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ÖZET 

 

Kayseri- Za mantı  böl gesinde bul unan oksit  kurĢun-çi nko cevherleri ni n sel ektif  ol arak 

zengi nl eĢtiril mesi bu tezin konusunu ol uĢt ur makt adır.  

Böl geden daha önce alınan nu mune ile sonradan getirilen t e msili  ör nekl eri n 

karıĢtırıl ması ile hazırlanan numune üzeri nde zengi nl eĢtir me deneyl eri yapıl mı Ģtır. 

KarıĢı m nu munesi ni n i lk ol arak fi zi ksel  ki myasal   ve  mi neral oji k özelli kleri 

belirlenmi Ģtir.  Yapılan orji nal  boyut  dağılı mı  analizi nde,  mal ze meni n %65’e yakı n 

bir  kı s mı nı n 3. 36 mm altında ol duğu sapt anmı Ģtır. KarıĢı m nu munesi,  %11. 50 Zn ve 

%9. 81 Pb i çer mekt edir. Nu muneyl e önceli kl e,  Rusya’da geliĢtirilen bir pr osesi n 

uygul a ması  ol arak zenginl eĢtir me ön deneyl eri  yapıl mı Ģ,  ancak arzul anan sonuçl ar 

el de edil me mi Ģtir. 

Fl ot asyon deneyl eri nde önce kurĢunun yüzdür ül mesi,  daha sonra çi nkonun kazanı mı 

hedeflenmi Ģtir.  Fl ot asyon ön deneyl eri nde kurĢun i çi n en i yi  sonuç;  doğal  pH,  0. 1 

mm altı boyut ve %25 PKO ol arak belirlenmi Ģtir.  

Ort al a ma  %13 Zn i çeri ği il e artı kda yer  al an çi nkonun zengi nl eĢtiril mesi  içi n,  gravit e 

ve manyeti k ayır ma deneyl eri  yapıl mı Ģtır.  Gravite yönt e ml eri nden MGS i l e 

çalıĢıl mı Ģ,  en uygun sonuç;  0
o  

açı,  6 lt/ dk yı ka ma suyu ve  200 dev/ dk t a mbur  hı zı nda 

alı nmı Ģtır.  Buna göre,  %14. 96 Zn i çeren kosantre,  %41. 61 kazanma  veri mi  el de 

edil mi Ģtir.  

Ma nyeti k ayır ma ise kuru ve yaĢ manyeti k ayır ma ol mak üzere yapıl mı Ģtır.  

Döner  di skli  manyeti k ayırıcı da 5 a mper de yapılan deneyl erde,  manyeti k ol mayan 

ür ündeki Zn içeri ği %20. 38, kazanma veri mi ise %19. 25 ol arak belirlenmi Ģtir.  

YaĢ  manyeti k ayır ma deneyi  sonucunda;  3 amper  akı m Ģi ddeti nde el de edil en 

manyeti k ol mayan ürün, %26. 24 met al kazanma veri mi ile %15. 89 Zn  içermekt edir.  

Son ol arak yapılan kolon fl ot asyonu deneyl erinde i se önceli kle l aborat uar  çaplı 

küçük kol on kullanıl mı Ģ  ve 225 lt/saat  hava mi ktarı,  %20 PKO ve 10 lt/saat  yı ka ma 

suyu değerleri  opti mu m koĢullar  ol arak belirlenmi Ģtir.  Sonrası nda i se bu değerl er 

pil ot  ti p büyük kol ona  adapt e  edil mi Ģ  ve  optimu m  koĢullarda yapıl an t e mi zl e me 

deneyl eri nde % 61. 22 Pb i çeren konsant e,  % 80. 55 met al  kazanma  verimi  il e el de 

edil mi Ģtir. 
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SUMMARY 

“RECOVERY OF OXI DE LEAD AND ZI NC ORES I N ZAMANTI REGI ON”  

The obj ecti ve of  t his  study i s  t he recovery of  the ores  of  oxi de,  l ead and zi nc 

obt ai ned from Za mantı, Kayseri  sel ecti vel y using vari ous  t echni ques.  A mi xi ng 

sa mpl e was used i n all experi ments.  

In or der  t o charact erize t he sa mpl e,  t he chemi cal,  physi cal  and mi neral ogi cal 

pr operties  of  t he mi xi ng ti me were det er mi ned.  The screen anal yses  show t hat  65 % 

of  t he mi xi ng sa mpl e re mai ns  under  3. 36 mm.  I n additi on t o t his,  t he che mi cal 

anal ysis shows t hat t he mixi ng sa mpl e consists of 11. 50 % Zn and 9. 81 % Pb.  

First,  pre-experi ments  were carried out  usi ng t he speci al  pr ocess  practiced i n Russi a. 

Ho wever,  l ead and zi nc coul d not  be separated i n an opti mu m contents  and 

recoveries.  Si nce t hey were not  obt ai ned sel ecti vel y i n fl ot ati on experi ment s,  it  was 

deci ded t o gai n Zn i n a  gang pr oduct.  As  a  result  of  t he experi ment,  t he best  result  f or 

Zn i n pre-fl otation experi ments  was  obt ai ned at  nat ural  pH,  under  0. 1 mm and 25 % 

of pul p densit y.  

Zi nc consisti ng of  13 % Zn gai ned i n t he gang product  was  tried t o recover y usi ng 

gravit y and magnetic separati ons.  MGS was  used as  a  gravit y separat or.  The 

opti mu m r esult  was  obt ained at  0
o

 angl e,  6 l/ mi n.  cl eani ng wat er  and 200 r pm r oll 

speed.  Fi nall y,  It  i s  gained a  concentrate contai ni ng 14. 96 % Zn with 41. 61 % 

recovery.  

The magnetic recovery was  perfor med as  a  dr y and wet  magnetic separati on. 

Ma gnetic recovery usi ng a r oll  t ype rare eart h magnetic separat or  at  5 a mpere reveals 

that  a non- magnetic pr oduct  cont ai ni ng 20. 38 % Zn wit h t he 19. 25 % r ecover y was 

obt ai ned.  Wi t h wet  magnetic separat or  experiment  at  3 a mpere;  non- magneti c 

pr oduct obt ai ni ng 26. 24% recovery and 15. 89 % Zn were cont ai ned.   

In col umn fl ot ation experi ments,  i nitiall y l aborat ory usage col umns  wi t h s mall 

di a met er  was  used and 225 lt/ hour  air  fl ow,  20 % pul p densit y and 10 lt  /  hour 

washi ng wat er  were det er mi ned as  opti mu m conditions.  For  t he f urt her  stage,  t hese 

rati o were applied t o t he col umn wit h a bi gger di a met er  and t he co mpound t hat 

cont ai ned 61. 22 % Pb wi th 80. 55 % met al  pr oductivity rati o was  obt ai ned at  cl eani ng 

experi ments perfor med in opti mu m conditi ons.    
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 1 

1. Gİ Rİ Ş 

Kurşun-çi nko madenciliği  ve met al urjisi  dünya çapı nda büyük bir  sanayi  kol u ol up, 

topla m kurşun met al  üreti mi;  çeli k,  al ümi nyu m,  bakır  ve çi nkodan sonra beşi nci 

sırada yeral mı ştır.  Dünya kurşun üreti mi,  primer  kaynakl arı n yanısıra,  i ki ncil 

kaynakl ar  denilen,  eski  hur da kaynakl ardan da gerçekleştiril mekt edir.  Rafine  kurşun 

değişi k kullanı m al anlarında ve al aşı ml arı n üretimi nde de kullanıl makt adır.  Pi yasada 

ana ür ün  bazı nda,  ha m kurşun,  rafi ne kurşun ve anti muanlı  kurşun ol arak 

tanı ml anmakt adır.  Çi nko i se kullanı m açısı ndan de mi r  dı şı  met aller i çerisi nde 

al ümi nyu m ve  bakırdan sonra gel en en öne mli  üç met al den biri dir.  Bu üç met ali n 

kullanı m a macı,  de mir  ve çeli ği n kor ozyona karşı  direnci ni n arttırıl ması,  dökü m 

sanayi nde kullanılan özel  al aşı ml ar  ve pi ri nç al aşı mı  yapı mı dır.  Di ğer  kull anı m 

al anl arı ise, çi nko pl akal ar, çatı kapla ma mal ze mesi, lasti k sanayii ( ZnO ol arak) dir.  

Tür ki ye kurşun-çi nko cevher  üreti mi  sülfürl ü ve oksitli  cevherlerden yapı l makt adır. 

Cevher  üreti mi  sonrası  elde edilen konsantreleri n izabe ve rafi nasyonu,  ül ke mi zde bu 

konuda çalışan t esislerin ol ma ması  nedeni yl e,  yurt  dı şı nda geçi ci  i hraç yol u il e 

gerçekl eştiril mekt edir.  Sülfürl ü cevherler  dı şı nda oksitli  çi nko-kurşun cevherl eri ni n 

değerlendiril mesi  ise,  kapan madan önce Çi nkur  tesi sleri nde Wael z pr osesi  ile met al 

çi nko kazanı mı  gerçekleştiril mekt e,  cevher  bünyesi nde bul unan kurşun,  li ç artı ğı 

ol arak alınarak depol anmakt aydı[4, 5, 6].  

Oksit  kurşun-çi nko cevherleri ni n zengi nl eştiril mesi  günü müzde sorun t eşkil 

et mekt edir.  Özgül  ağırlık farkı  ve manyeti k ayır ma ile zengi nl eştir mede met al 

kurtar ma veri ml eri  % 50’ler  ci varı nda kal makt adır.  Oksit  cevherlerini n kl asi k 

fl otasyonunda da veri m açısı ndan yet erli  düzeye ul aşıla ma makt adır.  Çi nkur’un 

kapan ması  il e de Tür kiye öne mli  öl çüde kurşun ve çi nko it hal  et mek zor unda 

kal mı ştır. 

Bu konuyl a il gili  ol arak 1983 yılı nda Zamantı  yöresi  Oksit  çinko- kurşun 

cevherleri yle il gili  ol arak zengi nl eştir me araştırması  yapıl mı ştır.  Özelli kle fl ot asyon 

yönt e mi ni n uygul anabilirliği ni  gör mek a macı yl a  yapılan fl ot asyon araştırmal arı nda 
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kurşunda bir  zengi nl eştir me sağl anmı ş,  fakat çi nkoda bir  ayrıl ma mü mkün 

ol ma mı ştır[8]. 

Yüksek oranda oksitlenmi ş  Bal ya kurşun-çi nko atı kları  ile yapılan araştırmada  uygun 

met al kurtar ma veri ml erinde kazanı ml ar ol madı ğı gözl enmekt edir.[7]. 

Yapıl an di ğer  bir  çalış mada i se i nce t anel erin nor mal  fl ot asyonunda gang 

mi neralleri ni n köpüğe karış ması  ve kı ymetli  mineral  kaybı  nedenl eri yle yüksek 

veri m el de edile mediği nden bu sorunun çöz münde kol on fl ot asyonu 

öngör ül mekt edir[25].  

Yi ne i nce t aneli  cevherleri n fl ot asyonunda 0. 1 m*1. 9 m boyut unda karıştır ma 

düzeneği ne sahi p kol onlarla yapılan çalışıl mal arda;  karıştır ma hı zı  il e hava ve  şl a m 

oranl arı  öne mli  değişkenlerdir.  Zengi nl eştir meni n iyi  ol abil mesi  açısı ndan sel ektif  bir 

ayır ma yapabil mek i çi n kol onun değişken çalışma  para metreleri nde,  çeşitli  boyut 

aralı kları dene mesi ol uml u sonuçl ar ver mekt edir[26].  

Başka bir  çalış mada i se opti mu m fl ot asyon şartları  ile birleştirilen sülfürlü ol mayan 

mi neral  yüzeyi ni n sıfır yük nokt ası,  canl andırma  ve  bastır ma reaksi yonl arı  i çi n 

opti mu m şartları n nicel fizi ko-ki myasal biçi mde çıkarı mı ile açı kl anmakt adır[27].  

Yi ne yapılan bir  di zi  l aborat uvar  öl çekli  fl otasyon deneyi nden el de edilen veriler, 

sülfürl ü ol mayan gangın davranı mı nı  ve bunun su veri mi ne ol an bağlılı ğı nı n 

araştırıl ması nda kullanılmı ştır.  Sonuçl ar  serbest  gang veri mi ni n su veri mi ne kuvvetli 

bir bağlılı k göst erdi ği ne işaret et mekt edir[28].  

Bu t ez kapsa mı nda,  Al adağ böl gesi  oksit  kurşun-çi nko cevherl eri ni n 

zengi nl eştiril mesi  a maçl an makt adır. Fl ot asyon,  özellikle kol on fl ot asyonu;  çok küçük 

boyutlarda et kili  ol duğundan,  5- 10 m boyut ları nda ol an oksit  mi neralleri ni n  

zengi nl eştiril mesi nde kl asi k fl otasyona göre daha et kili ol makt adır.  

Bu araştır manı n a macı, kol on fl ot asyonu ile MGS ve yaş  manyet ik ayır ma 

ko mbi nasyonu kullanılarak kurşun ve çi nko konsantre t enörleri ni  artır mak ve  yüksek 

veri mde satılabilir ürünl er  el de et mektir.   

Tez;  Gi riş,  Genel  Bil giler,  Deneysel  Çalış mal ar  ve Sonuçl ar  ol mak üzere 4 böl ümden 

ol uş makt adır. 
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2. GENEL Bİ LGİ LER 

2. 1. Kurşun  

Kurşun,  kullanılan en eski  met allerden biri  ol up,  eski  uygul a mal arı nı n ( Eski  Mı sır  ve 

Ro malılar  za manı nda su bor uları  yapı mı nda)  bir  çoğu günü müze kadar  bozul madan 

kal abil mi ştir[7]. 

Ro ma  ve  Yunan uygarlıkl arı  t arafı ndan çok mi ktarda kullanılan kurşunun yanı  sıra, 

At i na yakı nl arı ndaki  ‘ ‘Lauri um’ ’  Si mli  kurşun madeni nden üretilen gü müş,  o 

döne mi n savaşl arı  i çi n büyük mali  kaynak ol muşt ur.  Ayrı ca Si ml i  Kurşun 

işlet mecili ği  Ro malılar t arafı ndan;  Yugosl avya,  Ro manya,  Fransa,  Bel çi ka ve 

Tür ki ye’de de yaygı nl aştırıl mı ştır. 

Kurşun -  çi nko madenciliği  ve met al ürjisi  dünya çapı nda büyük bir  sanayi kol u ol up, 

topla m kurşun met al  üreti mi;  çeli k,  al ümi nyu m,  bakır  ve çi nkodan sonra beşi nci 

sırada yer  al mı ştır.  Dünya kurşun üreti mi nde,  primer  kaynakl ardan üreti min yanı  sıra 

iki ncil  kaynakl ar  denilen eski  hur da kaynakl ardan da kurşun üreti mi 

gerçekl eştiril mekt edir.  Değişi k kullanı m al anl arı  ol an,  i zabeden sonra rafine edil en 

kurşun,  çeşitli  al aşı ml arın üreti mi nde kullanıl makt adır.  Pi yasada ha m kurşun,  rafi ne 

kurşun ve anti muanlı kurşun ol arak tanı ml anmaktadır[4]. 

Yer yüzünde rastlanan ele mentler  arası nda 34.  sırayı  al an kurşunun at om nu marası 

82,  at om ağırlı ğı  ise 207. 21’dir.  Doğada özgün kristal  yapısı na rastlanan kurşun 

kübi k siste mde kristalleşir. Gri renkli ol up, met alik parlaklı ğa sahi ptir.  

Er gi me  nokt ası  düşük (327 
o

C),  kayna ma  noktası  (1 at mosferde)  1525 
o

C dır. 

Kor ozyona karşı  dayanıklı,  kol ayca şekillendirilebilen,  yüksek özgül  ağırlı klı  ( 11, 4 

t/ m
3
)  kurşun,  değişi k alaşı ml arda kullanılabil me özelli ği ne sahi ptir.  Düşük  bi r  

çekme   mukave meti ne (1 t/i n
2
)   sahi p ol ması  nedeni yl e,  geril meni n öneml i  ol duğu 

hallerde kullanı m sahası sı nırlı dır. 
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Adi  met aller  arası nda korozyona en dayanı klısı  olması nı n yanı nda,  yassılaş ma  ve t el 

çekme özelli ği ne de sahip bir  met al dir.  Kurşun,  PbO,  Pb2 O3,  PbO4,  PbO2  ve Pb2 O 

ol mak üzere 5 ti pt e oksitli  bileşi k ol uşt urur.  En dayanı klısı  PbO’ dur.  Kurşunun 

at omi k,  kütle,  mekanik,  t er mal  ve el ektriksel  özelli kleri  Tablo 2. 1’de 

veril mekt edir[4]. 

Tabl o 2. 1. Kurşunun Fi ziksel Özelli kleri 

At o m Özelli kl eri  Me kani k Özelli kl eri 

At o m Ağırlı ğı 207. 21 Sertli k ( Moh' s)  1. 5 

At o m Nu marası 82 Bri nell sertliği (adi Pb) 3. 2-4. 5 

Peri yodi k Dur umu 

4. Gr up; 6. 

peri yot Bri nell sertliği (ki myasal Pb) 4. 5-6. 0 

Se mbol ü Pb Kül çe Pb geril me direnci        

(oda sıcaklı ğı nda 2. 5 c m
2
 içi n) 2. 000 

Kri stal Siste mi  Regül er    

Val ans Değeri 2 veya 4 

Haddel enmi ş Pb geril me 

direnci   ( 15 
o
C' de ) 3. 600 

Sabit izot opl arı 204; 206; 207; 208 

Haddel enmi ş Pb geril me 

direnci   ( - 75 
o
C' da ) 15. 200 

Radyoaktif izot opl arı 209; 210; 211; 214     

Kütl e Özelli kl eri  El ektri ksel Özelli kl eri  

Özgül Ağırlı k (20
o
 C' de)  11. 34 20 

o
C' de elektri k direnci  

20. 65 

c m
2
/ mi krooh m 

327. 4 
o
C' de katı Pb 

Yoğunl uğu 11. 005 1000 
o

C' de elektri k direnci  

27. 02 

c m
2
/ mi krooh m 

327. 4 
o
C' de sı vı Pb 10. 686 

İzafi elektri k ilet kenli ği              

( Cu=100)  7. 82 

Yoğunl uğu       

Buhar Pb yoğunl uğu 

( Hi droj en = 1' e göre) 

103. 6 

  

İzafi elektri k direnci  

( Cu=100) 

  

1. 280 

  

               Ter mal Özelli kleri  

Eri me Nokt ası 327. 4 
o
C Kayna ma Nokt ası (1. 0 atm)  1525 

o
C 

Buhar Bası ncı (2100 
o

C) 11. 7 at m İzafi ısı ilet kenli ği ( Ag=100)   8. 2 

0
 o

C' de ter mal kapasite 0. 0303 gr/ kal 327. 4 
o
C' de ter mal kapasite  0. 340 gr/ kal 

0 
o

C' de ısı ilet kenli ği, 

c m
2
, c m,  0. 083 

o
C/ kal 

100 
o

C' de ısı ilet kenli ği cm
2
,  

c m,   0. 081 
o

C/ kal 
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2. 1. 1. Kurşunun Kull anı m Al anl arı  

Kurşunun en öne mli  kul lanı m al anı  akü i mal atı dır.  Yeraltı  haberleş me  kabl ol arı nı n 

kurşunl a i zol asyonu,  di ğer  öne mli  t üketi m al anı dır.  Kor ozyonu önl eyen kurşun oksit; 

boyal ar  ve çeli k yapı mı nda kullanılır.  Kurşun t etraetil  ve t etra metil,  benzi n i çi nde 

okt an ayarlayı cı  bileşi klerdir.  Kurşun radyasyonu en az geçiren metal  ol ması 

nedeni yl e bu ı şı nlardan kor un mada,  renkli  t elevi zyon t üpl eri ni n yapımı nda ve 

mühi mmat  i mali nde öneml i  kullanı m al anı  bul muşt ur.  Kullanı m al anları ve  genel 

özelli kleri  aşağı da başlıkl ar  altı nda veril mekt edir.  Tabl o 2. 2’de i se dünya kurşun 

tüketi mi nde  çeşitli  kaynakl ardan derlenen,  son 5 yıllı k ortala ma  değerleri yl e, 

kullanı m al anları na göre dağılı mı veril mi ştir[4].  

Tabl o 2. 2. Dünya Met al Kurşun Kullanı m Al anl arı 

Kull anı m Al anı  Tüketi m Oranı ( % ) 

- Akü i mal atı 60, 0 

- Kabl o izol asyonu 5, 5 

- Hadde ve di ğer ürünl er 8, 0 

- Mühi mmat  2, 5 

- Al aşı ml ar 4, 0 

- Ki myasal Maddel er ve pi gmentler 13, 0 

- Benzi n kat kısı 3, 0 

- Di ğer 4, 0 

T O P L A M 100, 0 

 

Kurşun ve ürünl eri ni n kull anı m al anl arı[4, 6] 

 

a) Karayol u t aşıtları  ve makina i mal at  sanayii  :  Akü,  ot omobil,  çeşitli  maki ne ve 

ci haz üreti mi nde 

b)  İnşaat : Kapl a ma, kurşun boru, tesisat mal ze mesi, kurşun yünü yapı mı nda,  

c) Savaş  sanayii  :  Mer mi  çekirdeği  ve muht elif  silah ve araç gereç i mal atı  içi n 

al aşı m olarak,  

d)  Haberleş me sanayii : Kabl ol arı n kapl anması nda,  

e) Ambal aj  sanayii  :  Paket  mühür ü kurşunu,  muht elif  a mbal aj  mal ze mesi 

i mal atı nda,  

f) Mat baacılı k : Mat baa harfleri i mali ve kalı p yapı mında,  
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g) Ki mya sanayii  :  Kurşun oksit,  kurşun kr omat,  bazi k kr omat,  üst übeç,  t oz 

kurşun gresi, kurşun borosili kat üreti mi nde,  

h)  Di ğer  kullanı m al a ml arı :  Asi de dayanı klı  depo i çi  kapl a mal arı,  titreşiml i 

önl eyici  bl okl ar,  x  ı şı nları ndan kor unma  i çi n,  l ehi m ol arak,  anot  ol arak av 

saç ması yapı mı nda.  

Tür ki ye kurşun met ali  tal ebi  yukarı da verilen genel  kullanı m al anl arı nda ol makt a, 

tüm t al ebi n yakl aşı k % 50’si  akü i mal atı nda,  % 30’ u çeşitli  kurşun al aşı ml arı nda,    

% 20’li k böl ümü ise, di ğer alanl arda kullanıl maktadır.  

2. 1. 2. Kurşun Mi neralleri  

Doğada 130’ dan fazl a kurşun mi nerali  bul unmakt adır.  Öne mli  kurşun mi neralleri; 

gal en ( PbS),  serüzit  ( PbCO3),  angl ezit  ( PbSO4 ),  j a mesonit  ( Pb2 Sb2 S5),  j ordanit 

(Pb4 As2 S7),  bul anjerit ( Pb3 Sb2 S6),  piromorfit  ( Pb5 Cl  ( PO4)3)  ,  mi me mit 

(Pb10 Cl 2( As O4)6)  ve vulfenit  ( Pb Mo O4) dir.  Ekono mi k ol arak i şl etil mekt e ol an 

yat akl arda en çok bul unan kurşun mi nerali  galen ol up,  genelli kle çi nko,  bakır, 

gü müş,  altı n ve de mir  mi neralleri yle birli kte bul unur.  Dünyada çok az sayıda cevher 

yat ağı nda ( Güneydoğu Mi ssouri- A. B. D. )  kurşun,  yal nı z başı na cevher 

mi neralizasyonu ol uşt urur.  Doğada i zl enen di ğer  kurşun mi neralleri  ise aşağı da 

özetlenmekt edir[4, 6]: 

Tabl o 2. 3. Doğada İzlenen Kurşun Mi neralleri 

Li narit ( H2( PbCu)2 SO6) Embroit Anti muanlı Pb Sülfür 

Arseno mel an 2PbS. As2 O3  Osi nkit Pb Vanadat  

Kal odenit (PbCu) CO3. PbSO4  Hi droal ümi nli Pb Sul u Pb al ümi nat  

Serasi n PbCl 2. PbCO3  Kurşun okru Pb oksit ( masi ko) 

Kot unit PbCl 2 Mel anokro mat  Pb kromat  

Kl ostalit PbSc Fosgenit Pb kl oro-karbonat 

Kupropl umbit 2PbS. CuS Lili anit Pb3 Bi S3 

Dekenit PbV2 O6  Patri nit PbCuBi S3  

Matl okit PbOCl 2 Tealit PbSnS2  

Foni sit PbCr O4  Düf renoi zit PbAs2 S5  
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2. 2. Çi nko 

Çi nko il k ol arak M. Ö.  2000 yılları nda Çi nliler  ve Ro malılar  t arafı ndan al aşı m 

mat eryali  ol arak,  piri nç yapı mı nda kullanıl mı ştır.  Bili nen en eski  çi nko arkeol oji k 

kalı ntı,  Ro manya Transilvanya’da Dor oseh şehrindeki  prehist ori k Daci an yerl eşi m 

mer kezi nde bul unmuşt ur.  

Hi ndistan’da i se M. S.   1000- 1300 yılları nda çi nkonun met al  ol arak kullanıl dı ğı  ve 

14.  yy’ da ti cari  a maçl a izabesi ni n yapıl dı ğı  bili nmekt edir.  Çi nko met ali  hakkı nda il k 

bili msel  çalış mal ar  Paracelsus  ( 1490 --  1541) t arafı ndan yapıl mı ştır. Çi nkonun 

Avr upa pazarı na girişi  17.  ve 18.  yy’a rastla makt adır.  İl k i zabe t eknolojisi  1730 

yılı nda Çi n’den İ ngiltere’ye getiril mi ştir.  İl k çi nko i zabe t esisi  de 200 t on/ yıl  kapasite 

ile Brist ol  yakı nl arı nda kur ul muşt ur.  ABD’ de i se il k çi nko üreti mi  Washi ngt on DC 

Ar senal’de yapıl mı ştır.  Çi nko endüstrisi  i se 1860’lı  yıllarda La Salle’de ve  Sout h 

Betlehe m’ de kurul muşt ur[5]. 

Çi nko,  kullanı m açısı ndan de mir  dı şı  met aller  içerisi nde al ümi nyu m ve bakırla 

birli kte en öne mli  üç met al den biri dir.  Çi nkonun kullanı m a macı,  de mir ve  çeli ği n 

kor ozyona karşı  direnci nin arttırıl ması,  dökü m sanayii nde kullanılan özel al aşı ml ar 

ve piri nç al aşı mı  yapı mı dır.  Di ğer  kullanı m al anları  i se,  çi nko pl akal ar,  çatı  kapl a ma 

mal ze mel eri ve  lasti k sanayii ( ZnO ol arak) dir. 

Çi nko,  at om ağırlı ğı  65. 39 g/ mol  ve at om nu marası  30 ol an gü müş r enkli  bir 

met al dir.  Öne mli  fizi ksel  özelli kleri  Tabl o 2. 4’ de veril mi ştir.  Düşük kayna ma 

sıcaklı ğı  di kkat  çeki ci dir.  Bu değer  özelli kle piromet al urji k met al  üreti mi nde 

belirleyi ci  bir  et mendir.  Dökül müş  hal de sert  ve kırıl gandır.  120 
o

C’ de 

şekillendirilebilir.  El ektroki myasal  pot ansi yel  di zisi nde de mi rden daha negatif 

değerdedir.  Böyl ece çi nko anot  ol arak kat odi k kor ozyon kor umada öne mli  bir 

kullanı m al anı bul ur. Galvani zl e me,  bu t ür uygul amal ardan biri dir. 
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Tabl o 2. 4. Saf Çi nkonun Fizi ksel Özelli kleri[5] 

Er gi me sıcaklı ğı 419. 47 
o

C 

Kayna ma sıcaklı ğı 906 
o

C 

Kri stal yapısı Hegzagonal  

Kafes para metreleri ( %99. 99 Zn) a=2. 66 A, b=4. 936 A, c/a=1. 856 

Yoğunl uk 20 
o

C' de 7. 14 g/ c m
3
, erg.nok. da 6. 56 g/ c m

3
 

30 
o

C' de sı kıştırılabilirlik katsayısı b = 1. 69 x 10
- 6

 c m
2
/ kg 

El asti klik modül ü E=10000 kg/ mm
2
 (20 

o
C) 

Bur ul ma modül ü F=3935 kg/ mm
2
 (20 

o
C) 

Poi sson sayısı m=0. 27 

Sfesifik ısı 

  

0 
o

C' de 0. 381, 20 
o

C' de 0. 385, 100 
o

C' de 0. 398 

2008 
o

C' de 0. 414 ve 300
 o

C' de 0. 420 g
- 1

K
- 1

 

Ort al a ma spesifik ısı 0. 400 J  g
- 1

K
- 1

( 0-419. 4 
o
C ) 

Er gi me ısısı 100. 86 J/ kg 

Mol ar buharlaş ma ısısı 116. 4 kJ/ g- At om Zn 

Isı ilet kenli ği 

  

0 
o

C' de 116, 100 
o

C' de 109, 400 
o

C' de 97,  

460 
o

C' de 60 W m
- 1 

K
- 1

 

Li neer genl eş me 29. 05  10
- 3

 (20-100 
o

C) 

Kayı p kütle %1. 69 (Saf Zn), %1. 57 (İzabe edil mi ş Zn)  

Sfesifik elektri k ilet kenliği  

  

0 
o

C' de 18. 1, 25 
o

C' de 16. 82, 100 
o

C' de 12. 17 

m. oh m
1
. mm

- 2 
0. 00417 

El ektri k direnci ni n sıcaklık katsayısı 0. 905 K 

Süper ilet kenli ğe geçiş sıcaklı ğı  

20 
o

C' de nor mal  

-0. 763 V 

pot ansi yeli El ektroki myasal eki val ansı  1. 226 g A
- 1

h
- 1

 

Vi skozite ( %99. 99 Zn ) 420 
o

C' de 0. 039, 500 
o

C' de 0. 030 m PaS 

Yüzey gerili mi ( %99. 99 Zn ) 

  

  

  

420 
o

C' de 750, 500 
o

C' de 790
o
 mN/ m Yüzey 

gerili mi Al' den  et kilenmez. % 1 Cu' da 435 
o

C' de 

790 mN/ m, % 1 Pb' da  435 
o

C' de 540 mN/ m' dır. % 

1 Sn ilavesi 435 
o

C' de yüzey gerili mi nde 20 

mN/ m' lı k azal ma sağl ar. 

516 
o

C' de H2 çözünürl üğü % 10
- 5

 At om H 

448 
o

C' de N2 çözünürl üğü % 10
- 5

 At om N 

Tekni k Zn' da % 4x10
- 4

 - 1. 2x10
- 3

 At om 0 çözünür.  

 

2. 2. 1. Çi nkonun Kull anı m Al anl arı  

Çeşitli  kullanı m al anı na sahi p met allerden biri  de çi nkodur.  Üretilen çi nko met ali ni n 

ana ür ün ol arak t üketil diği  başlıca beş  al an vardır  :  Gal vani zl e me,  kalıp dökü m,  

haddel enmi ş  çi nko,  pirinç ve br onz ür ünl eri  ile ki myasal  uygul a mal ar  içi n çi nko 

oksittir.  Gal vani zle me,  çinkonun mi kt ar  ol arak en çok t üketil di ği  al andır. Ör neği n; 

batı  dünyası nda çi nko t üketi mi ni n % 43’ ü gal vanizle me,  % 22’si  piri nç yapı mı nda, 
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geri  kal anı n %15’i  kalı p yapı mı nda kullanılır.  Oksit  hali nde kullanı mı  i se,  sadece 

%9’ u teşkil eder. Levha hali nde kullanı mı ise %2’dir[5, 6]. 

Çi nko kapl a malı  ür ünl er bi nl erce ol up,  bunl ar  arası nda sı cak su t ankl arı, köpr ü ve 

iskel e ayakl arı, boru bağlantıları, yangı n mer di veni, tel halatlar en öne mlileridir. 

Çi nko bazlı  kalı p döküml er,  ot omoti v endüstrisi nde karbürat ör,  yakıt po mpası, 

evl erde kullanılan çeşitli dayanı klı  t üketi m mall arını n yapı mı nda,  t ekstil,  ayakkabı, 

paketle me maki nal arı vb. gi bi çeşitli ticari maki ne parçal arı n yapı mı nda kullanılır. 

Haddel enmi ş  çi nko;  l evha,  saç,  şerit,  çatı  kapla ma,  ofset  baskı  l evhaları  ol arak 

kullanılır.  Çi nko oksit,  lasti k sanayii  kor uyucu ve  dekoratif  kapl a mal arı  sera mi k 

sanayii, mensucat ve tekstil sanayii nde kullanıl makt adır. 

Ot o mobil  yapı mı nda kullanılan bakır/ pirinç yapı mı  radyat örleri n yerine pl asti k, 

al ümi nyu m kullanıl maya başl andı ğı  i çi n, piri nç t üketi mi nde düşüşl er 

bekl enmekt edir.  Öt e yandan ot omobil  üreti mi nde el ektro-gal vani zli  çeli kleri n,  çi nko 

kaplı çelikleri n yeri ni alması bekl enmekt edir. 

2. 2. 2. Çi nko Mi neralleri 

Çi nkonun 50’ den fazl a mi nerali  bili nmekt edir.  Çi nko üreti mi ne en büyük kat kı yı 

sağl ayan en öne mli  mi nerali  sfalerittir  (çi nko bl end :  ZnS).  Bunun dı şı ndaki  ti cari 

değer  t aşı yan çi nko mineralleri  ise s mitsonit ( ZnCO3),  zi nkit  ( ZnO),  ville mit 

( Zn2 Si O4),  frankli nit  ( Fe,Zn, Mn) O. ( Fe, Mn)2 O3  ve he mi morfit  ( H2 Zn2 Si O5) tir.  Genel 

ol arak çi nko mi neralleri altı  grup ol arak sı nıflandırıl makt adır.  Bunl ar  Tabl o 2. 5’de 

veril mi ştir[5, 7]. 
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Tabl o 2. 5. Çi nko Mi neralleri 

Mi neral Grubu Mi neral Adı  Ki myasal For mül ü 

  

Sülf ürl er 

  

  

Sfal erit ( Çi nko bl end, zi nkbl end)  ZnS 

Vurt zit (Strahl bl end) ZnS 

ZnS 4ZnS+Zn O Zn5 S4 O- 4ZnS. ZnO 

Zi nk - Teallite (Pb, Zn) Sn S2 

  

Sülfatl ar 

  

Gosl arit( Zi ncvitri ol) ZnSO4. 7H2 O 

Zi nc- Mel ant erit (Fe, Zn) SO4. 7 H2 O 

Zi nc- Copper Mel ant erit (Fe, Zn) SO4. 5 H2 O 

  

  

Karbonatl ar 

  

  

Si mitsonit( Gal may, Zi nkspat) ZnCO3  

Hi dr ozi nkit( Zi ncbl ut e) ZnCO3 3 Zn ( OH)2 

Zi nkokalsit ( Ca, Zn) CO3( Bir kalsit çeşiti dir) 

Ni cholsonite ( Ca, Zn) CO3( Bir aragonit çeşiti dir) 

Auri chal cite 2( Zn, Cu) CO3. 3( Zn, Cu) OH2  

  

Sili katl ar 

  

  

He mi morfit( Kal a mi n, Ki eselzi nkers) H2 Zn2 Si O5 ( ZnOH)2 Si O3 

Vi l e mit( Troostite) Zn2 Si O4. 2ZnO. Si O2  

Har dyst onite Ca2 ZnSi2 O7. 2Ca O. ZnO. 2Si O2  

Danalite 3 ( Fe, Zn, Mn) Be Si O4 ZnS 

  

  

Oksitler 

  

  

  

Zi nkit( Rot zi nkerz, Çi nko Beyazı) Zn O 

Zi nkspi nel( Gahnit, Aut omolit) Zn O. Al 2 O3  

Zi ncdi braunite Zn O. 2 Mn O2. 2H2 O 

Het aerolite( Zi nc, Haus manite) Zn O. Mn2 O3  

Kr eitt onite( Zi nc,Irongahnit) ( Zn, Fe, Mg) O. ( Al, Fe)2 

Dysl uite( Zi nc, Manganes-Irongahnit) ( Zn, Fe, Mg) O. ( Al, Fe)2 O3  

  

  

Di ğer Mi neraller 

  

  

  

Fankli nit( Zi ncoferrit) ( Zn, Fe, Mn).(Fe, Mn2) O4  

Col usit ( Cu, Fe, Mo, Sn, Zn)4(S, As,Te, Sb) 

Zi ncal umi nit Al 6 Zn6 S2 O2 21. 8H2 O 

Hopeite Zn3 P2 O8. 4H2 O 

Tar buttite Zn3( PO4)2 Zn( OH)2  

Descl oi zite Pb( Zn, Cu)( OH/ VO4) 

Kaynak : Öİ K Rapor u 
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2. 3. Dünya Kurşun- Çi nko Rezervl eri  

Dünya kurşun rezervi  100 mil yon t onu gör ünür  ol mak üzere t opl a m 138. 25 mi l yon 

ton ci varı ndadır.  Tabl o 2. 6’da i se  kurşun rezervl eri ni n % 78, 5’i ni n yer al dı ğı  il k 

dokuz ül ke ve rezerv değerleri veril mi ştir. 

AB ül kel eri nden İspanya ve İrlanda’da öneml i  Pb- Zn yat akları  olduğu ve  

rezervi ndeki  payl arı nı n kurşunda % 3’e ul aştı ğı  gözl enmekt edir.  Bu ül kel erle birli kt e 

AB’ ni n  kurşun rezervl erindeki  payı nı n i se % 5 ol duğu t ahmi n edil mektedir.  Eski 

SSCB t opl a mı  ol arak bili nen 17000 t onluk rezervi n,  %70’i  Kazaki st an 

Cu mhuri yeti nde bul unmakt adır[4, 6]. 

Tabl o 2. 6. Dünya Kurşun Rezervl eri ni n Büyükl üğüne Göre İlk Dokuz Ül ke 

ÜLKELER 
Met al Kurşun ( x 10

3
 t on) 

Topl a m Rezerv % Dağılı m 

Avustral ya- Okyanusya 28 000   26. 4 

A. B. D.  27 000   25. 5 

Kanada 17 000   16. 0 

Kazakistan 12 000   11. 2 

Rusya 5 000     4. 8 

G. Afri ka Cu mhuri yeti 5 000     4. 7 

Yugosl avya ( Eski) 4 000     3. 8 

Me ksi ka 4 000     3. 8 

Bul garistan 4 000     3. 8 

Topl a m    106 000 100. 0 

 

1984 yılı   çi nko baz rezervl eri  290 mil yon t on met al  çi nko ci varı ndadır. 1984- 1993 

yılları  arası nda 108. 7 mi lyon t on ci varı nda yeni  rezervl er  bul unmuşt ur.  Aynı  yıllar 

arası nda 68. 7 mil yon t on üreti m yapıl mı ş  ol up,  1994 yılı  çi nko baz rezervl eri  330 

mi l yon t on met al  çi nko civarı nda bul unmakt adır.  Şu anda da bili nen çi nko kaynakl arı 

1. 8 mil yar  t on ci varı nda ol up,  ekono mi k ol mayan kaynakl arda di kkat e alı ndı ğı nda bu 

mi kt ar 4. 4 mil yar t ona kadar çı kmakt adır[4].  

Öne mli  çi nko rezervl erine sahi p ül kel eri n baz rezerv değerleri  Tablo 2. 7’de 

veril mekt edir. 
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Tabl o 2. 7. Dünyadaki Öne mli Ül kel eri n Çi nko Topl a m Rezerv ve Baz Rezervl eri[4]  

Ül kel er 
Rezervl er

1
 

( x 1000 ton)  

Baz Rezervl er
1
 

( x 1000 ton ) 

ABD 16. 000 50. 000 

Avustral ya 17. 000 65. 000 

Kanada 21. 000 56. 000 

Çi n    5. 000   9. 000 

Me ksi ko    6. 000   8. 000 

Per u    7. 000 12. 000 

Di ğer Ül kel er 77. 000       130. 000 

Dünya Topl a mı       140. 000       330. 000 
1
 Ge mi ye Yükl enebilir Met al Çi nko 

2. 4. Dünya Kurşun- Çi nko Üreti mi  

Dünya kurşun madenciliği  üreti m ve  t üketi m olarak 1994’l ü yıllardan sonra bir 

gerileme  t rendi  yaşa makt adır.  Gerek madencilik faali yetleri  gerekse konsantre ve 

met al  üreti ml eri nde 1994 öncesi ne göre düşüş  gözl enmekt e,  özellikl e met al 

üreti mi nde i ki ncil kaynakl ara bir yönel me izlenmekt edir.  

1995 yılı nda dünyada topl a m 52 ül ke çi nko üret miş,  bunl ardan 6 t anesi  t opl a m 

üreti mi n 2/ 3’ünü gerçekl eştir mi şlerdir.  Int ernational  Zi nc St udy Gr oup (I LZSG) 

verileri ne göre,  en büyük ve en düzenli  çi nko cevher  üreticisi  ül ke Kanada’dır. 

Kanada 1995 yılı nda üreti mi ni  % 9 arttırarak 1. 1 mil yon t ona ulaştır mı ştır. 

Kanada’dan sonra 930 bin t on ile Çi n gel mekt edir.  Üçüncü ol arak Avustral ya 890 

bi n t on,  Peru 688 bi n t on,  ABD 640 bi n t on ve Me ksi ka 378 bi n t on cevher  üreti mi 

gerçekl eştir mi şlerdir.  Genel  ol arak dünyaya bakıldı ğı nda Avustral ya hari ç dünyanı n 

her  yeri nde üreti mi m arttığı  gözl enmekt edir.   Ni t eki m 1995 yılı nda,  1994 yılı 

üreti mi ni n % 1. 6 fazlası ol an, t opl a m 6. 94 mil yon ton üreti m yapıl mı ştır[4,5, 6].  

2. 5. Türki ye’ ni n Kurşun- Çi nko Cevheri Rezervl eri  

Ül ke mi zde sedi mant er,  vol kani k ve met afor mi k biri ml er  i çi nde her  yerde mostra, 

zuhur  ve yat ak ol arak kurşun ve çi nkoya rastlanmakt adır.  Bunun belli  başlı  üç öne mli 

ol ay il e yakı ndan il gisi  bul unmakt adır.  Bunl ardan biri ncisi;  doğu Al pl eri n 

Macaristan- Ro manya- Yugoslavya ve Bul garistan üzeri nden Si nop dolayl arı ndan 

Tür ki ye’ye giren ve Doğu Karadeni z sahili  boyunca uzanarak,  Kaf kasl ar  üzeri nden 

İran’a geçen Vol kano-sedi mant er  f or masyonl arı n ol uşt urduğu ve üzeri nde bir  çok 



 13 

bakır  yat akl arı nı n da yer  al dı ğı  Cu- Pb- Zn +/-  F ( M+ Mo)  pr ovensi ni n da mar  veya 

kur oko ti pi  sayısız sülfid yat ak ve zuhurl arı nı i çer mesi,   i ki ncisi;  Yunanistan’ı 

boyuna kat ederek güneybatı dan Tür ki ye’ye giren Tor osl ar  kuşağı  üzeri nde yer  al an 

Mi sisi pi  vadisi  ti pi  Pb-Zn yat akları  ile kı yasl anabilecek karbonatlı  ve sülfitli  yi ne 

sayısız fakat  küçük rezervli  zuhur  ve yat akl ar, üçüncüsü i se;  özelli kle kuzeybatı 

Anadol u’da karbonatlı  sedi manl ar  arası na sokul um yaparak skarnl ara bağlı,  değişi k 

boyutlarda bir  çok yat ak ve  zuhurları n ol uş masına neden ol an Al pi n i ntrüzifleri ni n 

bul unması dır. Bu bağl a mda Tür ki ye Cu- Pb- Zn yatakl arı : 

A) Kuzey Tür ki ye bakır, kurşun, çi nko kuşağı,  

B) Güneydoğu Tür ki ye ofiyolit kuşağı,  

C) Kuzeybatı Türki ye kurşun-çi nko kuşağı, 

D) Güney Tür ki ye karbonat tipi çi nko-kurşun kuşağı, 

ol mak  üzere  4  met aloj eni   kuşağı nda  yer  almakt adır.   Bu kuşakl arın dağılı mı   

Şekil 2. 1’de göst eril mektedir[4, 5, 6]. 

1935 yılı nda Maden Tetki k Ar a ma  ( MTA)’ nı n kur ul ması  il e kurşun-çi nko ara mal arı 

belli  bir  siste mati kl e ve bili msel  ol arak yapıl maya başl anıl mı ştır.  Tür ki ye’de met ali k 

madenl eri n i şletil mesi  ve i zabesi  i çi n Eti bank’ı n devreye gir mesi  sekt örde öne mli 

geliş meye ol anak sağl amı ştır.  1952 yılı nda Etibank Keban konsantre tesisleri  de 

Tür ki ye’de il k konsantre t esisi  ol arak faali yet e geç mi ştir.  1960 yılı ndan sonra özel 

sekt ör  t arafı ndan küçük kapasiteli  konsantre ve kalsi ne t esisleri  kurul muş  ve 

genelli kle dışsatı ma yönelik ürünl er üretil mi ştir. 

Ül ke mi zde çi nko-kurşun madencili ği nde üretim,  aşağı dan yukarı  diliml i  ra mbl e 

siste mi  il e gerçekl eş mektedir.  Mevcut  madenl erimi z  st andartları na göre çok düşük 

kapasiteli  ve yüksek mali yetli  ocakl ardır.  Mevcut  konsantre t esisleri,  bir  kaçı nı n 

dı şı nda 100- 150 t on/ gün t üvenan cevher  i şleyebilecek dur umdadır. Kapasite 

düşükl üğü mali yetleri  etkile mekt e ve düşük t enörl ü cevheri n zengi nl eştiril mesi 

yeri ne yüksek tenörl ü cevherleri n fl otasyonl a zengi nl eştiril mesi ne neden ol makt adır. 

Son yıllarda sülfürl ü cevher  rezervl eri ni n geliştiril mesi,  üretil mesi  ve konsantre 

hali ne dönüşt ürül mesi nde Ri ze- Çayeli  başt a ol mak üzere Şebi nkarahisar-Der eköy ve 

Bi ga yarı madası madenl erini n öne mli payl arı ol makt adır. 
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Şekil 2. 1. Türki ye Cu- Pb- Zn Cevherleş me Kuşakları nı n Dağılı mı[6].  

Tabl o 2. 8.  Tür ki ye Kurşun- Çi nko Rezervl erini n Gör ünür  ve Topl am Rezer v 

Kat eorisi nde Dünya Rezervl eri ne Oranl arı[5] 

Met al  

Dünya Rezervi  

( Met al Pb x 10 
3
) 

Türki ye Rezervi  

( Met al Pb x 10 
3
) 

Türki ye Payı  

( Met al Pb) 

Gör ünür  Topl a m Gör ünür  Topl a m Gör ünür  Topl a m 

Pb 100 885 138 250    887 3 252  0. 9  2. 4 

Zn 169 000 300 000 1 597 4 088  2. 4  0. 53 

Cd 555 970     4. 5  10. 7  0. 8  1. 1 
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Ül ke mi zde çi nko-kurşun yat akları nı n en öneml i  özelli ği,  Çayeli  dı şında küçük 

rezervl er  kat egorisi nde ol mal arı dır.  Çayeli  ayrı  tut ul duğunda,  ol uşum başı na düşen 

ortala ma  met al  i çeri ği  sülfürl ü cevherlerde 56 bi n ton Zn,  43 bi n t on Pb,  5 bin t on Cu 

dol ayı ndadır. 

Oksitli  cevherler  Kayseri- Ni ğde- Adana üçgeni nde,  Za mantı  provensi  ol arak 

adl andırılan Ort a Tor oslarda yer  alırlar.  Ayrı ca Mal at ya,  Konya ve Anamur’da t ali 

zuhurl ara rastlanıl makt adır.  

Sülfürl ü cevherleri n çi nko ve bakırca  zengi n kı s mı  Doğu Karadeni z,  kurşunca zengi n 

kı s mı  i se Batı  Anadol u böl gesi nde yer  al maktadır.  Sülfürl ü yat akl arı n ort al a ma 

tenörü  % 6. 24 Zn,  % 1. 66 Pb ve % 2. 9 Cu dol ayl arı nda ol up,  rezervi  20. 73 mil yon 

tonu gör ünür  ol mak üzere t opl a m 89. 74 milyon t on mert ebesi ndedir.  Tür ki ye 

rezervl eri ni n mi kt ar  ol arak % 98. 44’ü ( met al  i çeri ği  ol arak çi nkonun % 95. 82’si, 

kurşunun % 94. 9’u ve bakırı n ta ma mı ) sülfürl ü cevherlere aittir[5]. 

2. 6. Kurşun -- Çi nko Cevherl eri Zengi nl eştir me Yönte ml eri  

Ür etilen kurşun-çi nko cevherleri ni n doğr udan i zabe edil mel eri ekono mi k 

ol madı ğı ndan,  bunl arı n önce çeşitli  cevher  zenginleştir me yönt e ml eri yl e konsantre 

edil mel eri  gerekmektedir.  Konsantre eldesi nde başlıca 2 yönt e m 

uygul anmakt adır[5, 6, 7]. 

2. 6. 1. Gravite Yönte ml eri  

Gr avite zengi nl eştir mesi,  mi neralleri n farklı  özgül  ağırlı kları ndan faydal anıl arak 

uygul anan bir  yönt e mdi r.  Mi neralleri n serbestleş me  t ane boyut unun büyükl üğüne 

bağlı  ol arak ji g,  ağır  orta m ayırıcıları,  spiral  ve sarsı ntılı  masal ar,  t ek başı na veya 

ko mbi nasyon şekli nde kullanılır.  Gravite yönt e ml eri ni n di ğer  zengi nl eştir me 

yönt e ml eri ne göre,  gerek i şlet me,  gerekse yatırı m mali yetleri  açısı ndan ol dukça ucuz 

ol ması na karşılı k,  met al  kazanma  veri ml eri ni n düşükl üğü,  kaçakl arı n önl ene me mesi 

ve sel ektif  ayır maya t am uyu m sağl aya ma ması dezavant aj  ol makt adır.  Bu yönt e m 

daha çok ön zengi nl eştirme  a macı yl a kullanıl makt adır.  Ayrı ca son yıllarda gravite 

ayır ması nda küçük t aneli  cevherleri n (-0. 5 mm)  zengi nl eştiril mesi nde geliştiril mi ş 

Multi  Gr avite Ayırıcısı’da ( Multi  Gr avit y Separat or- MGS)  sarsı ntılı  masal ara bir 

alternatif olarak yer al makt adır[12, 13].  
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2. 6. 2. Fl otasyon 

Za manı mı zda düşük t enörl ü kurşun-çi nko cevherleri ni n zengi nl eştiril mesi nde 

kullanılan ve büt ün dünya da başarı yl a uygul anan en yaygı n yönt e m flot asyondur. 

Fl ot asyon;  t ane serbestleş me  boyut u çok küçük ol an mi neralleri n sel ektif  ol arak 

konsantre edilebil mesine ol anak sağl ayan ve mi neralleri n deği şik yüzey 

özelli kleri nden faydanılarak uygul anan fi zi ko-ki myasal  t e mellere dayalı  bir 

zengi nl eştir me yönt e mi dir[2, 3].  

Günü müzde  özelli kle sülfürl ü kurşun-çi nko cevherleri nde zengi nl eştirme  he men 

he men t ümüyl e fl ot asyon yönt e mi yl e yapıl makt adır.  Di ğer  yönt e ml ere oranl a daha 

pahalı  ve fazl a enerji gerektiren bir  yönt e m ol ması na rağmen düşük t enörl ü 

cevherlerde bile yüksek met al  kazanma  veri ml eriyle,  yüksek t enörl ü konsantrel er 

el de edilebil mesi, flotasyonu en yaygı n zengi nl eştir me yönt e mi hali ne getirmi ştir. 

2. 6. 2. 1. Sülf ürl ü Pb- Zn Mi neralleri ni n Fl otasyonu  

 Kurşun-çi nko cevherleri sülfür  hali nde bul undukl arı  za man geçerli  zengi nl eştir me 

yönt e mi  fl ot asyondur.  Cevherde bul unan kurşun ve çi nkonun sel ektif  ol arak 

birbiri nden ayrıl ması  ve altı n,  gü müş  bakır  gi bi  yan el e mentleri n kurşun konsantresi 

içi nde t opl anması  maksi mu m gelir  sağl a makt adır.  Ayrı ca çi nko konsantresi ni n 

mü mkün ol duğu kadar  az piritli  ol ması  istenmektedir.  Bu niteli kleri  i stenen öl çüde 

sağla mak cevheri n mi neral oji k yapısı  nedeni  il e güç ol abilir.  Ayrı ca bakır  fazl a i se 

bunun bakır konsantresi hali nde el desi mü mkündür[4, 7].  

Pirit  i çeren sülfürl ü kurşun-çi nko cevherleri ni n fl ot asyonunda genelli kle kurşun 

yüzdür ül ür,  sonra çi nko,  gerekli  i se üçüncü kademede pirit  alı nır.  Gal eni  yüzdür mek 

içi n önce çi nko ve de mir  mi neralleri ni n bastırıl ması  gerekmekt edir.  De mi r 

mi neralleri  (özelli kle pirit),  fl otasyon pül pü bazi k hal e getirilerek (pH=8- 10) 

bastırılır. Burada pH ayarlayı cısı olarak kireç kullanıl makt adır[2, 3].  

Sfal erit  genel  ol arak,  ksant at  ti p bir  kollekt örle yüz mez (çi nko ksant atı n çözünürl üğü 

ol dukça yüksektir),  fakat  pül pt e bul unan Pb 
2 +

 ve Cu 
2 +

 i yonl arı  çi nkoyu 

aktifleştirerek yüz mesi ni sağl ayabilir.  Bunu önl emek i çi n çi nko mi nerali ni  bastır mak 

a macı yl a si yanürler  ( NaCN veya KCN)  ve ZnSO4  kullanıl makt adır.  Di ğer  yandan, 

cevherde mevcut  ol abilecek,  bakır  mi neralleri nin kurşun konsantresi  ile birli kt e 

alı nması istendi ği nden siyanür mi ktarı nı n bakırı bastır mayacak şekil de çok di kkatli 
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ol arak ayarlanması  gerekmekt edir.  Na2 SO4,  H2 SO3  veya SO2  gazı  da  çi nko 

mi neralleri ni bastır mada kullanılır[5, 6].  

Pül p pH’sı nı  ayarlayarak sfal erit  ve piritin bastırıl ması ndan sonra,  gal eni n 

yüzdür ül mesi  i çi n zayıf  fakat  sel ektif  bir  kollektör  (etil  ksant at  veya dit hiofosfatlar) 

kullanılır.  Aksi  hal de kuvvetli  bir  kollekt ör  i stenmeyen mi neralleri  de köpükt e 

toplayabilir.  Köpürt ücü ol arak ça m yağı,  al kol  veya suda çözün me  özelliği ne sahi p 

et er ci nsi nden köpürt ücüler kullanılır.  

İki nci  kade mede daha önce bastırılan çi nko mi nerali ni  yüzdür mek i çi n önce CuSO4 

ile yüzeyl er  aktif  hal e getirilir.  Burada CuSO4  il e pirit  de aktifleşti ği nden pül p pH’sı 

yükseltil meli dir.  Çi nkonun yüz mesi  i çi n uzun hidr okarbon zi ncirli  bir  kolekt ör  (a mil 

ksant at veya izopropil ksant at) kullanıl makt adır.  

2. 6. 2. 2. Oksitli Pb- Zn Mi neralleri ni n Fl otasyonu  

Kurşun-çi nko yat akları nın az veya çok oksitlenmesi  sonucu,  gal eni n bir  kıs mı  veya 

tama mı  Ser üzit  ve Anglezit’e dönüşebil mekt edir.  Çi nkonun oksi dasyon mi neralleri, 

si mitsonit,  kal a mi n ( H2( Zn2 O) Si O4),  hi drozi nkit  ( ZnCO3, 2Zn( OH)2)  gi bi 

mi nerallerdir.  Cevheri n pri mer  dur umunda bakır sülfürler  mevcutsa,  malakit,  azurit, 

kür pit gi bi oksit bakır mineralleri de bul unabil mekt edir. 

Bu t ür  cevherleri n fl otasyonunda,  ksant at  ti pi kollekt örlerle büt ün mi neralleri n 

yüzdür ül mesi  güçt ür  ve f azl a ksant at  t üketi mi ne yol  aç makt adır.  Ayrıca bu ti p 

mi neraller  suda fazl a çözündükl eri  i çi n,  kurşun ve çi nkonun sel ektif  ol arak 

birbiri nden ayrıl ması  da güçl eş mekt edir.  Ör neği n fl ot asyonda bakır  veri mi  pek 

öne mli  ol masa bile,  oksit  bakır  mi neralleri ni n bul unuşu ort a mdaki  bakır  i yonu 

konsantrasyonunu artırmakt a ve bakır  i yonl arı  sfaleriti  canl andırarak,  gal eden 

ayrıl ması nı  güçl eştir mekt edir.  Bunu önl e mek a macı yl a,  pül pdeki  çeşitli  i yonl arı 

çökt üren ve ko mpl eks  hali nde bağl ayan ki myasal  maddel eri n daha fazla mi kt arda 

kullanıl ması  gerekmekt edir.  Ör neği n bakır  i yonl arını  çökt ür mek i çi n,  ortam p H’sı nı 

daha fazl a yükselt mek veya si yanür mi kt arı nı artırmak gerekmekt edir.  

Kurşun ve çi nko konsantreleri ni n met al  randı manı nı  artır mak i çi n,  oksit 

mi neralleri ni n de yüzdürül mesi  gerekli dir.  Oksit  mi neraller,  ya sülfürle beraber  bir 

konsantre hali nde,  veya sülfür  fl ot asyonundan sonra oksit  fl otasyonu yapı larak,  ayrı 

konsantreler  hali nde el de edil meli dir.  Oksit  bakır  cevherleri nde ol duğu gi bi,  sodyu m 
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sülfür  kullanılarak serüzit,  angl ezit  ve si mitsonit  mi neralleri ni n yüzeyi nde met al -

sülfür  t abakası  ol uşt urul abilir.  Sonra ksant at ti pi  kollekt örlerle bu mi neraller 

sülfürleri  ile birli kte yüzdür ülebil mekt edir.  Kal ami n ve hi drozi nkit  gi bi  mi neralleri n 

sülfürleştir me i şle mi nden sonra ksant atlarla yüzdür ül mesi  ol dukça zor  ol makt adır. 

Bu ti p mi neralleri n oksit konsantresi  hali nde ayrıca alı nması  gerekli  ol makt adır.  Bu 

fl otasyonda sodyu m sülfür  mi kt arı nı  di kkatli  bir şekil de kullanıl ması  gerekmekt e, 

fazlası  gal eni  bastırmakt adır.  Bu dur umda  yüksek pH’ da a mi nl erle 

yüzdür ül mekt edir. [3, 6, 7]. 

Fl ot asyon mali yetleri nde,  cevheri n t enörü ve mi neral oji k özelli kleri en et kili 

fakt ördür.  Bu özelli klere bağlı  ol arak mali yet   girdileri  ve met al kurt ar ma 

randı manl arı  %60- 95 arası nda değişir.  Aynı  nedenl e,  bugün dünya da üretilen kurşun 

konsantreleri ni n t enörü %50- 78 Pb;  çi nko konsantreleri ni n %48- 60 Zn ve  bul k 

(topl u) konsantreleri ni n ise %15- 35 Pb ve %20- 30 Zn ol abil mekt edir[4]. 

2. 6. 3. Wael z Prosesi  

Yüksek çi nko t enörl ü, s mitsonit  cevherleri  kavur ma-liç-elektroliz yönt e mi yl e 

değerlendiril mekt edir.  Örneği n Ül ke mi z Kayseri/ Za mantı  böl gesi ndeki  çok sayı da 

ocakt an üretilen %21 Zn,  %2 Pb,  %0, 072 Cd t enörl ü oksitli  çi nko cevheri,  Çi nkur 

A. Ş. ’ni n kapatıl madan önceki  t esisleri nde önce Wael z fırı nları nda 600-700 
o

C’ de 

kavr ul dukt an sonra,  el de edilen Wael z oksi di  sülfiri k asitte çözündür ül ür,  süzül ür. 

Te mi zl enmi ş  çözelti den el ektrolizle el ektrolitik çi nko üretilir.  Yan ürün ol arak 

kad mi yu m el de edilir ( Waelz oksitte %60- 65 Zn, %6- 10 Pb ol abilir). 

Pr oseste  kullanılan giriş ha mmaddesi ndeki  çi nko ve  kurşun Wael z oksitte t opl anır. 

Bunl arı n yanı nda kükürt, kl or  ve fl or  gi bi  met ali k ol mayan el e mentler  de bul unabilir. 

Bu el e mentl er  cevherden veya ha mmaddeden i leri  gel ebil di ği  gi bi,  yakıttan da 

kaynakl anabilir.  Wael z oksit,  piromet al urji k çi nko pr osesl eri nde kullanılabil di ği  gi bi 

hi dromet al urji k çi nko kazanma  pr osesl eri nde de kullanıl makt adır.  Piromet al urji k 

pr osesl er içi n bri ketlendikt en sonra fırı na verilebilir. 

Wael z fırı nı  hafif  eği ml i,  yavaş  dönen,  i çi  refrakt er  t uğl a il e ör ül müş döner  bir 

fırı ndır.  Yakıt  ol arak kok parçal arı  ve f uel  oil  kullanılır.  Fırı na verilen hava mi kt arı 

ısını n artarak şarjı n ergimesi ni  önl eyecek şekil de ayarlanır.  Artı k mal ze me si nt erlenir 

ve dön me  hareketi  ile yuvarlak parçal ar  hali ne dönüşür.  Ancak hi çbir  za man t a m 

ergi me ol maz[14]. 
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Berzeli us  Wael z pr osesi kullanılan yönt e mde %22- 24 Zn,  %4- 5 Pb,  %26- 30 Fe O,   

%4- 5 Mn O,  %6- 7 Ca O,  %2. 5-3. 0 Mg O,  %3- 3.5 Si O2  ve %1. 5-1. 9 Na2 O i çeren 

tozlar,  kok ilavesi  ile bir  döner  fırı nda redükl enir  ( Wael z pr osesi).  İşlem s onunda 

PbO+Zn O esaslı  bir  Wael z oksit  ve ön redükl enmi ş,  de mirce zengi n bir  cur uf  el de 

edilir.  Wael z oksit  nor mal  hi dro-elektromet al urjik çi nko t esisi ne gönderilirken,  cur uf 

granül asyon ve manyeti k ayır ma ile işlenir  ve manyeti k kı sı m de mir-çeli k tesisleri ne 

yollanır.  Al manya’da Berzili us  Met all hütten Gmb H t esisi nde yıl da 55000 t on t oz 

işlenmekt edir.  Bu mi kt ardan 20000- 22000 t on Waelz oksit,  27000- 41000 ton cur uf 

el de edilir. Çi nko  %95 ve kurşun ise %90 veri ml e kazanıl makt adır [23].  

2. 7. Kurşun- Çi nko Konsantrel eri ile Met alleri ni n Pazarl a ma Koşull arı  

2. 7. 1. Kurşun ve Çi nko Konsantrel eri nde Aranan Özelli kl er  

Dünya kurşun-çi nko cevher/ konsantreleri ni n fiyatlandırıl ması  genellikl e çi nko-

kurşun met al  fi yatları na göre yapıl makt adır.  Fi yatlandır mada aşağı daki  f or mül 

kullanıl makt adır[4, 5] :  

Satış Fi yatı ( CI F, $/ Ton) =[(t xR) / 100]x Mf- Tc dir. For mül de,  

t = Cevher veya konsantre tenörü (ondalı k olarak),  

R= % Met al kurtar ma randı manı ol up,  

Çi nkoda t = %53. 3 Zn’ de fazla ise; R=85 

   t = %53. 3 Zn’den az ise; (txR) yeri ne (t-8 ünite) alınır. 

Kurşunda ise tenörden 3 ila 5 ünite izabe kaybı düşül ür.  

Mf = Met al satış fi yatı ( Londra Met al Borsası Fi yatı, $/ Ton)  

Tc= ( Treat ment Charge) 1 Ton cevheri n izabe masrafı dır ($/ Ton)  

Bu f or mül deki  met al  fi yatı  ve i zabe masrafları  haftada i ki  kez yayı ml anan ‘ ‘ Met al 

Bull eti n’ ’ ile kot e edil mekt edir. 

Kurşun-çi nko i çeren cevherleri n hesabı nda da yi ne aynı  f or müller  uygul anmakt a 

ol up,  yal nı z Tc i çi n öze i zabe masrafı  değerleri  alınır.  Bu değer  nor mal  Tc’ni n %15-

20 fazl ası ile hesap edilir. 

Bült ende i zabe masrafları,  baz t enördeki  cevherler  i çi n sapt anmı ş  belli  bir  CI F met al 

satış  fi yatı na göre belirlenir.  Belirlenen baz met al  fi yatı nda art ma ve  azal mal arı n 

ol ması  hali nde,  son met al  fi yatı  il e baz baz met al fi yatı  arası ndaki  farkı n %10 veya 



 20 

%13’ ü i zabe gi derleri ne il ave edilir  veya çı karılır.  Kurşun i çi n Tc,  1983- 1984 

yılları nda %30- 35 i ken son yıllarda kurşun met al  fi yatı nı n %21- 25’ine kadar 

düş müşt ür. 

Yukarı daki  fi yatlara cevher  i çi nde bul unan di ğer f aydalı  met aller  i çi n prim,  zararlı 

e mpüriteler  i çi n de ceza ( penaltı)  uygul anır.  Prim ve  caza uygul a mal arı fir mal ara 

göre azda olsa farklılı k göst erir.  Kurşun i çi n uygul a mada en çok karşılaşılan pri m 

oranl arı aşağı da veril mektedir[4, 5]. 

2. 7. 1. 1. Pri ml er 

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

yapılır. 

Ag : 31 ile 150 gr/t on düşülerek, kal an gümüş içi n pi yasa fiyatı ndan öde me yapılır.  

Cu : % 1 üst ündeki bakırın %25- 60’ı ödenir (Sadece Pb konsantresi içi n) 

Cd :  %0, 15-0, 20 kad mi yu m düşül erek kal anı n %60- 75’i ne pi yasa fi yatı üzeri nden 

öde me yapılır. 

2. 7. 1. 2. Cezal ar  

Zn konsantresi  :  %0, 01 üzeri ndeki  her  0, 01 Fl  veya Cl  t enör ü i çi n satış  fi yatı nı n %1 

veya 4 dol ar  ceza kesilir.  %10 Fe üzeri ndeki  değerleri  anl aş maya göre alınır  ve  her 

fazla ünite içi n 50-70 cent ceza kesilir. 
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3. DENEYSEL ÇALI ŞMALAR 

Deneysel  çalış mal ar  başlığı  altı nda il k ol arak numuneni n alı ndı ğı  yöreye ait  maden 

sahası nı n genel  özelli kleri  ile nu muneni n fi zi ksel,  ki myasal  ve mi neral oji k özelli kleri 

incel enmi ş, sonrası nda yönt e m anl atılarak zengi nleştir me deneyl eri ne geçilmi ştir.  

3. 1. Za mantı Yöresi Kurşun- Çi nko Sahal arı  

Ma den sahaları  Kayseri-Yahyalı,  Ni ğde- Ça mar dı, Adana- Tufanbeyli  hudut ları ndadır. 

Topoğrafya 1400 m. -3300 m. rakı ml arı arası nda değiş mekt edir[11].  

Böl geye 130 k m uzunl uğunda ol an Kayseri- Yeşilhi sar- Yahyalı  karayol u kull anılarak 

ul aşılabil mekt edir. Maden sahal arı ise Yahyalı’ya 35 km mesafededir.  

3. 1. 1. Böl geni n Genel Jeol ojisi  

Al adağl ar  yöresi,  naplı  konu ml u birçok i stifi n ve biri mi n yüzeyl edi ği  bi r  kesi mdir. 

Far klı  j eol oji k devirlerde ve farklı  çökel me  şartları nda ol uşan i stifleri n çoğunl uğu 

pl atfor m kar bonatları  şekli ndedir.  Çalış ma al anları nı n kuzeyi nden iti baren ve  alttan 

üst e doğru naplı konu ml u ol an şu istifler yer al makt adır : 

 Yahyalı istifi ( Siluri yen -- Tri yas ) 

 Si yah Al adağ istifi ( Üst Devon -- Jura ) 

 Çat al ot uran istifi ( Karbonifer -- Per mi yen ) 

 Beyaz Al adağ istifi ( Üst Tri yas -- Kret ase ) 

Sadece Si yah- Al adağ ve Çat al ot uran i stifleri yle ilişkili  ol an Küçüksu i stifi  ( Alt - Ort a 

Tri yas)  bir  öl çüde bu i ki  istifi n deva mı  şekli nde düşül mekt edir.  Yahyalı ve  Si yah 

Al adağ i stifi    dokanakl arı    dı şı nda   di ğer    i stifleri n   arası nda   Al adağ ofi yolitli  

Mel anj   kuşakl arı  ( Senoni yen)  uzanmakt adır.  Ayrıca yöreni n kuzeyi nde Kara madazı 

ci varı nda yüzeyl enen Granit oi dl er  ve Maden Boğazı  kesi mi nde de Tersi yer  yaşlı 

genç çökeller mevcutt ur.  
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İncel e me al anı ndaki  i stifleri n napl anması  Maestrihti yen’de gerçekl eş mi ş  olup,  gerek 

napl anma öncesi  gerekse napl anma  sonrası  t üm i stifler  büyük öl çüde özellikle kırı k 

tekt oni ği et kisi nde kal mı şlardır.  

Beyaz Al adağ ve Çat al oturan i stifleri  dışı nda kal an üç i stif  ve yerel  ol arak ofi yolitli 

mel anj  i çi ndeki  kireçt aşı bl okl arı  kurşun-çi nko yat ak zuhurl arı nı  kapsarlar,  böl geni n 

belli başlı büyük yat akları ( Deli kkaya- Tekneli) Siyah Al adağ istifi içi ndedir. 

Ta ma men kırı k t ekt oni ği il e kontrol  edilen kurşun-çi nko yat akl arı nı n birinci  kökeni 

hi drot er mal dir.  Yahyalı  granit oi dl eri nden kaynaklanan çözeltilerle şekillenen biri ncil 

yat akl arı n sülfi dli  cevher mi neralleri  daha sonra böl geni n yüksel mesi yl e ilgili  ol arak 

çok evreli karstlaş maya uğrayarak karbonatlı cevher mi neralleri ne dönüş müşt ür.  

Yör ede ekono mi k önemi  ol an,  şu ana kadar t espit  edilen i ki  ti p cevherl eş me 

vardır[11] : 

A --  1400 m. -1500 m.  Kotl arı nda mostra veren direkt  mag masal  sokulu ml a il gili 

cevherleş mel er.  Bu ti p cevherleş mel er  oksi dasyon,  se ment asyon ve  pri mer  zon 

ol arak nor mal zonl anma göst er mekt edir. 

B --  2000 m. -3200 m.  Kotları nda mostra veren diskordans  hatları yla sı nırlanan nap 

bl okl arı  i çi ne yerleşen,  mağ masal  sokul uml arla direkt  il gi  kur ul a mayan 

cevherleş mel erdir.  Nor mal  zonl anma  göst er mezl er  oksit-karbonat  ti ptedirler.  Karsti k 

boşl uk sedi mant asyonu şekli nde ol uşurlar.  İç sedi mant asyonl a yer  yer  mi neral 

zengi nl eş mel eri ol muşt ur. 

 

 Al adağl ar   

Bu t eze konu ol an Za mantı  yöresi  Ça mar dı  il çesine bağlı  3333 rakı mlı  Al adağ’ daki 

maden sahası na ait bil giler Tabl o 3. 1’de göst eril miştir[10, 11].  
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Tabl o 3. 1. Maden Sahasına Ait Bil giler 

Ruhsat No  İ. R.  235 

Ma deni n Ci nsi   Çi nko -- Kurşun 

Sahanı n Al anı   825, 86 Hekt ar 

Görünür Rezerv 

Zn % 8-12     400. 000 t on 

Zn % 22-26       60. 000 t on 

Topl a m     460. 000 ton 

Pb % 8-13  1. 000. 000 t on 

Pb % 13-20     300. 000 t on 

Pb % 20-30     500. 000 t on 

Pb % 30-50     120. 000 t on 

Pb % 50-60         8. 000 t on 

Topl a m  1. 928. 000 ton 

3. 2. Mal ze me ve Yöntem 

3. 2. 1. Deneyl ere Esas Olan Nu mune 

Deneyl ere esas  ol an nu munel er,  Za mantı  yöresi  Ça mar dı  il çesi ne bağlı  3333 rakı mlı 

Al adağ et ekl eri nde ve Tekneli  mevkii nde Ka mp der esi  ol arak anılan yer den 

alı nmı ştır.  Yakl aşı k 130 kg nu mune ( 2 no’l u nu mune)   t orbal anarak İTÜ Maden 

Fakültesi, Cevher ve Kömür Hazırla ma Anabili m Dalı Laborat uarları na getiril mi ştir. 

Ayrı ca daha önceden yine aynı  yöreden getirtilen 117 kg nu muneni n ( 1 no’l u 

nu mune)  de aynı  özellikl ere sahi p ol duğu anl aşıldı ğı ndan aşağı daki  analizl er  de 

yapıl mak suretiyl e birleştiril mesi ne karar veril mi ştir.  

Tabl o 3. 2. Karıştırılacak Nu munel eri n Ki myasal Özelli kl eri 

İçeri k, % 

 

1 no’l u numune 

(önceden getirilen) 

2 no’l u numune 

(sonradan alı nan)  

Pb 10, 61 8, 27 

Zn 10, 78 12, 85 

Si O2  13, 22 11, 90 

S 0, 040 0, 024 
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½  ( 110’ar  kg)  oranı nda har manl anarak karıştırılan nu munel er  konile me- dörtle me 

yönt e mi yl e azaltılarak,  ½’ si  şahit  nu mune ol arak ayrıl mı ştır.  Geri  kal an nu mune i se 

deneyl erde kullanıl mak üzere bı çaklı  ayırıcı il e azaltıl mı ş  ve alınan t e msili 

nu muneni n 
1
/16’lı k kı s mı  ki myasal  analize di ğer  

1
/16’lı k kı s mı  i se el ek anali zi ne 

ayrıl mı ştır.  

3. 2. 1. 1. Numuneni n Fi ziksel Özelli kl eri  

Har manl anarak karıştırılan nu muneni n azaltılarak 
1
/16’sı nı n alı nması  suretiyle çeşitli 

boyut grupl arı nda  elek analizleri yapıl mı ş, sonuçları ise Tabl o 3. 3’de verilmi ştir. 

Tabl o 3. 3. Orijinal Nu munede El ek Analizi Sonuçl arı 

Boyut Aralı ğı Mi kt ar  Topl a m El ek Üst ü Topl a m El ek Altı 

mm % % % 

 -30+9 14, 1 14, 1 100, 0 

 -9+3, 36 21, 9 36, 0 85, 9 

 -3, 36+1, 19 28, 3 64, 3 64, 0 

 -1, 19+0, 600 13, 0 77, 3 35, 7 

 -0, 600+0, 100 11, 5 88, 8 22, 7 

-0, 1 11, 2 100, 0 11, 2 

TOPLAM 100, 0     
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Şekil 3. 1. Orijinal Nu munden Yapılan El ek Analizi  
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Oriji nal  el ek analizi  yukarı da gör ülen cevheri n,  zengi nl eştir me deneyl eri öncesi nde 

tama mı  mer daneli  kırıcı da kontroll ü ol arak kırılarak 3 mm altı na kırıl mı ştır.  3mm altı 

mal ze mede yapılan elek analizi ise Tabl o 3. 4’de veril mekt edir.  

Tabl o 3. 4. Mer daneli Kırıcı da Kırılan (- 3 mm) Cevheri n El ek Analizi Sonuçl arı 

Boyut Aralı ğı  

( mm)  

Mi kt ar 

( %)  

Topl a m El ek Üst ü  Topl a m El ek Altı 

( %)   ( %)  

+2, 80 4, 42 4, 42 100, 00 

-2, 80+1, 70 9, 74 14, 16 95, 58 

-1, 70+0, 841 23, 01 37, 17 85, 84 

-0, 841+0, 420 19, 47 56, 64 62, 83 

-0, 420+0, 212 15, 93 72, 57 43, 36 

-0, 212+0, 125 8, 85 81, 42 27, 43 

-0, 125+0, 074 7, 96 89, 38 18, 58 

-0, 074 10, 62 100, 00 10, 62 

Topl a m 100, 00     
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Şekil 3. 2. 3 mm altı na Kı rılan Cevheri n El ek Anal izi 

3. 2. 1. 2. Numuneni n Ki myasal Özelli kl eri  

Kurşun-çi nko i çeri kl erine göre birleştiril mesi ne karar  verilen nu muneni n t a m 

ki myasal analiz sonuçl arı Tabl o 3. 5’de görül mekt edir.  
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Tabl o 3. 5.  Kayseri  Za mantı  Yöresi ne Ait  Karışım Nu munesi nde Yapılan Ko mpl e 

Ki myasal Analizi  

İçeri k, % Karı şı m Nu munesi  

Pb 9, 81 

Zn 11, 5 

Cu 0, 001  

Ni  0, 003  

S 0, 0132 

Mn  0, 03 

Ca O 4, 51 

Si 2 O 12, 15 

Al 2 O3  5, 63 

Mg O 1, 11 

K2 O 0, 28 

Na2 O 0, 47 

Fe2 O3  34, 05 

Kı zdır ma Kaybı  15, 58 

3. 2. 1. 3.  Numuneni n Mi neral oji k Özelli kl eri  

Cevheri n büyük bir  çoğunl uğunu sfal eriti n alterasyonu sonucu ol uşan si mitsonit 

teşkil et mekt edir[8, 20].  

Si mi tsonit  ( ZnCO3)  :  Genelli kle açı k kahverenkl i,  masif  ve t oprağı msı  gör ünü mde 

ol up kesitlerde bazen koll ofor m yapı  gözl enmekt edir.  Smitsonit  i çinde sfal erit 

kristalleri ne rastlanıl maktadır.  

Gal en ( PbS)  :  Cevher  nu munesi  i çi nde mi kt arca çok az ol up,  s mitsonitleri n ve 

karbonatlı  gang mi neralleri ni n kırı k ve çatlakl arını  dol dur muş  da marcı klar  hali nde 

gözl enmekt edir.  

Serüzit  ( PbCO3):  Gal ence zengi n ör nekl erde,  galen t anel eri ni  çevrel eyen zonl arda 

sekonder  ol arak meydana gel en serüzit  mi neraline yaygı n ol arak rastlanıl makt adır. 

Yi ne serüzit  ve s mitsonit  i çi nde de gal en kristalleri  i zlenmekt edir.  Gal ence zengi n 

parçal arda ise nabit gümüş mi neralleri ne rastlanılmakt adır.  

Pi rit  ( FeS2)  :  Mi kt arca az ol up,  he m gal en i çi nde he m de s mitsonit  i çinde  bazen 

şekilli  kristalleri ne rastlanıl makl a beraber  kesitlerde genelli kle ayrış mı ş ve  de mi r 

oksitli mi nerallere dönüşmüş hal de izlenmekt edir. 



 27 

Hi drozi nkit  ( Zn5( CO3)2( OH)6)  :  Cevher  nu munel eri nde s mitsonite eşli k eden di ğer 

yaygı n mi neral  i se hi drozi nkit  ol up,  genelli kle donuk beyaz renkli  ve yuvarlağı msı 

kü mel er  hali nde küçük boşl ukl arı n çevresi nde bol  mi kt arda i zl enmekt edir.  Bu 

boşl ukl arda hi drozi nkit ile beraber serüzit ve angl ezit mi neralleri de gözl enmekt edir.  

He mi morfit  ( Zn4 Si2 O7(OH) H2 O)  :  Mi kt arca az ol up,  sayda m beyaz renkli  ve l at a 

şekilli kristalleri ne yal nı z zengi nl eştiril mi ş ürünl erde rastlanıl makt adır.  

Gang mi neralleri  :  Çoğunl uğunu ayrış ma  sonucu ol uş muş  kır mı zı  ve sarı  renkli 

toprağı msı  gör ünü mde de mi r  oksitli  mi nerallerle,  li monit  ve hematit  t eşkil 

et mekt edir.  Ayrı ca kalsit ve  dol omit  genelli kle demi r   oksitli  sul arla boyanmı ş  hal de, 

bazen beyaz renkli romboedri k kristaller hali nde bul unmakt adır.  

Cevheri n mi neral oji k i ncel e mel eri  sonucunda t espit  edilen mi neraller  ve bunl arı n 

ki myasal bileşi ml eri Tablo 3. 6’da veril mi ştir[8, 11,20].  

Tabl o 3. 6. Cevherde İzlenen Mi neraller 

  Adı  Kimyasal Bileşimi Özgül Ağırlık 

(g/cm 3)  

Nabit Gü müş  Ag 10. 5 

Gal en PbS 7. 5 

Sfal erit ZnS 4. 0 

Pirit FeS2  5. 0 

Li monit Fe O OH. H2 O 3. 6-4. 0 

He matit Fe2 O3  5. 0 

Kal sit Ca CO3  2. 7 

Dol omit Ca Mg( CO3)2 2. 9 

Ser üzit PbCO3  6. 5 

Smitsonit ZnCO3  4. 3 

Hi dr ozi nkit Zn5( CO3)2( OH)6 3. 7 

Angl ezit PbSO4  6. 3 

Kuvars Si O2  2. 65 

He mi morfit Zn4 Si2 O7( OH) H2 O 3. 5 
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3. 2. 2. Yönte m 

Bu araştır ma kapsa mı nda,  Al adağ böl gesi  oksit  kurşun-çi nko cevherl eri ni n 

zengi nl eştiril mesi a maçl an makt adır.  

Özellikl eri  sapt anan numune ile önceli kl e Rusya’da uygul a ma al anı  bulmuş  pr oses 

doğr ult usunda ön deneyl er  yapılarak;  sonrasında siste mati k oksit  fl ot asyonu 

deneyl eri  ile,  kl asi k ve  kol on fl ot asyonu yönt e ml eri ni n karşılaştırıl ması 

pl anl anmı ştır.  Bu bağlamda,  sülfürleştir me içi n Na2 S kullanı mı, fl ot asyon 

deneyl eri nde boyut  ve r eaktif  mi kt arları,  pH ve  PKO’ nun et kisi  incel enerek, 

opti mu m deney koşullarını n saptanması hedeflenmi ştir.  

Ayrı ca fl ot asyon+gravite ayır ması  ( MGS)  ile fl ot asyon+manyeti k ayır ma 

deneyl eri ni n yapıl ması  tasarlanmı ştır.  Bu suretle fl ot asyonl a yüzdür ül e meyen oksit 

mi neralleri ni n kazanıl ması hedeflenmi ştir. 

Ma nyeti k ayır ma deneyeleri ni n i se kur u ve yaş  olarak yapıl ması  pl anl anmı ştır.  Kur u 

manyeti k ayır ma deneyleri  doğr ult usunda döner  di skli  manyeti k ayır mada deneyl er 

yapılacak, sonrası nda ise yaş manyeti k ayırıcı (Jones) ile deneyl er sürdürül ecektir.  

3. 3. Kull anıl an Aygıtl ar 

Kl asi k fl ot asyon deneyl eri  i çi n l aborat uvar ti pi  We mco fl ot asyon maki nesi 

kullanıl mı ştır. 2, 5 litre haci mli hücresi olan aygıt, 1500 dev/ dak rot or hızı na sahi ptir.  

Deneyl eri n yapıl dı ğı  bir di ğer  aygıt,  Pil ot  öl çekli  MGS ( Multi  Gravit y Separat or) 

ünitesi;  bir  yanı  açı k uçlu 0. 6 m uzunl uğunda 0. 5 m çapı nda t a mbur  şekl i nde bir 

gövdeye sahi ptir.  Ta mbur  i ç yüzeyi  üzeri nde 6 il e 24 g değeri nde yerçeki mi 

kuvveti ne eşdeğer  bir  merkezkaç kuvveti  ol uşt uracak şekil de 150- 300 dev/ dak hı zl a 

saat  yönünde  dön mekt edir.  Aynı  anda eksenel  doğr ult uda 4- 6 c m. sn
1  

frekansl a,  12-

25 mm arası nda değişen genli kli hareket, tambur hareketi üzeri ne ekl enmi ştir[12].  

Döner  di skli  manyeti k ayırıcı da i se bant  il e gel en cevher,  en başt aki  ve bant  uzaklı ğı 

en fazl a ol an diski n altı ndan geçerken manyeti k duyarlığı  en yüksek ol an t anel er  di sk 

tarafı ndan çekilir.  Daha düşük duyarlı klı  ol an t anel er  bant  üzeri nde hareket  ederek, 

bant a daha yakı n ol an di ğer  di skl er  t arafı ndan çekilirler.  Dön mekt e ol an di skl ere 

yapışan mi neral  t aneleri,  manyeti k al an etkisi ni n azal dı ğı  noktal arda ya 

kendili kleri nden düşerek veya disk’e sürt ünen bir  fırça il e düşürülerek ayrılırlar. 
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Di skl er  t arafı ndan çekilmeyen manyeti k duyarlığı  çok düşük t anel er,  bant  üzeri ndeki 

hareketleri ne deva m ederler.  Her  di skt e farklı  duyarlıkta t anel er  t opl andığı ndan,  bu 

ayırıcı da birden fazl a manyeti k konsantre üretilebilir.  Bu maneti k ayırıcı nı n 

manyeti k al an şi ddeti  en çok 1. 8 t esla ol abil mekt edir.  Cevher  besl e me  boyut u i se       

-3+0. 1 mm ol arak belirlen mi ştir[1].  

Yüksek al an şi ddetli  Jones  manyeti k ayırıcısı  i nce boyutlardaki  ( <0, 1 mm)  cevherleri 

ayırabilen bir  aygıttır.  Pil ot  öl çekli  Jones  P40 ti pi  aygıt;  1725x838x1972 mm 

öl çüleri nde,  t ek r ot orl u bir  manyeti k ayırıcı dır  (rot or  çapı: 400 mm).  Rot or unda 11 

adet  ayır ma kut usu bul unur.  Her  kut unun i çi nde manyeti k ayır ma pl akal arı  bul unur. 

Deneyl erde kullanılan ve R12 ol arak adl andırılan pl akal ar  1 i nçt e 12 adet  di ş 

içer mekt e ve ni spet en ince mal ze mel eri n zenginleştiril mesi nde kullanıl makt adır. 

Pl akal ar  arası  mesafeler  çeşitli  çapt a t eller kullanılarak 0, 3-6 mm ar ası nda 

ayarlanabil mekt edir[15].  

Fl ot asyon kol onu  genelde i ki  t e mel  zonu i çeren bir  fl ot asyon aygıtı dır.   Bu zonl ar; 

kol onun alt  kı s mı nı  oluşt uran  zengi nl eştir me zonu ve üst  kı s mı nda hava 

kabarcı kl arı nı n yoğun olduğu köpük (t e mi zl e me)  zonu ol arak adl andırılır.  Bu i ki  zon 

arası nda farklı hava kabarcı ğı konsantrasyonu sebebi yl e belirgi n bir ara yüzey vardır.  

 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  şekli nde yapılan aygıtlardır.  İnce veya nor mal  boyutl u tanel er  i çi n 

besl e me zengi nl eştir me zonunun he men üst  kı smı ndan yapılır.  Laborat uvar  öl çekt e 

genel  ol arak bir  metre uzunl uğunda ( 0, 25-1m)  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  pr ogra ml arı yl a hesapl anır. 

Laborat uvar   öl çekt e 2 m'lik uzunl uk yet erli  ol abilir.  Endüstri yel  öl çekt e köpük zonu  

1- 3 m arası ndadır[24, 25].  

Deneyl erde kullanılan Co mi nco mar ka pil ot  öl çekli  kol on fl ot asyonu ünit esi,  6 m 

boyunda ve 10 c m çapında;  kontrol  paneli  ve kol on hücresi  ol mak üzere i ki  ana 

böl ümden ol uş makt adır. 

Deney sonuçl arı nı n karşılaştırıl ması  aşa masında,  analizler  XRF aygıtı  il e 

yapıl makt adır. 
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3. 4. Zengi nl eştir me Deneyl eri  

3. 4. 1. Tane Serbestleşmesi  

Tane serbestleş mesi ni n sağl anması nı n zengi nl eştir me i şle ml eri ni n başarısı açı sı ndan 

ne denli  öne mli  ol duğu açı ktır.  Zengi nl eştir me öncesi nde sersestleş me  boyut unun 

saptanması,  veri mli  bir  zengi nl eştir me yapılabilmesi  ve zengi nl eştir me yönt e mi ni n 

seçi mi ne ışı k t ut ması açısı ndan, zorunl u ol makt adır[1]. 

Yukarı da açı kl ananl ar  doğr ult usunda +2. 80,  -2. 80+1. 70,  - 1. 70+0. 841,  -0.841+0. 420, 

-0. 420+0. 212,  -0. 212+0. 125 ve - 0, 125 mm boyut  grupl arı na ayrılan nu munede;  her 

boyut  gr ubunda 625 t aneni n sayıl ması  esası na dayanarak 
*

 serbest  ve bileşi k t anel er 

stereo (bi nokül er) mi kroskop ile i ncel enmi ş ve sonuçl arı Şekil 3. 3’de veril miştir. 

Ser bestleş me derecesi  sapt anırken her  boyut  grubu i çi n serbest  ve bağlı  t anel er 

sayıl mı ş ve aşağı daki formül yardı mı yl a da hesapla mal arı yapıl mı ştır. 

Ser bestleş me Derecesi (%) = [
**Sayısı Tane Toplam

Sayısı TaneSerbest ] x 100 

Tabl o 3. 7.  Tane Serbestleş me Et üdünün Sapt anması na Yöneli k Tane Sayımı  

Boyut Aralı ğı  Serbest  Bil eşi k Topl a m Serbestleş me  

( mm)  Tane Sayısı Tane Sayısı Tane Sayısı Derecesi, % 

+2, 80 125 500 625 20, 0 

-2, 80+1, 70 160 465 625 25, 6 

-1, 70+0, 841 172 453 625 27, 5 

-0, 841+0, 420 187 438 625 29, 9 

-0, 420+0, 212 250 375 625 40, 0 

-0, 212+0, 125 252 373 625 40, 3 

-0, 125 314 311 625 50, 2 

*  
BS 3406- 4 no’l u İ ngiliz st andartına göre,  istati ki  açı dan az hat alı  sonuçl ar  içi n en az 

625 taneni n sayıl ması gerekmekt edir. 

** 
Serbest +Bil eşi k Kı ymetli Mi neral  

Tabl o 3. 7’de gör ül düğü üzere 0. 125 mm boyut a kadar  yet erli  serbestleş me 

ol ma makt a ve ekono mi k bir  serbestleş me,  çok küçük boyutl arda  

gerçekl eşebil mekt edir. 
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Şekil 3. 3. Stereo Mi kroskop İle Yapılan Tane Serbestleş mesi Et üdü 

3. 4. 2. Öğüt me Deneyl eri 

Boyut un zengi nl eştir meye et kisi ni  belirle mek a macı yl a önceli kl e öğüt me deneyl eri 

yapıl mı ştır.  Daha önceden t a ma mı  mer daneli kırıcı da 3 mm altı na kırıl mı ş 

mal ze mede ile 5,  10,  15 ve 20 daki kalı k sürel erde t ek kade meli k öğüt me deneyl eri 

yapıl mı ş  ve öğüt ül en cevheri n el ek analizi  sonuçl arı  Tabl o 3. 8,  Tabl o 3. 9,  Tabl o 3. 10 

ve Tabl o 3. 11’de göst erilmi ştir. 

Öğüt me deneyl eri nde,  l aborat uvar  ti pi  silindir  gövdeli  bil yalı değir men 

kullanıl mı ştır. Deneyl erde sabit tut ulan öğüt me koşulları aşağı da görül mektedir.  

  

Nu mune Mi kt arı : 500 gr  

 Pül pt e Katı Oranı  : % 60  

 Bil ya Şarjı  : 7750 gr  

 Devir Hı zı  : 71 dev/ dak ( Kriti k Hı zın % 70’i) 

 Değir men Boyu : 22 c m 

 Değir men Çapı  : D= 22 c m 

 En Büyük Bil ya Çapı : d= 5 c m 

 Kriti k Hı z ( Nk)  : Nk =420/(D- d) =420/(22- 5) = 101. 86 dev/ dak 
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Tabl o 3. 8. 5 dk Öğüt ül en Cevheri n El ek Analizi   

Boyut Aralı ğı Mi kt ar Topl a m El ek Üst ü Topl a m El ek Altı 

( mm)  % ( %)  ( %)  

+0, 420 3, 0 3, 0 100, 0 

-0, 420+0, 212 16, 9 19, 9 97, 0 

-0, 212+0, 125 13, 9 33, 9 80, 1 

-0, 125+0, 074 12, 4 46, 2 66, 1 

-0, 074+0, 053 7, 0 53, 2 53, 8 

-0, 053+0, 038 3, 0 56, 2 46, 8 

-0, 038 43, 8 100, 0 43, 8 

TOPLAM 100, 0         

Tabl o 3. 9. 10 dk Öğüt ül en Cevheri n El ek Analizi   

Boyut Aralı ğı Mi kt ar Topl a m El ek Üst ü Topl a m El ek Altı 

( mm)  % ( %)  ( %)  

+0, 212 5, 0 5, 0 100, 0 

-0, 212+0, 125 12, 9 17, 9 95, 0 

-0, 125+0, 074 14, 9 32, 7 82, 2 

-0, 074+0, 053 8, 9 41, 6 67, 3 

-0, 053+0, 038 3, 0 44, 6 58, 4 

-0, 038 55, 4 100, 0 55, 4 

TOPLAM 100, 0         

Tabl o 3. 10. 15 dk Öğüt ülen Cevheri n El ek Analizi   

Boyut Aralı ğı Mi kt ar Topl a m El ek Üst ü Topl a m El ek Altı 

( mm)  % ( %)  ( %)  

+0, 125 7, 1 7, 1 100, 0 

-0, 125+0, 074 11, 2 18, 4 92, 9 

-0, 074+0, 053 10, 2 28, 6 81, 6 

-0, 053+0, 038 4, 1 32, 7 71, 4 

-0, 038 67, 3 100, 0 67, 3 

TOPLAM 100, 0         

Tabl o 3. 11. 20 dk Öğüt ülen Cevheri n El ek Analizi   

Boyut Aralı ğı Mi kt ar Topl a m El ek Üst ü Topl a m El ek Altı 

( mm)  % ( %)  ( %)  

+0, 074 10, 1 10, 1 100, 0 

-0, 074+0, 053 10, 1 20, 2 89, 9 

-0, 053+0, 038 3, 0 23, 2 79, 8 

-0, 038 76, 8 100, 0 76, 8 

TOPLAM 100, 0         
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Şekil 3. 4. Değişi k Öğütme Sürel eri ndeki El ek Analizi Sonuçl arı 

3. 4. 3. Fl otasyon Deneyleri  

3. 4. 3. 1. Ön Deneyl er 

Fl ot asyon deneyl eri i çi n il k ol arak,  Rusya’da oksit  kurşun-çi nko 

zengi nl eştiril mesi nde uygul anan fl ot asyon prosesi  denen mi ştir.  Şekil  3. 5’de 

göst erilen akı m şe masında gör ül düğü üzere,  kl asi k fl ot asyondan farklı  ol arak,  

fl otasyona iri  boyutta (-3 mm)  başl anmakt a ve şla m atıl makt adır.  Ayrı ca öğüt me 

devrel eri nde de,  değir mene giren cevhere  r eaktif  katılarak,  kı va ml andır ma süresi 

uzatıl makt a ve yüzeyl erin hi drofob hal e gel mesi sağl anmakt adır. 

 Aşağı daki  akı m şe ması  doğr ult usunda deneyl er  yapılarak,  Za mantı  böl gesi 

cevherleri ni n bu akı m şeması na uygunl uğu araştırıl mı ştır. 

Şekil  3. 5’deki  akı m şeması na uygun bi çi mde yapılan deneyl er  il e il gili  sonuçl ar 

Tabl o 3. 12 ve 3. 13’de izlenmekt edir. 
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  Şlam (- 0,01 mm)

  Şlam (- 0,01 mm)

Na2S - 3 kg/t (1 dk)

AÜ1 CMC - 350 g/t (1 dk)

Amin - 350 g/t (0,5 dk)

Çam Yağı - 75 g/t (0,5 dk)

Na2S - 1,5 kg/t (1 dk)

CMC - 150 g/t (1 dk)

Amin - 150 g/t (0,5 dk)

Çam Yağı - 25 g/t (0,5 dk)

AÜ3

AÜ4

AÜ2 Artık

Zn konsantresi

II. Temizleme (8 dk.)

Amin - 25 g/t

Kıvamlandırma (1'+1'+0,5'+0.5')

Na2S - 25 g/t

Na2CO3 - 750 g/t

Na2SiO3 - 350 g/t

Kıvamlandırma (1 dk.)

II. Temzileme ( 8 dk.)

Pb konsantresi

Aeroflot - 35 g/t

IsoAmKx - 240 g/t (1 dk)

Na2S - 750 g/t (3 dk)

Çamyağı - 60 g/t (1 dk)

Şlam Atma

Öğütme (90-95% - 0,074 mm)

Öğütme (70-75% - 0,074 mm)

Kontrol Flotasyonu (8 dk.)

I. Kaba Zn Flotasyonu (2 dk.)

II. Kaba Zn Flotasyonu (6 dk.)

I. Temizleme (10 dk.)

Na2SiO3 - 130 g/t

Kıvamlandırma (1'+1'+0,5'+0,5')

Kaba Pb Flotasyonu

Kıvamlandırma (3'+1'+1')

I.Temizleme (10 dk.)

Kıvamlandırma (2 dk.)

Na2S - 20 g/t

Na2SiO3 - 30 g/t

Cevher (-3 mm)

Dağıtma (15 dk. katı / sıvı = 2:1)

Şlam Atma

Öğütme (katı:sıvı:bilya sayısı = 1:0,75:6)

Na2S - 300 g/t

Na2SiO3 - 500 g/t

Na2S - 300 g/t

 

Şekil  3. 5.  Rusya’da Uygul a ma Al anı  Bul muş  Oksit  Kurşun- Çi nko Cevherl eri ni n 

Fl ot asyon İle Zengi nl eştiril mesi ne Ait Akı m Şe ması[22].  
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Tabl o 3. 12.  Oksit  Kurşun- Çi nko Cevherleri ni n Fl ot asyon ile Zengi nl eştiril mesi ne 

Ait Met al urji k Denge Çizel gesi (Şl a m Atılarak Yapılan Deney).  

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  

% 

İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

Pb Zn Pb Zn 

PB KONS 3, 10 46, 92 3, 71 14, 28 1, 03 

AÜ1  2, 00 11, 02 9, 26 2, 16 1, 66 

ZN KONS 1, 10 37, 30 8, 16 4, 03 0, 81 

AÜ2  3, 70 35, 98 10, 51 13, 07 3, 49 

AÜ3  2, 10 16, 55 14, 00 3, 41 2, 64 

AÜ4  2, 60 32, 52 10, 65 8, 30 2, 49 

ŞLAM1  28, 10 8, 73 9, 41 24, 08 23, 74 

ŞLAM2  24, 50 6, 65 11, 43 15, 99 25, 14 

ARTI K 32, 80 4, 56 13, 24 14, 68 38, 99 

BESLENEN 100, 00 10, 19 11, 14 100, 00 100, 00 

TÜVENAN  9, 81 11, 50   

 

Her  ne kadar  kurşunda bir  zengi nl eş me  gözl ense de çi nkoda bir  ayrıl ma söz  konusu 

ol ma makt adır.  Ayrı ca,  met al  kazanma  veri ml eri  tat mi nkar  değil dir.  Bunun yanı  sıra 

atılan şl a ml arda çi nko kayı pl arı  çok fazl a ol duğundan şl a m atıl madan bir  deney 

yapıl mı ş ve sonuçl arı Tabl o 3. 13’de göst eril mi ştir. 

Tabl o 3. 13.  Oksit  Kurşun- Çi nko Cevherleri ni n Fl ot asyon ile Zengi nl eştiril mesi ne 

Ai t Met al urji k Denge Çizel gesi (Şl a m Atıl madan Yapıl an Deney).  

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

PB KONS 3, 49 41, 52 4, 74 17, 33 1, 49 

AÜ1  3, 16 10, 39 9, 77 3, 92 2, 78 

ZN KONS 8, 39 42, 22 5, 75 42, 29 4, 34 

AÜ2+AÜ3  6, 02 8, 26 13, 40 5, 94 7, 25 

AÜ4  15, 63 8, 16 10, 81 15, 23 15, 21 

ARTI K 63, 32 2, 02 12, 10 15, 29 68, 93 

BESLENEN 100, 00 8, 37 11, 11 100, 00 100, 00 

TÜVENAN  9, 81 11, 50   

 

Rusya’daki  pr oses  akı m şe ması  Al adağ cevherlerine uygul andı ğı nda,  gör üldüğü gi bi 

ol uml u sonuçl ar  ver me mekt edir.  Pazarlanabilir  niteli kte konsantre üretile medi ği  gi bi, 

met al kurtar ma veri ml eri de çok düşük ol makt adır.  

Bu ön deneyl erden sonra, siste mati k fl otasyon deneyl eri ne başl anmı ştır. 
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3. 4. 3. 2. Siste mati k Fl otayon Deneyl eri  

Ön deneyl erden sonra, siste mati k fl ot asyon deneyl eri ne geçil mi ştir.  Si st e mati k 

fl otasyon deneyl eri nde opti mu m koşulları n belirle mesi  a macı yl a,  önceli kle boyut un 

flotasyona ol an et kisi  incel enmi ştir.  Boyut  belirlendi kt en sonra,  pH değeri ni n 

saptanması na yöneli k deneyl ere geçil mi ş  PKO ve reaktif  mi kt arları  da belirlenerek 

opti mu m koşullar belirlen mi ştir. 

 Tane Boyut unun Fl otasyona Et kisi 

Daha önce el de edilen el ek analizi  sonuçl arı  doğr ult usunda boyut un fl ot asyona 

et kisi ni  araştır mak a macıyl a,  0, 1 mm,  0, 074 mm ve 0, 053 mm altı  boyutl ara ul aş mak 

üzere 15,  20 ve 25  daki kalı k öğüt mel er  yapılarak deney sonuçl arı,  Tabl o 3. 14,  

Tabl o 3. 15  ve Tabl o 3. 16’ da veril mi ştir.  

Aşağı da i se t ane boyut unun fl ot asyona et kisi ni  araştırırken kullanılacak sabit  deney 

koşulları belirtil mi ştir. 

 

PKO   : % 25 

pH   : Doğal pH 

Reaktif Mi kt arları : 1500 g/t ZnSO4, 2500 g/t CuSO4, 700 g/t Na2 Si O3, 5000 g/t      

                                      Na2 S, 800 g/t KAX,  700 g/t CMC * ve 25 g/t Ça myağı . 

Deği şkenl er  : Boyut (0. 053 mm,  0. 074 mm ve 0. 1 mm)  

Kı va m süresi  : Pb devresi-20 dk, Zn devresi-15 dk.  

Fl ot asyon süresi : 4 dk.  

 

 

 

 

*CMC ( Car boxy met hyl  Cell ul ose),  sodyu m t uzudur  ve fl ot asyon deneyl erinde kı va m 

aşa ması nda dispersan madde ol arak kullanıl makt adır. 
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Kıvam 

Süresi: 20 dk

ZnSO4 (500 g/ton)

KAX (200 g/ton)

Na2SiO3 (500 g/ton)

CMC (500 g/ton)

Çamyağı

Kıvam 

ZnSO4 (1000 g/ton) Süresi: 15 dk

Na2S (1000 g/ton)

KAX (200 g/ton) Na2S  (3000 g/ton)

CuSO4 (1500 g/ton)

KAX (200 g/ton)

Na2SiO3 (200 g/ton)

CMC (200 g/ton)

Çamyağı

  AÜ

Kurşun

Konsantresi

Artık

   AÜ Çinko

Konsantresi

pH : Doğal pH

Zn Temizleme

Zn Flotasyonu

CuSO4 (1000 g/ton)

Na2S (1000 g/ton)

KAX (200 g/ton)

Öğütülmüş Cevher

Pb Devresi

Kıvamlandırma

pH : Doğal pH

Pb Flotasyonu Zn Devresi

Kıvamlandırma

Pb Temizleme

 

Şekil 3. 6. Öğüt me Boyutunu Belirle meye Yöneli k Yapılan Fl ot asyon Deneyl eri ne 

Ai t Akı m Şe ması  

Tabl o 3. 14. 0, 1 mm Altında Yapılan Fl ot asyon Deneyi Sonucu 

ÜRÜN 

  

Mİ KTAR,   İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

PB KONS 5, 38 38, 16 6, 19 22, 67 2, 91 

PB AÜ 10, 54 5, 90 11, 52 6, 87 10, 59 

ZN KONS 9, 49 38, 85 5, 75 40, 74 4, 76 

ZN AÜ 7, 02 5, 87 11, 39 4, 56 6, 97 

ARTI K 67, 57 3, 37 12, 69 25, 17 74, 77 

BESLENEN 100, 00 9, 05 11, 46 100, 00 100, 00 

TÜVENAN   9, 81 11, 50     
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Tabl o 3. 15. 0, 074 mm Altında Yapılan Fl ot asyon Deneyi Sonucu    

ÜRÜN 
Mİ KTAR,   İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

PB KONS 6, 07 34, 10 6, 75 22, 53 3, 74 

PB AÜ 13, 03 7, 80 10, 76 11, 06 12, 80 

ZN KONS 4, 53 51, 67 3, 55 25, 50 1, 47 

ZN AÜ 11, 28 9, 95 10, 66 12, 23 10, 98 

ARTI K 65, 09 4, 05 11, 94 28, 69 71, 01 

BESLENEN 100, 00 9, 18 10, 95 100, 00 100, 00 

TÜVENAN   9, 81 11, 50     

Tabl o 3. 16. 0, 053 mm Altında Yapılan Fl ot asyon Deneyi Sonucu 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,   İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

PB KONS 2, 91 46, 15 4, 73 14, 45 1, 26 

PB AÜ 7, 22 10, 00 10, 47 7, 76 6, 91 

ZN KONS 3, 80 54, 87 2, 98 22, 45 1, 04 

ZN AÜ 10, 61 13, 73 9, 67 15, 66 9, 38 

ARTI K 75, 46 4, 89 11, 80 39, 68 81, 41 

BESLENEN 100, 00 9, 30 10, 93 100, 00 100, 00 

TÜVENAN   9, 81 11, 50     

 

Yukarı daki  deney sonuçları  i ncel endi ği nde 0, 053 mm altı  boyutta en i yi  kurşun 

tenörü el de edilse de met al  kazanma  veri mi  düş mekt edir.  Ayrı ca i nce boyutl arda 

çalış manı n mali yetlere daha fazl a yükl er  getirecek ol ması  ve cevher hazırla ma 

prensi pl eri ne göre de iri  boyutlarda çalış ma il kesi göz önünde t ut ul duğunda 0, 1 mm 

altı boyut opti mu m şart olarak belirlenmi ştir. 

Bundan sonra denenecek ol an pH’ nı n fl ot asyona et kisi,  PKO ve reaktif mi kt arı  ve 

ci nsi içi n uygul anacak akı m şe ması ise Şekil 3. 7’de veril mekt edir.  
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22+3 dk

1.Ürün 3 dk

2 dk

2.Ürün 3 dk

2 dk

3.Ürün 3 dk

2 dk

4.Ürün 3 dk

2 dk

5.Ürün 3 dk

2 dk

6.Ürün 3 dk

2 dk

7.Ürün 3 dk

ARTIK

50 g/t A407(Aeroflot)

                50 g/t A407(Aeroflot)

250 g/t ZnSO4

250 g/t Na2S

50 g/t KAX

                50 g/t A407(Aeroflot)

Kıvamlandırma

Flotasyon  

250 g/t Na2S

Kıvamlandırma

250 g/t Na2S

50 g/t KAX

Flotasyon  

250 g/t ZnSO4

Kıvamlandırma

50 g/t KAX

50 g/t A407(Aeroflot)

250 g/t Na2S

100 g/t KAX

  Çamyağı (1 damla)

Flotasyon  

Flotasyon  

Kıvamlandırma

50 g/t KAX

250 g/t Na2S

250 g/t ZnSO4

50 g/t A407(Aeroflot)

Flotasyon  

250 g/t ZnSO4

250 g/t Na2S

50 g/t KAX

250 g/t ZnSO4

50 g/t A407(Aeroflot)

Cevher

Kıvamlandırma

1000 g/t Na2S

1000 g/t ZnSO4

1000 g/t Na2SiO3

       500 g/t CMC

250 g/t ZnSO4

  Çamyağı (1 damla)

Flotasyon  

Kıvamlandırma

50 g/t KAX

Kıvamlandırma

Flotasyon  

 

Şekil  3. 7.  pH,  PKO, Reaktif  Mi kt arı  ve Ci nsi ni  Belirle meye Yöneli k Fl ot asyon 

Deneyl eri nde Kullanılan Akı m Şe ması  
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 pH’ nı n Fl otasyona Et kisi 

pH’ nı n fl ot asyona et kisi ni  belirle mek a macı yl a doğal  pH: 7. 3,  8. 0 ve 8. 5 değerl eri nde 

deneyl er  yapıl mı ştır.  Yapılan deneyl erde 7 ayrı  ür ün alı nmı ş  bu ür ünl erden il k 6’sı 

konsantre ol arak ayrıl mı ş,  7.  ür ün i se artı ğa katılarak birleştiril mi ş  ür ünler  Tabl o 

3. 17’de göst eril mi ştir.  Aşağı da i se ph’ nı n fl ot asyona et kisi ni  araştırırken kull anılacak 

sabit deney koşulları belirtil mi ştir. 

PKO   : % 25 

Boyut    : -0, 1 mm 

Reaktif Mi kt arları : 2500 g/t ZnSO4, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  2500 g/t                       

                                      Na2 S,  400 g/t KAX,   300 g/t Aerofl ot ve 25 g/t Çamyağı . 

Deği şkenl er  : pH( doğal pH, 8 ve 8, 5) 

Kı va m süresi  : 37 dk.  

Fl ot asyon süresi : 21 dk.  

Tabl o 3. 17.  pH Değerini  Belirle meye Yöneli k Yapılan Fl ot asyon Deneyl eri ni n 

Bi rleştiril mi ş Sonuçl arı 

pH 

  

Doğal (7, 3) 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 33, 96 22, 28 7, 82 84, 43 24, 15 

Artı k 66, 04 2, 11 12, 63 15, 57 75, 85 

Besl enen 100, 00 8, 96 11, 00 100, 00 100, 00 

pH 

  

8, 0 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 45, 42 16, 72 8, 96 93, 27 36, 11 

Artı k 54, 58 1, 01 13, 19 6, 73 63, 89 

Besl enen 100, 00 8, 14 11, 27 100, 00 100, 00 

pH 

  

8, 5 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 26, 02 23, 28 7, 72 74, 27 18, 89 

Artı k 73, 98 2, 83 12, 36 25, 73 81, 11 

Besl enen 100, 00 8, 15 11, 15 100, 00 100, 00 
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Opti mu m p H değeri ni n sapt anması na yöneli k yapılan deneyl erde,  doğal  pH' da 

yapılan deneyi n en uygun sonucu verdi ği  anlaşıl mı ştır.  Bu sonuç belirlenirken 

kurşun-çi nko i çeri kl eri nin ve met al  kazanma  veri ml eri ni n yanı  sıra endüstri yel 

şartlarda doğal  pH il e çalış manı n sağl a mı ş  ol duğu kol aylı kl ar  ve mali yetler  de göz 

önünde t ut ul muşt ur. 

 

 Pül pte Katı Oranı nı n  (PKO) Fl otasyona Et kisi  

Doğal  pH,  - 0, 1 mm boyut  ve Şekil  3. 7’de göst erilen reaktif  mi kt arları  sabit  t ut ul arak 

yapılan deneyl erde,  değişi k PKO oranl arı nı n fl ot asyona et kisi  araştırıl mı ş  ve 

sonuçl arı  t opl u ol arak Tabl o 3. 18’de veril mi ştir. Aşağı da i se PKO’ nı n f lot asyona 

et kisi ni araştırırken kullanılacak sabit deney koşulları belirtil mi ştir. 

 

pH   : doğal pH 

Boyut    : -0, 1 mm 

Reaktif Mi kt arları : 2500 g/t ZnSO4, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  2500 g/t                       

                                      Na2 S,  400 g/t KAX,   300 g/t Aerofl ot * ve 25 g/t Ça myağı . 

Deği şkenl er  : PKO ( %15, 20 ve 25) 

Kı va m süresi  : 37 dk.  

Fl ot asyon süresi : 21 dk.  

 

Gerek kurşun-çi nko met al  kazanma  veri ml eri,  gerekse de i çeri kl eri   göz  önünde  

bul undur ul duğunda   en uygun   şartları n  bir  arada  ol duğu   % 25' li k PKO değeri 

seçil mi ştir. 

 

 

 

 

 

*Kullanılan Aer ofl ot  ti pi  kollekt or,  dit hi ofosfatlar  gr ubundan bir  t üyofosfattır  ve 

A407 ticari is mi ile ifade edil mekt edir. 
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Tabl o 3. 18. Değişi k PKO’ da Yapılan Fl ot asyon Deneyl eri 

PKO 

  

15 % 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 24, 44 26, 85 7, 69 72, 49 16, 61 

Artı k 75, 56 3, 30 12, 49 27, 51 83, 39 

Besl enen 100, 00 9, 05 11, 32 100, 00 100, 00 

PKO 

  

20 % 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 33, 31 23, 06 8, 07 79, 63 23, 88 

Artı k 66, 69 2, 94 12, 85 20, 37 76, 12 

Besl enen 100, 00 9, 64 11, 25 100, 00 100, 00 

PKO 

  

25 % 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Konsantre 27, 73 25, 23 7, 31 77, 97 18, 44 

Artı k 72, 27 2, 73 12, 41 22, 03 81, 56 

Besl enen 100, 00 8, 97 11, 00 100, 00 100, 00 

 

 Reaktif Mi kt arl arı nı n Flotasyona Et kisi 

% 25 PKO,  - 0, 1 mm boyut  ve doğal  pH değerleri  sabit  t ut ul arak yapı lan deney 

sonuçl arı na i sti naden Deney 2’ de kullanılan reaktif  mi kt arları  gerek kurşun-çi nko 

kazanma  veri ml eri  il e i çerikler  gerekse de mali yetler  düşünül düğünde en i yi  sonuçl ar 

ol arak belirlenmi ştir.  Aşağı da i se pH’ nı n fl ot asyona et kisi ni  araştırırken kull anılacak 

sabit deney koşulları belirtil mi ştir. 

 

PKO   : % 25 

Boyut    : -0, 1 mm.  

PH   : Doğal pH.  
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Deği şkenl er  : Reaktif Mi kt arları ( Deney1, Deney2 ve Deney3).  

Kı va m süresi  : 37 dk.  

Fl ot asyon süresi : 21 dk.  

 

Tabl o 3. 19. Farklı Deneyl erde Kullanılan Reaktif Ci nsi ve Mi kt arı 

Tabl o 3. 20. Deney 1 Birleştiril mi ş Sonuçl arı 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 34, 36 20, 62 8, 66 69, 11 24, 34 

ARTI K 65, 64 3, 77 11, 96 30, 89 75, 66 

BESLENEN 100, 00 8, 02 10, 37 100, 00 100, 00 

 

Tabl o 3. 21. Deney 2 Birleştiril mi ş Sonuçl arı 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 33, 96 22, 28 7, 82 84, 41 24, 15 

ARTI K 66, 04 2, 16 12, 90 15, 59 75, 85 

BESLENEN 100, 00 8, 97 11, 00 24, 15 100, 00 

Tabl o 3. 22. Deney 3 Birleştiril mi ş Sonuçl arı 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 35, 33 19, 07 8, 36 82, 50 27, 22 

ARTI K 64, 67 2, 21 12, 42 17, 50 72, 78 

BESLENEN 100, 00 8, 17 10, 85 100, 00 100, 00 

 

 

 Te mi zl e me Fl otasyonu Deneyl eri 

Opti mu m koşullarda yapılan f ot asyon deneyi nde kullanılan sabit  deney koşulları 

aşağı da belirtil mi ştir.  

 DENEYLER 

REAKTİ F Cİ NSİ VE Mİ KTARLARI (g/ton)   

ZnSO4  KAX Aerofl ot Na2 S  

1 1500 350 300 1500  

2 2500 400 300 2500  

3 3500 400 300 2500  
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PKO   : % 25 

Boyut    : -0, 1 mm.  

PH   : Doğal pH.  

Reaktif Mi kt arları : 2500 g/t ZnSO4, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  2500 g/t                       

                                      Na2 S,  400 g/t KAX,   300 g/t Aerofl ot ve 25 g/t Çamyağı . 

Kı va m süresi  : 37 dk.  

Fl ot asyon süresi : 21 dk.  

Bu deney dğr ult usunda 7 kade mede yapılan fl otasyon deneyl eri nde il k 6 kade mede 

el de edilen ür ünl er  birleştiri mi ş  ve t e mi zl e meye t abi  t ut ul muşt ur.  7.  ür ün ve  Artı k 

ol arak niteledi ği mi z ürün ise Artı k1 ol arak birleştiril mi ştir.  

İl k 6 ür ünün birleştiril mesi  ile yapılan t e mi zl e me  deneyi nden el de edilen ilk 3 ür ünün 

tekrar birleştiril mesi suretiyle i ki nci bir temi zl e me deneyi daha yapıl mı ştır.  

Tabl o 3. 23. 7 Kade mede Yapılan Fl ot asyon Deneyi  

ÜRÜN 

  

Mİ KTAR,  

% 

İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

Pb Zn Pb Zn 

1. ÜRÜN 8, 63 37, 15 5, 29 35, 77 4, 15 

2. ÜRÜN 4, 39 25, 72 7, 20 12, 60 2, 88 

3. ÜRÜN 5, 01 19, 65 8, 39 10, 97 3, 82 

4. ÜRÜN 4, 34 17, 96 8, 74 8, 70 3, 45 

5. ÜRÜN 5, 36 16, 62 8, 51 9, 94 4, 15 

6. ÜRÜN 6, 23 9, 27 10, 07 6, 44 5, 71 

7. ÜRÜN 5, 26 5, 97 10, 66 3, 50 5, 10 

ARTI K 60, 78 1, 78 12, 80 12, 07 70, 75 

BESLENEN 100, 00 8, 96 11, 00 100, 00 100, 00 

TÜVENAN   9, 81 11, 50     

 

Tabl o 3. 24. Fl otasyon Deneyi ni n Birleştiril mi ş Sonuçl arı 

ÜRÜN Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

 % Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE* 33, 96 22, 28 7, 82 84, 41 24, 15 

ARTI K** 66, 04 2, 16 12, 90 15, 59 75, 85 

BESLENEN 100, 00 8, 97 11, 00 100, 00 100, 00 

*Deney 6’daki ilk 6 ürün KONSANTRE,  

**7. ürün+Artı k1 ise ARTI K ol arak ifade edil mi ştir. 
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Tabl o 3. 25’de i se yapılan t e mi zl e me  deneyl eri ni n birleştiril mi ş sonuçl arı 

göst eril mekt edir. 

Tabl o 3. 25. Te mi zle me Sonrası Birleştiril mi ş Sonuçl ar 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 2, 77 51, 70 2, 24 15, 31 0, 59 

ARAÜRÜN 31, 19 20, 86 6, 03 69, 46 17, 97 

ARTI K 66, 04 2, 16 12, 90 15, 23 81, 44 

BESLENEN 100, 00 9, 37 10, 46 100, 00 100, 00 

 

Deneyl eri n bu aşa ması na kadar  yapılan çalış malarda çi nkonun bastırılarak artı kt a 

toplanması,  kurşunun yüzdür ül mesi  hedeflenmekt eydi.  Bundan sonra yapıl acak   

gravite ayır ması  ve manyeti k ayır ma deneyl eri nde i se kl asi k fl ot asyonda ort al a ma 

%3  Pb,  %13 Zn i çeri ği il e atılan artı klar  kullanılarak çi nkonun zengi nleştiril mesi 

hedeflenmi ştir. 

3. 4. 4. MGS Deneyl eri  

Artı kt aki   çi nkoyu kazanmaya  yöneli k  il k  ol arak  gravite  ayır ması   düşünül müş  ve 

-0, 1 mm boyut undaki  mal ze me  il e MGS kullanılarak deney yapıl mı ştır.  MGS’ de 

ayır ma i çi n birçok et ki n para metre ol ması na rağmen gerek bu deneyi n bir  endi kasyon 

deneyi  ol ması  gerekse de bundan sonraki  deneylere bir  fi kir  verebil mesi açı sı ndan 

daha önce benzer özgül ağırlı kta cevherlerl e yapılmı ş deneyl er esas alı nmı ştır [21].  

Bu deneyl erde gör ül müştür  ki,  alı nan konsantrelerde i çeri k ve mi kt ar  ilişkisi  en çok 

tambur hızı ve açı para metreleri ile orantıl dır.  

3. 4. 4. 1. Deney Koşull arı  

PKO = % 10      

Genli k = 15 mm      

Yı ka ma Suyu = 6 lt/dak      

Açı = 2 
o
      

Ta mbur Hı zı = 180 dev/ dak (8, 5)-200 dev/ dak (10,5)- 220 dev/ dak (12, 5)  

Not : 4
o
 eği mde ön taraftan ( Konsantre) hiç mal zeme alı na ma mı ştır.  
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Yapıl an MGS deneyl erinde PKO,  genli k ve yı ka ma suyu sabit  t ut ul muştur.  Açı  i se 

4
o
’de ön t araftan hi ç malze me alı na ma ması  nedeni yl e önceli kle 2

o
’de denen mi ştir. 

Al ı nan sonuçl ar ise Tablo 3. 26 ve Tabl o 3. 27’de göst eril mi ştir.  

Tabl o 3. 26. 2
o
 ve 200 dev/ dak Ta mbur Hı zı nda Yapılan MGS Deney Sonuçl arı 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  

% 

İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 19, 39 5, 04 17, 22 28, 34 27, 39 

YI KAMA ÜRÜNÜ 6, 00 6, 63 14, 56 11, 54 7, 16 

ARTI K 74, 62 2, 78 10, 69 60, 12 65, 45 

BESLENEN 100, 00 3, 45 12, 19 100, 00 100, 00 

Tabl o 3. 27. 2
o
 ve 220 dev/ dak Ta mbur Hı zı nda Yapılan MGS Deney Sonuçl arı 

ÜRÜN 
Mİ KTAR,  

% 

İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 39, 48 3, 88 14, 54 49, 01 47, 56 

YI KAMA ÜRÜNÜ 12, 21 4, 84 13, 56 18, 91 13, 71 

ARTI K 48, 31 2, 08 9, 68 32, 08 38, 73 

BESLENEN 100, 00 3, 13 12, 07 100, 00 100, 00 

 

Yukarı daki  sonuçl arda da gör ül düğü üzere 200 dev/ dak t a mbur  hı zı nda yapıl an 

deney sonucu en i yi  şart ol arak belirlenmi ş  ve veri mi  artırabil mek i çi n eği m  0
o
’ye 

düşürülerek bir deney daha yapıl mı ş ve sonucu Tabl o 3. 28’de veril mi ştir. 

Tabl o 3. 28. 0
o
 ve 200 dev/ dak Ta mbur Hı zı nda Yapılan MGS Deney Sonuçl arı 

ÜRÜN 

  

Mİ KTAR,  

% 

İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

Pb Zn Pb Zn 

KONSANTRE 36, 86 2, 55 14, 96 40, 02 41, 61 

YI KAMA ÜRÜNÜ 17, 84 1, 93 13, 00 14, 66 17, 50 

ARTI K 45, 30 2, 35 11, 96 45, 33 40, 89 

BESLENEN 100, 00 2, 35 13, 25 100, 00 100, 00 
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3. 4. 5. Manyeti k Ayı r ma Deneyl eri  

3. 4. 5. 1. Kuru Manyeti k Ayı r ma ( Döner Di skli Ma nyeti k Ayı rı cı) Deneyl eri  

Gr avite deneyl eri nden sonra da manyeti k ayır ma deneyl eri  düşünül müş,  ve  böyl ece 

artı ktaki  çi nkonun manyeti k ol mayan ür ünde alı nması  hedeflenmi ştir.  Şl a mı 

tama men atıl mı ş  nu mune kur ut ul arak t enel eri n yüzeyl eri  t e mi zl enmi ş  ve di skli  kur u 

manyeti k ayır maya tabi tut ul muşt ur.  

Önceli kl e 3 a mper  akı m şi ddeti nde şl a mı  atıl mı ş nu mune besl enmi ş  ve 3 ür ün el de 

edil mi ştir.  Bunl ardan ara ür ün niteli ği nde ol an manyeti k ür üne yakı n ür ün ayrıl mı ş, 

manyeti k ol mayan ür ün 4 a mper  akı m şi ddeti nde t ekrar  besl enmi ştir.  Buradan alı nan 

manyeti k ür ün bir  önceki  deneydeki  manyeti k ür ün ile birleştiril mi ş, ara ür ün 

niteli ği ndeki  ür üne i se manyeti k ol mayan ür üne yakı n nu mune ol arak 

nitelendiril mi ştir.  

Son ol arak t a manyeti k ür ün t ekrar  5 a mper  akım şi ddeti nde besl enmek kaydı yl a 

manyeti k,  yarı  manyeti k ve  manyeti k ol mayan ürünler  el de edil mi ş  ve bi rleştiril mi ş 

sonuçl arı Tabl o 3. 29’da göst eril mi ştir. 

Tabl o 3. 29.  Çi nkoyu Kazanmak İçi n Döner  Di skli  Manyeti k Ayırıcı da Yapılan Ön 

Deney 

ÜRÜNLER 

Mİ KTAR İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

Ma nyeti k 8, 77 1, 70 9, 85 5, 39 7, 05 

Yarı Manyeti k 4, 08 5, 92 13, 67 8, 73 4, 55 

Ma nyeti k Ol mayan 6, 12 8, 71 20, 38 19, 25 10, 16 

Şl a m 81, 03 2, 28 11, 85 66, 63 78, 24 

TOPLAM 100, 00 2, 77 12, 27 100, 00 100, 00 

 

Yukarı daki  deneyl erden de gör ül düğü üzere çi nko i çeri ği  % 20’l ere yükseltil mekt e, 

iri  boyutta manyeti k ayırma  il e çi nko,  et ki n bir  biçi mde kazanılabil mekt edir.  Ancak 

döner  di skli  manyeti k ayırıcı da şl a m atıl dı ğı  i çin çi nkonun büyük bir  çoğunl uğuda 

kaybedil mekt edir.  Dol ayısıyl a şl a mı n atıl madı ğı yaş  manyeti k ayır manın bundan 

sonraki  deneyl er  i çi n daha et ki n sonuç vereceği düşünül mekt edir.  Bu doğr ult uda; 

bundan sonraki  deneyl er i çi n,  yüksek al an şi ddetli  yaş  manyeti k ayırıcı  (Jones)  il e 

çalış maya karar veril mi ştir. 
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3. 4. 5. 2. Yaş Manyeti k Ayı r ma (Jones) Deneyl eri  

Kur u manyeti k ayır ma  deneyl eri  sonrası nda yüksek al an şi ddeti  yaş  manyetij k ayırıcı 

‘ ‘Jones’ ’ ile deneyl er  yapıl mı ştır.  Bu deneyl erdeki asıl  a maç,  yukarı da da belirtildi ği 

üzere kur u manyeti k ayır ma deneyl eri nde şl a m atılarak kaybedilen çi nko i çeri ği 

yüksek mal ze meni n de zengi nl eştiril mesi dir. 

Böyl ece he m kur u manyeti k ayır mada ul aşılan yüksek çi nko i çeri kleri ne he m de  

şla mı n da değerlendiril mesi  yol u il e veri ml eri n yükseltil mesi  yol una gi dilmi ştir.  Bu 

doğr ult uda yapılan ön deneyl er  il e % 10 PKO’ da,  değişi k akı m şi ddetleri ni n 

denendi ği  Jones  deneyleri ne ait  deney sonuçları  Tabl o 3. 30 ve Tablo 3. 32’ de 

veril mi ştir. 

Tabl o 3. 30.   Jones  Manyeti k Ayırıcısı nda Şartları   Belirlemek Üzere Yapılan Ön 

Deney 

ÜRÜN 

Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

MANYETİ K  52, 58 2, 96 11, 46 50, 92 48, 01 

YARI MANYETİ K  43, 37 3, 12 13, 81 44, 16 47, 72 

MAN.  OLMAYAN 4, 05 3, 71 13, 22 4, 92 4, 27 

BESLENEN 100, 00 3, 06 12, 55 100, 00 100, 00 

 

Kur u manyeti k ayır ma  deneyeri nden farklı  ol arak şl a mı n da devreye sokul arak 

yapıl dı ğı  Jones  deneyl erinde 3 a mper  akı m şi ddetinde yapılan deney sonucu en i yi 

sonuç ol arak gör ül mektedir.  Ancak döner  di skli  manyeti k ayırıcı da şl am atılarak 

yapılan deneyl erde çi nko i çeri ği ni n % 20. 38’e ul aştı ğı  göz önünde buludur ul arak 

ayrı ca şla m atılarak bir deney yapıl mı ş ve sonucu Tabl o 3. 31’de göst eril mi ştir. 

Tabl o 3. 31.  Jones Manyeti k Ayırıcısı nda Şla m Atılarak Yapılan Deney Sonucu 

ÜRÜN 

Mİ KTAR,  İ ÇERİ K, % VERİ M,  % 

% Pb Zn Pb Zn 

MANYETİ K  31, 94 2, 09 12, 75 20, 87 30, 71 

YARI MANYETİ K  12, 78 5, 64 16, 08 22, 56 15, 50 

MAN.  OLMAYAN 4, 44 5, 82 15, 24 8, 09 5, 11 

ŞLAM 50, 83 3, 05 12, 70 48, 48 48, 68 

BESLENEN 100, 00 3, 20 13, 26 100, 00 100, 00 
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Tabl o 3. 32. Akı m Şi ddetini Belirle meye Yöneli k Yapıl an Jones Deneyl erini n 

Sonuçl arı 

Akı m Şi ddeti 
3, 0 Amper 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Ma nyeti k 59, 30 2, 38 11, 84 47, 01 53, 60 

Ar a Ür ün 18, 09 3, 48 13, 74 20, 97 18, 97 

Ma nyeti k Ol mayan 22, 61 4, 25 15, 89 32, 02 27, 43 

Besl enen 100, 00 3, 00 13, 10 100, 00 100, 00 

Akı m Şi ddeti 
4, 0 Amper 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Ma nyeti k 59, 42 2, 65 12, 56 52, 40 56, 99 

Ar a Ür ün 17, 03 3, 06 13, 01 17, 34 16, 91 

Ma nyeti k Ol mayan 23, 56 3, 86 14, 51 30, 26 26, 10 

Besl enen 100, 00 3, 00 13, 10 100, 00 100, 00 

Akı m Şi ddeti 
5, 0 Amper 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Ma nyeti k 58, 45 2, 58 12, 70 50, 27 56, 65 

Ar a Ür ün 17, 62 3, 24 13, 09 19, 03 17, 60 

Ma nyeti k Ol mayan 23, 93 3, 85 14, 10 30, 71 25, 75 

Besl enen 100, 00 3, 00 13, 10 100, 00 100, 00 

Akı m Şi ddeti 
6, 8 Amper 

  İçeri k Veri m 

Ürünl er Mi kt ar, % Pb, % Zn, % Pb, % Zn, % 

Ma nyeti k 61, 91 2, 52 12, 71 51, 98 60, 05 

Ar a Ür ün 13, 46 3, 68 13, 41 16, 51 13, 78 

Ma nyeti k Ol mayan 24, 63 3, 84 13, 93 31, 51 26, 18 

Besl enen 100, 00 3, 00 13, 10 100, 00 100, 00 
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3. 4. 6. Kol on Fl otasyonu Deneyl eri 

Son ol arak kol on fl ot asyonu deneyl eri  yapıl mış,  kl asi k fl ot asyon deneyl eri nde  

belirlenen şartlar  il e  kolonda el de edilen şartların karşılaştırıl ması  hedeflenmi ştir. 

Önceli kl e l aborat uar  öl çekt eki  kare kesitli  küçük kol on ile ön deneyl er yapıl arak  

deney şartları  belirlenmi ş,  sonrası nda i se pil ot  ölçekt eki  daire kesitli  büyük kol on il e 

deneyl er sürdürül müşt ür. 

3. 4. 6. 1. Laborat uvar Öl çekli Kol on Fl otasyonu Deneyl eri  

Kol on fl ot asyonu deneyleri nde,  deney şartları  belirlenirken l aborat uar  öl çekli  küçük 

kol ondan ( 2 m boyunda,  5 c m en*boyunda kare kesitli)  yararlanıl mı ştır.  Her nekadar 

küçük kol onda belirlenilen şartlar,  pil ot  öl çekli  büyük kol on i çi n belirleyici  bir  unsur 

ol masa da fikir ver mesi açısı ndan öne m kazanmaktadır. 

Hava mi kt arı,  PKO ve yı ka ma suyu mi kt arı nı n belirleneceği  deneyl er  içi n kl asi k 

fl otasyonda belirlenen boyut, pH ve reaktif mi ktarları sabit tut ulacaktır.  

 Hava Mi kt arı nı n Kol on Fl otasyonuna Et kisi 

Hava mi kt arı nı n kol on fl ot asyonuna  et kisi ni  belirlemek a macı yl a deneyl er 

yapıl mı ştır, yapılan deney sonuçl arı Tabl o 3. 33’de göst eril mi ştir. 

PKO    : % 10  

Yı ka ma Suyu Mi kt arı : --- 

Reaktif Mi kt arları : 3000 g/t Na2 S, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  400 g/t       

                                       KAX,   200 g/t Aerofl ot ve 130 g/t Ça myağı . 

Kı va m süresi  : 25 dk.  

Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

    alınmı ştır. 

Deği şkenl er  : Hava Mi kt arı (75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 ve 250 lt/saat) 

Tabl o 3. 33’de gör ül düğü gi bi  225 lt/saat  hava mi kt arı,  en uygun koşul  ol arak 

belirlenmi ştir. 
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Tabl o 3. 33. Hava Mi kt arını Sapt a maya Yöneli k Yapılan Kol on Fl ot asyonu Deneyl eri   

Hava Mi kt arı  Ürünl er Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

lt/saat   % Pb Zn Pb Zn 

  Konsantre 33, 33 19, 27 10, 54 57, 06 32, 55 

75 Artı k 66, 67 7, 25 10, 92 42, 94 67, 45 

  Besl enen 100, 00 11, 26 10, 79 100, 00 100, 00 

  Konsantre 29, 23 18, 91 9, 34 57, 56 25, 12 

100 Artı k 70, 77 5, 76 11, 50 42, 44 74, 88 

  Besl enen 100, 00 9, 60 10, 87 100, 00 100, 00 

  Konsantre 33, 33 18, 28 10, 00 57, 88 30, 77 

125 Artı k 66, 67 6, 65 11, 25 42, 12 69, 23 

  Besl enen 100, 00 10, 53 10, 83 100, 00 100, 00 

  Konsantre 35, 71 17, 12 9, 97 58, 24 32, 53 

150 Artı k 64, 29 6, 82 11, 49 41, 76 67, 47 

  Besl enen 100, 00 10, 50 10, 95 100, 00 100, 00 

  Konsantre 37, 50 15, 85 9, 39 64, 17 33, 33 

175 Artı k 62, 50 5, 31 11, 27 35, 83 66, 67 

  Besl enen 100, 00 9, 26 10, 57 100, 00 100, 00 

  Konsantre 44, 44 15, 35 10, 18 65, 39 41, 54 

200 Artı k 55, 56 6, 50 11, 46 34, 61 58, 46 

  Besl enen 100, 00 10, 43 10, 89 100, 00 100, 00 

  Konsantre 50, 00 14, 30 9, 96 68, 29 46, 41 

225 Artı k 50, 00 6, 64 11, 50 31, 71 53, 59 

  Besl enen 100, 00 10, 47 10, 73 100, 00 100, 00 

  Konsantre 66, 67 8, 10 10, 01 73, 94 63, 98 

250 Artı k 33, 33 5, 71 11, 27 26, 06 36, 02 

  Besl enen 100, 00 7, 30 10, 43 100, 00 100, 00 

 

 PKO’ nı n Kol on Fl otasyonuna Et kisi 

PKO’ nı n kol on fl ot asyonuna  et kisi ni  belirle mek a macı yl a deneyl er  yapıl mı ştır. 

Deney sonuçl arı Tabl o 3.34’ de izlenmekt edir. 

Hava Mi kt arı  : 225 lt/saat 

Yı ka ma Suyu Mi kt arı : --- 

Reaktif Mi kt arları : 3000 g/t Na2 S, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  400 g/t       

                                       KAX,   200 g/t Aerofl ot ve 130 g/t Ça myağı . 
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Kı va m süresi  : 25 dk.  

Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

      alınmı ştır. 

Deği şkenl er  : PKO ( %10, %15 ve %20)  

Tabl o 3. 34. PKO’ nı Sapta maya Yöneli k Yapılan Kol on Fl ot asyonu Deneyleri 

PKO Ürünl er Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

%   % Pb Zn Pb Zn 

  Konsantre 32, 35 18, 91 9, 34 61, 09 27, 98 

10 Artı k 67, 65 5, 76 11, 50 38, 91 72, 02 

  Besl enen 100, 00 10, 01 10, 80 100, 00 100, 00 

  Konsantre 37, 14 15, 19 8, 77 62, 05 30, 77 

15 Artı k 62, 86 5, 49 11, 66 37, 95 69, 23 

  Besl enen 100, 00 9, 09 10, 59 100, 00 100, 00 

  Konsantre 38, 71 14, 07 8, 01 66, 04 30, 37 

20 Artı k 61, 29 4, 57 11, 60 33, 96 69, 63 

  Besl enen 100, 00 8, 25 10, 21 100, 00 100, 00 

 

PKO’ nı  belirle meye yöneli k yapılan deneyl er, 225 lt/saat  hava,  %10 PKO’ da 

yapılarak yı ka ma  suyu devreye sokul ma mı ş,  reaktif  mi kt arları  ise kl asi k 

fl otasyondaki mi ktarlarla eş t ut ul muşt ur.  

Tabl o 3. 34’de gör ül düğü gi bi  %20’li k PKO,  kurşundaki  yüksek orandaki  met al 

kazanma veri mi ( %66, 04) ile opti mu m değer ol arak seçil mi ştir. 

 Yı ka ma Suyu Mi kt arı nın Kol on Fl otasyonuna Et ki si 

Hava mi kt arı nı n kol on fl ot asyonuna  et kisi ni  belirle mek a macı yl a değerl eri nde 

deneyl er yapıl mı ş, yapılan deney sonuçl arı Tabl o 3. 35’de göst eril mi ştir. 

Hava Mi kt arı  : 225 lt/saat 

PKO                            : % 20 

Reaktif Mi kt arları : 3000 g/t Na2 S, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  400 g/t       

                                       KAX,   200 g/t Aerofl ot ve 130 g/t Ça myağı . 

Kı va m süresi  : 25 dk.  
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Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

       alınmı ştır. 

Deği şkenl er  : Yı ka ma Suyu (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ve 80 lt/saat) 

 

Tabl o 3. 35’deki  sonuçl ardan da,  10 lt/saat  hava mi kt arı,  kurşunda ki  met al  kazan ma 

veri mi di kkate alı ndı ğı nda opti mu m şart olarak belirlenmi ştir. 

Tabl o 3. 35. Yı ka ma Suyu Mi kt arı nı  Sapt a maya Yöneli k Yapılan Kol on Fl ot asyonu 

Deneyl eri 

Yı ka ma Suyu Mi kt arı  Ürünl er Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

lt/saat   % Pb Zn Pb Zn 

  Konsantre 33, 33 11, 71 9, 44 41, 13 30, 10 

10 Artı k 66, 67 8, 38 10, 96 58, 87 69, 90 

  Besl enen 100, 00 9, 49 10, 45 100, 00 100, 00 

  Konsantre 26, 67 14, 25 10, 16 40, 64 23, 83 

20 Artı k 73, 33 7, 57 11, 81 59, 36 76, 17 

  Besl enen 100, 00 9, 35 11, 37 100, 00 100, 00 

  Konsantre 20, 00 16, 88 10, 25 37, 41 17, 46 

30 Artı k 80, 00 7, 06 12, 11 62, 59 82, 54 

  Besl enen 100, 00 9, 02 11, 74 100, 00 100, 00 

  Konsantre 20, 00 17, 77 10, 31 37, 99 18, 61 

40 Artı k 80, 00 7, 25 11, 27 62, 01 81, 39 

  Besl enen 100, 00 9, 35 11, 08 100, 00 100, 00 

  Konsantre 16, 67 20, 64 9, 81 35, 78 14, 34 

50 Artı k 83, 33 7, 41 11, 72 64, 22 85, 66 

  Besl enen 100, 00 9, 62 11, 40 100, 00 100, 00 

  Konsantre 11, 11 19, 82 9, 82 23, 18 9, 47 

60 Artı k 88, 89 8, 21 11, 73 76, 82 90, 53 

  Besl enen 100, 00 9, 50 11, 52 100, 00 100, 00 

  Konsantre 7, 69 20, 28 5, 42 16, 54 3, 91 

70 Artı k 92, 31 8, 53 11, 11 83, 46 96, 09 

  Besl enen 100, 00 9, 43 10, 67 100, 00 100, 00 

  Konsantre 6, 67 20, 29 7, 72 13, 94 4, 46 

80 Artı k 93, 33 8, 95 11, 82 86, 06 95, 54 

  Besl enen 100, 00 9, 71 11, 55 100, 00 100, 00 
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 KAX Mi kt arı nı n Kol on Fl otasyonuna Et kisi 

KAX mi kt arı nı n kol on f lotasyonuna  et kisi ni  belirle mek a macı yl a deneyl er  yapıl mı ş 

ve sonuçl arı Tabl o 3. 36’da göst eril mi ştir.  

Hava Mi kt arı  : 225 lt/saat 

PKO                            : % 20 

Yı ka ma Suyu  : 10 lt/saat 

Reaktif Mi kt arları : 3000 g/t Na2 S, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC,  200 g/t     

                                      Aerofl ot ve 130 g/t Ça myağı.  

Kı va m süresi  : 25 dk.  

Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

      alınmı ştır. 

Deği şkenl er  : KAX Mi kt arı (100, 200, 300, 400, 500 ve 600 g/t) 

 

Tabl o 3. 36. KAX Mi kt arını Sapt a maya Yöneli k Yapılan Kol on Fl otasyonu Deneyl eri  

KAX Mi kt arı  Ürünl er Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

g/t   % Pb Zn Pb Zn 

  Konsantre 21, 67 20, 64 8, 99 40, 07 17, 70 

100 Artı k 78, 33 8, 54 11, 56 59, 93 82, 30 

  Besl enen 100, 00 11, 16 11, 00 100, 00 100, 00 

  Konsantre 31, 58 19, 48 9, 98 66, 69 27, 79 

200 Artı k 68, 42 4, 49 11, 97 33, 31 72, 21 

  Besl enen 100, 00 9, 22 11, 34 100, 00 100, 00 

  Konsantre 36, 67 18, 72 10, 92 71, 31 34, 94 

300 Artı k 63, 33 4, 36 11, 77 28, 69 65, 06 

  Besl enen 100, 00 9, 63 11, 46 100, 00 100, 00 

  Konsantre 42, 50 17, 69 10, 55 72, 50 40, 05 

400 Artı k 57, 50 4, 96 11, 67 27, 50 59, 95 

  Besl enen 100, 00 10, 37 11, 19 100, 00 100, 00 

  Konsantre 49, 00 15, 96 10, 36 72, 56 45, 28 

500 Artı k 51, 00 5, 80 12, 03 27, 44 54, 72 

  Besl enen 100, 00 10, 78 11, 21 100, 00 100, 00 

  Konsantre 60, 47 14, 32 10, 20 72, 88 56, 87 

600 Artı k 39, 53 8, 15 11, 83 27, 12 43, 13 

  Besl enen 100, 00 11, 88 10, 84 100, 00 100, 00 
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KAX mi kt arı nı  belirle meye yöneli k yapılan deneyl er,  225 lt/saat  hava, %20 PKO ve 

10 lt/saat  yı ka ma suyu değerleri nde yapıl mı ş,  reaktif  mi kt arları  ise kl asi k 

fl otasyondaki mi ktarlarla eş t ut ul muşt ur. 

Yukarı daki  deney sonuçl arı ndan da gör ül düğü üzere 300 g/t  KAX kullanılarak 

yapılan deney, en iyi sonuçl arı ver mekt edir.  

3. 4. 6. 2. Pil ot Öl çekli Kolon Fl otasyonu Deneyl eri  

Laborat uar  öl çekli  kol on fl ot asyonundan sonra pil ot  öl çekli  kol on fl otasyonu il e 

deneyl er  sürdürül müşt ür. Küçük kol onda el de edi lip,  büyük kol ona adapt e edil ecek 

opti mu m şartlar aşağı daki şekil de belirlenmi ştir. 

Hava Mi kt arı  : 225 lt/saat (80) 

PKO   : % 20  

Yı ka ma Suyu Mi kt arı : 10 lt/saat  

KAX Mi kt arı               : 300 gr/t on 

Reaktif Mi kt arları : 3000 g/t Na2 S, 1000 g/t Na2 Si O3, 500 g/t CMC, 200 g/t  

                                      Aerofl ot ve 130 g/t Ça myağı . 

Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

    alınmı ştır. 

Kı va m süresi              : 25 dk.  

Yukarı daki  şartlar  doğr ultusunda yapılan kol on flot asyonu deneyl eri nde köpük zonu 

1 m ci varı nda t ut ul arak temi z bir  konsantre alı nmaya çalışıl mı ş,  sonrasında alı nan 

konsantre bir kez te mi zl enerek sonuçl arı Tabl o 3. 38’ de göst eril mi ştir.  

Tabl o3. 37. Kol on Fl ot asyonu 

Ürünl er 

  

Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

% Pb Zn Pb Zn 

Konsantre 15, 40 41, 32 5, 70 65, 51 7, 95 

Artı k 84, 60 3, 96 12, 02 34, 49 92, 05 

Besl enen 100, 00 9, 71 11, 05 100, 00 100, 00 
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Tabl o 3. 38. Te mi zle me Sonrası Birleştiril mi ş Deney Sonuçl arı 

Ürünl er 

  

Mi kt ar İçeri k, % Veri m, % 

% Pb Zn Pb Zn 

Konsantre 12, 44 46, 34 5, 34 58, 43 6, 03 

Ar aür ün 2, 96 25, 48 6, 23 7, 63 1, 67 

Artı k 84, 60 3, 96 12, 02 33, 94 92, 30 

Besl enen 100, 00 9, 87 11, 02 100, 00 100, 00 

Tabl o 3. 38’deki  deney sonuçl arı nda da  gör ül düğü üzere konsant eredeki  kurşun 

içeri ği  satılabilir  bir  ürün i çi n düşük,  çi nko i çeri ği  ise yüksek ol makt adır.  Bu 

nedenden dol ayı, iki nci bir deney yapıl ması na karar veril mi ştir.  

Yapıl an i ki nci  deneyde i se farklı  ol arak köpük zonu 1 m’ den 2 m’ ye yükseltil mi ş  ve 

temi z bir  artı k atılarak kaba konsantre mi ktarı  arttırıl mı ştır.  Böyl elikl e kaba 

konsantre il e 3 kade mel i  t e mi zl e me  fl ot asyonu yap ma  i mkanı  doğ muş  ve  alı nan 

sonuçl ar  Tabl o 3. 39’da,  birleştiril mi ş   t e mi zle me  sonuçl arı  i se Tablo 3. 40’ da 

göst eril mi ştir. 

Te mi zl e me Fl otasyonu Koş ull arı : 

Hava Mi kt arı  : 225 lt/saat (80) 

PKO   : % 10  

Yı ka ma Suyu Mi kt arı : 10 lt/saat  

KAX Mi kt arı               : 100 gr/t on (1. Kade me: -, 2.Kade me: 50 g/t, 3. Kade me: 50 g/t) 

Reaktif Mi kt arları : 1000 g/t Na2 S (1. Kademe: -, 2. Kade me: 500 g/t, 3. Kade me:    

                                      500 g/t) ve 50 g/t Ça myağı . 

Kı va m süresi              : 18 dk. (6+6+6 dk)  

Fl ot asyon Süresi : Sürekli besle me yapılarak, 1 dk boyunca konsantre ve artı k  

      alınmı ştır. 
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Tabl o 3. 39. Kol on Fl ot asyonu 

Ürünler 
  

Miktar İçerik, % Verim, % 

% Pb Zn Pb Zn 

Konsantre 46,24 19,76 7,53 89,00 31,23 

Artık 53,76 2,10 14,26 11,00 68,77 

Beslenen 100,00 10,27 11,15 100,00 100,00 

Tabl o 3. 40. Te mi zle me Sonrası Birleştiril mi ş Deney Sonuçl arı 

Ürünler 
  

Miktar İçerik, % Verim, % 

% Pb Zn Pb Zn 

Konsantre 7,21 61,22 2,01 46,69 1,28 

Araürün 39,03 10,02 9,01 41,37 31,04 

Artık 53,76 2,10 14,26 11,94 67,68 

Beslenen 100,00 9,45 11,33 100,00 100,00 

 

Tabl o 3. 41. Araürün Dağıtılarak Ol uşt urul an Met al urji k Denge Çi zel gesi 

Ürünler 
  

Miktar İçerik, % Verim, % 

% Pb Zn Pb Zn 

Konsantre 12,44 61,22 2,01 80,55 1,96 

Artık 87,56 2,10 14,26 19,45 98,04 

Beslenen 100,00 9,45 12,74 100,00 100,00 

Tabl o 3. 41’de gör ül düğü gi bi  araürünün dağıtıl ması  il e el de edil en konsantre, 

%80, 55 met al kazanma veri mi ile %61, 22 Pb içermekt edir.  
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4. SONUÇLAR 

 

Za mantı  yöresi  Al adağ madeni nden i ki  ayrı  za manda alı nan t e msili ör nekl eri n 

birleştiril mesi  ile ol uşan nu mune üzeri nde yapılan deneyl erden aşağı daki  sonuçl ar 

el de edil mi ştir.  

1.  Karışı m numunesi ni n yakl aşı k %65’i 3. 36 mm altındadır.  

2.  Ki myasal  analizler  sonucu nu muneni n %11. 5 Zn,  %9. 81 Pb i çerdiği 

belirlenmi ştir. 

3.  Nu mune üzeri nde yapıl mı ş  mi neral oji k et ütler,  cevheri n büyük bir 

çoğunl uğunu sfal eriti n alterasyonu sonucu ol uşan si mitsoniti n t eşkil  ettiği ni 

göst er mekt edir.  Ayrı ca cevher  nu munel eri nde smi t sonite eşli k eden diğer 

yaygı n mi neral  ise hi drozi nkit  ol up,  s mitsonit  içi nde sfal erit  kristallerine 

rastlanıl makt adır.  Gang mi neralleri ni  ise de mir  oksitli  mi nerallerle,  li moni t  ve 

he matit teşkil et mekt edir.  

4.  Karışı m nu munesi  il e i lk ol arak Rusya’da uygul anan bir  pr osese ait  ön 

zengi nl eştir me deneyl eri yapıl mı ş,  fakat  gerek şla m atılarak gerekse de  şla m 

at madan yapılan deneyl erde istenilen veri ml ere ulaşıla ma mı ştır. 

5.  Ön deneyl er  sonrası  siste mati k fl ot asyon deneyl eri ne geçil mi ş  ve bu 

doğr ult uda boyut,  reaktif mi kt arı,  pH ve  PKO para metreleri  denen mi ştir.  0, 1 

mm altı  boyutta,  doğal  pH ve  %25 PKO’ da yapılan kl asi k fl ot asyon 

deneyi nde t e mi zl e me  ürünü,  %51. 70 Pb i çeri ği  ve %15. 31 Pb kazanma 

veri mi ile alı nmı ştır.  

6.  Fl ot asyon deneyl eri  sonrası  çi nko i çeren artı k ile önce gravite ayır ması 

( MGS)  deneyl eri  yapıl mıştır.  MGS deneyl eri nde en uygun sonuç 0
o  

açı, 6 

lt/dk yı ka ma suyu ve 200 dev/ dk t a mbur  hı zı nda alınmı ştır.  %14. 96  Zn i çeren 

kosantre, %41, 61 kazanma veri mi ile alı nmı ştır.  
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7.  Gr avite ayır ması  sonrası,  çi nko i çeren artı kta şla m atılarak döner  di skli 

manyeti k ayırıcı da deneyl er  yapıl mı ş  ve 5 a mper  akı m şi ddeti nde yapı lan 

deneyl erde,  manyeti k olmayan ür ündeki  Zn i çeriği  %20. 38,  kazanma  veri mi 

ise %19. 25 ol arak belirlen mi ştir. 

8.  Yapıl an yaş  manyeti k ayır ma (Jones)  deneyi nde i se 3 a mper  akı m şi ddeti nde, 

manyeti k ol mayan ür ündeki  Zn i çeri ği  %15. 89,  Zn kazanma  veri mi  i se 

%26. 24 ol arak el de edilmekt edir. 

9.  Laborat uar  çaplı  küçük kol on kullanılarak yapılan kol on fl ot asyonu 

deneyl eri nde,  225 lt/saat hava mi kt arı,  %20 PKO ve  10 lt/saat  yı ka ma  suyu 

değerleri opti mu m koşullar ol arak belirlenmi ştir. 

10.  Opti mu m  koşulları  yukarı da belirtilen şartlarda,  pil ot  ti p büyük kol on i le   

yapılan fl ot asyon deneyleri nde % 61. 22 Pb i çeren konsant e,  % 80. 55 metal 

kazanma veri mi ile el de edil mi ştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

KAYNAKLAR 

 

[1]. Önal, G., 1980. Cevher Hazırla mada Fl ot asyon Dı şı nda Zengi nl eştir me   

                   Yönt e ml eri,  İ TÜ, İstanbul.  

[2]. Önal, G. ve Ateşok, G. ,  1994. Cevher Hazırlama El Kitabı, YMGV.   

[3]. At ak, S.,  1990. Fl otasyon İl kel eri ve Uygul aması, İ TÜ, İstanbul.  

[4]. İstanbul Maden ve Met aller İhracatçıl arı Birli kl eri, 1997. Türki ye Kurşun   

Envant eri  

[5]. İstanbul Maden ve Met aller İhracatçıl arı Birli kl eri, 1997. Türki ye Çi nko  

Envant eri 

[6]. Özel İhtisas Ko mi syonu Raporu, 2001. Madencili k ( Met al Madenl er: Kurşun- 

Çi nko- Kad mi yu m), Sekizi nci Beş Yıllı k Kal kı nma Planı, Ankara.  

[7]. Bul ut, G., 1991. Balıkesir- Bal ya Yöresi Kurşun- Çi nko Artı kları nı n  

Değerlendiril mesi,  Y. Lisans  Tezi,  İ TÜ Fen Bili ml eri  Enstit üsü, 

İstanbul.              

[8]. Kesi n Rapor, 1983. Za mantı Yöresi Oksit Çinko- Kurşun Cevheri ni n  

Zengi nl eştiril mesi Deneyleri., İTÜ, İstanbul.  

[9]. Dede man A. Ş. Adı na Yapıl an Proje, 1988. Za mantı Böl gesi Karbonatlı Pb- Zn   

                        Cevherlerinden El de Edilen Ji g Ür ünl eri ni n Değerlendiril mesi, İ TÜ,            

                         İstanbul. 

 [10]. Engi n, A ., 2001. Kayseri- Ni ğde Yöresi Oksit Kurşun- Çi nko Cevherlerini n   

Fl ot asyon İl e Zangi nl eştiril mesi,  Adlı  Y. Lisans  Çalış ması na Ait 

Tekni k  Gezi Rapor u.  

[11]. Iyi gün, Z. A., 2000.   Dede man Madencili k San. ve Ti c. A. Ş. Uhdesi nde  

                        Bul unan Za mantı Yöresi ndeki 16 Adet Pb- Zn Madeni Sahası nda   

2001- 2005 Yılları  Arası nda Yapıl ması  Pl anl anan Madencili k 

Faali yeti, Dede man Madencili k, Kayseri. 

[12]. Bill y, S. K. Chan, R. H., Mozl ey, G. S ve Chil ds, C., 1994. Multi Gravit y  

                        Separat or, M. M. O. Madencili k Dergisi, Çeviren : Yüce, A. E., İTÜ,  

                        İstanbul. 

[13]. www. mozl ey. co m 

[14]. www. kc m. bg/server04. ht m 

[15]. Keçeci, Ç., 1998. Sakarya- Ça mdağ De mi r Cevherleri ile Jones, Yüksek Al an  

Şi ddetli Yaş Manyeti k Ayırıcısı nı n Modellenmesi, Bitir me Ödevi,  

İ TÜ, İstanbul. 

 

http://www.mozley.com/
http://www.kcm.bg/server04.htm


 61 

[16]. Caproni, G., Ci ccu,R. , Ghi ani, M., Trudu, I., 1979. The Processi ng of  

Oxi di zed Lead and Zi nc Or es In  The Ca mpo Pisano and Gi ovanni  

Pl ants  ( Sardi ni a),  XIII:Int ernati onal  Mi neral  Processi ngs  Congres, 

Warsza wa.  

[17]. Ci ccu, R., Curreli,L. , Ghi anı, M., 1979. The Beneficiati on of Lean  

Se mi oxi di zed Lead- Zi nc Or es. Techni cal And Econo mi cal Eval uati on  

of Different Fl ot ation Fl ows heets Applied To Sardinian Ores.  

XIII:Internati onal Mi neral Processi ngs Congres,Warsza wa.  

[18]. Cytec Kat al ogl arı  

[19]. Cl ari ant Kat al ogl arı  

[20]. Çağat ay Madencili k- Mer mercili k., 2000. Mi neral oji k Et üt, Mi neraloji- 

Petrografi Laborat uarı San. ve Ti c. Lt d. Şti. 

[21]. Özer, M., 1998. Endüstri deki Atı k Konu mundaki Kr om Şl a ml arı nı n  

Değerlendiril mesi, Bitirme Ödevi, İ TÜ, İstanbul.      

[22]. Abra mov, A.  Akı m Şe ması  

[23]. Kı rdar, A., 1991. El ektri k Ar k Fırı nı nı n Baca Tozl arı nı n Hi dromet alurji k   

Değerlendiril mesi, İ TÜ, İstanbul.  

[24]. Güney, A., Önal, G. ,  1990. Beneficiti on Of Eti bank Üçköpr ü Chr omi t e  

Taili ngs By Col umn Fl otati on, Proceedi ngs of 3 Th  Internati onal  

Mi neral Processi ng Symposi um, Istanbul, Turkey.  

[25]. Mavros, P., Lazaridi s, N. K., Matis, K. A., 1988. Fi nes Processi ng In A  

Fl ot ation Col oumn, II.Internati onal Mi neral Processi ng Symposi um,              

İz mir, Turkey.  

 

[26]. Ityokumbul, M. T., Aquı no, J. A. de, O’connor, C. T., Harris, M. C.,  2000.  

Fi ne Prite Fot ati on i n an Agit ated Col umn Cell, Int.J. Mi ner,   

Pr ocess, Elsevier. 

[27]. Abra mov, A. A., 2000. Physi co- Che mi cal Funda ment als of Nonsul phide                 

Mi nerals Fl ot ation, Proceedi ngs of 8 Th Int ernati onal Mi neral  

Pr ocessi ng Symposi um, Ant al ya, Turkey.  

[28]. Ersayı n S., Apli ng A. , 1990. Non- Sul phi de Gangue Behavi our i n Sulphi de   

Fl ot ation, Proceedi ngs of 3 Th Int ernati onal Mi neral Processi ng  

Sy mposi um, Istanbul, Turkey.  

 



 62 

 

 

ÖZGEÇMİ Ş 

 

1977 yılı nda İst anbul’da doğan Aykut  ENGİ N;  il k öğreni mi ni  Tur gut  Rei s 

İl kokul u,  ort a ve lise öğreni mi ni  Sili vri  Li sesi’nde t a ma ml a mı ş,  1995 yılı nda 

Du ml upı nar  Üni versitesi Mühendisli k Fakültesi,  Ma den Mühendisli ği  bölü müne 

gir mi ştir.  1997 yılı nda İTÜ Maden Fakültesi,  Ma den Mühendisli ği  Bölümüne 

yat ay geçi ç yapan Aykut  Engi n,  buradan 1999 yılı nda “ Maden Mühendi si ” 

ünvanı nı  al arak mezun ol muşt ur.  Aynı  yıl  İ TÜ Fen Bili ml eri  Enstitüsü’ nde 

Yüksek Li sans  Pr ogra mı na başl a mı ş,  1999- 2000 öğreti m yılı nda İ TÜ Dil  İnkıl ap 

Fakültesi, Yabancı Diller Okul u’nda İngilizce progra mı na katıl mı ştır. 


