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ÖZET 

Çayeli  bakır  işlet mesi ne ait  kl asti k si yah cevherin  fl ot asyon yönt e mi  kull anılarak 

seçi mli  zengi nl eştiril mesi ni n araştırıldı ğı  bu çalış mada il k önce cevheri n 

karakt erizasyonunu belirlemek a macı yl a Tüvenan cevher  üzeri nde fi zi ksel, ki myasal 

ve mi nerol oji k et üdl er  yapıl mı ştır.  Mi nerol oji k etüdl er  sonucunda cevherin çok i nce 

dağılı ml ar  göst erdi ği,  cevher  i çerisi ndeki  bazı  mi neralleri n öğüt me  sonunda bil e 

serbestleş mel eri ni n çok zor  hatta i mkansı z ol duğu, kal kopiritin ser bestleş me 

boyut unun i se – 38 mi kron ol duğu belirlenmi ştir. Yapılan öğüt me  deneyleri  sonucu 

bu boyut a ul aşabil mek içi n 60 daki kalı k öğütme  süresi ni n gerekli  olduğu t espit 

edil mi ştir.  Zengi nl eştir me deneyl eri ni n  il k adı mı  ol an kl asi k fl ot asyon deneyl eri nde, 

reaktif  mi kt arı  reaktif  ci nsi  ve kı va m sürel eri  belirlenmi ştir.  Kl asi k fl ot asyon 

devresi ni n kaba bakır  flot asyon devresi nde 150 g/t  Aer ofi ne 3418- A reaktifi  pül p 

içi nde 20 daki ka kı va ml andırıl dı ğı  za man %66. 01 bakır  kazanma  veri mi  ile %6. 87 

Cu ve  %7. 10 Zn i çeren kaba bakır  konsantresi  ve % 33. 99 bakır  kaybı yl a % 1. 52 Cu 

ve %14. 15 Zn i çeri kli  artık alı nmı ştır.  Kaba bakır  devresi  artı ğı na yapılan süpür me 

işle ml eri nde %42. 49 bakır  kazanma  veri mi  il e %7. 31 Cu ve %16. 83 Zn i çeren 

süpür me konsantresi,  %57. 51 bakır  kaybı yl a %1. 01 Cu ve  %15. 25 Zn i çeri kli  artı k 

alı nmı ştır.  Süpür me devresi  artı ğı  çi nko devresinde i şle me  girerken Kaba bakır 

devresi  konsantresi ne t emi zl e me  i şle ml eri  uygul an mı ştır.  Çi nko devresi nde ugul anan 

çeşitli  devre t erti pleri  sonucunda %38. 22 çi nko kazanma  veri mi  il e %61. 48 Zn ve  % 

0. 3 Cu i çeren çi nko konsantresi  alı nmı ştır.  Kaba bakır  devresi ne uygul anan 

temi zl e me  i şle ml eri nde çeşitli  kı va m sürel eri nde,  farklı  reaktifleri n birli kt e kull anı m 

dur umu araştırıl mı ştır.  Deney sonuçl arı nda 200 g/t  Sodyu m Sülfit  ve 800 g/t  Çi nko 

Sülfat  reaktifleri  kullanılarak asi di k ort a mda 10 daki kalı k kı va m süresi yle en et ki n 

ayır manı n yapıl dı ğı  belirlenmi ştir.  Te mi zl e me işle ml eri  sonucunda %30. 99 Cu 

kazanma  veri mi  il e %17. 83 Cu ve %5. 51 Zn i çeren bakır  konsantresi  alı nmı ştır. 

Kl asi k fl ot asyon deneyleri  sonucunda en i yi  akı m şe ması  belirlenmi ş  ve bakır  ve 

çi nko devrel eri ni n ara ürün niteli kli  süpür me konsantreleri  ile t e mi zl e me artı kları 

siste me  geri  döndür ül müşt ür.  Ni hai  ol arak %22. 22 bakır  kazanma veri mi  i le %17. 21 

Cu,  %5. 51 Zn i çeren bakır  konsantresi,  % 38. 22 çi nko kazanma  veri mi  i le %61. 48 

Zn,  %0. 3 Cu i çeren çi nko konsantresi  kazanıl mı ş  ve %83. 5 bakır  kaybı  il e %0. 57 Cu, 

%1. 79 Zn içeren artı k atıl mı ştır. 

Kol on Fl ot asyonu Deneyleri nde i se kaba bakır  devresi  konsantresi  pil ot  ölçekli  kol on 

ünitesi ne besl enerek fl otasyon kol onu çalış ma  para metreleri  ol an Hava mi kt arı, 

pül pt e katı  oranı  ve yı kama  suyu mi kt arları  t ayi n edil mi ş  ve en i yi  para metre ol arak; 

pül pt e katı  oranı  %15,  hava mi kt arı  1. 11 c m/ s,  yı ka ma suyu mi kt arı  0. 28 c m/ s  ve 

köpük zonu kalı nlı ğı;  kaba bakır  fl ot asyon devresi nde 100 c m,  bakır  t e mi zl e me 

devresi nde i se 50 c m olarak bul unmuşt ur.  Fl otasyon kol onunda yapılan deneyl er 

sonucunda %13. 23 bakır  kazanma  veri mi  il e %19. 98 Cu,  %6. 03 Zn i çeren bakır 

konsantresi  el de edilirken % 16. 84 Cu kaybı  ve %50. 44 Zn kazanma veri mi  il e 

%1. 07 Cu, %12. 78 Zn içeren artı k alı nmı ştır. 



 x 

Fl ot asyon kol onunda 3 kade me  t e mi zl e me ile %20’l ere varan bakır  konsantresi 

değerleri ne kl asi k fl ot asyon yönt e mi  il e 2 kade me  temi zl e me ile ul aşıl mı ştır.  Yapıl an 

kl asi k fl ot asyon deneyl eri  sonucunda %13. 63 bakır  kazanma  veri mi  il e %20. 18 Cu, 

%4. 23 Zn i çeren bakır  konsantresi  alı nırken,  %20. 93 bakır  kaybı  ve  % 72. 88 Zn 

kazanma  veri mi yl e %1. 28 Cu,  %16. 41 Zn i çeren bakır  süpür me devresi  artı ğı 

alı nmı ştır. 



 xi  

SUMMARY 

THE I NVESTI GATI ON OF SELECTI VE RECOVERY OF                     

ÇAYELİ COPER ORES BY FLOTATI ON 

In t his  st udy,  first  of  al l,  t he physi cal,  che mi cal  and mi neral ogi cal  analysi s  were 

made i n or der  t o det er mine t he charact erizati on of  t he ore.  Mi neral ogi cal  anal ysis 

also reveal  t hat  t he ore has  been i n a ver y fi ne si zes,  t herefore it  i s  difficult t o li berat e 

some mi nerals from t he ore,  even i mpossi bl e.  Meanwhil e,  t he li beration si ze of 

chal copyrite was  f ound as  a –38 mi cron.  The grindi ng t est  show t hat  t o obt ai n t his 

size is necessary 60 mi nutes as an opti mu m gri nding ti me.  

First,  t he cl assic fl ot ati on experi ments  were caried out  t o det er mi ne t he a mount  of  t he 

reagent,  t he t ype of  t he reagent,  and t he conditioni ng ti me.  At  t he r ougher  copper 

stage i n t he cl assic fl ot ation syst e m,  t he ore was  conditi oned wit h 150 g/t Aer ofi ne 

3418- A at  20 mi nut es and obt ai ned a  r ougher  copper  concentrate cont ai ni ng 

6. 87 %Cu and 7. 10 %Zn wit h t he recovery of  66. 01 % and a  t aili ng cont ai ni ng 

1. 52 %Cu and 14. 15 %Zn wi t h t he recover y of  33. 99 %.  At  t he scavenger  of  the t aili ng 

pr oduct  of  t he r ougher copper  st age,  it  was  obt ai ned a scavenger  concentrat e 

cont ai ni ng 7. 31 %Cu and 16. 83 %Zn wit h t he recovery of  42. 49 % and a  t aili ng 

cont ai ni ng 1. 01 %Cu and 15. 25 %Zn wit h t he recovery of  57. 51 %.  Whil e t he t aili ng 

pr oduct  of  t he scavenger st age was  fed t o t he zi nc st age,  and t he concentrat e of  t he 

the r ougher  copper  st age was  cl eaned.  Aft er  t he flot ati on experi ments  i n zinc  st age,  a 

zi nc concentrate cont ai ning 61. 48 %Zn and 0. 3 %Cu was  obt ai ned wit h t he recover y 

of  38. 22 %.  And t hen,  it was  i nvesti gat ed usi ng  t he different  reagents  toget her  i n 

vari ous  conditi oni ng ti mes  f or  recoveri ng sel ectivel y.  The experi ment s  results  show 

that  t he best  para met ers  were obt ai ned at  aci di c pH,  at  10 mi nut es  of  condi ti oni ng 

ti me usi ng 200 g/t  sodiu m Sul phit  and 800 g/t Zi nc Sul phat e.  Aft er  t he cl eani ng 

pr ocess,  a copper  concentrate cont ai ni ng 17. 83 %Cu and 5. 56 %Zn was  obtai ned wit h 

the recovery of  30. 99 %.  Fut her more,  t he best  flowsheet  was  det er mi ned and t he 

scavenger  concentrates  of  copper  and zi nc st ages and t he cl eani ng t aili ngs  were re-

fed to t he syst e m.   

Fi nall y,  it  was  obt ai ned a  copper  concentrate cont ai ni ng 17. 21 %Cu and 5. 51 %Zn 

wi t h t he recovery of  22.22 %,  a zi nc concentrate cont ai ni ng 61. 48 %Zn and 0. 3 %Cu 

wi t h t he recovery of  38. 22 % and a  t aili ng cont ai ning 1. 79 %Zn and 0. 57 %Cu wit h t he 

loss of 83. 5%Cu  

At  t he col umn fl ot ation experi ments,  t he r ougher copper  concentrate was  fed t o t he 

col umn cell  i n a  l abarat uary scal e,  and t he para met ers  of  col umn met hod such as  t he 

a mount  of  air,  pul p ratio and t he a mount  of  t he cl eani ng wat er  were det er mi ned. 

Fi nall y,  t he best  para meters  were f ound as  15 % pul p rati o,  1. 11 c m/ mi n as an a mounf 

of air and 0. 28 c m/ mi n as an a mount of cleani ng wat er.  
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In t he col umn fl ot ation experi ments,  it  was  obt ai ned a  copper  concentrate cont ai ni ng 

19. 98 % Cu and 6. 03 % Zn wit h t he recovery of  13. 23 % Cu and a  t aili ng cont ai ni ng 

1. 07 % Cu and 12. 78 %Zn wit h the loss of 16. 84 %Cu and recovery of 50. 44% Zn.  

Al t hough,  a copper  concentrate cont ai ni ng about  20 % Cu was  obt ai ned wi t h t hree 

cl eani ng st ages  i n t he column fl ot ation,  t he some r esult  was  obt ai ned i n t he cl assi c 

fl otati on syst e m onl y t wo cleani ng stages.  

As  a  result  of  t he cl asic fl ot ati on syst e m experi ments,  it  was  obt ai ned a  copper 

concentrate cont ai ni ng 20. 18 % Cu and 4. 23 % Zn wit h t he recover y of  13. 63 % Cu 

and a  t aili ng cont ai ni ng 1. 28 % Cu and 16. 41 % Zn wit h t he l oss  of  20. 93 % Cu and 

wi t h t he recovery of 72. 88 % Zn i n t he copper scavenger stage.  
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1. Gİ RİŞ 

Dünya madencili k al anı nda,  yüksek i çeri kli  iri  boyutta zengi nl eşen cevherleri n hı zl a 

tükenmesi  sebebi yl e sektör  yeni    arayışlar  i çi ne gir mi ş  ve bu da  yüksek kapasiteli 

üreti m yönt e ml eri ni n ve buna bağlı  zengi nl eştir me t esisleri ni n gelişi mi ni  de 

beraberi nde getir mi ştir.  Böyl eli kl e daha i nce boyutta zengi nl eşen daha düşük i çeri kli 

cevherler  ekono mi k hal e gel mi ştir.  Küçük boyutlu cevherleri n zengi nl eştiril mesi nde 

kullanılan en öne mli  yönt e m fl ot asyondur.  Son elli,  yılı  aşkı n bir  süredir  cevher 

hazırla ma süreçl eri  i çerisi nde köpük fl ot asyonu öne mi ni  kor uması na rağmen,  çok 

küçük boyutl u t anel eri n fl ot asyon güçl ükl eri  sebebi yl e,  yet erli  ol a ma makt adır.  Bu 

yüzden daha yüksek i çerikli  konsantre el de edebi l mek i çi n yeni  fl ot asyon t ekni kl eri 

geliştiril mi ştir.   Özellikle son 10 yıl  i çi nde öne mi  gitti kçe artan bir  süreç ol an kol on 

flotasyonu;  özelli kle perfor mans,  kur ul uş  ve i şletme  mali yetleri ni n kl asi k fl ot asyona 

göre daha ucuz ol ması  sebebi yl e gel ecekt e daha çok uygul a ma al anı  bul acağı nı n bir 

göst ergesi  ol arak kabul  edil mekt edir.  Cevher  yat akl arı nı n gittikçe azal an t enörl eri  ve 

küçül en serbestleş me  t ane boyutları   da t ek aşama  da  kl asi k fl ot asyona göre daha 

temi z ür ünl er  el de edilmesi ne i zi n veren bu yönt e mi n daha da yaygınl aş ması nı 

sağlayacaktır.  

Günü müzde zengi nl eştirilen bakır-çi nko cevherlerini n çoğunun kar maşı k  yapıl arda 

ve düşük t enörlerde ol ması ndan dol ayı   bu cevherleri n i şletil mesi  he m    çok zor  he m 

de yüksek mali yet gerektir mekt edir. 

Çayeli  bakır  işlet mel eri ne ait  maden sahası ndan çıkartılan  kr uko  ti pi  si yah cevher  de 

bakır, çi nko, kurşun ve de mir  sülfür  mi nerallerini n çok i nce boyutlarda bil e  

serbestleş me mel eri,  birbirleri  i çi nde girift  hal de bul unmal arı  gi bi  özellikl eri nden 

dol ayı  direkt  ol arak t esise besl ene me mekt e ve değerlendirileme mekt edir.  Bu  yüzden 

bu çalış mada kl asti k si yah cevheri n kl asi k fl ot asyonl a birli kte kol on fl otasyonu da 

kullanılarak   zengi nl eştirilebil me i mkanl arı nı n  araştırıl ması a maçl anmı ştır.  
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2. GENEL Bİ LGİ LER 

2. 1. Bakı r  

Peri yodi k t abl onun 1B gr ubunda yer  alı p kullanı m açısı ndan de mi r  dışı  met aller 

içerisi nde al ümi nyu mdan sonra gel en en öneml i  met al  ol an bakır,  aktif  met al 

ol madı ğı  i çi n t abi atta serbest  ol arak da  bul unur  (Nabit  bakır).  İlet kenli k bakı mı ndan 

gü müşden sonra ve al ümi nyu mdan önce gelir. Bakır  kır mı zı msı  renkli,  met ali k 

parlaklı ğı  ol an,  ağır,  kor ozyona,  çekmeye karşı  dayanı klı;  manyeti k duyarlılı ğı 

ol mayan çeşitli  met allerle al aşı m yapan ve hepsi nden öne mlisi  yüksek el ektri k 

ilet kenli ği  ol an bir  met aldir.  Kop maksızı n şekil  değişi kliği ne uğrayabilen bakır  sünek 

met allerden biri dir.  Soğuk hal de bile dövül üp şekil  verilebil mekt edir.  Dayanı klılı ğı  

ve sünekli ği  çok yüksek ol ma ması na rağmen yapılacak bir  di zi  i şle ml e bu 

özelli kleri ni  artır mak mü mkündür  [ 1].  Bakı r  el ektromot or  kuvvet di zisi nde 

hi droj eni n altı nda yer al dı ğı ndan,  asitlerle hi droj eni  açı ğa çı kartacak şekil de 

çözün mez a ma  nitri k asit  ve sı cak derişi k asit gi bi  yükselt gen asitlerle kol ayca 

tepki meye girer.  Oksijen,  azot,  karbondi oksit  ve kükürt di oksit  gi bi  tabi atta bol 

bul unan gazl ar  eri mi ş  bakırda kol ayca çözünür  ve sonradan katılan met alin mekani k 

ve el ektri ksel  özelli klerini  büyük öl çüde et kiler. Bakırla il gili  fi zi ksel  ve ki myasal 

sabit sayılar aşağı da verilmekt edir [1, 2]; 

Si mgesi  : Cu 

At o m Nu marası : 29 

At o m Ağırlı ğı  : 63. 54 

Değerli k  : +1 ve +2  

Sertli ği   : 2. 5-3. 0 

Yoğunl uğu  : 8. 92-8. 93 g/ c m
3
 

Er gi me Nokt ası : 1083-1084 
0

C 

Er gi me Isısı   : 43 kcal/ kg 

Kri stal Şekli  : Kübi k 

Isı İlet kenli ği  : 0. 934 cal/c m/ c m
2
/ Sn/

0
C 
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Bakır,  altı nı n dı şı nda tabii  ol arak kendi ne has belirgi n rengi  ol an t ek met al dir. 

Eri yi kl erden çökeltilen bakır  t ozu kahve rengi, mavi  ve parl ak kır mı zıya kadar 

değişen renkl er  sergiler.  Fil m derecesi nde i nceltilmi ş  bakır  l evha,  yeşili msi  mavi  ı şı k 

geçirir,  ergi mi ş  bakır  altın sarısı na benzer,  bakır buharları  i se yeşil  renklidir.  Yeni 

parlatıl mı ş  bakır  yüzeyi, hava ort a mı nda bırakıldı ğı nda kısa sürede donukl aşır  ve 

za manl a yüzeyi nde si yah renkli  CuO fil mi  ol uşur,  sonunda yeşil  renkli  bazi k bakır 

sülfat  ve az mi kt arda karbonat  karışı mı ndan ol uşan kor uyucu bir  t abaka ile kapl anır. 

Bakır  i nsan vucudunda da 150 mg kadar  bul unmakt adır.  Özelli kle kan,  pankreas,   

böbrek, beyi n ve karaci ğer gi bi organl arda pl as mada bul unur [1, 2].  

2. 1. 1. Bakı r Mi neralleri 

Yer  kabuğunda 50 pp m oranı nda bul unan bakır,  nadir  ol arak bili nen ni kel,  seryu m,  

vanadyu m stronsi yum gi bi  el e mentlerden daha düşük ort ala ma  bolluk oranı na 

sahi ptir.  Ancak t abi atta maden yat ağı  ol uşt ur ma yet eneği,  kendisi nden çok daha 

yaygı n ol an el e mentlerden daha yüksektir.  Tabi atta nabit  ol arak da bul unan bakırı n 

bili nen 250’ ye yakı n mi nerali nden ancak 10- 15 kadarı  ekono mi k öne m t aşımakt adır. 

Bunl ardan başlıcaları Tabl o 2. 1’de göst eril mi ştir [1, 3].  

2. 1. 2. Bakı r Al aşı ml arı  

Bakır  al aşı ml arı  i çeri ği nde %40 bakır  bul unan ve di ğer  el e mentlerden hi çbiri ni n 

oranı nı n bakır  oranı nı  geç medi ği  al aşı ml ardır.  Göreceli  ol arak bakıra çok azda ol sa 

herhangi  bir  el e menti n katıl ması  onun  bir  al aşı m kabul  edil mesi ni  gerektirse de 

uygul a mada,  % 99. 88 veya daha fazl a bakır  (bakır+gü müş)  ol arak i çeren met al e saf 

bakır  denir.  %99. 3- %99. 88 arası ndaki  bakıra t adil  edil mi ş  bakır  ve esas  maddesi 

bakır  ol an di ğer  büt ün karışı ml ara  da  bakır  al aşı mı  denir.  Bakır  al aşı ml arı  şu 

özelli kleri  göst er mekt edirler:  Aşı nmaya karşı  yüksek direnç,  gerili m direnci,  met al  

yor gunl uğu direnci,  ı sıl i şle ml ere ve şekillendirmeye uygunl uk,  renk güzelli ği  ve 

parlaklı k.  Bakır  al aşı ml arı nı  dört  ana gr upt a incel e mek mü mkündür: Piri nçl er, 

br onzl ar,  ni kel-gümüşl er,  kupr o-ni keller.  Bunları n yanı  sıra birçok özel  bakır 

al aşı ml arı  da mevcutt ur. Mesel a,  kad mi yu m br onzu,  kr om-  bakır,  beril yu m bakırı, 

selenyu m bakırı gi bi [4] 
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Tabl o 2. 1. Tabi atta Bul unan Belli Başlı Bakır Mi neralleri 

Mi neral  Bil eşi mi  
Cu İçeri ği 

% 

Özgül 

Ağı rlı k 
Sertli k 

( Mohs) 

Saf Bakır Cu 100. 0 8. 8 2. 5-3. 0 

Oksitli Mi nerall er 

Kuprit Cu2 O 88. 8 5. 9-6. 15 3. 5-4. 0 

Tenorit Cu O 79. 9 6. 25 3. 0-4. 0 

Mal akit Cu2 CO3( OH)2 57. 3 3. 9-4. 0 3. 5-4. 0 

Azurit Cu2( CO3)2( OH)2  55. 1 3. 7-3. 8 3. 5-4. 0 

Kri zokol  CuSi O3. 2H2 O 36. 0 2. 0-2. 2 2. 0-4. 0 

Antl erit Cu3 SO4( OH)4  54. 0 3. 39 4. 0 

Br okantit CuSO4. 3Cu( OH)2 56. 2 3. 39 4. 0 

At aka mit CuCl 2. 3Cu( OH)2 59. 4 3. 76 3. 0-3. 5 

Kal kantit CuSO4. 5H2 O 25. 4 2. 1-2. 3 2. 5 

Sülf ürl ü 

Mi neraller 

Kal kopirit CuFeS2  34. 5 4. 1-4. 3 3. 5-4. 0 

Bor nit Cu5 FeS4  63. 3 4. 9-5. 4 3. 0 

Kal kozi n Cu2 S 79. 8 5. 5-5. 8 2. 5-3. 0 

Koveli n CuS 66. 4 5. 6-5. 8 1. 5-2. 0 

Ko mpl ex 

Mi neraller 

Enar git Cu3( As, Sb) S4 48. 3 4. 43-4. 45 3. 0 

Tetrahedrit Cu12 Sb4S13 52. 1 4. 5-5. 1 3. 0-4. 5 

Tenantit Cu8 As2 S7 57. 0 4. 37-4. 49 3. 0-4. 0 

Bur nonit PbCuSbS3  31. 9 5. 7-5. 9 2. 5-3. 0 

St annit Cu2 FeSnS4  29. 5 4. 5 4. 0 
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2. 1. 3. Bakı r Üreti mi nden El de Edil en Yan Ürünl er  

Çoğu za man bakır,  cevherlerden el de edilen t ek ürün değil dir.  Genelli kle yan ür ünl er 

iki nci  derecede öne m t aşımakl a birili kte,  bazen de bakırdan daha fazl a değer   t aşırlar. 

Bakırı n cevher  i çi ndeki yan ür ünl erden ayrılışı,  söz konusu maddel erin cevher 

içi ndeki  dur uml arı na bağlı  ol arak değişi k ol maktadır.  Bakır  cevherleri nden bakırı n 

üreti mi  sırası nda üretilen yan ür ünl er  şunl ardır:  Ni kel,  gü müş,  altı n,  pl ati n,  moli bden, 

kobalt,  ger manyu m,  arseni k,  sülfüri k asit,  bi z mut,  sel enyu m,  t ell uryum,  i ndi yu m, 

kurşun ve çi nko [1, 5]. 

2. 1. 4. Bakı rı n Kull anı m Al anları  

Bakırı n çeşitli  özelli kleri  sebebi yl e  endüstri de öne mli  bir  yeri  vardır.  Bakır  veya 

al aşı ml arı  el ektrot ekni k, el ektroni k,  uçak,  mot or,  haberleş me,  el ektri k üreti mi  ve 

dağıtı mı  ev ci hazl arı,  öl çü al etleri,  savaş  sanayii,  ki mya sanayii,  i nşaat,  süs  eşyal arı 

gi bi değişi k sekt ör ve sanayi dalları nda kullanı m yerleri bul makt adır [2, 6].  

Bakırı n en  büyük kullanı m al anı  i nşaat  sektörüdür.  Bakırı n kor ozyona karşı 

dayanı klı  ol uşu i nşaatlarda,  çatı  kapl a ması nda ve dekorasyon i şleri nde büyük çapt a 

kullanıl ması na yol  aç makt adır,  ayrıca sı hhi  t esisat  ve di ğer  hırdavat  i malinde çok 

mi kt arda bakır  ve bakır al aşı ml arı  kullanıl maktadır.  İnşaat  sekt öründen sonra en 

büyük kullanı m al anı nı  elektri k üreti mi  ve il eti mi  ol uşt ur makt adır.  Her  ne kadar  yer 

üst ü yüksek voltaj  ileti m hatları nda al ümi nyu m bakırı n yeri ni  al makt a i se de  yeraltı 

kabl ol arı nda bakır  hal a başt a gel mekt edir.  Tüketi mi n %10 dan fazlası  genel 

mühendisli k dalları nda ol makt adır.  Bakır  yüksek ısı  ilet kenli ği  dol ayısı yl a özelli kl e 

ısı  ileti m el e mentleri nde uygul a ma yeri  bul makt adır.  Soğut ma,  havalandır ma, 

temi zl e me  i şl eri nde kullanılan maki nal arı n yapımı nda bakır  veya al aşı mları  öne mli 

bir yer t ut makt adır [1, 2]. 

Ul aşı m sekt öründe bakır t üketi mi  yakl aşı k ol arak %10- 15 pay al makt adır. Ot o mobil 

endüstrisi nde bakırı n kullanıl dı ğı  belli  başlı  yerler;  radyat örler, ı sıtıcılar, 

haval andır ma donanı mı,  yat akl ar,  karbürat ör,  yağ bor ul arı  ve el ektri k donanı mı  gi bi 

parçal ardır.  De mi ryol u lokomotif  ve vagonl arında bor u ve l evha ol arak öne mli 

mi kt arda bakır  kullanıl dığı  gi bi  uçak ve ge mi  inşaatı nda da çok çeşitli uygul a ma 

al anı  vardır.  Özelli kle hi droli k,  yağl a ma ve haval andır ma bor ul arı nda,  valf  ve 
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dişlileri n yapı mı nda,  pervane şaftları nda bakır  ve bakır  al aşı ml arı  kullanıl makt adır 

[5]. 

Yukarı da sayılan  sekt örleri n dı şı ndaki  çeşitli  kullanı m al anları  %10 gi bi  bir  böl ümü 

ol uşt urur.  Bunl ara ör nek ol arak başlıca saat,  mi kroskop,  pr oj ekt ör,  mutfak ve  di ğer 

ev eşyal arı süs eşyası, tabel al ar, turisti k eşya gösterilebilir [2].  

2. 1. 5. Türki ye’ de Bakı rı n Kul lanı m Al anl arı Ve Tal ep Durumu [1]  

İl k çağl ardan beri  öne mi nden hi çbir  şey kaybet meyen bakıra ol an t al ep günü müzde 

de artarak deva m et mektedir.  Tür ki ye’de ki şi  başına yıl da t üketilen bakır  mi kt arı  1. 8 

kg ci varı nda i ken bu mi ktar  geliş mekt e ol an ül kelerde 10 kg ci varı ndadır.  Ül ke mi zde 

bakır başlıca şu alanl arda tüketil mekt edir: 

- Enerji  kabl ol arı,  t elekomi ni kasyon kabl ol arı,  tesisat  kabl ol arı  ol arak; enerji, 

haberleş me,  i nşaat  sekt örleri nde,  beyaz ev eşyaları  üreti mi,  ot omoti v sekt örü, 

el ektri kli ev aletleri  üretimi  ve elektroni k sanayii nde.  

- Emaye bobi n t eli  ol arak;  t elevi zyon,  radyo,  vi deo,  müzi k seti  ve benzeri 

el ektroni k araçl ar  üretimi nde,  trafo ve transfor mat ör  il e el ektri k mot or u 

üreti mi nde, büro ve hesap maki nal arı üreti mi nde.  

- El ektrolitik bakır lama, yassı tel ve çubuk ol arak başlıca kullanı m al anları; çeşitli   

      soğut ucu, ısıtıcı (şofben, ter mosifon, elektri kli radyat ör, fırı n gi bi) üretimi ,    

      ot omoti v sekt örü, çeşitli sanayi araç-gereçl eri üret en sanayilerde.  

Ana  mallar  bazı nda Tür kiye’deki  bakır  t üketi mi  blister  bakır,  el ektrolitik bakır,  bakır 

çubuk ve l a ma,  bakır  boru,  bakır  şerit  ve l evha,  piri nç çubuk ve  pr ofil,  piri nç bor u, 

piri nç şerit ve levha şeklinde ol makt adır.  

2. 1. 6. Konsantre Bakı r Satış Şartl arı [2] 

Bakır  cevherleri ni n dünya pi yasası nda satılabil mesi  i çi n asgari  % 20 Cu sevi yesi nde 

konsantre edil mel eri   gerekmekt edir.  Konsantre i çerisi ndeki  e mpüriteler’den bazıları 

satış sırası nda cevhere değer  kazandır makt a,  bazıları  i se ceza uygul a ması  dol ayısı yl a 

fiatı düşür mekt edir. Bu empürite’ler özetle aşağı da veril mi ştir: 
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- Altı n-gümüş:  Fi atları  ufak bir  i ndiri ml e konsantre fiatı na ekl enir.  ( Altın i çi n 

tonda 1 veya  0. 5 gra mı n dışı ndaki kısı m, gümüşün %98’i ödenir.) 

- Fazl a silis:  Cevheri n erimesi ni  güçl eştir mesi  sebebi yl e i stenmez,  ancak % 40 Cu 

dan daha zengi n konsantrel erde veya direkt  olarak konvertere verilebilecek 

cevherlerde faydalı dır hatta piri m alabilir. 

- De mi r, genelli kle istenilen bir empüritedir.   

- Anti muan,  arseni k,  bi z mut  ve kal ay t opl a mı nı n Avr upa’ya satılacak cevherl erde   

%1’i,  Ameri ka’ya satılacakl arda  %3’ ü geç me mesi  gerekir.  %1- 2’ye kadar 

arseni kli cevher ceza kesilerek alınır. Daha fazl ası ise istenmez.  

- Ni kel ve kobalt, cezayı gerektirir. 

- %8’i n üzeri ndeki çi nko cezayı gerektirir.(İzabe işle mi ni güçleştir mekt edi r.) 

- Kl or ancak  %0. 5’e kadar kabul edilebilir.  

2. 2.  Çi nko  

Peri yodi k t abl onun II B grubumda bul unan çi nko çok geniş  bir  kullanı m al anı na sahi p 

bir  mi neral dir. Soğukt a kırılabilen,  mavi msi  beyaz renkt e çi nko madeni  100- 1500C 

arası nda i şlenebilir,  haddeden çekilebilir.  Kur u havada soğukt an et kilenmez,  ne mli 

havada madeni n deri nle mesi ne oksitlenmesi ne engel  ol an i nce bir kor uyucu 

hi drokarbanat  t abakayl a ört ül ür.  Kı zıl  derecede yeşil  bir  al evl e yanarak çinko oksit 

ol uşt urur ( ZnO). İndirgen özelli ği vardır. Sı cakta su buharı nı ayrıştırır [7]. 

At o m nu marası : 30 

At o m ağırlı ğı  : 65. 38 

Kayna ma nokt ası : 907
0

C 

Eri me nokt ası  : 419
0

C 

Özgül Ağırlı ğı  : 7. 13 (20
0

C’ de) 

2. 2. 1. Çi nko Mi neralleri 

Tabi atta çi nko met ali ni n üretil di ği  en öne mli  mi neral  sfalerittir.  Genel  ol arak t abi atta 

bul unan öne mli bazı çi nko mi neralleri Tabl o 2. 2’de veril mi ştir. 
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Tabl o 2. 2. Öne mli Bazı Çi nko Mi neralleri 

Mi neral Adı  For mül ü % Met al  
Özgül 

Ağı rlı k 

Sfal erit ZnS 67. 1 3. 8-4. 1 

Si mitsonit ZnCO3  52. 0 4. 3-4. 5 

He mi morfit Zn4 Si O7( OH)2 H2 O 54. 3 3. 4-3. 5 

Mar matit ( ZnFe) S 46. 5-56. 9 3. 9-4. 2 

Zi nkit Zn O 80. 3 5. 4-5. 7 

Vi l e mit Zn2 Si O4  58. 5 4. 0-4. 1 

Frankli nit Fe, Zn, Mn ( Oksit) Deği şken 5. 0-5. 2 

2. 2. 2. Çi nkonun Kull anı m Al anl arı  

Günü müzde çi nko;  çeli k, al ümi nyu m ve bakırdan sonra mi kt ar  ol arak yıllık t üketi mi 

en fazl a ol an met al dir.  Çi nko en çok baz met alleri n üzeri ni  kapl a mada 

(gal vani zasyon),  bası nçlı dökü mde  kullanılan al aşı ml arda,  boya sanayii nde pi gment 

ol arak ve çeşitli  çi nko ürünleri ni n yapı mı nda i nşaat  sekt öründe,  alt yapı  sekt öründe, 

maki ne-eki pman sanayiinde,  ul aşı m sekt öründe,   dayanı klı  t üketi m ve pil  sanayii nde 

kullanılır.  Ki myasal  yönden aktif  ol ması  ve di ğer  met allerle kol ayca al aşı m 

yapabil mesi  sebebi yl e çi nko,  endüstri de t e mel  girdisi  ana maddesi  çinko ol an 

al aşı ml arı n ve bileşi klerin üreti mi nde kullanılmakt adır.  Kuvvetli  el ektropozitif 

özelli ği nden dol ayı  di ğer met allerle özelli kle de mir  çeli k ür ünl eri ni n aşı nmaya karşı 

kor unması nda kullanıl makt adır.  Üretilen çi nko metali  ana ür ün ol arak  gal vani zl e me, 

pres  dökü m al aşı ml arı,  piri nç ve br onz al aşı ml arı çi nko oksit  ve haddel enmi ş  çi nko 

al aşı ml arı nda i ki ncil  ol arak da pres  dökü m al aşıml arı nı n i mali nde kullanıl makt adır 

[7, 8]. 
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2. 2. 3. Çi nko Satış Şartl arı  

Au:  Genelli kle 1 g/t on’un düşül erek,  kal an altını n %90- 100’ ü üzeri nden öde me 

yapılır. 

Ag: 31 ila 150 g/t on düşülerek, kalan gümüş içi n piyasa fiyatı ndan öde me yapılır. 

Cu: %1 üst ündeki bakırın %25- 60’ı ödenir. 

Cd:  %0, 12-0. 20 kad mi yu m düşül erek kal anı n % 60- 75’i ne pi yasa fi yatı  üzeri nden 

öde me yapılır. 

Zn konsantresi:  %0. 01 üzeri ndeki  her  0. 01 Fl  ve ya Cl  t enörü i çi n satış  fiyatı nı n %1 

veya 4 dol ar  ceza kesilir.  %10 de mir  üzeri ndeki  değerleri  anl aş maya göre alı nır  ve 

her fazla ünite içi n 50-70 cent ceza kesilir [7]. 

2. 3.  Sülf ürl ü Cevherl er 

2. 3. 1. Sülf ürl ü Cevherl eri n Sı nıfl andı rıl ması  

Sülfürl ü bakır  cevherleri,  mi neral  yapıları na göre zengi nl eştir mede ortaya çı kan 

pr obl e ml er bakı mı ndan aşağı daki şekil de sı nıflandırılabilir.  

 Bakır-Pirit Cevherleri  

 Bakır- Çi nko- Pirit Cevherleri 

 Bakır- Kurşun- Çi nko- Pirit Cevherleri 

 Bakır- Moli bden Cevherleri 

Bakır  ve pirit  i çeren cevherler  genelli kle fl otasyonu kol ay ol an cevherlerdir. 

Özellikl e e mprenye ti pt eki  cevher,  bir  pr obl e m arz et meden bakır  konsantresi  ve yan 

ür ün ol arak düşük  bakır  i çeri kli  pirit  konsantresi  üreti mi ne el verişlidir.  Bu t ür 

cevherleri n zengi nl eştiril mesi nde genelli kle pH: 7- 7. 5 ol an ort a mda kollektif 

fl otasyon yönt e mi  uygulanarak bakır-pirit  konsantresi  el de edilir.  Daha sonra al kali 

orta mda ( pH: 11. 5-12)  sel ektif  fl otasyonl a bakır  konsantresi  alı nır.  Ayrıca pirit 

gerekirse pH değeri ni n asit orta ma düşürül mesi yle yan ürün ol arak alınabilir  [2]. 

Bakır,  çi nko,  pirit  cevherleri ni n fl ot asyonunda esas  a maç ticari  kı ymet e sahip üç ayrı 

konsantre el de et mektir.  Ancak bakır  konsantresi nde zaruri  ol arak kalan çi nko 

mi kt arı  bakır  i zabesi nde öngör ülen sı nırı  geç me meli,  çi nko konsantresi  ise he m 
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yet eri  kadar  yüksek i çerikli  ol malı  he m de i çerdi ği  bakır  il eri de çi nko izabesi nde 

pr obl e m çı kar mayacak derecede ol malı dır.  

Bakır,  kurşun,  çi nko,  pirit  ko mpl eks  cevherleri nden fl ot asyon ile dört  ayrı  konsantre 

el de edil mesi  daha zor  ol makt adır.  Bu dur umda bakırı  kurşun konsantresi  i çi nde 

kazanmak ekono mi k bakı mdan en uygun yol dur.  Son yıllarda fl ot asyon devresi ne 

SO2 gazı tat bi ki ve pul pun ısıtıl ması sayesi nde ol uml u neticeler alı nmı ştır. 

Bakır,  moli bden cevherinden bakır  ve moli bdenin ayrıl ması  çok kere her  cevher  i çi n 

ayrı  bir  pr obl e m t eşkil eder.  Genelli kle cevherdeki  moli bden bakır  ile birli kt e 

yüzerek ni hai  bakır  konsantresi nde t opl anır.  Bu konsantre ortala ma %20- 35 bakır, 

%1  mert ebesi nde molibden i çer mekt edir.  Te mi zl enmi ş  bakır  konsantresi 

koyul aştırılarak pul pt eki f azl a reaktifler  eli mi ne edilir.  Cevheri n yapısı na göre pul p 

ısıtılarak veya ı sıtıl maksı zı n bakır  ve pirit  bastırılarak t abii  ol arak yüzebil en 

moli bden nötr yağl arla yüzdür ül ür. [1] 

2. 3. 2. Ko mpl eks Sülf ürl ü Cevherl eri n Ort ak Özelli kleri  

Aşağı da ko mpl eks  sülfürl ü cevherleri n ortak özelli kleri  ve bu cevherler  i çi nde 

bul unan sülfürl ü mi neralleri n fl ot asyonda nasıl  davranacakl arı  ayrı  ayrı  belirtil mi ştir 

[1, 2]. 

 Genelli kl e çok yüksek oranda bazen %90’a varan pirit içerirler.  

 En az i ki  baz met ali n ( Cu- Zn,  Zn- Pb,  Cu- Zn- Pb) mi neralleri  pirit  matri ks i çi nde 

birkaç mi kr on il e birkaç mm gi bi  geniş  bir  t ane boyut u aralı ğı nda gi rift  bir 

şekil de dağıl mı şlardır. 

 Zararlı ( Cezaya tabi) safsızlı kları, mesel a As, Sb, Bi, Hg fazl adır.  

 Kesi n genel  bir  özelli k ol ma makl a  birli kte öneml i  ol abilecek mi kt arlarda altı n 

veya gümüş içerirler. 

 Ol uşuml arı genel de denizaltı vol kani z ması na bağlıdır. 

 Yat akl arı n tavan-t aban sınırları ol dukça belirgi ndir.  

 Yat ak başı na rezervl eri genelli kle birkaç yüz bi n t ondan birkaç mil yon t ona 

kadardır. 

 Di ğer met ali k cevherlerden çok daha fazl a nomi nal değere sahi ptirler.  
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 Yat akt aki  t enör  ve mi nerol oji k dağılı m son derece düzensi zdir.  Yer  yer  çok 

zengi n mercekl er içerirler. 

2. 3. 3. Sülf ürl ü Cevherl eri n Flot asyonu 

Bakır  cevherleri  genellikle doğr udan i zabe edilebilecek kadar  zengin t enörl ü 

değil dirler.  Bu sebepl e önceden bir  zengi nl eştir me i şle mi ne t abi  t ut ul urlar. Genelli kl e 

büt ün bakır  cevherleri nde bakır  mi nerali ni n serbestleş mesi  i çi n çok i nce öğüt me 

gerekmekt edir. Küçük boyutlarda da ancak fl otasyon yönt e mi kullanıl maktadır. [5]  

Çi nkol u bakır  cevherlerini n esas  mi neralleri  kal kopirit,  kal kozi n,  sfal erit,  pirit  veya 

pirotit’tir.  İki nci  derecede öne mli  ol an mi neraller  ol arak bor nit  gi bi  ko mpl eks 

sülfürler görül ür. [9] 

Sülfürl ü bakır  mi neralleri  a mil,  i so-propil,  butil  ksantat  gi bi  anyoni k kollekt örler  il e 

kol ayca yüzdür ülebil mekt edirler.  Kireç kullanılarak pH değeri ni n 8. 5-12 arası na 

getiril mesi  ile cevherde bul unan pirit  bastırıl makt adır.  Ça myağı,  kresilik asit  gi bi 

tabii  köpürt ücül eri n yerine artı k uzun zi ncirli  al koller  ( mesel a MI BC)  ve poli gli kol 

esterleri   kullanıl makt adır.  Kaba konsantrelerin t e mi zl enerek ekonomi k i zabe 

sı nırları na uygun ol acak  şekil de bakır  i çeri kleri  %25’i n üzeri ne çı karılır,  ayrı ca 

veri ml eri n %80- 90 gi bi değerlerde ol ması  i çi n kaba  konsantreler  ve ara ür ünl er 

genel de yeni den öğüt me devresi ne gönderilir.  Reaktif  t üketi ml eri  genel de 1- 5 kg/t 

kireç, 30-300 gr/t ksant at ve 20-150 g/t köpürt ücü ol arak gerçekl eş mekt edir [1] 

Ki reç ve soda gi bi  reaktifler  fl ot asyon ort a mı nı n çi nko-bakır  ayrıl ması na müsait 

ol ması nı  t e mi n ve aynı  za manda piriti pasif  hal de t ut abilmek i çi n 

kullanıl makt adır. Sülfürl ü mi neralleri n ksant at ve  diti ofosfat  gi bi sülfi drilli 

kollekt örllerle kapl anı p yüzdür ül ebil mel eri  i çi n azda olsa bir  mi kt ar  oksi dasyona 

ihtiyaç vardır.  Buna karşılık fazl a mi kt arda oksi dasyona uğra mı ş  ve st abil  oksi dasyon 

ür ünl eri ile kapl anmı ş yüzeyl er artı k sülfürl ü mi neral gi bi davranmazl ar [9].  

Sülfi drilli  kollekt örlerle yüzeyde ol uşan hidr ofobi k t uzl arı n çözünürl ükl eri 

kı yaslanacak ol ursa azalan çözünürl üğe göre flotasyona eğili ml eri  artmakt adır.  

Böyl ece çok az mi kt arda kollekt ör  ve köpürtücü kullanılarak  önce bakır 

mi neralleri ni n yüzdürülmesi mü mkün ol makt adır.  
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Buna karşı n sfaleritin yüzdür ül mesi  zor  ol duğundan uygul a mada sfal eriti n CuSO4  il e 

canl andırılıp yüzeyi nde bakır sülfürün ol uş ması gerekir [9].  

Bakır  konsantresi ne karışan çi nko konsantresi satış  şartları nda gör üldüğü gi bi 

istenmeyen zararlı  bir  maddedir.  Konsantreye karışan çi nkonun bir  kıs mı  bakır 

izabesi  sırası nda reverber  fırı nları nda  uç makt a, kayı p ol ması  yanı nda pr obl e ml er  

ol uşt ur makt adır.  Reverber’den mat  i çerisi nde kal arak ayrılan di ğer  kı sı m çi nko 

konverter  curufunun r efrakter  özelli klerini  arttırarak met all urji  işle mi ni 

güçl eştir mekt edir.  

Çi nkonun bakır   konsantresi  i çerisi nde kal ması nı n ol uşt urduğu bu pr obl e ml er 

yanı nda bakırı n çi nko konsantresi  i çerisi nde kal ması  da aynı  derecede 

istenme mekt edir.  Çi nko konsantresi ne karışan bakır  da değeri ni  kaybeder.  Ayrı ca 

çi nkonun hi dromet all urjik yolla değerlendiril mesinde probl e ml er çı karır [2]  

Sülfürl ü Cevherleri n Fl otasyonunda Karşılaşılan Proble ml er aşağı da belirtilmi ştir; 

a) Ür etilen bakır  konsantreleri  i çi nde kal an çi nkonun pr obl e m t eşkil  et meyecek 

sı nırı n altına düşürül mesi teknol oji k ol arak güçt ür.  

b) Ür etilen çi nko konsantrel eri  i çerisi nde az bakır kal ması  ni spet en kol aydır 

ancak bu dur umda zengin bir  çi nko konsantresi yle ( %50 Zn ve yukarısı)  elde 

edilen çi nko veri ml eri nispet en daha düşük kal makt adır.  

c) Bakır-çi nko ayrıl ması nda karşılaşılan güçl ükl er  öne mli  öl çüde mi neralleri n 

birbirleri  i çerisi nde çok ince girişi ml er  hali nde olması na ve çi nkonun başlıca 

mi nerali  ol an,  sfal erit’i n bakır  i yonl arı  t arafı ndan aktifleştiril mesine 

bağl anabilir.   Aktifleşen sfal erit  yüz mekt e ve  bakır  konsantresi ne 

karış makt adır. 

d) Di ğer  bir  zorl ukt a,  sfal erit’i  bastır makt a kullanılabilecek sel ektif  reaktifleri n 

he men  hepsi ni n aynı  zamanda bakır  sülfür  mi neralleri  üzeri nde de bastırıcı 

et kisi ni n bul unuşudur.  

e) Sülfürl ü bakır  mi neralleri nden bazıları  bil hassa sekonder  ol uşuml ular, 

fl otasyon sırası nda oksi de ol arak  bakır  i yonu ol uşumuna sebep ol urlar.  Bakır 

iyonl arı  ort a mdaki  sfalerit’i  aktifleştirdi kl eri  gi bi  di ğer  et kisi  de ort a mdaki 
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reaktifler  ile ko mpl eksler  yaparak  bunl arın bastırıcı  et kileri ni  yok 

et mel eri dir.  Dol ayısı yla çi nko bakır  köpüğüne karış makt a,  konsantrasyon da 

tat mi nkar sonuçl ara ul aşmak ol dukça güç ol maktadır. 

 Bu tip cevherlere uygul anabilecek fl otasyon yönte ml eri aşağı da özetlenmekt edir: 

a) Sülfürl ü mi neralleri  kollektif  fl ot asyonl a gang’tan ayırdı kt an sonra,  yeniden 

öğüt mek ve selektif fl otasyon uygul a mal arı ile ayır mak.  

b) Önce bakır,  sonra “çi nko+pirit” konsantresi  al arak artı ğı  at mak,  en sonunda 

da çi nko ile piriti ayır mak.  

c) Önce bakır  ve çi nkoyu birli kte yüzdür mek,  sonradan yeni den öğüt mel erle 

köpükt en bakırla çi nkoyu ve artı ktan piritle gangı ayır mak.  

d) Di rekt  sel ektif  fl ot asyon yol uyl a önce bakır  sonra çi nko ve  sonunda da pirit 

konsantreleri ni yüzdür mek.  

Genelli kl e büt ün bu yönteml er,  çi nkonun si yanür,  sodyu m sülfit,  çi nko sülfat  veya 

bunl arı n ko mbi nezonl arı  gi bi  reaktiflerle bastırıl ması  esası na dayan makt adır. 

Bastırıcı  reaktifler  fazl a mi kt arda ve deva mlı  verilerek bakır  i yonl arı nı n menfi  et kisi 

önl enmeye çalışıl makt adır. 
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3.  KOLON FLOTASYONU 

Kl asi k fl ot asyon kol onu  genel de i ki  t e mel  zonu i çeren bir  fl ot asyon aygıtı dır             

(Şekil  3. 1).   Bu zonl ar; kol onun alt  kı s mı nı  ol uşt uran  ve  zengi nl eştir me ol ayı nı n 

gerçekl eştiği  zengi nl eştirme  zonu ve üst  kı s mı nda hava kabarcı kl arı nı n yoğun ol duğu 

köpük (t e mi zl e me)  zonu ol arak adl andırılır.  Bu i ki  zon arası nda farklı  hava kabarcı ğı 

konsantrasyonu sebebi yle belirgi n bir ara yüzey vardır. 

3. 1.  Fl otasyon Kol onunun Tasarı mı  

Fl ot asyon kol onl arı  uzunl uğu çapı na göre yakl aşı k 4- 15 kat  ol abilen sili ndir  veya 

kare kesitli  priz ma  şeklinde,  pasl anmaz saçt an veya pl eksi gl astan yapılan al etlerdir. 

İnce veya nor mal  boyutlu t anel er  i çi n besl e me zengi nl eştir me zonunun he men üst 

kı s mı ndan yapılır  ( Şekil  3. 1).  Laborat uar  öl çekt e genel  ol arak bir  metre uzunl uğunda  

(0, 25-1 metre)  köpük zonu,  he men besl e me  nokt ası nı n üst  kı s mı ndan başl ar. 

Zengi nl eştir me zonunun uzunl uğu çeşitli  para metrelere bağlı  ol arak önceden 

yapıl mı ş  modelle me  progra ml arı yla hesapl anır. Laborat uar   öl çekt e 2 metreli k 

uzunl uk yet erli ol abilir. Endüstri yel ölçekt e köpük zonu 1-3 metre arası ndadır. 

İri  t anel er  i çi n zengi nl eştir me zonunun uzunl uğu azaltılabilir,  i nce t anel er i çi n daha 

uzun zengi nl eştir me zonuna i hti yaç  var dır   [ 10]. Yüzebilir  parçacı kl arı  kol onun üst 

kı s mı na t aşı yacak ol an hava kabarcı kl arı,  kol onun  alt  kı s mı ndan hava üreticisi 

(sparger)  t arafı ndan sisteme  verilir.  Hava üreticisi  pasl anmaz por oz met alden veya 

pl asti k boru-filtre bezi nden yapılabilir. 

Konsantre,  kol onun üst  kı s mı ndan ve artı k i se alt  kıs mı ndan alı nır.  Te mi zl e me suyu 

köpük zonunun 3- 4 c m üst ünden veya i çi nden püskürt meli  ol arak sisteme  verilir. 

Artı k akışı nı kolaylaştırmak içi n ilave pompa kullanılabil mekt edir.  
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Şekil 3. 1. Kl asi k Fl ot asyon Kol onu 



 16 

3. 2. Fl otasyon Kol onunun Çalış ma İl kesi [11] 

Kol on dışı nda koşullandırıl mı ş  zengi nl eştirilecek mi neral  pül pl e beraber  besl e me 

nokt ası ndan yakl aşı k % 5-  30 katı  oranı  il e kol ona besl enir.  Besl enen t aneler  gravit e 

et kisi  ile zengi nl eştir me zonun da  düşerken kabarcı k üret eci  t arafı ndan üretilen hava 

kabarcı kl arı  yukarı ya doğr u yükselirler.  Hava kabarcı kl arı yl a karşılaşan hi dr ofob 

parçacı kl ar  arası nda f lotasyonun mi kro ol ayl arı  (çarpış ma,  yapışma  vs. ) 

gerçekl eştikten sonra parçacı k-kabarcı k agregaları  ol uşur.  Ol uşan agregalar  köpük 

zonunu geçer   ve kolonun üst  kı s mı ndan kol onu t erk eder.  Yüz meyen gang 

parçacı kl arı  kol onun t abanı na doğr u düşer  ve kolonu t erk eder.  İnce t aneleri n ( gang) 

konsantre i çi nde sürüklenmesi ni  (hi droli k veya sı kış ma yol uyl a)  önle mek i çi n 

kol onun üst  kı s mı ndan yıka ma suyu ilave edilir.  Sonuçt a i nce gang parçacı kl arı  ve 

bir  kı sı m hi drofob (zayıf  bağlı)  parçacı kl ar  t emi zl e me  zonundan  zengi nl eştir me 

zonuna geri  dönerler.  Yı ka ma  suyunun di ğer  bir  etkisi  de köpük zonunun varlı ğı nı  ve 

sevi yesi ni  ayarla maktır. İl ave edilen yı ka ma suyunun  bir  kı s mı  zengi nl eştir me 

zonuna geçer ve  geri ye kal an kıs mı köpük zonundan kol onu terk eder.  

3. 3.Fl otasyon Kol onunu ile Kl asi k Fl otasyon Hücreleri ni n Karşıl aştırıl ması [12]  

Fl ot asyon kol onl arı nı di ğer fl otasyon  maki nal arı ndan ayıran en öne mli özellikleri: 

 Me kani k karıştırıcısı nı n bul unma ması,  

 Kabarcı k üreticisi ni n varlığı,  

 Yı ka ma suyunun kullanımı dır.   

Yukarı da belirtilen farklılıklar  kol ona öne mli  avant ajlar  sağl a makt adır.  Bunl arı  şu 

şekil de  sıralanmakt adır; 

 Ür etilen konsantreni n kalitesi (tenörü) yüksektir, 

 Konsantre biri m mali yeti düşükt ür (düşük enerji tüketi mi),  

 Ot o mati k kontrol i mkanı yüksektir, 

 Kapl adı ğı yüzey alanı düşükt ür,  

 İşle m kapasitesi yüksektir (verilen hava debisi ol dukça yüksektir), 

 Yapı mı ve di zaynı kolaydır, 

 Yatırı m ve bakı m masrafları düşükt ür (parça değişi mi azdır), 
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 Zengi nl eştirilecek cevherin boyut ağırlı ğı ol dukça yüksektir (10 m- 2, 3 mm).  

Kl asi k fl ot asyon hücrel erine göre avant ajları nı n yanı nda kol onun dezavant ajları  i se  

şunl ardır; 

 Ol dukça yüksek yer ister (klasi k fl otasyon kol onl arı 13-14 m yüksekli k ister), 

 Kl asi k flotasyon  kol onl arında fazl adan yı ka ma suyuna i hti yaç duyul ur.  

3. 4.  Fl otasyon Kol onunun  Çeşitleri  

Fl ot asyon kol onl arı genelde çalış ma il kel eri aynı ol makl a birli kte i ki ye ayrılırlar.  

 Kl asi k flotasyon kol onu (Şekil 3. 1),  

 Modifi ye flotasyon kol onu.  

Bu i ki fl otasyon kol onu arası ndaki farklılıkları şu şekil de sıralayabiliriz.  

 Modifi ye kol onda köpük zonu yokt ur,  

 Kl asi k kol onda artı k çı kışı nı n debisi  ( Da)  il e besle me  debisi  ( Db)  arası ndaki  fark 

( Bi as= Da-- Db ) pozitiftir. Di ğeri nde ise negatiftir, 

 Kl asi k kol onda yı ka ma suyunu ilave et mek gerekir. Di ğeri nde zorunl u değildir,  

 Modifi ye kol on iri tanel erin zengi nl eştiril mesi nde kullanılır. 

3. 5.  Tekni k Teri ml er [11] 

Kol on fl ot asyonu t eknolojisi  il e yeni  t ekni k t eriml er  cevher  zengi nl eştirme  bili m 

dalı na gir miştir. Bunl ar aşağı da sıralanmı ştır; 

 Gaz t ut unum yüzdesi, 

 Yüzeysel hava hı zı, 

 Besl e me hı zı, 

 Yı ka ma suyu hı zı, 

 Artı k hızı, 

 Bi as, 

 Taşı ma kapasitesi. 
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3. 5. 1. Hava Tut unum Yüzdesi ( % Hol d- up)  

Su+hava ile dol u fl ot asyon kol onunda t opl a m hava hac mi ni n ( Vg)  kol on  hac mi ne 

( Vc) oranı dır. Genel de g se mbol ü ile göst erilir. 

Vc

Vg
g   ( %)         (3. 1) 

3. 5. 2. Yüzeysel Hava Hı zı (Jg)  

Kol ona beslenen hava hac mi ni n ( Qg) (sani yede) kol on kesit alanı na ( Ac) oranı dır.  

Ac

Qg
Jg   (c m/ sn)       (3. 2) 

3. 5. 3. Yüzeysel Besl e me Hı zı (Jb), Yı ka ma Suyu Hı zı (Jw) ve Artı k Hı zı (Jt) 

Kol ona verilen besl e me,  yı ka ma  suyu veya artı ğın çı kış  hac mi ni n ( Qx)  (sani yede) 

kol on kesit alanı na ( Ac) oranı dır.  

Ac

Qx
Jx   (c m/ sn) (x: B, W, T)     (3. 3) 

3. 5. 4. Bi as 

Artı k debisi  ( Qa)  il e besle me  debisi  ( Qb)  arası ndaki  farktır.  Pozitif  veya negatif  bi as 

ol arak adlandırılır.  

QbQaBias          (3. 4) 

3. 5. 5. Taşı ma Kapasitesi ( Ca)  

Bi r  kol onda c m
2

 biri m alanı na sani yede besl enebilecek yüzebilen mi neral  ağırlı ğı dır 

(g).  Bu çeşitli  para metrelere bağlı dır  (hava debisi,  kabarcı k çapı,  cevher  yoğunl uğu 

vs.). 
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3. 6.  Fl otasyon Kol onunu Ol uşt uran Zonl arı n Tanımı  

Kl asi k flotasyon kol onu, zengi nl eştir me zonu ve köpük (yı ka ma) zonu ol mak üzere 

iki zondan ol uşur; 

Yukarı da belirtilen her  zonun kendi ne has  özellikleri  vardır.  Kol onda fl ot asyon 

pr osesi ni n başarısı  i çi n bu özelli kleri  t anı mada yarar  vardır.  Bu böl ümde bu i ki  zon 

hakkı nda bil giler verilecektir. 

3. 6. 1. Zengi nl eştir me Zonu 

Kol onun alt  kıs mı nı  oluşt uran ve fl ot asyonun mi kro ol ayl arı nı n ( karşılaş ma, 

çarpış ma,  yapış ma,  kop ma ma ve parçacı k-kabarcık yüksel mesi)  gerçekl eştiği  zondur. 

Bu böl gede hava t ut unum yüzdesi %10-- 20 arasındadır [13].  

 Pül p besl e mesi  bu zonun he men üst ünden yapılır.  Besl e me  i çi ndeki  mi neral 

parçacı kl arı  pül p il e i nerken kol on di bi nde hava üret eci  t arafı ndan üretilen ve 

yüksel en hava kabarcı kl arı  ile karşılaşır.  Fl ot asyonun fi zi ksel  mi kro ol ayl arı  hi drof ob 

parçacı kl ar  il e kabarcıklar  arası nda gerçekleşti kten sonra kabarcık- parçacı k 

agregal arı  köpük zonuna doğr u yükselirler.  Çoğunl ukt a ol an hi drofil  tanel er  bu 

zonun alt kıs mı ndaki artık çı kışı ndan kol onu terk ederler.  

İnce ve nor mal  boyutl u tanel er   genel de zengi nl eştir me zonuna besl e me  po mpası  il e 

besl enir.  Artı k çı kışı nı  kol aylaştır mak i çi n i ki nci  bir  po mpada ilave edilebilir.  Hava, 

bu zonun t abanı nda bulunan hava üret eci ne direkt  verilir.  Hava üret eçleri  genel de 

por oz pasl anmaz çeli kt en yapılır.  Kauçuk veya filtre bezi nden i mal  edilmi ş  hava 

üret eçl eri  de kullanılabilir.  Hava üret eçl eri  düşey veya yat ay mont e edilebilir. 

Köpürt ücü ilave edilen sul u orta mda 2 mm veya daha küçük çaplı  hava kabarcı ğı 

veren hava kabarcı ğı  üreteçleri  t erci h edilir.  Sebebi  i se bili ndi ği  gi bi  kabarcı k --  t ane  

arası ndaki çarpış ma i htimali ni n daha yüksek ol ması içi ndir [14]. 

Bu zonda kullanılan hava üret eci ni n yüzey alanı  kol on kesit  al anı ndan büyük 

ol malı dır.  Mesela 10 cm çaplı  kol onda ( 78. 5 c m
2  

kesit  al anı)   kullanıl an hava 

üret eci ni n yüzey al anı yakl aşı k 215 c m
2

 di r  [14].  Kol ona yerleştirilen hava 

üret eçl eri ni n çapı  kol on çapı ndan küçük ol malıdır  ki  yüz meyen gang parçacı kl arı 
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kol aylı kla artı k çı kışı na gi debilsi n.  Genel de kolon kesit  al anı  ( Ac)  il e kabarcı k 

üret eci yüzey alanı   ( As) arası ndaki oran ( Rs) di kkat e alı nır. Bu;  

As

Ac
Rs  < 1 ol malı dır.       (3. 5) 

Rs  değeri  arttıkça hava tut unu m yüzdesi  düşer.  Bu dur um kabarcı k--t ane karşılaş ma 

ihti mali ni  düşürür.  Kı sacası  i nce t anel er  i çi n Rs  << 1 ve  iri  t anel er  i çin Rs  < 1 

ol malı dır.  Hava t ut unum yüzdesi  %8 üzeri nde ol ması  dur umunda iri  t anel eri n 

stabilitesi sonuçt a da verimi  düşer [15].  

Kol ona verilen gaz debisi  ( Qg)  il e kabarcı k üret eci  yüzey al anı  arası nda bir oranl a ma 

düşünül düğünde ( Qg/ As)  şu sonuca varıl makt adır:  Gaz debisi  arttı kça kabarcı k 

üret eci   biri m yüzey alana düşen haci msel  gaz mi kt arı  ve kabarcı k  çapı  artar. 

Sonuçt a belli bir nokt adan sonra veri m düşer.  

Genel de endüstri yel  öl çekt e 4-- 40 deli k/c m
2

 hava üret eçl eri  kullanılır.  Qs/ As  oranı 

yakl aşı k olarak 2-- 5. 5 c m/ sn arası ndadır [16].  

Kol on fl ot asyonu üzerinde yapılan çalış mal arda kol on dışı na yerl eştiril mi ş  hava 

üret eçl eri ni n kullanı mı  da gör ül mekt edir.  Böyl e bir  siste mde hava ve su (köpürt ücü 

içeren)  yüksek bası nç altı nda kuvars  veya küresel  sera mi k yat ağı  i çeren odada 

(kapt a)  t e mas  ettiril mekte ve bir  i nce bor u il e ( 1 mm deli k çapı)  kolon i çi ne 

veril mekt edir[17, 18].  

3. 6. 2. Zengi nl eştir me Zonunda Fl otasyonun Te mel Mi kro Ol ayl arı  

Zengi nl eştir me zonu,  hi drofob t anel er  il e kabarcı kl ar  arası nda f lot asyonun 

fizi koki myasal  mi kro ol ayl arı nı n gerçekl eştiği  bölgedir.  Bu böl gede gravite et kisi yl e 

düşen hi drofob bir  t anenin,  yüksel en bir  hava kabarcı ğı na yapışabil mesi  ve kazanı mı, 

fl otasyonun te mel mi kro ol ayları nı n ardarda gerçekl eş mesi ne bağlı dır [12]  

 Bu olaylar sırası yl a; 

 Hi dr ofob t ane yol unun hava kabarcı ğı  t arafı ndan kesil mesi  (tane kabarcı k 

karşılaması), 

 Karşılaştı ğı tane içi n gerekli serbest yüzeye sahi p kabarcı k ile taneni n çarpış ması,  
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 Taneci ği n kabarcı ğa yapış ması (tane kabarcı k agregası nı n ol uş ması),  

 Tane-- kabarcı k agregası nın,  kes me ( parçal a ma)  kuvvetleri ne karşı  yet erli  direnci 

göst er mesi (stabilite), 

 Agr eganı n yüksel mesi. 

3. 6. 2. 1. Tane Kabarcı k Karşıl aş ması  

Yüzebilir  bir  parçacı ğı n geri  kazanı mı nı n gerçekl eşebil mesi  i çi n fl ot asyon t e mel 

ol ayl arı nı n biri nci  şartı,  tane il e kabarcı ğı n karşılaş ması dır.  Bu,  yüksel en kabarcı k il e 

inene t aneci ği n aynı  yol  üzeri nde bul unması de mektir.  Aksi  hal de bu ol ayı n 

deva mı ndaki  t ane-- kabarcı k çarpış ması  gerçekl eşmez.  Tane-- kabarcı k karşılaş ması  bir 

ihti mal dir.  H kalı nlı ğındaki  zengi nl eştir me zonunun bir  el e manı nı  (kesit  veya 

dili m)  al arak,  bu el e man i çi ndeki  hi drofob t aneni n i zleyeceği  yolları  düşünerek     

tane-- kabarcı k karşılaş ma ihti mali hesapl anabilir [14]  

Bi r  el e man i çi nde bir  parçacı ğı n i zl eyeceği  i ki  tana yol  vardır.  Biri nci yol  hava 

kabarcı ğı nı n i zl eyeceği  yüksel me  yol u,  i ki ncisi i se i ki  kabarcı k arası ndan geçen 

yol dur.  Eğer  t aneci k biri nci  yol  i çerisi nde i se kabarcı k t aneci k karşılaş ması 

mü mkündür.  Aksi  hal de t ane H kalı nlı ğı ndaki  el e manı  geçerse bu el eman i çi nde 

flotasyonun mi kro ol ayları gerçekl eş mez.  

Eğer  kabarcı kl arı  küresel  ve ho moj en ol arak zengi nl eştir me zonunda dağıldı kl arı nı 

düşünürsek bu dur umda bir  el e man i çi nde karşılaş ma  i hti mali  ( Pk)  aşağı daki  bağı ntı 

yol u ile hesapl anabilir (10).  

3 21209 gPk           (3. 6) 

Burada;  

g : Hava Tut unu m Yüzdesi ( Hol d-- up) 

Bağı ntı  (3. 6)’ya göre Pk sadece hava  t ut unu m yüzdesi ni n bir  fonksi yonu ol arak 

tanı ml anmı ştır, kabarcı kları n çapı na ve kol on şekline bağlı değil dir.  
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3. 6. 2. 2. Tane- Kabarcı k Çarpı ş ması  

Yüzebilir  bir  t aneni n bir  kabarcı k t arafı ndan yakalanma ol ayı nı n i ki nci  fazı  kabarcı k 

ile t ane arası ndaki  çarpış madır.  Bunun i çi n kabarcı k ve t ane aynı  yol  üzeri nde 

bul unmalı  ve t ane kabarcı ğa yakl aş malı  sonuçt a kabarcı ğı n serbest yüzeyi ne 

çarpmalı dır.  Bu ol ayı n gerçekl eş mesi  i çi n t ane yüksel en kabarcı k önünde bul unan su 

perdesi ni  (direnci  ort ama  göre yet eri  kadar  yüksek)  aşabilecek ağırlı ğa sahi p 

ol malı dır  (yet erli  hı z).  Eğer  t ane ol dukça küçük ve ağırlı ğı  az i se ( hı zı  düşük)  bu, 

taneni n çarpış ma yol unu saptırabilir ve çarpış ma olayı gerçekl eş mez [11].  

Bu et apt a,  karşılaş ma  yolu üzeri nde bul unan  parçacı k ve kabarcı k,  onl ar  arası ndaki 

sı vı  mi kt arı nı  azaltı ncaya kadar  yakl aşırlar  (hi drodi na mi k ol ay sebebi yl e)  sonuçt a 

ince bir  fil m t abakası  oluşur.  Bu ol ayı n gerçekleşti ği  za mana ‘ ‘çarpış ma za manı’ ’ 

denir.  Bu t aneni n kütlesine,  suyun yüzey gerili mine bağlı dır  [19].  Bu  ol aydan sonra 

gel ecek flot asyon etabı yapış madır. 

Bi rçok araştır macı   bu ol ayı  t eori k ve deneysel  olarak i ncel eyerek çarpış ma ol ayı nı n 

gerçekl eş mesi ni n hava kabarcı ğı nı n ve t aneni n çapı na bağlı  ol duğunu belirt mi şl er  ve 

çarpış ma i hti mali ni hesapl ayan modeller geliştirmi şl erdir [20, 21].  

3. 6. 2. 3. Taneci ği n Kabarcı ğa Yapı ş ması  

Yüzebilir  t ane il e hava kabarcı ğı  arası ndaki  çarpış ma ol ayı ndan sonra gel en faz 

taneci ği n kabarcı ğa yapış ması dır.  Çar pış ma devresi nde su fil mi ni n (t ane-- kabarcı k 

arası nda)  i ncel mesi nden sonra t aneci k kabarcı k arası ndaki  su yat ağı nı n bozuş ması yl a 

yapış ma  ol ayı  başl ar,  çok kısa bir  za man (i ndüksi yon za manı)  i çi nde duyarlı  bir 

temas açısı nı n yerleş mesiyl e bu ol ay sona erer.  

Bi r  parçacı ğı n bir  kabarcı ğa yapış ması  bu parçacı ğı n hi drofob ol ması na bağlı dır. 

Hi dr ofob özelli ği  de parçacı k yüzeyi ni n t abi atı na ve onun yüzeyi ne adsor be ol an 

kollekt ör  yoğunl uğuna bağlı dır  [22].  İri  t anel eri  hi drofob yap mak i çi n i nce t anel ere 

göre daha az kollekt ör  kullanılır.  Sebebi  i se özgül  yüzey al anl arı nı n i nce t anel ere 

göre daha küçük ol masıdır.  İri  parçacı kl arı n yapış ması  ol ayı  i nce t anel er gi bi  kol ay 

ol ur.  İri  t aneci kl eri n flot asyonunda  güçl ük stabiliteden kaynakl anır.  St abiliteyi 

sağla mak  içi n ilave (yet erli) kollekt ör kullanmak gerekir.  
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Yet eri  kadar  hi drofob ol an t aneni n hava kabarcı ğına yapış ması  mü mkündür.  Prati kte, 

eğer  t e mas  açısı  30
o  

veya daha büyük ol acak şekilde t aneni n hi drofobl uğu sağl anırsa 

yapış ma ol ayı dai ma gerçekl eşir. Yapış ma ol ayı taneni n çapı na bağlı değildir [19].  

3. 6. 2. 4. Bi r Tane-- Kabarcı k Agregası nı n Parçal anması  (Stabilite) 

St abilite,  fl otasyon pr osesi nde kriti k et apl ardan biri dir.  Bir  agreganı n  st abilitesi, 

hi drodi na mi k siste mi n türbül ansı  ve t aneni n ağırlı ğı  sebebi yl e ol uşan ayır ma 

kuvvetleri tarafı ndan bozul ur. 

Yapı ş manı n deva mlılı ğı,  Ayır ma kuvvetleri nin ( Fo)  et kisi  t e mas yüzeyi             

(tane-- kabarcı k)  etrafı nda ol uşan yapış ma  kuvvetleri  ( Fa)  t arafı ndan etki si z hal e 

getiril mesi ne bağlı dır.  Yani  yapış ma  kuvvetleri  ayır ma kuvvetleri nden daha büyük 

ol malı dır.  

Yapıl an araştır mal ara göre st abilite,  t aneni n hidrofobl uğu il e artar,  taneni n ve 

kabarcı ğı n çapı nı n art ması yl a azalır  [23].  Bir  agreganı n st abilitesi ne en çok ort a mı n 

türbül ansı  et ki  eder.  Kol onda hava kabarcı kları  t arafı ndan ol uşt urulan mi kr o 

türbül ans  değeri,  fl ot asyon hücrel eri ndeki  t ürbülansa göre daha küçükt ür.  Bundan 

dol ayı  fl ot asyon kol onu i ri  t anel eeri n fl ot asyonu i çi n  de i deal dir  (  2-3 mm’  ye 

kadar).  

Sonuç ol arak bir  agreganı n st abilitesi,  t aneni n çapı na,  kütlesi ne,  hi drofobisitesi ne, 

kabarcı ğı n çapı na, köpürtücü mi kt arı na ve t ürbül ansı na bağlı dır. 

3. 6. 3. Köpük ( Yı ka ma) Zonu 

Köpük zonu  hava kabarcı kl arı ndan ol uşan bir  yataktır.  %60-- 70 hava t ut unu mu ol an 

ve konsantreni n yı ka ma suyu ilavesi yl e yı kandı ğı bir  böl gedir.  Bu zonun yüksekli ği 

arttı kça konsantreni n tenör ü artar ve veri m düşer [11, 14; 16, 23]. 

Bu zon, zengi nl eştir me zonundan i ki farklı özelli kten dol ayı ayrılır; 

 Yı ka ma suyu ilavesi yl e kabarcı kl arı n birleş mesi,  

 Hava t ut unu m yüzdesi nin artışı  ( %60-- 70).  Eğer hava t ut unum %74’ den f azl a 

ol ursa kabarcı kl arı n birleşi mi kaçı nıl mazdır [24]. 
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Köpük zonunun t opl a m veri m üzeri ne et kisi  negatiftir.  Bu et ki   %30-- 50 arası ndadır 

[13].  Bu zengi nl eştir me zonu veri mi ni n % 30-- 50 arası nda düş mesi dir.  İnce t anel eri n 

zengi nl eştiril mesi nde köpük zonuna i hti yaç duyulur.  Sebebi  i se i nce gang t anel eri ni 

hi droli k sürükl enme  il e konsantre i çi ne sürüklenmesi ni  engelle mek i çindir.  İri 

tanel eri n zengi nl eştiril mesi nde köpük zonuna i htiyaç duyul maz.  

Köpük zonunun varlı ğı  bi as  değeri ne bağlı dır.  Bi as  değeri  negatif  i se köpük zonu 

ol uş maz [11].  

3. 7.  Kol on Fl otasyonunda Veri me Et ki  Eden Öneml i  Para metrel er ve  Öl çüm 

Yönte ml eri  

Di ğer  fl ot asyon  al etlerinde ol duğu gi bi  fl ot asyon kol onunda da t e mel  çalış ma 

değişkenl eri  vardır.  Bu değişkenl eri n fl ot asyon veri mi  üzeri ne et kileri  deneysel 

çalış mal arda ve endüstriyel  uygul a mal arda gözl enmi ştir.  Kol on fl otasyonunda 

veri me et ki eden değişkenl eri şu şekil de sıralanabilir; 

 Köpük zonunun yüksekliği,  

 Pül pün Kol on İçi nde Kalma Za manı,  

 Bi as, 

 Yı ka ma Suyu,  

 Hava Debisi, 

 Hava Kabarcı k Çapı, 

 Pül p Yoğunl uğu,  

 Hava Tut unu m Yüzdesi, 

 Kabarcı k Üreticisi ni n Çapı ve Topl a m Yüzey Al anı.  

3. 7. 1. Köpük zonunun yüksekliği  

 Doğr udan  konsantreni n kalitesi ni  (tenörünü)  et kile mekt edir.  Endüstri yel 

uygul a mal arda  bu zonun yüksekli ği  1 il e 2 m arası nda değiş mekt edir.  Bu al anda 

kesi n bir  kural  yokt ur.  Laborat uar  çalış mal arı nda 0. 25-1 m köpük zonu yüksekli ği 

yet erli  ol abil mekt edir.  Eğer  gang t aneci kl eri nin hi droli k sürükl enmesi  t e mel 

pr obl e mse düşük köpük zonu yüksekli ği  yet erli  olabilir.  Hi drofob t aneci kler  arası nda 

büyük bir  seçi mlili k ( yüksek t enör)  i stenirse bu zonun  yüksekli ği  çok öne mli dir. 
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Zengi nl eştir me sırası nda belirlenen  yüksekli k dai ma kontrol  altı nda t utul malı dır. 

Hava kabarcı kl arı  yat ağı ol an bu zonda,  aşırı  kabarcı k konsantrasyonu sebebi yl e ve 

ilave yı ka ma suyunun etki si yl e kabarcı kl ar  arası  sıkış ma ve  çar pış ma  dai ma gözl enir. 

Bunl arı n sonucunda kabarcı kl arı n patla ması  ve birleş mesi  kaçı nıl mazdır.  Daha 

önceden (zengi nl eştir me zonunda)  kabarcı kl ara yapış mı ş  hi drofob t anel eri nin bazıları 

yukarı daki  sebepl erden dol ayı   köpük zonunda kabarcı kt an koparak   zengi nl eştir me 

zonuna geri döner bu da veri m düşükl ükl eri ne sebep ol abil mekt edir [12]  

Zengi nl eştir me (köpük) zonunun et kileri şu şekil de kısaca özetlenebilir;  

 Konsantre t enörünü arttırır  (küçük gang parçacı kları nı n hi droli k sürükl enmesi ni 

engelleyerek), 

 Zonun çok artırıl ması, veri mi düşürür (~%30- 50arası nda), 

Köpük zonunun yüksekliği  ilave yı ka ma suyu ile ayarlanır.  Yı ka ma suyunun debi 

artışı bu zonun yüksekli ğini azaltır. 

Köpük zonunun yüksekliği aşağı daki yönt e ml erden biri ile ölçül ebilir; 

 Şa mandıra yönt e mi,  

 Bası nç yönt e mi,  

 Sı caklı k farkı yönt e mi,  

 El ektri ksel ilet kenli k farkı yönt e mi,  

 Di rekt öl çüm yönt e mi.  

3. 7. 1. 1. Şa mandra Yönte mi  

Pül p ve köpük zonu arası ndaki  yoğunl uk farkı na dayanır.  İçi  boş  küresel  met al den 

yapılan şa mandıranı n yoğunl uğu, pül p ile köpük zonu yoğunl uğu arası nda ol malı dır. 

Pül p yoğ. > şa mandra yoğ. > köpük zonu yoğ.  

Bu met odun sakı ncalı  t arafı  mi nerali n şa mandıraya yapışı p şa mandıra yoğunl uğunu 

değiştir mesi dir.  Sul u pülplerde,  ağır  ve iri  t anece zengi n köpükl erde şa mandıra 

yönt e mi ni n kullanı mı tavsi ye edil mez.  
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3. 7. 1. 2. Bası nç Yönte mi  

Bu,  köpük zonunun yüksskli ği ni  öl ç mede en çok kullanılan yönt e mdir.  Bu yönt e mi n 

temel  dayanağı;  i ki  zonun farklı  yoğunl ukl ara sahip  ol ması dır  (hol d-  up sebebi yl e). 

Kol onun farklı  sevi yeleri nde,  bası nç çeşitli  tekni kl erle öl çül ebilir  (mano metre, 

pl asti k hort umdan basit mano metre t üpl eri  v. b.).  Tek bir  nokt ada yapı lan bası nç 

öl çümü il e yüksekli k hesaplanabilir.  Öl çüm noktası  ara yüzeyi n altı nda ol malı dır       

(Şekil 3. 2). 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2. Tek nokt ada bası nç öl çümüyl e yükseklik tespiti 

Bu durumda yüksekli k şu şekil de hesapl anır. 

gHgHp zkz         (3. 7) 

 
 g

PgH
H

kz

z
k








        (3. 8) 

Burada ; 

z: Zengi nl eştir me zonunun ortala ma yoğunl uğu 

k: Köpük zonunun ortala ma yoğunl uğu 

Tek bir  nokt ada yapılan öl çüml e  yüksekli k hesapl a ması nda en büyük pr obl e m 

değerleri ni n belirlenmesidir.  Bu ol dukça zor dur.  Yoğunl uk değerleri nden kurt ul mak 

içi n Şekil  3. 3’de gör üldüğü gi bi  üç nokt ada yapılacak bası nç öl çü ml eri  i şi 

Köpük 

Zonu 

(k) 
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kol aylaştırır  [24].  Aşağıdaki  f or mül  yardı mı yl a köpük zonunun yüksekliği  kol ayca 

hesapl anır; 

 

         

 

 

 

 

 

Şekil 3. 3. Üç nokt ada bası nç ölçümüyl e yüksekli k tespiti 

  gHgHHP kkzk  11       (3. 9) 

  gHgHHP kkzk  22       (3. 10) 

gHP k  33         (3. 11) 

Bağı ntı 3. 9, 3. 10 ve 3. 11 yardı mı yl a Hk: 

    
    213213

2112113

HHPPPH

HHPPPHH
Hk




       (3. 12) 

Bağı ntı  3. 12’de gör ül düğü gi bi  Hk  nı n hesapl anması  i çi n qk  ve qz  değerlerine i hti yaç 

yokt ur. 

3. 7. 1. 3. Sıcaklı k Farkı yönte mi   

Sı caklı k farkı  yönt e mi   ile köpük zonu yüksekliği ni n öl çümü aşağı daki  sebepl ere 

dayanır; 
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(k) 
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 Genel de yı ka ma suyunun sı caklı ğı,  besl enen pül pün sı caklı ğı ndan daha düşükt ür. 

Bu sebepl e köpük zonu sıcaklı ğı  il e zengi nl eştirme  zonu sı caklı ğı  arası nda fark 

vardır, 

 Sı caklı k değişi mi ni n en belirgi n ol duğu yer i ki zon arasıındaki arayüzeydir. 

Yukarı daki  sebepl erden dol ayı  bir  seri  sı caklı k algılayı cı  al etler  (t er mokupl)  kol on 

üzeri ne mont e edilir.  Bu al etler  sı caklı k değişi mi ni  ve arayüzeyi n pozisonunu 

belirle meyi sağlarlar.  

Bu yönt e mi n uygul anabil mesi  i çi n pül p sı caklı ğı  ile yı ka ma suyu sı caklı ğı  arası nda 

en az 4
o

C fark ol malı dır [25]  

3. 7. 1. 4. El ektri ksel İlet kenli k Farkı Yönte mi  

Bili ndi ği  gi bi  kol onun i ki  zonunda hava t ut unu m yüzdesi  farklı dır.  Ayrı ca madensel 

tuzları n t enörü bakı mı ndan da yı ka ma  suyu ve pulp farklılık göst erir.   Bu i ki  sebepl e 

ve sı caklı k değişi mi nden dol ayı  kol onun i ki  zonunda el ektri ksel  ilet kenli k farklı dır. 

Bunl arı n belirgi n sı nırı iki zon arası nda kal an arayüzeydir [13]  

El ektri ksel  il et kenli k farkı  yönt e mi ni n uygul anabilirliği ne karar  verebil mek i çi n bir 

ilet kenli k oranı  kriteri  (hol d-up üzeri ne bazl andırl mı ş)  Yi anat os  ve arkadaşl arı 

tarafı ndan 1985’ de geliştiril mi ştir. 

El ektri ksel  il et kenli kten yaral anılarak geliştirilen el ektrotlar  kol on i çi ne  veya dı şı na 

yukarı dan aşağı doğru yerleştirilir. 

3. 7. 1. 5. Di rekt Öl çüm Yönte mi  

Kull anılan kol on şeffaf maddeden yapıl mı ş  i se veya köpük zonu gözlenebil ecek 

şekil de yerleştiril mi şse,  bu zonun yüksekli ği  kol ayca öl çülebilir.  Köpük zonu üzeri ne 

yerleştiril mi ş metre üzerinden bu zonun yüksekli ği kolayca okunabilir. 
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3. 7. 2. Pül pün Kol on İçi nde Kal ma Za manı ( Zengi nl eştir me Zonu Yüksekli ği) 

 Hi drofob t aneni n kol on i çi nde kal ma  za manıdır.  Bu,  zengi nl eştir me zonunun 

uzunl uğuna bağlı dır.  Uygun zengi nl eştir me zonu yüksekli ği,  yüzdür ül ecek t ane il e 

hava kabarcı kl arı içi n opti mu m karşıla ma şansı verir [13].  

Sonuç ol arak hi drofob t anel eri ni n kazanı mı  yani  veri m ( R),  zengi nl eştir me  zonu 

yüksekli ği ni n bir fonksi yonudur.  

R: f( Hz) dir.         (3. 13) 

Zengi nl eştir me zonunun yüksekli ği  de,  arzu edilen veri me göre bi r  t aneni n 

yüzebilirlik i hti mali nden     (Pf) tahmi n edilebilir [10].  

Hz : f( Pf)         (3. 14) 

Pül pün kol on içi nde kalma za manı aşağı daki bağıntı ile hesapl anabilir [13].  

 
Qr

HAc
Tp

g


1
        (3. 15) 

Zengi nl eştir me zonunun yüksekli ği  opti mu m ol malı dır.  Aksi  hal de (aşırı  uzunl uk) 

lüzumsuz yer işgal eder ve kol onun alt kıs mı nda ölü bir zon ol uşt urul muş olur.  

Opti mu m zengi nl eştir me zonu yüksekli ği genel olarak;  

 Hava debisi ne (hol d-up), 

 Tane ve hava kabarcı k çapı na bağlı dır. 

Bu zonun yüksekli ği,  besle me  nokt ası  il e hava kabarcı k üreticisi  arasında kal an 

mesafedir. İnce tanel er için ol dukça uzun ve iri tanel er içi n kısa ol malı dır.  

3. 7. 3. Bi as  

 Köpük zonunun varlı ğını  belirleyen değişkendir.  Opti mu m yüzeysel bi as  hı zı       

0. 1-- 0. 2 c m/ sani yedir  (klasi k kol onl arda pozitif).  Modi fi ye kol onl arda bi as  azal ması 

iri  t anel eri n flatasyonunda agregaları n kol aylı kla yüksel mesi ne yardı mcı  ol ur.  Bi as 

değişi mi yüzdürülecek tanel eri n boyut ağırlı ğı na etkisi vardır. 
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3. 7. 4. Hava Debi si  

 Hava,  hi drofob t anel eri  kol on i çi nde t opl ayı p konsantreye doğr u t aşı nması  a macı yl a 

kol ona verilir.  Hava debisi,  hava kabarcı kl arını n çapı nı  (hol d-up)belirleyen ve 

kol onun t aşı ma kapasitesi ni  et kileyen öne mli  bir değişkendir.  Hava debisi ni n artışı 

belli  bir  değere kadar  veri mi  arttırır.  Daha sonra veri m düşer.  Bunun sebebi  ise mi kr o 

türbül anst an dol ayı  st abiliteni n azal ması dır.  İnce t anel er  i çi n hava debisi  artışı 

çarpış ma i hti mali ni  (tane-kabarcı k)  azaltır.  Sebebi  i se kabarcı k çapı nın artışı dır. 

Genel de opti mu m değerde ol ması  gerekir  ve hava yüzeysel  hı zı   (Jg)  il e i fade edilir. 

Jg’ni n opti mu m değeri  1-- 3 c m/ sn’dir.  

3. 7. 5. Yı ka ma Suyu  

 Kl asi k kol onl arda yı ka ma suyu şu görevl eri yeri ne getir mek içi n ilave edilir; 

 Köpük zonunun varlı ğı nı ve stabilitesi ni sağl a mak 

 Hi dr oli k yolla sürükl enen i nce gang tanel eri ni ( < 100m) en aza i ndir mek 

Yı ka ma  suyunun opti mu m değeri  (yüzeysel  hı zı)  0. 3-0. 5 c m/ s  ol malı dır.  Yı ka ma 

suyu debisi ni n artışı ; 

 Tenör artışı na, veri m düşüşüne sebep ol ur,  

 Mali yeti arttırır. 

3. 7. 6. Hava Kabarcı k Çapı  

Kabarcı k çapı;  t ane kabarcı k çarpış ma  ol asılı ğı na ve agrega st abilitesi ne et ki  eden 

öne mli bir değişkendir. Bu değişkeni n değişi mi;  

 Kull anılan köpürt ücü mi kt arı na,  

 Verilen havanı n debisi ne, 

 Kabarcı k üreticisi ni n delik çapı na bağlı dır. 

İnce t anel eri n fl atasyonunda küçük çaplı  kabarcıkl ar  en i deal  ol anı dır.  Flat asyonda 

kabarcı k çapı nı n 0. 5-2 mm arası nda ol ması  i stenir.  İri  t anel eri n fl atasyonunda, 

ol uşacak tane(ler)-kabarcık siste mi ni n yüzebilir niteli kte ol ması gerekir.(24) 
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Kabarcı k çapı aşağı daki met otlardan biri ile belirlenebilir; 

 Fot oğraf yönt e mi,  

 Ampiri k bağl antı yardı mı yl a,  

 Di rekt ol arak laser ışı nı kullanan aletlerle.  

3. 7. 7. Pül p Yoğunl uğu  

Kol onun t aşı ma kapasitesi ne bağı mlı  bir değişkendir  (besle me t enör ü 

değiş meksizi n).  Genel de %10- 30 katı  oranı  il e besle me yapılır.  Aşırı  % katı  oranı 

veri mi  düşürür.  İnce t anel er  i çi n aksi  dur um gözlenebilir  (hi droli k sürüklenme).  İri 

tanel eri n fl ot asyonun da ise vi zkozite artışı  sebebiyle hi drofob t anel eri n küçük çaplı 

kabarcı kl arla artı ğa doğru sürükl enmesi ne sebep ol ur ve veri m düşer. [13]  

3. 7. 8. Hava Tut unum Yüzdesi  

Kol on içi nde tane-kabarcık karşıla ma ol asılı ğı na etki eden bir değişkendir. Bu;  

 Kabarcı k çapı na,  

 Hava debisi ne bağlı dır. 

Her   hava kabarcı ğı  belli  değerde mi kr o t ürbülans  ol uşt urur.  Topl a m türbül ans 

(kol onda)  hava t ut unum yüzdesi ni n bir  fonksi yonudur  [ 15].  Gaz t ut unum yüzdesi ni n 

artışı  t ürbül ansı n artışı de mektir.  Belli  bir  gaz t ut unu m yüzdesi nden iti baren 

yüzdür ül en iri tanel eri n stabilitesi düşer (negatif etki)  

Sonuç ol arak gaz tut unum yüzdesi ni n veri m üzerine i ki et kisi vardır; 

 Tane-kabarcı k karşılaş ma ol asılı ğı nı n artışı (pozitif et ki), 

 Belli bir değerden  sonra agrega stabilitesi ni düşürür.(negatif et ki).  

Gaz  t ut unu m yüzdesi genel de %8- 25 arasında ol malı dır.  Bu deği şken şu 

yönt e ml erden biri ile ölçül ebilir; 

 Basit  öl çüm yönt e mi  (sistem dur durul dukt an sonra kol onun üst  kı s mı ndaki  susuz 

böl ge uzunl uğunun kol on   t opl a m uzunl uğuna oranı  gaz t ut unum yüzdesi ni 

verir.), 

 Bası nç farkı yönt e mi (tüp mano metre yardı mı yl a), 
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 El ektri ksel ilet kenli k yöntemi.  

3. 7. 9. Kabarcı k Üreticisi ni n Çapı ve Topl a m Yüzey Al anı  

Kabarcı k çapı ndan direkt  soruml u bir  değişkendir.  Deli k çapı  ve biri m deli k sayısı 

üretici  fir ma t arafı ndan sağlanır.  Küçük deli k çaplı  üreticiler  küçük çapl ı  kabarcı k 

üretir.  Bu özelli k,  verilen havanı n debisi ne ve üretici ni n t opl a m yüzeyi ne bağlı dır 

Ar aştırıcılar  t arafı ndan geliştiril en kabarcı k üreticileri nde deli k çapı  kull anılan 

mal ze meye göre değişir. 
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4. TESĠ S VE MADEN YATAĞI HAKKI NDA GENEL BĠ LGĠ LER 

4. 1. Coğrafi Konum 

Çayeli  bakır  işlet mel eri  A. Ş.   Doğu Karadeni z böl gesi nde,  Ri ze ili  Çayeli  il çesi ne 

bağlı  Madenköy mevkii nde kur ul muş  bakır-çi nko cevheri  işleyen bir  t esistir.  Coğrafi 

ol arak dağlı k bir  yapı ya sahi p ol an yörede t esis maden yat ağı nı n he men yanında vadi 

içerisi nde düz bir arazi de kurul muşt ur.  

4. 2. Yat ağı n Jeol ojisi 

Çayeli  Madenköy bakır  yat ağı  masif  sülfit  bakır  yat akl arı  sı nıfına gir mektedir.  Masif 

sülfit  bakır  yat akları  farklı  özelli kleri  gözönünde t ut ul arak dört  gr up altı nda 

incel enmekt edir [6]. 

 Kr uko Ti pi Masif Sülfit Yat akl arı, 

 Suli van Ti pi Masif Sülfit Yat akları, 

 Beşi tipi Ti pi Masif Sülfit Yat akl arı, 

 Kı brıs tipi Ti pi Masif Sülfit Yat akl arı. 

Çayeli  Madenköy bakır  yat ağı  Kr uko Ti pi  Vol kano Sedi mant er  Masif  Sülfit 

Yat akl arı grubuna gir mekt edir. 

4. 2. 1. Kruko Ti pi Masif Sülfit Yat akl arı  

Bu t ür  yat aklar  çoğunl ukla deni zel  ort a mda gelişen vol kani z ma ür ünl eri  ile al maşı k 

deni zel  t ort ullar  i çi nde izlenirler.  Çoğunl uğunda,  vol kano-t ort ul  ort a m belirleyen, 

belirtiler  vardır.  Bu t ür  oluşuml ar  geniş  süre ve orta m yayıl mı ş  ve dağıl mı şlar dır.   En 

sı k ve yaygı n gözl enen cevher dağılı ml arı dır denilebilir [1].  
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Çok uzun bir  za man aralı ğı nda,  birçok kez yi nel enebilen ol uşum evrel eri nde 

geliş mişl erdir.  Bu uzun süre aralı ğı nda ort a mı n et kilendi ği  j eo-fizi ko-ki myasal 

süreçl eri n ort ak i zl eri ni  taşırlar.  Bir  çevri mde bu t ip yat akl ar  birçok kez oluşabilirler. 

Genel de vol kani k evre il e başl arlar  ancak yat akları n son özelli kleri ni 

karakt eristi kleri ni  vol kano t ort ul  sonrası  gelişen orta m şartları  belirler.  Di yaj enez ve 

başkal aşı ma uğrayabilirler.  

Vol kani z mayl a ilişkisi  açı k ol upt a t ort ullaş ma unsurları nı n pek gözlenmedi ği 

yat akl ar  çoğunl ukl a deni zaltı  vol kani z ması yl a bağl antılı dır.  Ancak deni zel  veya 

karasal  ol duğu konusu her  za man açı k değil dir.  Ege men vol kani k ür ünl er   genel de 

taneli  vol kani k-t ort ullardır,  l av azdır.  Vol kani z ma bazalt,  si pilit,  kerat ofir-andazit-

dasit-ri yolit  birleşi mli dir.  Bu birli k Kurako (Japonya)  yat akl arı nda i zl endi ği  i çi n 

Kur ako ti pi  ol arak adl andırılır.  Dal ma  zonunda gelişen adayayı  deni zaltı 

vol kani z ması yl a il gili dir. Vol kani z ma bi modal dır. Tol eyiti k mag ma  t ürevi  dasiti k ve 

riyolitik mag ma  deni z t abanı na doğr u yükselir  ve önceki  et ki nli ği n sonucu gelişen 

deni zaltı   kal derası  kırılıkları nda dol duran deniz suyu ile ilişkilenir.  Hidrot er mal 

çevri m başl ar  ancak başlangı çt a sı caklı k düşük olduğundan sfal erit  ve galen ol uşur. 

Ri yolit  mag ması  yükselmeye deva m eder  hi drot eer mal  çevri m 400 
0

C kritik sı caklı ğa 

ul aşı nca,  yan kayal ardaki   bakır  ve de miri  çözer ve  ol uşan sı cak çözeltiler  sonucu 

daha önce çökel mi ş  sfalerit  ve gal en ol uşuml arı il e t epki meye girerek Zn ve  Pb 

sülfürleri,  kal kopirit  ve    piriti  ornat arak çökelir.  Ri yolit  deni z  t abanı na ulaştığı nda, 

deni zi n soğuk sul arı  ile karşılaşı nca çok hı zlı  ısı  kaybet mesi  sonucu hi dr oli k 

breşl eş me  gelişir  ve bu yat ak i çi n ti pi k beyaz  kaol ene dönüşür.  Doğu Kar adeni z 

bakır kuşağı modelle mesi Kurako ti pi ne çok benze mekt edir [26].  

Cevher  kütlesi  vol kani k akti vasyon sonrası  bazalti k ko mpozisyonda daykl ar  il e 

kesil mi ştir.  Genel  ol arak pontit  vol kani k adayayı  f or masyonunun ol uşumu sırası nda 

bazalt, andezit. Dasit, riyodasit, gi bi vol kani k yapıları n ol uşt uğu kabul edilir. 

Cevheri n t aban t aşı nda bazalt,  ri yolit  ve dasiti k lavl ar  bul unur.  Bunun üzeri nde i se 

yüksek bazi k seri  gelir. Cevher  bu seri ni n üzerinde ol uş muşt ur.  Cevher üzeri nde 

bazi k daykl ar  ve t üfler  yerleş mi ş  dur umdadır.  Jeol oji k biri ml eri n he men her  yeri 

valter  ol muşt ur.  Alt erasyonun en yaygı nı  kaoli nleş me, karbonatlaş ma,  hematitleş me 

ve silisleş medir. 
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Cevherde bul unan t e mel  mi neraller  kal kopirit,  sfal erit,  gal en,  bor nit  ve pirittir.  Az 

mi kt arda kurşun, altın ve gümüşe de rastlanır. 

Bu ti p cevherleş mel er  dasit  ve ri yodasit bil eşi mli  kırı klanmı ş deni zaltı 

vol kani z mal arı yla za man ve  mekan açısı ndan yakın ilişki  i çi ndedirler.  Bu yat akl arı n 

met al  paraj eni zi nde Pb- Zn-  Cu-  Ag yaygı n olarak bul unur.  Met al  i çeri kl eri  ve 

geo metri k şekilleri nde değişi klikl er  bul unsa da bu ti p yat akl arda üç ti p cevherl eş me 

gör ül ür [27]. 

 Kei ko  ( Silisli  cevher), 

 Oko     ( Sarı cevher), 

 Kl asti k  ( Si yah cevher).  

4. 2. 1. 1. Kei ko (Silisli cevher) 

Cevher  zonunun en altı nda bul unur.  Pirit  ve kal kopirit  i çeren kuvars  da marl arı ndan 

ibarettir.  Pirit,  kal kopirit,  sfalerit  ve gal enit  cevherleş mesi  göst er mekt edir.  Nu mune 

büyükl üğü 0. 01 mm il e 1. 0 mm arası nda değişen kı s men i domorf  ol uşumlar  hali nde  

pirit,  büyükl üğü 0. 01 mm i l e 1. 0 mm arası nda değişen sfalerit  (i çerisi nde büyükl üğü 

0. 002 mm i l e 0. 001 mm arası nda değişen az mi kt arda kal kopirit  bul unuyor), 

büyükl üğü 0. 02 mm i l e 1. 00 mm ci varı nda değişen kal kopirit,  gang mi neralleri 

ol arak da kil mi neralleri, mi kr o ol uşuml ar hali nde karbonattan ol uş makt adır [28].  

 4. 2. 1. 2. Oko ( Sarı cevher) 

Silisli  cevherleri n üzeri nde bul unur.  Masif  pirit  ve kal kopiritten ol uşur.   Bu sebepl e 

sarı  cevher  ol arak adl andırılır.  Sarı  cevher;  pirit, kal kopirit,  az mi kt arda sfal erit  ve 

gal enit  cevherleş mesi  göst er mekt edir.  Nu mune büyükl üğü 0. 005 mm i le 2. 0 mm 

arası nda değişen ( büyük tanel er  haki m dur umda)  kı s men i domorf  ol uşuml ar  hali nde 

sfalerit  (genelli kle çok az mi kt arda 0. 001 mm büyükl üğünde kal kopirit ayrı ntıları 

ihti va et mekt e)  çok az mi kt arda gal enit  ve gang mi nerali  ol arak da 0. 005 mm i l e 0. 15 

mm büyükl ükl eri arası nda değişen baritten i barettir [28].  
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4. 2. 1. 3. Kl asti k (Si yah cevher) 

Cevher  zonunun en üst  kesi mi nde yer  alır.  Değişen oranl arda kal kopirit  ve pirit  il e 

birli kte gal en, sfalerit  ve barit  i çerir.  Sfal erit  ve gal enden dol ayı  da si yah cevher 

ol arak adlandırılır [28].  

4. 2. 1. 4. Silisli, Sarı ve Siyah Cevherl eri n Mi nerol oji k ve Ki myasal Analizi [29]  

Çayeli  madenköy bakır yat ağı nda üretilen farklı  t ürdeki  cevherleri n mi ner ol oji k 

birleşi mi  Tabl o 4. 1’de,  ki myasal  analizi  i se Tablo 4. 2’de gör ül mekt edir. Tesi ste bu 

üç ti p cevher  belirli oranl arda karıştırılarak zengi nl eştir me i şlemi ne t abi 

tut ul makt adır. 

Tabl o 4. 1 Cevherleri n minerol oji k birleşi mi  

Mi neral, % Si yah cevher Sarı cevher Silisli cevher 

Pirit 

Sfal erit 

Kal kopirit 

Gal en 

Barit 

Di ğer 

54. 4 

36. 7 

8. 3 

0. 2 

0. 3 

0. 1 

 

63. 2 

7. 0 

29. 2 

0. 1 

- 

0. 5 

 

84. 1 

3. 5 

11. 4 

0. 1 

0. 6 

0. 3 

 

4. 3. Cevher Hazı rl ama Tesisi [30]  

Yeraltı ndan gel en cevher çok ko mpl eks  bir  yapı ya sahi p ol duğundan devaml ı  farklı 

tenörlerde gel mekt edir.  Cevher  hazırla ma t esisi ne aynı  ti p besl e me  yapabil mek i çi n 

kır ma  ünitesi ni n üst  t arafı nda bir  st ok sahası  bul unmakt adır.  Cevher  yeraltı nda 

üretil di kten sonra i çerdiği  mi neral  yüzdesi ne göre st ok sahası nda ayrıl mı ş  8 

böl ümden biri ne gönderilir.  St okl ardan t esis mühendisleri ni n belirledi ği  sıraya göre 

alı nan cevher  l oderlerle çeneli  ve konili  kırıcılara besl enerek boyut u 15 mm altı na 

indiril mekt e ve  i nce cevher  sil osuna besl en mekt edir.  Kı rıcı  ve el ekl erde oluşan t oz, 
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toz e mme  siste mi  il e emi l erek su il e bastırılarak,  ol uşan  süspansi yon öğüt me 

böl ümündeki değir mene po mpal anmakt adır.  

Tabl o 4. 2. Cevherleri n Ki myasal Analizi 

 El e ment 

Si yah 

Cevher 

( %)  

Sarı  

Cevher 

( %)  

Silisli 

Cevher 

( %)  

Karı şı m 

Cevher 

( %)  

Cu 

Zn 

Pb 

Fe 

S 

Bi  

Cd 

Ag,   ppm 

Au,   ppm 

3. 76 

12. 74 

0. 6 

29. 03 

40. 43 

0. 002 

0. 10 

64 

2 

4. 68 

2. 03 

çok az 

38. 81 

45. 5 

0. 01 

0. 02 

24 

0. 8 

2. 06 

1. 12 

- 

30. 72 

33. 67 

0. 02 

0. 01 

11 

0. 5 

6. 50 

8. 90 

0. 08 

36. 70 

47. 50 

0. 01 

0. 04 

28 

1. 1 

Cevher,  boyut  küçült me i şle ml eri nden sonra %80’i  38 mi kron altı na i ndirilmek üzere 

si kl on bat aryal arı yl a kapalı  devre çalışan pri mer ve  sekonder  bil yalı  değir menl ere 

besl enmekt edir.  Öğüt me    ünitesi nde bakır  ve çi nko fl ot asyon devrel eri ni n t e mi zl e me 

devresi  artı kları nı n t ekrar  öğüt ül mesi  i çi n kullanılan i ki  adet  değir men i le birli kt e 

topla m dört adet değir men mevcutt ur.  

Öğüt me i şle mi  il e %80’ i  38 mi kron altı na i ndirilen mal ze me fl ot asyon böl ümüne 

besl enmekt edir.  Burada cevherden önce bakır  konsantresi  el de edil mekt e bu devreni n 

artı ğı  çi nko fl ot asyonuna t abi  t ut ul arak çi nko konsantresi  ve ni hai  artı k el de 

edil mekt edir. 

Bakır devresi nde kullanılan reaktifler şunl ardır; 
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Koll ekt ör : Aerofi ne 3418- A  Bastırıcı  : SO2  

Köpürt ücü : Metil İzo Bütil Karbi nal  PH düzenl eyici : SO2- Ki reç 

Çi nko devresi nde kullanılan reaktifler şunl ardır; 

Koll ekt ör : SI PX&X231   Canl andırıcı  : Bakır sülfat 

Köpürt ücü : Metil İzo Bütil Karbi nal  PH düzenl eyici : Kireç 

Bakır  fl ot asyon böl ümüne gel en pül p’e bakır  kaba fl ot asyon  devresinde kaba 

fl otasyon yapıl makt adır. El de edilen kaba bakır konsantresi  bakır  kaba te mi zl e me 

bire,  artı k i se bakır  kaba süpür me devresi ne git mekt edir.  Burada i ki  kademe  i şl e me 

tabi  t ut ul dukt an sonra elde edilen konsantre,  bakır  yeni den öğüt meye artı k i se çi nko 

devresi ne git mekt edir.  

Bakır  kaba t e mi zl e me bi re gel en kaba bakır  konsantresi  üç kade me  t e mi zl endi kt en 

sonra el de edilen konsantre bakır  kaba t emi zl e me  i ki  devresi ne artı k i se                 

temi zl e me  &s üpür me devresi ne git mekt edir.  Burada i ki  kade me  süpür me i şl e mi ne 

tabi  t ut ul dukt an sonra  elde edilen konsantre,      bakır  kaba t e mi zl e me i ki ye artı k i se 

bakır yeni den öğüt me devresi ne git mekt edir.  

Bakır  kaba t e mi zl e me  i kiye gel en konsantre üç kade me  daha t e mi zl endi kt en sonra alt 

akı mı  bakır  kaba t e mi zle me  bire gi derek kapalı devre çalış makt adır.  Bakır  kaba 

temi zl e me  i ki den el de edilen konsantre,  bakır  kaba t e mi zl e me  üçe gel mekt e burada 

üç kade me  t e mi zl endi kt en sonra ni hai  konsantre el de edil mekt edir.  Artı k ise  bakır 

yeni den öğüt me devresi ne git mekt edir.  

Bakır  yeni den öğütme  devresi nden fl otasyona gel en mal zeme  bakır 

süpür me &t e mi zl e me bir devresi ne gel mekt e burada dört  kade me  t e mi zl endi kt en 

sonra çi nko yeni den kazanma  kaba yüzdür me devresi ne,  konsantre i se bakır 

süpür me &t e mi zl e me i kiye git mekt e burada üç kade me  t e mi zl endi kten sonra 

mal ze meni n artı ğı  çi nko yeni den kazanma  kaba yüzdür me devresi ne konsantre i se 

bakır  süpür me &t e mi zl eme  üçe git mekt edir.   Burada bir  kade me  t e mi zl enerek ni hai 

bakır  konsantresi  el de edil mekt edir.  Artı k i se t ekrar  bakır  süpür me &t e mi zle me  i ki ye  

gi derek kapalı devre çalış makt adır. 
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Bakır  devresi ni n artı klarından ol uşan çi nko devresi ni n  il k aşa ması nda kaba çi nko 

devresi nden el de edilen konsantre çi nko t e mi zl e me bire gi derek dört  kade me 

temi zl enmekt e artı k i se nihai  artı k ol arak alı nmaktadır.  Çi nko t e mi zl e me  bi rden el de 

edilen konsantre çi nko t e mi zl e me i ki ye git mekt e artı k i se ni hai  artı k ol arak 

alı nmakt adır.  Çi nko t e mi zl e me i ki ye gel en konsantre üç kade me  t e mi zl enerek çi nko 

temi zl e me  üçe git mekt edir.  Artı ğa i se süpür me devresi nde dört  kade me süpür me 

işle mi  uygul anmakt adır. El de edilen konsantre çinko t e mi zl e me üçe gitmekt e artı k 

ise ni hai  artı k ol arak alın makt adır.  Çi nko t e mi zle me üç devresi nde dört  kade me 

temi zl enen konsantre nihai  konsantreyi  ol uşt ur makt adır.  Artı k i se çi nko te mi zl e me 

iki devresi ne besl enerek kapalı devre çalış makt adır. 

Bakır  süpür me &t e mi zl eme  bir  ve bakır  süpür me &t e mi zl e me i ki  devresinden çi nko 

yeni den kazanma  devresi ne gel en mal ze me  i ki  kade me  kaba yüzdürmeye  t abi 

tut ul dukt an sonra artı k ni hai  artı k ol arak alı nmakt a konsantre i se çi nko yeni den 

kazanma  devresi ne gelmekt edir.  El de edilen artık ni hai  artı k ol arak konsantre i se 

ni hai  çi nko konsantresi  ol arak alı nmakt adır.  Tesisi n genel  akı m şe ması  Şekil  4. 1’de 

veril mi ştir. 
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5. DENEYSEL ÇALI ŞMALAR 

Çayeli  Bakır  İşlet mel eri  mevcut  fl ot asyon t esisi nde,  si yah cevher  ol arak adl andırılan 

kr uko ti pi  masif   sülfit  yat ağı na ait  bakır  cevheri  zengi nl eştir me aşa maları nda  bi r 

çok pr obl e ml er  ol uşt ur makt a ve efektif  bir   bakır–çi nko ayrı mı  sağl ana ma makt adır. 

Deneysel  çalış mal ar,  kl asi k fl ot asyon yönt e mi ni  ile  zengi nl eştiril mesi nde pr obl e m 

yarat an bu cevheri n,  fl otasyon şartları nı n t espit  edilerek,  kol on f lot asyonu 

uygul a ması nı n,  bakır-çinko ayırı mı ndaki  et kisini n belirlenmesi  a macıyl a yapıl an 

deneyl eri kapsa makt adır. 

5. 1. Mal ze me ve Yöntem 

Çayeli  bakır  işlet mel eri ne ait  ol an,  i ki  yüz kil ogram ci varı nda ki  kl asti k siyah cevher 

nu munesi,  deneysel  çalış mal arda kullanıl mak üzere,  İstanbul  Tekni k Üni versitesi 

Cevher Hazırla ma Anabi li m Dalı Pil ot Tesis Laborat uarı na getiril mi ştir. 

5. 1. 1. Numuneni n Ki myasal Özelli kl eri  

Deneyl ere esas  t eşkil  eden,  t üvenan kl asti k si yah cevheri n ki myasal  bileşi mi, 

İstanbul  Tekni k Üni versitesi  Cevher  Hazırlama  Anabili m Dalı  Ki mya  analiz 

laborat uvarı nda,  yaş  analiz yönt e mi  il e belirlen mi ş  ol up,  sonuçl arı  Tabl o 5. 1’de 

veril mekt edir. 

5. 1. 2. Numuneni n Mi neral oji k Özelli kl eri  

Fl ot asyon i şle mi nl eri nde öne mli  ol an mi neraloji k özelli kleri ni n t espit  edil mesi 

a macı yl a,  nu muneni n mi nerol oji k et üdü yaptırıl mı ştır.  Yapılan i ncel e mel er 

sonucunda, numuneni n mi neral bileşi mi ve değerlendiril mesi aşağı da sunul muşt ur.  
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Tabl o 5. 1. Nu muneni n Ki myasal Analiz Sonucu 

ELE MENT İ ÇERİ K, % 

Cu 3. 240 

Pb 0. 581 

Zn 11. 910 

Fe 23. 93 

Co 0. 0079 

Ni  -- 

Si O2  7. 29  

Mi neral   t espiti nde ve f otoğraf  çeki mi nde Leitz-Ort hol ux mar ka cevher  mi kr oskobu 

kullanıl mı ştır.  Mi kr oskopt a 32 defa büyülten yağ obj ektifi  yanı nda mi neral  t ayi n ve 

tespiti  i çi n 10 defa,  fot oğraf  çeki ml eri nde i se 12. 5 defa büyüt en okül erler 

kullanıl mı ştır.  Fot oğrafların uzun kenarı  275 mi kron kısa kenarı  ise 200 mi kr onl uk 

bir  uzunl uğa karşılı k gel mekt edir.  Fot oğrafların hepsi  t ek ni kol de (analizörsüz) 

çekil mi ştir [31].  

Tüvenan Cevher’  den (+4. 76 mm. )  megaskopik (çı pl ak gözl e )  farklı gör ül en 9 

cevher  parçası  seçil mi ş  ve bunl ardan bir  adet  parlak kesit   hazırlanmı ştır.  Parl ak 

kesiti n cevher  mi kroskobu ile i ncel enmesi  sonucu;  seçilen parçal ardan biri ni n az 

mi kt arda kı s men martitleş mi ş,  yani  mag metit  ve he matite dönüşen ufak (en irileri 

120- 130 mi kron)  manyetit  ve il mano manyetit  i çeren vol kani k kayaç ol duğu, 

di ğerleri ni n i se değişi k cevher  mi neral  paraj enezl eri,  mi kt arları  i çerdi kleri  ve yapı, 

doku göst erdi kl eri  t espit  edil mi ştir.  Burada her  parçanı n mi kroskobi k i ncele mesi  ayrı 

ayrı  yapıl ma mı ş,  bunun yeri ne cevher  parçal arını n hepsi  i ncel endi kt en sonra,  bir 

genelle meye gi dil mi ştir. Mi kr oskopi k i ncel e meler  sonucu parl ak kesitte haci msel 

çoğunl ukl arı na göre sırası yl a pirit,  sfal erit,  kalkopirit,  bornit,  mar kasit,  gal enit, 

fahl erz (tennannit-tetraedrit)  ve koveli n gi bi cevher  mi neralleri  gözl enmi ştir. 

Nu muneni n ana gang mi neralleri  kuvars  ve barittir.  Ayrı ca çok az mi kt arda  da  kalsit 

ve dol omit izlenmi ştir.  
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Pi rit  ( FeS2):  Nu munede en fazl a i zl enen cevher mi nerali dir.  Pirit  değişik t ürl erde 

ol uş muşt ur.  Bunl ardan pi rit-1 Çayeli  cevheri ni n en yaşlı,  yani  en önce ol uşan cevher 

mi nerali dir.  Genel de çok iri  kristalli  (0. 15-0. 20 il e 1. 5-2. 0 mm arası) boyutl ara 

sahi ptir.  Pirit-1 kendi  arası nda kenetli  öz,  yarı  öz şekilli  kristallerden ol uş makt adır. 

Kat akl astik yapı  göst eren bu piritleri n çatlak ve aral arı  daha genç cevher  ve gang 

mi neralleri  t arafı ndan dol durul muşt ur.  Pirit-2 daha az mi kt arda i zlenmekt edir. 

Genel de 100 mi kron altında boyutlara sahi p olan pirit-2 öz ve yarı-öz şekilli dir.  

Pirit-2 daha çok kal kopirit  ve bor nit  i çi nde bul unmakt adır  ve bu mi nerallerden daha 

yaşlı dır  ( Şekil  5. 1).  Pirit-3 i se koll ofor m (j el),  yani  konsantri k-kabukl u,  böbreği msi, 

küre msi,  üzü mü ms ü ve r adi al-ışı nsal  doku göster mekt edir  ( Şekil  17).  Koll ofor m 

dokul u pirit-3  genel de kal kopirit,  sfal erit,  bornit,  gal enit  ve fahl erz i le birli kt e 

büyü müş  hal de gözl eni yor  ( Şekil  5. 1).  Bu t ür  pirit  çok i ne kristalli dir  ve birli kt e 

bul unduğu cevher  mi neralleri nden öğüt me  sonucu ayrılı p serbestleş mesi  ol dukça 

zordur. Pirit bazen de zonl u büyü me göst er mekt edir. 

Sf al erit  ( ZnS):  Piritten sonra haci msel  ol arak en fazl a i zl enen cevher  mi nerali dir. 

Sfal eritte en az i ki  t ürde izleni yor.  Sfal erit-1 genelde iri  ve öz şekilsiz (allotri omorf) 

şekillidir.  Pirit-1 den daha sonra ol uş muş,  di ğer  pirit  ve cevher  mi nerallerinden daha 

yaşlı dır.  Sfal erit-1 t aneleri  genel de 0. 1 mm boyutları n üzeri ndedir.  Bu t ür  sfal erit 

içi nde çok ufak kal kopirit  ayrılı m ve kapanı ml arı  bul unmakt adır.  Kal kopirit 

ayrılı ml arı nı n öğüt me  sonucu sfal eritten ayrıl ması  yani  serbestleş mesi  i mkansı zdır. 

Sfal erit-2 daha çok koll ofor m pirit-3 ,  kal kopirit,  bor nit,  gal enit  ve fahl erzle birli kt e 

çok i nce t aneli  büyü me ol uşt ur makt adır  ( Şeki l  5. 2).  Öğüt me  sonucu koll ofor m 

dokul u bu mi neralleri n serbest hale geç mesi ol dukça zordur.  

Kal kopi rit  ( CuFeS2):  Çoğunl ukl a Pirit-1 ve sfalerit-1 gi bi  yaşlı  mi neralleri n ara ve 

çatlakl arı nda çok i nce damar cı kl ar  şekli nde i zl enmekt edir.  Ayrı ca kal kopiriti n büyük 

bir  kı s mı  koll ofor m pirit-3,  sfal erit-2,  bor nit,  gal enit  ve fahl erz il e birli kte çok i nce i ç 

içe yan yana büyü me  göster mekt edir  ( Şekil  3).  Kal kopiritin öğüt me  sonucu serbest 

hal e geç mesi  i çi n,  cevheri n çok i nce ( 30-35 mi kr onun altı na)  öğüt ül mesi 

gerekmekt edir.  Bu t ane boyut unda öğüt me  sonucunda bile kal kopiritin bir  kı s mı 

kenetli hal de kal acaktır.  

Bornit  ( Cu5 FeS4):  Numune i çi nde het eroj en bir  dağılı m göst er mekt edir.  Bor nit 

ancak bazı  cevher  parçaları nda az mi kt arda i zlen mekt edir.  Bor nit  genelde  ufak öz 
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şekilsiz t anel er  hali nde kal kopirit  i çi nde ve kal kopiritten dönüşerek ol uş muşt ur. 

Bor nit  t anel eri  genel de 100 mi kronun altı nda boyutlara sahi ptir.  Bor nit bazen de 

koll ofor m pirit-3 il e konsantri k-kabukl u,  böbreğimsi  büyü me  göst eri yor  (Şekil  5. 3). 

Ayrı ca pirit-2 ile zonl u büyü me ol uşt ur makt adır.  

Markasit( FeS2):  Az mi kt arda ve i ki  ayrı  t ürde gözl eni yor.  Mar kasit-1 öz,  yarı  öz 

şekilli  t anel er  hali nde pi rit-1 il e birli kte ve bu pirit  i çi nde bul unmakt adır.  Burada  

pirit-1 kıs men  mar kasit-1’e dönüş müşt ür.  Ayrı ca koll ofor m dokul u pirit-3 ile birli kt e 

daha az mi ktarda mar kasit-2 bul unabil mekt edir.  

Gal enit( PbS):  Az  mi kt arda i zlenmekt edir.  Bazen pirit-1 ara ve çatlakl arında di ğer 

cevher  mi neralleri  ile birli kte bul unmakt adır. Gal eniti n bir  kı s mı  da pirit-3, 

kal kopirit,  sfalerit,  bornit  ve fahl erz il e birli kte çok ufak t aneli  koll oform dokul u 

büyü me  göst er mekt edir  (Şekil  5. 2).  Gal enit  genelde ufak t aneli dir  ve cevher  mi neral 

paraj enezi ni n en genç mi nerali dir.  

Fahl erz(( Cu3( As, Sb) S3):  Az  mi kt arda ve ufak t aneci kl er  hali nde genel de kal kopirit 

içi nde ufak,  öz şekilsiz tanel er  şekli nde gözl eni yor.  Çayeli  cevheri ndeki  fahl erz daha 

çok tennannittir, yani arseni kçe zengi ndir.  

Koveli n ( CuS):  Az mi kt arda i zl enmekt edir. Başt a bor nit  ve diğer  bakır 

mi neralleri nden kal kopirit  ve fahl erzi n yüzeysel  ayrış ma  bozuş ma  sonucu ol uş muş 

sekonder bir mi neral dir. Koveli n çatlak ve boşl uk dol gusu şekli nde gözl enmekt edir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 1 Kal kopirit (sarı), Pirit-2 (açı k sarı), Sfalerit (koyu gri), Gal enit ( mavi msi) 
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Şekil 5. 2 İnce Dokul u Pirit-3(ışı nsal), Sfal erit-2, Pirit-2, Bor nit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 3 Zonl u Yapılı Pirit, Bornit (kahverengi) 
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5. 1. 3. Numuneni n Fi zi ksel Özelli kl eri  

Deneyl erde kullanıl mak üzere Anabili m Dalı Laborat uvarı na getirilen t üvenan 

cevheri n,  boyut  dağılı mını  t espit  et mek a macı yla el ek analizi  yapılarak sonuçl arı 

Tabl o 5. 2’de, elek altı eğrisi ise, Şekil 5. 4’de verilmi ştir. 

Yapıl an mi neral oji k et üde göre,  kal kopirit  mi nerali  serbestleş me  boyutunun 38 

mi kr on altı nda ol duğu gör ül düğünden,  fl ot asyon deneyl eri ni n bu boyut  altı ndaki 

nu mune ile gerçekl eştirilmesi ne karar  veril mi ştir.  Bu a maçl a t üvenan cevher  sırası yl a 

çeneli,  konili  ve mer dali  kırıcılarda kırılarak,  öğüt ül meye hazır  hal e getiril mi ştir. 

Bi l yalı  değir mende,  serbestleş me  boyut una ul aşabilecek,  öğüt me  süresi ni  t espit 

et mek a macı yl a 30,  40,  50,  60 daki ka sürel erinde öğüt mel er  yapılarak,  ür ünl eri n 

boyut  dağılı ml arı  t espit  edil mi ştir.  30,  40,  50,  60 daki ka öğüt me  sonu ür ünl eri n el ek 

analiz sonuçl arı  sırası yla,  Tabl o 5. 3,  Tabl o 5. 4,  Tabl o 5. 5 ve Tabl o 5. 6’da 

veril mekt edir. 

Tabl o 5. 2. Tüvenan Cevheri n El ek Analiz Sonucu 

Boyut Aralı ğı 

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü 

Mi kt arı ( %)  

Topl a m El ek Altı 

Mi kt arı ( %)  

         +3. 36 47. 8  47. 8            100. 0 

      -3. 36+2. 00 10. 2  58. 0  52. 2 

-2. 00+1. 00 13. 0  71. 0  42. 0 

-1. 00+0. 50  7. 2  78. 2  29. 0 

-0. 50+0. 30  4. 5  82. 7  21. 8 

-0. 30+0. 10  6. 9  89. 6  17. 3 

      -0. 10+0. 074  2. 2  91. 8  10. 4 

    -0. 074+0. 053  1. 7  93. 5    8. 2 

    -0. 053+0. 038  1. 4  94. 9    6. 5 

    -0. 038  5. 1             100. 0    5. 1 

TOPLAM         100. 0   
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Şekil 5. 4. Tüvenan Cevheri n El ek Altı Eğrisi 

Tabl o 5. 3. 30 Daki ka Öğüt me Sonundaki  El ek Analiz Sonucu 

Boyut Aralı ğı 

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü 

Mi kt arı ( %)  

Topl a m El ek Altı 

Mi kt arı ( %)  

         +0. 10    1. 9     1. 9 100. 0 

   -0. 10+0. 074    4. 7     6. 6  98. 1 

    -0. 074+0. 053    9. 6   16. 2  93. 4 

-0. 053+0. 038   12. 4   28. 6  83. 8 

    -0. 038   71. 4 100. 0  71. 4 

TOPLAM 100. 0   

Tabl o 5. 4. 40 Daki ka Öğüt me Sonundaki  El ek Analiz Sonucu 

Boyut Aralı ğı 

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü 

Mi kt arı ( %)  

Topl a m El ek Altı 

Mi kt arı ( %)  

      +0. 10 0. 7   0. 7 100. 0 

-0. 10+0. 074 4. 1   4. 8  99. 3 

   -0. 074+0. 053 6. 4  11. 2  95. 2 

   -0. 053+0. 038           11. 3  22. 5  88. 8 

   -0. 038           77. 5 100. 0  77. 5 

TOPLAM         100. 0   

 

1

10

100

0,01 0,1 1 10

Boyut Aralığı, mm

T
o

p
la

m
 E

le
k

 A
lt
ı 
M

ik
ta

rı
,%



 48 

Tabl o 5. 5. 50 Daki ka Öğüt me Sonundaki  El ek Analiz Sonucu 

Boyut Aralı ğı 

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü 

Mi kt arı ( %)  

Topl a m El ek Altı 

Mi kt arı ( %)  

      +0. 10 0. 4 0. 4           100. 0 

-0. 10+0. 074 2. 6 3. 0 99. 6 

   -0. 074+0. 053 6. 6 9. 6 97. 0 

   -0. 053+0. 038 8. 5              18. 1 90. 4 

   -0. 038           81. 9            100. 0 81. 9 

TOPLAM         100. 0   

Tabl o 5. 6. 60 Daki ka Öğüt me Sonundaki  El ek Analiz Sonucu 

Boyut Aralı ğı 

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü 

Mi kt arı ( %)  

Topl a m El ek Altı 

Mi kt arı ( %)  

       +0. 10  0. 2 0. 2           100. 0 

-0. 10+0. 074  6. 4 6. 6 99. 8 

   -0. 074+0. 053 1. 5 8. 1 93. 4 

   -0. 053+0. 038 8. 5             16. 4 91. 9 

   -0. 038           83. 4           100. 0 83. 4 

TOPLAM         100. 0   

 

Yapıl an öğüt me  deneyleri  sonucunda,  60 dakikalı k öğüt me  süresi nde,  cevheri n 

%83. 9’nun –38 mi kron boyut una i ndiril mekt edir.  Bu değer,  kal kopiriti n 

serbestleş mesi  i çi n uygun bir  boyut  ol duğundan fl ot asyon deneyl eri,  60 daki kalı k 

öğüt me sonucunda el de edilen ürünl er ile gerçekl eştiril mi ştir. 

5. 1. 4. Deneyl erde Kull anıl an Mal ze mel er 

Fl ot asyon deneyl eri ne mal ze me hazırla mak i çi n öğüt me  i şle ml eri nde bil yalı 

değir men %65 pül pde katı oranı nda ve 8. 5 kg şarj oranı nda kullanıl mı ştır.  

Deneysel  çalış mal arda kullanılan reaktifler  her biri  t ekni k saflı kta olmak üzere 

toplayıcı  reaktif  ol arak;  Aer ofi ne 3418- A ( Cyt ec),  Host afl oat  X- 231 ( Cl ari ant)  ve 

pot asyum a mil  ksant at,  kontrol  reaktifleri  ol arak;  çi nko sulfat,  bakır  sulfat  ve  sodyu m  

sülfit,  pH düzenl eyici  olarak kireç ve sülfürük asit,  köpürt ücü ol arak i se met a i zo 

butil  carbi nol  kullanıl mıştır.  Fl ot asyon deneyl erinde bakır  devresi ni n te mi zl e me  

kade mel eri nde asi di k, diğer devrel erde ise bazi k orta mda deneyl er yapıl mıştır. 

Denver  ti pi  fl ot asyon maki nası nı n kullanıl dı ğı  klasi k fl ot asyon deneyl erini n kaba 

devrel eri nde 2 litre,  t emi zl e me  devrel eri nde 1litre ve kol on fl ot asyonuna ür ün 
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hazırla ma devrel eri nde ise 5 litreli k hücrel er  kullanıl mı ştır.  Maki ne hı zı  kaba 

devrel erde 1500 devir/ daki ka t e mi zl e me  devrel erinde i se 1200 devir/ dakika ol arak 

ayarlanmı ştır.  

Kol on fl ot asyonu çalışmal arı nda,  opti mi zasyon şartları nı n belirlendi ği  deneyl er 

uzunl uğu 2 m genişli ği  5 c m ol an kare kesitli  l aborat uar  öl çekli  fl otasyon ünit esi nde 

yapılı p el de edilen sonuçlar  sevi ye sensörl ü ve oto mati k kontroll ü uzunl uğu 6 m çapı 

10 c m ol an pil ot ölçekli  fl otasyon kol onu ünitesi ne tat bi k edil mi ştir. 

5. 2. Yönte m 

Çayeli  bakır  cevheri  üzerinde yapılan zengi nl eştir me çalış mal arı  kapsa mı nda biri nci 

adı m ol arak kl asi k fl ot asyon deneyl eri,  i ki nci  adımda  da kol on fl ot asyonu deneyl eri 

yapıl mı ştır.  

Kl asi k fl ot asyon deneyl erini n kaba bakır  devresinde t esiste kullanılan ve daha önce 

yapılan çalış mal arda da en i yi  reaktif  ol arak belirlenmi ş  ol an Aer ophine  3418- A 

reaktifi  t erci h edil mi ştir. Deneyl er  esnası nda çeşitli  devre t erti pleri  üzeri nde reaktif 

mi kt arı  t ayi ni  ve kı va m süresi  opti mi zasyonu sağl anı p bu  şartlar  altı nda kaba bakır 

devresi  artı ğı na süpür me devresi  ve çi nko devresi  şartları nı n belirlendi ği deneyl er 

yapıl mı ş,  kaba bakır  devresi  konsantresi ne i se t e mi zl e me  i şle ml eri  uygul anarak 

Sodyu m Sülfit  ile Çi nko Sulfat  ve Aer ophi ne 3418- A reaktifleri ni n birli kte kull anı m 

oranl arı ile opti mu m şartları nı n belirlendi ği deneyler yapıl mı ştır.  

Deneysel  çalış mal arı n iki nci  aşa ması nda,  kl asi k fl ot asyon kaba bakır  devresi nden 

opti mu m şartlarda el de edilen kaba bakır  konsantresi,  l aborat uar  ölçekli  kol on 

fl otasyon ünitesi ne beslenmi ştir.  Deneyl er  de kl asi k fl ot asyon bakır  te mi zl e me 

devresi nde  el de edilen opti mu m şartlar  kullanıl mı ştır.  Bu deneyl er  sonucunda 

flotasyon kol onu çalış ma para metreleri  ol an hava hı zı,  yı ka ma  suyu ve pül pde katı 

oranl arı  şartları  belirlenmi ştir.  Ni hai  ol arak Laborat uar  öl çekli    fl ot asyon kol on 

ünitesi nden el de edilen şartlar   pil ot  öl çekli  fl otasyon kol onu ünitesi nde kull anılarak 

el de edilen sonuçl ar değerlendiril mi ştir.  
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5. 3. Fl otasyon Deneyl eri 

Fl ot asyon deneyl eri  kapsa mı nda,  biri nci  adı m ol arak kl asi k fl ot asyon deneyl eri, 

iki nci adı mda da kol on flot asyonu deneyl eri yapılmı ştır.  

5. 3. 1. Kl asi k Fl otasyon Deneyl eri 

5. 3. 1. 1. Kl asi k Fl otasyon Ön Deneyl eri  

Kl asi k Fl ot asyon deneyleri  esnası nda çeşitli  devre t erti pleri  üzeri nde reaktif  mi kt arı 

tayi ni  ve kı va m süresi  opti mi zasyonu sağl anı p bu şartlar  altı nda kaba bakır  devresi 

artı ğı na süpür me devresi ve  çi nko devresi  şartlarını n belirlendi ği  deneyl er yapıl mı ş, 

kaba bakır  devresi  konsantresi ne i se t e mi zl e me  i şleml eri  uygul anarak Sodyu m Sülfit 

ile Çi nko Sulfat  ve Aerophi ne 3418- A reaktiflerini n birli kte kullanı m oranları  il e 

opti mu m şartları nı n belirlendi ği deneyl er yapıl mı ştır.  

I.  Bi r Te mi zl e me  Bi r Süpür me  Kade meli  Bakı r ve Çi nko Fl otasyon Devresi 

Deneyl eri 

Şekil  5. 5’de verilen akı m şe ması  üzeri nde yapılan deneysel  çalış mada aşağı da 

belirtilen mi kt arlarda reaktifler  kullanıl mı ş  ol up sonuçl ar  Tabl o 5. 7’de gösteril mi ştir. 

Kı va m süresi  kaba çi nko devresi nde 25 daki ka diğer  devrel erde i se 5 dakika  ol arak 

seçil mi ştir.  

 Kaba Bakır Devresi  Aer ofhi ne 3418- A  : 100 g/t 

 Cu Süpür me Devresi  Aer ofhi ne 3418- A  : 25 g/t 

 Cu Te mi zle me Devresi  Sodyu m Sülfit   : 100 g/t 

 Kaba Çi nko Devresi  Bakır Sülfat   : 800 g/t 

Host afl oat X- 231   : 20 g/t 

Pot asyum Amil Ksant at : 100 g/t 

 Çi nko Süpür me Devresi  Pot asyum Amil Ksant at : 30 g/t 

 Çi nko Te mi zl e me Devreleri Reaktif kullanıl madı    
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        Öğüt ül müş Cevher 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 5. Bakır ve Çi nko Devresi Fl ot asyonu Akım Şe ması  

 

 

 

 

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  

Kaba Zn Fl ot asyonu 

Zn Te mi zl e me 1 Zn Te mi zl e me 2 

Zn Süpür me 1 

Cu Süpür me 

Konsantresi 

 

Ar a Ür ün 3 

Zn 

Konsantresi Ni hai Artı k 

Cu Te mi zl e me 
Cu Te m.  

Konsantresi 

Ar a Ür ün 1 

Ar a Ür ün 2 
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Tabl o 5. 7. Bakır ve Çi nko Devresi Fl ot asyonu Deney Sonuçl arı 

Ürünl er 
Mi kt ar

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Te mi zle me Konsantresi 9, 24 7, 11 20, 87 11, 88 9, 52 

Cu Süpür me Konsantresi 16, 26 7, 88 40, 69 7, 40 10, 43 

Zn Konsantresi 5, 09 1, 37 2, 21 56, 60 24, 97 

Ar a Ür ün 1 40, 18 2, 65 33, 82 14, 25 49, 64 

Ar a Ür ün 2 4, 11 0, 64 0, 84 5, 12 1, 82 

Ar a Ür ün 3 1, 19 1, 15 0, 43 19, 17 1, 98 

Ni hai Artı k 23, 93 0, 15 1, 14 0, 79 1, 64 

BESLE ME 100. 00 3, 15 100. 00 11, 54 100. 00 

Tabl odan 5. 7’de gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi ni n bir  kade me 

temi zl enmesi  il e el de edi len konsantrede %20. 87 bakır  kazanma  veri mi  il e %7. 11 Cu 

ve %11. 88 Zn;  bakır  süpür me devresi nde  %40. 69 bakır  kazanma  veri mi  ile %7. 88 

Cu ve  %7. 40 Zn i çeren bakır  konsantreleri  el de edil mi ştir.  Çi nko devresi nde i se 

%24. 97 çi nko kazanma  veri mi  il e %56. 60 Zn ve  %1. 37 Cu t enörl ü çi nko konsantresi 

el de edil mi ştir. 

II. İki Te mi zle me Kademeli Bakı r Devresi  

Şekil  5. 6’de verilen akı m şe ması,  bir  önceki  deneyde el de edi len bakır 

konsantreleri ni n bakır  açısı ndan t enör  ve veri mi ni  artırabil mek   a macı yl a 

uygul anmı ştır.  Bakır  t emi zl e me  devresi  ile bakır  süpür me devresi  konsantrel eri ni n 

birleştirilerek bir  kade me t e mi zl e me i şle mi ni n yapıl dı ğı  deneysel  çalış mada aşağı da 

belirtilen mi kt arlarda reaktifler  kullanıl mı ş  ol up sonuçl ar  Tabl o 5. 8’de gösteril mi ştir. 

Kı va m süresi büt ün devrel erde 5 daki ka ol arak seçil mi ştir.  

 Kaba Bakır Devresi Aer ophi ne 3418- A : 100 g/t 

 Cu Süpür me Devresi Aer ophi ne 3418- A : 25 g/t 

 Cu Te mi zle me Devresi Sodyu m Sülfit  : 100 g/t 
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            Öğüt ül müş Cevher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 6. Cu Te mi zl e me ve Süpür me Konsantrelerini n Birleştirildi ği Akı m Şe ması  

Tabl o 5. 8.  Cu Te mi zl eme  ve  Süpür me Konsantrel eri ni n Birleştirildi ği Fl ot asyon 

Deney Sonuçl arı 

Ürünl er 
Mi kt ar

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi 13, 45 11, 63 48, 67 8, 68 10, 04 

Ar a Ür ün 1 39, 25 2, 67 32, 61 14, 50 48, 96 

Ar a Ür ün 2 11, 76 3, 06 11, 20 9, 37 9, 48 

Ni hai Artı k 35, 54 0, 68 7, 52 10, 31 31, 52 

BESLE ME 100. 00 3, 21 100. 00 11, 63 100. 00 

Tabl o 5. 8’den de gör üldüğü üzere,  bakır  t e mizle me ile bakır  süpürme  devre  

konsantreleri ni n birleştirilerek bir  kade me  t e mi zl enmesi  işle mi ni n yapıl dı ğı 

deneyden el de edilen konsantrede,  %48. 67 bakır kazanma  veri mi  il e %11. 63 Cu ve 

%8. 68 Zn el de edil mi ştir.  

 

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  

Cu Te mi zl e me 2 Cu Konsantresi 

Ar a Ür ün 2 

Ni hai Artı k 

Cu Te mi zl e me 1 
Ar a Ür ün 1 
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III.  Artı rıl mış  Koll ektör il e Tek Kade me  Te mi zl e me  ve  Süpürmeli  Bakı r 

Fl otasyon Devresi 

Şekil  5. 7’de verilen akım şe ması,  bir  önceki  deneyde yapılan t e mi zl e me i şl e mi ne  

rağmen el de edilen bakır t enör ünün çok düşük olması  sebebi yl e  t enörü artırabil mek 

a macı yl a  uygul anmı ştır. Bi r  önceki  deneydeki  kaba bakır  devresi nde 100 g/t  ol an 

reaktif  mi kt arı nı,  150 g/t’a çı kararak yapılan deneyde,  aşağı da belirtilen mi kt arl arda  

reaktifler  kullanıl mı ş  ol up sonuçl ar  Tabl o 5. 9’da göst eril mi ştir.  Kı va m süresi  büt ün  

devrel erde 5 daki ka ol arak seçil mi ştir.  

 Kaba Bakır Devresi Aer ophi ne 3418- A : 150 g/t 

 Cu Süpür me Devresi Aer ophi ne 3418- A : 25 g/t 

 Cu Te mi zle me Devresi Sodyu m Sülfit  : 100 g/t 

        Öğüt ül müş Cevher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  5. 7.  Kaba Bakır  Devresi nde Reaktif  Mi ktarı nı n İ ncel endi ği  Deneyi n Akı m  

Şe ması  

 

 

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  
Ar a Ür ün 2 

 

Cu Te mi zl e me 
Cu 

Konsantresi 

Ar a Ür ün 1 

Ni hai Artı k 
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Tabl o 5. 9.  Kaba Bakır  Devresi nde Reaktif Mi kt arı  Değişi mi ni n İncel endi ği 

Fl ot asyon Deney Sonuçları 

Ürünl er 
Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi 9, 83 8, 03 25, 63 11, 02 9, 20 

Ar a Ür ün 1 41, 25 3, 05 40, 85 14, 99 52, 51 

Ar a Ür ün 2 14, 18 5, 49 25, 28 7, 13 8, 58 

Ni hai Artı k 34, 74 0, 73 8, 24 10, 07 29, 71 

BESLE ME 100. 00 3, 08 100. 00 11, 78 100. 00 

Tabl o 5. 9’da gör ül düğü üzere deney sonucunda %25. 63 bakır  kazanma  veri mi  il e 

%8. 03 Cu ve  % 11. 02 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de edil mi ştir.  Artı kda i se %40. 85 

bakır kaybı ol uş muşt ur.   

I V. Süpür me ve Te mi zle me Devrel eri nde Reaktif Mi kt arı nı n Değişi mi  

Bi r  önceki  deneydeki  akı m şe ması  il e aynı  siste mde ( Şekil  5. 7),  Cu Süpür me  ve 

temi zl e me  devresi ndeki  reaktif  mi kt arları  değiştirilerek yapılan bir  di ğer deneysel 

çalış mada aşağı da belirtilen mi kt arlarda  r eaktifler  kullanıl mı ş  ol up sonuçl ar      

Tabl o 5. 10’da göst eril mi ştir. Kı va m süresi büt ün devrel erde  5 daki kadır.  

 Kaba Bakır Devresi Aer ophi ne 3418- A : 150 g/t 

 Cu Süpür me Devresi Aer ophi ne 3418- A : 50 g/t 

 Cu Te mi zle me Devresi Sodyu m Sülfit  : 150 g/t 

 

Tabl o 5. 10.  Süpür me ve Te mi zl e me Devrel erinde Reaktif  Mi kt arı  Değişi mi ni n 

İncel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

Ür ünl er 
Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi 10, 52 10, 05 33, 38 10, 73 9, 40 

Ar a Ür ün 1 39, 91 2, 57 32, 38 15, 39 51, 15 

Ar a Ür ün 2 12, 59 6, 53 25, 95 7, 94 8, 32 

Ni hai Artı k 36, 98 0, 71 8, 29 10, 11 31, 13 

BESLE ME 100 3, 17 100 12, 01 100 
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Tabl o 5. 10’da gör ül düğü üzere bakır  t e mi zl e me  devresi nde %33. 38 bakır kazan ma 

veri mi  il e %10. 05 Cu ve %10. 73 Zn,  bakır  süpür me devresi nde % 25. 95 bakır 

kazanma  veri mi  il e %6. 53 Cu ve % 7. 94 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de edil mi ştir. 

Bakır temi zl e me devresi artı ğı nda ise %32. 38 bakır kaybı ol uş muşt ur.   

V.  Üç Kade me Te mi zleme ve Bi r Kade me Süpür meli Bakı r Fl otasyon Devresi  

Şekil  5. 8’de verilen akım şe ması nda bakır  t enörünü artır mak a macı yl a kaba bakır 

devresi  konsantresi  il e bakır  süpür me konsantrel eri  birleştirilerek üç kade me 

temi zl e me işle ml eri yapılmı ş ol up sonuçl ar  Tabl o 5. 11’de göst eril mi ştir. 

         Öğüt ül müş Cevher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 8. Kaba Bakır ve Süpür me Devresi Konsantrel eri ni n Birleştirildi ği Deneyi n 

Akı m Şe ması               

Tabl o 5. 11. Kaba Bakır ve Süpür me Devresi Konsantreleri ni n Birleştirildiği 

Fl ot asyon Deney Sonuçları 

Ür ünl er 
Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi 4. 23 17. 91 23. 22 7. 28 2. 61 

Ar a Ür ün 1 5. 64 12. 69 21. 93 8. 56 4. 09 

Ar a Ür ün 2 5. 36 4. 41 7. 25 14. 32 6. 51 

Ar a Ür ün 3 47. 44 2. 59 37. 65 13. 69 55. 03 

Ni hai Artı k 37. 33 0. 87 9, 95 10. 04 31. 76 

BESLE ME 100 3, 27 100 11, 80 100 

 

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  

Ni hai Artı k 

 

 

Cu Te mi zl e me 1 

Cu 

Konsantresi 

Ar a Ür ün 3 

Cu Te mi zl e me 3 

Cu Te mi zl e me 2 

Ar a Ür ün 2 

Ar a Ür ün 1 
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Tabl o 5. 11’de gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi  il e bakı r  süpür me 

konsantreleri ni n  i ki  kade me t e mi zl e me i şle mi nin yapıl dı ğı  deneyde %23. 22 bakır 

kazanma veri mi ile %17. 91 Cu ve %7. 28 Zn içeren bakır konsantresi el de edil mi ştir. 

5. 3. 1. 2. Kaba Bakı r Devresi Deney Şartl arı nı n Tes pit Edil mesi  

Yapıl an deneyl er  de her ne  kadar  bakır  t enörü  art ma çi nko t enörü azalma  eğili mi 

göst er mi ş  ol sa bile bakır  t enörü ve bakır  kazanma  veri mi  daha yüksek değerl ere 

çekile me mi ştir.  Bu Yüzden kaba bakır  devresi nde verilen 5 daki kalık kı va m 

süresi ni n ve kullanılan reaktif  mi kt arı nı n yet ersiz ol duğu düşüncesi  ile kaba bakır 

devresi nde kı va m süresini n ve reaktif  mi kt arını n et kisi ni n i ncel endi ği  deneyl er 

yapıl mı ştır. Reaktif  mi ktarı nı n denendi ği  deney sonuçl arı  Tabl o 5. 12’de,  kı va m 

süresi ni n et kisi ni n denendi ği deney sonuçl arı ise, Tabl o 5. 13’de göst eril mekt edir.  

I. Aerofi ne 3418- A Mi ktarı nı n Belirlenmesi  

 pH: 11. 50,  

 MI BC: 25 g/t,  

 Kı va m süresi: 10 daki ka 

Tabl o 5. 12. Aerofi ne 3418- A  Mi kt arı nı n İncel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

3418- A Mi kt arı 

(gra m/ ton) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

100 

Konsantre 28, 93 4, 98 45, 70 13, 66 33, 99 

Artı k 71, 07 2, 41 54, 30 10, 80 66, 01 

BESLE ME 100 3, 15 100 11, 63 100 

150 

Konsantre 32, 03 5, 23 55, 07 12, 03 32, 63 

Artı k 67, 97 2, 05 44, 93 11, 70 67, 37 

BESLE ME 100 3, 09 100 11, 81 100 

200 

Konsantre 30, 08 5, 21 51, 07 12, 80 32, 30 

Artı k 69, 92 2, 15 48, 93 11, 54 67, 70 

BESLE ME 100 3, 07 100 11, 92 100 
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Tabl o 5. 12’de gör ül düğü üzere 10 daki kalı k kıva m süresi nde 150 g/t  ve 200 g/t              

Aer ofi ne 3418- A mi kt arları nda birbiri ne yakı n değerler  el de edil mi ştir. 150 g/t 

reaktif  mi kt arı nda %55. 07 bakır  kazanma  veri mi  i le %5. 23 Cu ve %12. 03 Zn i çeren 

bakır  konsantresi,  200 g/t  reaktif  mi kt arı nda %51. 07 bakır  kazanma  veri mi  il e 

%5. 21 Cu ve %12. 80 Zn içeren bakır konsantresi el de edil mi ştir. 

II. Kaba Bakır Devresi Kı va m Süresi ni n Belirlenmesi  

 pH: 11. 50,  

 MI BC: 25 g/t,  

 3418- A: 150 g/t. 

Tabl o 5. 13. Kaba Bakır Devresi nde, Kı va m Süresi ni n İncel endi ği  Deney Sonuçl arı  

Kı va m Süresi 

(daki ka) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

5 

Konsantre 50, 74 4, 21 65, 34 14, 37 61, 80 

Artı k 49, 26 2, 30 34, 66 9, 15 38, 20 

BESLE ME 100 3, 27 100 11, 80 100 

10 

Konsantre 32, 03 5, 23 55, 07 12, 03 32, 63 

Artı k 67, 97 2, 05 44, 93 11, 70 67, 37 

BESLE ME 100 3, 09 100 11, 81 100 

15 

Konsantre 28, 03 5, 93 52, 21 9, 96 22, 74 

Artı k 71, 97 2, 11 47, 79 13, 18 77, 26 

BESLE ME 100 3, 18 100 12, 28 100 

20 

Konsantre 30, 05 6, 87 66, 01 7, 10 17, 73 

Artı k 69, 95 1, 52 33, 99 14, 15 82, 27 

BESLE ME 100 3, 13 100 12, 03 100 

25 

Konsantre 29, 98 6, 89 64, 81 7, 15 17, 93 

Artı k 70, 02 1, 60 35, 19 14, 02 82, 07 

BESLE ME 100 3, 19 100 11, 96 100 
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Tabl o 5. 13’de gör ül düğü gi bi  kı va m süresi ni n artırıl ması  il e 20 dakika  kı va m 

süresi nde %66. 01 bakır  kazanma  veri mi  il e %6. 89 Cu ve  %7. 10 Zn i çeren kaba bakır 

konsantresi el de edil mi ş artı kdaki bakır kaybı ise % 33. 99 ol muşt ur.  

Kaba Devre Opti mum Sonuçl arı  

 pH: 11. 50,  

 MI BC: 25 g/t,  

 3418- A: 150 g/t. 

 Kı va m süresi: 20 daki ka 

5. 3. 1. 3. Bakı r Süpür me Devresi Deney Şartl arı nı n Tespit Edil mesi  

%1. 52 Cu i çeren kaba bakır  devresi  artı ğı ndaki  %33. 99’l uk bakır  kaybı nı  mi ni mu ma 

indir mek a macı yl a yapılan süpür me deneyl eri  sonucunda kı va m süresi  ve  3418- A 

reaktifi ni n kullanı m dozajı  belirlenmi ş  ve sonuçl ar  Tabl o 5. 14 ve Tablo 5. 15’ de 

göst eril mi ştir.     

I. Süpür me Devresi Kı vam Süresi ni n Belirlenmes i 

 pH: 11. 50,  

 3418- A: 25 g/t. 

Tabl o 5. 14. Süpür me Devresi nde, Kı va m Süresi nin Incel endi ği  Deney Sonuçl arı 

Kı va mSüresi 

(daki ka) 
Ürünl er 

Mi kt ar

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

10 

Konsantre 7. 9 6. 9 35, 40 21. 07 9. 86 

Artı k 92. 1 1, 08 64, 60 16. 53 90. 14 

BESLE ME 100 1, 54 100 16. 89 100 

15 

Konsantre 9. 3 7. 31 42, 49 16. 83 10. 17 

Artı k 90. 7 1, 01 57, 51 15. 25 89. 83 

BESLE ME 100 1, 60 100 15. 40 100 

20 

Konsantre 9. 5 6. 69 43, 24 22. 53 13. 4 

Artı k 90. 5 0, 92 56, 76 15. 29 86. 6 

BESLE ME 100 1, 47 100 15. 98 100 
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Tabl o 5. 14’de gör ül düğü üzere 15 daki kalı k kıva m süresi nde %42. 49 bakır  kazan ma 

veri mi  il e %7. 31 Cu,  %16. 83 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de edilirken Zn devresi ne 

besl enmek üzere %1. 01 Cu, %15. 25 Zn tenörl ü artık alı nmı ştır.  

II. Aerofi ne 3418- A Mi ktarı nı n Belirlenmesi  

 pH: 11. 50,  

 Kı va m süresi: 15 daki ka 

Tabl o 5. 15. Aerofi ne 3418- A Mi kt arı nı n İncel endi ği Deney Sonuçl arı 

3418- A Mi kt arı  

(gra m/ ton) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

25 

Konsantre 9. 3 7. 31 42, 49 16. 83 10. 17 

Artı k 90. 7 1, 01 57, 51 15. 25 89. 83 

BESLE ME 100 1, 60 100 15. 40 100 

50 

Konsantre 12. 7 7. 24 58, 94 20. 66 17. 81 

Artı k 87. 3 0, 73 41, 06 13. 87 82. 19 

BESLE ME 100 1, 56 100 14. 73 100 

75 

Konsantre 13. 1 5, 82 76, 24 23. 87 19. 84 

Artı k 86. 9 0, 77 66, 76 14. 54 80. 16 

BESLE ME 100 1, 43 100 15. 76 100 

Tabl o 5. 15’de gör ül düğü üzere reaktif  mi kt arı arttı kça bakır  t enörleri düş mekt e 

Çi nko t enörl eri  i se yüksel mekt edir.  25 g/t  Aer ofi ne 3418- A rektifi  kullanıldı ğı  za man 

%42. 49 bakır  kazanma veri mi  il e %7. 31 Cu,  %16. 83 Zn i çeren konsantre el de 

edil mi ştir. 

Süpür me Devresi Opti mum Sonuçl arı  

 pH: 11. 50,  

 Kı va m süresi: 15 daki ka 

 3418- A: 25 g/t 

5. 3. 1. 4. Bakı r Te mi zle me Devresi Deney Şartl arı nı n Tespit Edil mesi  

Kaba bakır  devresi nde opti mu m şartlarda el de edilen deney şartları  kull anılarak 

yapılan bu seri  deneyl erde,  kaba bakır  konsantresi ni n t e mi zl e me i şle mi  ile bakır 

tenörünü ve  veri mi ni artır mak çi nko i çeriği ni  ise dahada düşürebil mek 
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a maçl anmı ştır.  Te mi zl eme  deneyl eri nde sodyum s ülfit  reaktifi ni n 3418- A ve  çi nko 

sülfat  reaktifleri   il e birlikte kullanılabil me şartları  araştırıl mı ş  ve kı va m süresi  il e 

reaktif mi kt arı opti mi zasyonu sağl anmı ştır.  

A.  Aerophi ne 3418- A ve Na2 SO3 Reaktifleri ni n Bi rli kte Kull anıl dı ğı Deneyl er 

I. Kı vam Süresi ni n Belirlenmesi  

 pH: 6. 50,  

 3418- A: 25 g/t,  

 Na2 SO3: 100 g/t 

Şartları  altı nda kı va m süresi ni n t e mi zl e me  i şle mi ne et kisi ni  belirle mek amacı yl a yapıl an 

deneyi n sonuçl arı Tabl o 5. 16’da veril mekt edir. 

Tabl o 5. 16. Te mi zle me Devresi nde Kı va m Süresini n Incel endi ği  Deney Sonuçl arı 

Kı va m Süresi 

(daki ka) 
Ür ünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

10 

Konsantre 46. 9 11, 88 81, 55 5, 42 34, 60 

Artı k 53. 1 2, 37 18, 45 9, 05 65, 40 

BESLE ME 100 6, 83 100 7, 35 100 

15 

Konsantre 46. 6 10, 06 70, 18 4, 91 37, 34 

Artı k 53. 4 3, 73 29, 82 7, 19 62, 66 

BESLE ME 100 6, 68 100 6, 13 100 

20 

Konsantre 49. 3 9, 54 69, 61 5, 24 36, 93 

Artı k 50. 7 4, 05 30, 39 8, 69 63, 07 

BESLE ME 100 6, 76 100 6, 99 100 

Tabl o 5. 16’de gör ül düğü üzere kı va m süresi  arttı kça bakır  ve çi nko t enörleri 

düş mekt edir.  10 daki ka kı va m süresi  veril di ği  zaman %81. 55 bakır  kazanma  veri mi 

ile %11. 88 Cu, %5. 42 Zn içeren konsantre el de edil mi ştir. 

II. Uygun Kı vam Süresinde Na2 SO3 Mi kt arı nı n Belirlenmesi  

 pH: 6. 50,  

 3418- A: 25 g/t,  

 Kı va m süresi: 10 daki ka 
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Şartları  altı nda Na2 SO3  Mi kt arı nı n t e mi zl e me  işle mi ne  et kisi ni  belirlemek a macı yl a 

yapılan deneyi n sonuçl arı Tabl o 5. 17’da veril mektedir.  

Tabl o 5. 17. Na2 SO3 Mi ktarı nı n İncel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

Na2 SO3 Mi kt arı  

(gra m/ ton) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

100 

Konsantre 46. 9 11, 88 81, 55 5, 42 34, 60 

Artı k 53. 1 2, 37 18, 45 9, 05 65, 40 

BESLE ME 100 6, 83 100 7, 35 100 

200 

Konsantre 46. 3 11, 50 76, 53 6, 11 37, 10 

Artı k 53. 7 3, 04 23, 47 8, 93 62, 90 

BESLE ME 100 6, 96 100 7, 62 100 

300 

Konsantre 53. 4 10, 31 78, 11 5, 91 42, 56 

Artı k 46. 6 3, 31 21, 89 9, 14 57, 44 

BESLE ME 100 7, 05 100 7, 42 100 

Tabl o 5. 17’de gör ül düğü üzere Na2 SO3  mi kt arı arttı kça bakır  t enörleri düş mekt e 

çi nko t enörleri  i se art makt adır.  Te mi zl e me devreleri nde 100 g/t  Na2 SO3  reaktifi 

kullanıl dı ğı   za man %81. 55 bakır  kazanma  veri mi  ile %11. 88 Cu,  %5. 42 Zn i çeren 

konsantre el de edil mekt edir. 

B.  Na2 SO3 ve ZnSO4 Reaktifleri ni n Bi rli kte Kul lanıl dı ğı Deneyl er 

I. Kı vam Süresi ni nBelirlenmesi  

 pH: 6. 50,  

 ZnSO4: 800 g/t,  

 Na2 SO3: 100 g/t 

Şartları  altı nda kı va m süresi ni n,  t e mi zl e me  i şle mi ne et kisi ni  belirlemek amacı yl a yapıl an 

deneyi n sonuçl arı Tabl o 5. 18’de veril mekt edir. 
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Tabl o 5. 18. Kı va m Süresini n Incel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

Kı va m süresi 

(daki ka) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

10 

Konsantre 12. 4 16, 48 30, 90 5, 43 9, 01 

Artı k 87. 6 5, 22 69, 10 7, 76 90, 99 

BESLE ME  100 6, 61 100 7, 47 100 

15 

Konsantre 12. 7 16, 38 29, 81 6, 72 11, 77 

Artı k 87. 3 5, 61 70, 19 7, 13 88, 23 

BESLE ME 100 6, 98 100 7, 08 100 

20 

Konsantre 7. 6 12, 91 14, 54 5, 75 7, 42 

Artı k 92. 4 6, 24 85, 46 5, 90 92, 58 

BESLE ME 100 6, 75 100 5, 89 100 

Tabl o 5. 18’de gör ül düğü üzere kı va m süresi  arttıkça bakır  t enörleri  düş mekt e,  çi nko 

tenörleri  i se art makt adır.  10 daki ka kı va m süresi  veril di ği  za man %30. 90 bakır 

kazanma veri mi ile %16. 48 Cu, %5. 43 Zn içeren konsantre el de edil mi ştir. 

II. Uygun Kı vam Süresinde Na2 SO3 Mi kt arı nı n Belirlenmesi  

 pH: 6. 50,  

 ZnSO4: 800 g/t,  

 Kı va m süresi: 10 daki ka 

Şartları  sabit  t ut ul arak,  Na2 SO3  Mi kt arı nı n t emi zl e me  i şl e mi ne et kisini  belirle mek 

a macı yl a yapılan deneyi n sonuçları Tabl o 5. 19’da veril mekt edir. 

III. Uygun Na2 SO3 Mi ktarı nda ZnSO4 Mi kt arı nın Belirlenmesi  

 pH: 6. 50,   

 Na2 SO3: 200 g/t,  

 Kı va m süresi: 10 daki ka 

Şartları  altı nda ZnSO4  mi kt arı nı n,  t e mi zl e me  i şle mi ne et kisi ni  belirlemek a macı yl a 

deneyl er yapıl mı ş, sonuçları Tabl o 5. 20’de veril miştir. 
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Tabl o 5. 19. Na2 SO3 Mi ktarı nı n İncel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

Na2 SO3 Mi kt arı  

(gra m/ ton) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

100 

Konsantre 12, 4 16, 48 30, 90 5, 43 9, 01 

Artı k 87, 6 5, 22 66, 10 7, 76 90, 99 

BESLE ME 100 6, 61 100 7, 47 100 

200 

Konsantre 11, 98 17, 83 30, 99 5, 56 10, 01 

Artı k 88, 02 5, 40 69, 01 6, 80 89, 99 

BESLE ME 100 6, 89 100 6, 65 100 

300 

Konsantre 10, 04 15, 59 21, 96 6, 21 9, 16 

Artı k 89, 96 6, 18 78, 04 6, 87 90, 84 

BESLE ME 100 7, 13 100 6, 80 100 

Tabl o 5. 19’da gör ül düğü üzere Na2 SO3  mi ktarı ndaki  artış çi nko t enörl eri ni 

artır makt a reaktif  kullanım mi kt arı  200 g/t  değerini  aştı ğı  za man i se bakır t enör ünü 

düşür mekt edir.  Te mi zl eme  devrel eri nde 200 g/t  Na2 SO3  reaktifi  kullanıl dığı   za man 

%30. 99 bakır  kazanma veri mi  il e %17. 83 Cu,  %5. 56 Zn i çeren konsantre el de 

edil mekt edir. 

Tabl o 5. 20. ZnSO4  Mi ktarı nı n İncel endi ği Fl ot asyon Deney Sonuçl arı 

ZnSO4 Mi kt arı  

(gra m/ ton) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

600 

Konsantre 11, 7 17, 03 29, 49 6, 05 9, 79 

Artı k 88, 3 5, 40 70, 52 7, 39 90, 21 

BESLE ME 100 6, 76 100 7, 23 100 

800 

Konsantre 11, 98 17, 83 30, 99 5, 56 10, 01 

Artı k 88, 02 5, 40 69, 01 6, 80 89, 99 

BESLE ME 100 6, 89 100 6, 65 100 

1000 

Konsantre 12, 60 16, 41 30, 39 6, 23 11, 33 

Artı k 87, 40 5, 42 69, 61 7, 03 88, 67 

BESLE ME 100 6, 80 100 6, 93 100 

Tabl o 5. 20’de gör ül düğü üzere ZnSO4  mi kt arı ndaki  artış çi nko t enörleri ni  artır makt a 

reaktif  kullanı m mi kt arı  800 g/t  değeri ni  aştı ğı  za man i se bakır t enör ünü 

düşür mekt edir.  Te mi zl eme  devrel eri nde 800 g/t  Na2 SO3  reaktifi  kullanıl dığı   za man 
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%30. 99 bakır  kazanma veri mi  il e %17. 83 Cu,  %5. 56 Zn i çeren konsantre el de 

edil mekt edir. 

Te mi zleme Devresi Optimu m Sonuçl arı  

Yapıl an deneyl er sonucunda te mi zl e me devresi nde aşağı daki şartlar opti mu m şartlar 

ol arak tespit edil mi ştir. 

 pH: 6. 50,   

 Na2 SO3: 200 g/t,  

 ZnSO4: 800 g/t,  

 Kı va m süresi: 10 daki ka.  

5. 3. 1. 5. Opti mu m Şartlarda Yapıl an Kl asi k Flot asyon Deneyi  

Şekil  5. 9’da verilen akı m şe ması nda kaba bakır,  süpür me ve t e mi zl e me  

devrel eri nden el de edilen opti mu m sonuçl ar  kul lanılarak yapılan deneyin süpür me 

devresi  artı ğı na çi nko fl ot asyonu uygul anmı ştır.  Deneyl er  esnası nda aşağı da 

belirtilen mi kt arlarda  r eaktifler  kullanıl mı ş ol up sonuçl ar  Tablo 5. 21’ de 

göst eril mi ştir.  Kı va m süresi  kaba bakır  devresi nde 20 daki ka,  kaba çi nko devresi nde 

25 daki ka, di ğer devrel erde  ise 5 daki ka ol arak seçil mi ştir.  

 Kaba Bakır Devresi  Aer ophi ne 3418- A  : 150 g/t 

 Cu Süpür me Devresi  Aer ophi ne 3418- A  : 25 g/t 

 Cu Te mi zle me Devresi  Sodyu m Sülfit   : 200 g/t 

     Çi nko Sülfat   : 800 g/t 

 Kaba Çi nko Devresi  Bakır Sülfat   : 800 g/t 

     Host afl oat X- 231  : 20 

     Pot asyum Amil Ksant at : 100 

 Çi nko Süpür me 1 Devresi Pot asyum Amil Ksant at : 30 

 Çi nko Süpür me 2 Devresi Pot asyum Amil Ksant at : 30 

 Çi nko Te mi zl e me Devreleri  Reaktif Kullanıl madı  
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Öğüt ül müş Cevher 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 9. Opti mu m Şartlarda Yapılan Kl asi k Fl otasyon Akı m Şe ması  

 

 

 

 

 

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  

Kaba Zn 

Fl ot asyonu 

  Zn Te mi zl e me 1 Zn Te mi zl e me 2 

Zn Te mi zl e me 3 

Zn Süpür me 1 

Zn Süpür me 2 

Cu Konsantresi 

Ar a Ür ün 2 

Ar a Ür ün 

3 

Ar a Ür ün 4 

Ar a Ür ün 5 

Ar a Ür ün 6 

Zn  

Kons.  

Zn Süp. 1 

Artı k 

Zn Süp. 2 

Artı k 

Cu Te mi zl e me 

Ar a Ür ün 1 
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Tabl o 5. 21. Opti mu m Şartlarda Yapılan Kl asi k Flot asyon Deney Sonuçl arı 

Ürünl er 
Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi 4. 7 17. 21 22. 22 5. 51 2. 12 

Zn Konsantresi 7. 6 0. 3 2. 72 61. 48 38. 22 

Ar a Ür ün 1 35. 7 4. 87 47. 88 7. 23 21. 12 

Ar a Ür ün 2 5. 3 6. 84 9. 93 19. 53 8. 43 

Ar a Ür ün 3 4. 2 5. 61 5. 32 9. 63 3. 31 

Ar a Ür ün 4 3. 8 5. 23 4. 42 17. 53 5. 45 

Ar a Ür ün 5 4. 1 0. 51 0. 57 34. 26 11. 49 

Ar a Ür ün 6 1. 8 2. 06 1. 02 30. 03 4. 42 

Zn Süp. 1 Artı k 31. 6 0. 57 4. 95 1. 79 4. 63 

Zn Süp. 2 Artı k 1. 2 2. 93 0. 97 8. 27 0. 81 

Besl e me 100. 0 3. 64 100. 0 12. 23 100. 0 

Tabl o 5. 21’de gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi ni n bir  kade me 

temi zl enmesi  il e el de edi len konsantrede %22. 22   bakır  kazanma  veri mi  i le %17. 21  

Cu ve %5. 51 Zn;  bakır  süpür me devresi nde  %9. 93 bakır  kazanma  veri mi  i l e %6. 84 

Cu ve  %19. 53 Zn i çeren ara ür ün el de edil mi ştir.  Çi nko devresi nde i se %38. 22 çi nko 

kazanma veri mi ile %61. 48 Zn ve %0. 3 Cu tenörlü çi nko konsantresi el de edil mi ştir. 

Opti mu m şartlarda yapı lan kl asi k fl ot asyon deneyl eri  sonucunda bakır fl ot asyon 

devresi nde el de edilen %9. 93 bakır  kazanma  veri mi  il e %6. 84 Cu,  %19. 53 Zn 

tenörl ü bakır  süpür me devre konsantresi  ile %47. 88 bakır  kaybı yl a %4. 87 Cu, % 7. 23 

Zn t enörl ü bakır  t e mi zl e me  artı ğı  bakır  veri mi ni  artır mak a macı yla,  yet erli 

serbestleş me  boyut una ulaşabil mek i çi n,  kontrollü bir  şekil de öğüt ül üp kaba bakır 

fl otasyonu devresi ne t ekrar  besl enmesi ne karar  veril mi ştir.  Çi nko devresi nde el de 

edilen %4. 42 çi nko kaybıyla %30. 03 Zn,  %2. 06 Cu t enörl ü çi nko t e mi zl eme  3 artı ğı, 

%11. 49 çi nko kaybı yl a %34. 26 Zn,  %0. 51 Cu t enörl ü çi nko t e mi zl e me 2 artı ğı  ve  

%3. 31 çi nko kaybı yl a % 9. 63 Zn,  %5. 61 Cu t enörl ü çi nko süpür me devre 

konsantresi ni n çi nko veri mi ni  artır mak a macıyl a çi nko t e mi zl e me 1 devresi ne 

besl enmesi ne karar  veril mi ştir.  Bu şartlarda ol uşt urul an genel  akı m şeması  Şekil 

5. 10’da veril mekt edir. 
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Öğüt ül müş Cevher 

 

Şekil 5. 10. Ni hai Akı m Şe ması  

Kaba Cu Fl otasyonu 

Cu Süpür me  

Kaba Zn Fl ot asyonu   Zn Te mi zl e me 1 Zn Te mi zl e me 2 

Zn Te mi zl e me 3 

Zn Süpür me 1 

Zn Süpür me 2 

Ni hai Cu 

Konsantresi 

Ni hai Zn 

Konsantresi 

Ni hai Artı k 

Yeni den 

Öğüt me 

Değir meni  

Cu Te mi zl e me 
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5. 3. 2. Kol on Fl otasyonu Deneyl eri 

Kl asi k fl ot asyon deneyl erini n bakır  t e mi zl e me  i şle ml eri  sonucu bakır  t enör  ve veri mi 

açısı ndan el de edilen opti mu m sonuçl arı  pil ot  öl çekli  fl ot asyon kol onu ünit esi ne 

adapt e edebil mek i çi n, kl asi k fl ot asyondan elde edilen kaba bakır  konsantresi, 

laborat uvar  öl çekli  fl otasyon kol onuna uygulanmı ştır.  Böyl eli kl e te mi zl e me 

işle ml eri ni n, klasi k fl otasyon yeri ne kol on ünitesi nde yapıl ması amaçl anmı ştır. 

5. 3. 2. 1. Laborat uar Öl çekli Fl otasyon Kol onu Deneyl eri  

Pil ot  öl çekli  fl otasyon kol onu deneyl eri  i çi n gerekli  ol an çalış ma paramet rel eri ni 

belirle mek i çi n l aborat uar  öl çekli  fl ot asyon kol onunda ön deneyl er  niteli ğini  t aşı yan 

bir  seri  deneyl er  yapıl mıştır.  Para metre belirleme deneyl eeri nde aşağı daki  veriler 

sabit  t ut ul arak kol on çalış ma para metreleri  ol an hava hı zı,  yı ka ma  suyu mi kt arı  ve 

pul pt a katı oranl arı tespit edil mi ştir  

 pH         : 6. 50  

 Sodyu m sülfit ( Na2 SO3) : 200 g/t 

 Çi nko sülfat ( ZnSO4) : 800 g/t  

Laborat uar  öl çekli  fl otasyon kol onu ünitesi nde,  hava mi kt arı,  pül pt e katı  oranı  ve 

yı ka ma  suyu mi kt arı nı t espit  edebil mek a macı yl a yapılan deneyl erin sonuçl arı 

sırası yla, Tabl o 5. 22, Tablo 5. 23 ve Tabl o 5. 24’de göst eril mi ştir. 

Hava mi kt arı nı n t ayi n edildi ği  deneyl erde başl angıç şartı  ol arak pül pt e katı oranı  %5 

ol arak seçil mi ştir.  Ayrı ca hava mi kt arı  ve pül pt e katı  oranı  t ayi nl eri nde yı ka ma  suyu 

ilavesi yapıl ma mı ştır.  
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Tabl o 5. 22.  Hava Mi kt arını n İncel endi ği Kol on Flotasyonu Deney Sonuçl arı 

Yüzeysel Hava 

Hı zı (c m/ s) 
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

0. 83 

Konsantre 59, 3 7. 69 67. 7 6. 11 53. 2 

Artı k 40, 7 5. 38 32. 3 7. 90 46. 8 

BESLE ME 100. 0 6. 74 100. 0 6. 84 100. 0 

1. 11 

Konsantre 40. 0 7. 93 46. 7 6. 72 39. 2 

Artı k 60. 0 6. 05 53. 3 6. 93 60. 8 

BESLE ME 100. 0 6. 79 100. 0 6. 85 100. 0 

1. 39 

Konsantre 55. 0 7. 85 63. 2 6. 25 49. 8 

Artı k 45. 0 5. 59 36. 8 7. 71 50. 2 

BESLE ME 100. 0 6. 83 100. 0 6. 91 100. 0 

1. 67 

Konsantre 55. 3 7. 75 61. 8 6. 84 53. 3 

Artı k 44. 7 5. 92 338. 2 7. 13 46. 7 

BESLE ME 100. 0 6. 93 100. 0 6. 83 100. 0 

1. 95 

Konsantre 39. 1 7. 09 40. 3 6. 56 37. 7 

Artı k 60. 9 6. 75 59. 7 6. 95 62. 3 

BESLE ME 100. 0 6. 88 100. 0 6. 80 100. 0 

2. 22 

Konsantre 82. 1 7. 06 84. 6 6. 67 81. 0 

Artı k 17. 9 5. 90 15. 4 7. 16 19. 0 

BESLE ME 100. 0 6. 85 100. 0 6. 76 100. 0 

Tabl o 5. 22’da gör ül düğü üzere hava mi kt arı nı n i ncel endi ği  deneyl er  de 1. 11 c m/ s 

yüzeysel  hava hı zı nda eniyi  sonuçl ar  el de edil mi ştir. %46. 7 bakır  kazanma  veri mi  il e 

%7. 93 Cu, %6. 72 Zn içeren bakır konsantresi el de edil mi ştir. 

Pül pt e katı  oranı nı n et kisini n i ncel endi ği  deneyl erde yüzeysel  hava hı zı  1.11 c m/ s  ol arak 

sabit alı nmı ştır. 
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Tabl o 5. 23. Pül pte Katı Mi kt arı nı n Et kisi ni n İncelendi ği Kol on Fl ot asyonu Deneyl eri  

PKO 

( %)  
Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör  

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

5 

Konsantre 40. 0 7. 93 46. 7 6. 72 39. 2 

Artı k 60. 0 6. 05 53. 3 6. 93 60. 8 

BESLE ME 100. 0 6. 79 100. 0 6. 85 100. 0 

10 

Konsantre 38, 09 8. 02 44. 2 5. 95 33. 1 

Artı k 61, 91 6. 23 55. 8 7. 44 66. 9 

BESLE ME 100. 0 6. 91 100. 0 6. 88 100. 0 

15 

Konsantre 26, 3 9. 81 37. 6 5. 20 19. 7 

Artı k 73, 7 5. 82 62. 4 7. 54 80. 3 

BESLE ME 100. 0 6. 87 100. 0 6. 93 100. 0 

20 

Konsantre 50. 0 7. 92 57. 5 6. 20 44. 5 

Artı k 50. 0 5. 85 42. 5 7. 70 55. 5 

BESLE ME 100. 0 6. 88 100. 0 6. 95 100. 0 

Tabl o 5. 23’de gör ül düğü üzere,  %15 Pül pt e katı  oranı nda bakır  t enörü artmı ş  çi nko 

da fazl a bi  değişi klik olma mı ştır.  Bu sonuçl ar  al tında %37. 6 bakır  kazanma  veri mi 

ile %9. 81 Cu, %5. 2 Zn içeren konsantre el de edilmi ştir. 

Yı ka ma  suyu mi kt arı nı n et kisi ni n denendi ği  kolon fl ot asyonu deneyl erinde pül pt e katı 

oranı %15, hava mi kt arı 1. 11 c m/ s olarak sabit alın mı ştır. 
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Tabl o 5. 24 Yı ka ma Suyu Mi kt arı nı n Et kisi ni n İncel endi ği Kol on Fl ot asyonu Deneyl eri 

Yüzeysel 

Yı ka ma suyu  

Hı zı (c m/ s) 

Ürünl er 

Mi kt ar 

( %)  

Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör  

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

0. 17 

Konsantre 25. 0 10. 03 36. 6 5. 18 18. 7 

Artı k 75. 0 5. 79 63. 4 7. 51 81. 3 

BESLE ME 100. 0 6. 85 100. 0 6. 93 100. 0 

0. 22 

Konsantre 19. 23 9. 94 27. 6 5. 12 14. 3 

Artı k 80. 77 6. 20 72. 4 7. 29 85. 7 

BESLE ME 100. 0 6. 92 100. 0 6. 88 100. 0 

0. 28 

Konsantre 18. 18 10. 42 27. 5 5. 18 13. 9 

Artı k 81. 82 6. 09 72. 5 7. 14 86. 1 

BESLE ME 100. 0 6. 88 100. 0 6. 79 100. 0 

0. 33 

Konsantre 29. 41 8. 34 35. 9 5. 62 24. 1 

Artı k 70. 59 6. 00 64. 1 7. 36 75. 9 

BESLE ME 100. 0 6. 83 100. 0 6. 85 100. 0 

0. 39 

Konsantre 23. 53 8. 10 27. 6 5. 80 19. 8 

Artı k 76. 47 6. 55 72. 4 7. 23 80. 2 

BESLE ME 100. 0 6. 91 100. 0 6. 89 100. 0 

0. 45 

Konsantre 28. 57 7. 56 31. 7 6. 16 25. 3 

Artı k 71. 43 6. 52 68. 3 7. 26 74. 7 

BESLE ME 100. 0 6. 82 100. 0 6. 95 100. 0 

 



 73 

Tabl o 5. 24’de gör ül düğü üzere yüzeysel  yı ka ma suyu hı zı nı n 0. 28 c m/ s  olduğu değer 

de en i yi  sonuç alı nmı ştır  Bu sonuçl ar  altı nda %27. 5 bakır  kazanma veri mi  il e 

%10. 42 Cu, %5. 18 Zn içeren konsantre el de edilmi ştir. 

Fl ot asyon kol onu çalış ma para metreleri ni n belirlendi ği deneyl er sonucunda kl asti k 

si yah cevheri n fl ot asyon kol onunda zengi nl eştirilebil mesi içi n en i deal şartları n %15 

pül pt e katı oranı nda, 1. 11 c m/ s yüzeysel  hava hızı mi ktarı ve 0. 28 c m/ s yüzeysel 

yı ka ma suyu hı zı mi ktarı ol duğu  belirlenmi ştir. 

5. 3. 2. 2. Pil ot Öl çekli Fl otasyon Kol onu Deneyl eri 

Laborat uar  öl çekli  fl ot asyon kol onundan el de edilen para metrel eri  pilot  çöl çekli 

fl otasyon kol onuna adapte edebil mek a macı yl a;  10 c m çapı nda 6 m boyunda sevi ye 

sensörl ü,  ot omati k kontroll ü fl ot asyon kol onunda,  ortala ma  20 kg t üvenan cevherl e 

%15 pul pt e katı oranı nda bir seri deneyl er yapıl mı ştır. 

Şekil  5. 11’deki  akı m şeması  t aki p edilerek pil ot  öl çekli  fl ot asyon kol onuyl a yapıl an 

deneyl eri n kaba bakır  ve bakır  t e mi zl e me  devrel eri nde “köpük zonu kalı nlı kl arı” 

tespit  edil mi ş  ve sonuçlar  sırası yl a Tabl o 5. 25,  Tabl o 5. 26  ve Tablo 5. 27’ de 

göst eril mi ştir. 

Öğüt ül müş Cevher 

 

Şekil 5. 11. Kol on Fl ot asyonu Deneyl eri Genel Akı m Şe ması  

A. Ü. 1 

A. Ü. 2 
A. Ü. 3 

A. Ü. 4 

A. Ü. 5 

Cu Kons.  

Cu Süpür me Artı k 
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Tabl o 5. 25.  Kaba Bakır Devresi nde ve Bakır Temi zl e me Devresi nde Köpük Zonu  

                     150 c m Alındı ğı nda Kol on Fl ot asyonu Deney Sonuçl arı 

Ürünl er Mi kt ar( %)  
Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi     4, 02   13, 03   14, 23     8, 55     2, 72 

Ar a Ür ün 1   17, 00     4, 30   20, 02   14, 68   19, 77 

Ar a Ür ün 2   27, 26     2, 39   17, 70   14, 10   30, 45 

Ar a Ür ün 3     5, 63     7, 72   11, 81   10, 27     4, 58 

Ar a Ür ün 4     9, 46     9, 67   24, 85     9, 30     6, 97 

Cu Süpür me Artı k   36, 63     1, 16   11, 39   12, 23   35, 51 

BESLE ME 100. 00     3, 68 100. 00   12, 62 100. 00 

 

Tabl o 5. 26.  Kaba Bakır Devresi nde ve Bakır Temi zl e me Devresi nde Köpük Zonu  

                     100 c m Alındı ğı nda Kol on Fl ot asyonu Deney Sonuçl arı  

Ürünl er Mi kt ar( %)  
Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi      1, 15     19, 62     7, 19     6, 71     0, 60 

Ar a Ür ün 1    24, 96 4, 98   39, 62   18, 73   36, 22 

Ar a Ür ün 2      9, 01 2, 37     6, 81   10, 69     7, 46 

Ar a Ür ün 3      5, 97 6, 55   12, 47     9, 76     4, 52 

Ar a Ür ün 4      3, 64 8, 45     9, 80     7, 68     2, 17 

Ar a Ür ün 5      1, 49 9, 99     4, 74     7, 03     0, 81 

Cu Süpür me Artı k    53, 78 1, 13   19, 37   11, 57   48, 22 

BESLE ME 100. 0 3, 14 100. 00   12, 83 100. 00 

 

Tabl o 5. 25 ve Tabl o 5. 26’ de gör ül düğü üzere köpük zonu 150 c m seçil diği nde 3 kade me 

temi zl e me sonucunda %14. 23 bakır  kazanma  veri mi  il e %13. 03 Cu,  %8. 55 Zn i çeren 

bakır    konsantresi   alı nırken,  köpük  zonu  100  c m  seçil di ği nde  3  kademe  te mi zl e me  
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sonucunda %12. 04 bakır  kazanma  veri mi  il e %14. 18 Cu,  %6. 89 Zn i çeren bakır 

konsantresi ve 4 kade me temi zl e me sonucunda %7. 25 bakır kazanma verimi  ile %19. 62  

Cu,  %6. 71 Zn i çeren bakır  konsantresi  alı nmı ştır.  Bu şartlar  altı nda kaba bakır  fl ot asyon 

devresi nde köpük zonu kalı nlı ğı 100 c m ol duğu değerde daha i yi sonuçl ar ver mi ştir. 

Bakır  Te mi zl e me devresinde konsantre t enörünü dahada artırabil mek a macı yl a yapıl an 

deneyl erde köpük zonu kalı nlı ğı  azaltılarak 50 cm sevi yesi nde sabitlenmiş ve sonuçl ar 

Tabl o 5. 27’de göst eril mi ştir. 

Tabl o 5. 27. Bakır Te mi zleme Devresi nde Köpük Zonu 50 c m Alı ndı ğı nda Kol on   

                    Fl otasyonu Deney Sonuçl arı 

Ürünl er Mi kt ar( %)  
Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi      2, 13 19, 98   13, 33   6, 03     1, 00 

Ar a Ür ün 1    25, 36   4, 57   36, 05 16, 23   32, 08 

Ar a Ür ün 2      9, 72   0, 13     0, 39 12, 44     9, 43 

Ar a Ür ün 3      7, 24   6, 14   13, 82   8, 22     4, 64 

Ar a Ür ün 4      4, 93 12, 83   19, 67   6, 26     2, 41 

Cu Süpür me Artı k    50, 62   1, 07   16, 84 12, 78   50, 44 

BESLE ME 100. 0   3, 22 100. 00 12, 83 100. 00 

Tabl o 5. 26 ve Tabl o 5. 27 sonuçl arı  karşılaştırıldı ğında bakır  t e mi zl e me  devresi nde köpük 

zonu kalı nlı ğı  50 c m i ken 3 kade me  t e mi zl e me i şle mi  sonucu %13. 33 bakır  kazan ma 

veri mi  il e %19. 98 Cu,  %6. 03 Zn i çeren bakır  konsantresi  alı nırken bakır  t e mi zl e me 

devresi nde köpük zonu kalı nlı ğı  100 c m i ken ancak 4 kade me  t e mi zl eme  sonucunda 

%7. 25 bakır  kazanma  veri mi  il e %19. 62 Cu,  %6. 71 Zn i çeren bakır  konsantresi 

alı nabil mi ştir. 

Kl asti k si yah cevheri n flot asyon kol onunda zenginl eştirilebil mesi içi n;  

Kaba bakır devresi nde 

 pH    : 11. 30 

 Aer ophi ne 3418- A  : 150 g/t 

Bakır Süpür me devresi nde 

 Aer ophi ne 3418- A  : 25 g/t 
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Bakır temi zl e me 1 devresi nde: pH : 6. 50  

 Sodyu m sülfit ( Na2 SO3) : 200 g/t 

 Çi nko sülfat ( ZnSO4)  : 800 g/t 

Di ğer te mi zl e me devrel erinde ise reaktif kullanı m dozajı ½  oranı nda azaltılarak 

yapılan flot asyon kol onu deneyl eri sonucunda, en ideal şartları n %15 pül pt e katı 

oranı nda, 1. 11 c m/ s yüzeysel  hava hı zı mi kt arı ve 0. 28 c m/ s yüzeysel yı kama suyu 

hı zı mi kt arı ol duğu, kaba bakır devresi nde köpük zonu kalı nlı ğı nı n 100c m,  bakır 

temi zl e me devresi nde köpük zonu kalı nlı ğı nı n ise 50 c m ol duğu değerlerde en i yi 

sonuçl arı n alı ndı ğı belirlenmi ştir. 

5. 3. 3. Kl asi k Fl otasyon ile Kol on Fl otasyonu Deneyl eri ni n Karşıl aştırılması  

Fl ot asyon kol onu il e yapılan deneyl er  sonucunda,  bakır  t e mi zl e me  devresi nde köpük 

zonu kalı nlı ğı  50 c m i ken 3 kade me  t e mi zl e me i şle mi  sonucu %13. 33 bakır  kazan ma 

veri mi  il e %19. 98 Cu,  %6. 03 Zn i çeren bakır  konsantresi  alı nmakt adır.  Kl asi k Fl ot asyon 

yönt e mi  il e i ki  kademe  t e mi zl e meni n yapı ldı ğı  deney sonuçl arı Tabl o 5. 28’ de 

gör ül mekt edir. 

Tabl o 5. 28.  İki Kade me Te mi zl e meni n Yapıl dı ğı Kl asi k Fl ot asyon Deney Sonuçl arı  

Ürünl er Mi kt ar( %)  
Tenör 

( %Cu)  

Veri m 

( %Cu)  

Tenör 

( %Zn)  

Veri m 

( %Zn)  

Cu Konsantresi     2, 3 20, 18   13, 63   4, 23     0, 77 

Ar a Ür ün 1     2, 5   5, 94     4, 36 21, 30     4, 25 

Ar a Ür ün 2   36, 6   4, 49   48, 26   7, 06   20, 60 

Ar a Ür ün 3     2, 9 15, 05   12, 82   6, 47     1, 50 

Cu Süpür me Artı k   55, 7   1, 28   20, 93 16, 41   72, 88 

BESLE ME 100. 0   3, 41 100. 00 12, 54 100. 00 

Tabl o 5. 28’de görül düğü üzere 2 kade me te mi zl eme işle mi sonucu %13. 63 bakır 

kazanma veri mi ile %20. 18 Cu, %4. 23 Zn içeren bakır konsantresi alı nırken %20. 93 

bakır kaybı ve %72. 88 Zn kazan ma veri mi ile %1. 28 Cu, %16. 41 Zn içeren bakır 

süpür me devresi artı ğı alın mı ştır. 
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SONUÇLAR VE YORUMLAR 

Çayeli bakır işlet mel eri ne ait klasti k si yah cevherin seçi mli zengi nl eştir me i mkanı n 

araştırıl ması a macı yl a yapılan bu tez çalış ması nda el de edilen sonuçl ar ve yor uml arı 

aşağı da sunul makt adır. 

1.  Tüvenan cevher  üzerinde yapılan el ek anali zi  sonucunda mal ze meni n                    

% 52. 2’si - 3. 36 mm altına geç mi ştir. 

2.  Cevheri n mi neral oji k özelli kleri ni n t espit  edil mesi  a macı yl a Tüvenan Cevher’ 

den ( +4. 76 mm. )  hazırlanan parlak kesiti n cevher  mi kroskobu ile i ncelenmesi 

sonucu;  seçilen parçal ardan biri ni n az mi kt arda kı s men martitleş mi ş,  yani 

mag metit  ve he matite dönüşen ufak (en irileri  120- 130 mi kron)  manyetit  ve 

il mano manyetit  i çeren vol kani k kayaç ol duğu,  di ğerleri ni n i se değişi k cevher 

mi neral  paraj enezl eri,  mi kt arları  i çerdi kl eri  ve yapı,  doku göst erdi kl eri  t espit 

edil mi ştir 

3.  Mi kr oskopi k i ncel e mel er  sonucu parl ak kesitte haci msel  çoğunl ukl arı na göre 

sırası yla pirit,  sfal erit,  kal kopirit,  bor nit,  mar kasit,  gal enit,  fahl erz (t ennannit -

tetraedrit)  ve koveli n gi bi  cevher  mi neralleri  gözlenmi ştir.  Nu muneni n ana gang 

mi neralleri  kuvars  ve barittir.  Ayrı ca çok az mi kt arda  da kalsit  ve dol omit 

izlenmi ştir.  

4.  Cevher  i çerisi nde bul unan  sfal erit-1 t anel eri genel de 0. 1 mm boyutl arı n 

üzeri ndedir.  Bu t ür  sfalerit  i çi nde çok ufak kalkopirit  ayrılı m ve  kapanı ml arı 

bul unmakt adır.  Kal kopirit  ayrılı ml arı nı n öğüt me sonucu sfal eritten ayrıl ması  yani 

serbestleş mesi i mkansı zdır.  

5.  Yapıl an mi nerol oji k etüdl er  sonucunda cevher  i çerisi nde çok i nce kristalli 

koll ofor m dokul u pirit-3 mi neralleri ni n bul unduğu gözl e ml en mi ştir.  Bu mi nerali n 

birli kte bul unduğu cevher  mi neralleri nden öğüt me sonucu ayrılı p serbestleş mesi 

ol dukça zordur.  
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6.  Cevherde çok az mi kt arlarda bul unan Bor nit  tanel eri  genel de 100 mi kr onun 

altı nda boyutlara sahi ptir.  

7.  Kal kopiritin öğüt me  sonucu serbest  hal e geç mesi i çi n,  cevheri n çok i nce (30- 35 

mi kr onun altı na)  öğütül mesi  gerekmekt edir. Bu t ane boyut unda öğüt me 

sonucunda bile kal kopiritin bir kıs mı kenetli hal de kal acaktır.  

8.  Cevheri n serbestleş me  boyut u ol an –38 mi kron boyut una i nebil mek i çi n yapılan 

öğüt me  deneyl eri  sonucunda,  60 daki kalı k öğüt me  süresi nde,  cevheri n 

%83. 9’nun –38 mi kron boyut una i ndiril di ği belirlenmi ştir.  

9.  Deneyl ere esas  t eşkil  eden,  t üvenan kl asti k siyah cevheri n ki myasal  anali zi 

sonucu cevherde %3. 24 Cu,  % 11. 91 Zn %23. 93 Fe ve %0. 58 Pb bulunduğu 

tespit edil mi ştir. 

10.   Cevher  zengi nl eştir me çalış mal arı  kapsa mı nda yapılan ön deneyl erde çeşitli 

devre düzenl eri  üzeri nde deneyl er  yapıl mı ş  ve özelli kle kaba bakır  devresi nde 

verilen  5 daki kalı k kı vam s üresi ni n yet ersiz ol duğu belirlenmi ştir.  Tabl o 5. 7’ de 

gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi nin bir  kade me  t e mi zl enmesi  il e 

el de edilen konsantrede %20. 87 bakır  kazanma  veri mi  il e %7. 11 Cu ve  %11. 88 

Zn;  bakır  süpür me devresi nde  %40. 69 bakır  kazanma  veri mi  il e %7. 88 Cu ve 

%7. 40 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de edil mi ştir.  Çi nko devresi nde i se %24. 97 

çi nko kazanma  veri mi  il e %56. 60 Zn ve %1. 37 Cu t enörl ü çi nko konsantresi  el de 

edil mi ştir. Tabl o 5. 8’den de gör ül düğü üzere,  bakır  t e mi zl e me  ile bakır  süpür me 

devre  konsantreleri nin birleştirilerek bir  kade me  t e mi zl enmesi  i şle mi ni n 

yapıl dı ğı  deneyden el de edilen konsantrede,  %48. 67 bakır  kazanma  verimi  il e 

%11. 63 Cu ve %8. 68 Zn el de edil mi ştir.  Tabl o 5. 9’da gör ül düğü üzere deney 

sonucunda %25. 63 bakır kazanma  veri mi  il e %8. 03 Cu ve  % 11. 02 Zn içeren 

bakır  konsantresi  el de edil mi ştir.  Artı kda i se %40. 85 bakır  kaybı  ol uşmuşt ur.  

Tabl o 5. 10’da gör ül düğü üzere bakır  t e mi zl eme  devresi nde %33. 38 bakır 

kazanma  veri mi  il e %10. 05 Cu ve  %10. 73 Zn,  bakır  süpür me devresi nde % 25. 95 

bakır  kazanma  veri mi  ile %6. 53 Cu ve % 7. 94 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de 

edil mi ştir.  Bakır  t e mi zl eme  devresi  artı ğı nda i se %32. 38 bakır  kaybı  ol uşmuşt ur.  

Tabl o 5. 11’de gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi  ile bakır  süpür me 

konsantreleri ni n  i ki  kade me  t e mi zl e me i şle mi ni n yapıl dı ğı  deneyde %23. 22 
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bakır  kazanma  veri mi  il e %17. 91 Cu ve %7. 28 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de 

edil mi ştir.  

11.  Ön deneyl er  sonucunda iyi  sonuçl ar  el de edile medi ği  i çi n Fl ot asyon devreleri  t ek 

tek el e alı nı p her  bir  devre i çi n ayrı  ayrı  para metreler  i ncel enmi ştir.  Kaba bakır 

devresi  üzeri nde reaktif  mi kt arları nı n i ncel endi ği deneyl erde 10 daki kalı k kı va m 

süresi  sonucunda Tabl o 5. 12’de gör ül düğü üzere 150 g/t  ve 200 g/t  Aer ofi ne 

3418- A mi kt arları nda bi rbirine yakı n değerler  elde edil mi ştir.  150 g/t  reaktif 

mi kt arı nda %55. 07 bakır  kazanma  veri mi  il e %5. 23 Cu ve %12. 03 Zn içeren 

bakır  konsantresi,  200 g/t  reaktif  mi kt arı nda %51. 07 bakır  kazanma  verimi  il e 

%5. 21 Cu ve  %12. 80 Zn i çeren kaba bakır  konsantresi  el de edil mi ştir.  150 g/t 

reaktif  mi kt arı nda bakır  kazanma  veri mi ni n daha yüksek ol ması  ve aşırı  reaktif 

kullanı mı nı önle mek a macı yl a reaktif mi ktarı 150 g/t olarak seçil mi ştir. 

12.  Aer ofi ne 3418- A reaktifi nden 150 g/t  kullanıl ması yl a gerekli  ol an kı va m  

süresi ni  belirle mek a macıyla yapılan deneyl erde 15- 20 ve 25 daki ka süreleri nde 

deneyl er  yapıl mı ştır.  Tablo 5. 13’de gör ül düğü gi bi  kı va m süresi ni n artırıl ması  il e 

bakır  t enörleri  art makt a çi nko t enörleri  i se azal makt adır.  20 daki ka kı va m 

süresi nde %66. 01 bakır  kazanma  veri mi  il e %6. 89 Cu ve %7. 10 Zn i çeren kaba 

bakır  konsantresi  el de edilirken %33. 99 bakır  kaybı  il e %1. 52 Cu,  %14. 15 Zn 

içerenartı k alı nmı ştır.  20 daki ka il e 25 daki ka arası nda bakır  ve çi nko t enörleri 

açısı ndan fazl a bir  farklılık ol ma ması na rağmen süreyi  kı salt ma açısı ndan 20 

daki kalı k süreni n uygun ol duğu belirlenmi ştir. 

13.  Aer ofi ne 3418- A reaktifi nden 150 g/t  kullanılıp 20 daki ka kı va m süresi ni n 

veril di ği  kaba devre sonunda el de edilen artı k i çindeki  %33. 99’l uk bakır  kaybı nı 

azalt mak a macı yl a yapılan süpür me deneyl eri nde önce 25 g/t  Aer ofi ne 3418- A 

reaktifi  kullanılarak kıva m süresi ni n et kisi  incel enmi ş  ve Tabl o 5. 14’de 

gör ül düğü üzere 15 dakikalı k kı va m süresi nde %42. 49 bakır  kazanma  veri mi  il e 

%7. 31 Cu,  %16. 83 Zn i çeren ara ür ün niteli kli  bakır  konsantresi  el de edilirken 

%1. 01 Cu, %15. 25 Zn tenörl ü artı k alı nmı ştır.  

14.  En i yi  sonuç ol arak el de edilen 15 daki kalı k kı va m süresi nde reaktif  mi ktarı nı n 

et kisi ni n i ncel endi ği  deneyl erde Aer ofi ne 3418-A r eaktifi nden 25 g/t’la birli kt e 

50 g/t  ve 75 g/t  mi kt arları  da denen mi ş  ve Tabl o 5. 15’de gör ül düğü üzere reaktif 
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mi kt arı  arttı kça bakır  t enörleri ni n düş mekt e Çi nko t enörl eri ni n i se yüksel mekt e 

ol duğu gör ül müşt ür.  25 g/t  Aer ofi ne 3418- A rektifi  kullanıl dı ğı  za man %42. 49 

bakır  kazanma  veri mi  ile %7. 31 Cu,  %16. 83 Zn i çeren ara ür ün niteli kli 

konsantre el de edil mi ştir.  Bu çalış manı n ana a maçl arı ndan biri  bakır  t enörleri ni n 

artırılıp çi nko t enörlerini n azaltıl ması  ol duğu i çi n ve de süpür me devresi 

konsantresi nde el de edi len çi nko t enörünün çok yüksek ol ması  dol ayısı yl a, 

süpür me devresi nde el de edilen ara ür ün niteli kli  konsantreye başka bir i şl e m 

uygul anmayı p konsantre içi nde bul unan bağlı  t aneleri n genel  akı m şe ması  içi nde 

kontroll ü bi  şekil de t ekrar  öğüt ül üp serbestleş mesi  sağl anarak kaba bakır 

fl otasyon devresi ne beslenmesi  uygun gör ül müştür.  Süpür me devresi nden el de 

edilen %89. 93’l ük %15. 25 Zn i çeren artı ktan çi nkoyu kazanmak i çi n devre artı ğı 

daha sonraki deneyl erde çi nko devresi ne besl enmi ştir: 

15.  Kaba bakır  devresi nde 150 g/t  Aer ofi ne 3418- A reaktifi ni n 20 daki ka 

kı va ml anması yl a el de edilen kaba bakır  konsantresi ni n t e mi zl e me  i şle mi ni n 

yapıl dı ğı  deneyl erde bakır  t enör  ve veri mi ni  artır mak çi nko t enör ünün i se 

düşür mek a macı yl a il k önce 3418- A ve Sodyu m Sülfit  reaktifleri  birli kt e 

kullanıl mı ş  ve bu reaktifler  i çi n en uygun kı va m süresi  t espit  edil mi ştir.  Sodyu m 

Sülfit  pH:  7 ni n üst ünde büt ün sülfürleri  bastırdığı  pH:  7 ni n altı nda i se bakır  

harici ndeki  sülfürleri  bastırdı ğı  bili ndi ği  i çi n asi dik ort a mda yapılan deneyl erde 

kı va m sürel eri  10 15 ve 20 daki ka ol arak belirlenedi.  Deneyl eri n sonucunda 

Tabl o 5. 16’de gör ül düğü üzere kı va m süresi  arttıkça bakır  ve çi nko t enörleri 

düş mekt edir.  En i yi  sonucun alı ndı ğı  10 daki kalık kı va m süresi nde %11. 88 Cu, 

%5. 42 Zn içeren konsantre el de edil mi ştir. 

16.  !0 daki kalı k kı va m süresi nde Aer ofi ne 3418- A mi kt arı  sabit  t ut ul arak Sodyu m 

Sülfit  mi kt arı nı n değiştiril di ği  deneyl erde Sodyu m Sülfit  mi kt arı nı n artması yl a 

bakır  i çeri kl eri ni n arttı ğı çi nko i çeri kleri ni n i se azal dı ğı  gör ül müşt ür.  Sodyu m 

Sülfit  mi kt arı nı n artışı  çi nko mi neralleri üzeri nde canl andırıcı  et ki 

yap makt adır. Tabl o 5. 17’de gör ül düğü üzere Na2 SO3  mi kt arı  arttı kça bakır 

tenörleri  düş mekt e çi nko t enörl eri  i se art makt adır.  Te mi zl e me devrel eri nde 100 

g/t  Na2 SO3  reaktifi  kullanıl dı ğı   za man %11. 88 Cu,  %5. 42 Zn i çeren konsantre 

el de edil mekt edir. 
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17.  Aer ofi ne 3418- A reaktifi  ile Sodyu m Sülfit  reaktifi ni n birarada kullanıl dı ğı 

deneyl erde bakır  i çeri ğini n art ması na rağmen i stenilen düzeyde ol ma ması  ve 

Sodyu m Sülfit  mi kt arı nın fazl a mi kt arda kullanı mı nı n çi nko mi neralleri ni  de 

canl andırdı ğı  göz önüne alı narak çi nko mi neralleri  üzeri nde bastırıcı  et kisi  ol an 

Çi nko Sülfat  reaktifi ni n Sodyu m Sülfitle birli kte kullanıl ması nı n i ncel enmesi ne 

karar  veril mi ştir.  Başl angı çta 800 g/t  Çi nko Sül fat  ve 100 g/t  Sodyu m Sülfit 

reaktifleri ni n birli kte kullanıl dı ğı  deneyl erde kı vam s üresi ni n et kisi  i ncel enmi ş  ve  

Tabl o 5. 18’de gör ül düğü üzere kı va m süresi ndeki  artışı n  bakır  t enörleri ni 

düşürürken,  çi nko t enörleri ni  ise artırdı ğı  gör ülmüşt ür.  10 daki ka kı vam s üresi 

veril di ği  za man %30. 90 bakır  kazanma  veri mi  ile %16. 48 Cu,  %5. 43 Zn i çeren 

konsantre el de edil mi ştir. 

18.  800 g/t  Çi nko Sülfat  reaktifi ni n 10 daki ka kı va m süresi nde sodyu m Sülfitle 

birli kte kullanı mı nı n i ncel endi ği  deneyl erde;  Na2 SO3  mi kt arı ndaki  artış  Tabl o 

5. 19’da gör ül düğü üzere çi nko t enörl eri ni  artır makt a reaktif  kullanı m mi ktarı  200 

g/t  değeri ni  aştı ğı  zaman i se bakır  t enörünü düşür mekt edir.  Temi zl e me 

devrel eri nde 200 g/t  Na2SO3  reaktifi  kullanıl dı ğı   za man %30. 99 bakır  kazan ma 

veri mi ile %17. 83 Cu, %5. 56 Zn içeren konsantre el de edil mekt edir.  

19.  200 g/t  Sodyu m Sülfit  mi kt arı nı n 10 daki ka kıva m süresi nde en i yi  sonuçl arı 

ver mesi  üzeri ne bu sefer çi nko Sülfat  mi kt arı nı n denendi ği  deneyl er  yapılmı ştır. 

Tabl o 5. 20’de gör ül düğü üzere ZnSO4  mi kt arındaki  artış çi nko t enörleri ni 

artır makt a reaktif  kullanı m mi kt arı  800 g/t  değeri ni  aştı ğı  za man i se bakır 

tenörünü düşür mekt edir.  Te mi zl e me devrel erinde 800 g/t  Na2 SO3  reaktifi 

kullanıl dı ğı   za man %30. 99 bakır  kazanma  veri mi  il e %17. 83 Cu,  %5. 56 Zn 

içeren konsantre el de edil mekt edir. 

20.  Kl asi k fl ot asyon deneyl eri  sonucunda el de edilen opti mu m sonuçl ar  kull anıl arak 

bakır  ve  çi nko devresi nin ko mpl e fl ot asyonunun yapıl dı ğı  deneyl er  sonucunda 

Tabl o 5. 21’de gör ül düğü üzere kaba bakır  devresi  konsantresi ni n bir  kade me 

temi zl enmesi  il e el de edilen konsantrede %22. 22   bakır  kazanma  veri mi  il e 

%17. 21  Cu ve  %5. 51 Zn el de edil mi ştir.  Çi nko devresi nde i se %38. 22 çi nko 

kazanma  veri mi  il e %61. 48 Zn ve %0. 3 Cu t enörl ü çi nko konsantresi  el de 

edil mi ştir.  



 82 

21.  Bakır  fl ot asyon devresinde el de edilen %9. 93 bakır  kazanma  verimi  il e          

%6. 84 Cu,  %19. 53 Zn t enörl ü ara ür ün niteli kli  ara ür ün niteli kli  bakır  süpür me 

devre konsantresi  ile %47. 88 bakır  kaybı yl a %4. 87 Cu, % 7. 23 Zn t enörl ü ara 

ür ün niteli kli  ara ür ün niteli kli  bakır  t e mi zl e me artı ğı  bakır  veri mi ni  artır mak 

a macı yl a,  yet erli  serbestleş me  boyut una ul aşabilmek i çi n,  kontroll ü bir  şekil de 

öğüt ül üp kaba bakır  fl otasyonu devresi ne t ekrar  besl enmesi ne karar  verilmi ştir. 

Çi nko devresi nde el de edilen %4. 42 çi nko kaybı yl a %30. 03 Zn,  %2. 06 Cu 

tenörl ü çi nko t e mi zl e me 3 artı ğı,  %11. 49 çi nko kaybı yl a %34. 26 Zn,  %0. 51 Cu 

tenörl ü çi nko t e mi zl e me  2 artı ğı  ve  %3. 31 çi nko kaybı yl a % 9. 63 Zn,  %5. 61 Cu 

tenörl ü çi nko süpür me devre konsantresi ni n çi nko veri mi ni  artır mak amacı yl a 

çi nko te mi zl e me 1 devresi ne besl enmesi ne karar veril mi ştir. 

22.  Fl ot asyon Kol onu çalış ma  para metreleri ni n belirlendi ği  deneyl erde hava mi kt arı, 

pül pt e katı  oranı  ve yı ka ma suyu mi kt arları  i ncel enmi ştir. Tabl o 5. 22’de 

gör ül düğü üzere hava mi kt arı nı n i ncel endi ği  deneyl er  de en i yi  sonuçlar  1. 11 

c m/ s  yüzeysel  hava hı zı  mi kt arı nda el de edil miştir.  Deney sonucunda %46. 7 

bakır  kazanma  veri mi  ile %7. 93 Cu,  %6. 72 Zn i çeren bakır  konsantresi  el de 

edil mi ştir.  Pül pt e Katı  oranı nı n i ncel endi ği  para metre deneyl eri nde Tabl o 5. 23’ de 

gör ül düğü üzere,  %15 Pül pt e katı  oranı nda bakır t enör ü art mı ş  çi nko da fazl a bi 

değişi klik ol ma mı ştır.  Bu sonuçl ar  altı nda %37. 6 bakır  kazanma  veri mi  il e %9. 81 

Cu,  %5. 20 Zn i çeren konsantre el de edil mi ştir.  Yı ka ma suyu mi kt arları nı n 

belirlendi ği  deneyl erde i se Tabl o 5. 24’de gör ül düğü üzere yüzesel  yı ka ma suyu 

hı zı  mi kt arı nı n 0. 28 c m/ s  ol duğu değer  de en i yi  sonuç alı nmı ştır  Bu sonuçl ar 

altı nda %27. 5 bakır  kazan ma  veri mi  il e %10. 42 Cu,  %5. 18 Zn i çeren konsantre 

el de edil mi ştir.  Kl astik si yah cevheri n pil ot öl çekli  fl otasyon kolonunda 

zengi nl eştirilebil mesi  i çin gerekli  ol an çalış ma para metreleri ni n belirlen mesi 

a macı yl a yapılan para metre belirle me deneyl erinde %15 pul pt a katı  oranı,  1. 11 

c m/ s  yüzeysel   hava hızı  mi kt arı  ve 0. 28 c m/ s  yüzeysel   yı ka ma  suyu hı zı  

mi kt arı nı n en uygun sonuçl arı verdi ği belirlenmi ştir.  

23.  Pil ot  öl çekli  fl otasyon kol onu ile yapılan deneyl er  sonucunda köpük zonu 

kalı nlı ğı  kaba bakır  devresi nde 100 c m,  bakır  t emi zl e me  devrel eri nde i se 50 c m 

ol arak bul unmuşt ur. 
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24.  Opti mu m şartlarda yapılan kol on fl ot asyonu deneyl eri  sonucunda 3 kade me 

temi zl e me i şle mi  il e %13. 23 bakır  kazanma  verimi  il e % 19. 98 Cu,  % 6 . 03 Zn 

içeren bakır konsantresi el de edil mi ştir.  

25.  Yapıl an kl asi k fl ot asyon deneyl eri nde kaba bakır  devresi  konsantresini n 2 

kade me  t e mi zl enmesi  il e % 13. 63 bakır  kazanma  veri mi  il e % 20. 18 Cu,  % 4. 23 

Zn içeren bakır konsantresi el de edil mi ştir. 

26.  Çayeli  bakır  cevherleri  yüzey özelli kleri  bakı mı ndan çabuk oksitlenen bir  yapı ya 

sahi ptir.  Fl ot asyon kol onuna besl e mek a macı yl a gerekli  ol an 20 kg ci varı ndaki 

cevheri n mevcut  şartlarda öğüt me  i şle ml eri ni n çok uzun süre al ması ndan dol ayı 

cevher  bu za man dili mi  içerisi nde oksitlenmekt edir.  Öğüt me  süreci nde cevheri n 

oksitlenmesi,  kol on i çerisi nde siste mi n dengeye gel ebil mesi  i çi n uzun bir  za man 

geç mesi  bu za man dilimi  i çerisi nde kullanılan r eaktifleri n cevher  üzeri ndeki 

et ki nli k kabili yetleri ni n azal ması  gi bi  sebepl erden dol ayı;  l aborat uar  şartları nda 

yapılan kol on fl ot asyonu deneyl eri nde,  kl asi k fl otasyon deneyl eri ne kıyasl a 

başarılı sonuçl ar el de edileme mi ştir. 
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