrik ve elektronik sektöründe, ısı iletkenliği 

ile soğutma sistemlerinde, paslanmaz özelliğinden dolayı kaplama malzemesi olarak 

kullanılan bir maddedir. Bakırın kaynak işlerinde, metalürjide ve bronz üretiminde de 

önemli yeri vardır. Bakırın en önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı 

iletkenliği, aşınmaya karşı direnci maddeden çekilebilme ve dövülebilme özelliği anti 

korozif özellikleri sayılabilir. Ayrıca alaşımları çok çeşitli olup endüstride değişik 

amaçlı kullanılmaktadır (Mineral Commodity Summaries, 2002). 

Bakırın insanlar tarafından kullanılması çok eski çağlarda başlamıştır. Đnsanlar, bakırı 

günlük yaşamlarında süs eşyası, silah ve el sanatlarında, mutfak malzemelerinin 

yapımında kullanmış, uygarlıkla birlikte bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır. 

Günümüzde tüketimi 13 milyon tonun üzerine çıkan bakır en çok kullanılan ikinci 

metal durumuna gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg 

civarındadır. Bu rakam az gelişmiş ülkelerde 1-2 kg arasında değişmektedir (Mineral 

Commodity Summaries, 2002). 

Bakıraolan devamlı talep artışı endüstrileşmedekigelişmelerle orantılıdır. Bakırın 

endüstrileşme ve makinalaşmadaki yeri artık tartışmasız kabul edilmiş olup, geçen on 

yılda Tayland'ın ihtiyacı dört kat, Güney Kore'nin üç kat artmış, Çin'deki talep 

patlama noktasına gelmiştir. Gelecekte de Güney Amerika ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin bakıra olan taleplerinde önemli artışlar olacağı tahmin edilmektedir  

En geniş kullanım alanları sırasıyla; elektrik üretim ve iletimi ile ilgili tesislerde, 

inşaatta, ulaşım makina ve teçhizatındadır. Bundan on yıl önce bakıra olan ihtiyaç hiç 

de bu kadar önemli görülmemekte ve bakırın yerine kullanılabilecek birçok ikame 

maddesi ileri sürülmekteydi. Alüminyum, plastik, fiber-optik gibi malzemeler bakır 

yerine kullanılmış, ancak bakıra duyulan ihtiyaç ve talepte hiçbir azalma olmamış, 

bilakis devamlı artma görülmüştür (D.P.T., 2001). 
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Bakırın önemi, başlıca üç nedenden kaynaklanmaktadır: 

Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde 

üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüşten sonra en iyi 

ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması.  

Bakırın bir başka özelliği ise, tüm diğer metaller arasında geri kazanımı en fazla olan 

metal olmasıdır. 1997 yılı itibariyle tüm bakır tüketiminin %37’si geri kazanılmış 

bakırdır. Fiziksel ve kimyasal özelliklerini yitirmeden tekrar tekrar kullanılabilme 

özelliği nedeniyle bakır, bazı uzmanlar tarafından yenilenebilir kaynak olarak da 

tanımlanmaktadır. Đkincil bakır olarak da adlandırılan geri kazanılmış bakırın, 

doğrudan cevherden üretilen birincil bakırdan ayırt edilmesi oldukça güçtür. 

Dünyanın bilinen en eski maden ocağı olan Siirt-Madenköy bakır sahası,1970’li 

yıllarda Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından tespit edildikten sonra, sahada 

detaylı araştırma ve incelemeler yapılarak, bu çalışmalarda sahanın jeolojisi, jeofizik 

durumu, jeoteknik ve yeraltı su etütleri araştırılarak 61 adet sondaj ile toplam 16.985 

m ilerleme sağlanmıştır. 1979 yılında Etibank’a devredilen saha, 1984 yılında Alman 

Preussag –Alarko firmalarına devredilmiştir. Metal fiyatlarının düşmesi nedeni ile 

Preussag-Alarko firmaları sahadan çekilmiştir. Son olarak Ocak 2004 tarihinde 

yapılan ihale sonucunda, Siirt-Madenköy bakır madeninin ruhsat hakkı Park Elektrik 

Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınmıştır. 

Siirt-Madenköy bakır sahasında Maden Tetkik Arama tarafından 1972–1981 yılları 

arasında yapılan detaylı araştırmaya göre, görünür rezerv 24 milyon ton (cut off grade 

%0,3 Cu, %0,3 Zn, %20 S, %20 Fe3O4) ve işletilebilir rezerv 14 milyon tondur (cut 

off grade %1,26 Cu). 2008 yılında bakırın metal fiyatı 9.000 $/t ‘a kadar çıkmıştır. 

Siirt-Madenköy cevher sahasından alınan yaklaşık %1,60 Cu içerikli  numune  ile 

yapılan seçimli flotasyon deneylerinde,  hem yüksek içerikli bir bakır konsantresi 

üretmek (yaklaşık % 20 Cu), hem de bakır konsantresi içindeki Zn içeriğini düşürmek 

(% 4’ ün altı)  amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak kolektör cinsi ve miktarı,  pH,  

öğütme boyutu gibi parametrelerin yanı sıra, özellikle konsantrelerdeki Zn içeriğini 

düşürmek amacıyla birtakım bastırıcıların etkisi incelenmiştir.     
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2. BAKIR HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER 

2.1 Bakırın Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 

Simgesi                            : Cu 

Sertliği                             : 2.5-3 

Atom numarası                :29 

Atom ağırlığı                     :63.54 

Yoğunluğu                      : 8.93 gr/cm3 

Ergime noktası               : 1083 oC  

Kaynama noktası            : 2595 oC 

Ergime ısısı                    : 43 k.cal (1 kg’ının ergimesi için gerekli ısı)  

Elektrik iletme özelliği   : %99.95 

Bakır doğada az miktarda nabit, genellikle sülfürlü, oksitli ve kompleks halde 

bulunur. Yerkürenin kayaçları içerisinde renkli metallerden en çok bulunanıdır. 

Yerkürenin yapısına alüminyum (%8) ve demirden (%8) sonra en fazla katılan 

metaldir (%0,01). Çizelge 2,1’de bakırın kimyasal ve fiziksel özellikleri detaylı bir 

şekilde verilmektedir. 
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Çizelge 2.1: Bakırın kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Temel Özellikleri Atom Özellikleri 

Atom Numarası 29 Kristal Yapısı Kübik 

Element Serisi Geçiş Metalleri 
Yükseltgenme 

Seviyeleri 
(2+), (1+) 

Grup,Periyot,Blok 11,4,d Elektronegatifliği 
1,90 pauling 

ölçeği 

Görünüş Metal,Kahverengi Đyonlaşma Enerjisi 745,5 kJ/mol 

Atom Ağırlığı 63,546 g/mol Atom Yarıçapı 135 pm 

Elektron Dizilimi 3d10 4s1 Atom Yarıçapı (hes) 145 pm 

Enerji Seviyesi Başına 
Elektronlar 

2,8,18,1 Kovalent Yarıçapı 138 pm 

  Van der Walls 
yarıçapı 

140 pm 

Fiziksel Özellikleri Diğer Özellikleri 

Madde Hali Katı Elektrik Direnci  

Yoğunluk 8,06 g/cm3 Isıl Đletkenlik  

Sıvı Haldeki 
Yoğunluğu 

8,02 g/cm3 Isıl Genleşme  

Ergime Noktası 1084,62 0C Ses Hızı  

Kaynama Noktası 2562 0C Mohs Sertliği  

Ergime Isısı 13,26 kJ/mol Vickers Sertliği  

Buharlaşma Isısı 300,4 kJ/mol Brinell Sertliği  

Isı Kapasitesi 24,440 (25 0C) J/(mol K)   

 

2.2 Bakır mineralleri 

Litosferi oluşturan kayaçlar içerisinde 33–55 ppm ve bazaltik magmatik kayaçlarda 

100–1000 ppm oranında Cu bulunurken, bugün %0,25’ ten fazla bakır içeren kayaçlar 

cevher olarak işlenebilmektedir. Bilinen 170 civarındaki Cu mineralinden Cu 

üretimine katkısı olanların başlıcaları Çizelge 2,2’de verilmiştir. 

Bakır endüstriyel öneme sahip pek çok mineralin önemli bir bileşenidir. Dünya bakır 

üretiminde kullanılan minerallerin yaklaşık %50 sini kalkozit ( chalcocite) (Cu2S), 

%25'ini kalkopirit ( chalcopyrite) (CuFeS2), %3'ünü enargit ( enargite) (Cu3AsS4), 

%1'ini diğer sülfür mineralleri, % 6–7 sini nabit (doğal) bakır ve %15'ini de oksit 

mineralleri oluşturur. Belirtilen mineraller içerisinde de en önemlisi kalkopirittir. Tüm 

primer bakır yataklarında kalkopirit’e rastlanır. Kalkosin ise sekonder yatakların ve 

özellikle emprenye tip yatakların önemli Cu mineralidir. Başlıca bakır mineralleri 

Şekil 2,1’de verilmektedir. 
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Kalkopirit 

Kimyasal formülü CuFeS2’ dir.  Coğrafi bakımdan en yaygın mineral olup hemen 

hemen her bakır cevher yatağında bulunur. Pirinç sarısı renkte, metalik görünüşte ve 

yeşilimsi siyah çizgiler halinde kitle şeklinde bulunur. Kalkopiritin, bornit, demirli 

kuprit ve pirit ile birlikte diğer sekonder bakır minerallerinin orijinal yapısını 

oluşturduğu kabul edilmektedir. Mineralin teorik yapısında %34,6 Cu olmakla birlikte 

cevherdeki Cu miktarı %0,5 ve daha aşağıya düşebilmektedir. Halen Kanada’da 

%0,06 tenörlü 3x109 ton rezervli bir bakır madeninin ekonomik olarak çalıştırılması 

için çalışmalar yapılmaktadır. Doğal olarak, cevherde bulunan diğer metaller de 

kıymetlendirilmek suretiyle bu çalışma ekonomik olabilmektedir. 

Malakit 

Kimyasal formülü Cu2CO3. 2(OH). En çok rastlanılan bakır oksit mineralidir. Büyük 

kitleler halinde bulunduğunda sadece cevher olarak değil, aynı zamanda yarı 

mücevher olarak kuyumculukta, süs eşyası imalinde de kullanılmaktadır. Güzel yeşil 

bir rengi vardır. 

Azurit 

Kimyasal formülü Cu3(CO3) 2.2(OH) Bazik bir bakır karbonat olup malakit kadar 

fazla bulunmaz. Kendine has lacivert renginden dolayı bu anlama gelen azurit adı 

verilmiştir.  

 
Bir bakır külçesi. 

 
Kalkopirit minerali 

 

 
Malakit minerali. 

 

 
Azurit minerali. 

 
 

 
 Kalkozit Minerali 

 
 

 
Kuprit minerali. 

  

 
Bornit minerali. 

 

 
Enargit minerali. 

 

Şekil 2.1: Başlıca bakır mineralleri 
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Çizelge 2.2: Başlıca Bakır Mineralleri  

FORMÜL RENK 
YOĞUNLUK 

SERTLĐK 
HABĐTÜS 

TANIMA 
ÖZELLĐKLERĐ 

BĐLEŞĐM 
(%Cu) 

Kalkopirit 
 CuFeS2 

Tunç sarısı 
Yeşilimsi siyah 

4.2 
3.5-4 

Yarılma gösterir, 
Kırılma yüzeyi 

midye 
 kabuğu şeklinde 

 

Milleritten 
parlaklığıyla ayırt 

edilir 
HNO3' te çözünür 

34.5 

Kalkozin 
 Cu2S 

Kurşuni gri 
siyah 

5.7 
2.5-3 

Yarılım konkoidal 
Kömür üzerinde 

Cu  
incisi yapar 

79.8 

Bornit 
 Cu5FeS4 

Cu Kırmızı 
kahverengi 

siyah 

5.8 
3.0 

yarılım düzensiz, 
dilinim zayıf 

Yumuşak mavi 
nüanslı 

66.3 

Kovelin 
CuS 

Mavi,gri,siyah 
4.6-4.4 
1.5-2.0 

Dilinim, parlak 
esnek 

Yumuşak 
sülfürlerle  
bulunur 

66.49 

Kuprit 
Cu2O 

Kırmızı,  
kahverengi 

6.1 
3.5-4.0 

Diğer kırmızı 
minerallerden 
kristal şekli ve 

çizgisi ile ayrılır 

Kırılgan, saf olanı  
elmas 

parlaklığında 
88.8 

Tenorit 
CuO 

Siyahımsı ve  
kahverengi 

6.0 
3.0-4.0 

Esnek levhalar 
halindedir 

Metal parıltılı 

Cu değişimlerinde  
oluşur 

79.8 

Malakit 
Cu2CO3(OH)2 

Yeşil 
3.9-4.3 
3.5-4.0 

 
Parlak 

Batroidal yapılı 57.4 

Azurit 
Cu3 (CO3)2. 

2(OH) 
Gökmavi 

3.77 
3.5-4.0 

Cam parlaklığında 
saydam 

Koyu gök rengi ile 
tanınır 

55.2 

Krisokol 
CuSiO32H2O 

Mavi-Yeşil 
Beyaz-Yeşil 

2.4 
2.0-4.0 

Cu  
mineralizayonunda 

bulunur 

NH4OH’ta 
çözünür 

36.0 

Tetraedrit 
Cu12Sb4S13 

Gri-Siyah 
4.4-5.4 
3.0-4.0 

Değişken dilinimi 
yok,  kırılgan 

 

Kırıklığıyla, 
parlaklığı metalik 
bıçakla çizilirse 
toz haline gelir 

45.76 

Enargit 
Cu3AsS4 

Gri-Siyah 
4.45 
3.0 

Kırılgan, düzensiz 
Kırılgan, dıştan 

siyah 
48 

Dioptas 
6CuSiO2(OH)2 

Yeşil 
3.3 
5.0 

Romboedrik 
kristaller 

Zümrüt yeşili 
kristaller,  HNO3' 

te çözünür 
41 

Kübanit 
CuFe2S3 

Tunç 
4.1 
3.5 

Metal parıltılı 
Kalkopirit 

yataklarında 
bulunur 

 

 

2.3 Bakır Rezervleri, Üretimi, Tüketimi ve Ürün Standartları 

2.3.1 Dünya bakır rezervleri 

Dünyadaki bakır rezervlerinin yoğun olduğu en büyük cevher kuşağı Amerika’nın 

batısı boyunca Şili’den geçerek Peru, Meksika’dan sonra, A.B.D.’de Arizona, New 
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Mexico, Nevada, Utah ve Kanada’yı içine alan jeolojik bir zondur. Bu kuşak 

üzerindeki rezervler Batı dünyası bakır üretiminin % 50’sidir. Porfiri tipi bakır 

rezervleri aynı zamanda Pasifik halkasının güney-batısı boyunca uzanan kuşak içinde 

bulunur.  

Bu kuşaktan geçtiği ülkeler Endonezya, Papua Yeni Gine ve Filipinler’dir. Aynı tip 

cevherler içeren diğer bir kuşak Avrupa’nın güney-doğusundan Đran ve Pakistan’a 

uzanır. Afrika’daki en önemli rezervler sedimanter bakır kuşağı olarak kıtanın 

ortasında yer almaktadır. Sedimanter tipi rezervler ise Polonya ve Afrika kıtasının 

ortasında yer almaktadır. Doğu Bloku ülkeleri arasında Eski Sovyetler Birliği ve 

Çin’de önemli derecede porfiri rezervler mevcuttur. 

Masif sülfürlü rezervler, Kanada’nın doğusunda, Amerika’nın kuzeyi, Đspanya, 

Namibya, Güney Afrika ve Avusturalya’da yer alır. Magmatik tipi rezervler, 

Kanada’nın doğusunda Sudbury bölgesinde yoğunlaşmıştır. 

Dünya görünür bakır cevheri rezervlerinin, Cu içeriği olarak 650x106 ton civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Bu rezervlerin 340x106 tonunun işletilebilir rezerv 

olduğu kabul edilmektedir. U.S. Geological Survey, dünya (görünür + muhtemel + 

mümkün) rezervlerini 1,6x109 ton olarak tahmin etmektedir. Ayrıca okyanus 

diplerindeki manganez yumrularında da 690x106 ton bakır potansiyeli bulunmaktadır. 

Dünya bakır rezervlerini porfiri, volkanogenik masif sülfit ve sedimanter bakır 

yatakları oluşturur. Dünya’daki bakır rezervlerinin dağılımı Çizelge 2.3’te 

verilmektedir. 

Çizelge 2.3:  Dünyada bakır rezervlerinin dağılımı 

 % Pay 

Sanayileşmiş Ülkeler 24 

OECD 26 

BDT ve Doğu Avrupa 16 

Gelişmekte Olan Ülkeler 34 

TOPLAM 100 

 

Ayrıca  mineral commodity summaries 2005 araştırmasına göre:  Dünya bakır cevheri 

baz rezervi, bakır metali içeriği olarak toplam 940 milyon ton civarındadır. Bu 

rezervin 360.000 tonu (yaklaşık %40’ı) tek başına Şili’de bulunmaktadır. Rezerv 

bakımından şanslı diğer ülkeler ise, ABD (70.000 ton), Çin (63.000 ton), Peru (60.000 

ton), Polonya (48.000 ton), Avustralya (43.000 ton) ve Endonezya (38.000 ton) 

şeklindedir. 
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Çizelge 2.4: Dünya bakır rezervleri  (milyon ton bakır metal)                                            

Ülkeler Đşletilebilir Rezerv Görünür Rezerv 
ABD 45 90 
Avustralya 9 23 
Kanada 10 23 
Şili 88 160 
Çin 18                     37 
Endonezya 19 25 
Filipinler 7 11 
Güney Afrika 2 13 
Kazakistan 14 20 
Peru                19 40 
Portekiz 3 3 
Polonya 20 36 
Papua Y.Gine 4 14 
Rusya 20 30 
Türkiye 4 7 
Zaire 10 30 
Zambiye 12 34 
Diğer Ülkeler 36 54 
TOPLAM 340 650 

 

Günümüz koşullarında ekonomik olarak işletilebilecek dünya bakır rezervi ise bakır 

metali içeriği olarak toplam 470 milyon ton’dur. U.S Geological Survey tarafından 

yapılan değerlendirmelerde toplam dünya bakır rezervlerinin 1.5 milyar tonun 

üzerinde olduğu tahmin edilmekte olup, ayrıca okyanus diplerinde de yaklaşık 700 

milyon ton bakır potansiyelinin bulunabileceği ileri sürülmektedir (Tanzok, 2005).  

Dünya bakır cevheri baz rezervinin ülkelere dağılımı, Şekil 2.2’de verilmektedir. 
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Şekil 2.2: Dünya bakır cevheri baz rezervinin ülkelere dağılımı (milyon ton) 

Dünya bakır üretimi 2003 yılında 13.600.000 ton olmuştur ve 2004 yılında ise %6.6 

artışla 14.500.000 ton olması beklenmektedir. 2003 yılı üretiminin %36’sı (4.900.000 

ton) Şili ve %8,2’si (1.120.000 ton) ise ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer 
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önemli üreticilerden Endonezya 979.000 ton, Avustralya 830.000 ton ve Peru ise 

831.000 ton bakır üretmiştir(Tanzok, 2005). 

Yüzyıl başından günümüze, rafine bakıra olan endüstri talebi 494.000 ton’dan 

13,000.000 ton seviyelerine yükselmiştir. Đkinci Dünya savaşı öncesinde yıllık 

ortalama %3.1 olan talep artışı, 1945–1973 yılları arasındaki hızlı büyüme döneminde 

%4.5 ve 1974–1990 yıllar arasında ise %2.4 olmuştur. 1990’lı yıllardaki yıllık 

ortalama talep artış oranı ise %2,9 civarındadır. 

Dünya rafine bakır kullanımının 2005 yılında 673.000 ton (%4.1) artarak 17.150.000 

tona yükselmesi beklenmektedir. Asya’daki talep artışının 2005 yılında da güçlü 

kalmaya devam edeceği, Kuzey Amerika’da ise talebin 2005 yılında yavaşlayacağı 

tahmin edilmektedir. 

Dünya bakır üretimi yıllara göre dağılımı Çizelge 2.5’te verilmektedir. 

Bakır, üstün fiziksel ve kimyasal özelliğinden dolayı endüstride yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Sektörlere göre bakır tüketiminin dağılımı Çizelge 2,6’da 

verilmiştir. 

Çizelge 2.5: Dünya Bakır Üretimi. x1000 ton 

ÜLKELER 1997 1998 1999 2000 2001* 

ABD 1.940 1.860 1.600 1.440 1340 

Austuralya 545 604 735 829 900 

Kanada 657 707 614 634 620 

Şili 3.390 3.691 4.382 4.600 4.650 

Çin 414 476 500 590 620 

Endonezya 529 781 740 1.012 1.080 

Kazakistan 316 337 374 430 470 

Meksika 391 385 362 365 370 

Peru 491 522 536 554 560 

Polonya 414 415 460 456 450 

Rusya 505 515 530 570 550 

Zambia 353 320 260 240 320 

Diğer Ülkeler 1.450 1.590 1.500 1.480 1.570 

DÜNYA 
TOPLAMI 

11.400 12.200 12.600 13.200 13.200 

Dünya rafine bakır tüketimi, 1998 yılında 13.4x106 ton olmuştur. Bu değer birincil ve 

ikincil kaynakların rafine edilerek tüketilmiş rafine bakırdır. Hurda bakırın doğrudan 

kullanımı bunun içinde değildir. Dünya bakır talebi 1940'li yıllarda 2x106 ton iken 

1960'lı yıllarda 5x106 tona, 1980'li yıllarda 9x106 tona ulaşmıştır. Bu talebin yaklaşık 

%18'i hurda bakırdan karşılanmaktadır. 2000'li yıllarda Dünya bakır talebinin 15x106 

ton civarında olacağı tahmin edilmektedir 
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Çizelge 2.6: Bakır tüketiminin sektörel dağılımı 

KULLANIM ALANLARI DÜNYA 
(%) 

ABD 
(%) 

JAPONYA 
(%) 

ALMANYA 
(%) Elektrik ve Elektronik Sanayi 50 25 52 54 

Đnşaat Sanayi 17 39 15 14 

Ulaşım Sanayi 11 11 11 11 

Endüstriyel Ekipman 16 15 15 14 

Diğerleri (Kimya, 
Kuyumculuk, Boya San. ve 

Turistik Eşya) 
6 10 7 7 

  

Dünya bakır sektörünün en büyük beş şirketi, pazarın yaklaşık %40’ını ellerinde 

bulundurmaktadır. Bunlardan en büyüğü, sadece Şili’de faaliyet gösteren kamu 

kuruluşu Codelco’dur (%12,3). Diğerleri ise sırasıyla; ABD menşeli Phelps Dodge 

(%7,8), Avustralya menşeli BHP Billiton (%7), Đngiliz menşeli Rio Tinto (%6,2) ve 

Meksika kuruluşu Grupo Mexico’dur (%5,5). Söz konusu şirketlerden BHP Billiton 

ve Rio Tinto, dünya madencilik endüstrisinin 250 milyar Dolar civarında olan 

sermaye toplamının yaklaşık %20'sini ellerinde tutmaktadırlar ve bu alandaki 

sıralamada sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü paylaşmışlardır. Dünyadaki çok sayıda 

madencilik faaliyeti büyük oranda bu şirketler tarafından denetlenmektedir. 

Dünya rafine bakır tüketimi, 1998 yılında 13,393.9 bin ton olmuştur. Dünya bakır 

talebi 1940'li yıllarda 2 milyon ton iken 1960'lı yıllarda 5 milyon tona,1980'li yıllarda 

9 milyon tona ulaşmıştır. Halen bu talebin yaklaşık %18'i hurda bakırdan 

karşılanmaktadır. 2000'li yıllarda Dünya bakır talebinin 15 milyon ton civarında 

olacağı tahmin edilmektedir (Tanzok,  2005). 

2.3.2 Türkiye Bakır Rezervleri, Üretimi 

Türkiye’nin önemli bakır rezervleri Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 

bulunmaktadır. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Ergani, Siirt-Madenköy, 

Cerattepe ve Küre bilinen önemli bakır yataklarıdır. Türkiye görünür bakır rezervi, 

2000 yılı itibariyle bakır metali içeriği olarak 1.697.204 tondur (Sirkeci, 1998). 

Türkiye'de başta MTA olmak üzere yerli ve yabancı sermayeli şirketler tarafından etüt 

edilen 650'ye yakın bakır mostrası bulunmaktadır. Genellikle magmatık kökenli olan 

cevherleşmeler jeolojik özelliklerle kayaç türlerine göre köken ve parajenez yönünden 

farklılıklar gösterirler. Bakır ve pirit cevherleri genellikle, ya bakır-pirit ya da Cu-Pb-

Zn-Pirit zuhurlarıyla birlikte bulunur (D.P.T., 2001). 

Bakır yataklarımız jenetik olarak su şekilde sınıflandırılabilir; 
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1. Porfiri bakır yatakları, 

2. Masif sülfit yatakları, 

3. Hidrotermal damarlar ve kontakmetasomatık yataklar. 

Hidrotermal ve kontakmetasomatik yataklar sayıca en çok olup, rezerv yönünden 

büyük değildirler. Porfiri tip yataklarda, rezerv ve tenör yönünden işletilebilir düzeyde 

değillerdir. Buna karşılık masif sülfit yatakları ülkemizin bakır madenciliği açısından 

önemlidir. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Ergani, Siirt-Madenköy, Cerattepe ve 

Küre ülkemizde bilinen en önemli masif sülfit bakır yataklarıdır. 

Alp orojenik kuşağında yer alan Türkiye'de, bakır yatakları dört ana metalojenik 

provens içerisinde görülür. Bunlardan birincisi ve en önemlisi Makedonya-

Balkanlar'dan gelerek Istranca'dan sonra Karadeniz'den geçerek Sinop yakınlarından 

itibaren Doğu Karadeniz boyunca devam eden, Kafkaslar ve Đran üzerinden 

Himalayalara doğru uzanan kuşaktır. Bu kuşakta porfiri bakır yatakları ve Kuroko tipi 

masif sülfit yatakları yaygındır. Đkinci sırada, Kıbrıs üzerinden gelerek Đskenderun-

Hakkâri arasında devam eden ve daha sonra Đran'a geçen Güneydoğu Anadolu 

Ofiyolit Kuşağı yer alır. Bu metalojenik provenste Kıbrıs tipi masif sülfit yatakları 

bulunur. Üçüncü metalojenik provens, Kıbrıs tipi masif sülfit yataklarının yer aldığı 

Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Küre yöresidir (D.P.T., 2001). 

Asidik plutonizmaya bağlı hidrotermal damar ve kontakmetasomatık Cu-Pb-Zn 

yataklarının bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi dördüncü metalojenik provensi 

oluşturur. Türkiye'de işletilen ve ekonomik olduğu belirlenen yatakların tümü bu 

metalojenik bölgeler içinde yeralmaktadır. Diğer bölgelerimizdeki değişik tipteki 

cevherleşmeler düşük tenörlü ve küçük rezervlidir.  Pb-Zn yataklarında bulunan bakır 

cevherleşmeleri ikinci derece olup, bunlar Balya, Sisorta, Şavşat, Asarcik, Bulancak, 

Gölköy’de olduğu gibi, genellikle asidik plütonizmaya bağlı damar ve saçınımlar 

şeklilndedir. Üst Kretase ile Eosen-Oligosen yaşlı dasitik, andezitik volkanizmayla 

ilgili lav ve tüflerde oluşan bazı yataklar özellikle Kuzey Anadolu fayına paralel doğu 

batı doğrultusu boyunca görülmektedir. Çorum ve Çankırı illerinde Üçoluk, 

Konaçköy, Hacıosman ve Tahtaliköy'de bulunan zuhurlar jipsli Oligo- Miyosen 

serilerinde yeralan sedimanter kökenli sekonder oluşuklar olup, yumrular halinde 

dağılmış çok önemsiz oluşuklardır (D.P.T., 2001). Türkiye’nin en önemli bakır 

yatakları Çizelge 2,7’de verilmektedir 
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Çizelge 2.7: Türkiye’nin ekonomik bakır rezervleri (D.P.T., 2001). 

Tenör 
Đli Đlçesi Köy/mevki 

Rezerv 
x103 ton Cu 

% 
Zn 
% 

Au 
g/t 

Ag 
g/t 

bakır 
ton 

Artvin Murgul Damar 2.503 1.24 - - - 31.137 

Artvin Murgul Çakmakkaya 5.714 0.84 - - - 47.997 

Artvin Murgul Akerşen 582 2.24 4.70 - 219 13.000 

Artvin Merkez Cerattepe 3.900 5.20 - 1.23 25.3 202.800 

Artvin Merkez Seyitler 2.465 1.41 - - - 34.752 

Çanakkale  Arapuçuran 1.230 1.25 - - - 15.375 

Elazığ Ergani Anayatak 600 1.71 - - - 12.000 

Giresun Espiye 
Lahanos + 
Kızılkaya 

2.402 2.40 2.42 - - 57.528 

Giresun Tirebolu Harköy 498 1.90    8.740 

Kastamonu Küre 
Bakibaba + 

Aşıköy 
12.339 2.05 - - - 252.950 

Rize Çayeli Madenköy 10.900 4.61 7.50 - - 502.490 

Siirt Şirvan Madenköy 14.500 3.00  - - 435.000 

Sivas Koyuluhisar Kan 964 1.73 - - - 16.683 

Trabzon Of Kotarakdere 963 1.31 2.73 - - 12.600 

Trabzon Yomra Kanköy 3.310 1.11 - - - 36.741 

TOPLAM 62.870 2.69    1.697.204 

                                                                                                              
Türkiye’deki bakır ve pirit cevheri kurulu kapasiteleri Çizelge 2.8’de verilmektedir. 
 

Çizelge 2.8: Türkiye bakır cevheri. bakır ve pirit konsantresi kurulu kapasiteleri  

Ber-Oner 
Ergani 

Eti Holding 
A.Ş. 
Küre 

KBĐ A.Ş. 
Murgul 

Çayeli Mad. 
A.Ş. 

Demir Export 
Espiye 

TOPLAM 
ürün 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
Ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
Ton 

Tenör 
% Cu 

Bakır 
Cevheri 

950.000 1.24 930.000 1.73 
3.200.00

0 
1.00 840.000 4.70 125.000 3.38 6.045.0 1.71 

Bakır 
Konsantre 

40.000 24.0 90.000 15.0 132.000 22.00 110.000 22.00 9.000 20.0 381.0 20.50 

Pirit 
Konsantre 

- - 460.000 %46 S 130.000 42 %S 50.000 %47S - - 640.0 %45.26S 

 
Türkiye’deki bakır konsantresi yıllara göre üretimi Çizelge 2.9’da verilmektedir. 
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Çizelge 2.9: Türkiye bakır konsantresi üretimi    

Ergani* Küre Murgul Demir Exp. A.Ş. 
Çayeli Mad 

A.Ş.*** 
TOPLAM 

 
 

Yıl Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

1993 13.600 19.59 41.005 15.24 
114.35

0 
22.55 2.303 19.40 - - 

183.50
5 

20.23 

1994 10.492 19.28 35.094 16.65 
117.50

9 
22.43 1.482 19.61 13.360 23.00 

189.85
5 

19.16 

1995 3.514 21.00 32.000 17.70 98.628 22.31 6.872 20.42 61.548 22.63 
214.57

2 
21.12 

1996 22.633 19.70 23.500 17.24 
100.31

7 
22.99 12.316 20.66 80.678 21.40 

239.44
4 

21.46 

1997 25.319 23.08 42.400 16.38 80.659 22.48 10.308 20.35 
128.87

6 
22.69 

287.56
2 

20.48 

1998 23.811 23.14 42.400 17.25 
103.34

9 
22.18 - - 

113.39
3 

23.99 
282.94

3 
22.25 

 
Türkiye bakır konsantresi üretimi çizelge 2.10’da verilmektedir.Ayrıca bakır üretimi  
ve ihracatı  çizelge 2.11’de verilmektedir. 

Çizelge 2.10:  Türkiye bakır konsantresi üretimi (D.P.T., 2001)     

Eti Hol. A.Ş. Küre KBĐ A.Ş. Murgul Çayeli A..Ş. Demir Export Toplam 
Yıl Miktar 

ton 
Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

2001 53.000 15.0 111.000 22.0 110.000 22 - - 298.000 20.75 

2002 53.000 15.0 82.000 22.0 110.000 22 14.000 21.0 259.000 20.51 

2003 53.000 15.0 - - 110.000 22 14.000 21.0 177.000 19.82 

2004 53.000 15.0 - - 110.000 22 14.000 21.0 177.000 19.82 

2005 53.000 15.0 - - 110.000 22 14.000 21.0 177.000 19.82 

 

Çizelge 2.11: Bakır üretimi ve ihracatı(D.P.T., 2001). 

Üretılen 
blister 
bakır 

Üretilen blıster 
bakır için 
konsantre 

ihtiyacı 

Bakır konsantresi 
üretim  

Fark Đhracat 
Yıl 

Miktar 
ton 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Tenör 
% Cu 

Miktar 
ton 

Değer 
$ 

2001 35.000 183.000 20.0 309.200 20.0 +126.000 +28.980.000 

2002 35.000 183.000 20.0 265.000 20.0 +82.000 +18.860.000 

2003 35.000 183.000 20.0 175.000 20.0 -8.000 -1.840.000 

2004 35.000 183.000 20.0 175.000 20.0 -8.000 -1.840.000 

2005 35.000 183.000 20.0 175.000 20.0 -8.000 -1.840.000 

 
Not:1) Đzabe tesisleri metal kurtarma randımanı % 95 ve blister bakır içeriği % 99.2 
Cu kabul edilmiştir. 
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2.3.3 Bakır yatakları 

2.3.3.1 Porfiri bakır yatakları 

Porfiri bakır yatağı teriminin ekonomik ve jeolojik olmak üzere iki anlamı vardır. 

Ekonomik anlamda; porfiri yataklar, %0.8 Cu tenörlü ve ortalama rezervi 500 milyon 

ton'dan fazla olup, bunlar az miktarda molibden, altın ve gümüş içeren, açık işletme 

veya yeraltı işletmeciliği ile işletilebilen yataklardır (D.P.T., 2001). 

Jeolojik anlamda;  porfiri yataklardaki cevherleşme,  ortaç veya asidik,  porfirik 

dokulu, sokulum kayaçlarıyla kökensel olarak bağlantılı olmalı ve bu kayaçlara, 

saçılmış, damarcık ve ağsal tipteki birincil bakır cevherleşmesi eşlik etmelidir. 

Cevherleşmeyle birlikte, genellikle içten dışarıya doğru potassik, fillik, arjillik ve 

propilitik hidrotermal alterasyon zonlanması görülmelidir. Alterasyon yanında, porfiri 

bakır yataklarında hidrotermal breşler de oluşabilir. 

Dünyadaki porfiri bakır yatakları tektonik konumlarına göre iki ana kategoride 

incelenirler; 

1. Ada yaylarında oluşan porfiri bakır yatakları 

2. Kıta kenarlarında oluşan porfiri bakır yatakları 

Porfiri bakır yatakları, kıta kenarlarının ve ada yaylarının magmatik kuşaklarında 

bulunurlar. Bu kuşaklarda, yitim zonu boyunca okyanus kabuğunun derinlere 

dalmasıyla kısmi ergimesi sonucu kalkalen volkanizma oluşur. Bu nedenle belirtilen 

kuşaklarda, çogunlukla bazalt, andesit, dasit, riyolit ve felsik ignimbritlerle temsil 

edilen kalkalkalen volkanizma yaygındır. Bu volkanik kayaçlar içinde genellikle 

benzer bilesimli batolitler veya küçük çaplı sokulumlar görülür. Ada yaylarındaki 

porfiri yataklar subvolkanik (diorit, dasit ve andezit porfir, vb.) sokulumlarla ilgilidir. 

Kıta kenarlarında oluşan porfiri bakır madenleri molibdence, ada yaylalarında 

oluşanlarsa altın bakımından zengindir  (D.P.T., 2001). 

Not: (01.01.2000) Bugünkü şartlarda ekonomik olmayacak derecede tenörü %1’in 

altında olan porfiri tipi büyük rezervler ve işletme kurulamayacak kadar küçük 

rezervli muhtelif maden sahalarının rezervi toplam olarak 696x106 ton ve metal 

içeriği 2 x106 ton’dur. 
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2.3.3.2 Volkanojenik masif sülfür (VMS) yatakları 

Volkanik kökenli masif sülfit yatakları volkanik-tortul kayaç birimleri içerisinde 

tabaka biçimli- merceksi, masif, piritçe zengin baz metal (Cu-Pb-Zn) içerikli sülfit 

kütleleridir. 

Bir volkanik kökenli masif sülfit yatağı, üstte çoğunlukla merceğimsi bir masif 

cevher kütlesi ile altta volkanik ve volkano-tortul çökeller içindeki ağsal (stockwork) 

ve saçılmış zonlardan oluşur.  Bu volkanik yan kayaçlar Kıbrıs, Ergani ve Küre 

yataklarında olduğu gibi bazik (Kıbrıs tipi yataklar) ya da Doğu Karadeniz'deki gibi 

riyolit-dasit bileşimli asidik kayaçlar (Kuroko tipi yataklar) olabilir. 

Türkiye bakır üretiminin tümü volkanojenik masif sülfit yataklarından (Ergani,                           

Küre, Murgul, Çayeli, vb.) sağlanmaktadır. Yurdumuzdaki volkanojenik masif sülfit 

kuşakları, Kuroko tipi ve Kıbrıs tipi yataklar olarak iki bölümde incelenecektir     

(D.P.T., 2001). 

a) Kuroko Tipi Bakır Yatakları (Doğu Karadeniz Bölgesi) 

Japonya'daki Hokkada adasının batı kısmındaki "yeşil tüf" bölgesindeki Miyosen 

yaşlı ada yayı gelişimine bağlı olarak oluşan denizaltı asidik volkanizması ile sıkı 

genetik ilişkiler gösteren ve Cu-Pb-Zn içeren stratiform tipindeki masif sülfit yataklar, 

Kuroko tip yataklar olarak adlandırılır. Doğu Karadeniz yöresindeki (Ordu-Gürcistan 

sınırı) masif sülfit tipi yataklar da bu yataklara büyük benzerlik gösterirler. Bu yüzden 

Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan masif sülfit yatakları (Lahanos-Espiye, Çayeli, 

Kutlular, Murgul, Cerattepe, vb.) Kuroko tipi veya Pontid tipi olarak adlandırılırlar. 

Doğu  Karadeniz  bölgesinde bulunan  Kuroko  tipi  yataklar,  Üst  Kretase yaşlı ada  

yayı gelişimine bağlı olarak oluşan kalkalkalen tipi denizaltı volkanizmasının asidik 

lav ve piroklastlarının (aglomera, breş, tüfbreş, tüf, volkanik kül veya çoğunlukla 

bunların karışımı) en üst kesimlerde oluşur ve volkano-tortul kayaçlar tarafından 

örtülür. Yataklar dasit veya riolit domları ile ilişkili olup, bu domların patlama 

merkezlerinden başlayıp kenarlarına doğru ve asidik piroklastiklerin en genç 

kesimlerinde uyumlu veya yarı uyumlu olarak oluşurlar Bazik seriler bazalt, andezit, 

spilit lav ve piroklastlarıyla, kumtaşı aratabakalı kireçtaşlarından; asidik seri ise dasit, 

keratofir, riyolit, andezit lav ve piroklastlarından oluşmuşlardır. Tersiyer yaşlı genç 

 intrüzyon ve dayklar bu serileri kesmiştir.  Bölgedeki Cu cevherleşmeleri çoğunlukla 

asidik volkanizma ile yarı derinlik kayaçlarına bağlı olarak gelişmiştir. Bu kayaçların 
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tüf, breş ve lavları içerisinde yer alan Cu yatakları masif, ağsı, saçınımlı ve damar 

tiplerindedir (D.P.T., 2001). 

Yataklarda pirit, bakır, zaman zaman çinko, kurşun, altın, gümüş ve barit bulunur. 

Propilitleşme, serizitleşme, kloritleşme, silisleşme, karbonatlaşma ve baritleşme 

alterasyonları yaygındır. 

Ordu'dan Gürcistan sınırına kadar uzanan bölgedeki ada yayı gelişimine bağlı olarak 

oluşmuş Üst Kretase'deki asidik (dasit, riyolit) volkanizmanin merkezleri, Kuroko tipi 

masif sülfit yataklarının aranmasında hedef alanlarıdırlar. Asidik volkanizmanin 

ardından oluşan bazik (andesit, bazalt) volkanizma, önceki cevherleşmelerin büyük 

kısmını örtmüştür. Bugün belirlenen yataklar, bazik volkaniklerin aşınması sonucu 

asidik volkanizmanın yüzeylediği yerlerdir. 

b) Kıbrıs Tipi Masif Sülfit Yatakları (Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı) 

Kıbrıs’in Trodoos ofiyolit kuşağı içinde irili ufaklı birçok bakır yatağı bulunur.  

Trodoos ofiyolit karmaşığı, ultrabazık ve bazik kayaçlardan oluşmuş bir çekirdek ile 

bunun üzerine gelen ve etrafını saran yastık lav biriminden oluşmuş olup, Üst Kretase 

yaşlı Parapedhi sedimanter serisi tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür. 

Bugün ekonomik olarak işletilebilen sülfürlü bakır yataklarının büyük kısmının bakır 

içeriği % 1'in üzerindedir. Oksitli cevherlerde ise, bakır içeriği % 0,3'ün üzerindeki 

yataklar liç yöntemiyle ekonomik olarak işletilebilmektedir (D.P.T., 2001). 

Masif sülfitler mercek biçiminde olup, çoğunlukla alt yastık lav birimi ile ilişkili 

olarak bu birimin üzerindeki çukurlar içerisinde  yer  alır.  Böylece bunlar,  ya iki 

yastık lav birimi arasında veya alt yastık lav birimi ile tortullar arasında bir konumda 

bulunurlar. Bu mercekler yersel olarak demirce zengin, manganezce fakir olan ve yer 

yer sülfit mineralleri içeren okr (ochres) adlı kimyasal tortullarla örtülür. 

Masif cevher kütleleri, alta doğru silisleşmiş ve breşleşmiş yastık lavlar içinde baca 

biçimindeki ağımsı damar ve saçılmış cevher zonlarına geçerler. Bunlar pirit, 

kalkopirit, sfalerit, kovelin, dijenit ve markasit cevher minerallerini oluşturur. 

Bakır yönünden önemli olan bu kuşak Hakkâri’den Đskenderun'a kadar uzanmaktadır. 

Ofiyolitler Güneydoğu Anadolu'da, Toros'lar tektonik biriminin güneyinde Bitlis 

Pötürge Masifleri ile kenar kıvrımları tektonik birimleri arasındaki bindirme 

kuşağında yeralırlar. Ofiyolitler, serpantin, peridotit, gabro, diabaz, spilit ve flişlerden 



 
 

17

ibarettir. Bazik kayaçların üzerinde çamurtaşlı, çörtlü sedimanlar görülmektedir. Bitlis 

masifi metamorfitleri, Eosen- Miyosen yaşlı filişler üzerine itilmiştir.  

Cevherleşmeler, ofiyolit istifteki diabaz, spilit gibi bazik volkanik kayaçların lav, 

yastık lav, aglomera ve tüfleri ile üzerlerine gelen sedimanların dokanağında 

yeralmaktadır ve denizaltı volkanizması ile oluşmuş Kıbrıs tipi volkano-sedimanter 

oluşuklardır. Ergani ve Siirt- Madenköy bu kuşağın en önemli yataklarıdır. 

Türkiye’nin büyük bölümünde yüzeyleyen ofiyolitik alanlar da Kıbrıs tipi masif sülfit 

yatakları için hedef alan oluşturmaktadırlar. Küre'deki Kıbrıs tipi bakır yatağı bir 

kuşak oluşturmayıp, ofiyolitler içinde bulunan masif bir bakır yatağıdır (D.P.T., 

2001). 

2.3.4 Türkiye bakır yatakları üretim yöntemi ve teknolojisi 

Bakır madenciliği açık ve kapalı işletme yöntemleri ile yapılmaktadır. %1–2 Cu 

içeren sülfürlü cevherler flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmektedir. Bu işlemlerde 

cevherdeki bakır genelde %80'in üzerinde metal verimliliği ile zenginleştirilerek %15-

25 Cu içeren bakır konsantreleri elde edilmektedir (D.P.T., 2001). 

Daha sonra bu konsantrelerden klasik izabe yöntemleri ile % 99 Cu içeren blister 

bakır üretilmekte ve daha sonra blister bakır,  rafinasyon işlemlerine tabi tutularak 

elektrolitik bakır üretilmektedir (D.P.T., 2001). 

Dünya bakır üretiminin yaklaşık %15'i hidrometallurjik uygulamalarla 

gerçekleştirilmekte olup, genellikle oksitli bakır cevherleri yerinde veya yığın liç 

işlemleri ile değerlendirilmektedir. Liç işlemleri ile çözeltiye alınan bakır daha sonra 

çözeltide "solvent ekstraksiyon + elektrowinning" ile metal bakır olarak 

kazanılmaktadır. 

Son yıllarda bakır fiyatlarının düşük seyretmesi sonucunda flotasyon maliyetlerinin 

mümkün olduğunca düşürülmesi amacıyla yapılan araştırmalar ölçeği büyütüp 

maliyetleri düşürmeye yöneliktir (D.P.T., 2001). 

Flotasyon tesislerinde uygulamaya giren büyük hacimli selüller,  kolon flotasyonu 

ve HG selülleri bugün için en çok kullanılanlardır. Bunların genel olarak avantajları 

aşağıda belirtilmiştir; 
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1- Yüksek tenörlü konsantre elde edilmesi, 

2- Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, 

3- Akım şemasının sadeleştirilerek iş denetimini kolaylaştırması, 

4- Yatırım tutarlarını (inşaat, çelik konstruksiyon vb.) azaltması 

Diğer bir önemli gelişme ise, bilgisayar merkezli tam otomasyona geçiştir. Böylece, 

operatör ve teknisyen yanılgılarının etkisi azaltılırken, tenör ve randımanda önemli 

artışlar ve/veya kararlılık (stabilizasyon) sağlanmaktadır. 

Dünyada pirit, ya doğrudan pirit yataklarından ya da bakır, kurşun, çinko 

cevherlerinin flotasyonla zenginleştirilmesi sırasında yan ürün olarak elde 

edilmektedir.  Sülfürik asit üretimi için kullanılan pirit cevher veya konsantrelerinde, 

en az % 46 S tenörü istenmektedir. 

 Ülkemizde üretilen bakır konsantrelerinin yarısına yakın miktarı ülkemizin tek izabe 

tesisi olan Samsun izabe tesisinde işlenmektedir (D.P.T., 2001). 

2.3.5 Türkiye bakır sektörünün yapısı 

Bugün, Türkiye’de faaliyette olan dört ana bakır madeni kalmıştır. Bunlar; Murgul, 

Küre, Çayeli ve Ergani bakır madenleridir. Yine, 2004 yılında Siirt-Madenköy bakır 

ocağı özel sektör tarafından işletmeye açılmıştır. 

Söz konusu işletmelerden Murgul ve Ergani’de bakır rezervleri tükenmek üzeredir. 

Bu nedenle, yakın bir gelecekte ülkemiz bakır üretiminde önemli düşüşler olması 

kaçınılmazdır. 

1980'lerden itibaren, madencilik sektöründe öne çıkan söylem "kamu madencilik 

kuruluşlarının özelleştirilmesi" olmuştur. Türkiye madencilik sektöründe mülkiyet ve 

yönetim değişikliklerini gerçekleştirmeye yönelik olarak çeşitli kamu kurumlarında 

sektörel bölünme, ticarileştirme, şirketleştirme ve özelleştirmeye yönelik uygulamalar 

birbirini izlemiş, madencilik sektörünün kamu ağırlıklı yapısı özel sermayenin de 

yerini alabileceği bir rekabet ortamına dönüştürülmeye çalışılmıştır. 

Söz konusu uygulamalar en fazla Etibank'ı etkilemiş, bu kurum pek çok parçaya 

bölünmüş ve her parçası bir yana dağılmıştır. 

Đlk olarak 1993 yılında Karadeniz Bakır Đşletmeleri A.Ş., Etibank'ın bünyesinden 

ayrılarak Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığına devredilmiştir. 
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1998 yılında ise Etibank, Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Bor, Eti Alüminyum, Eti 

Krom, Eti Bakır, Eti Gümüş, Eti Elektrometalurji ve Eti Pazarlama ve Dış Ticaret 

olarak 7 ayrı anonim şirkete bölünmüştür. Söz konusu şirketlerden Eti Bakır, diğerleri 

gibi 2000 yılında Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Son olarak, Karadeniz Bakır Đşletmeleri’ne ait Samsun Đşletmesi ile Eti Bakır AŞ’nin 

özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri 26 Şubat 2004 tarihinde 

tamamlanmış ve 12 Nisan 2004 tarihi itibariyle imzalanan satış sözleşmesi ile bu 

kuruluşların özelleştirme süreci tamamlanmıştır. Böylelikle, Karadeniz Bakır 

Đşletmeleri A.Ş. tasfiye sürecine girerken, kamu, bakır sektöründen tamamen çekilmiş 

olmaktadır (Tanzok, 2005). 

KBĐ A.Ş.  

Artvin Murgul’da, Çakmakkaya ve Damar maden yataklarında açık ocak maden 

işletmeciliği yapmaktadır. Üretilen tüvenan cevher 3.000.000 ton/yıl kapasiteli cevher 

zenginleştirme tesisinde yılda ortalama % 22 Cu tenörlü 110,000 ton bakır konsantresi 

üretmektedir. Üretilen bakır konsantresi Samsun’da Kurulu bulunan 38.800 ton/yıl 

blister bakır kapasiteli tesisinde blister bakır haline getirip piyasaya satmaktadır. 

Kuruluşun Samsun izabesinin fiili olarak yıllık bakır konsantre ihtiyacı % 22 Cu 

bazında ortalama 170,000 tondur. Murgul tesisinden temin edilen konsantrenin 

haricinde kalan miktarı, öncelikle yurt içi kaynaklarından duruma göre de yurt 

dışından serbest piyasa şartlarında temin etmektedir. Samsun izabe tesislerinde fiili % 

35 tesis randımanı ile üretilen ortalama 35,000 ton/yıl blister bakır için % 22 Cu 

bazında 60,000 ton bakır konsantresini yurt içi ve yurt dışından satın almaktadır. 

Böylece, KBĐ izabesinin ihtiyacı olan bakır konsantre miktarının yaklaşık %35’ini 

dışarıdan sağlamak durumundadır. Dışarıdan sağlanan bakır konsantre ile yapılan 

üretimler karlı olmamakla beraber sabit giderleri karşılaması bakımından önem 

arzetmektedir. 

Bu konunun çözüme kavuşturulabilmesi için Murgul ve çevresi KBĐ ruhsatlı maden 

sahaları yabancı uzman firmalara rödevans sözleşmesi karşılığı verilmiş, fakat bugüne 

kadar yeni rezervler yönünden henüz olumlu netice alınamamıştır. 

2002 tarihinden sonra tamamen dışarıdan satın alınacak bakır konsantresi ile çalışma 

durumuna gelecek olan Samsun izabesinin bugünkü kurulu kapasitesi ile kâra 
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geçmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle şimdiden gereken önlemlerin 

alınması elzemdir. 

Bunun izabe kapasitesini Dünya standartlarında yani 100,000 ton/yıl kapasitenin 

üstüne çıkarması gerekmektedir (D.P.T., 2001). 

Kuruluşun Yönetici ve Đşçi sayısı 

Maden Sahası ve Konsantratörde: 800 kişi 

Konsantre bakır başına      : 7 kişi/1000 ton konsantre 

Samsun izabe asit tesisleri      : 387 kişi 

Blister bakır başına işçi      : 11 kişi/1000 ton blister 

Eti Holding A.Ş.  

Kastamonu Küre Đşletmesinde Aşıköy ve Bakibaba Maden sahalarından % 95’i açık 

ocak işletmeciliğinden üretilen yıllık ortalama 700,000 ton/yıl tüvenan cevher, 

900,000 ton/yıl tesis kapasiteli maden sahası yanında bulunan konsantratör 

tesisinde ortalama % 15 Cu tenörlü yıllık ortalamada 42,000 ton/yıl bakır 

konsantresi üretilmektedir. Üretilen konsantre piyasaya serbest piyasa şartlarında 

satılmaktadır. Konsantratör % 1.60 Cu tenörlü tüvenan cevher işleyecek şekilde 

projelendiğinden, fabrika giriş tenörünü tutturabilmek için düşük tenörlü açık 

ocak cevheri ile yüksek tenörlü yeraltı cevherinin paçal yapılması gerekmektedir. Bu 

nedenle yeraltı işletmesi bir an önce hazırlıklarının tamamlanarak tam kapasite ile 

üretim yapılacak hale getirilecektir. Bugünlerde Cengiz Đnşaat A.Ş. tarafından 

işletilmektedir. 

Demir Export A.Ş. 

Bakır madenciliğinde özel sektör olarak Demir Export A.Ş., KBĐ’ye ait Espiye’deki 

maden ruhsatlı sahalarda rödövans karşılığı yeraltı işletmeciliğini yapmaktadır. 

Buradaki maden sahalarından üretilen bakır cevheri aynı yörede (Lahanos) kurdukları 

125,000 ton/yıl tüvenan cevher işleme kapasiteli zenginleştirme tesislerinde de 

zenginleştirerek elde ettikleri bakır konsantresini serbest piyasa şartlarında 

pazarlamaktadır. Tesislerinde bugüne kadar yıllık ortalamada 9,000 ton/yıl  %  20 Cu 

tenörlü bakır konsantresi üretmişlerdir.  Üretimlerinin büyük bir kısmını KBĐ’ne 
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satmışlardır. 1997 ikinci yarısından beri LME bakır fiyatlarının düşüklüğünden dolayı 

üretimi durdurmak zorunda kalmışlardır. 

 Ber-Oner A.Ş. 

Eti Holding’e ait olan Ergani bakır sahası rödevans sözleşmesi ile Ber-Oner 

tarafından işletmektedir.  Yıllık 40,000  ton  %  24  Cu  tenörlü  bakır  konsantresi  

üretmektedir.  Bu faaliyetler, mevcut rezervin azalmasından dolayı yakın zamanda 

sona ermesi beklenmektedir (D.P.T., 2001). 

Çayeli Madenleri A.Ş. 

23.11.1983 tarihinde kurulan şirket, Çayeli ilçesinin Madenköy mevkiindeki bakır 

madenini değerlendirmektedir.  Şirketin  %  45  hissesi  Eti  Holding  A.Ş.’ye  ait  

olup,  ortaklar  Đnmet Mining Corp. (Kanada) % 48, Metallgeselschaft (Almanya) % 1 

ve Gama Grubu (2 Şirket) % 6 hisse ile ortakları oluşturmaktadır. Şirket  yukarıda  

belirtilen  rezervlerini  yeraltı  işletme  usulü  ile  işletmekte  ve  aynı  yörede kurulu 

cevher zenginleştirme tesislerinde ortalama 800,000 ton/yıl tüvenan cevher işleyerek 

150,000 ton/yıl % 22-24 Cu tenörlü bakır konsantresi üretmekte ve serbest piyasa 

şartlarında pazarlamaktadır (D.P.T., 2001). 

 Yeni Anadolu Mineral Madencilik ile Dardanel Madencilik 

Yeni Anadolu Mineral Madencilik ile Dardanel Madencilik 3-4 yıldır geniş çapta 

bakır aramacılığı yapmaktadırlar. Bu zaman zarfında 8-10 milyon ABD Doları 

harcamışlardır. 

 Cominco Madencilik A.Ş. 

Cominco Madencilik Artvin Cerattepe’dekibakır aramaları için yaklaşık 15 milyon 

ABD Dolar harcamış ve önemli bir bakır rezervi elde etmiştir (D.P.T., 2001). 

Bu tezin konusunu oluşturan Siirt-Madenköy’de  Đşletmecilik yapan Park Elektrik 

Üretim ve Madencilik  A.Ş. hakkında bilgiler daha sonraki bölümlerde detaylı olarak 

verilecektir. 
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2.3.6 Bakır fiyatlarının yıllara göre değişimi 

Bakır cevherleri konsantratörlerde zenginleştirilip , yaklaşık %15 ile %25 Cu içeren 

konsantreler elde edilmekte ve izabe tesislerinin kullanımına sunulmaktadır. Genel 

olarak piyasalarda %20 Cu değerinin üzerinde bakır içeren konsantreler tercih 

edilmektedir. Bakır fiyatlarının yıllara göre değişimi Şekil 2.3’te verilmiştir. 

 
Fiyat($/ton)          

 
              1999    2000     2001     2002    2003    2004    2005     2006    2007   2008            

Yıllar 

Şekil 2.3: Bakır fiyatlarının yıllara göre değişimi. 

 

2.3.7  Bakırın zenginleştirme yöntemleri 

Dünya’nın bir çok ülkesinde, bakır yatakları için minumum işletilebilir tenör (cut off 

grade) %0,25 olup,  bazen  daha aşağı değerlerdeki bakır yatakları yan ürünler de 

değerlendirilerek işletilmektedir. Düşük tenördeki işletilebilir bakır yatakları büyük 

rezervli ve çok ince mineral taneli cevherlerdir. Đşletilebilen bakır cevherleri 

zenginleşebilirlikleri yönünden sülfürlü, karbonatlı,oksitli-sülfürlü karışık cevherler 

ve bakır silikatlar olmak üzere dört gruba ayrılabilir. Sülfürlü cevherler çok kolay 

zenginleşir, karbonatlı, oksitli-sülfürlü karışık cevherler güç,  bakır silikatların 

ekonomik olarak  zenginleşebilirlikleri olanaksızdır. 

Bakır mineralleri birlikte bulundukları diğer minerallerden ancak özgül ağırlıklarının 

ve fiziko-kimyasal özelliklerinin farklılığı prensiplerinden yararlanılarak 
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zenginleştirilebilirler. Bakır cevherleri zenginleştirilmesinde flotasyon, liç ve gravite 

yöntemleri uygulanmaktadır. 

 

2.3.7.1  Bakırın fiziksel yöntemler ile zenginleştirilmesi  

Kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerin pahalı oluşu nedeniyle, bakır cevherleri bazı 

durumlarda nihai zenginleştirme öncesinde fiziksel yöntemlerle ön zenginleştirme 

işlemine tabii tutulmaktadır. Ön zenginleştirme sonucunda iri boyutta bir artık 

 atılmakta ve elde edilen kaba konsantre, flotasyon için gerekli serbestleşme boyutuna 

öğütülerek nihai olarak zenginleştirilmektedir. Ön zenginleştirme amacıyla manyetik 

duyarlılık ve özgül ağırlık farkına göre de ayırma yapılmaktadır (Gül, 2001).  

Özgül ağırlık farkına göre bakır cevherlerinin zenginleştirilmesinin ön şartı gang 

yoğunluğu ile cevherli tanelerin özgül ağırlıkları arasında 0,7 ila 1 g/cm3’ civarında 

farkın bulunması ve her iki özgül ağırlık sınıfı sınırındaki orta yoğunluklu cevherin 

metal içeriğinin, toplam metal içeriğine oranının çok küçük olmasıdır. Ayrıca iri 

tanede serbestleşen, küçük rezervli dolayısıyla küçük kapasiteli, zor flote edilebilen  

veya hiç flote edilemeyen oksit cevherleri gravite yöntemleriyle zenginleştirilirler. 

Bakır işletmeleri yüksek kapasiteli tesisler olduğundan cevher gravite ile 

zenginleştirilmek istendiğinde ağır ortam tamburları veya ağır ortam siklonları tercih 

edilir. 

 Özgül ağırlık farkına göre yapılan ayırmada en önemli faktörlerden biri tane 

serbestleşme boyutudur. Cevher içindeki oksitli bakır veya sülfürlü bakır 

minerallerinin serbestleşmesi yeterince iri boyutlarda sağlanabiliyorsa ağır ortam, jig, 

sarsıntılı masa gibi graviteyle zenginleştirme yöntemlerinin uygulanması mümkündür 

(Gül, 2001).  

2.3.7.2 Kimyasal yöntemlerle zenginleştirmesi 

Liç yöntemiyle zenginleştirme, değerli metallerin kimyasal çözündürme farkından 

yararlanılarak çözeltiye alınmasına ve daha sonra çözeltiden kazanılmasına denir. 

Sülfürlü ve oksitli cevherlerin liç ile zenginleştirilmesinde yığın, yerinde, tank, 

karıştırma,  basınç altında liç yöntemleri uygulanmaktadır. 
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Gelişmiş ülkelerdeki tesislerden çıkan kükürt dioksitin yarısı sülfürik asit'e 

dönüştürülürken diğer yarısı atmosfere bırakılmaktadır. Bu tür metalürjiye karşı 

yasaklayıcı yasalar çıkmış ve çıkmaktadır. Kükürt dioksitin tahrip edici etkisi 

hidrometalurji'ye araştırma fonlarının akmasının en büyük nedenidir (Karahan). 

Gittikçe artan miktarda bakırın sülfürlü olmayan bakır kaynaklarından geldiği ve bu 

alanda normal flotasyon ile pirometalurjinin başarılı olmadığı görülmektedir. Sülfürlü 

olmayan bakır rezervlerinin işlenmesi için, seçici çözücüler geliştirilmiştir. Bu 

sahadaki hidrometalurji için gerekli temel kimyasal maddeler büyük miktarlarda ve 

ucuz fiyata üretilebilinmekte, karşılaştırmalı olarak ucuz yapım malzemeleri 

geliştirilmiş bulunmaktadır. Cevher taşımacılığında artan fiyatlara karşılık, aynı 

cevherleri hidrometalurjik yoldan yerinde işlemek mümkündür. Hidrometalurjik 

tesislerin yatırım giderleri düşük olup, küçük çaptaki tesisler ekonomik bir şekilde 

işletilebilinir.  

Okside bakırlar sulandırılmış sülfürik asitte çözünürler. Silis ganglı cevherlerde asit 

gereksinmesi yüksek olmamakla beraber kalkerli cevherde tüketim çok yüksek 

değerlere varabilmektedir. Cevherin özelliklerine bağlı olarak oksitli bakır cevherleri 

çeşitli yollardan işlenmektedir. Cevher yerinde kırılır ve liç uygulanırsa buna 

«Yerinde liç» denir. Yine cevher, özel olarak hazırlanmış bir sahaya yığılarak liç 

yapılabilir. Buna «Yığın liç» denir. «Perkolasyon liçinde» cevher elenir ve kumlu 

kısım, altı akışa uygun tanklara konarak üstten çözücü eriyik eklenerek kumlar 

arasında perkolasyonu sağlanır.  

Eğer pülp devamlı tank içinde karıştırılırsa buna «Ajitasyon liç'i» denir. Yine cevherin 

basınç (oksijen kısmi basıncı altında) liç edilmesine de «Basınç liç'i» adı verilir. 

Bakır oksitlerin değerlendirilmesi için üniversal bir yöntem bulunmamaktadır, 

uygulanan yöntem yerel koşullara ve cevher bileşimine bağlı olarak değişmektedir. 

Metalik bakırın amonyakla liç'i endüstriyel aşamada denenmiş bulunmaktadır  

Sülfürik asit, Chuquicamata (Şili) da, Katanga'da kuprit liç'inde; amonyak, Kennecatt 

konsantratörü (Alaska) 'da bakır karbonat liç'inde kullanılmaktadırlar. Kostik soda ve 

sodyum siyanür de küçük kapasiteli tesislerde denenmiş olup, uygun oldukları ortaya 

konmuştur. Bazı bileşik yöntemler, örneğin LPF (liç- çöktürme ve flotasyon) oksit 

bakır liçinde başarı ile uygulanmaktadırlar. Liç edilen bakır, demir tozları ile 
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çöktürülmekte ve çökelek bakır flotasyonla kazanılarak sülfürlü bakırlarla beraber 

konsantre edilmektedir. 

Bakır oksitlerin liçi yanında, sülfürlü bakır konsantreleri de hidrometalurjik yoldan 

değerlendirilmektedirler. Burada ana etken sıcaklık basınç ve pH olmaktadır. Bakırın 

yanında sülfürden yan ürün olarak amonyum sülfat, elementer kükürt veya sülfürik 

asit elde edilmektedir (Karahan,). 

Sülfürlü bakır minerallerini değerlendirmek için geçerli hidrometalurjik yolları iki ana 

gruba ayırmak mümkündür. Kavurma ve daha sonra kavrulmuş konsantreyi liç etme 

ile konsantrenin doğrudan liç'idir. Hidrometalurjik prosesleri ayrıca sülfat, amonyak, 

biyolojik, klorür, siyanür, nitrik asit ve elektrokimyasal olarak ayırmak mümkündür. 

Sülfat liç'i için konsantre sülfürik asit, sülfürik asit ve ferrik sülfat ile sulandırılmış 

sülfürik asit ve oksijen kullanılmaktadır. Bakır sülfürlerin kavrulması Hecla Mine 

(ABD)’ de uygulama bulmuştur, önce sülfatlaştırma kavurması yapılarak kalsine, su 

veya sulandırılmış sülfürik asit ile işlenerek bakır ve bir miktar da demir çözeltiye 

alınır. 

Leke-Shore Mine (ABD) da kavurma-liç- elektro kazanma (RLE) yöntemi pilot çapta 

denenmektedir. Bir diğer orijinal proses de Lurgi Mitterberg (LM) yöntemidir. Bakır 

konsantresi öğütülmekte ve bir özel titreşim değirmeni ile etkinleştirildikten (aktive) 

sonra otoklavlarda elektroliz'den gelen ve sirküle eden çözeltiyle pülp halde liç 

edilmektedir. 

Sherritt-Gordon (Kanada), kavurulmuş Cu-Ni-Co konsantrelerini amonyakla liç 

etmeyi denemiştir. Bununla beraber sülfürlü konsantrelerin kavrulmadan da havalı 

ortamda basınç altında amonyakla liç edilebileceği bulunmuştur. Arbiter Prosesi'ni 

uygulamak suretiyle, Anaconda Copper Company (ABD) oksijen ve özel bir 

karıştırma sistemi kullanarak düşük basınçta sülfürlü bakır konsantrelerini liç etmeyi 

başarmıştır. Yine sülfürlü mineralleri bakteri kullanarak liç etmenin mümkün olduğu 

saptanmıştır.  

Diğerleri yanında «Thiobacillus Ferroxidens» in bakır sülfürleri liç etmekte en etkili 

bakteri olduğu ifade edilmektedir. Bakteriyel liç yardımıyla % 0,25 – 0,5 Cu içeren 

artık yığıntılardan ekonomik bir şekilde bakır elde etmek mümkündür. 

Özellikle Kennecott Corporation-Bingham Pitt'teki bakır artıkları bakteriyel liç'i 

önemle sözü edilmeye değer. Bir asır önce ferrik klorürle bakır, liç edilerek elementer 



 
 

26 

kükürt elde edilmiştir. Ferrik klorür ve solvent ekstraksiyon'un beraber kullanılması 

ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Sülfürlü konsantrelerin liç'i araştırmalarında 

ayrıca siyanür, nitrik asit ve elektrokimyasal yöntemler de denenmektedir.  

Liç tepkime hızı etkenin (reaktant) derişimine (konsantrasyon), sıcaklığa, karıştırma 

hızına veya ortamdan gaz akış hızına, parçacık boyutuna, pülp yoğunluğuna ve 

tepkime (reaksiyon) esnasında meydana gelen çözünmez ürünlere bağlıdır. 

Bakır liç çözeltileri çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir; Đyonik çöktürme, 

sementasyon (metal yardımı ile çöktürme), gazlarla çöktürme, çöktürme ve çökelti 

yüzdürmesi, solvent ekstraksiyon ve elektroliz; En kayda değer yöntemler elektroliz, 

çöktürme (Sementasyon) ve solvent ekstraksiyon olmaktadır. Çöktürme, bakır elde 

edilmesinde kullanılan en eski yöntemdir. Solvent ekstraksiyon belki de bakır 

extraksiyonunda en verimli yöntemdir. Çözetideki bakır, suda çok az eriyen organik 

bir faza alınmaktadır.  

En yalın şekliyle çözünen elementlerden bir tanesi organik faza geçerken diğerleri, 

tamamen suda kalırlar. Organik faz alınıp daha yüksek derişimdeki (konsantrasyon) 

bazik veya asidik ortamla tepkimeye (reaksiyon) sokulur ve organik fazdaki metal 

iyonu tekrar daha yüksek derişimde (konsantrasyon) sulu faza geçirilir.  

Yöntem genellikle hidrojen indirgemesi veya elektro biriktirme ile birlikte uygulanır. 

En iyi hidrometalurjik yöntemin seçimi cevherin özelliklerine, tesisin kurulacağı yere, 

ve elde edilip satılabilinecek yan ürünlere bağlıdır. Genellikle yan ürün olarak sülfür 

üreten tesislerin sülfat üretenlerden daha üstün olduğu söylenebilir. 

Hidrometalurjik yöntemlerin çoğu için cevherin flotasyonla ön zenginleştirmeye tabi 

tutulması gerekmektedir. Flotasyon uygulaması yoluyla işe yaramaz kayaçların (gang) 

ucuz yoldan kimyasal ve fiziksel olarak atılması mümkün olmaktadır. Metalik bakırın 

sulu amonyak çözeltisinde çözünürlüğü 1858’de Poligot'un keşfinden bu yana 

bilinmektedir. Havanın yokluğunda bakır çözünmez. Tepkime aşağıdaki gibidir. 

 

Cu + 4NH3 + ½ 02 + H20 —>  [Cu  (NH3)4]
+2 + 2 0H –

            (2.1) 

    Cu + ½ 02 +   2NH3 + 2NH4  —>  [Cu  (NH3)4]
+2 + H2O                 (2.2) 
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Çok miktarda bakır amin kampleksi olup, her hangi bir amin’in oluşması ortamdaki 

serbest amonyak iyonuna bağlıdır. 

Metalik bakırın liç edilmesi sanayide uygulama bulmuştur, örneğin Calumet ve Hecla 

Consolitated, Michigan - nativ bakır izabesi yaptıktan sonra artıkları da amonyak 

liç'ine tabi tutmaktadırlar. Artıkta kalan bakır % 0,4 Cu (Metalik) oranındadır. 

Bazı hallerde düşük tenörlü bakır, bakır oksit olarak bulunmaktadır. Bu bakır oksidin 

asit liç'inin ekonomik olması durumunda bu tür cevherlerden bakır üretmek için 

oksitler öncelikle metalik bakırla indirgenmekte ve amonyakla liç edilmektedir.  

 
 Oksit Bakırların Liç Edilmesi 
 

Yüksek tenörlü metal rezervlerinin azalması, bir çok diğer nedenlerle birlikte, 

hidrometalurji'nin cevherlere uygulanmasını hızlandırmış bulunmaktadır. Cevher 

içinde kurtarılmak istenen elementin tenörü düştükçe, gang mineralinin tepkimeye 

giriş hızı büyük önem kazanmaktadır. Bu gang malzemeler ve kurtarılacak metal 

genellikle basit oksitler olarak bulunmaktadırlar, örneğin bakır oksitler; küprit Cu20, 

Tenorit CuO, Malakit CuCO3, Cu(OH)2, Azurit Cu3(OH)2(CO3)2, Bronkontit CuSO4 3 

Cu (OH) 2 ve krizokol CuSiO3 2H2O olarak ayrılırlar. 

 
 Bakır Sülfürlerin Liçi 
 

Doğada zengin yataklar halinde bir çok sülfürlü bakır yatakları bulunmuştur. Zengin 

yatakları oluşturan sülfür mineralleri; Kalkosit, Cu2S; Kovellit, CuS; Digenit, Cu9S5; 

Bornit, Cu5FeS4; ve kalkopirit CuFeS2 dir. Metal sülfürler 400°C lik sıcaklıkta bile 

suda çözünmezler, ancak ortama oksijen verilmesi halinde sülfat halinde çözünürler. 

Sülfürlü bakır cevherlerin liç edilmesinde iki ana etken vardır. Isı ve pH etkenlerine 

bağlı olarak aşağıdaki tepkimeler oluşabilir. Metal çözelti ve kükürt elementer halde 

elde edilir. Hem metal ve hem de sülfür çözünmemiş halde elde edilir. Bu durum özel 

olup, ferro sülfür ve pirotit işlendiğinde ortaya çıkar. Kükürt elemental halde elde 

edilirken demir ferrik oksit olarak oluşmaktadır. 

Hiç bir pH'da 120°C nin üstünde liç yapılması halinde elemental kükürt elde 

edilemez. Bu derece sülfürün ergime derecesidir. Bunun nedeni aşağıdaki tepkimedir. 

S+ ½  02 + H20  —>  H2S04                                                                            (2.3) 
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Tepkime 120°C nin altında oldukça düşük olup, ısı yükselmesi ile hızlanır. Bu 

durumda tepkimenin 120°C nin altında oluşturulması halinde düşük ısıda liç 120°C 

nin üstünde oluşturulması halinde ise yüksek ısıda liç sözkonusu olacaktır. 

Yüksek ısı liçinde tepkime ürünlerinde pH'nın rolü olmamakla beraber, düşük ısı 

liçinde tepkime ürünleri büyük oranda ortamın pH'sına bağlıdırlar. 

120°C nin altında liç olsa bile alkali ve nötr ortamlarda elemental kükürt oluşmaz. 

Bazı durumlarda 120°C nin altındaki asit liçlerinde bile elemental kükürt 

oluşmayabilir. Bu durum düşük değerli bir metal sülfürün yükseltgeme sonucu daha 

yüksek değere ulaşmasında olur. Örneğin 1965’te Shugaev tarafından kupros sülfürün 

120°C nin altında kuprik sülfüre dönüştüğü saptanmıştır. 

 

Cu2S + ½  02 + 2H+ —> CuS- + Cu+2 +H20                              (2.4) 

Tepkimenin yüksek derecede oluşması halinde aşağıdaki tepkime birinci tepkime 

üzerine etkin olmaktadır.  

CuS + 2 02  —> CuS04                                                                                             (2.5) 

Kalkopirit liçi otoklav koşullarında 125°C ve 175°C dereceleri arasında yapıldığında 

tepkime hızının asidite ve oksijen basıncının 1,5 üstü ile orantılı olduğu görülmüştür. 

Daha önceden belirlenen otoklav koşullarında % 95 bakır çözünme randımanı, % 85 

sülfür kurtarma randımanına ulaşılmış ve demir artıkta çözünmeyen demir oksit 

olarak tutulabilinmiştir. 

CuFeS2 + Fe2 (S04)3—> CuS04 + 5FeS04 +2So                       (2.6) 

 

2.3.7.3 Bakırın flotasyon yöntemiyle zenginleştirilmesi 

Flotasyon, cevher hazırlama süreçleri içinde minerallerin yüzey/ara yüzey 

özelliklerinden yararlanarak, değerli mineralleri değersiz (gang) minerallerden 

ayırmak amacıyla yaygın olarak kullanılan zenginleştirme yöntemlerinden biridir 

(Atak, 1990,  Gaudin, 1957). 

Bakır cevherlerinde sülfürlü bakır mineralleri olarak kalkopirit, kalkosin, bornit, 

kovelin tetraedrit, enargit,  oksitli mineralleri olarak malakit, azurit,  sülfürlü diğer 
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metal mineralleri olarak pirit, pirotin, markazit ile Pb, Zn, Co, Ni, Mo, Hg, Sb, Bi’ un 

sülfürlü mineralleri, gang mineralleri olarak kuvars, serizit, barit, kalsit bulunur. 

Sülfürlü minerallerin gerek yantaştan gerek birbirlerinden ayrılmasında en etkin 

yöntem flotasyondur. Mineraller flotasyon işlemlerindeki davranışlarına göre, polar 

olmayan mineraller (grafit, elmas, kükürt vb) ağır metallerin sülfürleri (galen, sfalerit, 

pirit vb), oksitler, silikatlar ve tuzlar olarak sınıflandırılmaktadırlar. Sülfürlü 

minerallerin flotasyonla zenginleştirilmesinde, anyonik toplayıcılar (ksantatlar, 

dithifosfatlar ve merkaptanlar) ve köpürtücü olarak ise çamyağı, kresilik asit,  

poliglikoller ve alkoller kullanılmaktadır. 

Sülfürlü minerallerin kendi aralarında çok küçük, gang minerallari ile daha iri 

boyutlarda serbestleşmeleri durumunda önce kollektif flotasyonla gang mineralleri 

uzaklaştırılır ve elde edilen kaba konsantre daha küçük boyutlara öğütülerek sülfür 

mineralleri seçimli flotasyonla birbirinden ayrılırlar. Sülfürlü mineralleri ile yan kayaç 

arasında iri boyutta serbestleşme olması durumunda, toplu flotasyon seçimli 

flotasyona göre daha avantajlı olmaktadır. Kaba konsantrenin öğütülmesi sırasında 

mineral yüzeylerindeki artık reaktifler uzaklaştırılmakta, gerekirse Na2S ve aktif 

karbon ilavesi ile de aynı etki oluşturulabilmektedır. 

2.3.8 Kollektif-Selektif Flotasyon   

Sülfürlü minerallerin kendi aralarında çok küçük, gang mineralleri ile daha iri 

boyutlarda serbestleşmeleri durumunda önce pH'sı 7–7,5 olan ortamda kollektif 

flotasyonla gang mineralleri uzaklaştırılır.  

Elde edilen kaba konsantre daha küçük boyutlarda öğütülerek sülfür mineralleri 

selektif flotasyonla birbirinden ayrılırlar. Sülfürlü minerallerle yankayaç arasında iri 

boyutta serbestleşme olması durumunda kollektif flotasyon, selektif flotasyona göre 

daha avantajlı olmaktadır. Bakır ve pirit içeren emprenye tipi cevherde bu yöntem 

kullanılmaktadır.  

Kollektif flotasyonda ortamın pH'sı 7-7.5 iken, selektif flotasyonda ortamın pH'sı 

11.5-12 civarında ayarlanır ve pirit bastırılır. Daha sonra ayrıca pirit konsantresi elde 

edilmek isteniyorsa ortam asidik hale getirilerek pirit yan ürün olarak alınabilir (Atak, 

1990).  
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Bu yöntemde kademeli öğütme sonucu artık minerallerin ileri derecede öğütülmesi ve 

şlama geçmesi de önlenmiş olmaktadır. Ayrıca kaba konsantrenin öğütülmesi 

sırasında mineral yüzeylerindeki artık reaktifler uzaklaştırılabilmektedir (Atak, 1990).  

2.3.9 Selektif Flotasyon   

Basit yapılı sülfürlü bakır cevherlerinde bakır mineralleri genellikle pirit pirotin gibi 

demir sülfürlerle birlikte bulunmaktadır. Cevherde pirit-pirotin oranı fazla ve cevher 

sadece kısmi oksidasyona uğramış ise bakır sülfürler genellikle selektif flotasyonla 

zenginleştirilmektedir. Kompleks sülfürlü cevherlerin zenginleştirilmesi, genellikle 

değerli minerallerin ekonomik serbestleşme boyutuna öğütülmesinden sonra selektif 

flotasyonla gerçekleştirilmektedir. Selektif flotasyonda önce daha kolay yüzebilen 

mineraller yüzdürülmekte, diğer sülfürler ise uygun bastırıcılar kullanılarak 

bastırılmaktadır. Daha sonra bastırılmış olan sülfürlü mineraller uygun canlandırıcılar 

kullanılarak yüzdürülmektedir (Atak, 1990).  

Değerli mineral olarak galen, sfalerit ve piriti de içeren kompleks sülfürlü bakır 

cevherlerinin flotasyonunda önce sfalerit ve pirit bastırılmaktadır ve bir galen-

kalkopirit konsantresi elde edilmektedir. Daha sonraki aşamalarda potasyumbikromat 

ilavesi ile galen bastırılmakta, kalkopirit yüzdürülmekte veya siyanür ilavesi ile bakır 

sülfürler bastırılmakta ve galen yüzdürülmektedir. SO2 gazı kullanılarak da galen 

bastırılabilmekte; SO2 gazı ile birlikte az miktarda soda kullanılması durumunda 

bastırıcı etki daha da artmaktadır. 

Sfaleritin bastırılması amacıyla siyanür veya çinko sülfat ilave edilebilir. Piritin 

bastırılması amacıyla genellikle kireç kullanılmaktadır. Her iki mineralin bastırılması 

meta bisülfüt (Na2S2O5) ve SO2 gazı ile de sağlanabilmektedir. Organik bastırıcılar, 

amonyum klorür, amonyum klorür+oksalik asit, kireç ile birlikte ilave edildiğinde 

pirit daha etkin olarak bastırılabilmektedir (Atak,1990). Bastırılmış olan sfalerit ikinci 

kademede bakır sülfat ve/veya kurşun sülfat ile canlandırılarak yüzdürülmektedir. En 

son aşmada ise, asit ilavesi ile pH düşürülerek pirit yüzdürülmektedir. 

Flotasyon yolu ile cevher zenginleştirmenin karakteri aşağıda verilen asgari limitlerle 

daha iyi anlaşılır.  
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Flotasyon ile; 

% 1 tenörlü kurşun cevherleri,  

% 0.5 tenörlü bakır cevherleri,  

% 0.3 tenörlü molibden cevherleri,  

Tonda 5 gram altın ihtiva eden altın mineralleri ekonomik olarak 

zenginleştirilmektedir (Erdoğdu, 1995).  

Genellikle bütün bakır cevherlerinde bakır minerallerinin serbestleşmesi için çok ince 

öğütme gerekmektedir. Küçük boyutlarda da teknolojik ve ekonomik olarak ancak 

flotasyon yöntemi kullanılmaktadır (Atak, 1990, Gaudin,  1957, Atak.,S, Tolun., R,  

1994 ). 

Sülfürlü bakır mineralleri amil, iso-propil, bütil ksantat gibi anyonik kollektörler ile 

kolayca yüzdürülebilmektedir. Kireç kullanılarak pH değerinin 10 ile 12 arasına 

getirilmesiyle cevherde bulunan pirit bastınlabilmektedir. Çam yağı, kresilik asit gibi 

köpürtücülerin yerine artık uzun zincirli alkoller (örneğin; MIBC) ve poliglikol 

esterleri kullanılmaya başlanmıştır. Kaba konsantreler temizlenerek ekonomik izabe 

sınırlarına uygun olacak şekilde bakır içerikleri % 25'in üzerine çıkarılır, ayrıca 

verimlerin % 80–90 gibi değerlerde olması için de kaba konsantreler ve ara ürünler 

genelde yeniden öğütme devresine gönderilir.  

Optimum serbestleşmeye ulaşmak için birincil öğütmede 75 mikronun aItına geçen 

miktar % 50–60 olurken, kaba konsantreler öğütüldüğünde bu oran % 90–100 gibi 

değerlere ulaşır. Reaktif tüketimleri ton cevher başına genelde 1–5 kg kireç, 30–300 

gr ksantat ve 20–150 gr köpürtücü olarak gerçekleşmektedir (Atak, 1990). 

Kalkopirit (CuFeS2), en önemli ve en çok üretilen bakır mineralidir. Genelde pirit ve 

pirotin, sfalerit,  galenle beraber bulunur. Uzun süre nötür veya hafif alkali ortamda 

kalmış kalkopirit yüzeyinde ince bir oksit tabakası bulunur. Bu tabaka pH 10’un 

üstünde bozunur. Oksitleyici reaktifler kalkopirit yüzeyinde demir hidroksit filmi 

oluşturarak yüzebilirliğini olumsuz etkilerler. Yüzeyi veya kendisi oksidasyona 

uğramamış kalkopirit bir köpürtücü yardımıyla yüzdürülebilirse de kalkopirit 

yüzdürmede normal sülfür toplayıcılardan biri (ksantatlar-dithiofosfatlar) kullanılır. 

Siyanürler kalkopiriti bastırması oldukça iyidir. Siyanür kalkopiritin yüzmesi için 

gerekli yüzeysel bakır-ksantojen filminin oluşumunu engeller ve aynı zamanda  
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kalkopirit yüzeyinde önceden oluşmuş bakır –ksantojen filmi siyanür ile dağılır. Bu 

özellikten yararlanarak kollektif galen–kalkopirit konsantrelerinden selektif 

konsantreler üretilir. Kireç çok fazla kullanıldığında kalkopiriti bastırır (Atak, 1990).    

Kalkosin(Cu2S),  sülfür minerallerinin oksidasyonu sonucu oluşan yüksek bakır 

içerikli önemli bir mineraldir. Bu nedenle kalkosinle beraber,  pirit, kalkopirit, bornit, 

kovelin, malakit, azurit bulunur. Kalkosin, Ag, Fe,Co,Ni,As,Au içerebilir. Pülp’e Cu 

iyonları verdiği için,  pirit ve sfalerit bastırmasını güçleştirir. Kalkosin flotasyonunda 

anyonik toplayıcılar bilhassa ksantatlar, dithifosfatlarla yüzdürülür. Kostik soda ve 

siyanür kalkosini bastırır. En güçlü kalkosin bastırıcıları Na2S2O3, K3Fe(CN)6, NaS,  

K2Cr2O7 dir. Kireç kalkosinin yüzebilirliğini olumsuz etkilediğinden piriti bastırmak 

veya pH ayarlamak için kullanıldığında dikkat gerektirir (Kaya, 1991). 

Bornit(Cu5FeS4), kalkopirit ve piritle beraber bulunan, genelde sekonder oluşmuş 

bakır mineralidir. Yüzebilirliği, kalkosinden iyi kalkopiritten kötüdür. Oksidasyon 

dayanımı oldukça yüksektir. NaCN ’den kalkopirit gibi etkilenir.  

Kovelin(CuS), pirit, kalkopirit, bornit ve diğer oksidasyon zonu mineralleri ile birlikte 

bulunur. Koveline bazen kalkopirit yüzeylerinde koyu mavi film şeklinde rastlanır. 

Bakır yataklarında ekonomik ağırlıklı mineral olarak bulunan kovelin, flotasyon 

davranışları yönünden kalkosine benzer. Yüzebilirliği yönünden kalkopirit kadar iyi 

değildir. 

Pirit(FeS2), bakır yataklarında çok sık rastlanan mineraldir. Birçok mineralle bir arada 

bulunmasına rağmen en çok kalkopirit, sfalerit ve galene eşlik eden bir mineraldir. 

Pirit diğer sülfür mineralleri ile birlikte bulunduğu zaman, genellikle diğer metal 

sülfürlerin yüzdürüldüğü ilk devrelerde bastırıldıktan sonra,  son kademede 

zenginleştirilmektedir. Bu yüzden de onun canlandırılmasından çok bastırılması 

önemli olmuştur. Piriti bastırmak için kostik soda ve kireç kullanılır. Soda ile pirit 

bastırmada soda az olursa HCO3 ve  (CO3) 
-2 iyonları etkili olacağından pirit canlanır. 

Aşırı soda kullanımında OH- Đyonları etkili olup, pirit yüzeylerini oksitleyerek piriti 

bastırır. Piriti bastırmada alkalilerden başka permanganatlar, bikromatlar ve bilhassa 

siyanürler kullanılır. Bastırılmış piritin,  asidik ortamda yüzeysel oksidasyonu 

giderildiğinden,  ksantatlarla kolayca yüzdürülebilir (Bulut ve Atak,  2002; Bulut,  

2000). 
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Ayrıca, CuSO4 pirit yüzdürmede canlandırıcı olarak kullanılır. Organik bastırıcılar, 

amonyum klorür+oksalik asit, kireç ile birlikte kullanıldığında pirit daha etkin olarak 

bastırılabilmektedir (Bulut, 2000). 

Kalkopirit, galen, sfalerit, ve pirit gibi sülfürlü minerallerin kollektörsüz flotasyonu 

birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Kollektörsüz flotasyondan öğütme ve 

flotasyon ortamı belirleyici olmakta, kalkopirit mineralinin yüzeyinin oksidasyonu 

sonucunda reaksiyon ürünü olarak CuS, Fe(OH)3 ve elementler kükürt ortaya 

çıkmaktadır. Mineral yüzeyindeki elementler kükürt varlığı mineralin hidrofobluğunu 

arttırmakta ve flotasyon özelliğini olumlu yönde etkilemektedir. Kollektörsüz 

flotasyonda köpürtücü olarak kullanılan yüksek dereceli alkoller flotasyon verimini 

arttırmaktadır. Flotasyon, tane boyutu özellikle 100 mikron ile birkaç mikron arasında 

değişen tanelerde daha etkin olmaktadır.  

2.3.10  Bakır fotasyonunda kulllanılan  reaktifler 

Kollektörler 

Mineraller yüzey özelliklerine göre polar ya da polar olmayanlar olarak iki gruba 

ayrılırlar. Yüzeyleri polar olmayan mineraller genellikle zayıf moleküler bağlara 

sahiptir. Mineraller Van Der Waals kuvvetlerince bir arada tutulan kovelent bağlardan 

oluşmuştur ve polar olmayan yüzeyleri suya yapışmaz. Bunlar hidrofobik 

minerallerdir. Bu minerallerin temas açısı 60° ile 90° arasındadır. Bu minerallerin 

flotasyonunda ilave bir kimyasal kullanılması gerekmese de ortama ilave edilen 

hidrokarbon yağlar veya köpük yapıcılar flotasyonu kolaylaştırır. Örneğin gazyağı ve 

köpürtücü kömürün flotasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kuvvetli kovalent ya da iyonik yüzey bağlı mineraller de polar mineraller olarak 

bilinir. Bu mineraller yüzeylerinde serbest halde yüksek enerjiye sahiptirler ve su 

molekülleri ile reaksiyona girerler. Bu mineraller suya yapışan, doğal hidrofilik 

mineraller olarak bilinir. 

Polar grup mineraller polaritesinin gücüne bağlı olarak beş grup altında toplanabilir. 

Çizelge 2.12’de bu gruplandırma verilmiştir  (Yıldız, 2007). 
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Çizelge 2.12: Polar minerallerin polaritelerine göre gruplandırılması 

I.Grup II.Grup III(a) Grup IV.Grup V.Grup 

Galen Barit Serusit Hematit Zirkon 

Kovelin Anhidrit Malakit Magnetit Willemit 

Bornit Jips Azurit Gotit Hemimorfit 

Kalkozit Anglazit Wulfenit Kromit Beril 

Kalkopirit   Đlmenit Feldispat 

Stionit  III (b) Grup Korundum Silimanit 

Arjantit  Florit Pirolusit Garnet 

Bizmut  Kalsit Limonit Kuvars 

Millerit  Witherit Boraks  

Kobaltit  Magnezit Wolframit  

Arsenopirit  Dolomit Kolombit  

Sfalerit  Apatit Tantalit  

Orpiment  Şelit Rutil  

Pentlentit  Simitsonit Kasiterit  

Saf Au, Pt, Ag, Cu  Radokrasit   

  Siderit   

  
Monazit 

  
 

Grup numarası arttıkça mineralin polaritesi artmaktadır. III(a) ve (b) grubundaki 

minerallerin poloritesi aynıdır. Yalnız III(a) grubu mineraller mineral yüzeylerinin 

sülfürlenmesiyle hidrofobik bir yüzey kazanırlar. Poloritenin sülfürlü minerallerden 

sülfatlı, karbonatlı minerallere doğru arttığı söylenebilir. 

Mineral yüzeylerine hidrofıbik özellik kazandırmak için pülp içine toplayıcı ilave 

edilir ve bu toplayıcıların mineral yüzeyi tarafından absorbe edilmesi sağlanır. Bu 

işlem kıvamlandırma tankları olarak isimlendirilen silindirik, içinde karıştırıcı 

kanatlar bulunan tanklarda yapılır. Karıştırma süresi kıvamlandırma süresi olarak 

isimlendirilir.  

Tesislerde karışımın yeterli süre kalabileceği uygun hacimde tank kapasitesi seçilerek 

proseste süreklilik sağlanır. Đyonlaşmayan toplayıcılar genellikle suda çözülmeyip 

mineral yüzeyini kaplarlar. Buna karşın iyonlaşan toplayıcılar suda çözülür. Bu 

toplayıcılar flotasyonda yaygın olarak kullanılırlar.  

Toplayıcıların polar kısmı ile mineral yüzeyi arasındaki kimyasal, elektriksel ve 

fiziksel eğilim nedeni ile toplayıcıların polar tarafı mineral yüzeyi tarafından absorbe 

edilerek minerale hidrofobik bir yüzey sağlar. Flotasyonda, mineral yüzeyinin 

ıslanmaması için gerekli olan mineral yüzeyinde tek tabakalı bir yüzey oluşturmaya 

yetecek miktarda toplayıcı kullanılmalıdır. Daha fazla toplayıcı kullanmak maliyetleri 
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artırırken, mineralle birlikte bulunan ancak batması istenilen diğer safsızlıklarm da 

yüzme olasılığı söz konusudur. 

Toplayıcıların fazla kullanılması durumunda yüzdürülecek mineral yüzeyinde çok 

tabakalı bir yüzey oluşmasına da neden olunabilir. Bu da mineralin 

yüzdürülebilirliğini azaltır. Flotasyonda genellikle birden fazla toplayıcı 

kullanılmaktadır, başlangıçta kullanılan toplayıcılarla yüzme özelliği yüksek 

mineraller alınır. Daha sonra daha güçlü toplayıcılar kullanılarak yüzme özelliği daha 

az mineraller kazanılır (Yıldız, 2007). 

Anyonik Kollektörler 

Anyonik toplayıcılar oksihidril ve sulfihidril olarak iki gruba ayrılmaktadır. Oksihidril 

toplayıcılar polar grup olarak organik ve sulfo asit anyon gruplarına sahiptir. Bu 

toplayıcıların katyonları flotasyonda reaksiyona girmezler. Organik asitler ve sabunlar 

tipik oksihidrill toplayıcılardır. Karboksilat yağ asiti olarak bilinir ve bitki ve hayvan 

yağlarının damıtılması ve kristalize edilmesi ile elde edilir. Sodyum oleat olarak 

bilinen oleik asit tuzu ve linoleik asit flotasyonda yaygın olarak kullanılır. Anyonik 

toplayıcıların hidrokarbon zinciri ne kadar uzun olursa suyu o kadar iterler, ancak 

çözünürlükleri azalır. 

Sülfihidril toplayıcılarda polar grup iki değerli sülfür içerir. Bu toplayıcılar sülfit 

minerallerin flotasyonunda kullanılır. Ksantat ve dithiofosfat en yaygın kullanılan 

toplayıcılardır.  

Dithifosfat toplayıcılar yaygın olarak kullanılmamalarına karşın önemli bir flotasyon 

kimyasalıdır. Zayıf toplayıcılar olmalarına karşın, ksantatlarla uygun şekilde 

kullanıldıklarında flotasyonda iyi sonuçlar vermektedirler. 

Sülfürlü mineraller ile sulfihidril toplayıcılar arasındaki reaksiyonlar çok karmaşıktır. 

Ksantatların polar grupları ile mineral yüzeyi arasındaki kimyasal kuvvetler sonucu 

mineral yüzeyine absorbe edildikleri kabul edilir, %2-10'luk çözeltiler hazırlanarak 

kullanılır. Sülfürlü minerallerde tüketim oranı 50–200 gr/t kadardır (Yıldız, 2007). 

Çizelge 2.13’te anyonik kollektörler gösterilmektedir. Çizelgede yer alan 

kolektörlerden  son üçü sülfürlü minerallerin flotasyonunda kullanılmaktadır. 
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Çizelge 2.13: Anyonik Kollektörler 

 

Katyonik Kollektörler 

Bu grup toplayıcıların ortak tarafı suya karşı tepkinin, beş değerli nitrojenin yer aldığı 

polar grubu içeren katyon tarafından oluşturulmasıdır. Katyonik toplayıcılar ortamın 

pH değerine karşı çok duyarlıdırlar. Az asidik ortamda daha aktif olan bu toplayıcılar 

kuvvetli bazik ve asidik ortamlarda etkili değildirler. Oksitli, karbonatlı, toprak alkali 

metallerin flotasyonunda kullanılırlar (Yıldız, 2007). Çizelge 2.14’te katyonik 

kollektörler gösterilmektedir. 

Çizelge 2.14: Katyonik kollektörler 
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Bu tez çalışmasında kullanılan kollektörler; 

Aerophine 3418 A 

Bu deneysel çalışmada kullanılan Cytec firmasının ürettiği kollektör Aerophine 3418 

A, kalkopirit ile en iyi etkileşime giren reaktiflerinden birisidir ve mineralin daha 

kolay yüzmesini sağlar. Bu kollektör canlandınlmış çinko ve bakır minerallerinin 

flotasyonu için geliştirilmiştir. Masif, polimetalik ve kompleks cevherlerin 

zenginleştirilmesinde kullanılan bir kolektördür. Aerophine'nin kimyasal yapısı Şekil 

2.4 'te verilmektedir.  

Aerophine 3418 A kullanıldığında; Cevher kil içeriyorsa köpük oluşmaz, hızlı 

reaksiyon sağlanır, araürün niteliğindeki malzeme iyi toplanır ve masif, polimetalik ve 

kompleks cevherlerden galen, bakır ve değerli metalleri ayırmada etkin kullanım 

sağlanır (Cytec katalog, 2002). 

 

Şekil 2.4: Aerophine 3418 A Kimyasal Yapısı ( Cytec katalog,  2002 ). 

Aerofloat 211 

Bu deneysel çalışmada kullanılan Cytec firmasının ürettiği kolektör  Aerofloat211, 

Bu kolektör canlandırılmış çinko ve bakır için seçici bir kolektördür. Sodyum 

Aerofloat’ tan daha güçlü bir kolektördür  (Cytec katalog, 2002). 

KEX ( Potasyum Etil Ksantat) 

Ksantatlar alkol, karbon sülfür ve alkali metal hidroksitin reaksiyonu sonucu meydana 

getirirler. Ksantatlar genellikle etil, butil, amil alkol gibi doymuş, basit yapılı 

alkollerden elde edilir. Hidrokarbon zinciri uzunluğu genellikle 2-5 karbon 

atomundan oluşur. Uzun zincirli ksantatların kollektörlük özelliği güçlü iken, kısa 

zincirli olanların azdır. Bu çalışmada kullanılan potasyum etil ksantatın hidrokarbon 

zincirinde 2 karbon atomu bulunmaktadır. Potasyum etil ksantatın formülü; 

C2H5CS2O
- K+ ‘dur. 
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2.3.11 Flotasyon düzenleyicileri 

Düzenleyiciler flotasyon toplayıcılarının suyun mineral yüzeyindeki etkinliklerini 

azaltmak ya da arttırmak amacı ile kullanılır. Bu özelliklerinden dolayı düzenleyiciler 

bazı mineraller için selektif flotasyon toplayıcısı özelliği taşırlar. Düzenleyiciler; 

aktifleştiriciler, bastırıcılar ve pH düzenleyicileri olarak 3 grup altında toplanabilir  

(Yıldız, 2007). 

Aktifleştiriciler 

Aktifleştiriciler; mineral yüzeyinin kimyasal özelliklerini değiştiren maddelerdir. Bu 

kimyasallar mineral yüzeyini suda ıslanmaz hale getirmektedirler. Aktifleştiriciler 

eriyebilen tuzlar olup flotasyon ortamında iyonlaşırlar, iyonlar da mineral yüzeyleri 

ile reaksiyona girerler. Örneğin sfalerit minerali ksantat toplayıcılarla gerektiği 

şekilde yüzmez. Sfaleritin yüzebilirliği ancak bol miktarda uzun zincirli ksantatlarla 

artırılabilir. Bunun da maliyeti yüksektir. Dolayısı ile sfaleritin yüzebilirliğini 

artırmak için çözünebilir olan ve çözündüğünde de ortama bakır iyonları bırakan bakır 

sülfat, aktifleştirici olarak kullanılabilir. 

Kurşun, çinko ve bakır gibi oksit mineraller ile, smitsonit, azurit, malakit gibi 

minerallerin flotasyonu için oldukça fazla sülfihidril toplayıcıların kullanılması 

gerekmektedir. Bu mineraller sodyum sülfür veya sodyum hidrosülfat ile 

aktifleştirilmektedir. Flotasyonda sülfür-oksit mineral karışımının flotasyonunda 

öncelikle sülfür mineraller yüzdürülür. Böylece sülfürlü minerallerin sodyum sülfür 

tarafından bastırılması önlenmiş olur (Yıldız,  2007). 

Bastıncılar 

Bastırıcılar selektif flotasyonda yüzebilecek bazı minerallerin yüzmesini engellemek 

amacı ile kullanılır. Örneğin siyanür kurşun-bakır-çinko ve bakır-çinko minerallerinin 

selektif flotasyonunda sfalerit, pirit ve bazı bakır sülfürlerin bastırılmasında kullanılır. 

Potasyum dikromat K2Cr207 bakır-kurşun flotasyonunda galenin bastırılmasında 

kullanılır.  

Nişasta,  kübraho gibi organik kimyasallar suda iyonlaşmazlar. Ancak bunların 

partikülleri pülp içinde mineral yüzeylerine şlam gibi yapışarak minerallerin 

yüzmesini engellerler. Bunlardan az miktarda talk, grafit ve kalsitin, nişasta da bakır-

kurşun flatosyonunda bakırın bastırılmasında kullanılır (Yıldız, 2007). 
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Bu reaktifler, bazı mineral veya mineral grubunun yüzey gerilimini belirli bir zaman 

veya flotasyon olayının devamı süresince değiştirmek için kullanılır. Bastırıcıların 

çoğu inorganiktir, fakat organik olanlar da vardır. Örnek olarak pirit için kireç, galen 

için ise dikromat iyi birer bastırıcıdır. En önemli bastırıcılardan biri de siyanürdür. 

Gangı bastırmada Na2Si03'de iyi netice vermektedir (Kaya, 1991).  

Polisakkaritler 

Doğada birçok çeşit polisakkarit bulunmakta, fakat çok azı mineral endüstrisinde  

kullanılmaktadır. Nişasta, dekstrin, selüloz ve türevleri zehirli olmayan bastırıcılar  

olarak adlandırılabilir (Laskowski ve Bolin, 1991;. Laskowski, Liu ve Conner, 2007; 

Liu, Zhang ve Laskowski, 2000). Her tip mineral için bu bastırıcılar laboratuvar 

koşullarında denenebilir (Çizelge 2.15). 

Çizelge 2.15: Mineral flotasyonunda polisakarit uygulamaları (Liu ve diğ. 2000) 

Bastırılan Mineral Yüzdürülen Mineral Açıklama 

Hematit Kuvars 
Doğal pH'da Nişasta hematiti bastırırken anyonik 
veya katyonik kollektörlerle kuvars yüzdürülür. 

Fosfat Kuvars 
Kuvars katyonik kollektörlerle yüzdürülür 

fosfat nişasta ile bastırılır. 

Molibdenit Bakırsülfür 
Nişasta ve dekstrin molibdeniti  

bastırmak için kullanılıyor 

Pentlandit Kalkozit 
Desktrin bakır-nikel ayrımında 

 Finlandiyada ki bir madende kullanılmaktadır. 
Kalkopirit 

Sfalerit Galen 
Doğal pH'da nişasta kalkopirit ve  
sfaleriti bastırıp galeni yüzdürür. 

Galen Kalkopirit 
Desktrin galeni bastırıp,  

kalkopiriti yüzdürür 

Demirsülfür ve Pirit Cu, Pb, Zn  Mineralleri 
Dekstrin karışımları bastırıcı olarak  

kullanılabilir 

Kömür Pirit 
Kömürü bastırırken kül ve piritin  

yüzmesini sağlarlar 

Pirit Sfalerit 
Laboratuvar çalışmaları dekstrinin piriti  

bastırırken sfaleritin yüzdüğünü göstermiştir 

Galen Sfalerit 
Sfalerit bakır ile aktive edilip, alkali ortamda 

yüzerken galen cmc ile bastırılır. 

 

2.3.12 Organik polimerler 

Organik polimerler içerdikleri polar gruplarına gore 4 ana gruba ayrılabilirler. Her 

grup için birer örnek Çizelge  2.16 ‘da verilmiştir.  

Bununla beraber polimerler modifikasyona uğrayarak yukarıda bahsedilen 

sınıflandırmaya uymayabilirler. Mesela, nişastalar modifiye edildiklerinde hem non-
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iyonik hem katyonik olarak değerlendirilebilirler. kübraho aminlerle tepkimeye 

girdiğinde polimer amfoterik olabilir.  

Mineral flotasyonunda organic polimerlerin kullanımı polimerin kompozisyonuna 

bağlıdır.  Polimerler bu işlemde dağıtıcı, flokülant ve bastırıcı olarak kullanılırlar. 

Ancak nişastalar genelde bastırıcı olarak kullanılabilmelerine rağmen, aynı nişasta 

grubunda bastırıcı olmayanlarda mevcuttur ( Bulatovic, 1998 ). 

Organik polimer karışımları daha etkin bastırıcı etki göstermektedirler. Bir örnekle 

açıklamak gerekirse, Agent G4 (kübraho, dekstrin ve yüzey aktif madde karışımı) 

Mount Isa Hilton konsantratöründe uzun zamandır modifiye katkısı olarak 

kullanılmaktadır. Bu açıdan kullanılan polimer karışımının kimyasal bileşimi ve 

yapısı önemli parametrelerdendir.  

Çizelge 2.16:  Organik polimerlerden en önemli grup listesi (Bulatoviç, 1998). 

Grup Aktif Polar Grup 

Đyonik Olmayan Polimerler   
Nişasta  OH=CO 
Dekstrin   
Arap Sakızı   
Tannik asit türevleri   
Oksiselüloz   
Polivinil Alkol   

Katyonik Polimerler   
Polivinil amin   NH2=NH 
Poliamin Substituted   
Dithiokromat   
Amino butrik asit   
Alamin   
Etilen diamin   
Dietilen Triamin   
2-(2-hidroksil etil) piperazin   

Anyonik Polimerler   
Karboksi metil selüloz  COOH 
Alginik Asitler  SO3H 
Selüloz Sakızı  OSO3H 
Guar Sakızı   
Poliakrilatlar   

 
Mineral flotasyonunda kullanılan önemli polimerlerin kimyasal yapısı  

Organik polimerlerin kimyasından bahsetmek gerekirse; mineral flotasyonunda en 

çok kullanılan nişastalar, dekstrinler veya lignin sülfonatların modifikasyonları ve 

kübraho’nun kimyasal formülleri tam olarak bilinmemektedir. Bir örnekle anlatmak 

gerekirse, 75 farklı türde nişasta ve 120’nin üstünde dekstrin türü vardır ve bunların 
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tamamı birbirinden farklı kimyasal bileşimdedir. Ancak bununla beraber, polimerle 

çalışılması durumunda, en azından polimerlerin genel kimyası ve polimerin üretim 

yöntemi bilinmelidir  ( Bulatovic,  1998 ). 

Flotasyon işlemi için bu grup polimerlerden en çok nişastalar, dekstrin, tannik asit 

türevleri ve oksiselüloz kullanılmaktadır. Normal bir nişasta çoğunlukla 

glukopira&nose birimlerinden oluşarak karbon bağlarıyla bağlanmakta ve 150000’e 

kadar molekül ağırlığına sahiptir. Glukopiranoz birimi nişasta elde yöntemine bağlı 

olarak iki ayrı yapıdan oluşur. Ayrıca, amiloz ve amilopektin oranı hiçbir zaman sabit 

değildir. Amiloz veya amilopektin,  bunların her ikiside nişastanın flotasyonda 

uygulanabilirliğini belirler ama üretim sırasındaki veya hata ile gerçekleşen 

modifikasyonlarında etkin olduğu söylenebilir. Nişastanın yapısında bulunan 

aldehidrik ve alkolik uçlar nişastanın farklı modifikasyonlarıyla ilintilidirler. Mesela, 

nişastanın oksidasyan derecesi ve oksidan türü,  nişastanın fonksiyonelliğini açıklar. 

Nişastanın genel yapısı Şekil  2 .5’te verilmektedir.                       

 

 

 

Şekil 2.5: Nişastanın genel yapısı ( Bulatovic, 1998 ). 

Nişasta, mısır, buğday, patates, pirinç gibi organik besinlerden elde edilmektedir. 

Birçok doğal nişasta, iyonik olmayan ve yüksek viskoziteli çözeltiler oluşturur. Mısır 

ve patates nişastaları çözeltilerde negatif yüklü polimer olarak bulunurlar. Birçok 

patent nişastaların seçimli olarak sülfürleri bastırdığını göstermektedir, fakat piritin 

bastırılmasında kullanılan bu bastırıcı aynı zamanda kalkopiriti de bastırmaktadır 

(Şahin, 2005). 

Dekstrinler su bazlı polisakkaritlerdir. Bunlar nişastanın hidrolizle ayrışması sonucu 

oluşan gelişmiş ürünlerdir. Suda çözünebilme sıcaklık, bekleme süresi ve asidite gibi 

işlem parametrelerine bağlıdır. Yapısal değişikliklerin belirlenmesi güçtür ama, 

dekstrinlerin daha kısa zincir uzunluğuna sahip oldukları bilinmektedir ( Bulatovic, 

1998 ). 
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Dekstrin, asidik koşullarda termal indirgeme ile nişastadan elde edilmektedir. Nişasta 

ile dekstrin arasindaki tek fark, dekstrin daha ufak ama cok dallı bir moleküler yapıya 

sahipken nişasta molekülleri daha geniş molekül ağırlığında dizilmektedir. Şekil 

2.6’da nişasta ve dekstrinin kimyasal bağları gözükmektedir. Dekstrinin yapısı Şekil 

2.7’de verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2.6: Polisakkaritlerden nişasta ve dekstrinin kimyasal bağları (Liu vd 2000) 

 

Şekil 2.7: Dekstrinin yapısı (Liu ve Diğerleri 2000) 
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Sodyum Meta bisülfit (Na2S2O5) 

Sodyum sülfit ve benzeri sülfit türleri; sodyum meta bisülfit veya sülfür dioksit 

gazları bakır devrelerinde pirit, galen ve sfaleritin bastırılmasında kullanılmaktadır. 

Bu maddeler redükte edici reaktifler olduğundan,  sfaleriti canlandıran Cu++  iyonunu  

Cu+ haline getirdiği  ve böylece çinko flotasyonunu önlediği bir hipotezle ileri 

sürülürken,  tiosülfat ( S2O3)  ve sülfit (SO3) iyonlarının metal iyonları ile kompleks 

meydana getirerek flotasyonu önlediği söylenmektedir (Atak, 1990). 

pH ayarlayıcılar 

Kireç ve sülfürik asit, flotasyonda bulunabilir ve ekonomik olması nedeni ile ortamın 

alkalinitesinin ayarlanmasında yaygın olarak kullanılan pH ayarlayıcı kimyasallardır. 

Flotasyon prosesinde ortam mümkün olduğunca alkali olmalıdır. Çünkü flotasyonda 

kullanılan çoğu kimyasal alkali ortamda daha dengededir. Ayrıca pülp hatlarının, 

flotasyon hücrelerinin korrozyondan etkilenmemesi için ortamın alkali olmasında 

yarar vardır. Ortamın alkalin olması için yaygın olarak kireç ve soda kullanılmaktadır. 

Ksantat toplayıcı olarak kullanıldığında yeterli miktarda alkali hemen hemen bütün 

sülfıt minerallerini bastırır. Ksantat konsantrasyonuna bağlı olarak mineralin yüzme 

veya batması pH değeri ile doğrudan ilişkilidir (Yıldız, 2007).  

Seçimli flotasyonda ortamın pH'ı değiştirilerek cevheri teşkil eden mineraller sırasıyla 

kazanılmaktadır. Kanşık bir olay gibi görünen bu olay, aslında ortamdaki serbest H+ 

iyonu konsantrasyonunun değiştirilmesinden ibarettir. Yani, ortamın karakterini 

asidik veya bazik yapmaktır. Minerallerin yüzdürülme özelliklerine göre asit veya 

bazik ortamda çalışmak gerekir ki, bu takdirde pH azalır veya artar. pH'ı düşürme de 

sülfürik asit, yükseltmede ise genellikle kireç veya sodyum hidroksit kullanılır (Atak, 

1990).  

pH faktörü ile kullanılan kollektörler arasında yakın bir ilgi vardır. Bu ilgi pH 

kademeleriyle kollektör konsantrasyonunu sınırlamaktadır. Yani belirli bir pH 

kademesi için belirli bir kollektör konsantrasyonuna ihtiyaç vardır (Kaya, 1991).  

Şekil 2.8’de pirit, galen ve kalkopritin toplayıcı konsantrasyonuna ve ortamın pH 

değerine bağlı olarak flotasyondaki davranışı gösterilmiştir. Örneğin 50 mg/lt sodyum 

diethil dithiofosfat kullanılan bir flotasyon prosesinde pH değeri 8 olarak 

ayarlandığında kalkopirit yüzecek, galen ve pirit batacaktır. pH değeri 6 olarak 

ayarlandığında galen ve kalkopirit yüzecek pirit batacaktır. Bu eğriler saf ve temiz 
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yüzeyli minerallerin değişik pH’ larda değişik dithiofosfat miktarları ile flotasyona 

başladığı kritik noktaları göstermektedir (Wark ve Cox, 1939). 

 

 

              

Şekil 2.8: Kollektör konsantrasyonu ile kritik pH değeri arasındaki ilişki  

 

Canlandırıcılar 

Flotasyon problemlerinin birçoğunda kullanılan kollektörler bazı minerallerin 

yüzeyleriyle ilişkilendirilemezler. Bunun aksine mineral kazanılmak isteniyorsa, bir 

yardımcı kullanılarak kollektörle mineralin bir yüzey teşkil etmesi sağlanır. Bu 

maksatla "canlandırıcılar" kullanılır. Aktifleştirme olayının prensibi, sfaleritin bakır 

sülfat ile aktifleştirilmesi olayı ile izah edilir. Genellikle çok taze bir sfalerit organik 

kollektörler ile yüzdürülebilirse de sfalerit bakır sülfat ile birkaç dakika muamele 

edildikten sonra organik kollektörlerle gayet kolay yüzdürülmektedir. Bu işlemde 

bakır sülfatla sfalerit kimyasal bir reaksiyon yapmakta ve sfaleritin yüzeyinde kovelin 

mineraline özdeş bir zar oluşmaktadır. Bunun gibi bakır sülfat birçok minerali daha 

canlandırmaktadır (Kaya, 1991) .  
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 Köpük Yapıcılar 

Flotasyonda yüzdürülecek mineralin öncelikle suya yapışıp ıslanmaması sağlandıktan 

sonra bu mineralin hava kabarcığına yapışarak yüzeye taşınması gerekir. Köpüğün 

oluşması için ortamda hava ve suyun yanı sıra köpük yapıcı bir kimyasalın da 

bulunması gerekmektedir. Bunun için de flotasyonda köpük yapıcı kimyasallar 

kullanılır. Köpük yapıcı kimyasallar hava-sıvı ara yüzey gerilimini düşürerek köpük 

oluşmasını sağlarlar (Yıldız, 2007). 

Bu kimyasalların ortamdaki katı tanelerin yüzeylerine herhangi bir etkisi yoktur. 

Sülfür minerallerinin flotasyonunda genelde en az iki köpük yapıcı ile bir toplayıcı 

kullanılır. Köpük yapıcılardan biri köpüğe ortamdaki taneyi yüzeye taşıyabilecek 

fiziksel özellikleri sağlarken, diğeri toplayıcı ile flotasyon ortam dinamiğinin 

kontrolünde kullanılır. 

Köpük yapıcılar kimyasal yapı olarak iyonik toplayıcılara benzemektedir. Çoğu 

iyonik toplayıcılar, örneğin oleatlar aynı zamanda kuvvetli köpük yapıcılardır. 

Köpük yapıcılar genellikle hetero polar yapıya sahiptirler. Köpürtücü moleküllerinin 

polar olmayan grupları havaya, polar olan grupları da suya doğru yönelirler. 

Köpük yapıcılar hava-su ara yüzeyinde yüzey gerilimini düşürerek hava 

kabarcıklarının duraylı kalmasını sağlar. Bu kimyasallar, suda homojen olarak 

dağılabilmeleri için suda çözünebilir olmalıdır. En çok kullanılan köpük yapıcılar; 

Karboksil OH - C = O,  

Sülfogrup -OSO2OH2-SO2OH,   

Karbonil =C=O,  

Amino grup ile -NH2,  Hidroksi  -OH'dir. 

Köpük yapıcılar toplayıcı özelliğine sahip olmamalı, az miktarda kullanımı köpük 

yapmaya yeterli olmalıdır. Köpük yapıcılar; flotasyon ortamındaki minerallerden ve 

diğer kimyasallardan etkilenmemeli, flotasyonda mineralleri yüzeye taşıyacak güçte 

ve ömürde olmalı ve flotasyon sonrası patlamayarak koyulaştırıcı ve oluklarda sorun 

yaratmamalıdırlar. 



 
 

46 

Yaygın olarak kullanılan köpük yapıcılar; çam yağı, okaliptüs yağı, kresilik asit, uzun 

zincirli alkollerdir. Köpük yapıcılar değişik ticari isimler altında pazarlanmaktadır 

(Atak, 1990).           

MIBC  

Bu tez kapsamında kullanılan yüksek alkol içerikli bu köpürtücünün açılımı 

metilisobutil karbinoldür. Bu köpürtücünün en önemli özelliği son derece dayanıklı 

olmasıdır. Böylelikle kolayca topladığı cevheri hücre dışarısına kadar 

taşıyabilmektedir (Atak, 1990). MIBC = Metil izobütil karbinol’ün formülü 

CH3.C4H9-CH. OH’dır. 

Aktif Karbon  

Aktif karbon; kaba devrede kullanılan ve ortamda kalan fazla kollektörün absorbe 

edilerek temizleme devresinde bastırıcıların etkisinin artmasına olanak sağlamaktadır 

(Şahin, 2005).  

Koruyucular 

Koruyucuların görevi flotasyona engel olan unsurları zararsız hale getirmektir . 

Flotasyona engel olan unsurlar "flotasyon zehirleri", ya cevherle birlikte devreye 

girmekte ya da kullanılan suda tabii olarak bulunmaktadır. Flotasyon 

sularındagenellikle humin asidi mevcuttur ki bu asit, bitki köklerinin ürettiği bir 

madde olup flotasyon olayına engel olmaktadır. Çamur zerreleri mineral 

taneciklerinin yüzünü kapladığından kollektörler görevini yapamamaktadır. Ferrik ve 

alüminyum tuzları ise flotasyona durdurucu etki gösterirler (Atak, 1990).  

Koruyuculardan istenen, bu hallerden her birine yerine göre engel olmaktır. Alkaliler 

bu problemlere karşı kullanılır. Su camı, çamur bastırıcı ve iyi bir koruyucudur. 

Çamur bastırmada kullanılan koruyucuların iyonları, çamur zerrelerinin elektrik 

yüküyle zıt işarette olduklarından, bu eriyikler devreye girince, çamur zerrelerine 

yapışmakta ve ufak aglomerat halinde çökmektedirler. Bu şekilde faydalı mineral 

tanecikleri de serbest kalmaktadır (Kaya, 1991). 

Siirt-Madenköy cevheri ile yapılan bir yüksek lisans tezinde (Eşgün, 2006), toplayıcı 

cinsinin flotasyona etkisinin incelendiği deneylerde toplayıcı olarak KEX, Aerophine 

3418A ve Aero 211 kullanılmıştır. Flotasyon deneyleri sonucunda en iyi sonuç         
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90 g/t Aerophine 3418A ile yapılan deneylerde bulunmuştur.Öğütme boyutunun 

flotasyona etkisinin incelendiği deneylerde en uygun öğütme boyutunun 43 µm 

olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca Türkiye’deki bakır cevherlerinin zenginleştirilmesine yönelik birtakım 

çalışmalarda özellikle bastırıcıların etkisi üzerine incelemeler yapılmıştır. 

Çayeli Bakır Cevherlerinin flotasyon yöntemi kullanılarak zenginleştirilmeye 

çalışıldığı araştırmada  (Benkli,2002). Kalkopirit ve çinko kenetli yapıda olduğundan 

cevherin serbestleşme tane boyutu -38 µm dolayındadır. Toplayıcı miktarının 

flotasyona etkisinin incelendiği deneylerde, dithifosfin kökenli Aerofin 3418A 

kullanıldığında,  reaktif miktarı arttıkça bakır tenörleri düşmekte, çinko tenörleri ise 

yükselmektedir. Aerophine 3418A reaktifi ile sodyum sülfit reaktifinin birarada 

kullanıldığı deneylerde bakır içeriğinin artmasına rağmen istenilen düzeyde 

olmaması ve sodyum sülfitin (NaSO3) fazla miktarda kullanımının çinko 

minerallerini de canlandırdığı ve bakır içeriğini düşürdüğü görülmüştür. 

Küre Bakır Cevherinin flotasyonunda değişik bastırıcıların etkisinin araştırıldığı 

çalışmada  (Geylan,2006), Küre-Aşıköy ocağından alınan disemine ve masif zengin 

cevherlerin karışımı üzerinde yapılan flotasyon deneylerinde kaba bakır devresinde 

kireçle birlikte Na2S2O5 kullanıldığında piritin bastırılmasında çok önemli bir 

farklılık olmamakta, diğer deneylerden daha temiz artık almakla birlikte bakır 

konsantresinin bakır içeriği çok fazla artmamaktadır. Temizleme devresinde ise 

bastırıcı kullanımının ve aktif karbon kullanımının oldukça önemli olduğu 

kanıtlanmıştır. Bastırıcı olarak kullanılan nişastanın piritin yanında kalkopiriti de 

bastırdığı gözlenmiştir. Kontrol reaktifi olarak aktif karbon, bastırıcı olarakta sodyum 

bisülfit kullanılması bakır konsantresinin içeriği üzerinde oldukça etkin olmaktadır.  

Bakır Cevherlerinin flotasyonda değişik bastırıcıların etkisinin incelendiği çalışmada 

(Şahin,2006). Küre-Aşıköy açık ocağından alınan disemine cevher numunesi 

üzerinde yapılan deneylerde sırasıyla bastırıcı olarak Nişasta+Sodyum bisülfit, kireç, 

nişasta, dekstrin ve sodyum bisülfit kullanılarak deneyler yapılmış bakır içeriği ve 

kazanma verimi açısından en uygun sonuçlara bastırıcı olarak sodyum bisülfit 

kullanıldığında ulaşılmıştır.  

Murgul- Çakmakkaya açık ocağından alınan cevher üzerinde yapılan flotasyon 

deneylerinde bastırıcı olarak sırasıyla nişasta + sodyum bisülfit, kireç, nişasta, 
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dekstrin ve sodyum bisülfit kullanılarak deneyler yapılmış  ve bakır içerikleri, 

verimleri açısından en iyi sonuçlar bastırıcı olarak nişasta + sodyum bisülfit ve 

nişasta kullanılan deneylerde elde   edilmiştir. 

 Kalkopiritin selektif flotasyonunda sodyum metabisülfit ve aktif karbonun etkisinin 

araştırıldığı çalışmada (Gül, 2007), sodyum metabisülfit ve aktif karbon selektif 

kalkopirit flotasyonunda verimli pirit bastırıcısı olarak bulunmuştur. Küre bakır 

işletme şartlarında konsantre  içeriği % 17.5 Cu iken, labaratuar koşullarında sodyum 

metabisülfit ve aktif karbon kullanımı ile bakır konsantre içeriği % 28 Cu’ lara kadar 

çıkmıştır. Sodyum metabisülfit ve aktif karbon temizleme devrelerinde çok iyi 

sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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3. SĐĐRT- MADENKÖY PĐRĐT,  KALKOPĐRĐT VE MANYETĐT YATAĞI 

3.1 Yatağın coğrafik konumu,  jeolojik –tektonik durumu 

Siirt Madenköy pirit,  kalkopirit ve manyetit yatağı Siirt ilinin 48 km kuzeydoğusunda 

bulunmakta olup, adını hemen yanındaki köyden almıştır. Esas cevher kütlesi 

Madenköy önünden geçen Yoldere ile W-E yönünde akan derenin kesiştiği yerin 

kuzey kesiminde bulunmaktadır. Yatağın eski zamanlarda işletildiği, Yoldere 

boyunca rastlanan cüruf alıntılarından anlaşılmaktadır. Ayrıca cürufların bulundukları 

yerlerde eski galerilerin varlığı da saptanmıştır. Siirt-Madenköy pirit, kalkopirit ve 

manyetit yatağı, Ergani Maden bakır yataklarında olduğu gibi, bir masif bir de 

emprenye cevher olmak üzere iki ayrı tip cevherden meydana gelmiştir.  Masif 

cevherdeki ortalama bakır tenoru  % 1,4,  kükürt tenörü % 25–30 ve manyetit miktarı 

% 30–35 olarak saptanmıştır. Masif cevherin ortalama bakır tenörüne emprenye 

cevherin ortalama  % 0,4’lük bakır tenörünü ilâve edersek, ortaya ortalama yaklaşık 

tenörü % l olan 15–16 milyon tonluk toplam cevher rezervi çıkmaktadır. Bütün bu 

rakamlar bugüne kadar yapılan sondaj ve analizler sonunda elde edilmiştir. Yapılacak 

yeni sondajların cevher keseceği ve cevher rezervinin de buna bağlı olarak artacağı 

tahmin edilmektedir. Bu durumda kesilecek yeni cevherin bakır,  kükürt ve manyetit 

tenörleri değişik olduğu takdirde, ortalama tenörlerde değişmiş olacaktır (Çağatay, 

1981). 

3.2 Emprenye cevherin mikroskobik etüdü 

Siirt Madenköy yatağında emprenye cevher, masif cevheri çepeçevre saran, kısmen 

veya tamamen kloritleşen,  serisitleşen karbonatlaşan,  killeşen ve silisleşen spilit ve 

diyabazlar gibi bazik kayaçların boşluk ve çatlaklarının sülfitli mineral damarcıkları 

tarafından doldurulmasıyle meydana gelmiştir. 

Masif cevhere yakın yerlerde daha fazla klorit, karbonat ve serisit kapsayan emprenye 

cevher, masif cevherden uzaklaştıkça maden mineralleri bakımından oldukça fakir kil 

minerallerine geçiş göstermektedir.  Kısmen ve tamamen hidrotermal alterasyona 
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maruz kalmış emprenye cevher kuşağı, meydana geldiği bozuşmamış spilit ve 

diyabazlarla kesin sınırlar oluş- turmaktadır. Emprenye cevherde, masif cevherde 

izlenen bütün maden mineralleri saptanmıştır. Yalnız emprenye cevherin masif 

cevhere nazaran çok az miktarda maden mineralleri kapsadığı hesaba katılırsa, 

emprenye cevher masif cevherin ana maden mineralleri olan pirit ve manyetit 

bakımından çok fakir, kalkopirit bakımından zengin olduğu görülür.  

Bu durum masif ve emprenye cevherlerin bakır analiz ortalamalarına bakıldığında da 

görülebilir. Masif cevherin ortalama % 1,4 Cu tenörüne karşılık, emprenye cevher % 

0,4 Cu tenörüne sahiptir. Aynı görüş çinko- blend ve masif cevherde hiç rastlanmayan 

galenit içinde geçerlidir.  Böyle emprenye cevher cepleri masif cevher içinde 

bulunabildiği gibi, emprenye cevher içinde de çok az veya hiç alterasyona maruz 

kalmamış spilit ve diyabaz blokları bulunmaktadır. 

Yeryüzünde daha çok kil mineralleşmesi şeklinde görülen bu alterasyonun derinlerde 

ne gibi değişikliklere uğradığı, cevher içerip içermediği hakkında herhangi bir şey 

bilinmemektedir.  Killeşmeyle birlikte çok zayıf da olsa yer yer piritleşme 

görülmektedir. Piritler kısmen limonite dönüşmüştür (Çağatay, 1981). 

3.3  Siirt Madenköy yatağının jenezi hakkında görüşler 

Madenköy yatağında hidrotermal solüsyonlar tarafından yeri işgal edilen spilit ve 

diyabazlardan alınanan kromit ve ilmenitin tamamı, hematit ve manyetitin çok az bir 

kısmı en yaşlı mineraller olarak saptanmıştır. Hidrotermal solüsyonların etkisiyle 

kromit kısmen kromspinele, ilmenit sırasıyle rutil,  lökoksen ve titanite dönüşmüştür.  

Diğer taraftan spilit ve diyabazlar kısmen veya tamamen kloritleşmiş,  serisitleşmiş,  

karbonatlaşmış ve killeşmiştir. Hidrotermal solüsyonlarla çok fazla miktarda Fe 

yanında daha az miktarda Cu ve eser veya çok eser miktarlarda Zn, Pb, Ni, Co ve As 

taşınmıştır (Çağatay, 1981). 

Ekonomik Jeoloji 

Çalışma sahamızda E-W uzanımlı silisleşme, kloritleşme, serisitleşme ve killeşme 

gösteren bir alterasyon alanı izlemektedir. Alterasyona uğramış yastık lavlar yer yer 

yastık lav yapılarını korumuşlardır. Pirit ve kalkopirit saçınımları içeren ve ayrışmaya 

uğrayan kayaç örneklerinin analizinde % 0,46–0,60 Cu bulunmuştur.  
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Cevherleşme pirit-kalkopirit-manyetit veya yalnız manyetit saçınımlı killeşme, 

kloritleşme ve yer yer çatlak dolgulu cevherleşme ile sona ermektedir. Cevher kütlesi 

kuzeye 500 – 600 eğimlidir. Cevherleşme tamamen yastık lavlar içerisinde 

gelişmiştir. Cevherleşmeye ilişkin olarak kloritleşme görülürse de çoğu zaman kılavuz 

olmaktan uzaktır. 

Siirt-Maden bakır yatağına ilişkin maden mikroskopisi çalışmaları Dr. Ahmet 

Çağatay tarafından yapılmıştır. Đncelenen örneklerde pirit, kalkopirit, manyetit, 

sfalerit, markazit, galenit, pirotin, bornit, kovellin, kalkosin, valerit, bravoit, linneit, 

fahlerz altın ve gümüş başlıca cevherler minerallerini kuvars, klorit, barit, siderit, 

karbonat da gang minerallerini oluştururlar. Doku olarak da çoğunlukla kataklastik ve 

kolloidal doku izlenir (Ç.E.D raporu, 2006). 

Pirit  

Çoğunlukla idiyomorf-hipidiyomorf ve genellikle kataklastik doku gösteren kristaller 

halinde, bazen kaenomorf bazende kolloidol doku gösteren oluşumlar şeklinde 

izlenmiştir. Piritin çok az bir kısmı da pirotinden dönüşerek oluşmuştur. Özellikle 

idiyomorfhipidiyomorf piritler içinde bazen ufak manyetit, hematit ve rutil 

kapanımları yanında kalkopirit ve çok nadiren sfalerit sokulumları görülmüştür. Tane 

büyüklükleri 5–10 mikronla 2–3 mm arasında değişen pirit oluşumlarının kataklastik 

çatlakları kısmen kalkoirit kısmende gang minerallerinden karbonatlar (aderit, kalsit, 

dolomit) ve kuvars tarafından doldurulmuştur.  

Piritler kısmen birbirleriyle kenetli kısmen de serbest halde gang mineralleri ve 

kalkopirit içinde yüzmektedir. Bu durum piritin masif cevher içinde izlenen rutil, 

ilmenit, kromit ve manyetitin bir kısmı dışında diğer bütün maden minerallerinden 

yaşlı olduğunu söylenebilir (Ç.E.D raporu, 2006). 

Kalkopirit 

Allotriyomorf oluşumlar halinde pirit, piritle birlikte bulunan markasit; bazen 

manyetit ve hematitin ara ve çatlaklarını doldurmaktadır. Kalkopirit az da olsa 

kataklastik doku göstermektedir. Kataklastik çatlaklakları ve kenarları boyunca eser 

miktarda limonit kalkosin ve kovellin gibi desentet minerallere dönüşmüştür. 

Kalkopiritle yan yana büyümüş fahlerz ve bornit ufak tanecikler şeklinde eser 

miktarda izlenmiştir. Sfaleritle çok az miktarda genellikle kalkopirit, bazen de gang 
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mineraller içinde kalkopirit ayrılımları içerir halde saptanmıştır. Kalkopirit içindeki 

ayrılımları içerir halde saptanmıştır. Kalkopirit içindeki sfalerit, kalkopiritle lamelli 

büyüme meydana getirmiş halde de görülmektedir (sfalerit-kalkopirit 5–10 ile 150 

mikron büyüklüğündedir) (Ç.E.D raporu, 2006). 

Manyetit 

Piritten sonra en çok görülen minerallerdir. Kısmen 250–300 mikron büyüklükteki 

idiyomorf-hipidiyomorf kristaller, kısmen de yuvarlağımsı veya 1mm’ye varan 

uzunluktaki çubukcuklar (levhamsı kristallerin kesitleri) şeklinde bulunan manyetit 

kenarları boyunca çok az miktarda maghemit ve hematite dönüşmüştür. Đdiyomorf 

manyetit kristalleri bazen çok güzel zonlu yapı göstermektedir. Hidrotermal oluşumlu 

manyetitlerin tipik bir özelliği olan zonlu yapı burada kısmen manyetit içindeki 

zonların renk farkından, kısmende sideritle zonlu büyümesiyle belirlenmiştir. 

Çubukcuklar şeklinde izlenen manyetitler hematit psödomorfları (muşketofit) olup, 

bazen eğilme bükülme ve kırılmaya uğramıştır. Çeşitli doğrultularda uzanarak bir ağ 

meydana getirebilen manyetit çubukcukları bazende radyal ışınsal demetler halinde 

bulunmaktadırlar. Çubukcuklar şeklinde manyetit kısmen de olsa idiyomorf-

hipidiyomorf olanlardan daha önce oluşmuştur. Genellikle kalkopirit ve piritle kenetli 

halde bulunan manyetit içinde 2–3 mikron gibi çok ufak pirotin ve kalkopirit 

tanecikleri içermektedir (Ç.E.D raporu, 2006). 

Hematit 

Az miktarda kısmen martitleşme sonucu manyetitten, kısmende gang içinde 

çoğunlukla çubukcuklar şeklinde bulunmaktadır. Özellikle bu sonuncular bazen 

siderit içinde radyal ışınsal sfaroidal oluşumlar oluşturmaktadır. Hematit 

çubukcukların bazıları içinde manyetite rastlanması hematit çubukcukların kısmen 

manyetitten dönüşerek oluştuğuna işaret etmektedir. 

Sfelarit 

Genellikle pirit-kakopirit ve gang mineralleriyle oluşmuştur. Tane boyları çoğunlukla 

250–300 mikron irilikte ve çoğu kez ksenomorfik-hipidiyomorfiktir. Genellikle gang 

mineralleri ve bunların klorit içinde bulunan bu oluşumlar cevherleşme sonucu yerleri 

alınan kayaçlardan alınmıştır. Bazı örneklerde de en çok 30–40 mikron büyüklükte 

kenar ve çatlakları boyunca kısmen krom-spinel ve manyetite dönüşen idiomorf 
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hipidiyomorf kromit tanecikleri izlenmiştir. Özellikle diyabazların iddingsitleşmiş 

olivinleri içinde bulunan bu kromitler bazende klorit ve sülfitli mineraller içinde 

görülmektedir. Böylece kromit ve ilmenit yan kayaçlardan alınan mineraller Siirt-

Maden yatağının en yaşlı mineralleridir. Kovelin ve kalkosin yanında limonit ve 

malakit izlenen diğer desendent mineralleridir. Maden bakır yatağında masif cevher 

kütlesinin üst seviyesi en az 90–100 m derinlikte başladığı için bu yatakta oksidasyon 

zonunda görülen demir şapka oluşamamıştır. Masif cevher içinde gang mineralleri 

olarak sırasıyla klorit, serisit, karbonat, (siderit, dolomit, kalsit) kuvars barit ve titanit 

izlenmiştir. Klorit, kripto ve mikrokristaller halinde bazen ışınsal bir yapı göstermekte 

ve genellikle serisiyle birlikte bulunmaktadır. Karbonatlar, kuvars ve barit boşluk 

çatlak dolgusu olarak damarcıklar oluşturmaktadır. Kuvars kripte ve mikro oluşumlar 

halindedir ve dalgalı yanıp sönme gösterirler (Ç.E.D raporu, 2006). 

3.4 Siirt-Madenköy Bakır Đşletmesi Hakkında Genel Bilgiler 

Ciner Grubu kuruluşu olan Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

tarafından Siirt Đli, Şirvan Đlçesi, Madenköy civarında Bakır Cevheri Zenginleştirme 

(Konsantratör) Tesisi kurulmuştur. 

Dünyanın bilinen en eski maden ocağı olan bakır sahasında, 1970'li yıllarda Maden 

Tetkik Arama Enstitüsü tarafından yapılan incelemelerde söz konusu bakır cevheri 

imkânsızlıklar nedeniyle çıkarılamamıştır. Saha, daha sonra Eti Holding A.Ş. 

tarafından devralınmıştır. Son olarak, yapılan ihale sonucunda, 28.01.2004 tarihinde 

söz konusu bakır madeninin ruhsat hakkı Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

yaklaşık 32 milyon dolarlık yatırım ile bakır cevherini ekonomiye kazandırmayı 

planlamaktadır. 

Söz konusu maden sahasında 1973–1982 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından toplam uzunluğu 18.516 metre olan 66 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondaj 

verileri kullanılarak kesit yöntemiyle rezerv hesabı yapılmıştır. Buna göre; bakır için 

minimum işletme tenörü %1,26 alındığında işletilebilir ekonomik rezerv 17.000.000 

tondur. Yan kayaç karıştıktan sonraki işletilebilir rezerv (cevher+yan kayaç+gang) 

18.000.000 tondur. Proje ömrü yaklaşık 21 yıl olarak öngörülmektedir. 
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Park Elektrik Mad. San. Tic. A.Ş. Madenköy Bakır Đşletmeleri Türkiye’nin 

Güneydoğu bölgesinde bulunmaktadır. Đşletme sahası Siirt’in 48 km kuzeydoğusunda 

ve Şirvan ilçesine 12 km uzaklıktadır. Bölge dağlık ve yüksek yağışlı olarak 

sınıflandırılır. 

Madenköy Bakır Đşletmeleri Park Elektrik Mad. San. Tic. A.Ş. tarafından işletilmekte 

ve Kalkopirit cevherini işleyerek bakır (Cu) konsantreleri üretmektedir. Konsantreler 

kamyonlar aracılığıyla Mersin limanına sevk edilmekte ve buradan da yurtdışına 

taşınmaktadır. 

Siirt ili, Şirvan ilçesi Madenköy sınırları içerisinde ĐR–3748 Đşletme ruhsatlı saha 

içerisinde Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 

28.01 2004’te Bakır cevher Zenginleştirme tesisi kurulmuştur. Siirt -Madenköy ruhsat 

alanı şekil 3,1’de verilmektedir. Ayrıca maden rezerv Çizelgesi 3,1’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 3.1  Siirt – Madenköy Ruhsat Alan 
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Çizelge 3.1: Maden Rezerv Durumu 

Batı Bloğu Rezervi Doğu Bloğu Rezervi Toplam Rezerv 

3.744.148.90 8.679.412.00 12.423.560.90 

Yıllara Göre Rezerv Miktarları 

2005 2006 2007 2008 

12.423.560.90 12.423.560.90 12.423.297.02 11.649.628.74 

2009 Yılı Rezerv Durumu 

Batı Bloğu Tenör (%Cu) Doğu Bloğu Tenör (%Cu) 

2.306.600.74 3.46 8.679.412.00 2.30 

Toplam Kalan Rezerv 10.986.012.74 

 

3.4.1 Yeraltı  Üretim Yöntemi 

Đşletmede katarası blok göçertme yöntemi ile cevher üretimi yapılmaktadır. Bu 

yöntem iki ana aşamayı içermektedir. Bunlardan ilki, hazırlık aşamasıdır. Hazırlık 

aşamasında cevher bloğuna spiral şeklinde inilen anayol ile taban tavan arasında 

nakliye hattı oluşturulur. Cevher bloğunda belirlenen ve ekonomik değeri yüksek olan 

cevher noktalarına bu spiral üzerinden galeriler (tüneller) sürülerek cevherin son 

noktasına kadar ilerleme yapılır. Đlerleme bittikten sonra cevher içerisinde stoplar 

(Üretim Panosu) açılarak hazırlık aşaması sonuçlandırılır.  

Hazırlık aşamasının bitmesi sonucunda ana üretim katarası göçertmeye başlanılır. 

Đkinci aşamada ise sürülen tünellerin belirlenen noktalarından, bir üst kata delinen dik 

deliklerin patlatılmasıyla üretim gerçekleştirilir. Kazanılan cevher üretim 

noktalarından belirlenen diğer noktalara yeraltı kamyonlarıyla taşınır. Üretim daha 

öncede bahsedildiği gibi mekanizasyon gerektiren bir yöntemdir. Bu yöntemde 

kullanılan makineler bir sonraki kısımda anlatılmıştır. Uygulanan yöntem ise sırasıyla 

aşağıdaki gibidir. Delici makine tünel kesitini istenen ölçülerde, istenen eğimle ve 

istenen açıyla dönüşleri verebilecek şekilde pozisyon alarak delme işlemine başlar. 

Daha sonra delme işleminde sonra aynada kontroller yapılır. 
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Bu kontroller aynanın patlatmaya elverişli olup olmadığının kontrol edilmesi 

amacıyla yapılmaktadır. Eğer ayna patlatmaya elverişliyse patlatma ekibi gelerek 

patlayıcıları deliklere şarj eder ve daha sonra patlatır. Yatay delik delme işlemi bu 

şekildedir. Hazırlık aşamasına ait olan yatay delme işlemi sonunda eğer cevher 

içerisinde ilerleme yapılıyorsa cevher belirtilen yerlere taşınır. Pasa içerisinde 

ilerleme yapılıyorsa malzeme döküm sahasına taşınarak alana dökülür. 

Cevher ya da pasanın nakliyesi tamamlandıktan sonra kazı yapılan alanın 

güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla bir sonraki aşamada tahkimat 

işleri yapılır. Đşletmede beton tahkimat yapılmaktadır. Beton püskürtme robotlarıyla 

kazı alanı güveliğe alındıktan sonra bir sonraki delme işlemine başlanır. Bu döngü 

hazırlık işlerinin sonuna kadar devam eder (Park elektrik üretim madencilik projesi,  

2008). 

Bu üretim yöntemine göre; 

Yıllık değerlendirme yapıldığında 600000 ton, aylık değerlendirme yapıldığında 

60000 ton ve günlük değerlendirme yapıldığında ise 2000 ton bulunmaktadır.  

Batı sektöründe blok göçertme uygulanmakta olup, açılması düşünülen doğu 

sektöründe kullanılması düşünülen madencilik metodu tam topuk kazanımıyla %100 

cevher çıkarımını sağlayıp, yer üstünde çökmelere sebebiyet vermemesi için dizayn 

edilmiş bir metottur.  

Cevhere tavan taşındaki rampa ve taban taşındaki üretim kuyusu aracılığıyla ulaşılır. 

Dik aralıklarla ara katlarda 15 m aralıklarla konumlandırılması düşünülmektedir. 

Stop üretimi iki eşik galerisi arasında basamak alınarak yapılır. Stop iki eşik 

galerisinin son noktasından açılır. Kuyu yarığa doğru serbest kırılma yüzeyi yaratmak 

için genişletilir. Basamağın geri kalanı açık olan slota doğru patlatılır. Cevher alttaki 

eşik galerilerinden uzaktan kumandalı kepçeler aracılığıyla kaldırılır. Daha sonra açık 

olan stop üstteki eşik galerisinin tabanına kadar geri doldurulur. Geri doldurulan taban 

bir dahaki kaldırma için kullanılan zemin olur. Birbirine komşu iki birincil stop olarak 

çıkartılır. Böylelikle birincil stoplar dolgulanmış topuklar oluşmuş olur. Đkincil 

stoplarda doldurulur. 

Maden metodunun aşamaları;  

Cevher sınırından orta topuğa doğru ilerleme, 
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Ana katın alt kısmından yukarı doğru ilerleme, 

Birincil ve ikincil stopların değiştirilmesi, 

Đkincil stoplar birincil stoplar doldurulduktan sonra açılır, 

Tüm katın üçüncül stoplarının alınması ile biter (Park elektrik üretim madencilik 

projesi, 2008). 

3.4.2 Tesis Hakkında Genel Bilgiler 

Yeraltından üretilen tüvenan cevher stok sahasında cevherin geldiği noktalara göre 

ayrı ayrı olacak şekilde bekletilir. Buradan kırıcı katına beslenen cevher istenilen 

boyuta indirildikten sonra öğütme aşamasına geçilir. Burada cevher µm boyutunda 

küçültüldükten sonra flotasyon ile cevher %20–21 içerikli Cu olarak hazır hale 

getirilir. 

Zenginleştirme yöntemi olarak flotasyonun tercih edilme sebebi, cevher içerisinde 

birden fazla metalin birlikte bulunmasıdır. Kırma ve öğütme sonrasında 

serbestleştirilen cevher taneleri su ve bazı kimyasal maddelerin yardımıyla flotasyon 

selüllerine beslenir. Burada da yoğunluk farkları ile yüzdürme-batırma tekniği 

yardımıyla birbirinden ayrılır. 

Tesisin günlük kırma öğütme kapasitesi 3000 ton civarındadır. Beslenen cevherden 

elde edilen konsantre miktarı günlük 250 ton civarındadır. Aylık ortalama 5000 ton 

konsantre cevher üretimi yapılmaktadır.  

Üretimi yapılan konsantre cevher 2 tonluk çuvallara doldurularak kamyonlarla mersin 

limanına sevk edilir. Buradan da gemilerle nakliyesi yapılarak son noktaya 

ulaştırılmaktadır.  

Konsantratör Tesisinin ihtiyacı olan hammadde, Konsantratör Tesisinin yakınında 

bulunan ruhsatlı bakır madeni sahasından karşılanacaktır. Rezerv; bakır için minimum 

işletme tenörü %1,26 alındığında işletilebilir ekonomik rezerv 17.000.000 ton olup bu 

rezervin 21 yılda alınması planlanmaktadır. Maden sahasından çıkarılacak yılda 

750.000 ton, günde 2.500 ton tüvenan cevher flotasyon tesisine beslenecek ve 

flotasyon tesisinde yaklaşık %20 tenörlü konsantre bakır elde edilecektir. 

Tesiste elde edilecek %20–21 Cu tenörlü konsantre bakır, piyasadan gelecek talebe 

göre yurtiçinde satışa sunulabileceği gibi, yurt dışına da ihraç edilebilecektir.  
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Konsantratör Tesisinin günlük kapasitesi 2.500 ton tüvenan cevher olarak 

planlanmakta olup projenin ömrü yaklaşık 21 yıl olarak öngörülmektedir. Tesiste 

yılda 300 gün, günde 8’er saatlik 3 vardiya halinde çalışılacaktır.                                              

3.4.2.1 Kırma ve Öğütme Üniteleri 

Kırma Ünitesi 

Madenden çıkarılan ham cevher kamyonlarla stok sahasına depolanır ve oradan 60 

m3’lük bunkere beslenir. Üzerinde ızgara bulunan tüvenan cevher silosuna beslenen 

cevher, silo altındaki paletli besleyici ile primer kırıcı olarak görev yapan 1100 x 900 

mm besleme açılığına sahip çeneli kırıcıya (konkasör) aktarılır. Primer kırıcıdan -150 

mm boyuta kırılan cevher, konveyör bant ile 168 cm ve 130 cm çapındaki konik 

kırıcılara beslenir. Sekonder kırıcı olarak görev yapan bu konik kırıcılardan elde 

edilen -50 mm boyutundaki cevher elekten geçirilerek, elek üstü malzeme 168 cm 

çaplı tersiyer konik kırıcılarda kırılır ve kapalı devre olarak eleğe beslenir. -20 mm 

boyutundaki cevher, konveyor bantlar ile elek altından ince cevher silolarına aktarılır. 

Öğütme Üniteleri 
 

20 mm’ye kırılan malzeme, ince cevher silolarında stoklanarak öğütme işlemi için iki 

hatta ayrılır. Her iki silonun altında dozaj ayarlı maksimum 100 ton/saat kapasiteye 

ayarlanabilir bant besleyiciler bulunmaktadır. Tesisin ilk kurulumunda öngörülen 

kapasite toplam 125 ton/saattir (2 x 62,5 ton/saat). Öğütme ünitesi 2 (iki) adet Ø 

9’x12’ (çap: 2.745mm, boy: 3.660 mm) ölçülerindeki çubuklu ve 4 (dört) adet Ø 

8’x10’ (çap: 2.440 mm, boy: 3.050 mm) ölçülerindeki bilyalı değirmenlerden 

oluşmaktadır. Đnce cevher silolarından 62,5 ton/saat kapasiteyle cevher ilk aşamada 

çubuklu değirmene beslenir. Çubuklu değirmende öğütülen malzeme hidrosiklonlara 

beslenir ve siklon alt akışları iki adet bilyalı değirmene eşit miktarda beslenir. Her iki 

hattın siklon üst akımları (–74 µm boyutundaki malzeme) kondüsyoner tanklarına 

beslenir. 

3.4.2.2 Flotasyon Üniteleri 

Flotasyon tesisindeki aşamalar aşağıdaki gibidir. 

Kaba Flotasyon Selülleri 

Kondisyoner tanklarında stoklanan –74 µm boyutundaki cevher kaba flotasyon için 

dört adet 20’şer m3’lük selüllere pompalanır. Burada reaktiflerle flotasyon işlemi 
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gerçekleştirilir. Kaba flotasyon selüllerinin yüzen malzemesi (köpük) 1. temizleme 

flotasyon selüllerine, batan malzeme (artık) ise scavenger (süpürme) flotasyon 

selüllerine aktarılır. 

Süpürme (Scavenger) Flotasyon Selülleri 

Kaba flotasyon selüllerinde batan malzeme burada tekrar 3 adet 20’şer m3’lük 

selüllerde flotasyon işlemine sokulur ve köpük tercihe göre tekrar öğütme 1. 

temizleme flotasyon selüllerine beslenir. Atık ise, atık tikinerine beslenir. 

Temizleme Flotasyon Selülleri 

Kaba flotasyon ve tercihe göre süpürme flotasyon selüllerinin köpükleri ilk olarak 1. 

temizleme selüllerine beslenir. Bu kademede 4 adet 10’ar m3’lük selüller 

bulunmaktadır. Tekrar flotasyon işlemine sokulan malzemenin köpükle birlikte 

yüzenleri 2. temizleme flotasyon selüllerine, batan kısmı ise tekrar öğütme ünitelerine 

beslenir. 2. Kademe temizleme üniteleri 2 adet 10’ar m3’lük selülden oluşmaktadır. 

2.Temizleme flotasyon selüllerine beslenen malzemenin yine köpükle birlikte yüzen 

kısmı 3. Temizleme flotasyon selüllerine batan kısmı ise tekrar 1. temizleme flotasyon 

selüllerine beslenir. 

3. Kademe temizleme üniteleri de 2 adet 10’ar m3’lük selülden oluşmaktadır. 3. 

temizleme flotasyon selülleri, flotasyon ünitelerinin en son aşamasını teşkil eder. 

Burada köpükle birlikte yüzen malzeme Cu (bakır) içeriği en yüksek olan malzemedir 

ve buradan susuzlandırma işlemi için ilk önce konsantre tikinerine oradan da filtreye 

beslenir. Batan malzeme ise tekrar 2. temizleme flotasyon selüllerine beslenir. 

Temizleme ünitelerinde batan malzeme sürekli olarak kapalı devre içerisinde işlem 

görür fakat 1. temizleme flotasyon selüllerinin batanları tekrar öğütme sistemine 

pompalanır. 

Ara Ürün Flotasyon Selülleri 

Tekrar öğütme ünitelerinde - 53 µm boyutuna öğütülen malzeme 12 adet Denver Sub 

A tipi 2,8’er m3’lük ara ürün flotasyon selüllerine beslenir. Burada tekrara flotasyon 

işlemine sokulan malzemenin köpüğü 1. temizleme flotasyon selüllerine, artığı ise 

atık tikinerine beslenir. Burada amaç, parça boyutunu küçülterek serbestleşmeyi 

sağlayarak zengin cevheri yakalayabilmektir. 
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3.4.2.3 Reaktif Hazırlama Üniteleri 

Flotasyon selüllerinde kullanılan reaktifler ayrı ayrı tanklarda istenilen karışım 

miktarlarında hazırlanarak prosese istenilen miktarlarda ve sürelerde pompalanır. 

Proseste kollektör  (3418 A), köpürtücü (MIBC), bastırıcı çinko sülfat (ZnSO4 ), 

sodyum silikat (Na2SiO3) ve pH ayarlayıcı olarak kireç kullanılmaktadır. Tesiste 

ortalama kullanılan reaktifler; 2008 yılı sonunda 48,02 g/ton ZnSO4, 45,11 g/ton 

Na2SiO3,  49,01 g/ton 3418 A,  17,64 g/ton MIBC ve 7,613 g/ton kireç tüketilmiştir 

3.4.2.4 Susuzlandırma Üniteleri 

3.4.2.5 Konsantre Tikineri 

Temizleme flotasyon selüllerinin köpüğü 20 metre çapındaki konsantre tikinerine 

beslenir. Burada yüzey suyundan ve reaktiflerden arındırılan konsantre cevher 

filtrasyon ünitesine beslenmek üzere filtre besleme tankına aktarılır. 

Filtrasyon Ünitesi 

Konsantre tikinerinde yüzey suyundan ve üzerindeki reaktiflerden arındırılan cevher 

nihai susuzlandırma işlemine sokulur. Rutubeti % 7-8’e düşürülen konsantre bakır 

cevheri stok sahasına aktarılarak burada stoklanır. Arıtılan su ise prosese tekrar geri 

kazandırılır. 

Atık Tikineri 

Süpürme ve ara ürün flotasyon selüllerinin artıkları bir tankta birleştirilerek yüzey 

sularından ve üzerindeki reaktiflerden arındırılmak üzere atık tikinerine beslenir ve 

tikiner alt akımı atık barajına pompalanır. Arıtılan su ise prosese tekrar geri 

kazandırılır.  

Siirt-Madenköy flotasyon tesisinin akım şeması Şekil 3,2’de ve 3,3’de verilmektedir. 

Siirt-Madenköy tesisinde 2008 yılı boyunca işlenen tuvenan cevher ve üretilen 

konsantre miktarı Çizelge 3.2’de verilmektedir. Çizelgeden görüleceği üzere 2008 yılı 

sonunda 59.797,15 ton konsantre % 20,16 Cu içeriği ve % 83,31 randımanla 

üretilmiştir. Bakır konsantresindeki Zn tenörü ise % 5,32 olmuştur. Tesiste 2008 yılı 

boyunca tüketilen reaktif miktarları ise Çizelge 3,3’de sunulmaktadır. 

 



 
 

61

 

Şekil 3.2  Siirt-Madenköy Park Elektrik akım şeması.  
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Şekil 3.3 Siirt- Madenköy Park Elektrik akım şeması 
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Çizelge 3.2: Siirt-Madenköy Tüvenan cevher ve üretilen konsantre miktarı  

                              (Park elektrik üretim madencilik projesi, 2008) 

2008 
Miktar 
(ton) 

Tenör 
%Cu 

Tenör 
%Zn 

Randıman 
% 

Tuvenan Giriş 50.509,60 2,28 0,74 Ocak 
 Cu konsantre 4.626,06 20,04 4,07 

80,54 

Tuvenan Giriş 54.540,45 2,08 0,76 Şubat 
 Cu  Konsantre 4.672,84 20,19 3,76 

83,25 

Tuvenan Giriş  53.726,31 2,06 0,69 Mart 
 Cu Konsanre 4.641,58 20,43 5,05 

85,3 

Tuvenan Giriş 53.375,75 1,86 0,64 Nisan 
 Cu  Konsantre 4.258,18 20,32 5,63 

86,34 

Tuvenan Giriş 57.023,75 1,88 0,84 Mayıs 
 Cu  Konsantre 4.432,89 20,84 6,18 

85,41 

Tuvenan Giriş 49.784,64 2,62 0,94 Haziran 
 Cu  Konsantre 5.487,65 20,02 5,53 

84,18 

Tuvenan Giriş 50.951,04 1,9 1,01 Temmuz 
 Cu  Konsantre 4.148,63 19,61 6,58 

84,05 

Tuvenan Giriş 56.015,04 2,33 0,89 Ağustos 
 Cu  Konsantre 5.432,65 20,42 4,87 

85,16 

Tuvenan Giriş 52152 2,15 1,16 Eylül 
 Cu  Konsantre 4.609,25 19,87 6,05 

81,79 

Tuvenan Giriş 58.203,70 2,3 1,22 Ekim 
 Cu  Konsantre 5412,62 19,88 6,17 

80,36 

Tuvenan Giriş 56.267,52 2,55 1,24 Kasım 
 Cu  Konsantre 5.846,75 20,4 4,9 

83,06 

Tuvenan Giriş 54.724,80 2,68 1,31 Aralık 
 Cu  Konsantre 6.007,03 19,94 5,35 

81,62 

2008 Yılı 
 

Miktar 
(ton) 

Tenör 
  %Cu 

Tenör 
 %Zn 

Randıman 
  % 

Tuvenan Giriş 645.558,08 2,22 1,06 Toplam 
 Cu  Konsantre 59.797,15 20,16 5,32 

83,31 
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Çizelge 3.3: Siirt-Madenköy 2008 sarf edilen reaktif miktarı 
 

Aylar ZnSO4  Na2 SiO3 3418A MIBC Kireç 

Birimi Kg Kg Kg Kg Kg 

Ocak 4.000,00 2.080,00 3.164.00 850,00 273.000,00 

Şubat 2.500,00 3.120,00 2.260,00 850,00 391.500,00 

Mart 2.500,00 1.040,00 2.260,00 850,00 473.740,00 

Nisan 3.000,00 1.560,00 3.164,00 680,00 411.020,00 

Mayıs 2.500,00 3.120,00 3.164,00 1.360,00 464.530,00 

Haziran 3.000,00 2.080,00 4.068,00 1.020,00 409.785,00 

Temmuz 3.000,00 3.640,00 3.164,00 1.020,00 468.360,00 

Ağustos 3.000,00 3.640,00 3.164,00 1.360.00 594.840,00 

Eylül 3.500,00 3.640,00 2.712,00 1.360,00 443.040 

Ekim 1.500,00 2.080,00 1.356,00 680,00 395.160,00 

Kasım 1.500,00 2.080,00 1.356,00 850,00 282.560,00 

Aralık 1.000,00 1.040,00 1.808.00 510,00 307.280,00 

TOPLAM 31.000,00 29.120,00 31.640 11.390,00 4.914.815.00 

Tüvenan Giriş 48,02 45,11 49,01 17,64 7.613,28 

Konsantre 518,42 486,98 529,12 190,47 82.191,65 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

4.5 Malzeme  

Siirt-Madenköy stok sahasından alınan yaklaşık 70 kg cevher numunesinden, 

mineralojik analiz için numune alındıktan sonra, geri kalanı deneylerde kullanılmak 

üzere 2 mm altına kırılmıştır. 

Numunenin özellikleri aşağıdaki bölümde detaylı olarak verilmektedir. 

4.5.1 Deneylerde kullanılan numunenin özellikleri 

Siirt-Madenköy stok sahasından alınan cevher numunesinin, fiziksel özellikleri 

saptanmış, mineralojik incelemeleri ve kimyasal analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Numunenin fiziksel özellikleri 

Zenginleştirme çalışmalarında kullanılmak üzere stok sahasından alınan cevher 

numunesinin elek analizi Çizelge 4,1’de verilmektedir. 

Çizelge 4.1: Cevher numunesinin tüvenan elek analizi 

Boyut Miktar Toplam toplam 

- 50 + 30 15,19 15,19 100 

- 30 + 19 27,19 42,38 84,81 

- 19 + 13 10,9 53,28 57,62 

- 13+ 9 6,62 59,9 46,72 

- 9 + 6 4,18 64,08 40,1 

- 6 + 3,36 4,91 68,99 35,92 

- 3,36 + 2 4,07 73,06 31,01 

- 2 + 1 5,49 78,55 26,94 

- 1 21.45 100,00 21,45 

TOPLAM 100,00   

 

Bu tez kapsamında, Siirt- Madenköy kalkopirit cevherinin flotasyon özellikleri 

belirlenmiştir. Cevherin kimyasal ve mineralojik özellikleri belirlendikten sonra, 

yüksek bakır (%20 ve üzeri), düşük Zn (%4’ün altı)  konsantrelerin üretilmesine 
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yönelik olarak flotasyon deneyleri yapılmıştır. Flotasyonda çeşitli parametrelerin ve 

reaktiflerin etkisi incelenmiştir. Aşağıdaki bölümlerde bu çalışmalar detaylı bir 

şekilde sunulmaktadır. 

Flotasyon deneyleri için farklı boyutlara öğütülen numuneler laboratuar tipi bilyalı 

değirmende hazırlanmıştır. Yaklaşık 2 mm altındaki 1kg’lık numuneler % 60 pülpte 

katı oranında, yaklaşık 8 kg % 50 bilya şarjı ile farklı sürelerde öğütülmüştür. 

Kademeli olarak farklı sürelerde öğütülen bu numunelerin yaş elek analiz sonuçları 

Çizelge 4.2’de,  boyut dağılım eğrileri ise şekil 4.1’de verilmektedir. 

Çizelge 4.2:  Flotasyon deneylerinde kullanılan numunelerin boyut      

                                            Dağılımı 

                                                         Öğütme süreleri 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
Boyut 

(mikron) 
% M 

ΣE.A 

(%) 
% M 

ΣE.A 

(%) 

% 

M 

ΣE.A 

(%) 
% M 

ΣE.A 

(%) 
% M 

ΣE.A 

(%) 

% 

M 

ΣE.A 

(%) 

     - 1,59 100, 0,95 100, 1,03 100, - - 0,38 100 - - 

-100+74 15,57 98,4 11,1 99,0 8,9 98,9 6,21 100, 4,43 99,6 - - 

-74+53 15,08 82,8 16,05 87,9 16,3 90,0 11,9 93,7 8,08 95,1 5,87 100,

-53+38 9,96 67,7 10,28 71,9 9,24 73,7 6,64 81,8 10,9 87,1 9,73 94,1

-38 57,8 57,8 61,62 61,6 64,5 64,5 75,2 75,2 76,1 76,1 84,4 84,4 

Toplam 100,0   100,0   100,   100,   100,   100   
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Şekil 4.1: Flotasyon deneylerinde kullanılan numunelerin boyut dağılım eğrileri 

Numunenin kimyasal  özellikleri 

Cevherin toplu kimyasal analiz sonuçları Đ.T.Ü Cevher Hazırlama Bölümü Kimya 

Analiz labaratuarında ve daha detaylı analizler ise ACME labaratuvarında 

yaptırılmıştır. Çizelge 4,3’de Đ.T.Ü ‘de yapılan analizler, Çizelge 4,4’de ise ACME 

labaratuarında yapılan analiz sonuçları verilmektedir. 

Çizelge 4.3: Siirt-Madenköy numunesinin kimyasal analizi 

Element % 
Cu 1.60 
Pb 0.13 
Zn 0.43 
Fe 27.65 
S 27.22 

SiO2 20.35 
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Çizelge 4.4:  Siirt-Madenköy numunesinin Kanada-Acme labaratuvarında yapılan  

                         kimyasal analizi 

Element, % 
Cu 1.736 
Pb 0.124 
Zn 0.483 
Fe 28.24 
S 26.0 
Al 3.85 
Na 1.0 
Mn 0.038 
As 0.078 
Ca 1.41 
K 0.38 
Ti 0.461 
Ba 0.17 
Mg 1.66 
P 0.07 
Zr 0.008 
Mn 0.038 
Co 0.029 
Ni 0.0038 
Sb 0.0076 
Cr 0.006 
U 0.00009 
W 0.0007 

Element, g/t 
Ag 8 
Au 0.12 

 

4.5.2 Numunenin mineralojik özellikleri 

Deneysel çalışmalara esas olan cevher numunesinden seçilen örneklerden yapılan 

kesitlerin mikroskobik incelemeleri sonucu, cevher bileşiminde; pirit, kalkopirit, 

sfalerit, markasit, pirotin, galen, rutil, hematit, götit, limonit, kalsit, siderit ve kuvars 

minerallerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Pirit, cevher bileşiminde yaygın olarak bulunan ve deformasyon sonucu kataklastik 

yapı kazanmış yarı şekilli ve şekilsiz taneler halinde 5 mikron ile 2 mm arasında 

değişen boyutlarda izlenmekte, ortalama boyutları 75 mikron dolayındadır. 

Bazı örneklerde kalkopirit içerisinde pirit küresel ve kabuksu şekilli, 1 ile 20 mikron 

arasında değişen taneler halinde koloidal dokular oluşturdukları gözlenmiştir. 
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Pirit tanelerinin kısmen kalkopirit tarafından ornatıldıkları ayrıca deformasyon sonucu 

parçalanmış haldeki tanelerin kırık ve çatlakları kalkopirit, kalsit ve kuvars tarafından 

doldurdukları gözlenmiştir. Birbirleriyle kenetli bazen gang mineralleri içerisinde 

saçılım halinde izlenilen şekilli pirit tanelerinin içinde yer yer 2 ile 10 mikron arasında 

değişen boyutlarda kalkopirit, pirotin, hematit ve manyetit kapanımlarına 

rastlanılmıştır. Pirit tanelerinin kısmen ayrışarak hematit, götit ve limonit 

minerallerine dönüştükleri gözlenmiştir. Örneklerde piritten dönüşerek oluşan 

markasit çubuk ve lata şekilli kristaller halinde izlenmektedir. 

Kalkopirit, cevher bileşiminde genellikle kataklastik yapı gösteren pirit tanelerinin 

boşluklarını dolduran matriks yapıcı mineral olarak ayrıca,  pirit ile birlikte koloidal 

yapıda konsantrik ve kabuksu şekillerde eş oluşumlu büyüme gösteren taneler halinde 

bulundukları gözlenmiştir. Gang mineralleri içinde saçılım halinde izlenilen kalkopirit 

tanelerinin boyutları 5 ile 70 mikron arasında değişmekte ortalama boyutları 20 

mikron dolayındadır. Örneklerde sfalerit ile kenetli bir şekilde bulunan kalkopiritin 

yer yer sfalerit tarafından ornatıldığı ve kalkopirit içerisinde ayrılım ve kapanım 

halinde izlenilen çoğu zaman sfalerit ile birlikte lamelli büyüme gösteren yapılar 

oluşturdukları gözlenmiştir. Kalkopirit içerisindeki sfalerit faz boyutlarının 1 ile 50 

mikron arasında değiştiği, ortalama boyutlarının ise, 30 mikron dolayında olduğu 

belirlenmiştir. 

Manyetit, şekilli ve yarı şekilli kısmen kenar ve dilinimleri boyunca martitleşerek 

ayrışması sonucu hematit ve maghemit minerallerine dönüşmüş, bazen çubuk şekilli 

hematite dönüşmüş (muşketoffit) taneler halinde izlenmektedir. Cevher bileşimindeki 

gang minerallerini, kalsit, dolomit, klorit ve kuvars teşkil etmektedir. 

Cevher bileşimindeki minerallerin mikroskop görüntüleri Şekil 4.2-4,9’da verilmiştir 
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Şekil 4.2: Kataklastik doku gösteren pirit (pi) taneleri ile kenetli halde izlenen 
 kalkopirit (kp) ve sfelarit (sf) – (200 Büyütmede ) 

 

Şekil 4.3: Birbirleriyle kenetli halde izlenen pirit (pi), kalkopirit (kp) ve sfalerit (sf) 
 tanelerinin boşluklarını dolduran kalsit (ka) – (200 Büyütmede) 
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Şekil 4.4: Kalkopirit (kp) içerisinde sfalerit (sf) , kalkopirit ile birlikte lamelli 
 büyüme göstermekte (200 Büyütmede) 

 

Şekil 4.5: Sfalerit (sf) tarafından ornatılan kalkopirit (kp) ile birlikte izlenen pirit (pi) 
 taneleri ( 200 Büyütmede) 
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Şekil 4.6: Kalkopirit (kp) ile birlikte lamelli büyüme gösteren sfalerit (sf) ve 
 kırıklanmış pirit (pi) taneleri (320 Büyütmede) 

 

Şekil 4.7: Gang Mineralleri içerisinde parçalanmış halde izlenilen kalkopirit(kp), 
 pirit (pi) ve manyetit(ma) taneleri (200 Büyütmede) 
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Şekil 4.8: Kalkopirit (kp) içerisinde kollodial doku gösteren pirit (pi) taneleri (100 
 Büyütmede) 

 

Şekil 4.9: Kalkopirit(kp) tarafından çimentolanan pirit (pi) taneleri (200 Büyütmede) 
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4.6  Yöntem 

Siirt-Madenköy Cevher Yatağı’ndan alınan karot numunesinden yüksek bakır içerikli 

konsantre elde etmek amacı ile flotasyon yöntemiyle zenginleştirme deneyleri 

gerçekleştirilmiş ve elde edilen ürünler kimyasal analiz yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Yüksek bakır, düşük çinko içerikli konsantre üretmek amacıyla 

yapılan seçimli flotasyon deneylerinde kollektör cinsi, miktarı, flotasyon boyutu, 

bastırıcıların ve pH’nın etkisi incelenmiştir. Bütün deneylerde pirit artıkta bırakılmış, 

ayrıca bir pirit konsantresi üretilmiştir. Elde edilen kaba konsantreler 2 veya 3 kez 

temizleme işlemlerine tabi tutulmuştur. Deneyler sonunda kurutulan numuneler analiz 

edilmek üzere Siirt-Madenköy Park Elektrik Üretim Madencilik ve Ticaret A.Ş’nin 

analiz labaratuarına gönderilmiştir. Ürünlerin Cu ve Zn içerikleri belirlenmiştir. 

Deneylerde izlenen flotasyon deneylerinin genel akım şeması Şekil 4.10’da 

verilmektedir.  

 

Şekil 4.10:  Flotasyon Deneylerinde Đzlenen Genel Akım Şeması 

Deneylerde sabit tutulan koşullar Çizelge 4,5’te verilmektedir. Reaktif ilaveleri, 

miktarları,  pH değerleri ise her bir deney grubunda belirtilmektedir. 

 

 

 

ÖĞÜTME 

KABA FLOTASYON                  KABA KONSANTRE 

TEMĐZLEME I 

TEMĐZLEME II 

TEMĐZLEME III 

PĐRĐTLĐ ATIK ARAÜRÜN I 

ARAÜRÜN II 

ARAÜRÜN III 

KALKOPĐRĐT KONSANTRESĐ 
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Çizelge 4.5:  Flotasyon Deneylerde sabit tutulan deney koşulları 

Numune miktarı 10000 gr 

Kaba devre 1400 devir/dk 
Makina hızı Temizleme 

devreleri 
1100 devir/dk 

Kaba devre 5 lt 
Hücre hacmi Temizleme 

devreleri 
2,5 ve 1 lt 

Kollektör Kondisyon Süresi Her ilaveden sonra 5 dk 

MIBC  Kondisyon süresi Her ilaveden sonra 1 dk 

Bastırıcı Kondisyon süresi Her ilaveden sonra 10 dk 

Kaba devre Her ilaveden sonra 5 dk 

Flotasyon süreleri Temizleme 
devreleri 

1 temizleme 8 dk 
2 temizleme 6 dk 
3 temizleme 4 dk 

 

4.6.1 Deneyde kullanılan aygıtlar ve reaktifler 

Deneylerde pilot ölçekli çeneli ve merdaneli kırıcı çapı 19.4 ve boyu 17.3 cm olan 

laboratuvar tipi bilyalı değirmen,  elekler şekilde gösterilen laboratuvar ölçekli denver 

marka flotasyon makinası  5, 2.5,  ve 1 litrelik flotasyon hücreleri, Đno-Lab 720 marka  

pH ölçer aygıt ve araç gereçler kullanılmıştır., Reaktif olarak; Kollektör olarak KEX 

(potasyum etil ksantat), Cytec firmasının ürettiği Aerophine 3418A (Sodyum izobutil 

dithiyofosfin), Aerofloat 211 (Sodyum izopropil dithiyofosfat), Aerofloat 208 

kullanılmıştır. Köpürtücü olarak MIBC (Metil izobutil karbinol), Bastırıcı olarak 

Merck marka dekstrin, buğday kostik nişasta, Na2SiO3,  ZnSO4, Na2S2O5,  pH 

ayarlayıcı olarak  kireç, NaOH, H2SO4 ve aktif  karbon kullanılmıştır. Laboratuarda 

kullanılan Denver marka flotasyon makinesı Şekil 4.11‘de verilmektedir. 
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Şekil 4.11: Laboratuvar ölçekli denver marka flotasyon makinası 

4.7 Flotasyon Deney Sonuçları  

Flotasyon deneylerinde tane boyutu, farklı kolektör cinsi ve miktarı, pH gibi 

parametrelerin yanı sıra kalkopiriti temiz konsantreler halinde üretmek üzere, pirit ve 

sfelariti bastırmak üzere farklı bastırıcıların etkisi araştırılmıştır. Đlk olarak tesiste 

kullanılan sodyum silikat ve çinko sülfatın etkisi incelenmiştir. Daha sonra sodyum 

meta bisülfit, dekstrin ve nişasta etkisi araştırılmıştır.  Flotasyon deneylerinden elde 

edilen sonuçlar sırasıyla verilmektedir. 

4.7.1 Tane  boyutunun flotasyona etkisi 

Cevherlerin flotasyon ile zenginleştirilmesinde üst boyut 0,2 mm civarındadır. Uygun 

bir tane serbestleşmesine erişmek için cevherin çok daha ince öğütülmesi gerekebilir. 

Tam tane serbestleşmesine erişmek çok kere fazla masraf ve emek gerektirir. Çok 

ince öğütmenin ayırmayı da güçleştireceği göz önüne alınırsa, ekonomik bir 

serbestleşme derecesine erişmek yeterlidir. Bu tez kapsamında Siirt-Madenköy 

cevherinin mineralleri arasında serbestleşme boyutu, gang mineralleri için 100 µm ve 

sülfürlü mineralleri için 53 µm’dur. Cevherin kontrollü olarak öğütülmesinde, 

malzeme belirli bir süre öğütülmüş ve elenmiştir. Elek üstünde kalan malzeme ikinci 

kademede tekrar öğütülerek, malzemenin tamamının 100 µm altına geçmesi 
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sağlanmıştır. Farklı sürelerde kademeli olarak öğütülen numunelerin elek altı 

eğrilerinden (Şekil  4.1) bulunan d80 boyutları aşağıda verildiği gibidir: 

15+20 dk öğütmenin d80 boyutu=68 µm 

15+15+10 dk öğütmenin d80 boyutu=63 µm  

20+20 dk öğütmenin d80 boyutu=60 µm 

20+30 dk öğütmenin d80 boyutu=43 µm 

30+20 dk öğütmenin d80 boyutu=41 µm 

25+25+15 dk öğütmenin d80 boyutu=35 µm’dir 

Tane boyutunun etkisinin incelendiği deney koşulları aşağıda,  elde edilen sonuçlar 

ise Çizelge  4.6’da verilmektedir.  Flotasyon deneylerinde reaktif cins ve miktarları 

tesiste kullanılan cins ve miktarlarda aynı alınmış, sadece boyutun etkisi 

incelenmiştir. 

Deney koşulları: 

Değişken koşullar 

d80 boyutu        : 68 µm,  63 µm,  60 µm,  43 µm,  41 µm,  35 µm 

 

Sabit koşullar 

pH                                        :11.80–12,0 

Kollektör (3418 A)              :25+25 g/ton (iki kademe beslenmiştir). 

Köpürtücü (MIBC)              :10+10 g/ton (iki kademe beslenmiştir). 

Na2SiO3                               : 100 g/ton 

ZnSO4                                  :120 g/ton 

Temizleme sayısı                 :2 kademe 
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Çizelge 4.6:   Tane boyutunun flotasyona etkisi  

Cu  Zn d80 

boyutu  

  

Ürünler 

Miktar 

(%) 
Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 5,97 18,17 69,06 4,40 58,66 

AÜ 1 2,77 3,69 6,51 1,08 6,67 

AÜ 2 4,06 1,72 4,44 0,60 5,45 

Artık 87,2 0,36 19,99 0,15 29,22 

68 µm 

Toplam 100,0 1,546 100,0 0,448 100,0 

Konsantre 5,3 18,43 64,7 4,97 53,2 

AÜ 1 2,6 4,14 7,2 1,31 6,9 

AÜ 2 5,6 3,25 12 0,6 6,8 

Artık 86,5 0,28 16,1 0,19 33,1 

 

 

 

63 µm Toplam 100,0 1,508 100,0 0,495 100,0 

Konsantre 6,8 14,75 63,24 3,2 44 

AÜ 1 3,2 4,3 8,68 1,04 6,7 

AÜ 2 6,9 2,24 9,75 0,88 12,3 

Artık 83,1 0,35 18,34 0,22 37 

 

 

60 µm 

Toplam 100,0 1,59 100,0 0,494 100,0 

Konsantre 7,7 14,28 72,76 3,34 49,3 

AÜ 1 4,7 1,98 6,15 0,46 4,1 

AÜ 2 11,5 0,72 5,48 0,19 4,2 

Artık 76,1 0,31 15,61 0,29 42,4 

 

 

 

43 µm Toplam 100,0 1,51 100 0,521 100,0 

Konsantre 5,92 19,80 72,37 4,43 53,86 

AÜ 1 2,35 1,73 2,50 0,77 3,71 

AÜ 2 7,21 0,60 2,67 0,17 2,50 

Artık 84,52 0,43 22,46 0,23 39,93 

 

 

41 µm 

Toplam 100,0 1,62 100,0 0,487 100,0 

Konsantre 8,18 15,02 65,57 4,60 51,79 

AÜ 1 2,17 3,22 3,73 2,07 6,18 

AÜ 2 4,32 2,05 4,73 0,94 5,58 

Artık 85,33 0,57 25,97 0,31 36,45 

35 µm 

Toplam 100,0 1,87 100,0 0,466 100,0 
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Malzemenin % 87’ sinin 53 mikron altında olduğu  (d80=41 µm ) öğütme sonunda en 

iyi sonuç alınmaktadır. Buradan elde edilen konsantrenin bakır içeriği  % 19,80 verim 

ise % 72,3’tür. Konsantrenin Zn tenörü ise  % 4,43 olmaktadır.  

4.7.2 Kollektör cinsinin flotasyona etkisi 

Sülfür minerallerinin yüzeylerinin hidrofobik özellik kazanmasında kullanılan en 

yaygın kollektörler tiyo-tip ve sülfidril kollektörlerdir. Tiyo-tip toplayıcılarla bakır 

minerallerinin flotasyonu konusunda kapsamlı ve karşılaştırmalı çalışmalar 

yapılmıştır. Deney koşulları aşağıda, elde edilen sonuçlar ise Çizelge 4,7’de 

verilmektedir. 

Deney koşulları: 

Değişken 

Öğütme süresi (Kademeli): 30+20dk 

pH: 12.-12.10 

Kollektör ilavesi (Kademeli) :20+20+10=50 g/ton 

Kollektör türü: Aeorophıne 3418 A,  Aero 211,  KEX  

Köpürtücü MIBC ilavesi (Kademeli) :10+10+10=30 g/ton 

Na2SiO3: 100 g/ton 

ZnSO4: 120 g/ton 

Temizleme sayısı: 3 kademe 

Temizlemelere Köpürtücü MIBC  ilavesi  : 5+5+5=15 g/ton 
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Çizelge 4.7:  Kollektör cinsinin flotasyona etkisi  

Cu 
(%) 

Zn 
(%) 

 
Kollektör 

Cinsi 
 

 
Ürünler 

Miktar 
(%) 

Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 5,61 18,69 64,21 4,16 47,07 
AÜ 1 2,07 5,65 7,16 2,26 9,42 
AÜ 2 3,31 2,63 5,32 0,84 5,61 
AÜ 3 12,63 1,32 10,21 0,52 13,23 
Artık 76,38 0,28 13,10 0,16 24,67 

 
3418 A 

Toplam 100,0 1,63 100,0 0,495 100,0 
Konsantre 4,80 18,59 57,10 4,36 40,02 

AÜ 1 1,08 5,44 3,75 1,26 2,60 
AÜ 2 1,67 3,53 3,76 1,11 3,54 
AÜ 3 8,77 1,15 6,46 0,54 9,04 
Artık 83,68 0,54 28,93 0,28 44,8 

 
AEORO 

211 
 
 

Toplam 100,0 1,56 100,0 0,523 100,0 
Konsantre 2,64 23,07 37,44 5,75 28,45 

AÜ 1 1,05 11,82 7,63 2,41 4,74 
AÜ 2 1,44 7,33 6,48 1,55 4,18 
AÜ 3 7,73 3,43 16,30 0,83 12,01 
Artık 87,14 0,60 32,15 0,31 50,62 

 
KEX 

 

Toplam 100,0 1,62 100,0 0,534 100,0 

 

Toplayıcı olarak ksantat, dithiofosfin ve ditiyofosfat kullanılarak yapılan deneylerde 

bakırın en iyi dithiofosfin kökenli Aerophine 3418 A ile yüzdürülebildiği 

saptanmıştır.  Aerophine 3418A ile % 18.69 Cu, % 4,16 Zn içeren konsantre ve % 

64,21 Cu kazanma verimi elde edilmiştir.  

4.7.3 Kollektör miktarının  flotasyona  etkisi 

Toplayıcı miktarının zenginleştirmeye olan etkisini incelemek için yapılan seçimli 

sülfür flotasyonu deneylerinde öğütme boyutu, pH, temizleme kademesi koşulları 

sabit tutulmuştur. Aşağıda verilen deney koşullarında kullanılan reaktıfler ve 

miktarları belirtilmiştir. Deney koşulları aşağıda, sonuçlar Çizelge 4.8 ’de 

verilmektedir.  

Deney koşulları 

Değişken koşullar 

Aerophine 3418 A (50–75–90 g/ton) 
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Kollektör ilavesi (Kademeli) :20+20+10, 25+25+25, 30+30+30 g/ton 

Sabit koşullar 

pH:  12-12.10 

Öğütme süresi (Kademeli): 30+20dk 

Köpürtücü MIBC ilavesi (Kademeli) :10+10+10=30 g/ton 

Na2SiO3: 100 g/ton 

ZnSO4: 120 g/ton 

Temizleme sayısı: 3 kademe 

Temizlemelere Köpürtücü MIBC ilavesi: 5+5+5=15 g/ton 

Çizelge 4.8: Kollektör miktarının flotasyona etkisi  

Cu 
(%) 

Zn 
(%) 

Kollektör 
miktarı 

(g/t) 
 

 
Ürünler 

Miktar 
(%) 

Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 5,61 18,69 64,21 4,16 47,07 
AÜ 1 2,07 5,65 7,16 2,26 9,42 
AÜ 2 3,31 2,63 5,32 0,84 5,61 

AÜ 3 12,63 1,32 10,21 0,52 13,23 

Artık 76,38 0,28 13,10 0,16 24,67 

 
50 

Toplam 100,0 1,63 100,0 0,495 100,0 

Konsantre 8,6 13,75 74,25 3,40 62,47 
AÜ 1 2,0 3,27 4,10 0,87 3,71 
AÜ 2 3,33 1,98 4,14 0,43 3,05 
AÜ 3 10,41 1,08 7,05 0,51 11,35 
Artık 75,66 0,22 10,46 0,12 19,42 

 
75 
 

Toplam 100,0 1,59 100,0 0,468 100,0 
Konsantre 8,37 12,89 66,11 2,51 44,07 

AÜ 1 2,47 3,38 5,12 0,89 4,61 
AÜ 2 5,53 2,49 8,44 0,58 6,73 
AÜ 3 15,59 0,95 9,07 0,49 16,03 
Artık 68,04 0,27 11,26 0,20 28,56 

 
90 

Toplam 100,0 1,63 100,0 0,476 100,0 

Çizelgede görüldüğü gibi 50 g/t Aerophine 3418A flotasyon için yeterli görülmekte, 

kollektör miktarı arttıkça selektivite bozulmaktadır. 
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Şekil 4.12’de Kollektör miktarının bakır konsantresinin bakır içeriği ve kazanma 

verimine etkisi görülmektedir. 

                       

Şekil 4.12: Kollektör Miktarının Bakır içeriği ve verimine etkisi 

Ayrıca aynı deney koşullarında Aerophine 3418A’nın yarısı olan 25 g/t kaba devreye 

diğer yarısıda temizlemelere ilave edilmiştir. Bu deney sonuçları Çizelge 4.9’da 

verilmektedir. 

Çizelge 4.9: Kolektörün temizlemelere ilave edilmesi 

 
Cu 
(%) 

Zn 
(%) 

 
Aerophine 

Đlavesi 

 
Ürünler 

Miktar 
(%) 

Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 5,8 14,85 54,8 3,14 35,98 
AÜ 1 6,7 3,44 14,66 0,77 10,19 
AÜ 2 5,9 0,25 0,94 0,34 3,95 

Artık 81,6 0,57 29,59 0,31 49,88 

Kaba :25g/ton 
Temizleme 25 
g/ton 

Toplam 100,0 1,57 100,0 0,506 100,0 

 

Kolektörün 25 g/t olarak kaba devreye ilave edildiğinde; artıkta kalan kalkopirit 

miktarı artmaktadır. Kolektörün temizleme devresinde ilave edilmesininde herhangi 
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bir olumlu etkisi olmamaktadır. 50 g/t kolektörün kaba devrede verilmesinin daha 

uygun olacağı anlaşılmaktadır.  

Deney koşulları 

pH etkisinin incelendiği deneyler 

pH’ın flotasyona etkisinin incelendiği deney koşulları aşağıda, elde edilen sonuçlar 

ise Çizelge 4.10’da verilmektedir. 

Deney koşulları 

Değişken koşullar 

pH:     11,5  ,   12,1 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

Kolektör (3418 A): 25+25 g/ton 

Köpürtücü (MIBC):10+10 g/ton  

Na2SiO3: 100 g/ton 

ZnSO4: 120 g/ton 

A3418: 25+25 g/ton 

MIBC: 10+10 g/ton 

Temizleme sayısı: 2 kademe 

Çizelge 4.10:  pH’ın flotasyona etkisi 

Cu Zn 
 

pH 
 

Ürünler 

Miktar 
 

(%) 
Đçerik 

 
Verim Đçerik Verim 

Konsantre 8,67 14,95 81,97 3,12 65,31 
AÜ 1 2,56 0,99 1,60 0,39 2,27 
AÜ 2 6,1 0,82 3,16 0,33 4,62 
Artık 80,67 0,26 13,27 0,15 27,80 

 
11.5 

 
 

Toplam 100,0 1,58 100,0 0,44 100,0 
Konsantre 6,34 18,26 76,70 4,15 58,86 

AÜ 1 6,05 1,22 4,89 0,63 8,52 
AÜ 2 9,30 0,63 3,88 0,39 8,1 
Artık 78,31 0,28  14,53 0,14 24,52 

 
12,10 

Toplam 100,0 1,51 100 0,45 100,0 
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pH’ ın etkisi kalkopirit flotasyonu için uygun olan yüksek pH değerlerinde 

denenmiştir. pH 12’nin üzerinde daha iyi bir selektivite sağlanmaktadır.  

4.7.4 Sodyum silikat (Na2SiO3’ ın flotasyona etkisi 

Deney koşulları 

Sodyum silikat etkisinin incelendiği deney koşulları aşağıda sonuçları Çizelge  

4.11’de verilmektedir. 

Değişken koşullar 

Na2SiO3   miktarı: 0, 100, 500, 1000  g/ton 

Sabit koşullar 

pH  .12.10-12.30 

30+20 dk öğütme 

Kolektör (3418 A): 25+25 g/ton 

Köpürtücü (MIBC): 10+10 g/ton  

ZnSO4: 120  g/ton 

A3418: 25+25 g/ton 

Temizleme sayısı: 2 kademe 
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Çizelge 4.11: Na2SiO3 flotasyona etkisi 

Cu 
(%) 

 

Zn 
(%) 

 
Na2SiO3 
miktarı 
g/ton 

 
Ürünler 

Miktar 
(%) 

Đçerik 
 

Verim Đçerik Verim 

Konsantre 8,07 16,74 79,23 2,93 57,57 
AÜ 1 5,31 1,28 3,98 0,58 7,5 
AÜ 2 7,16 0,67 2,81 0,34 5,92 
Artık 79,46 0,30 13,98 0,15 29,01 

 
0 

Toplam 100,0 1,70 100,0 0,42 100,0 
Konsantre 7,04 18,46 78,96 3,95 60,64 
AÜ 1 6,05 1,22 4,43 0,63 8,31 
AÜ 2 8,30 0,63 3,14 0,39 7,04 
Artık 78,61 0,28 13,47 0,14 24,01 

 
100 

 

Toplam 100,0 1,66 100 0,46 100,0 
Konsantre 7,81 14,42 68,96 3,22 51,93 
AÜ 1 2,86 1,97 3,45 0,49 2,89 
AÜ 2 3,66 0,85 1,90 0,36 2,72 
Artık 85,67 0,49 25,69 0,24 42,46 

 
500 

 

Toplam 100,0 1,63 100,0 0,484 100,0 
Konsantre 8,72 13,48 74,51 3,04 53,07 
AÜ 1 3,37 2,55 5,44 1,01 6,8 
AÜ 2 3,97 1,41 3,55 0,61 4,84 
Artık 83,94 0,31 16,5 0,21 35,29 

 
1000 

 

Toplam 100,0 1,58 100 0,50 100,0 

 

Sodyum silikat kullanımının flotasyona önemli bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Hatta fazla miktarda kullanıldığında selektivite bozulmaktadır. 

Sodyum silikat etkisinin tam ortaya konulması için bir önceki deney grubuna göre 

deney koşulları aynı farklı sürede öğütülmüş ( 15+20 dk),  iki numune üzerinde bir 

kez daha deney yapılmıştır. Bu deney grubunun sonuçları ise Çizelge 4.12’de 

verilmektedir.  

Buradan da sodyum silkat kullanımının etkisi olmadığı anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 4.12: Flotasyonda sodyum silikat etkisi 

Cu 
(%) 

 

Zn 
(%) 

 
Sodyum 
silikat 
Etkisi 

 
Ürünler 

Miktar 
 
(%) Đçerik 

 
Verim Đçerik Verim 

Konsantre 5,97 18,17 69,06 4,40 58,66 
AÜ 1 2,77 3,69 6,51 1,08 6,67 
AÜ 2 4,06 1,72 4,44 0,60 5,45 
Artık 87,2 0,36 19,99 0,15 29,22 

Sodyum 
silikat var. 

 

Toplam 100,0 1,546 100,0 0,448 100,0 

Konsantre 6,0 17,8 70,97 3,57 49,63 
AÜ 1 3,5 4,43 10,3 1,23 9,96 
AÜ 2 7,6 1,2 6,06 0,44 7,71 
Artık 82,9 0,23 12,67 0,17 32,7 

 
Sodyum 

Silikat yok 
 

Toplam 100,0 1,50 100,0 0,43 100,0 

 

4.7.5 Çinko sülfat (ZnSO4 )’ın flotasyona etkisi 

 ZnSO4 etkisinin incelendiği deney koşulları aşağıda sonuçları çizelge 4.13’te 

verilmektedir. 

Deney koşulları 

Değişken koşullar 

ZnSO4 miktarı: 0,  120,  250,  500,  750 g/ton 

Sabit koşullar 

pH  .12.10-12.30 

30+20 dk öğütme 

Kolektör (3418 A): 25+25 g/ton 

Köpürtücü (MIBC): 10+10 g/ton  

Na2SiO3: 100 g/ton 

Temizleme sayısı: 2 kademe 
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Çizelge 4.13: Çinko sülfat (ZnSO4)’ın flotasyona etkisi 

Cu 
(%) 

 

Zn 
(%) 

 
ZnSO4 
miktarı 
g/ton 

 
Ürünler 

Miktar 
 

(%) Đçerik 
 

Verim Đçerik Verim 

Konsantre 6,51 18,45 71,65 4,05 52,89 
AÜ 1 2,54 1,38 2,08 0,37 1,88 
AÜ 2 4,16 1,61 3,99 0,41 3,41 
Artık 86,79 0,43 22,28 0,24 41,82 

 
0 
 

Toplam 100,0 1,67 100,0 0,498 100,0 
Konsantre 7,04 18,46 78,96 3,95 60,64 

AÜ 1 6,05 1,22 4,43 0,63 8,31 
AÜ 2 8,30 0,63 3,14 0,39 7,04 
Artık 78,61 0,28 13,47 0,14 24,01 

 
 

120 
 

Toplam 100,0 1,66 100 0,458 100,0 
Konsantre 5,96 19,82 76,38 4,48 59,60 

AÜ 1 1,62 1,23 1,29 0,43 1,54 
AÜ 2 4,16 1,44 3,87 0,58 5,38 
Artık 88,26 0,32 18,46 0,17 33,48 

 
250 

 

Toplam 100,0 1,543 100,0 0,45 100,0 
Konsantre 5,31 19,77 69,71 4,33 55,21 

AÜ 1 3,14 4,33 9,02 1,25 9,41 
AÜ 2 6,66 1,75 7,73 0,82 13,11 
Artık 84,89 0,24 13,54 0,11 22,27 

 
500 

Toplam 100,0 1,51 100,0 0,42 100,0 
Konsantre 5,12 18,13 61,59 3,94 46,51 

AÜ 1 2,97 6,31 12,43 2,23 15,26 
AÜ 2 4,83 2,16 6,92 1,63 18,14 
Artık 87,08 0,33 19,06 0,10 20,09 

 
750 

Toplam 100,0 1,507 100,0 0,43 100,0 

 

 ZnSO4 kullanımı ile Zn içerikleri genellikle % 4 civarında kalmaktadır. Bu ZnSO4’ ün 

hiç kullanılmadığı durum ile hemen hemen aynıdır. Sadece çinko sülfat miktarının 

750 gr/ton’a çıkması ile Zn içeriği %3,94’e düşmektedir. 

Burada ZnSO4 miktarının artması ile bakır verimini de düşürdüğü gözlenmektedir. 

Çinkonun bakır ile kapanımlar halinde olması, çinkonun ve bakırın flotasyonda 

birlikte hareket ettiğini göstermektedir. 
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4.7.6 Sodyum metabisülfit (Na2S2O5)’in flotasyona etkisi 

Na2S2O5 etkisinin incelendiği deney sonuçları Çizelge 4.14’te verilmektedir. 

Değişken koşullar 

Na2S2O5  miktarı: 1000, 2000, 3000, 4000  g/ton 

Sabit koşullar 

pH  .12.10-12.30 

30+20 dk öğütme 

Kolektör (3418 A):  25+25 g/ton 

Köpürtücü (MIBC): 10+10 g/ton  

Na2SiO3: 100 g/ton 

Temizleme sayısı: 2 kademe 

Çizelge 4.14: Na2S2O5’ in flotasyona etkisi 

Cu Zn Na2S2O5 

Miktarı g/t 

Ürünler Miktar( %) 

Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 7,05 18,18 77,87 3,91 63,53 

AÜ 1 3,91 1,75 4,15 0,60 5,39 

AÜ 2 5,71 0,51 1,76 0,32 4,19 

Artık 83,33 0,32 16,22 0,14 26,89 

 

1000 

 

Toplam 100,0 1,64 100,0 0,434 100,0 

Konsantre 7,46 18,47 82,00 3,98 63,26 

AÜ 1 2,23 1,12 1,48 0,58 2,74 

AÜ 2 4,34 0,65 1,67 0,31 2,85 

Artık 85,97 0,29 14,85 0,17 31,15 

 

2000 

 

 Toplam 100,0 1,68 100,0 0,469 100,0 

Konsantre 7,51 18,64 79,86 4,02 60,24 

AÜ 1 3,17 1,22 2,20 0,58 3,65 

AÜ 2 5,66 0,68 2,19 0,39 4,39 

Artık 83,66 0,33 15,75 0,19 31,72 

 

3000 

 

Toplam 100,0 1,75 100,0 0,501 100,0 

Konsantre 6,39 17,93 71,01 3,39 51,94 

AÜ 1 2,07 2,17 2,78 0,62 3,06 

AÜ 2 6,36 0,89 3,50 0,54 8,22 

Artık 85,18 0,43 22,71 0,18 36,78 

 

4000 

 

Toplam 100,0 1,613 100 0,417 100,0 
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Sodyum metabisülfit kullanımı ile konsantrelerin Zn tenörlerinde 4’ün altına bir düşüş 

gözlenmektedir. 4000 g/ton metabisülfit kullanıldığında Zn tenörü % 3,39’a 

düşmektedir. Aynı şekilde Cu tenöründe de bir düşüş izlenmektedir.    

Şekil 4.13’de Sodyum meta bisülfit miktarına bağlı olarak bakır konsantresinin bakır 

içeriği ve kazanma verimlerinin değişimi görülmektedir. Şekil 4.14’te ise sodyum 

meta bisülfit miktarına bağlı olarak bakır konsantresinin çinko içeriği ve çinko 

kazanma verimlerinin değişimi görülmektedir. 

                   

Şekil 4.13: Sodyum meta bisülfit  miktarına bağlı olarak bakır konsantresini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.14: Sodyum meta bisülfit  miktarına bağlı olarak bakır konsantresinin bakır 
 içeriği ve kazanma verimlerinin değişimi 
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4.7.6.1 ZnSO4  ve Na2S2O5  birlikte kullanılmasının flotasyona etkisi 

ZnSO4 ve Na2S2O5 etkisinin birlikte incelendiği deney koşulları aşağıda,  sonuçları 

Çizelge 4.15’te verilmektedir. 

Çinko sülfat (ZnSO4) ve metabisülfit(Na2S2O5)’in etkisinin birlikte denendiği bu 

deney grubunda,  temizlemelerde de bastırıcılar eklenmiştir. ZnSO4 ve Na2S2O5  kaba 

devrelerde kademeli olarak 750 g/t ayrı ayrı eklenmiştir.Deneylerin birinde temizleme 

devrelerine 1000 g/ton ZnSO4 ve 500 g/ton Na2S2O5  

Verilirken, diğerinde sadece 500 g/ton Na2S2O5 eklenmiştir. ZnSO4 ve Na2S2O5 

etkisinin birlikte incelendiği deney koşulları aşağıda sonuçları Çizelge  4.15’te 

verilmektedir. 

Deney koşulları 

30+20 dk öğütme 

pH :         12-12.10 

Na2SiO3 :    100 g/ton  

ZnSO4 :   500 +500+250 =1250 g/ton 

Na2S2O5: 250+250+250= 750 g/ton 

Kolektör(3418 A) :  20+20+10 g/ton 

Köpürtücü(MIBC)  :15+10+10 g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Değişken koşullar 

ZnSO4:   500 +250+250 =1000 g/ton 

Na2S2O5: 250+125+125  =500 g/ton  

MIBC  :5+5+5 g/ton 
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Çizelge 4.15:  ZnSO4  ve Na2S2O5  birlikte flotasyona etkisi 

             Cu 
              (%) 
 

          Zn 
          (%) 
 

 
Temizlemelere 
reaktif ilave 
miktarı (g/ton) 

 
Ürünler 

Miktar 
 
(%) Đçerik 

 
Verim Đçerik Verim 

Konsantre 4,64 23,18 65,16 4,37 42,22 
AÜ 1 1,92 8,89 10,34 2,54 10,14 
AÜ 2 1,30 3,48 2,74 1,09 2,96 

AÜ 3 6,92 1,62 6,79 0,76 10,96 

Artık 85,22 0,29 14,97 0,19 33,72 

 
ZnSO4:1000 
Na2S2O5:500 

Toplam 100,0 1,64 100,0 0,480 100,0 
Konsantre 4,32 22,67 59,46 5,23 44,14 
AÜ 1 1,46 9,68 8,58 2,60 7,42 
AÜ 2 1,27 3,79 2,92 0,87 2,15 
AÜ 3 8,3 2,19 11,05 0,61 9,89 
Artık 84,65 0,35 17,99 0,22 36,4 

 
ZnSO4:0 
Na2S2O5:500 
 

Toplam 100,0 1,65 100,0 0,511 100,0 

                                   

Temizlemelere bastırıcıların ilavesi ile % 23,18 ve % 22,67 Cu içeren konsantreler üç 

kademe sonunda elde edilmektedir. Bu konsantrelerin Zn içerikleri % 4,37 ve % 5,23 

olmaktadır. Eğer konsantre ve AÜ1 hesaben birleştirilecek olursa (iki kez 

temizlenmesi durumu) konsantre tenörleri % 18,94 ve % 19,40 Cu olmakta, verimler 

ise % 75,5 ve % 68,0 olmaktadır. Bu durumda 1. deneydeki konsantre içindeki Zn 

tenörü % 3,82 olmaktadır. Metabisülfit ve ZnSO4’ün birlikte kullanılması ile uygun 

konsantrelerin alınabileceği görülmektedir. Fakat yine Zn içerikleri,  Cu içeriği 

arttıkça  artmaktadır. Üç temizleme sonunda konsantre tenörünün artması reaktif  

kullanımından çok temizleme sayısının artması ile ilgilidir. 

4.7.6.2 Dekstrin’in flotasyona etkisi                                       

Dekstrinin flotasyona olan etkisi farklı koşullarda incelenmiştir. Deney koşulları 

aşağıda, sonuçları Çizelge 4.16’da verilmektedir. 

Değişken koşullar 

Dekstrin miktarı: 0,   20+20+10,   20+20+10  g/ton 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 
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pH  : 7.39 (doğal) 

Kolektör (3418 A) :20+20+10  g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :45+15+15  g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

MIBC  :5+5+5  g/ton 

Çizelge 4.16: Dekstrin’in flotasyona etkisi                                               

Cu Zn Dekstrin miktarı 

g/ton 

Ürünler Miktar 

 Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 9,28 10,22 63,04 3,69 58,03 

AÜ 1 1,90 4,01 5,06 1,20 3,86 

AÜ 2 1,68 3,59 4,01 1,57 4,47 

AÜ 3 6,22 1,28 5,29 0,44 4,64 

Artık 80,92 0,42 22,6 0,21 29,0 

 

 

yok 

 

 
Toplam 100,0 1,504 100,0 0,588 100,0 

Konsantre 12,17 8,24 63,60 3,15 61,47 

AÜ 1 0,79 4,48 2,24 1,16 1,46 

AÜ 2 0,99 3,59 2,25 1,01 1,58 

AÜ 3 10,17 1,44 9,29 0,46 7,49 

Artık 75,88 0,47 22,62 0,23 28 

 

Kaba : 50 

Temizlemelerde 

Dektstrin yok 

 

 
Toplam 100,0 1,577 100,0 0,623 100,0 

Konsantre 4,84 15,23 45,03 4,07 37,31 

AÜ 1 2,40 7,27 10,66 1,46 6,63 

AÜ 2 3,91 4,37 10,43 1,15 8,50 

AÜ 3 9,36 2,02 11,54 0,56 9,92 

Artık 79,49 0,46 22,34 0,25 37,64 

 

Kaba:50 

Temizleme:20 

Toplam 100,0 1,63 100,0 0,528 100,0 

Kaba devrelerde Dekstrin kullanılması çok etkili gözükmemektedir.Buna karşılık 

temizlemelere dekstrin katılması ile % 15.23 Cu içerikli bir konsantre elde 

edilmektedir. Bu da dekstrinin kaba konsantreler içinde kalan pirit için bastırıcı etki 

yarattığını göstermektedir. 

4.7.6.3 Değişik pH’ larda dekstrinin etkisi 

Dekstrinin sabit konsantrasyonda, farklı pH’larda denendiği deney koşulları aşağıda 

deney sonuçları Çizelge 4.17  ‘de verilmektedir. 
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Değişken koşullar 

pH  : 7.39 (doğal) , 10  ,   12.10 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

Dekstrin :20+20+10  g/ton 

Kolektör (3418 A) :20+20+10  g/ton 

Köpürtücü (MIBC ) :20+20+15  g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

MIBC  :10+10+10   g/ton 

Çizelge 4.17: Değişik pH’ larda dekstrinin etkisi 

Cu Zn pH 

 

 

Ürünler 

Miktar 

(%) 
Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 12,17 8,24 63,60 3,15 61,47 

AÜ 1 0,79 4,48 2,24 1,16 1,46 

AÜ 2 0,99 3,59 2,25 1,01 1,58 

AÜ 3 10,17 1,44 9,29 0,46 7,49 

Artık 75,88 0,47 22,62 0,23 28 

 

Doğal(7.3) 

 

 

 
Toplam 100,0 1,577 100,0 0,623 100,0 

Konsantre 8,21 12,64 65,38 3,38 47,00 

AÜ 1 2,72 3,14 5,38 0,66 3,03 

AÜ 2 2,32 2,01 2,93 1,03 4,05 

AÜ 3 10,85 1,40 9,57 0,54 9,92 

Artık 75,90 0,35 16,74 0,28 35,99 

10,0 

 

Toplam 100,0 1,587 100,0 0,590 100,0 

Konsantre 5,93 17,53 68,40 5,50 53,83 

AÜ 1 2,16 4,34 6,16 0,78 2,77 

AÜ 2 3,70 2,74 6,67 0,89 5,43 

AÜ 3 9,55 1,42 8,92 0,35 5,51 

Artık 78,66 0,19 9,85 0,25 32,46 

12.1 

 

 

Toplam 100,0 1,520 100,0 0,469 100,0 
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Dekstrin kullanımının farklı pH’ larda önemli bir etkisi olmamaktadır. pH’ın 

artmasına bağlı olarak Cu içeriğinin  artması sadece piritin OH iyonları ile basılması 

ile ilgilidir.  

Dekstrin ,cevherin doğal  pH değerinde farklı miktarlarda kullanılmıştır. Bu deneyin 

koşulları aşağıda,  sonuçları ise Çizelge 4.18 ’de verilmektedir. 

Deney koşulları  

Değişken koşullar 

Dekstrin :   0,    20+20+10 g/t ,      200+150+150 g/ton 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

pH  : 7.39 (doğal)  

Kolektör (3418A)  :     20+20+10 g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :   15+25+15,          25+20+15,   25+20+15 g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Temizlemede MIBC  :  15+10+10  ,  10+5+5,     15+10+10  g/ton 

Dekstrinin farklı miktarlarda kullanıldığı deneylerde, dekstrin dozajının artmasına 

bağlı olarak yüzen malzeme miktarının arttığı gözlenmiştir. Fazla dekstrin kullanımı 

ile malzeme topaklanarak köpüğe geldiği selektivitenin iyice bozulduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 4.18:  Dekstrin miktarının etkisi 

Cu (%) Zn (%)  

Dekstrin 

 

Ürünler 

Miktar 

(%) Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 9,28 10,22 63,04 3,69 58,03 

AÜ 1 1,90 4,01 5,06 1,20 3,86 

AÜ 2 1,68 3,59 4,01 1,57 4,47 

AÜ 3 6,22 1,28 5,29 0,44 4,64 

Artık 80,92 0,42 22,6 0,21 29,0 

 

0 

 

 

Toplam 100,0 1,504 100,0 0,588 100,0 

Konsantre 12,17 8,24 63,60 3,15 61,47 

AÜ 1 0,79 4,48 2,24 1,16 1,46 

AÜ 2 0,99 3,59 2,25 1,01 1,58 

AÜ 3 10,17 1,44 9,29 0,46 7,49 

Artık 75,88 0,47 22,62 0,23 28 

 

50 

 

Toplam 100,0 1,577 100,0 0,623 100,0 

Konsantre 21,23 5,46 76,76 1,57 66,21 

AÜ 1 2,63 2,98 5,19 0,76 3,97 

AÜ 2 2,64 2,37 4,14 0,57 2,98 

AÜ 3 6,04 1,36 5,44 0,34 4,07 

Artık 67,46 0,19 8,47 0,17 22,77 

 

500 

 

 

Toplam 100,0 1,51 100,0 0,503 100,0 

 

Nişastanın Flotasyonda etkisi 

Nişasta miktarının etkisi  pH  7,45 ve 10,50’de incelenmiştir. Bu deneylerde önceki 

deneylerde kullanılan numune bittiği için,  yöreden yeniden getirilen ve Cu tenörü  % 

1,90  Zn tenörü ise 0,70 olan numune kullanılmıştır. pH  7,45’ teki nişasta miktarının 

etkisi Çizelge 4.19’da,  pH 10,50’de yapılan deneylerse Çizelge 4.20’de  

verilmektedir. 

Deney koşulları  

Değişken koşullar 
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Nişasta :  20+20+10 ,   100+50+50    200+150+150   g/ton 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

 pH  : Doğal (7.45) ,    10.50 

Kolektör (A3418)  :     20+20+10  g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :   30+25+20,     30+25+20  g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

MIBC  :10+10+10,    10+10+10   g/ton 

Çizelge 4.19: Nişasta miktarının doğal pH’da etkisi 

Cu Zn  

Nişasta 

 

Ürünler 

Miktar 

 Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 15,90 5,69 51,23 1,82 43,03 

AÜ 1 4,75 3,51 9,44 0,52 3,67 

AÜ 2 5,25 3,25 9,66 0,70 5,46 

AÜ 3 8,90 2,59 13,05 1,71 22,63 

Artık 65,20 0,45 16,62 0,26 25,21 

 

50 

 

Toplam 100,0 1,766 100,0 0,67 100,0 

Konsantre 18,06 5,71 54,68 1,38 42,19 

AÜ 1 3,12 3,71 6,13 1,11 5,86 

AÜ 2 3,54 3,09 5,8 0,56 3,35 

AÜ 3 10,69 2,75 15,58 0,51 9,24 

Artık 64,59 0,52 17,81 0,36 39,36 

 

200 

 

Toplam 100,0 1,88 100,0 0,59 100,0 

 

Cevherin doğal pH’ında yapılan  deneylerde nişasta 50 g/ton dan 200 g/ton’a 

çıktığında  verim % 51,23’ten  % 54,68’e çıkmaktadır.  
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Çizelge 4.20: Nişasta miktarının  pH  10.50’de etkisi 

             Cu             Zn Nişasta Miktarı 

    g/ton 

 

Ürünler 

 

Miktar Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 9,44 11,86 63,04 2,95 44,77 

AÜ 1 2,73 3,44 5,06 0,89 3,90 

AÜ 2 4,15 2,73 4,01 0,64 4,26 

AÜ 3 18,46 1,50 5,29 0,42 12,46 

Artık 65,22 0,51 22,6 0,33 34,61 

 

50 

 

 

Toplam 100,0 1,93 100,0 0,62 100,0 

Konsantre 10,62 12,55 69,92 2,89 50,91 

AÜ 1 2,51 2,20 2,89 0,48 1,99 

AÜ 2 3,46 1,62 2,94 0,35 2,00 

AÜ 3 16,92 1,08 9,58 0,31 8,69 

Artık 66,49 0,42 14,67 0,33 36,41 

 

200 

 

Toplam 100,0 1,90 100,0 0,60 100,0 

Konsantre 11,28 11,69 67,90 2,60 51,32 

AÜ 1 5,70 2,35 6,89 0,74 7,37 

AÜ 2 4,17 1,80 3,86 0,58 4,23 

AÜ 3 13,76 1,12 7,94 0,31 7,46 

Artık 65,09 0,40 13,41 0,26 29,62 

 

500 

 

 

Toplam 100,0 1,94 100,0 0,57 100,0 

 

 pH  10,50’de nişasta miktarının artması ile sonuçlar fazla değişmemekte, yine 

dekstrinde olduğu gibi  500 g/ton nişasta kullanıldığında yüzen malzeme miktarı 

artmaktadır. Đki farklı  pH’de nişasta temizleme kademelerine   de eklenerek 

incelenmiştir. Deney koşulları aşağıda sonuçları ise Çizelge 4.21’de verilmektedir. 
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Deney koşulları  

Değişken koşullar 

pH  : 10.50,11.3, 12.10 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

Nişasta :20+20+10  g/ton 

Kolektör (3418 A)  :20+20+10 g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :25+20+15,  15+15+10, 15+10+10 g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Temizlemeye reaktif ilavesi 

Nişasta :20+20+10,  20+20+10, 10+5+5  g/ton 

MIBC  : 10+5+5 ,10+10+10, 10+10+5 g/ton 

Çizelge 4.21: Farklı  pH’ larda temizlemelere nişastanın etkisi 

Cu Zn      pH   Ürünler Miktar 

 
Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 4,80 18,56 47,08 5,63 38,47 

AÜ 1 7,90 5,70 23,83 2,41 27,11 

AÜ 2 18,08 1,63 15,57 0,38 9,78 

Artık 69,22 0,37 13,52 0,25 24,64 

 

10.50 

 

Toplam 100,0 1,89 100,0 0,70 100,0 

Konsantre 4,26 19,52 44,95 5,17 34,17 

AÜ 1 4,71 6,53 16,63 2,03 14,84 

AÜ 2 7,37 2,52 10,03 0,78 8,92 

AÜ 3 17,82 1,64 15,79 0,56 15,49 

Artık 65,84 0,35 12,60 0,26 26,58 

 

11.30 

 

 

Toplam 100,0 1,85 100,0 0,69 100,0 

Konsantre 4,17 19,92 52,20 6,72 43,78 

AÜ 1 1,65 11,23 11,65 4,39 11,31 

AÜ 2 1,63 6,57 6,73 2,72 6,92 

AÜ 3 5,76 3,02 10,94 0,91 8,19 

Artık 86,79 0,34 18,48 0,22 29,8 

 

12.10 

 

Toplam 100,0 1,59 100,0 0,64 100,0 
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pH  10,5,  pH :11.3 ve pH :12.10’da   50 g/ton nişastanın kaba devreye,  50 g/ton’un 

temizlemelere eklenmesi ile,   konsantrelerin içerikleri artmaktadır. Dekstrinde olduğu 

gibi nişasta temizleme kademelerine eklendiğinde etkili olmakta ve temiz 

konsantreler alınmaktadır. Şekil 4.15’te Farklı pH’larda temizlemelere nişasta 

verilmesiyle bakır konsantresininin, bakır içeriklerinin ve bakır kazanma veriminin 

değişimi görülmektedir. 

                

Şekil 4.15: Farklı pH’larda  nişastanın  bakır   konsantrelerinin, bakır içeriklerinin ve 
kazanma veriminin değişimi 

Nişasta ile yapılan deneylerde  pH 11.3’da  NaOH ve kireç ilave edilerek iki deney 

yapılmıştır. Bu deneylerin koşulları aşağıda, sonuçları ise  Çizelge 4.22’de 

verilmektedir. 

Deney koşulları  

Değişken koşullar 

pH  Ayarlayıcısı:  kireç, sodyum hidroksit (NaOH) 

Sabit koşullar 

30+20 dk öğütme 

pH  : 11.30   

Nişasta : 20+20+10 g/ton 
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Kolektör (A3418)  :20+20+10  g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :15+15+15  ,15+15+10 g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Temizlemeye reaktif ilavesi 

Aktiv karbon :0.5 g saf 

Nişasta : 20 g/ton 

Kolektör(Aero 208)  :30 g/ton 

MIBC  :15+10+5,   15+10+5 g/ton 

Çizelge 4.22: pH ayarlayıcının etkisi 

Cu Zn      pH 

ayarlayıcısı 

   Ürünler Miktar 

 
Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 6,26 15,71 62,02 5,99 37,49 

AÜ 1 1,56 4,99 4,9 2,10 3,28 

AÜ 2 1,27 2,44 1,95 1,26 1,60 

AÜ 3 15,22 1,85 17,75 0,72 10,96 

Artık 75,69 0,31 13,38 0,26 19,68 

 

kireç 

 

Toplam 100,0 1,59 100,0 0,73 100,0 

Konsantre 9,71 10,61 64,04 4,35 56,81 

AÜ 1 2,98 2,50 4,63 1,24 4,96 

AÜ 2 8,09 2,03 10,21 0,74 8,04 

AÜ 3 17,55 0,74 8,07 0,47 11,1 

Artık 61,67 0,34 13,05 0,23 19,09 

 

NaOH pelet 

 

 

Toplam 100,0 1,61 100,0 0,588 100,0 

pH’ ın yükseltilmesi için kullanılan kirecin sodyum hidroksitten daha iyi sonuç 

verdiği anlaşılmaktadır. 

4.7.6.4 Temizlemelere aktif karbon ve kollektör Aero 208’in flotasyona etkisi 

Aktif karbonun temizleme kademelerine eklenerek daha zayıf bir kollektör olan Aero 

208’in ilavesi ile flotasyon deneyleri yapılmıştır. Bu deney koşulları aşağıda sonuçları 

ise Çizelge 4.23’te verilmektedir. Bu deneylerde nişasta’da temizlemelere iki farklı 

miktarda eklenmiştir. 
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Deney koşulları                                   

30+20 dk öğütme 

pH  .11.3 

Kolektör   (A3418)  : 20+20+10 g/ton 

Köpürtücü (MIBC)  :15+15+15  g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Temizlemeye reaktif ilavesi 

Aktiv karbon :0.5 g saf 

Nişasta : 20 g/ton ve 50g/ton 

Kolektör(Aero 208)  :30  g/ton 

MIBC  :15+10+10  g/ton 

Çizelge 4.23: Temizlemelere aktif karbon ve Kollektör Aero 208 ilavesinin etkisi  

Cu Zn Öğütme         

Süresi 

Ürünler Miktar 

 
Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 6,65 17,76 69,40 6,17 59,42 

AÜ 1 1,75 3,10 3,19 1,67 4,23 

AÜ 2 3,61 1,93 4,10 0,91 4,75 

AÜ 3 18,45 1,36 14,76 0,58 15,51 

Artık 69,54 0,21 8,55 0,16 16,09 

 

pH :11.3 

 

Toplam 100,0 1,70 100,0 0,69 100,0 

 

Temizlemelere 20 g/ton nişasta ile birlikte aktif karbon ve zayıf  kollektör Aero 208 in 

kullanıldığı deneyde temiz konsantre elde edilmektedir. Daha önceki deneylerde 

görüldüğü gibi bu deneyde de temizlemelere reaktıf verilmesi temiz konsantre 

alınmasını sağlamaktadır. 

  Temizlemelere nişasta ile birlikte metabisülfit’in  kullanıldığı flotasyon etkisinin 

incelendiği deney koşulları aşağıda,  sonuçları ise Çizelge 4.24’te verilmektedir. 
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Deney koşulları 

30+20 dk öğütme 

pH : 11.3 

Na2S2O5: 500+250+250  g/ton 

Nişasta : 20+20+10  

Kollektör  (A3418): 20+20+10 g/ton 

Köpürtücü (MIBC) : 15+15+15  g/ton 

Temizleme sayısı :3 kademe 

Temizlemeye reaktif ilavesi 

Aktiv karbon :0.5 gr saf 

Na2S2O5: 500+250+250  g/ton 

Nişasta :  20+20+10   g/ton 

Aero 208 : 30   g/ton 

MIBC: 15+10+5  g/ton 

 

Çizelge 4.24: Temizlemelere nişasta ile birlikte metabisülfit etkisi 

Cu Zn 
       pH 

 

Ürünler 

Miktar 

 Đçerik Verim Đçerik Verim 

Konsantre 2,37 23,22 31,97 8,56 30,26 

AÜ 1 1,35 4,20 3,29 1,18 2,37 

AÜ 2 3,41 7,82 15,5 4,93 25,09 

AÜ 3 13,40 1,88 14,65 0,87 17,40 

Artık 79,47 0,75 34,59 0,21 24,88 

 

11.3 

 

Toplam 100,0 1,72 100,0 0,67 100,0 

 

Sodyum meta bisülfit ve nişasta birlikte kullanıldığında kalkopirit çok fazla 

basılmakta ve piritli artıkta kalmaktadır. Ayrıca temizlemelerde de kalkopirit çok 

fazla basılmaktadır. 
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5. Sonuçlar 

Siirt-Madenköy kalkopirit cevherinin flotasyon özelliklerini ortaya koymak üzere 

yapılan bu çalışmada, numunenin özellikleri belirlenerek, flotasyon deneyleri 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre;  

Siirt- Madenköy cevherinin mineralojik etütleri numunenin, pirit, sfelarit, kalkopirit, 

markasit, pirotin, galen,  rutil,  hematit, götit, limonit, kalsit, siderit ve kuvars 

minerallerini içerdiği tespit edilmiştir. Pirit ortalama boyutu 75 mikron, kalkopiritin 

ise 70 mikron civarındadır. Sfelarit kalkopirit içerisinde kapanımlar halinde ortalama 

30 mikron boyutlarında dağılmaktadır.  

Flotasyonda boyutun etkisinin incelendiği deneylerde, malzemenin % 87’sinin 53 

mikron altına geçtiği numune ile yapılan deneylerde en iyi sonuç alınmaktadır. 

Numunenin daha ince boyutlara öğütülmesi durumunda flotasyon içeriği ve verimi 

düşmektedir. Numunenin daha ince boyutlara öğütülmesi durumunda, kolon 

flotasyonu gibi yöntemlerin denenmesi böyle bir cevher için daha uygun 

gözükmektedir.  

Kollektörün cinsi olarak ksantat, dithiofosfat ve dithiofosfinin incelendiği deneylerde 

dithiofosfin tipi bir kolektör olan Aerophine 3418A ile en iyi sonuçlar alınmaktadır. 

Buna benzer sonuçlar bu cevher üzerinde yapılan diğer çalışmada da elde edilmiştir 

(Eşgün, 2006).  

Dithiofosfatlar ksantatlara göre daha zayıf tiyo-tip anyonik toplayıcılardır. Bu 

özelliklerinden dolayı flotasyonda, bilhassa demir sülfürlerin bastırılarak diğer 

sülfürlerin yüzdürülmesinde ditiyofosfatlar tercih edilir. Dithiofosfinler (Aerofine 

3418 A) ve dithiofosfatlar aynı yapıda toplayıcılardır fakat özellikleri farklıdır. 

Aerofine 3418 A’nın metal komplexleri daha kararlıdır ve yüzdürülebilme kapasitesi 

dithiofosfatlardan yüksektir. Ayrıca Aerofine 3418 A ile yüksek pH( 11-12)  

değerlerinde çalışıldığında etkinliği artmaktadır. Köpürtücü olarak, MIBC 

(Metaizobutilkarbinol) kullanılmıştır. MIBC sülfürlü ve diğer cevherlerde köpüğün 

birbirine yapışmasını engelleyen ve daha homojen köpük alınmasını sağlayan özelliğe 
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sahiptir. Köpüğün homojen olmasında cevherin boyut dağılımı ve cevheri oluşturan 

minerallerin ıslanabilme özellikleride etkilidir. 

Kolektör Aerophine 3418A’nın miktarının incelendiği deneylerde, 50 g/t ile en iyi 

sonuçlar alınmaktadır. Fazla kolektör kullanımı sonuçları olumsuz etkilemektedir. 

Siirt- Madenköy tesisinde de aynı miktarda kollektör kullanılmaktadır. Ayrıca 

temizlemeye ilave edilen kolektörün konsantre, içerik ve veriminde bir etkisi 

olmamıştır.  

Sodyum silikat miktarının etkisinin incelendiği deneylerde, hem yantaşın bastırılması 

hem de pülpün disperse edilmesi için kullanılan bu reaktifin bir etkisi olmadığı 

anlaşılmaktadır. Sodyum silikatın pH  7 ve 10 arasında silikatlar üzerinde etkili bir 

bastırıcı olduğu bilinmektedir ( Fuertenau ve diğ.. 1985). Kalkopirit ve pirit 

ayırmasında yüksek pH’larda çalışıldığı için bu pH değerlerinde sodyum silikatın 

etkili olması beklenemez. Elde edilen sonuçlar da bunu göstermektedir. Son yıllarda 

yapılan bir çalışmada (Silvestre vd., 2008) sülfür flotasyonunda değişik 

dispersantların (dağıtıcı) etkisi incelenmiştir. Bu çalışmaya göre sodyum silikatın 

minerallerin yüzebilirlik verimliliğini düşürdüğü söylenmektedir. Siirt-Madenköy 

cevheri üzerindede, sodyum silikatın herhangi bir katkısı olduğu gözlenmemiştir. 

Flotasyon tesisinde kullanılan sodyum silikatın gereksiz olduğu anlaşılmaktadır.  

pH’ın etkisi kalkopirit-pirit ayırmasında etkili olan yüksek pH değerlerinde 

araştırılmış ve beklendiği gibi pH 12,10’ da %18,26 Cu içerikli,  %76,7 metal 

kazanma verimi ile pH 11,50’ye göre daha seçimli bir konsantre üretilmiştir. pH’ın 

yükselmesiyle pirit üzerinde bastırıcı etkisi olan OH- iyonlarının artması nedeniyle, 

daha temiz kalkopirit konsantreleri üretilmektedir.  

Kalkopirit konsantresi içinde, satış sırasında sorun yaratan Zn içeriğini düşürmek 

üzere yapılan çinko sülfat, sodyum metabisülfit gibi bastırıcıların etkisi ayrı ayrı ve 

bir arada ilave edilerek denenmiştir. Deney sonuçlarına göre, çinko sülfatın çinko 

içeriğini düşürmediği belirlenmiştir. Yine çinko sülfat Siirt- Madenköy tesisi’nde 

kullanılan gereksiz bir reaktif olarak gözükmektedir. Sodyum meta bisülfit 4000 g/t 

kullanıldığında, çinko içeriği düşmektedir ( %3,39 Zn).  Fakat bu konsantredeki bakır 

verimi de bir miktar azalmaktadır ( %79’lardan % 71’e). Karışım halinde 

temizlemelere bu reaktiflerin eklenmesinin de çok olumlu bir etkisi olmamaktadır.  
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Bu deney grubunda %23 Cu içeren konsantreler üç temizleme sonunda alınmakta 

fakat Zn tenörleri % 4-5 arasında kalmaktadır.  

Bütün deneylerde bakır içeriğinin arttığı durumda, Zn içerikleri de artmaktadır. 

Mineralojik etütlerden de anlaşılacağı üzere çinkonun kalkopirit içerisinde 1 ila 50 

mikron boyutlarında kapanımlar halinde bulunması bu sonuca neden olmaktadır. 

Konsantrelerde yapılan mineralojik incelemelerde de sfaleritin bornit ve kalkopirit ile 

kapanım ve kenetli halde olduğu izlenmektedir (Şekil 4.16 ve 4.17).  
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Şekil 4.16:  (Büy.320) Bakır konsantresi, pirit (pi), kalkopirit (kp), bornit (bo) ve 
 kalkopirit (kp) ile kenetli halde izlenen sfalerit (sf). 
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Şekil 4.17: (Büy.320) Bakır konsantresi, pirit (pi), kalkopirit (kp) içinde ayrılım ve 
 kapanım halde izlenen sfalerit (sf) ve bornit (bo). 
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Dekstrin ve nişasta sülfürlerin özellikle piritin bastırılmasında kullanılan reaktiflerdir 

(Bogusz ve diğ., 1997,  Boutın ve diğ., 1991,  Laskowski ve diğ., 2007,  Gül ve diğ., 

2008,Rath ve diğ., 2000, Şahin., 2005). Bu çalışmada da çok yüksek pH’lara 

çıkmadan, piritin bastırılmasında alternatif bir yöntem olabilme olanağı açısından 

dekstrin ve nişasta etkisi araştırılmıştır. Kaba devrelerde olumlu bir etkisi gözlenmez 

iken, temizleme devrelerinde her iki reaktifin kullanımının sonuçlarda olumlu etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fazla miktarda kullanılmaları durumunda taneler 

üzerinde topaklanma etkisi yaratarak yüzen ürün miktarını arttırdığı gözlenmiştir. pH 

10.30’da nişasta kullanıldığında, % 19,52 Cu içeren bir konsantre % 45 verimle 

alınabilmektedir. Yine pH 12.10’da  nişasta kullanılması durumunda bakır tenörü 

%19.92 iken, verim % 52.2’lere yükselmektedir. Nişastanın kalkopirit konsantreleri 

üzerinde bir seçimlilik yarattığı anlaşılmaktadır. 

Kaba devrelerde bolca kullanılan reaktifleri adsorbe etmek amacıyla kullanılan aktif 

karbon ve daha zayıf bir kollektör olan Aero 208’in temizleme kademelerine ilavesi 

çok olumlu sonuçlar yaratmamaktadır. 

Siirt-Madenköy cevheri üzerinde yapılan bu çalışma sonunda,  tesiste kullanılan çinko 

sülfat,  sodyum silikat gibi bastırıcıların gereksiz olduğu, bunun yerine temizleme 

kademelerinde nişasta gibi organik reaktiflrin kullanılmasının faydalı olacağı 

önerilmektedir. Çinko’nun bakır konsantrelerinde bastırılması karmaşık mineralojik 

yapısından dolayı zor olmakla birlikte, çok fazla metabisülfit kullanımı ile mümkün 

gözükmektedir. Ancak bu miktar Cu verimi düşüşüne de neden olacaktır. 
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