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ÖZET
1940’l arda de mi r ve s ülfür ü oksitleyen bakt erileri n t anı ml an ması ve
karakt eri zasyonu il e madencili k ve met al urji uygul a mal arı nda yeni fırsatl ar ve
çalış ma al anl arı doğ muşt ur. Günü müz bi yohi dr omet al urjisi ni n il gi al anı, bili nen li ç
tekni kl eri ni n i yil eştirilmesi, mi kr oor gani z mal arı n mi nerall eri n fl okül asyon ve
fl ot asyonunda kull anı mı ve bu t eknol ojileri n çevre uygul a mal arı na aktarıl ması nı
kapsa makt adır.
Fl ot asyon, mi nerall eri n yüzey özelli k far kl arı nı t e mel al arak ayır ma yapıl an bir
zengi nl eştir me i şl e mi dir. Fl ot asyon pr osesi nde suda ı sl an mayan yüzeye sahi p ol an
mi nerall er ( hi dr of obi k), fl ot asyon hücresi ni n altı ndan veril en hava kabarcı kl arı na
yapı şarak köpük adı verilen f or mda yüzeye doğru hareket ederl er. Bunun t ersi ne,
suda ı sl anan yüzeye sahip ol an mi nerall er i se ( hi drofili k) fl ot asyon hücre t abanı ndan
veril en kabarcı kl ara t ut una madı kl arı i çi n artık f or munda alt kı s ma çökerl er.
Anl aşıl abilir bir fl ot asyon si st e mi el de et mek i çin, mi neral yüzeyl eri ni n fizi ksel ve
fizi koki myasal özelli kl eri ni n çalışılarak bul k fazl arı nı n ko mpozi syonu üzeri ne
et kil eri ni n ort aya konul ması gerek mekt edir.
Hı zlı endüstri yell eş me nedeni yl e met all ere ol an gereksi ni m sürekli ol arak
art makt adır. Bu nedenl e, özelli kl e baz met all er i çeren düşük t enörl ü ko mpleks yapılı
cevherl eri n pr osesl eri daha f azl a öne m kazan mı ştır. Bi yol oji k pr oses t ekni kleri bu t ür
cevherl eri n i şl en mesi nde alt ernatif ol acak özelli kl ere sahi ptir. Ayrı ca; si yanür,
hi dr osülfürl er,
di kr omatl ar,... vb.
gi bi
klasi k i nor gani k
ki myasall arl a
karşıl aştırıl dı ğı nda, bakt eril er t oksi k ol mayı p, çevreye zararlı değil dirl er. Bu sebepl e,
günü müzde, mi neral t aneleri ni n yüzey özelli kl eri ne müdahel e ederek kol ay yüzebilir
nit eli k kazandır mak a macı yl a, bakt eril eri n kull anıl dı ğı alt ernatif yakl aşıml ar daha
fazl a öne m kazan makt adır. Birçok araştır ma t hi obacill us ferrooxi dans’ da dahil ol mak
üzere belli özelli kt eki bakt eril eri n mi nerall eri n fl ot asyon özelli kl eri ni
et kil eyebil eceği ni göst erme kt edir.
Thi obacill us ferrooxi dans; aer obi k, asi dofili k, ot otrofi k, Gr a m- negatif bakt eri dir. Bu
bakt eri 0, 5 µm geni şli ği nde ve 2 µm uzunl uğunda ve çubuk şekli ndedir. En i yi
geliş me p H’sı 2, 0 ol up 1, 5-5, 0 p H ar alı ğı nda aktiftir. Thi obacill us ferrooxi dans çok
deği şi k doğal ort a ml ar da bul unur, ancak sülfür mi nerall eri ni n bul unduğu ort a ml ar da
rahat ça üreyebilir. Bu t ürl er sadece i nor gani k s ülfür bil eşi kl eri ni kullan makl a
kal mayı p Fe+3 i yonl arı nı da deva mlı ol arak oksitleyebilirler. Bu or gani zma nı n pek
çok t ür ü i zol e edil mi ş ol up f ar klılı kl arı el eme nt el sülfür veya çeşitli sülf ür
mi nerall eri ni oksitle me kapasit el eri ne bağlı dır.
Bu t ez kapsa mı nda bakteri yel şartlandır manı n kal kopirit yüzeyi ne et kisi üzeri ne
deneyl er yapıl arak, bakteri sayı sı, kondüsyonl ama s üresi, katı-sı vı oranı ve t ane
boyut u gi bi para metrel er denen mi ştir.
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SUMMARY
The i dentificati on and charact eri zati on of iron and sul phur oxi di zi ng bact eri a i n
1940' s opened ne w possi bilities and chall enges f or t he mi ni ng and met all urgi cal
i ndustri es. Current trends i n bi ohydr o met all ur gy i ncl ude i mpr ove ment s i n l eachi ng
techni ques adopt ed, use of mi cr oor gani s ms i n fl occul ati on and fl ot ati on of mi neral s
as well as appli cati on of thi s technol ogy t o environme nt al re medi ati on pr ocesses.
Fl ot ati on i s known as one of t he met hods, whi ch can separat e mi nerals on t he basi s
of differences i n t he mi neral surface pr operties. I n t he fl ot ati on pr ocess, mi neral
parti cl es wit h hydr ophobic surfaces att ach t o air bubbl es generat ed at t he bott om of a
fl ot ati on col umn and fl oat up t o f or m a fr ot h at t he t op of t he col u mn. In contrast,
parti cl es wit h hydr ophilic surfaces do not att ach t o bubbl es and si nk t o t he bott o m,
for mi ng a t aili ng. To gai n an underst andi ng of t he fl ot ati on syst e m; it i s necessar y t o
st udy t he che mi cal and physi coche mi cal pr operties of mi neral surfaces and t o
est ablish t he effect of changes i n compositi on of bul k phases.
Due t o r api d i ndustri alizati on t he de mand f or met al s has been st eadily gr owi ng
worl dwi de. Consequently, it has beco me necessar y t o pr ocess l ow gr ade or es wit h
co mpl ex mi neral ogy, parti cul arl y wit h r espect t o base met als. Bi oprocessi ng
techni ques have alt ernati ve feat ures f or treati ng s uch co mpl ex ores. Additi onall y,
co mpared t o t he conventi onal i nor gani c reagent s such as cyani des, hydr osul phi des,
di chr o mat es, et c., bact eria i s nont oxi c and environ ment all y beni gn. Theref ore,
recentl y, much att enti on has f ocused on an alt ernati ve appr oach i nvol vi ng t he use of
bact eri a t o modif y t he fl oabilit y of mi neral particl es. Many i nvesti gati ons have
suggest ed t hat cert ai n t ypes of bact eri a i ncl uding Thi obacill us ferrooxi dans, may
affect fl oabilit y for several t ypes of mi nerals.
Thi obacill us ferrooxi dans i s an aer obi c, aci dophili c aut otrophi c, Gr a m-negati ve,
bact eri um. It i s a r od-shaped bact eri um appr oxi mat el y of 0. 5 µm i n wi dt h and 2 µ m
i n l engt h. Thi s bact eri umi s acti ve over a p H r ange of 1. 5- 5 wit h opti mu m gr owt h at
p H 2. 0. It can be f ound i n a wi de r ange of nat ural environ ment s, but it can r eadil y be
det ect ed where t here are concentrati ons of s ul phi de mi nerals. Thi obacill us
ferrooxi dans i s abl e not onl y t o utilize i nor gani c sul phur co mpounds but also f err ous
iron si mult aneousl y as oxi dabl e i nor gani c substrates. Many strai ns of t hi s or gani s m
have been i sol at ed, and t heir diffrenti ati on i s based upon t heir capacity eit her t o
oxi di ze el e ment al sul phur or vari ous sul phi de mi nerals.
In t hi s t hesis t he effect of bact eri al conditi oni ng of chal copyrit e was st udi ed and
effect of nu mber of bacteri a, conditi oni ng ti me, soli d-l uqui d rati o and particl e si ze
wer e i nvesti gat ed.
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1. Gİ Rİ Ş
Dünyada endüstri yell eşme ni n gelişi mi ne paral el ol arak özelli kl e baz me tall ere ol an
gereksi ni m ve t üketi m oranl arı gi derek art makt adır. Ancak yüksek met al i çeri kli
cevher rezer vl eri ni n azalması i se bu t al ebi karşıla mak i çi n düşük met al içeri kli ve
i nce boyutl arda ser bestl eşebil en ko mpl eks yapılı cevherl erden ür eti mzor unl ul uğunu
ort aya çı kar makt adır. Bi li nen cevher zengi nl eştirme yönt e ml eri bu ti p cevherl eri n
zengi nl eştiril mesi nde zama n za man yet erli ol ma makt adır. Bu nedenl e günü müzde
cevher hazırl a ma i şl e ml eri daha çok öne m kazan mı ş ve yeni bir t akı m pr osesl eri n
geliştir mesi ni sağl a mı ştır.
Bakırı n t eknol oji k önemde vazgeçil mez ha mma ddel er gr ubunda ve Tür ki ye' ni n
öne mli i hracat girdil erinden biri ol ması, bakır madencili ği ve ür eti mi il e il gili
politi kal arı nı bili msel veril ere dayanarak yapma zor unl ul uğunu getir mekt edir.
Me vcut üreti m ve i hracat trendi ni n arttırıl ması nı n yol u, yeni rezer vl eri n belirl eni p
işl et meye

alı nması nda

işl etilebil eceği

veya

t eknol ojil eri n

düşük t enörlü

cevherl eri n ekonomi k

geliştiril mesi nden

ve/ veya

ol arak

kull anıl ması ndan

geç mekt edir.
Cevher hazırl a ma al anı nda, bakt erileri n kull anımı na yöneli k araştır mal arı n kökeni
ol dukça eski t ari hl ere dayan makt adır. Uzun yıllar araştır mal ar bazı nda sür dür ül en
çalış mal ar da, de mi r ve kükürt bil eşi mi ndeki mi nerall eri n oksi dasyonu, altı n ve baz
met all eri n kazanı mı nda li ç uygul a mal arı ve kö mür den kükürt ün uzaklaştırıl ması
konul arı nda çok sayı da araştır ma sonuçl arı yayı mlanmı ştır. Geçti ği mi z son 15 yıl da
ise özelli kl e bakır ve al tı n kazanı mı nda bakt eri uygul a mal arı na ilişki n endüstri yel
uygul a mal ar gör ül mekt edir.
Bakt eri yel uygul a mal arı n pr ati kli ği, hi çbir çevresel et kil eri ni n ol ma ması avant ajl arı nı
ol uşt ur ur ken; bakt eril erin yaşa ma koşull arı nı n belirli pH ve sı caklı k değerl eri nde
sı nırlı ol ması uygul a mada dezavant ajl ar ol arak ortaya çı k makt adır. Herşeye r ağ men
gel ecekt e cevher hazırl ama pr osesl eri nde bakt eriyel uygul a mal arı n öne mi ni n gi derek
art acağı düşünül mekt edir. Birçok para metresi bili msel ol arak ort aya kon muş

ol ması na karşı n, bakt eriyel pr oses mekani z mal arı nda hal en açı kl an mayı bekl eyen
nokt al arı ol duğu da, bu konuda birçok çalış manı n sür dür ül eceği ne işaret etme kt edir.
Tez çalış ması nda Thi obacill us ferrooxi dans bakt erisi ni n kal kopirit mi nerali yüzeyi ne
ol an et kil eri i ncel en mi ştir. Yapıl an deneyl er de Katı / Sı vı oranı, bakteri sayı sı,
karıştır ma süresi, t ane boyut u ve karıştır ma hızı deği şken para metreler ol arak
alı nmı ştır. Çalış manı n amacı el de edil en sonuçlarl a, bakt eri yel kondüsyonl a manı n;
kal kopirit fl ot asyonuna et kisi, kal kopirit il e piriti n fl ot asyonl a ayrıl ması na ol an
et kisi ni n i ncel en mesi ve kal kopirit mi neral konsantrel eri nden bakt eri li çi il e met al
kazanı mı sırası nda ileri de bu konuda yapıl acak olan çalış mal ara ışı k t ut maktır.
Tez, giriş, genel bil giler, deneysel çalış mal ar, deneysel çalı ş ma sonuçl arı nı n
irdel en mesi ve sonuçl arı kapsayan beş böl ümden ol uş makt adır.
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2. GENEL Bİ LGİ LER

2. 1. Bakı r
De mi r dı şı met all er içerisi nde al u mi nyu mdan sonra en f azl a kul lanıl an ve
yer kabuğunda ort al a ma 50 pp m or anı nda bul unan bakırı n, doğada maden yat ağı
ol uşt ur ma yet eneği di ğer mi nerall erden ol dukça f azl adır. Kri st al yapı sı kübi k ol an
bakır, kır mı zı msı renkt e, ı sı yı ve el ektri ği çok i yi il et en bir met al ol up, kop maksı zı n
şekil deği şi kli ği ne uğrayan en sünek met all erden biri dir. Bakır el e menti ni n fi zi ksel
ve ki myasal özelli kl eri ne ait bazı veriler aşağı da veril mekt edir [1].
Si mgesi

: Cu

At o m Nu mar ası

: 29

At o m Ağırlı ğı

: 63. 54

Değerli ği

: +1 ve +2

Sertli ği

: 2. 5-3

Özgül Ağırlı ğı

: 8. 92- 8. 93 g/ c m3

Er gi me Nokt ası

: 43 Kcal/ kg

Kri şt al Şekli

: Kübi k

Isı İlet kenli ği

: 0. 934 cal/ c m/ c m2 / s/ o C

Özdirenci

: 1. 72 µΩ/ c m
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2. 1. 1. Bakı r Yat akl arı nın Ol uş u mu
Bakır yat akal arı nı n ol uşu mu alt gr upl arı yl a birlikt e aşağı daki böl ü ml er de veril di ği
şekil de sı nıflandırılabilir [1].
2. 1. 1. 1. Mag ma ve Magma Et ki nli ği ne Bağlı Yat akl ar
Bu gr upt aki bakır yat akları nı; Fe- Ni - Cu sülfürlerden ol uşan, bazi k sokul u ml ara ve
özelli kl e noriti k gabr ol ara bağlı ol an, ser pi nti ve masif yapılı bazi k, ultrabazi k
kayal ara bağlı Fe- Ni - Cu sülfür birli ği ti pi yatakl ar, porfiri k kuvars monzonit,
granodi orit ve vol kani k t ürevl eri ne bağlı porfir t ürü Cu- Mo sülfür birli ği tipi yat akl ar
ve %50- 90 oranı nda kal sit-dol omit i çeren, alkali özelli kli ve sokul u m l av ve
püskür ükl er hali nde ol abilen kar bonatitlere bağlı Fe- Cu- Zn- Pb sülfür ve Fe- Ti oksit
ti pi yat akl ar ol arak sınıfl andır mak mü mkündür. Bul unduğu yerl er: Sudbur y,
Monit oba, Kanada; Çat ak- Topuk- Or hangazi (zuhur), Tür ki ye.
2. 1. 1. 2. Cu- Pb- Zn- Ag- Fe Sülf ür Bi rli kl eri ve Filonl arı
Bu t ür yat akl ar kat a- mezo-epit er mal koşull arda ol uş makt a, sokul u m t ürü fil onl ar
yaşlı granit-granodi oritler il e ilişkili ol makt adır. Püskür ük t ür ü fil onl ar i se andezit,
dasit, ri yolit gi bi püskürükl erl e ilişkili dir. Bu t ür yat akl ar i kli m, t opografi k koşull ar
ve yeraltı su sevi yesi nin uygun ol duğu ort a ml arda geliş mekt edir. Mal aki t, azurit,
küprit, nabit bakır, krizokol, ser uzit, si mitsonit, angl ezit, li monit oksi dasyon
kuşağı nı n; bor nit, kal kozi n, koveli n ve arj antit i se se ment asyon kuşağı nı n belirleyi ci
mi nerall eri dir. Bul unduğu yerl er: İskandi nav ül keleri; Çanakkal e – Yeni ce.
2. 1. 1. 3. Kat mansı Vol kani k Buğu, Deni zel Vol kana Tort ul veya Karasal
Vol kani k Cu- Pb- Zn- Ba- Fe Bi rli ği
Bu t ür yat akl ar çoğunl ukla deni zel ort a ml ar da gelişen vol kani z ma t ürl eri ile deni zel
t ort ull ar i çi nde i zl en mekt edir. Çok uzun za man aralı ğı nda, birçok kez yi nel enen
ol uşu m evr el eri nde gelişmi ş ol up, genelli kl e vol kani k evre il e başl a masına r ağ men,
yat ağı n özelli kl eri ni vol kana t ort ul sonrası gelişen ort a m koşull arı belirle mekt edir.
Di yaj enez ve başkal aşı ma mar uz kal abil en bu yatakl ar, en sı k ve en yaygı n gözl enen
yat akl ardan biri dir. Bul unduğu yerl er: Kor oko, Japonya; Siirt – Madenköy.
2. 1. 1. 4. Kat man Denetiml i Zn- Pb- Cu Yat akl arı
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Bu t ür yat akl ar; U- V- Cu ku mt aşı birli ği ve ki reçt aşı, dol o mit Zn- Pb-Cu birli ği
şekli nde sı nıfl andırıl makt adır. U- V- Cu ku mt aşı bi rli ği ni ol uşt uran yatakl ar sul u
ort a m t ort ull arı i çerisi nde yerl eş mi ş ol up; uranyu m, vanadyu m ve bakır açı sı ndan
öne mli dirl er. Ki reçt aşı, dol o mit Zn- Pb- Cu birli ği ndeki yat akl ar i se kireçt aşları i çi nde
açılı-açısı z uyu ms uzl ukları n alt veya üst düzeyinde gelişirl er. Genelli kl e ma g mati k
et ki nli k gör ül mez ve mag mati k et ki nli kl e her hangi bir ilişkisi yokt ur. Bul unduğu
yerl er: Dzher kazgan-It auz- Sari oba, Kazaki st an.
2. 1. 1. 5. Baş kal aşı ml a İlintili Cu- Pb- Zn- Fe Bi rliği
Bu t ür yat akl ar; kont akt met a morfi k ve met azomati k Pb- Zn- Cu birli ği ve böl gesel
başkal aşı m Cu- Pb- Zn bi rli ği şekli nde sı nıfl andırıl makt adır. Kont akt met amorfi k ve
met azo mati k Pb- Zn- Cu birli ği ndeki yat akl ar, ma g mati k sokul u ml arı n ya kayaç
dokanakl arı nda yada kayaç i çi nde dokanağa yakı n böl gede, özelli kl e sokul u mdan
t üreyen sı cak sul u çözelti ve gazl arı n sokul u m sı caklı ğı nı n et kisi ne bağlı ol arak
hi dr ot er mal or natı m vasıtası yl a ol uş makt adır. Bul unduğu yerl er: Quebec-Nor andada
Hor n Madeni, Kanada; Bal ya, Keban Tür ki ye.
2. 1. 1. 6. Okyanus Sı rtl arı nda Ol uşan Cu- Pb- Zn Bi rli ği
Bu t ür yat akl ar; deni z t abanı nda, sı cak t uzl u su getiri ml eri ni n çökel mesi ve yi ne
deni z t abanı nda, çeşitli met all eri bünyesi nde barı ndıran sülfür gayzerl eri ni n
çökel mesi sonucunda ol uş makt adır. Bul unduğu yerler: Ort a Atl anti k Sırtı
2. 1. 2. Bakı r Rezervl eri
Dünyadaki bakır üreti mi ni n he men he men t a ma mı sülfürl ü bakır cevherl eri nden
karşıl anmakt adır. Tabl o 2. 1.' de Dünya bakır rezer vl eri ni n ül kel ere göre gör ünür
rezer v ( bir maden yat ağını n yapıl an j eol oji k i ncele mel er ve sondajl arl a kesi n ol arak
özelli kl eri bili nen ve günü müz koşull arı nda ekono mi k ol arak i şl etilebilecek ol an
mi kt arı) ve baz r ezer v ( gör ünür + muht e mel r ezer v ol arak sapt an mış , ancak
günü müz koşull arı nda ekono mi k ol arak i şl etilmesi mü mkün ol a mayan r ezer v)
dağılı mı veril mi ştir.
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Tabl o 2. 1. Ül kel ere göre dünya bakır rezer vl eri (x 1000 t on bakır met ali) [1]
Ül kel er

Gör ünür Rezer v

Baz Rezer v

ABD

45000

90000

Avustral ya

7000

23000

Kanada

11000

23000

Şili

88000

163000

Endonezya

11000

15000

Fili pi nl er

7000

11000

Güney Afri ka

2000

13000

Kazaki st an

14000

20000

Per u

7000

25000

Pol onya

20000

36000

Papua Yeni Gi ne

4000

14000

Rusya

20000

30000

Tür ki ye

4000

7000

Zaire

10000

30000

Za mbi ya

12000

34000

Di ğer Ül kel er

46000

72000

Dünya Topl a mı

314000

617000
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2. 1. 3. Bakı r Minerall eri
Doğada 250' ye yakı n bakır mi nerali ol ması na karşı n; bunl ar dan ancak 10-15 t anesi
ekono mi k değer t aşı maktadır. Doğada bul unan belli başlı bakır mi neralleri Tabl o
2. 2.' de veril mekt edir [1].
Tabl o 2. 2. Doğada bul unan belli başlı bakır mi nerall eri [1]
Mi neral

Bi l eşi mi

Cu İçeri ği %

Saf Bakır

Cu

100. 0

Oksitli mi nerall er
Kuprit

Cu2 O

88. 8

Tenorit

Cu O

79. 9

Mal akit

Cu2 CO3 ( OH) 2

57. 3

Azurit

Cu2 ( CO3 ) 2( OH) 2

55. 1

Kri zokol

CuSi O3. 2H2 O

36. 0

Antl erit

Cu3 SO4 ( OH) 4

54. 0

Br okantit

CuSO4 . 3Cu( OH) 2

56. 2

At aka mit

Cu Cl 2. 3Cu( OH) 2

59. 4

Kal kantit

CuSO4 . 5H2 O

25. 4

Sülf ürl ü mi nerall er
Kal kopirit

CuFeS2

34. 5

Bor nit

Cu5 FeS4

63. 3

Kal kozi n

Cu2 S

79. 8

Koveli n

CuS

66. 4

Ko mpl eks mi nerall er
Enar git

Cu3 ( As, Sb) S4

48. 3

Cu12 Sb4 S13

52. 1

Tenantit

Cu8 As2 S7

57. 0

Bur nonit

PbCuSbS3

31. 9

St annit

Cu2 FeSnS4

29. 5

Tetrahedrit

Deneysel

çalış mal ar da kull anıl an bakır cevheri ni n ana

mi nerali kal kopirit

ol duğundan dol ayı, aşağıda kal kopirit ile il gili bazı özelli kl er veril mekt edir.

7

Kal kopirit en yaygı n ol arak bul unan sülfürl ü bakır mi nerali ol up, aynı za manda
bakırı n en öne mli kaynağı dır. Sülfür cevherl eri ni n büyük bir kı s mı i çerisi nde
kal kopirit mevcutt ur. Ancak mezot er mal ve hi pot er mal da mar yat akl arı büyük
mi kt arlarda kal kopirit i çerirler ve bazı hall erde çok öne mli kal kopirit yat akl arı da
ol uşt ur url ar. Tort ul kayaçl arı n i çerisi nde de az mi kt ar da kal kopirit, pirit ve di ğer
sülfürlerl e birli kt e bul unur [1, 2].
Kal kopirit graniti k ve t onaliti k kayaçl ar i çerisi nde porfiri kökenli ol arak moli bden il e
birli kt e bul unur. Özelli kle ada yayl arı nda vol kani z ma il e doğr udan ilişkili ol arak
vol kani k hi dr ot er mal ve vol kani k eksal atif ol arak da çok öne mli kal kopirit yat akl arı
geliş mi ştir. Tür ki ye' ni n bakır ol uşu ml arı nı n çoğunl uğu bu t ür vol kani k kökenli
yat akl ardır.
Tetragonal sist e mde ol uşan kal kopiriti n krist al yapı sı Şekil 2. 1.' de veril mekt edir.
Kri st alleri nadir ol up, boşl uk ci darl arı nda r astl anır. Ayrı ca masif ve di sse mi ne t anel er
hali nde bul unur. Sertli ği, Mohs skal ası na göre 3. 5-4 ci varı ndadır. Yoğunl uğu 4. 28
ol up, piri nç sarısı, kahverengi al acalı renkl er de bul unur. Çi zgi rengi i se yeşili msi
si yahtır. Kal kopirit %34. 64 Cu, %30. 42 Fe ve %34. 94 S i çerir. Bazı ki myasal
anali zl erde i z el e mentl eri ol arak Ag, Au, Se ve Tl'ye rastlanmakt adır [2].

Şekil 2. 1. Kal kopirit mi nerali ni n krist al yapı sısı nın şe mati k göst eri mi [2]
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2. 1. 4. Bakı r Cevherl eri Üreti mi
Bakır cevherl eri ni n üretimi gi derek art an bir eği li m göst er mekt edir. Tabl o 2. 3.' de
yıll ara göre dünya bakı r cevheri üreti mi ve Türki ye’ deki yıllı k bakır konsantresi
üreti ml eri ve t enörl eri ile il gili bil giler ise Tabl o 2.4’ de veril mekt edir.
Tabl o 2. 3 Yıll ara Gör e Dünya Bakır Cevheri Üretimi (x1000 t on bakır)[1, 3]
Ül kel er

1996

1997

1998

1999

2000

Avustral ya

547. 3

558. 0

607. 0

718. 9

829. 0

Kanada

688. 4

657. 9

692. 0

620. 1

634. 2

Şili

3115. 7

3392. 0

3686. 8

4382. 6

4603. 4

Me ksi ka

340. 7

391. 1

384. 6

381. 2

390. 1

Per u

484. 2

506. 3

483. 3

536. 4

553. 5

ABD

1920. 0

1940. 0

1860. 0

1600. 0

1472. 8

Bul garist an

84. 8

75. 5

75. 6

89. 0

76. 0

Pol onya

422. 3

414. 8

436. 2

463. 0

456. 2

Port eki z

107. 6

106. 5

114. 6

99. 5

76. 3

Rusya

593. 4

588. 2

572. 0

510. 0

525. 0

Çi n

563. 7

623. 5

614. 6

648. 2

579. 9

Endonezya

525. 7

548. 3

809. 0

785. 9

1004. 6

İran

103. 0

118. 7

128. 3

132. 0

166. 2

Kazaki st an

250. 2

316. 2

338. 6

373. 5

436. 0

Güney Afri ka

188. 3

185. 6

187. 8

161. 0

147. 6

Za mbi ya

362. 5

347. 2

314. 9

270. 0

241. 2

Di ğer Ül kel er

784. 7

728

852. 2

934

1021

11082. 5

11497. 8

12157. 5

12705. 3

13213. 1

Topl a m Ür eti m
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Tabl o 2. 4. Tür ki ye’ de f aali yet göst eren bakı r üreti ci şirketl eri ni n yıllı k bakır
konsantresi üreti ml eri ve tenörl eri [4]
Yıllar

1994

1995

1996

1997

1998

Mi kt ar, t on

10, 492

3, 514

22, 633

25, 319

23, 811

Tenör, %Cu

19, 28

21, 00

19, 70

23, 08

23, 14

Mi kt ar, t on

35, 094

32, 000

23, 500

42, 400

42, 400

Tenör, %Cu

16, 65

17, 70

17, 24

16, 38

17, 25

Mi kt ar, t on

117, 509

98, 628

100, 317

80, 659

103, 349

Tenör, %Cu

22, 43

22, 31

22, 99

22, 48

22, 18

Mi kt ar, t on

11, 918

12, 010

-

-

-

Tenör, %Cu

15, 57

14, 47

-

-

-

De mi r

Mi kt ar, t on

1, 482

6, 872

12, 316

10, 308

-

Export A. Ş.

Tenör, %Cu

19, 61

20, 42

20, 66

20, 35

-

Çayeli

Mi kt ar, t on

13, 360

61, 548

80, 678

128, 876

113, 393

Ma den A. Ş.

Tenör, %Cu

23, 00

22, 63

21, 40

22, 69

23, 99

Mi kt ar, t on

189, 855

214, 572

239, 444

287, 562

20, 48

Tenör, %Cu

19, 16

21, 12

21, 46

20, 48

22, 25

Böl ge
/ Şirket Adı
Er gani
Kür e

Mur gul

Kutl ul ar

Topl a m

2. 1. 5. Bakı r Cevherl erini n Zengi nl eşti ril mesi
Bakır cevherl eri ni n zengi nl eştiril mesi nde fi ziksel, ki myasal ve fi zikoki myasal
yönt e ml er kull anıl makt adır. Fi zi ksel zengi nl eştirme de mi nerall er arası ndaki özgül
ağırlı k, f ot ometri k duyarlılı k, manyeti k duyarlılı k; ki myasal zengi nl eştir mede i se
mi nerall er arası ndaki çözünürl ük f ar kı ndan yararl anıl makt adır. Fi zi koki myasal
yönt e ml erl e (fl ot asyon) zengi nl eştir mede mi nerall eri n far klı yüzey özelli kl eri
göst er mel eri nden faydal anıl makt adır.
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2. 1. 5. 1. Fi zi ksel Zengi nleşti r me Yönt e ml eri
Bi r cevher i çerisi ndeki mi nerall eri n; özgül ağırlı k far kı, manyeti k duyarlılı k far kı
gi bi çeşitli fi zi ksel özelli k far kl arı ndan yararlanıl arak yapıl an zengi nleştir medir.
Günü müzde bakır cevherleri ni n zengi nl eştiril mesi nde fi zi ksel yönt e ml er, özelli kl e
ni hai zengi nl eştir me öncesi iri boyutl arda artı k atıl ması a macı yl a uygul an makt adır.
Ön zengi nl eştir me sonucunda iri boyutt a t e mi z bir artı k atıl makt a ve el de edil en kaba
konsantre, fl ot asyon i çin gerekli ser bestl eş me boyut una öğüt ül erek ni hai ol arak
zengi nl eştiril mekt edir. Bu sayede öğüt me üni tesi ne ve ni hai zengi nleştir meni n
yapıl dı ğı ki myasal ve fi ziko- ki myasal pr osesl ere giren mal ze me mi kt arı azal makt a ve
işl e m masrafları düş mektedir. Ül ke mi zde Kür e ve Mur gul yörel eri ne ait di sse mi ne
yapılı bakır cevherl eri nin ön zengi nl eştiril mesi ile il gili bir çalış mada ( -9+1 mm)
boyut gr ubunda, ekono mi k ol arak t e mi z bir artı k atıl dı ğı belirtil mekt edir [5].
2. 1. 5. 2. Fl ot asyonl a Zengi nl eşti r me
Ekono mi k

değer

t aşı yan

sülfürl ü

bakır

mi nerall eri ni n

fl ot asyonl a

zengi nl eştiril mesi nde, t opl ayı cı ol arak ksant atl ar, diti ofosfatl ar ve mer kapt anl ar;
köpürt ücü ol arak i se ça myağı, kresili k asit, poli glikoll er ve al koll er kull anılma kt adır.
Sülf ürl ü cevherl eri n ort a derecede oksi de ol ması dur u munda li ç-çökt ür me-fl ot asyon
yönt e mi kull anıl abilir [6, 7, 8].
Topl u- Seçi mli Fl ot asyon
Sülf ürl ü mi nerall eri n kendi aral arı nda çok küçük, gang mi nerall eri ile daha i ri
boyutl arda ser bestl eş mel eri

dur u munda

önce fl ot asyonl a

gang

mi nerall eri

uzakl aştırılır ve el de edil en kaba konsantre t ekrar öğüt ül erek sülfür mi nerall eri
seçi mli fl ot asyonl a birbirleri nden ayrıl ması sağlanır. Bu dur u mda t opl u fl ot asyon,
seçi mli fl ot asyona göre daha avant ajlı ol makt adır. [6]
Seçi mli Fl ot asyon
Basit yapılı sülfürl ü bakı r cevherl eri genelli kl e pi rit ve piroti n gi bi de mi r sülfürl erl e
birli kt e bul un makt adır. Cevher de pirit-piroti n oranı fazl a ve cevher sadece kı s mi
oksi dasyona

uğra mı şsa

bakır

sülfürl er

genelli kl e

seçi mli

fl ot asyonl a

zengi nl eştiril mekt edir. Ko mpl eks sülfürl ü cevherleri n zengi nl eştiril mesi, genelli kl e
seçi mli fl ot asyonl a gerçekl eştiril mekt edir. Seçiml i fl ot asyonda önce doğal ol arak
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hi dr of ob ol an sülfürler yüzdür ül mekt e di ğer s ülfürl er i se uygun bastırıcıl ar
kull anıl arak bastırıl makt adır. [6, 7]
Değerli mi neral ol arak gal en, sfal erit ve piriti de i çeren ko mpl eks sülfürl ü bakır
cevherl eri ni n fl ot asyonunda, önce sfal erit ve pirit bastırıl makt a ve bir gal enkal kopirit t opl u ( bul k) konsantresi el de edil mekt edir. Daha sonraki aşa mal ar da
bi kr o mat, SO2 gazı, SO2 gazı + soda, veya FeSO4 ve kosti k soda karışı mı il avesi il e
gal en bastırıl makt a, kalkopirit yüzdür ül mekt e veya al kali pH koşull arı nda si yanür
ilavesi ile bakır sülfürler bastırıl makt a ve gal en yüzdür ül mekt edir [6, 10].
Sf al eriti n bastırıl ması amacı yl a si yanür ve çi nko sülfat il ave edil ebilir. Piriti n
bastırıl ması a macı yl a genelli kl e kireç kull anıl makt adır. Her i ki mi nerali n bastırıl ması
sülfür ( Na2 S, Na HS) ve SO2 - gazı il e de sağl anabil mekt edir. Bastırıl mı ş ol an sfal erit
i ki nci

kade mede

bakı r

sülfat

ve/ veya

kurşun sülfat

il e canl andırıl arak

yüzdür ül mekt edir. En son aşa mada i se, asit il avesi il e p H düşürül erek pirit
yüzdür ül mekt edir [6, 7].
Li ç- Çökt ür me- Fl ot asyon
Oksitli bakır mi nerall erini n %10' dan f azl a ve ayrıca bakır mi nerall eri ni n kar bonatlı,
sili katlı ol ması dur u munda li ç-çökt ür me-fl ot asyon yönt e mi uygul an makt adır. Bu
dur u mda oksitli bakır, sülfüri k asit il e pH 1. 5- 2' de çözelti ye alı nmakt a, daha sonr a
de mi r süngeri il avesi il e met ali k bakır ol arak çökt ürül mekt e ve çökel en kı sı m bakır
sülfürl erl e birli kt e yüzdürül mekt edir. Fl ot asyon i şl e mi asi di k ort a ml ar da asit e karşı
ksant atl ardan daha dayanı klı di ksant oj enl erl e gerçekl eştiril mekt edir [11].
Oksitli Cevherl eri n Fl otasyonu
Oksitli cevherl eri n fl ot asyonunda gang yapı sal ol arak kal sit, manyezit gi bi kar bonatlı
mi nerall eri i çeri yorsa veya kal si yu m- magnezyuml u sili katl ardan ol uşuyorsa, bu
mi nerall er de oksitli bakır mi nerall eri il e birli kt e yüzebilirler. Ayrı ca ort a mda mevcut
ol abil ecek bakır, magnezyu m, de mi r ve al ü mi nyu m gi bi met al i yonl arı kuvar sı
canl andırarak yüz mesi ne sebep ol abilir. Bu dur u mda ort a ma kar bonat, sili kat,
met af osfat gi bi bastırıcılar il ave edil erek gang mi nerall eri ni n yüz mesi engell enebilir
[6].
İleri

derecede

oksidasyona

uğra mı ş

sülfürl ü

bakır

mi nerall eri ni n

zengi nl eştiril mesi nde önceli kl e Na2 S gi bi sülfürl er kull anıl arak cevher sülfürl eştirilir

12

ve daha sonra ksant at il avesi il e yüzdür ül ebilir. Ancak Na2 S bakır mi nerali üzeri nde
bastırıcı et ki ye sahi p ol duğundan kontroll ü ol arak ilave edil meli dir [6].
Koll ekt örsüz Fl ot asyon
Kal kopirit, gal en, sfal erit ve pirit gi bi sülfürl ü mi nerall eri n koll ekt örsüz fl ot asyonu
birçok araştır macı t arafı ndan i ncel en mi ştir. Kollekt örsüz fl ot asyonda öğüt me ve
fl ot asyon ort a mı belirleyi ci ol makt a, yükseltgen koşull arda yüzdürül ebilirli k
art makt adır. Ayrı ca öğüt ücü ort a mı n yüksek kar bonl u çeli k i çer mesi fl ot asyonu
ol u ms uz et kil e mekt edir. Koll ekt örsüz fl ot asyonda köpürt ücü ol arak kull anıl an
yüksek dereceli al koll er fl ot asyon veri mi ni arttır makt adır. Fl ot asyon, t ane boyut u
özelli kl e 100 mil e birkaç m ar ası nda deği şen t anel erde daha et ki n ol makt adır [ 6,
7, 12].
2. 1. 5. 3. Ki myasal Zengi nl eştir me Yönt e ml eri
Ki myasal

çözündür me f ar kı ndan yararlanıl arak değerli

met all eri n çözelti ye

alı nması na ve daha sonra çözelti den kazanılması na li ç il e zengi nl eştir me adı
veril mekt edir.

Gerek oksitli

gerekse sülfürlü bakır

cevherl eri ni n li ç il e

zengi nl eştiril mesi nde yeri nde li ç, yı ğı n li çi, t ank liçi, karıştır malı li ç, basınç altı nda
liç yönt e ml eri uygul an makt adır.
Yeri nde li ç, genelli kl e ekono mi k ol arak i şl etil mel eri mü mkün ol mayan veya eski den
işl enmi ş maden yat akl arı na uygul an makt adır. Sul u sülfüri k asitleri n reaktif ol arak
kull anıl dı ğı çözündür me işl e mi nde, gerekirse patlat ma il e maden yat ağı gevşetil erek
ve ort a ma hava veril erek çözündür me i şl e mi ni n daha et ki n ol arak gerçekleştiril mesi
sağl anır. Bu çözündürme yönt e mi nde çözündür me veri mi ni spet en düşük ve
çözündür me süresi ol dukça uzundur.
Yı ğı n li çi nde, düşük t enörl ü cevherl er veya dekapaj mal ze mesi genellikl e 15 c m
altı na kırılarak bir kil ve jeome mbr an t abakası üzeri nde yı ğı n ol uşt ur ul ur. Daha sonr a
bu yı ğı n üzeri ne sul u sülfüri k asit püskürt ül erek verilir [13, 14].
Tank li çi, yüksek t enörl ü karışı k oksitli-sülfürl ü bakır cevherl eri ni n genellikl e 2. 5 c m
altı na kırılarak ahşap veya bet ondan i mal edil mi ş asfalt veya kurş unl a kaplı bir t ank
içerisi nde sul u sülfüri k asit çözeltisi il e mua mel e edil mesi esası na dayanır. Tankı n alt
kı s mı nda geçirgenli ği sağl ayan ı zgara mevcuttur. Günü müzde yeri ni daha çok
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karıştır malı li çe t er k et mekt e ol an t ank li çi yönt emi nde, çözelti doygunl aşana kadar
ya aynı tanka yada bir sonraki tanka devrettiril mekt edir [13, 14].
Karı ştır malı li ç, ekono mi k çözün me boyut una öğüt ül en cevher veya konsantreni n bir
tank i çi nde çözücü r eaktif il avesi yl e pül p hali nde karıştırılarak değerli met all eri n
çözelti ye alı nması ile gerçekl eştiril mekt edir [13].
Bası nç altı nda li ç, sülfürlü bakır cevherl eri ne ot oklavl arda oksij en veya hava bası ncı
altı nda uygul anan bir çözündür me yönt e mi dir. Di ğer çözündür me yönt e mleri ne gör e
daha yüksek çözündür me veri ml eri ne ul aş mak mümkündür [13].
Met ali k Bakı rl arı n Li çi
Met ali k bakırı n li ç il e kazanıl ması i şl e mi nde r eaktif ol arak sul u a monyak çözeltisi
kull anıl makt adır. Met alik bakırı n li ç edil mesi endüstri de uygul a ma al anı bul muşt ur.
Ör neği n Cal u met ve Hecl a Consoli dat ed, Mi chi gan, ABD, t esisi nde bakır i zabe
edil di kt en sonra, artı kl ar a monyak li çi ne t abi t ut ulma kt adır. Artı kt a kal an bakır %0, 4
Cu ( met ali k) oranı ndadır.

Oksitli bakırl arı n asit li çi il e ekonomi k ol arak

kazanıl mal arı mü mkün ol duğunda önce asit li ç uygul an makt a ve el de edil en met ali k
bakır a monyak ile çözeltiye alı nmakt adır [13].
Sülf ürl ü ve Oksitli Bakı r Cevherl eri ni n Li çi
Kal kopirit, kal kozi n, koveli n, bor nit, dij enit gi bi sülfürl ü bakır mi neralleri ni n li ç
işl e mi nde r eaktif ol arak s ul u seyrelti k sülfüri k asit çözeltileri kull anıl makt adır.
Ot okl avl ar da 120o C ni n üzeri ndeki sı caklı kt a ve asi di k ort a ml ar da çözündür me
veri mi art makt adır. Kuprit, mal akit, azurit, kri zokol, t enorit gi bi bakır oksitl eri n
liçi nde sülfüri k asit veya f erri k sülfat kull anılma kt adır. Ancak gang kar bonatlı
mi nerall erden ol uşuyorsa çözelti ol arak a monyak, kosti k soda veya sodyum si yanür
çözeltisi kull anıl abilir [13].
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2. 2. BAKTERİ LER
Bakt eril er; virüsl er, mantarl ar ve parazitler il e birli kt e pat oj en mi kr oor gani z mal ar
sı nıfı nı ol uşt ur url ar. Virüsl erden daha büyük ve ko mpl eks yapı da ol up ma nt arl ar dan
daha küçükt ürl er. Hücre duvarı ve sit opl az mi k me mbr an ol mak üzere i ki kı sı mdan
ol uşurl ar. Hücre duvarı, hücreyi dı ş et kil erden koruyan ve bakt eri ye şekli ni veren sert
el e mandır. Sit opl az mi k me mbr an i se ( hücre me mbranı veya pl az ma me mbranı ol arak
da adl andırılır) bakt eri hücresi ni n i çi il e dı ş ort am ar ası ndaki fi zi ksel ve met aboli k
engel dir ve seçi ci geçirgenli k özelli ği ne sahi ptir. Bakt eri ni n, el ektron il eti msi st e mi
(enerji sağl ayan en öne mli sist e mdir) sit opl az mi k me mbr anda yerl eş mi ştir [15].
Bi yohi dr omet al urji de kull anıl an bazı

bi yol ojik t eri ml eri n t anı ml arı aşağı da

veril mi ştir [15 - 26].
Psi krofil: Düşük sı caklı klar da ( <20o C) aktif ol an bakt eriler
Mez ofil: Ort a sı caklı kl arda (20- 40o C) aktif ol an bakt eriler
Ter mofil: Yüksek sı caklıkl ar da ( >40o C) aktif ol an bakt eriler
Besi yeri: Mi kr oor gani z mal arı n yaşa ması ve üre mesi i çi n gerekli ol an besi nleri i çeren
katı veya sı vı karışı ml ar.
Het erot rofi k organi z ma: Kükürt i çeren bil eşi kl eri parçal ayı p he m kar bon he m de
kükür dü oksitleyerek kullanan mi kr oor gani z mal ar
Ot ot rofi k organi z ma: İ hti yaçl arı ol an kar bonu havadan kar bondi oksit ( CO2 ), azot u
ise cevherl e gel en veya su sirkül asyonu il e i çi ne giren a monyak veya nitrattan al arak
i nor gani k kükürt bil eşikl eri ni sülfat a oksitleyen ve enerji el de eden aer obi k
or gani z mal ar
Asi dofilik Or gani z mal ar: Bu t ür or gani z mal ar yüksek p H değerl eri nde çoğalı p
yaşayabilirler
Aerob Bakt eril er: Sadece oksij eni n bul unduğu ort a ml ar da büyüyüp gelişebil en
bakt eriler
Anaerob Bakt eriler: Oksijensi z ort a ml ar da büyüyüp gelişebil en bakt eriler
Ke molit otrofi k: Büyü meleri ve yenil en mel eri içi n gerekli enerji yi sul u de mi r
oksi dasyonundan veya sülfür bil eşi kl eri ni n redükl en mesi nden alırlar.
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Ot ot rofi k : Kar bondi oksit hücresel kar bon kaynağıdır.
Subst rat e: Bakt eriler tarafı ndan sal gıl anan enzi ml eri n et kil edi ği

madde veya

ma ddel er karışı mı dır.
Bakt eril eri n t anı mı ve sınıfl andır mal arı he men gözl enebilir özelli kl eri ne dayanıl arak
yapıl makt adır [15].
A. Boyan ma Özelli kl eri


Gr a m boya ma ( Gr a m Negatif, Gra m Pozitif)



Asi dor ezist an boya ma

B. Morf ol oji k Özelli kl er


Ço makl ar



Kür el er



Spirall er

C. Met aboli k Akti vit e


Oksij en gereksi ni mi



Kar bonhi drat kull anı mı



Enzi m yapı mı

D. Ser ol oji k Reakti vit e


Antij eni k det er mi nanl ar



Ser oti pl endir me

E. Geneti k Yakı nlı k
F. Aktif Ol duğu Sı caklı k Aralı ğı
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Gr a m boya ma bakt erileri n sı nıfl andırıl ması nda en çok öne m t aşı yan krit erdir.
Yönt e m uyarı nca esas boya ol arak krist al vi yol e ve karşıt boya ol arak safrani n
(kır mı zı bir boya) kull anılır. Gr a m boyası ndaki r eaksi yonun mol ekül er te meli t a m
ol arak ort aya konul a mamı ştır. Gr a m pozitif bakt eril er krist al vi yol eyi t uttukl arı ndan
dol ayı koyu mavi - mor, Gr a m negatif bakt eriler i se safrani ni t utt ukl arından koyu
pe mbe veya kır mı zı gör ünürl er [15].
Bakt eril er i çi n özelli kl e tı bbi kull anı ml arı dı şı ndaki en öne mli sı nıfl andır mal ar dan
biri aktif ol dukl arı sı caklı k aralı kl arı na göre yapıl makt adır. Ke molit otrof bakt eril er
üzeri nde yapıl an bu gr uplandır ma özelli kl e hi dr omet al urji de ol dukça yararlanıl an bi r
özelli ktir. Bu sı nıfl andırma Tabl o 2. 5.' de veril mekt edir.
Tabl o 2. 5. Ke molit otrof bakt erileri n sı caklı k aralığı na göre sı nıfl andırıl ması [27]
Bakt eri Sı nıfı

Opti mu m Sı caklı k Ar alı ğı (o C)

Psi kr ofil

<20

Me zofil

20- 40

Ort a Ter mofil

40- 55

Aşırı Ter mofil

>55

Psi kr ofil t ür ü bakt eriler il e günü müzde her hangi bir çalış ma bul un mama kt adır.
Me zofil gr ubundan i se Thi obacill us ferrooxi dans, Thi obacill us t hi ooxi dans ve
Lept ospirill um f errooxidans en çok çalış manı n yapıl dı ğı bakt erilerdir.

Ort a

ter mofillerden i se sadece Sulf obacill us t her mosul fi dooxi dans adl andırıl mıştır. Di ğer
bakt eriler i se TH- 1, TH- 2 ve TH- 3 ol arak t anı mlanmakt adır. Bili nen aşırı t er mofil
bakt eri ise Aci danus bri erleyi' dir [27].
2. 2. 1. Thi obacill us Grubu Bakt eril er
Sülf ür oksitle me yet eneği ne sahi p ol an bakt eriler il k ol arak 1902 yılı nda Beij eri nck
tarafı ndan bul un muşt ur. Daha sonral arı bu t ür birçok bakt eri keşfedilmi ştir. Bu
bakt eriler bi yol oji k sülfür ve de mi r döngüsü i çi n çok büyük bir öne m t aşı makt a ve
mi nerall erden çözündürme il e met al kazanı mı nda da büyük bir r ol oyna makt adır.
Thi obacill us ferrooxi dans ve Thi obacill us t hi ooxidans başt a ol mak üzere 14' den f azl a
Thi obacill us t ürü bakt eri bili nmekt edir [19, 22, 24, 27].
Thi obacill us, ke molit otrof ( büyü mel eri ve yenilen mel eri i çi n gerekli enerji yi sul u
de mi r oksi dasyonundan veya sülfür bil eşi kl eri nin r edükl en mesi nden alırlar), gra m
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negatif, çubuk şekilli, geni şli ği 0. 3- 0. 8; uzunl uğu 0. 9- 2. 0 µm ve 0. 5- 10 gi bi geni ş bir
p H ar alı ğı nda yaşayabil en bir t ür dür. Bunl ar dan T. ferrooxi dans ve T. t hi ooxi dans
0. 5- 6; T. i nt er medi us 1. 9-7; T.t hi opar us i se 3- 10 p H ar alı ğı nda yaşayabilir. Bununl a
birli kt e asi dofili k Thi obacill eri n en büyük özelli kl eri

çok yüksek

met al

konsantrasyonl arı nda bi le dayanı klı ol mal arı dır. Thi obacill us ferrooxi dans ve
Thi obacill us t hi ooxi dans mi kr oor gani z mal arı na ai t bil gil er aşağı da veril mekt edir [ 15
- 22].
Thi obacill us ferrooxi dans
Thi obacill us ferrooxi dans; aer obi k, asi dofili k, ot otrofi k, Gr a m- negatif bakt eri dir. Bu
bakt eri 0. 5 µm geni şli ği nde, 2 µm uzunl uğunda ve çubuk şekli ndedir. En i yi geliş me
p H’sı 2. 0 ol up 1. 5- 5. 0 pH ar alı ğı nda aktiftir. Thi obacill us ferrooxi dans çok deği şi k
doğal ort a ml ar da bul unur, ancak sülfür mi nerall eri ni n bul unduğu ort a ml arda r ahat ça
üreyebilir. Ör neği n sülfürl ü yeraltı maden sul arı ndan kol ayca i zol e edil ebilirl er. Bu
or gani z manı n pek çok t ür ü i zol e edil mi ş ol up, farklılı kl arı el e ment el sülf ür veya
çeşitli sülfür mi nerall eri ni oksitle me kapasit el eri ne bağlı dır [22, 23, 27].
T. f errooxi dans' ı n üretilmesi i çi n kull anıl an kl asik besi yeri Sil ver man ve Lundgr en' i n
9 K besi yeri dir.

Hoff man ve ar kadaşl arı, 9K' dan daha üst ün bir besi yeri

geliştirdi kl eri ni belirt mi şlerdir. Bu araştır macıl ar 9 K' da bul unan PO4- 3 mi kt arı nı n
aşırı derecede çok ol duğunu ve bunun deği şi k çökücü ko mpl eksl er yaparak li ç
işl evi ni yavaşl attı ğı nı i ddia et mi şl erdir. Bakt eril erin mi neral özütl e mesi üzeri ne daha
birçok araştır ma yapıl arak yeni besi yerl eri üretilme ye çalışıl mı ştır. Günümüze kadar
yapıl an çalış mal ar sonucunda el de edil en bazı besi yerl eri ni n ki myasal ko mpozi syonu
Tabl o 2. 6.’da ve bakt erileri n besi yerl eri nde üre me eğrisi Şekil 2. 2' de verilme kt edir.
Br ock ve Gust afson t arafı ndan ( 1976) sülfür oksitleyi ci bakt eri ol an Thi obacill us
ferrooxi dans' ı n oksitleyici ol arak oksij en yeri ne de mi r (III) i yonu kul lanabil di ği
ort aya konul muşt ur. 1985 yılı nda Sugi o ve arkadaşl arı t arafı ndan yapıl an bir
çalış mada da benzer sonuçl ar bul un muşt ur [27].
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Tabl o 2. 6. Thi obacill us ferrooxi dans üre mesi i çi n gerekli besi yeri ki myasal
ko mpozi syonl arı [17, 18, 27]
Tuzl ar (g/l)

Tuovi nen Barr on ve Oker eke ve

9K

LOP OS O

2. 0

3. 0

-

0. 06

0. 25

0. 5

-

-

0. 12

0. 1

0. 1

0. 1

0. 4

0. 06

0. 25

0. 5

-

-

0. 002

0. 01

0. 01

-

24. 6- 147

74. 5

167

44. 25

-

Na Cl

-

-

-

-

0. 123

Mg Cl 2. 6H2 O

-

-

-

-

0. 85

Ca Cl 2. 2H2 O

-

-

-

-

0. 008

KH2 PO4

-

-

-

-

0. 1

S0

-

-

-

-

-

pH

1. 9

1. 9

2. 4

2. 5

2. 5

ve Kell y

Luecki ng

St evens

( NH4 ) 2 SO4

0. 4

3. 5

K2 HP O4

0. 1

KCl
Mg S O4 . 7H2 O
Ca( NO3 ) 2
FeSO4 . 7H2 O

Şekil 2. 2. Bakt erileri n üre me eğrisi [15]
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Thi obacill us t hi ooxi dans:
Thi obacill us t hi ooxi dans; aynı ail eden ol duğu Thi obacill us ferrooxi dans il e bi yol oji k
yönden çok benzer özellikl er göst er mekt edir. Besiyeri ve üre me koşull arı birbirl eri ne
çok yakı ndır. Thi obacill us t hi ooxi dans, el e ment el kükürt ü sülfat a oksitl eyerek
kö mür den piriti k kükürtün gi deril mesi nde T. ferrooxi dans’a yar dı mcı ol ur. Bazı
dur u ml ar da bu i ki or gani z ma birli kt e kull anılarak i nor gani k kükürt gi deri mi
arttırılabilir. Ancak T. ferrooxi dans’t a ol duğu gi bi Fe+2’yi oksitle me kapasit esi ne
sahi p değil dir [15, 22, 27, 29].
2. 2. 2. Bi yol oji k Prosesl er
Bakt eril eri n bi yohi dr o metal urji de kull anıl ması nı n te mel sebebi de mi r (II) ve sülf ür ü
oksitleyebil mesi dir. De mir (II) i yonu Thi obacill us ferrooxi dans ve birçok asi dofili k
bakt eri t arafı ndan en kol ay oksitlenebil en i yondur. Ayrı ca Lept ospirilli t ürünce t ek
enerji kaynağı ol arak kullanıl makt adır.
Bakır sülfürleri n, özelli kl e asi di k ort a ml ar da ( pH: 1. 5 - 3), yı ğın li çi il e
çözündür ül mesi nde, bakterileri n çözün me sırası nda kat aliti k et ki yaptı kl arı ve
tepki me hı zl arı nı arttırdıkl arı bili nmekt edir. 1940’larda de mi r ve sülfür ü oksitl eyen
bakt erileri n t anı ml an ması ve karakt erizasyonu il e,
uygul a mal arı nda

yeni

fırsatl ar

bi yohi dr o met al urjisi ni n il gi

ve

al anı,

çalış ma

madencili k ve met al urji

al anl arı

doğ muşt ur.

Günü müz

bili nen li ç t ekni kl eri ni n i yileştiril mesi,

mi kr oor gani z mal arı n mi nerall eri n fl okül asyon ve fl ot asyonunda kull anımı ve bu
teknol ojileri n çevre uygula mal arı na akt arıl ması nı kapsa makt adır [16].
Met al

sülfürleri n bi yol oji k zengi nl eştir me

işl e ml eri

sırası nda;

Thi obacill us

ferrooxi dans, Lept ospirill umf errooxi dans, Thi obacill us t hi ooxi dans, Met all ogeni u m,
Sulf ol obus/ Aci di anus spp. ve di ğer bakt eril er t arafı ndan et kil endi ği bilin mekt edir.
Met al sülfürleri n li ç ve oksi dasyon pr osesl eri nde kull anıl an bazı bakt erileri n t ür ü ve
özelli kl eri Tabl o 2. 7.' de veril mekt edir. Sülfürl ü mi nerall eri n bakt erilerl e oksi dasyonu
refrakt er cevherl eri n, refrakt er altı n cevherleri ni n ve bakır sülf ürl eri n ön
zengi nl eştiril mesi nde

endüstri yel

ol arak

uygul an makt adır.

Ancak

s ülf ürl ü

mi nerall eri n bakt eri yel oksi dasyonu çok uzun süredir araştırıl ması na rağ men,
pr osesi n mekani z ması ve bi yol oji k oksi dasyonun gerçekl eştiril di ği bi yoreakt örl eri n
perfor mansı nı t ah mi n et me k a macı yl a kull anıl an hı z denkl e ml eri açı sı ndan ki neti ği
henüz t a m anl a mı yl a açıkl ana ma makt adır [17 -20].
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Tabl o 2. 7. Met al li ç ve oksitle me pr osesl erinde kull anıl an bazı bakt eril er ve
özelli kl eri [18]
Özelli kl eri

Bakt eri

Thi obacill us ferrooxi dans Me zofili k, opti mu m sı caklı k 30- 35o C, pH ar alı ğı 1- 4,
( Ferrobacill us

ke molit otrof, ot otrof ( CO2' yi t ek kar bon kaynağı ol arak

ferrooxi dans ve F.

kull anırl ar) Bi yohi dr ometal urji de en öne mli bakt eri, Fe+2,

sulfooxi dans)

S0 ve i ndirgen mi ş- S bil eşi kl eri ni oksitleyebilir
Me zofili k, opti mu m sı caklı k 30- 35o C, pH ar alı ğı 2- 4,
ke molit otrof, ot otrof. S0 ve i ndirgen mi ş- S bil eşi kl eri ni

Thi obacill us t hi ooxi dans oksitleyebilir.

Ancak

Fe+2' yi

oksitleye mez.

T.

ferrooxi dans il e birli kt e kö mürl eri n desülfüri zasyonunda
et kili ol duğu bili nmekt edir.
Ter mofili k, ı sıl aralı k 55-80o C, mi kr ostrof, het erolit otrof,

Sulf ol obus
aci docal deri us ve
Ferr ol obus sp.

Lept ospirill um
ferrooxi dans

Fe+2' yi

ve i ndirgen mi ş- S bil eşi kl eri ni

oksitleyebilir,

üre mesi sırası nda mi neral t uzl arı nı n yanı sıra maya özüt ü
gereksi ni mi var dır.
Me zofili k, opti mu m sı caklı k 30o C, p H 1. 5- 4 yal nı z
Fe+2' yi oksitleyebilir.

2. 2. 3. Bakt eri ve Mineral Yüzeyi Arası ndaki Et kil eşi m
Bakt eril eri n mi neral yüzeyi ne t ut un mal arı, bi yoloji k oksi dasyon i şl e mi nde oynadı ğı
rol bakı mı ndan en öne mli pr osestir. Bakt erileri n mi neral yüzeyi ne t ut un ma
me kani z ması nı açı kl a mak üzere, far klı t ürl erde bakt eriler kull anıl arak, araştır mal ar
yapıl mı ştır.

Mi neral ile bakt eri arası ndaki et kil eşi m karakt eristi ği, aynı t ür

or gani z manı n far klı ci nsl eri nde çok f ar klı özelli kl er göst er mekt edir. Bu dur u m
ci nsl eri n far klı

adaptasyonl arı

sonucu

ol uş makt adır.

Yapıl an çalış mal ar da

ke molit otrof bakt erileri n s ubstrat el eri ni n yüzeyine yapı ştı ğı bili nmekt edir. Rossi
(1990) yaptı ğı bir çalış mada hi çbir mekani zma nı n ke molit otrofi k bakt eril eri n
substrat el eri ile et kil eşi mi ni ta m ol arak açı kl aya mayacağı nı belirt mi ştir [27].
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Thi obacil us ferrooxi dans il e met al li çi i ki mekani z manı n r ol oynadı ğı Sil ver man ve
Ehrli ch t arafı ndan ort aya konul muşt ur. Bunl ardan doğr udan et ki mekani z ması,
bakt eri ni n met al sülfürleri n üzeri ne yapı şarak et kil edi ği ni il eri sür mekt edir.
Ger çekt en de bakt erileri n seçi ci ol arak pirit ve kal kopirit gi bi sülfürlü mi neral
yüzeyl eri ne yapı ştı ğı el ektron mi kr oskop f ot ografları ndan gözl en mi ştir. Bakt eril eri n
yapı ştı kl arı söyl enen bu böl gedeki krist al yüzeyl eri ni n daha sonra bozul dukl arı yi ne
el ektron f ot ografl arı ndan sapt an mı ştır. Bundan başka saf ol an eser mi kt arda de mi r
içeren met ali k sülfür mi nerall eri il e yapıl an li ç deneyl eri nde, met al sülfürlü yapı daki
kükürtl eri n bakt eri t arafından oksitlenebil di ği ve bakt eri ni n direkt ol arak mi nerali
et kil edi ği gözl e ml en mi ştir. Doğr udan et ki mekani z ması nı n ki myasal r eaksi yon
denkl e ml eri aşağı da verilme kt edir [18, 20, 23, 27].
Di rekt Et kil eşi m
FeS2 + 7/ 2 O2 + H2 O  Fe+2 + 2 H+ + 2 SO4- 2

(2. 1a)

2 Fe+2 + 1/ 2 O2 + 2 H+  2 Fe+3 + H2 O

(2. 1b)

Di ğer bir mekani z ma ol an dol aylı et ki de i se, bakt eri piriti oksi dasyon sonucu Fe2 S04
şekli nde suya geçir mekt e, daha sonra Fe+2 bakt eri tarafı ndan Fe+3' e oksitlenme kt edir.
Daha sonra Fe+3 çok kuvvetli bir oksi dan ol duğu i çi n ki myasal ol arak oksi dasyon
deva m eder. Bur ada i ki değerli kli de mi ri n, üç değerli kli de mi re dönüş mesi bakt eri
tarafı ndan yapıl dı ğı hal de, daha sonra ol uşan r eaksi yonl ar dol aylı et ki mekani z ması
ile deva m eder. Dol aylı et kil eşi m mekani z ması na ait ki myasal reaksi yon denkl e ml eri
aşağı da veril mekt edir [18, 20, 23, 27].
Dol aylı Et kil eşi m
FeS2 + 14 Fe+3 + 8 H2 O  15 Fe+2 + 16 H+ + 2 SO4-

(2. 2a)

MS + 2Fe+3  M+2 + S0 + 2 Fe+2

(2. 2b)

S0 + 3/ 2 O2 + H2 O  2 H+ + SO4 –2

(2. 2c)

Yukarı da bahsedil en her i ki et ki mekani z ması nı n şe mati k göst eri mi Şekil 2. 3’ de
veril mekt edir.
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Şekil 2. 3. Doğr udan et ki, dol aylı et ki ve i ki mekani z manı n birli kt e et kisi nin şe mati k
göst eri mi [20]
Mi neral yüzeyl eri il e bakt eriler arası ndaki et kileşi mi n i ki kade mede ol duğu çok
rahatlı kl a söyl enebilir. Bi ri nci kade me yüzeyl er arası ndaki el ektrost ati k çeki m
kuvveti nden kaynakl andı ğı ndan dol ayı, fi zi ksel t ut un madır. İ ki nci kade me i se
ki myasal t ut un madır. Buradaki bağ, ki myasal ol duğundan çok daha güçl ü ve
kalı cı dır [27].
Bakt eri ni n yüzey yükü ve ekso met abolitler yüzeyler arası ndaki t ut un mayı et kil eyen
başlı ca i ki fakt ör dür [27].
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Bakt eri ni n Yüzey Yükü
Mi kr oor gani z ma yüzeyi; hücre duvarl arı nı n i çersindeki kar boksil (- COOH), a mi no (NH2 ) ve hi dr oksil (- OH) gr upl arı nı n varlı ğı na bağlı ol arak pozitif veya negatif ol arak
yükl enir. Kar boksil gr ubu negatif ol mak i çi n bir pr ot on verebilir yada a mi no gr ubu
pozitif hal e gel ebil mek i çi n pr ot on al abilir. Pr ot ei n yan zi ncirl eri hücrel eri n yüzey
yükl eri nde en öne mli rolü oynarl ar.
Bakt eril eri n yüzey yükl eri çevrel eri il e ol an et kil eşi mde en öne mli r olü oynarl ar.
Yüzey yükl eri ni bakt erileri n bul undukl arı ort a mı n p H’sı belirl er. Bi rçok bakt eri yel
oksi dasyon r eaksi yonunun ol uşt uğu çok düşük p H’l ar da ( 0, 5- 1, 5), pr ot ei nl eri n
nitroj en mer kezl eri ve prot ei nl eri n kar boksil gr upları ve polisakkari dl er pr ot on alırl ar
ve bu dur u mda bakt eri yüzeyl eri ni n pozitif yükl endi ği kabul edilir. Met al i yonl arı nı n
yüzeyl eri pozitiftir ve bakt erileri n bu t ür pozitif yükl en mel eri, bakt erileri n met al
i yonl arı nı n zararlı et kil eri ne karşı ol an dayanı klılı ğı nı n bir kı sı m göst er gesi ol arak
ort aya konul abilir. Bazı şartl ar altı nda, pozitif bakt eri yüzeyi üzeri ne i ndirekt ol arak
bağlı negatif i yonl u t abakal ar ol uşabilir ve buda yüzeyi n negatif yükl ü gözük mesi ne
neden ol abilir.
Hücr el eri n yüzey yükü, kendi aral arı ndaki ve mi neral il e ol an başl angı ç ilişkisi ni
et kil eyen en öne mli fakt ördür.
Eksomet abolitler
Sülf ür veya met al sülfürl eri n oksi dasyonu sırası nda bakt eriler ort a ma or gani k
ma ddel er bırakırl ar. Bu maddel er ekso met abolit ol arak adl andırılır. Bu sal gıl arı
bakt eri ni n büyü me eğrisi il e orantılı dır ve eksponansi yel büyü me f azı nda
ma ksi mu ma

ul aşır.

Ekso met abolitleri n

mi nerall eri n bi yol oji k oksidasyonl arı

sırası ndaki mekani z mal arı, kapsa mlı ol arak araştırıl ma mı ştır.
2. 2. 4. Bakt eri yel Faali yeti Et kil eyen Para met reler
Bakt eril eri n oksi dasyon hı zı nı et kil eyen para metrel er aşağı da veril mekt edir [ 15, 16,
18, 27].
Besi nl er
Bakt eri ni n i zol asyonu ve üretil mesi i şl e ml eri sırası nda gerekli ol an t uzlar genel
anl a mda ort aya konul muşt ur. Ancak aynı t ür ail eni n far klı bakt erileri arası nda bil e
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gerekli ol an t uzl ar ve bil eşi kl er far klılı kl ar göst erebilir. Ör neği n Thi obacill us
i nt er medi us bakt erisi i çi n hazırl anan besi yeri nde 9 K dan f ar klı ol arak çok az
mi kt arlarda çi nko, bakır, ma nganez ve moli bden tuzl arı na i hti yaç duyul makt adır.
Thi obacill us ferrooxi dans i çi n Sil ver man ve Lundgren t arafı ndan belirtilmi ş ol an 9 K
besi yeri veril mi ş ol up bu besi yeri yapıl an çalışmal ar da genelli kl e st andart besi yeri
ol arak kabul edilir. Bur adaki a monyu m gereksi nimi , a monyu m t uzl arı ndan; f osf or,
pot asyu mt uzl arı ndan veya f osf ori k asitten; magnezyu m, magnezyu ms ulfat ve de mi r
ise de mi r(II) sülfat tan elde edilir.
Besi yeri nde bul unan t uzları n bazıl arı bazen pr osese sokul acak ol an cevher i çerisi nde
bul unabilir. Sülfür mi nerall eri nde genelli kl e pirit veya kal kopirit bünyesi nde
bakt eri ni n üre mesi ne veya gerekli ol an enerji yi sağl a ması na yet ecek kadar de mi r
bul unduğundan dol ayı bu ti p cevherl erl e yapıl an çalış mal ar da besi yeri ne i lave edil en
de mi r i yonu mi kt arı nda deği şi kli kl er (azalt ma) yapılabilir.
Bakt eri yel

faali yetl ere,

besi n

konsantrasyonları nı n

et kisi

üzeri ne

yapıl an

çalış mal ar da; ort a mda bul unan a monyu m s ülfat, ve di -pot asyu m hi dr ojen f osfat
konsantrasyonl arı nı n deği şi ml eri ni n,

pr osesi

et kil edi ği

yapıl an çalış mal ar da

belirtil mekt edir.
Oksij en ve Karbondi oksit
Oksij en mi kt arı nı n 0, 5-1 mg/l den daha düşük değerl eri nde pr oses dur ur.
Kar bondi oksit mi kt arı ndaki azal ma i se bakt eri ni n yetiş mesi ni önl er ve s ülf ürl ü
mi nerall erl e arası ndaki reaksi yon hı zı nı ve mi kt arı nı düşür ür. Kar bondi oksit i hti yacı
içi n i se hava sağl an ması yet erli dir. Özelli kl e karıştır manı n yet erli ol duğu li ç
pr osesl eri nde haval andırma pr obl e m ol uşt ur ma makt adır. Ancak özelli kl e yeri nde li ç
işl e ml eri sırası nda çok i yi bir kontrol gerek mekt edir.
Yet erli hava mi kt arı nı n belirlenmesi a macı yl a yapıl an çalış mal ar da ol dukça f azl a
çelişki ort aya çı k mı ştır.

Bazı araştır macıl ara gör e gerekli hava mi kt arı nı n

belirlenmesi i çi n ki myasal reaksi yonl ar dan el de edil en st oki yo metri k denkl e ml er
kull anıl mı ş, di ğerl eri nde ise ki myasal reaksi yonl arı n gerçekl eşti ği nokt al arda öl çül en
hava mi kt arl arı na bağlı ol arak değerl er verilmi ştir. Ancak günü müzde sadece
bakt eri yel oksi dasyon r eaksi yonl arı nı n gelişti ği koşull ar altı nda öl çül müş değerl eri
içeren bir araştır ma bul un ma makt adır.
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p H ve Eh
Opti mu m p H değerl eri nin Thi obacill us ferrooxi dans ve Thi obacill us t hi ooxi dans i çi n
2- 4 ol duğu bili nmekt edir. Ancak düşük p H değerl eri nde özelli kl e 9 K i çerisi nde
bul unan t uzl arı n da et ki siyl e de mi r i yonunun bir kı s mı j ar osit ol arak çök me kt edir. Bu
dur u m bi yol oji k reaksi yonun yavaşl a ması na sebep ol makt adır. De mi ri n hi dr oksit ve
ferri k sülfat ol arak çökelmesi ni önl e mek a macı yla Eh değeri ni n 500 mV' ni n altı nda
bul un ması gerek mekt edir. Bi yol oji k pr osesl erde j ar ositi n çök mesi il e ilgili Eh- p H
di yagra mı Şekil 2. 4.’de veril mekt edir.

Şekil 2. 4. Jarosit ol uşu muna ait Eh- pH di yagra mı [29]
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Sı caklı k
Bakt eri yel oksi dasyon prosesl eri ni n sı caklı kl arı sürekli ol arak kontrol edil eme yebilir.
Pr osese ait opti mu m sı caklı k değeri cevher yapı sı nı na, bi yol oji k pr osesi n ti pi ne,
pr osesi n uygul andı ğı böl geni n i kli mi ne, bağlı ol arak deği şi kl er göst erebilir. Ör neği n
karıştır ma li çi nde Thi obacill us ail esi ne ait bakt eriler il e 28- 35o C arası ndaki
sı caklı kl arda veri mli sonuçl ar el de edilirken, tank ve yı ğı n li çl eri nde aynı t ür
bakt eriler ile 10- 15o C gi bi daha düşük sı caklı kl arda i yi sonuçl ar el de edil mi ştir.
Yapıl an araştır mal ara göre; mezofili k t ür ü bakterilerde sı caklı k, 15o C' ni n altı na
düşt üğünde pr oses dur ur veya 40o C' ni n üzeri ne çı ktı ğı nda bakt eri öl ür. Sı caklı ğı n
artışı na bağlı ol arak, reaksi yon hı zı nda da bir artış ol acağı ndan 80o C' ye kadar
çalış ma i mkanı bul unan ter mofili k bakt eril er, bi yol oji k pr osesl er i çi n yeni ol anakl ar
sunarl ar.
Öz gül Yüzey Al anı
Büt ün ki myasal pr osel erde ol duğu gi bi, mi neral yüzey al anı n art ması yl a reaksi yon
hı zı art ar. Ancak bu artış bir nokt adan sonra yavaşl a maya başl ar ve dı şarı dan sürekli
eki m yapıl mazsa düşer. Ayrı ca cevherl eri n çok i nce boyut a öğüt ül mesi masrafl arı da
burada göz önüne alı nması gereken bir para metre ol makt adır.
Yüzeyde Bakt eri yel Adapt asyon
Ön adapt asyon bakt erileri n daha yüksek met al i yon konsantrasyonunda ve düşük p H
değerl eri nde daha et kili çalış ması nı mü mkün kılar. Ayrı ca bu adapt asyon sonucu;
bi yol oji k i şl e ml eri n il k yıll arı nda bakt eriler i çi n zehirli ol dukl arı bili nen, gü müş ve
moli bden

gi bi

el e mentl eri

i çeren

yat akl arı n

da

bakt eri yel

pr osesl erl e

değerl endiril mesi ol anaklı hal e gel mekt edir.
Bakt eri ni n mi neral et kileşi mi ni n; bakt eri ni n fi zyol oji k özelli kl eri ne bağlı ol duğu
bul un muşt ur. Ancak et kil eşi m sürel eri ni n daha uzun t ut ul duğu çalışmal ar da i se
bakt eri ile mi neral yüzeyi arası ndaki bağ çok daha stabil ol muşt ur.
Bakt eri ni n adapt asyonu mi neral yüzeyi ne t ut un ması il e yakı ndan il gili dir. Li ç i şl e mi
sırası nda bakt eri bir t araftan mi neral yüzeyi il e etkil eşi me girerek yüzeye t ut unur ken,
bir t araftan da çözelti i çerisi nde ser best hal de üre me i şl e mi ne deva m eder. Adapt e
edil mi ş bir bakt eri il e yapıl an deneyl er de, yüzeye t ut unan bakt eri il e ser best bakt eri
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arası ndaki denge 1- 5 saat arası nda kur ul ur ken, adapt asyonu sağl an ma mı ş bakt eri de
bu süre 120- 300 saati bulma kt adır.
Asi dofili k ke molit otrof bakt eriler t oksi k et kil eri yüksek ol an met al i yonl arı na karşı
ol dukça dayanı klı dır. Norris ve Kell y ( 1978) tarafı ndan yapıl an bir çalış mada
Thi obacill us ferrooxi dans'ı n t oksi k met all ere karşı ol an dayanı klılı ğı araştırıl mı ş ve
sonuç ol arak; ol uşan zararlı et ki ni n bakt eri ni n fizyol ojisi ne ve met ali n oksi dasyon
dur u mu il e ki myasal formül üne bağlı ol duğu bulun muşt ur.
Oksi dasyon i şl e mi nde kull anıl an bakt eri ni n i şle me sokul acağı cevheri n çı ktı ğı
böl geden i zol e edil mesini n, bakt eri ni n t oksi k etki ye karşı dayanı klılı ğı nı arttırdı ğı
bili nmekt edir. Saf kült ürle yapıl an çalış mal ar da i se mi kr oor gani z manı n cevher il e
adapt asyonu gerek mekt edir. Adapt asyon sonucu he m bakt eri t oksi k et kilere karşı
daha dayanı klı hal e gel mekt e he m de zengi nl eştirme veri mi ni arttır makt adır.
Naser nej ad ve ar kadaşları t arafı ndan yapıl an bir çalış mada moli bden cevheri ni n
bakt eri li çi il e zengi nl eştiril mesi araştırıl mıştır. Uzun yıll ardır 1, 5- 2 ppm moli bden
içeren cevherl eri n bil e bakt eriler i çi n t oksi k ol duğu bili ndi ği nden bu ar aştır ma
ol dukça di kkat çeki ci dir. Bu araştır mada moli bden i yonunun zararlı et kileri ni yok
et mek a macı yl a kull anılan besi yeri i çerisi ne ( 9K) 1 pp m den başl anarak moli bden
ilave edil mi ş ve bu i şl e m her seferi nde ekl enen a monyu m- moli bden mi kt arı
arttırılarak deva m edilmi ştir. Bu i şl e ml er sonucu Thi obacill us ferrooxi dans’ı n
cevhere adapt asyonu sağlan mı ştır [30].
Nat araj an ve I wasaki (1983) t arafı ndan yapıl an bir çalış mada, ni kel -bakır t opl u
konsantresi ne, saf kült ür ve adapt e edil mi ş far klı mi kr oor gani z mal ar il e bakt eri li çi
uygul anarak bakt eri adapt asyonun li ç veri mi ne et kisi i ncel en mi ştir. Bu çalış ma il e
il gili sonuçl ar Tabl o 2. 8.'de veril mekt edir.
Tabl o 2. 8. Bakt eri yel adapt asyonun liç işl e mi ne etki si [27]
Cu, %i çeri k

Ni , %i çeri k

Saf Kült ür

2. 2

22

Cu il e adapt e edil mi ş

12. 0

24

Ni ile adapt e edil mi ş

2. 9

88

Adapt asyon Dur u mu
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2. 2. 5. Bakt eril eri n Cevher Hazı rl a madaki Kull anı m Al anl arı
Özelli kl e son za manl ar da baz met all ere ol an gereksi ni ml e, düşük t enörl ü cevherl eri n
zengi nl eştiril me zor unl ul uğu ve çevre duyarlılığı, met al kazanı m pr osesl eri nde
bakt erileri n öne mi ni gi derek arttır mı ştır. Bi yol ojik pr osesl er il e endüstri yel anl a mda
zengi nl eştir me il k defa 1950’li yıllarda Kennecott Bakır Madeni’nde, ( Utah, ABD)
uygul an maya

başl a mı ştır.

Günü müzde

bakır

artı kl arı nı n ekono mi k

ol arak

değerl endiril mesi nde t ank ve yı ğı n liçi nden başka bir yönt e m bul un ma maktadır [23].
İl k başl arda düşük t enörl ü cevherl er ve t esis artı kl arı na uygul anan bi yol oji k
pr osesl eri n, il erl eyen za manl ar da t ank ve yı ğı n li çi il e yüksek t enörl ü bakır
cevherl eri nde de veri mli ol arak uygul anabil eceğini ort aya koy muşt ur. Buna en i yi
ör nek Şili’ni n kuzeyi nde bul unan Quebrada Bl anca madeni dir. Bu ma den deni z
sevi yesi nden 4. 400 metre yüksekli kt e ve mi kr oorgani z mal ar i çi n hava sıcaklı ğı ve
kı s mi oksij en bası ncı çok düşük, ol dukça el verişsi z ol an bir böl gede bul un ması na
rağmen pr osese 17. 300 t on/ gün cevher besl en mekt e ve ol dukça veri mli s onuçl ar
alı nmakt adır [24].
Yapıl an araştır mal ar da, gel ecekt e özelli kl e kal kopirit konsantrel eri nden ekono mi k
ol arak bakır kazanı mı na başl an ması ol dukça mü mkün gör ül mekt edir. Mt. Lyell Bakır
Ma deni’nde, ( Taz manya, Avustral ya) bir yıl süre il e pil ot öl çekt e çalıştırılan bir
tesist e, t er mofili k bakt eriler kull anıl arak çok i nce öğüt ül müş konsantrel erden sol vent
ekstraksi yon + el ektroli z ile veri mli ol arak bakır met ali üretil mi ştir [24].
1980’l ere kadar bakır madencili ği dı şı nda endüstri yel kull anı mı ol mayan bi yol oji k
pr osesl er bu t ari ht en itibaren r efrakt er altı n cevherl eri ne uygul an maya başl a mı ştır.
Si yanürasyon öncesi bakt eri yel

kondüsyonl ama

yapıl an bu t esisler de altı n

mi nerall eri ni n üzeri ni saran pirit ve arsenopirit mi nerall eri ni n bi yol oji k ol arak
oksitlenmesi ni sağl a mak a macı yl a, ol dukça i yi haval andırılabil en, geni ş karıştır malı
tank reakt örl er kull anıl makt adır [23, 24].
Günü müzde yapıl an çalış mal ar özelli kl e bakır i çeren sülfürl ü altı n cevherleri ndeki
altı nı n

kazanıl ması na

yöneli k

ol makt adır.

Si yanürasyon

i şl e mi nde

bakır

mi nerall eri ni n çözün mesi çok kol ay ol duğundan, si yanür t üketi mi ni arttırma kt a ve
bazı t esisl eri n ekono mi k ol arak i şl etil mesi ni engell e mekt edir. Refrakt er altı n
cevherl eri ni n, bakır sülfürl ü cevherl erl e birli kt e ol uşt uğu yat akl arda si yanür asyon
öncesi bi yol oji k oksi dasyon uygul anarak önce bakırı n kazanıl ması, daha sonra altı nı n
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kazanıl ması t esisi n ekono mi k ol arak i şl etil mesi ni sağl a makt adır. Bu a maçla i şl etil en
birkaç pil ot tesis çalış ması nda veri mli sonuçl ar elde edil mi ştir [23, 24].
Bi yol oji k zengi nl eştir me işl e ml eri ni n avant ajl arı aşağı da veril mekt edir [16, 24, 28].


Es nektir ve çok çeşitli sülfür mi nerall eri ni n her biri ne veya mi neral
karışı ml arı na uygul anabilir.



Ki myasal ve fi zi ko- ki myasal ol arak zengi nl eştiril mesi ekono mi k ol mayan
cevherl ere uygul anabilir.



Yatırı m ve işl et me mali yetl eri ol dukça düşükt ür.



Bi li nen büt ün liç yönt e mleri ile uygul anabilir.



Di ğer liç prosesl eri ne göre çevreye daha duyalı dır.



Basit met al urji k yönt e mlerl e el de edil e meyecek r eaksi yonl ar i çerir. ( Bakır
cevherl eri ne uygul anan kl asi k li ç i şl e ml eri sırasında ol uşan el e ment el kükürt
mi neral yüzeyl eri ni kapl ayarak li ç i şl e mi ni yavaşl at makt adır. Bakt eriyel
işl e ml er de i se bakt eriler el e ment el sülfür ü başka hi çbir araür ün ol uş madan
sülfüri k asite dönüşt ür mekt edir.)

2. 2. 6. Bakt eri Kull anı mı İle Met al Üreti mi
Bakt eril er,

özelli kl e

düşük

t enörl ü

sülfürlü

mi neral

i çeren

cevherl eri n

zengi nl eştiril mesi ve konsantrel eri nden met al kazanı mı, refrakt er altı n ve gü müş
cevherl eri ni n zengi nl eştiril mesi nde ve artı kl arı n değerl endiril mesi nde endüstri yel
öl çekt e kull anıl makt adır.
Al tı n
Özelli kl e düşük t enörl ü cevherl eri n zengi nl eştiril mesi esnası nda, altı n kazan ma
veri ml eri çok yüksek ol ma makt adır. Arsenopirit, pirit, mar kasit, piroti n ve kal kopirit
gi bi sülfür mi nerall eri i çerisi nde çok i nce dağılıml ar da bul unan bu ti p r efrakt er altı n
cevherl eri ne uygul anan kavur ma, bası nçlı oksi dasyon ve bakt eri yal oksi dasyon gi bi
ön işl e ml er ni hai met al kazan ma veri ml eri ni arttırma kt adı r.
Kavur ma i şl e mi nde yüzeyi kapl ayan sülfür mi nerall eri nden kurt ul maya çalışılır. Bu
işl e msırası nda mi neral bil eşi mi ndeki sülfür, SO2 gazı ol arak açı ğa çı kar ve ör neği n
arsenopirit As 2 O3, de mi rli sülfürl er i se Fe2 O3 ol arak oksitlenir. Arseni k oksiti n gaz
fazı As 4 O6 i çer mekt edir ve bu gaz çevre i çi n çok zararlı dır. Di ğer bir yönt e m ol an
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bası nç altı nda oksi dasyonda i se yüksek bası nçl a birli kt e ( 20 At m), yüksek sı caklı k
(200o C) kull anıl makt adır. Oksi dasyon sonrası nda H3 As O4, Arseni k ( V) asit , sülf üri k
asit ve de mi r (III) el de edil mekt edir. Bu pr oses at mosferi k kirlili k ol uşt ur maz ve
atı kl ar bakt eri yal oksi dasyon atı kl arı yl a he men he men aynı özelli kt edir. Ancak
pr oses sırası nda ort a ma çok yüksek sı caklı k ve bası nç veril di ği nden dol ayı, t esis
di zaynı nı n yüksek st andartt a yapıl ması ve aşı nma yı mi nu mu ma i ndir mek i çi n çok
kaliteli mat er yall eri n kullanıl ması gerekti ği nden t esis yatırı m mali yetl eri ol dukça
art ar. Bakt eri yal oksi dasyon i se doğal at mosferi k koşull arda uygul an makt adır.
Ar senopiriti n bakt eri yel oksi dasyon il e arseni k (V)’ e dönüş mesi reaksi yonu aşağı da
veril mekt edir [27].
bakt eri
4Fe As S + 13O2 + 6 H2 O
Refrakt er

altı n

4 H3 As O4 + 4 FeSO4

cevherl eri ni n

bi yol oji k

oksi dasyon

+

(2. 3)

si yanürasyon

il e

zengi nl eştiril mesi i şl e mi nde ti cari i si ml eri BachTech ve BI OX ol mak üzere başlı ca
i ki yönt e m kull anıl maktadır. BachTech pr osesi nde; t er mofili k bir bakt eri ol an
Sulf obacill us t her mosulfi dooksi dans kull anıl makt adır.

Ter mofili k bi r bakt eri

o

kull anıl dı ğı içi n bu pr oses 45- 55 C arası nda uygul anabil mekt edir [23, 24].
Di ğer bir pr oses ol an BI OX’t a i se Thi obacill us ve Lept osprill umail el eri ne ait karışı k
mi kr oor gani z mal ar kull anıl makt adır. Bu pr osest e sı caklı k maksi mu m 400 C’ ye kadar
çı kmakt adır. BachTech pr osesi il e karşıl aştırıl dığı nda, BI OX pr osesi çok daha ucuz
bir yönt e mdir. BI OX pr osesi ne ait akı m şe ması Şekil 2. 5.’de veril mekt edir [31].
Si yanürasyon i şl e mi öncesi bakt eri yel oksi dasyonun et ki si ni göst eren araştır maya ait
sonuçl ar Şekil 2. 6’ da ve bi yol oji k pr osesl erl e ekono mi k ol arak altı n üret i mi yapan
tesisl erden bazıl arı Tabl o 2. 9.’da veril mekt edir.
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ĠNCE CEVHER
SĠLOSU
DEĞĠRMEN

iri

SĠKLON
ince
FLOTASYON
konsantre

Artık

ÖĞÜTME
Besiyeri
Kimyasalları

STOK TANKI

Hava

BIOX
REAKTÖRLERĠ
Kireç

YIKAMA
Üst akım Nötralizasyon
TĠKĠNERLERĠ
Tankları
Alt akım
ATIK
ELEK
BARAJINA
NaCN
Kireç
Aktif Karbon

SĠYANÜR ile
ALTIN
KAZANIMI

Şekil 2. 5. BI OX pr osesi ne ait akı m şe ması [31]
Gü müş
Gü müş i yonunun bakt eril er i çi n ol dukça zehirli ol duğu bili nmekt edir. Son
za manl ar da yapıl an çalış mal ar da i se yet erli adapt asyon sağl anarak gü müş i çeren
cevherl eri n oksi dasyonunda Thi obacill us ferrooxi dans kull anıl mı ştır. Ancak bu
pr osesi n endüstri yel uygul a ması çok azdır [27].
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Au Kazanma Verimi, %

siyanürasyon

bakteriyel oksidasyon + siyanürasyon

100
80
60
40
20
0
Gana

Endonezya

Avustralya

Şekil 2. 6. Si yanüri zasyon yönt e mi il e altı n kazanı mı na bakt eri yel oksi dasyonun
et kisi [27]
Tabl o 2. 9. Bi yol oji k pr osesl eri n kull anıl dı ğı altı n zengi nl eştir me t esisl eri *[24]
Bul unduğu Ül ke

Tesi s

Kapasit e (t on/ gün) Çalış ma Süresi

Fairvi e w

Güney Afri ka

35

1991- deva m edi yor

Sao Bent o

Br ezil ya

150

1990- deva m edi yor

Har bour Li ght s

Avustral ya

40

1992- 1994

Wi l una

Avustral ya

115

1993- deva m edi yor

As hanti

Gana

1. 000

1994- deva m edi yor

Youan mi

Avustral ya

*Bu t esisl erde,

120

1994- 1998

sülf ürl ü altı n konsant rel erine bi yol oji k oksi dayon il e ön

kondüsyonl anma uygul an makt adı r.
Bakı r
Düş ük t enörl ü cevherl erin zengi nl eştiril mesi nde bakt eri li çi uzun za mandan bu yana
kull anıl an bir pr osestir. Bi yohi dr omet al urji ni n ilk moder n ti cari uygul amal arı çok
düşük t enörl ü t üvenan bakır cevherl eri yl e yapıl mı ştır.
Cor porati on, ( Ut ah,

Kennecott

Copper

ABD) bu pr osesi 1950' lerden bu yana başarılı ol arak

uygul a makt adır. Günü müzde dünyada üretilen bakırı n %15' i düşük t enörl ü bakır
cevherl eri nden spesifi k bir pr oses ol an BTL ( bact eri al t hi n l ayer) il e el de
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edil mekt edir. Kal kopiritin bakt eri li ç i şl e mi ndeki r eaksi yonl ar aşağı da veril mekt edir
[18, 20, 23, 25].
CuSO4 + FeSO4 (sul u çözelti de)

CuFeS2 + 4 O2

bakt eri
2 FeSO4 + H2 SO4 + 1/2 O2
Fe2 ( SO4 )3 + Cu2 S + 2 O2

Fe2( SO4 )3 + H2 O

(2. 4a)

2 FeSO4 + 2 CuSO4

(2. 4b)

Bi yol oji k yönt e ml erl e ekono mi k ol arak i şletilen t esisl eri n birçoğu Şili' de
bul un makt adır.

Bu yönt e ml erl e çalıştırılan bazı bakır yat akl arı Tabl o 2. 10.' da,

veril mekt edir [24].
Tabl o 2. 10. Bi yol oji k pr osesl erl e ekono mi k ol arak işletilen bazı bakır yat akları [24]
Bul unduğu Ül ke

Tesi s

Kapasit e (t on/ gün) Çalış ma Süresi

La Aguirre

Şili

16. 000

1980- 1996

Cerr o Cl orado

Şili

16. 000

1993- deva m edi yor

Avustral ya

2. 000

1993- deva m edi yor

Quebrada Bl anca

Şili

17. 300

1994- deva m edi yor

Andacoll a

Şili

10. 000

1996- deva m edi yor

Zal vi dar

Şili

~20. 000

1998- deva m edi yor

Avustral ya

1. 370

Gi ril a mbone

Mt . Leyshon

1992- 1997

Mol i bden
Bakt eril eri n cevher hazırla mada il k kull anı mı sırası nda moli bdeni n Thi obacill us
ferrooxi dans i çi n ol dukça t oksi k ol duğu belirtil mi ştir. Ancak, son za manl arda yapıl an
çalış mal ar da, endüstri yel ol arak hal en uygul a ması ol ma ması na r ağ men pilot öl çekli
çalış mal ar da uygun adapt asyon koşull arı sağlanarak düşük t enörl ü mol i bden
cevherl eri

zengi nl eştiril mekt edir.

Moli bdeni n

reaksi yonl ar aşağı da veril mekt edir [30].
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bi yol oji k

oksi dasyonuna

ait

bakt eri
2 MoS2 + 9 O2 + 6 H2 O

2 H2 Mo O4 + 4 H+

(dol aylı)

(2. 5a)

H2 Mo O4 + 2S

(direkt)

(2. 5b)

bakt eri
Mo S2 + 3/ 2 O2 + H2 O
Kobal t ve Ni kel:
Doğada en sı k r astl anan ni kel sülfür mi nerali ol an pentl anditi n bakt eri yel
özütl en mesi yarı endüstri yel öl çekli bir reakt ör de denen mi ş ve il k aşa mada %50- 60
i ki nci besl e mede ise %100 veri m el de edil mi ştir [18].
Bakt eri yal oksi dasyonun uygul anabil eceği di ğer met all ere ör nek ol arak; ur anyu m,
kal ay, anti muan, çi nko ve kurşun sayıl abilir [18, 27].
2. 2. 7. Bakt eril eri n Cevher Hazı rl a madaki Di ğer Kull anı m Al anl arı
Bakt eril eri n; fl ot asyon, fl okül asyon, agl o merasyon, sul ardaki ağır met all eri n
gi deril mesi, si yanür ün bozundur ul ması ve yüksek kükürt i çeri kli kö mürl eri n
değerl endiril mesi nde kul lanıl ması il e pr osesl erde öne mli avant ajl arı n sağlandı ğı ve
ekono mi k sonuçl arı n alı ndı ğı yapıl an araştır mal ardan bili nmekt edir [16].
Bi yol oji k pr osesl eri n, flot asyon, fl okül asyon ve agl o mer asyon gi bi fi zikoki myasal
işl e ml ere ol an et kisi bazı araştır macıl ar t arafından i ncel en mi ştir. Nagaoka ve
ar kadaşl arı t arafı ndan yapıl an bir çalış mada; pi rit, kal kozi n, moli bden, mi ll erit ve
gal en' den ol uşan suni bir karışı m hazırl anarak yapıl an deneyl er de; T. ferrooxi dans' ı n
mi nerall eri n fl ot asyonl a zengi nl eştiril mesi ndeki et ki si araştırıl mı ştır. Buna gör e
bakt eri yl e kondüsyonl ama nı n ol madı ğı dur u mda pirit'i n yüzebilirli k oranı %95. 9
i ken, bakt eri il e kondüsyonl a ma sonucu bu değer %19. 3' e düş müşt ür. Di ğer
mi nerall er üzeri nde i se büyük bir deği şi m ol mamı ştır. D. Sant hi ya ve arkadaşl arı
tarafı ndan yapıl an gal en ve sfal erit mi nerall eri ni n bakt erilerl e kondüsyonl an ması nı n
mi nerall eri n fl okül asyon davranı şl arı üzeri ne et kisi yl e il gili bir çalış mada,
bakt erileri n ort a ma ekl en mesi yl e fl okl aşan sfal erit mi kt arı, %8. 2' den %1. 8' e
düşer ken; gal eni n fl oklaş ma

mi kt arı i se %8. 2' den %30. 7' ye çı kmı ştır. Pirit

mi nerali ni n üzeri ne bakterl eri n et kisi aşağı daki reaksi yonl arl a veril mi ştir [26, 27, 3234].
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bakt eri
2 FeS2 + 15/ 2 O2 + H2 O
FeS2 + 2 Fe+3

Fe2( SO4 )3 + H2 SO4
3 Fe+2 + 2 S0

(2. 6a)
(2. 6b)

bakt eri
+2

2 Fe

+

+ 1/ 2 O2 + 2 H

2 Fe+3 + H2 O

(2. 6c)

H2 SO4

(2. 6d)

bakt eri
S0 + H2 O + 3/ 2 O2

Art an enerji gereksi ni mi ve bunun yanı nda ol uşan petrol kri zi ve i yi kaliteli kö mür
rezer vl eri ni n azal ması, düşük kalit eli; kül ve kükürt i çeri ği yüksek ol an kö mürl eri n
kull anıl ması mecburi yetini getir mi ştir. Bu nedenl e de bakt erileri n di ğer öne mli bir
kull anı m al anı ol an yüksek kükürt i çeri kli kömürl eri n değerl endiril mesi ort aya
çı kmı ştır. Bu pr osesi n kullanıl dı ğı hali hazırda bir t esis ol ma ması na rağ men bu konu
son yıllarda birçok araştır macı t arafı ndan çalışılmı ştır. Bu araştır mal ar dan biri nde
kö mür de yüksek kükürt kaynağı nı ol uşt uran pirit'i uzakl aştır mak a macı yl a bakt eri yel
kondüsyonl a ma + fl ot asyon i şl e mi uygul an mı ş oriji nal kö mür de %2. 88' li k piriti k
kükürt, %0. 825 sevi yesine düşür ül müş ve piritik kükürt gi der me or anı %77. 63' e
ul aş mı ştır [36 - 41].
Bunl arı n

dı şı nda;

si yanür ün

bozundur ulması,

uranyu m

cevherl eri ni n

zengi nl eştiril mesi, ağır met al gi deri mi il e il gili birçok araştır ma yapıl mı ştır. Met al
sülfürlerl e, bakt eriler arası nda ol duğu gi bi burada da el de edil en sonuçl ar da
me kani z ma t a m ol arak açı kl ana ma makt adır. Ancak el de edil en sonuçl ar ol dukça
ol u ml udur. Bu pr osesl erden si yanür ün bozundur ul ması ndaki reaksi yon aşağı da
veril di ği gi bi gerçekl eş mekt edir [43 - 49].
bakt eri
-

CN + 1/ 2 O2 + 2 H2 O

CO2 + NH3 + OH-
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(2. 7)

2. 2. 8. Bakt eri yel Oksi dasyonun Kull anıl dı ğı Li ç Yönt e ml eri
Mi neral veya mi neral karışı ml arı na bili msel ve ekono mi k f akt örl ere bağlı ol arak
bakt eri yel oksi dasyon uygul anabil mekt edir. Kemolit otrof bakt eriler, yaşa mak ve
üre mek i çi n de mi r (II) ve i ndirgen mi ş sülfür veya her i ki si ne birden i hti yaç duyarl ar.
İşl e me sokul acak ol an mi nerall erde bu bil eşi ml er yok i se asit il e li ç i şle mi nde bu
bil eşi ml er dışarı dan katılabilir [27].
Bakt eri yel oksi dasyon he men he men bili nen büt ün çözündür me yönte ml eri yl e
uygul anabilir.

Özelli kle cevheri n t enör ü ve met al satış fi yatı kull anılacak ol an

yönt e mi n t ür ünü belirler. Cevheri n t enör üne göre uygul anacak çözündür me yönt e mi
ile il gili genel bir akı mşe ması Şekil 2. 7.' de verilme kt edir.
Cevher Yatağı

Maden Ġşletme
çok düşük tenörlü
yada artık

düşük
tenörlü

yüksek
tenörlü

Boyut Küçültme+Sınıflandırma
Artık

Zenginleştirme
Konsantre

Yerinde Liç

Yığın
Liçi

Tank veya Yığın
Liçi

Doygun Çözelti
Atık Çözelti

Karıştırma
Liçi

Metal-Zengin Katı
Metal Kazanma

Nötralizasyon
Atık
Su

Metal
Üretimi

Katı
Atık

Katı
Atık

Şekil 2. 7. Cevheri n t enörüne göre uygul anabilir bakt eri yel oksi dasyon yönt e ml eri ni
göst eren akı m şe ması [27]

37

3. DENEYSEL ÇALI ŞMALAR
Konuyl a il gili

çeşitli lit erat ür

kondüsyonl a ma

il e

piriti n

çalış mal arı nda;

fl ot asyon öncesi

yüzebilirli ği ni n azaltıl dı ğı

bakt eri yel

belirtil mekt edir.

Bu

araştır mal ar da; ayrı ca kalkopirit yüzeyl eri ni n de bakt eri yel kondüsyonl a ma il e çeşitli
şekillerde et kil endi ği ne i lişki n sonuçl ar veril mekt edir. Tez kapsa mı nda; kal kopirit –
pirit mi nerall eri ni n sel ektif fl ot asyonu öncesi nde bakt eri yel oksi dasyonun et kisi ni
araştır mak üzere gerçekl eştirilen l aborat uvar öl çekli deneysel çalışmal ar ve
sonuçl arı na yer veril mekt edir [36- 41, 50].
Deneysel çalış mal ar da, Kar adeni z Bakır İşl et mel eri Mur gul Konsantrat ör ü’ nden
te mi n edil en fl ot asyon konsantresi

kull anılmı ştır.

Bakt eri yel

oksi dasyonda

ol abil di ği nce saf bir konsantre üzeri nde çalış mak a macı yl a t esis konsantresi ne ki reç
ilavesi il e 5 daki kalı k bir öğüt me uygul an mı ş, mi neral yüzeyl eri ni n t emi zl en mesi
sonrası,

pH 9, 5’t e,

5 t e mi zl e me

kade mesi nden ol uşan sülfür

fl ot asyonu

uygul an mı ştır. Thi obacill us ferrooxi dans t ür ü bakt eri ni n kal kopirit mi nerali ni n
fl ot asyon özelli kl eri ne ol an et kisi ni belirle mek üzere, nu mune ve bakt eri ye ait çeşitli
para metrel eri n i ncel endiği çalış mal ara ait sonuçlar t ez kapsa mı nda alt böl ü ml er de
veril mekt edir.
3. 1. Nu muneni n Fi zi ksel Özelli kl eri
Mur gul Konsantrat ör ü’ nden t e mi n edil en t esis konsantresi ne ait boyut dağılı mı Tabl o
3. 1.’de ve t opl a m el ek altı eğrisi ise Şekil 3. 1.’de veril mekt edir.
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Tabl o 3. 1. Deney nu munesi ne ait boyut dağılı mı
Boyut, μm

Mi kt ar, %

-210 + 150

1, 4

100, 0

1, 4

-150 + 100

2, 9

98, 6

4, 3

-100 + 74

6, 4

95, 7

10, 7

-74 + 53

20, 4

89, 3

31, 1

-53 + 38

19, 6

68, 9

50, 7

-38

49, 3

49, 3

100, 0

Topl a m

100, 0

 Elek Altı, %

100

10

1
0.01

0.1

1

Tane Boyutu, mm

Şekil 3. 1. Mur gul konsantrat ör üne ait konsantrenin el ek altı eğrisi
Tez kapsa mı nda, Hallimond hücresi kull anıl arak yapıl an çalış mal ar da kal kopirit
konsantresi ni n –38 m boyut u ayrıl mı ştır. Bu dur u ma göre ol uşan –210+38 μ m
boyutl u mal ze meye ait boyut dağılı mı Tabl o 3. 2.’de, t opl a m el ek altı eğrisi Şekil
3. 2’ de veril mekt edir.
Deneyl er de kull anıl an nu muneni n yüzey özelli kl eri ni n p H’ ya bağlı

ol arak

belirlenmesi, a macı yl a mi kr o i şl e m donanı mlı ( Mi kr oel ektrof oresis t ekni ği il e
çalışan) Zet a Met er 3. 0 ci hazı ile zet a pot ansi yel değerl eri öl çül müşt ür.
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Tabl o 3. 2. Deneysel çalışmal ara esas ol an nu muneye ait boyut dağılı mı
Boyut, μm

Mi kt ar, %

-210 + 150

2, 8

100, 0

2, 8

-150 + 100

5, 6

97, 2

8, 4

-100 + 74

12, 7

91, 6

21, 1

-74 + 53

40, 2

78, 9

61, 3

-53 + 38

38, 7

38, 7

100, 0

Topl a m

100, 0

Elek Altı, %

100

10

1
0.01

0.1

1

Tane Boyutu, mm

Şekil 3. 2. Deneysel çalışmal ara esas ol an nu muneye ait el ek altı eğrisi
Zet a Met er 3. 0, volt aj ve tane hı zı nı di kkat e al arak, zet a pot ansi yel değeri ni ot o mati k
ol arak hesapl ayabil mekt edir. Bu öl çü ml er de pH ayarl a mal arı HCl ve Na OH i l e
yapıl mı ştır. Halli mond hücresi nde kull anıl acak ol an nu mune üzeri nde ve 2. 5x10- 5 M
KAX konsantrasyonunda yapıl an öl çü ml ere ait sonuçl ar Tabl o 3. 3 ve Şekil 3. 3’ de
veril mekt edir.
Sonuçl ar dan da gör ül düğü gi bi, kal kopirit mi nerali ni n yüzeyi t ü m p H değerl eri nde
negatif özelli k göst er mekt edir. Negatifli k değeri; asi di k p H’ dan doğal pH’ ya doğr u
azal makt a, yakl aşı k ol arak p H: 7 ci varı ndan iti baren i se hı zl a art an bir özelli k
göst er mekt edir.
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Tabl o 3. 3. Deney nu munesi ne ait zet a pot ansi yel değerl eri
2. 5x10- 5 M KAX

Doğal Nu mune
pH

zpc

pH

zpc

2. 50

-48. 60

2. 9

-35. 2

3. 34

-41. 00

4. 7

-17. 3

5. 10

-31. 40

6. 4

-12. 1

6. 93

-18. 80

8. 3

-39. 3

9. 12

-86. 90

10. 7

-42. 7

11. 01

-103. 00

pH

Zeta Potansiyel (mV)

0
-20

0

2

4

6

8

10

12

14

-40
-60
-80
-100

KAX
Doğal

-120

Şekil 3. 3. Deney nu munesi ne ait zet a pot ansi yel eğrisi
3. 2. Nu muneni n Ki myasal Özelli kl eri
Deneysel çalış mal ar da kull anıl an ve öğüt me il e yüzeyl eri t e mi zl en mi ş ve 5 kade meli
sülfür fl ot asyonu yapıl arak el de edil en yüksek Cu i çeri kli kal kopirit konsantresi ni n
ki myasal anali zl eri AC ME – Kanada ve İ TÜ Cevher Hazırl a ma

Ki mya

Laborat uvarl arı’nda yapıl mış, sonuçl arı Tabl o 3. 4.’de veril mi ştir.
3. 3. Nu muneni n Mi neral oji k Özelli kl eri
Mur gul Konsantrat ör ü’ ne ait kal kopirit konsantresi, iri boyutt a ser best veya pirit e
bağlı bakır mi nerall eri nden ol uş makt adır. Ayrı ca az mi kt ar da ser best ve sülf ürl ü
mi nerall ere bağlı silis içer mekt edir. İnce boyutl arda silis içeri ği düş mekt edir [51].
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Orji nal t esis konsantresi

ve fl ot asyon il e t e mi zl e me yapıl arak deneyl er de

kull anıl mak üzere hazırlan mı ş nu muneye ait mi kroskop f ot ografları Şekil 3. 4. -3. 7.’
de veril mekt edir.
Tabl o 3. 4. Deney nu munesi ne ait ki myasal anali z sonuçl arı
El e ment

İçeri k

El e ment

İçeri k

Cu - %-

30, 56

Cr –pp m-

22

Fe - %-

30, 25

Ba –pp m-

6

S - %-

23, 76

W –pp m-

8

Mg - %-

0, 03

Zr –pp m-

0, 5

Ti - %-

0, 002

Ce –pp m-

3

Al - %-

0, 007

Sn –pp m-

10, 1

Na - %-

0, 003

Y –pp m-

<0, 2

K - %-

0, 01

Nb –pp m-

5, 9

Ca - %-

0, 01

Ta –pp m-

22, 2

P - %-

0, 059

Be –pp m-

<1

Mo –pp m-

713

Se –pp m-

6

Pb –pp m-

297

Li –pp m-

<1

Zn –pp m-

2691

Rb –pp m-

<1

Ag –pp m-

6, 3

Hf –pp m-

4

Ni –pp m-

<1

Sr –pp m-

2

Co –pp m-

14

Cd –pp m-

13, 6

Mn –pp m-

7

Sb –pp m-

<1

As –pp m-

17

Bi –pp m-

74

U –pp m-

<1

V –pp m-

<1

Au –pp m-

<4

La –pp m-

1

Th –pp m-

2
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3. 4. Fl ot asyon Deneyl eri
Kal kopirit fl ot asyonunda; Halli mond hücresi kull anıl arak kal kopirit mi ner ali ni n
ma ksi mu m veri ml e yüzebil eceği pH değeri ni n bul un ması a maçl an mı ş, koll ekt örsüz
(sadece köpürt ücü) ve koll ekt örl ü ol mak üzere i ki gr up deney yapılmı ştır. Bu
deneyl er sırası nda 180 ml haci mli Halli mond Hücr esi kull anıl mı ştır (Şekil 3. 8.).
Deneyl er de koll ekt ör olarak Pot asyu m Ami l Ks ant at – KAX ( C5 H1 1 CS2 OK);
köpürt ücü ol arak

Met il-iso- butil-kar bi nol ( MI BC)

kull anıl mı ştır. Koll ekt örl ü

deneyl er de 5 daki ka kondüsyon süresi veril mi ş, fl ot asyon hücresi ne i nert bir gaz
ol an, azot gazı ( 6 ml/ dak) verilerek köpük ol uş ması sağl an mı ştır. Büt ün deneyl er den
el de edil en sonuçl arı n değerl endiril mesi nde kal kopirit yüzebilirli k veri mi ni n hesabı
içi n kull anıl an veri mformül ü aşağı da veril mekt edir.
Veri m( %) =

Fl ot asyonda Yüzen Mi ktar (gr)
Fl ot asyona Giren Mi kt ar (gr)

x 100

Şekil 3. 8. Deneyl er de kullanıl an Halli mond hücresi
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(3. 1)

3. 4. 1. Koll ekt örsüz Fl otasyon Deneyl eri
Deneysel çalış mal ar da nu muneni n doğal yüzebilirli k özelli kl eri ni belirl e mek
a macı yl a bir gr up koll ektörsüz fl ot asyon deneyi yapıl mı ştır. Ta ma mı 210 μm +38 μ m
boyut undaki nu muneye uygul anan bu deneyl erde köpürt ücü ol arak MI BC; p H
ayarl ayı cı ol arak i se HCl ve Na OH kull anıl mı ştır. Aşağı da veril en koşull arda ya pıl an
koll ekt örsüz fl ot asyon deneyl eri ne ait sonuçl ar Tabl o 3. 5.’de ve Şekil 3. 9.’da
veril mi ştir.


Tane boyut u: -210 + 38 μ m



Köpürt ücü: MI BC ( %1’lik) : 0, 5 cc



Hava Mi kt arı : 6 ml / dak.



Köpük al ma süresi: 45 sani ye

Tabl o 3. 5. Koll ekt ör kullanıl madan yapıl an fl ot asyon deneyl eri ne ait sonuçl arı
Mi kt ar
pH

Veri m, %
Gi ren, mg

Yüzen, mg

3. 0

1000

603

60. 3

5. 4

1000

558

55. 8

6. 4

1000

424

42. 4

7. 7

1000

268

26. 8

9. 6

1000

336

33. 6

11. 1

1000

314

31. 4

45

80

Verim, %

60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

14

pH
Şekil 3. 9. Koll ekt örsüz flot asyonda pH – Veri mİlişki si
3. 4. 2. Koll ekt ör İle Yapı lan Fl ot asyon Deneyl eri
Koll ekt ör ol arak yapı sı nda beş kar bonl u hi dr okarbon zi nciri i çeren pot asyu m a mi l
ksant atı n ( KAX) kull anıl dı ğı bir gr up deney yapıl mı ştır. Köpürt ücü ol arak MI BC;
p H ayarl ayı cı ol arak i se HCl ve Na OH kull anılmı ştır. Aşağı da veril en koşull ar da
yapıl an koll ekt örl ü fl ot asyon deneyl eri ne ait sonuçl ar Tabl o 3. 6. ve Şeki l 3. 10.’da
veril mekt edir.


Tane boyut u: -210 + 38 μ m



KAX: 2. 5 x 10- 5 M



MI BC ( %1’li k): 0. 5 cc



Köpük al ma süresi: 45 sani ye
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Tabl o 3. 6. Koll ekt ör kullanıl arak yapıl an fl ot asyon deneyl eri ne ait sonuçl ar
Mi kt ar
pH

Veri m, %
Gi ren, mg

Yüzen, mg

3. 1

1000

812

81. 2

5. 2

1000

772

77. 2

6. 3

1000

682

68. 2

9. 4

1000

852

85. 2

10. 8

1000

797

79. 7

11. 6

1000

799

79. 9

100.0

Verim, %

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
0

2

4

6

8

10

12

14

pH
Şekil 3. 10. KAX il e yapılan fl ot asyon deneyl eri nde pH – Veri milişkisi
Koll ekt örl ü ve koll ekt örsüz fl ot asyon deneyl eri nden el de edil en sonuçl arı n birli kt e
göst eri mi Şekil 3. 11.’de veril mekt edir.
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100

Verim, %

80
60
40
20

kollektörsüz
KAX

0
0

2

4

6

pH

8

10

12

14

Şekil 3. 11. Koll ekt örsüz ve KAX il e yapıl an deneyl eri n birli kt e göst eri mi
Her i ki eğri den de gör üldüğü gi bi kal kopirit mi nerali ni n fl ot asyon sırası nda yüz me
veri mi değerl eri ndeki deği şi m, koll ekt örl ü ve koll ekt örsüz koşull arda benzer bir
eğili mgöst er mekt e, ancak her i ki dur u mda da p H 5- 7 aralı ğı nda yüz me veri ml eri nde
bir düş me gözl en mekt edir.
3. 5. Bakt eri yel Şartl andır ma + Fl ot asyon Deneyleri
Bakt eri yel şartl andır ma + fl ot asyon deneyl erinde bakt eri il e kondüsyonl a manı n
kal kopirit mi nerali ni n yüzebilirli ği ne

et ki si i ncel en mi ştir. Bu gr upta yapıl an

çalış mal ar da; bakt eri sayısı, t ane boyut u, karıştırma hı zı, bakt eri yel kondüsyonl a ma
süresi ve Katı / Sı vı oranı deği şken para metrel er olarak denen mi ştir.
Deneyl er de kull anıl an %30. 56 Cu, %30. 25 Fe ve %23. 76 S i çeri kli kal kopirit
konsantresi belirli bir mi kt arda pirit i çer mekt edir. Bakt eri yel şartlandır ma sonucu
kal kopiriti n yüzebilirli ğini n i ncel endi ği deneyl erde, kal kopirit konsantresi i çi nde
bul unan ve ort a m p H’ sı nı n 9. 5- 10 ci varı nda ol ması hali nde yüzebilirliği ni n çok
azal dı ğı bili nen pirit mi nerali ni n bastırıl ması i çin Na OH kull anıl arak orta m p H’ sı
9. 5- 10 ci varı nda t ut ul muşt ur. Halli mond hücresi nde gerçekl eştirilen deneyl er de
kull anıl an Thi obacill us ferrooxi dans bakt erisi ni n i nkübasyonu i çi n besi yeri ol arak
9 K çözeltisi kull anıl mı ştır.
Bakt eri i nkübasyonu,

besi yeri,

deneysel

çalış mal ar da

kull anıl an t eçhi zatı n

st erilizasyonu ve bakt eri sayı sı nı n belirl enmesi deneysel çalış mal arı n çok öne ml i
adı ml arı nı ol uşt ur makt adır. O nedenl e bu konul ara ilişki n genel bil gil er bu böl ü m
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içi nde alt başlı kl ar halinde açı kl anarak, deva mı nda deneysel çalış mal arda i zl enen
yönt e ml er veril mi ştir.
3. 5. 1. Besi yeri
Mi kr oor gani z mal arı n üretil mesi, canlılı kl arı nı n deva m ettiril mesi, saf kült ürl eri ni n
el de edil mesi,

makr oskobi k

morf ol ojileri ni n ve bi yoki myasal

özelli kl eri ni n

i ncel en mesi, bi yol oji k ve met aboli k ür ünl eri ni n el de edil mesi v. b. a maçl arl a,
bul undukl arı ort a mdı şı nda çoğalt mak i çi n kull anılan ve a maca uygun ol arak genel de
mi kr oor gani z mal arı n gereksi ni m duyduğu maddeleri ve özelli kl eri i çeren besl eyi ci
ort a ml ara besi yeri denir. Besi yerl eri ni n sahi p ol ması gereken özelli kler aşağı da
veril mekt edir [52].


Ür etil mek i st enen mi kr oor gani z manı n gereksi ni m duyduğu

maddeleri

içer meli dir.


Besi yeri nde mi kr oor ganiz manı n gereksi ni m duyduğu opti mal koşull ara sahi p
ol acak önl e ml er alı nmalıdır. (pH, Eh, os mati k bası nç... vb.)



Dı ş ort a mdan gel ebil ecek kont a mi nasyonl ara engel ol mak i çi n uygun ve özel
kapl ar da hazırl anmalı dır.



St erilizasyon

hazırlı ğı

ve

st erilizasyon

i şl e ml eri ne

büyük

öne m

göst eril meli dir.


St erilite kontroll eri nden geç mi ş ol malı dır.

Besi yerl eri fi zi ksel özellikl eri ne göre katı ve sı vı besi yeri ol mak üzere i kiye ayrılır.
Katı besi yeri ne ekil en bakt eri ancak ekil di ği yer de ürer ve kol oni t eşkil eder.
Me ydana gel en kol oniler bakt eri ci nsi ne göre özelli k göst erir. Katı besi yeri ne
yay mak sureti il e bakt eri hücrel eri ni ayır mak ve me ydana getirdi kl eri kol onil eri ayrı
ayrı el de et mek mü mkündür. Katı besi yeri, sı vı besi yeri ne besi n özelli kl eri ni
deği ştir meyen bir madde (katılaştırıcı) ilavesi ile el de edilir.
Sı vı Besi yeri ni n Hazı rl an ması
İçerisi nde katılaştırıcı bul un mayan ve daha çok üre meyi t eşvi k edi ci besiyerl eri dir.
Sı vı besi yeri mi kr oor gani z ma i çi n uygun ki myasal maddel eri i çerecek şekil de
önceden hazırl anır. Bunun i çi n gerekli ki myasal maddel er reçet el eri ne göre hassas
ol arak t artılır. Her madde bal on veya erl en mayere ilave edil di kt en sonra, az mi kt ar da

49

di stile su il e t ü müyl e çözündür ül ür. Bu i şl e m t üm ma ddel er i çi n aynen uygul anır.
Ma ddel eri n mi kr oor ganiz ma i çi n öne mli ol an i yonl arı çözelti ye t a m ol arak
akt arabil mesi i çi n sı vı besi yeri hazırl andı kt an sonra belli bir süre elle veya bi r
karıştırıcı il e karıştırılır, daha sonra besi yeri ni n pH' sı ayarl anır. Mi kr oor gani z mal arı n
sı vı besi yeri nde ür eyi p, geliş mesi i çi n bu ayarla manı n çok hassas bi r şekil de
yapıl ması gerekir. Bu işl e mi n sonucunda sı vı besi yeri ot okl avda st erilizasyon
işl e mi ne t abii t ut ul ur.
Tez çalış ması nda kull anılan 9 K bil eşi mi ndeki sı vı besi yerl eri 1 at mosfer bası nçt a ve
1200 C’ de 15 daki ka süre il e ot okl avda t ut ul arak st erilize edil mi ştir. Bakt eril eri n
i nkübasyonu sırası nda kull anıl an 9 K besi yeri ne ait özelli kl er Tabl o 3. 7. ’de
veril mekt edir.
Tabl o 3. 7. 9K besi yeri ne ait özelli kl er
Tuzl ar (g/l)

9K

( NH4 ) 2 SO4

3. 0

K2 HP O4

0. 5

KCl

0. 1

Mg S O4 . 7H2 O

0. 5

Ca( NO3 ) 2

0. 01

FeSO4 . 7H2 O

44. 22

p H*

2. 5

*p H ayarl a ması 10 N sülfüri k asitle yapıl mı ştır.
Bakt eri yel oksi dasyon sırası nda kal kopirit mi nerali il e birli kt e bul unan pirit mi nerali
bir de mi r sülfür mi nerali ol duğundan, fl ot asyon öncesi uygul anan bakt eri yel
kondüsyonl a ma i şl e mi içerisi nde kull anıl an 9K besi yeri ndeki FeSO4 . 7H2 O 1/ 4
oranı nda azaltılarak kull anıl mı ştır.
3. 5. 2. Sterilizasyon
St erilizasyon genel de bi r ort a mdaki büt ün or gani z mal arı öl dür me yada ort a mdan
uzakl aştır ma i şl e mi

olarak t anı ml anır.

Mi krobi yol oji

uygul a mal arı di kkat e

alı ndı ğı nda st erilizasyon; l aborat uvar eki p manları nı n ve besi yerl eri nin, bili nen
her hangi bir yönt e ml e üzeri nde veya i çi nde bul unan mi kr oor gani zmal arı n ve
dayanı klı sporl arı n öl dür ül mesi yada ort a mdan uzakl aştırıl ması anl amı na gelir.
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Başarılı bir st erilizasyon t ekni ği, en dayanı klı bir s por f or munun bil e öl dür ül mesi ni
a maçl ar. Ancak her za man mutl ak bir st erilizasyondan sözedil e mez.
Besi yerl eri veya çeşitli sı vı çözeltilere uygul anan st erilizasyon i şl e ml eri ni n, bu
ort a ml arı n ki myasal ve fi zi ksel yapıl arı nı hi çbir şekil de deği ştir meyecek şekil de
ol ması na di kkat edil melidir.
Başlı ca st erilizasyon yönte ml eri; fi zi ksel yoll a st erilizasyon ( ı sıl i şl e m uygul a ması,
kur u sı caklı k, al evden geçir mek, al evde t ut mak, ot okl av, ı şı nl a ma, v. b.) ve ki myasal
yoll a st erilizasyon ( dezenfekt anl ar) ol arak i ki ye ayrılır. St erilizasyonda genel ol arak
ısıl i şl e ml ere başvur ul makt adır. Bu dur u mda uygul anacak sı caklı k derecesi, süre,
ne m,

mi kr oor gani z manı n f or mu ve st erilize edil ecek mat er yali n yapı sı il e

kont a mi nasyon derecesi di kkat e alı nması gerekli öne mli konul ar dır.
Deneyl er de kull anıl an fl ot asyon konsantresi nin,
et kil eşi mi nden dol ayı

mi neral yüzeyl eri ni n r eaktifl e

bakt eri yel şartl andır ma sırası nda bakt eri yi zehirl eyi ci

(öl dür ücü) et ki göst erdiği bili nmekt edir. Bu nedenl e mi neral yüzeyi ndeki özelli kl e
ksant at ti pi reaktifl eri n uzakl aştırıl ması a macı yla nu mune; al kol il e daha sonra i se
nu muneni n 9 K besi yeri ne adapt asyonunun sağl anması a macı yl a yakl aşı k ol arak p H:
2- 2. 5’t e, %30 PKO’ da H2 SO4 ile i ki kez yı kan mı ştır.
3. 5. 3. Deneyl erde Kull anıl an Bakt eri ve Üretilmesi
Deneysel

çalış mal ar da

bakt eri

ol arak

DS MZ- Deut sche

Sa mml ung

von

Mi kr oor gani s men und Zell kult uren Gmb H, Br aunschwei g, Al manya’ dan getirtilen
Aci dit hi obacill us ferrooxi dans ( Te mpl e and Col mer 1951) t ür ü Thi obacill us
ferrooxi dans ( DS M 11477) kull anıl mı ştır.
DS MZ’ den alı nan Thi obacill us ferrooxi dans bakt erisi, 9Ki çerisi ne eki mi yapıl dı kt an
sonra beş gün süreyl e 30o C sı caklı kt a ve 175 dev/ dak karıştır ma hı zı yl a i nkübasyona
bırakıl mı ştır. Bu çoğaltma i şl e mi sırası nda kullanıl an ve t ekni k özelli kleri aşağı da
veril en BÜHLER Mar ka i nkübat ör ci hazı nı n f otografı Şekil 3. 12.' de veril mekt edir
[53].
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İnkübat ör ün Tekni k Özelli kl eri:
Sı caklı k di zi ni: 50 C - 500 C arası

Boyutl arı: (en x boy x yüksek.)

Isı Sensör ü: PT 100

( Dı ş B. mm)

510 x 460 x 450

Hava Sirkül asyonu: 240 m3 / h

(İç B. mm)

490 x 410 x 310

Karı ştır ma Hı zı : 30 – 420 dev / dak

Ağı rlı k: 19 kg

Karı ştır ma hareketi:

Dai resel

Şekil 3. 12. Deneyl er de Kull anıl an BÜHLER Mar ka İnkübat ör [53]
İl k hazırl andı ğı hali yl e açı k sarı renkt e ol an 9 K besi yeri, i çerisi ne bakt eri ekil di kt en
sonraki 4- 5 gün i çerisinde kade meli ol arak kı r mı zı renge dön mekt edir. Bu r enk
deği şi mi bakt eri çoğalt ma i şl e mi ni n başarılı ol duğunu göst er mekt edir. Thi obacill us
ferrooxi dans Gr a m- negatif bir bakt eri ol duğu i çin gr a m met odu kull anıl arak ür e me
işl e mi kontrol edil mi ştir.
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DS MZ’ den getirilen saf bakt eri ni n çoğalt ma i şle ml eri bitti kt en sonra, bakt eri ni n
deney nu munesi ne adapt asyonunun sağl an ması gerekli dir. Bakt eri ni n mi neral yüzeyi
ile adapt asyonunda, bakteri bul unan besi yeri ne gi derek art an oranl ar da kal kopirit
konsantresi il ave edil mesi böyl ece mi neralli orta mda bakt eri ni n üretilebilir (canlı)
özelli kt e ol ması sağl anmalı dır. Bu a maçl a belirli konsantrasyonda bakteri i çeren
besi yeri i çerisi ne 0. 1 gramdan başl anarak kal kopi rit konsantresi ekl en mi ş, bu i şl e m 1
gra ma kadar deva m ettiril miş, deneyl er de bu ort amda mi neral yüzeyi ne adapt asyonu
sağl an mı ş bakt eriler kullanıl mı ştır.
Gr a m Boya ma
Bakt eri yel kondüsyonl ama nı n uygul andı ğı deneyl er öncesi, deneyl er de kull anıl an
bakt eri sayı sı nı n bili nmesi a macı yl a Gr a m boya ma yapıl mı ştır. 1884’t e Gr a m
tarafı ndan t anı ml an mı ş olan bu boya ma yönt e mi i le bakt eri sapt an ması Gr a m pozitif
ve Gr a m negatif ol mak üzere i ki gr uba ayrılırlar. Bu t anı ml a ma, bakt eri nin j ansi yan
mor u, krist al vi yol e veya metil mor u gi bi r ozanili n boyası il e boyandı kt an ve
Gr a m’ı n i yot çözeltisi ile karıştırıl dı kt an sonra al kol, aset on veya anili n ile rengi ni
veri p ver me mesi il e il gili dir. Gr a m pozitif bakt eriler mor, Gr a m negatif bakt eril er
kır mı zı boyanırl ar. Gr am boya ma sırası nda kul lanıl an boya çözeltileri n hazırl anı ş
şekilleri aşağı da veril mekt edir [52].
Metil en Mavi si
1, 5 gra m metil en mavi si bi r havana konul ur ve üzeri ne bir mi kt ar al kol ilavesi il e
ezil erek eritilir. Çözelti al kol il avesi il e 100 cc’ ye t a ma ml anarak st ok çözelti
hazırl anır. Bu st ok çözelti 4- 5 saat çal kal andı kt an sonra 24 saat bekl etil di kt en sonr a
filtre kağı dı ndan süzül erek şi şel erde sakl anır. Kull anı mı sırası nda, 100 cc, %0, 01
KOH i çeren di stile suyun i çerisi ne 30 cc st ok me tilen mavi si çözeltisi katılır ve i yi ce
karıştırılır. 24 saat beklendi kt en sonra filtre kağı dı ndan süzül erek ca m şi şel er de
sakl anır.
Jansi yana Moru
El havanı i çi ne konul an 5 gr a mj ansi yana mor u üzeri ne azar azar al kol il ave edil erek
eri mesi sağl anır. Çözündür me i şl e mi t a ma ml andı kt an sonra al kol il avesi il e 100
cc’ ye t a ma ml anan st ok çözelti, 4- 5 saat çal kal anır ve 24 saat bekl endi kt en sonra filtre
kağıtları ndan süzül erek ca m şi şel erde muhafaza edilir. Gr a m boya ma sırası nda
kull anıl acak ol an j ansi yana mor u, %1 asit fenikli 100 cc di stile suya 10 cc st ok
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çözelti den il ave edil erek hazırl anır. Kull anıl acak çözelti ni n, i yi ce karıştırıl dı kt an
sonra 24 saat bekl enerek filtre kağıtları ndan süzülmesi gerekli dir.
Füksi n Boyası
Füksi n boyası nı n hazırl an ması i çi n 3 gra m bazik f üksi n havanda al kol ilavesi il e
ezil erek çözündür ül ür ve çözelti yi ne al kol il avesi il e 100 cc’ ye t a ma ml anarak st ok
çözelti hazırl anır. St ok çözelti den 10 cc alı narak % 5 100 cc f enolll ü di stile suyun
içerisi ne ekl enerek di ğer sol üsyonl ar gi bi kull anı ma hazırl anır.
Metil Vi yol et
5 gr a m metil vi yol et boyası di stile su i çerisi nde eritilir. Daha sonra çözelti di stil e su
ilavesi ile 1000 cc’ ye t ama ml anarak, filtre kağı dından süzül ür ve şişel erde sakl anır.
Gr a m boyası yap mak i çin; havada kur ut ul up al evde st erilize edil mi ş preparat üzeri ne
jansi yan mor u çözeltisi konul arak i ki daki ka bekl en mi ştir. Boya dökül üp Gra mı n i yot
çözeltisi ( Lugol çözeltisi ni n 15 defa sul andırıl mışı) il e preparat birkaç def a
yı kandı kt an sonra preparasyon üzeri ne Gr a mı n i yot çözeltisi konul dukt an sonra i ki
daki ka daha bekl enil mi ştir. Al kol ve arasıra su i le yı kanarak preparatt an mor boya
ak mayı ncaya kadar i şl em deva m ettiril mi ştir. Pr eperat t ekrar su il e yı kanarak
kur ut ma kağı dı il e kur ulanmı ştır. Daha sonra zıt boya ol arak sul u kar bon f üksi n
(fenoll ü f üksi n) il e 30 sani ye boyan mı ştır. Thi obacill us ferroxi dans Gr a m negatif bir
bakt eri ol duğu i çi n kır mı zı renge boyan mı ştır.
3. 5. 4. Bakt eri Sayı mı
Bugüne kadar bir çok mi krobi yol oji k sayı m yönt e mi geliştiril mi ştir. Ancak ş u anda
kull anıl an sayı myönt e ml eri nden hi çbirisi, bir ör nekt eki mi kr oor gani z ma sayı sı nı t a m
ve kesi n ol arak belirle meye ol anak sağl a mama kt adır. Bazı yönt e mler belirli
özelli kl eri yl e üst ünl ük sağl a ması na karşı n, her yönt e mi n uygul an ması veya ver di ği
sonuçl ar yönünden sakı ncalı tarafl arı bul unabil mekt edir [52].
Mi kr obi yol oji k

sayı m yönt e ml eri

genel

ol arak

aşağı da

veril en

şekil de

sı nıfl andırılabilir.
A. Di rekt Sayı m Yönt e ml eri
1. Kült ürel sayı m yönt e ml eri (dök me pl ak yönt e mi, dönen t üp yönt e mi,...)
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2. Di rekt

mi kr oskobi k sayı m yönt e ml eri( Tho ma l a mı, Br eed’i n yayma

yönt e mi...)
3. Fl ow sit ometri
B. İndi rekt Sayı m Yönt e mleri
1. E MS ( En Muht e mel Sayım) yönt e mi
2. Tüp dilisyon yönt e mi
3. Tür bi do metri k sayı m yönte mi
4. Mc Farl and yönt e mi
5. Met aboli k akti vit eye bağlı yönt e ml er
6. Kur u madde t ayi ni prensibi ne dayalı sayı m yönt emi
Deneysel çalış mal ar da kull anıl ması a macı yl a üretilen bakt eri sayı mı, yukarı da
isi ml eri verilen yönt e ml er den direkt mi kr oskobi k sayı m yönt e ml eri nden bi ri ol an
Br eed’i n yay ma yönt e mi ( Fr oti yönt e mi ) ile belirlen mi ştir.
Breed’i n Yay ma Yönt emi ( Froti Yönt e mi)
Br eed’i n yay ma yönt emi yl e sı vı ör nekl erdeki bakt eri ve mayal arı n mi kr oskobi k
sayı ml arı gerçekl eştirilebil mekt edir. Bu yönt e mt opl a m bakt eri (canlı + öl ü) sayı sı nı
belirle mek a macı yl a kullanıl makt adır.
Nor mal bir l a m üzeri nde i şaretl enmi ş 1 c m2 ’li k alana 0, 1 ml ’li k bir pi petle 0, 01 ml
sı vı ör nek akt arılarak yayıl arak, preparat kur ut ulup ve t esbit i şl e mi yapılmı şır. Daha
sonra preparat boyanarak ( gra m negatif boya ma) mi kr oskopt a i mmersi yon obj ektifi
ile sayı ml ara geçil erek, sayı m yapıl an gör üş sahaları ndaki ort al a ma sayı, mi kr oskop
fakt ör ü, dil üsyon f akt örü ve 100 f akt ör ü ( 0, 01 ml ör nek alı ndı ğı i çi n) di kkat e
alı narak 1 ml ör nekt eki topl a m bakt eri sayı sı ol arak hesapl an mı ştır.
3. 5. 5. İnkübat ör Karı ştır ma Hı zı nı n Fl ot asyona Et ki si
Bakt eri yel kondüsyonl ama sırası nda i nkübat ör karıştır ma hı zı nı n kal kopirit fl ot asyon
veri mi ne et kisi ni n i ncel endi ği deneyl er de 150, 200, 250 devir/ daki ka hı zl arı seçil erek
deneyl er yapıl mı ştır. Bu gr upt a yapıl an deneyl ere ait sonuçl ar, Tabl o 3. 8. ve Şekil
3. 13.’de veril mekt edir.

55

De ney Koş ull arı:
Kondüsyonl a ma süresi: 2 saat

MI BC ( %1’li k) : 0, 5 cc

K/ S Or anı: 1/ 50

Kı va m Süresi: 5 daki ka

Bakt eri konsantrasyonu: 106 bakt eri / ml

Köpük al ma süresi: 45 sani ye

KAX: 2. 5 x 10- 5 M
Tabl o 3. 8. Karıştır ma hı zı nı n et kisi ni n i ncel endi ği deney sonuçl arı
Mi kt ar, mg

Karı ştır ma Hı zı,

Veri m, %

devir / daki ka

Gi ren

Yüzen

150

1000

204

20. 4

200

1000

193

19. 3

250

1000

231

23. 1

Verim, %

30
20
10
0
100

150

200

250

300

Karıştırma Hızı, d/d
Şekil 3. 13. Bakt eri yel kondüsyonl a ma sırasındaki karıştır ma hı zı nın fl ot asyon
veri mi ne et kisi
İnkübat ör karıştır ma hı zı nı n et kisi ni n i ncel endi ği deneyl er de; 150- 250 dev/ dak
aralı ğı nda t ut ul an karıştır ma hı zı nı n deği şi mi i le fl ot asyon veri mi ni n çok f azl a
deği ş medi ği gör ül mekt edir. Deneyl er de erl en mayer şi şel eri n üzeri yağlı pa muk ve
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al ümi nyu m f ol yo il e kapatılarak hava il e t e ması kesil mekt edir. Ancak pül pün 250
dev/ dak dan daha yüksek karıştır ma hı zl arı nda yağlı pa muğa t e ması ve çözelti ni n
yağlı pa muğa yapı şarak kaybı nedeni yl e, hı zı n daha yüksek değerl ere çı karıl ması
tekni k ol arak mü mkün olma makt adır.
3. 5. 6. Kondüsyonl a ma Süresi ni n Fl ot asyona Etki si
Halli mond hücresi nde gerçekl eştirilen fl ot asyon deneyi öncesi nde, kal kopirit
konsantresi, bakt erili çözelti i çi nde belirli sürel erl e i nkübasyon i şl emi ne t abi
t ut ul muşt ur. İ nkübat ör i çi nde bakt eri yel

kondüsyonl a ma süresi nin et ki si ni n

i ncel endi ği deneyl er de; 1/ 4 il e 6 saat arası nda deği şen kondüsyonl ama s ürel eri
seçil mi ştir. Aşağı da belirtilen koşull arda gerçekl eştirilen deneyl ere ait sonuçl ar Tabl o
3. 9 ve Şekil 3. 14.’de veril mekt edir.
De ney Koş ull arı:
Karı ştır ma hı zı: 200 dev/dak

MI BC ( %1’li k) : 0, 5 cc

K/ S Or anı: 1/ 50

Kı va m Süresi: 5 daki ka

Bakt eri konsantrasyonu: 106 bakt eri / ml

Köpük al ma süresi: 45 sani ye

KAX: 2. 5 x 10- 5 M
Tabl o 3. 9. Kondüsyonl ama süresi ni n et kisi ni n i ncel endi ği deney sonuçl arı
Mi kt ar, mg
Sür e

Veri m, %
Gi ren

Yüzen

15 dak.

1000

716

71. 6

30 dak.

1000

370

37. 0

1 saat

1000

265

26. 5

2 saat

1000

193

19. 3

4 saat

1000

206

20. 6

6 saat

1000

198

19. 8
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Verim, %

80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Kondüsyon Süresi, saat

Şekil 3. 14. Bakt eri yel kondüsyonl a ma süresi ni n flot asyon veri mi ne et kisi
Kondüsyonl a ma süresi nin et ki si ni n i ncel endi ği deneyl er de ( Şekil 3. 14) 1 saatli k
kondüsyonl a ma süresi ne kadar bakırı n yüzebilirlik veri mi hı zl a düş mekt e, 2nci saat
sonunda %20’l er dol ayı na düşen yüzebilirli k veri mi bu süreden sonra sabit
kal makt adır.
3. 5. 7. Farklı Bakt eri Konsant rasyonl arı nda Fl otasyon Deneyl eri
Bakt eri yel kondüsyonl ama + fl ot asyon deneyleri nde yet erli bakt eri sayı sı nı n
belirlenmesi a macı yl a; 101, 102, 104, 106 bakt eri/ ml konsantrasyonl arı nda, aşağı da
koşull arı veril en deneyl er yapıl mı ştır.
Bu deneyl er den el de edilen sonuçl ar Tabl o 3. 10. ve Şekil 3. 15.’de veril mektedir.
De ney Koş ull arı:
Kondüsyonl a ma süresi: 2 saat

MI BC ( %1’li k) : 0, 5 cc

Karı ştır ma Hı zı: 200 d/ d

Kı va m Süresi: 5 daki ka

K/ S Or anı: 1/ 50

Köpük al ma süresi: 45 sani ye

KAX: 2. 5 x 10- 5 M
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Tabl o 3. 10. Bakt eri sayı sı nı n belirlenmesi üzeri ne yapıl an deney sonuçl arı
Mi kt ar, mg
Bakt eri Sayı sı (bakt eri / ml )

Veri m, %
Gi ren

Yüzen

101

1000

603

60. 3

102

1000

562

56. 2

104

1000

506

50. 6

106

1000

193

19. 3

Verim, %

80
60
40
20
0
0

2
4
6
x
Bakteri Sayısı 10 (bakteri/ml)

8

Şekil 3. 15. Bakt eri sayı sını n fl ot asyon veri mi ne etki si
Bu gr up deneyl er de kal kopirit yüzebilirli k veri ml eri 104 bakt eri/ ml konsantrasyonuna
kadar azal arak %56’l ar dol ayı na düş mekt e; ancak 106 bakt eri/ ml konsantrasyonunda
veri m düşüşü hı zl a art arak %20’ ye kadar i nmekt edir.
3. 5. 8. Tane Boyut unun Fl ot asyona Et ki si
Tane boyut unun bakt eriyel kondüsyonl a ma sonrası kal kopirit fl ot asyonuna ol an
et kisi ni n araştırıl dı ğı deneyl er de; - 210 + 38 μ m, - 74 +38 μ m ve – 53 + 38 μ m boyut
gr upl arı i ncel en mi ştir. Aş ağı da koşull arı verilen deneyl er den el de edilen sonuçl ar
Tabl o 3. 11 ve Şekil 3. 16’da veril mekt edir.
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De ney Koş ull arı:
Kondüsyonl a ma süresi: 2 saat

KAX: 2. 5 x 10- 5 M

Karı ştır ma hı zı: 200 dev/dak

MI BC ( %1’li k) : 0, 5 cc

Bakt eri konsantrasyonu: 106 bakt eri / ml

Kı va m Süresi: 5 daki ka

K/ S Or anı: 1/ 50

Köpük al ma süresi: 45 sani ye

Tabl o 3. 11. Tane boyut unun et kisi ni n i ncel endi ği deney sonuçl arı
Mi kt ar, mg

Tane Boyut u,

Veri m, %
μm

Gi ren

Yüzen

-210 +38

1000

193

19. 3

-74 +38

1000

371

37. 1

-53 +38

1000

631

63. 1

Verim, %

80
60
40
20
0
0

50

100

150

200

250

Tane Boyutu, mikron
Şekil 3. 16. Bakt eri yel kondüsyonl a ma sırası ndaki tane boyut unun fl ot asyon veri mi ne
et kisi
Deney sonuçl arı na göre; t ane boyut u irileştikçe fl ot asyon veri mi nin azal dı ğı
gör ül mekt edir. Tane boyut unun küçül mesi sonucunda nu muneni n deneye giren
ağırlı ğı deği ş me mekt e; ancak yüzey al anı art makt adır. Aynı haci m i çinde bakt eri
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sayı sı deği ştiril medi ği i çi n biri m mi neral yüzey al anı na düşen bakt eri sayı sı ve
dol ayı sı yl a

mi kr oor gani z mal arı n

kal kopiriti n

yüzebilirli k

veri mi ne

et ki si

azal makt adır.
Di ğer gr upt a yapıl an deney sonuçl arı nı n sist e mati k karşılaştırıl ması nı yapabil mek
içi n katı/sı vı oranı nı n et kisi ni n araştırıl dı ğı deneyler de –210+38 μ m boyut gr ubunda
yapıl mı ştır.
3. 5. 9. Katı/ Sı vı Oranı nın Fl ot asyona Et ki si
Halli mond t üpünde yapıl an fl ot asyon deneyl eri nde bakt eri yel kondüsyonl a ma
sırası nda katı/sı vı oranı nın ( K/ S Or anı) et kisi ni n araştırıl dı ğı deneyl er de, 1/100, 1/ 50,
1/ 25, 1/ 12. 5 katı/sı vı oranl arı seçil mi ştir.
Koş ull arı aşağı da veril en deneyl er den el de edilen sonuçl ar Tabl o 3. 12. ve Şekil
3. 17.’de veril mekt edir.
De ney Koş ull arı:
Kondüsyonl a ma süresi: 2 saat

MI BC ( %1’li k) : 0, 5 cc

Karı ştır ma Hı zı: 200 d/ d

Kı va m Süresi: 5 daki ka

Bakt eri konsantrasyonu: 106 bakt eri / ml

Köpük al ma süresi: 45 sani ye

KAX: 2. 5 x 10- 5 M

Tabl o 3. 12. Katı/ Sı vı Oranı et kisi ni n i ncel endi ği deney sonuçl arı
Mi kt ar, mg
K/ S ORANI

Veri m, %
Gi ren

Yüzen

1/ 100

1000

123

12. 3

1/ 50

1000

193

19. 3

1/ 25

1000

306

30. 6

1/ 12. 5

1000

361

36. 1

61

Verim, %

40
30
20
10
0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

Katı/Sıvı Oranı

Şekil 3. 17. Bakt eri yel kondüsyonl a ma sırası ndaki K/ S or anı nı n fl ot asyon veri mi ne
et kisi
Tane boyut unun et ki si nin i ncel endi ği deneyl er de ol duğu gi bi, bu gr up deneyl er de de
bakt eri sayı sı deği ştiril medi ği i çi n sabit pül p hacmi nde katı oranı nı n arttırıl ması yl a
biri m mi neral t anesi üzeri ne düşen bakt eri sayı sında bir azal ma ol makt adır. Bunun
sonucunda da Katı / Sı vı or anı nı n artışı na bağlı olarak kal kopirit mi neralini n yüz me
veri mi art makt adır.
3. 5. 10. DENVER Fl ot asyon Hücresi nde Yapıl an Deneyl er
Bu t ez kapsa mı nda gerçekl eştirilen çalış mal arı n t e mel a macı kal kopirit-pirit mi neral
yüzeyl eri ni n bakt eri yel et kil erl e deği şi mi ve flot asyon sırası ndaki davranışl arı nı
belirle mek, literat ür verileri yl e karşılaştır ması nı yap maktır. Bu doğr ult uda il k gr upt a;
ol abil di ği nce

safl aştırılmı ş

kal kopirit

mi nerali ni n,

bakt eri yel

şartlandır ma

para metrel eri ile fl ot asyondaki davranı şı nı n i ncel endi ği deneyl er gerçekl eştiril miştir.
Bu böl ü mde i se; Mur gul t üvenan bakır cevheri nden konsantrat ör de uygul anan akı m
şe ması na uyu ml u ol arak, doğal pH’ da el de edil mi ş kal kopirit ve piritten ol uşan t opl u
sülfür konsantrel eri ne, kl asi k fl ot asyon hücresi nde ( DENVER), direkt sel ektif
fl ot asyon ve bakt eri yel şartlandır ma + sel ektif fl ot asyon uygul aması na ait
karşıl aştır malı sonuçl ar veril mekt edir.
3. 5. 10. 1. Di rekt Sel ektif Fl ot asyon Deneyi
Tesi s çalış mal arı na uygun ol arak boyut u 0. 210 mm altı na i ndiril miş t uvenan
cevher den l aborat uvar koşull arı nda ür etilen t oplu sülfür fl ot asyon konsantresi kireç
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ilavesi il e pH 9. 5- 10 dol ayı nda ol acak şekil de öğüt ül müş ve sadece KAX’ı n
kull anıl dı ğı sel ektif bir fl ot asyon yapıl mı ştır. Mur gul t üvenan bakır cevheri nden
üretil mi ş, t opl u sülfür konsantresi ne uygul anan t ek kade meli direkt sel ektif fl ot as yon
deneyi sonuçl arı Tabl o 3.13.’t e veril mekt edir.
Tabl o 3. 13. Direkt sel ektif fl ot asyon deneyi sonuçları
Cu

Mi kt ar

Fe

S

Ür ün
%

İçeri k, % Veri m% İçeri k, % Veri m% İçeri k, % Veri m%

Konsantre

72. 7

18. 2

83. 9

41. 79

82. 9

48. 42

89. 4

Artı k

27. 3

9. 29

16. 1

22. 91

17. 1

15. 23

10. 6

Topl a m

100. 0

15. 77

100. 0

36. 64

100. 0

39. 36

100. 0

3. 5. 10. 2. Bakt eri yel Şartl andı r ma Sonrası Sel ektif Fl ot asyon Deneyi
Topl u sülfür konsantresi, bakt eri yel şartlandır ma s onrası direkt sel ektif devr e i çi n
uygul anan öğüt me koşulları nda ancak kireç il ave edil meden öğüt ül müş, Halli mond
hücresi nde gerçekl eştirilen deneyl er de el de edil en opti mu m para metrel er kull anıl arak
bakt eri yel şartl andır maya t abi t ut ul muşt ur. Bakt eri yel şartlandır ma sırası nda
uygul anan para metrel er, bakırı n maksi mu m değerl erde yüzebilirli k verimi ni veren
değerl er ol arak seçilmi ştir.

Sel ektif fl ot asyon öncesi

uygul anan bakt eri yel

şartl andır ma koşull arı aşağı da veril mekt edir.
De ney Koş ull arı:
Kondüsyonl a ma süresi: 15 daki ka

Karıştır ma Hı zı: 200 dev/ dak

Bakt eri konsantrasyonu: 106 bakt eri / ml

K/ S Or anı: 1/ 12. 5

Kı va m Süresi: 5 daki ka

Köpük al ma süresi: 45 sani ye
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Bakt eri yel şartlandır ma s onrası uygul anan fl otasyonda ort a m p H’ sı yi ne ki reç
kull anıl arak 9. 5 ci varı na çı karıl mı ş, direkt fl otasyon koşull arı yl a aynı şartl ar da
fl ot asyon gerçekl eştiril miştir. Bakt eri yel şartl andır ma sonrası sel ektif flot asyonun
uygul andı ğı deneye ait sonuçl ar Tabl o 3. 14.’de veril mekt edir.
Bakt eri yel şartl andır ma sonrası uygul anan fl ot asyon sonuçl arı i ncel endi ğinde; direkt
fl ot asyona göre konsantreni n Cu i çeri ği ni n %18. 2’ den %21. 40 Cu’ ya yüksel di ği
artı ğı n Cu i çeri ği ni n i se %9. 29’ dan %8. 33 Cu’ ya düşt üğü gör ül mekt edir. Fl ot asyon
artı ğı nı n bakt eri yel şartlandır ma sonrası ağırlı kça %14. 7 or anı nda art ması ve artı ğı n
Fe ve S i çeri kl eri ndeki artış artı ğı n yoğun ol arak piriti n bastırıl mı ş ol ması ndan
kaynakl andı ğı nı göst er mekt edir. Bu dur u m bakt eri yel et ki ni n literat ür de belirtilen
değerl ere uyu ml u ol arak gelişti ği ni göst er mekt edir.
Tabl o 3. 14. Bakt eri yel oksi dasyon + sel ektif fl ot asyonun uygul andı ğı deney
sonuçl arı
Cu

Mi kt ar

Fe

S

Ür ün
%

İçeri k, % Veri m% İçeri k, % Veri m% İçeri k, % Veri m%

Konsantre

58. 0

21. 40

78. 0

40. 70

64. 4

45. 84

67. 5

Artı k

42. 0

8. 33

22. 0

31. 03

35. 6

30. 41

32. 5

Topl a m

100. 0

15. 91

100. 0

36. 64

100. 0

39. 36

100. 0
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4. DENEYSEL ÇALI ŞMA S ONUÇLARI NI N İ RDELENMESİ
Bakt eril eri n cevher zengi nl eştir me pr osesl erinde oksi dasyon ve çözündür me
işl e ml eri nde et ki nli ği ve bu konul ar daki araştır mal ar öne mli öl çül er de gelişerek
deva m et mekt edir. Özelli kl e de mi r sülfürl ü mi nerall eri n fl ot asyonu, kal kopirit
konsantrel eri nden met alik Cu ür eti mi ve kö mür den kükürt ün uzakl aştırıl ması gi bi
çalış mal ara literat ür de sıklı kl a karşılaşıl makt adır.
Bu t ez kapsa mı nda gerçekl eştirilen çalış manı n t e mel

a macı;

ol abil di ği nce

safl aştırıl mı ş kal kopirit konsantresi ne çeşitli bakt eri yel şartlandır ma para metrel eri ni n
uygul an ması yl a, mi neral yüzeyi ne ol an et kil erini n araştırıl ması ve Mu rgul bakır
cevheri ni n kal kopirit-pirit sel ektif fl ot asyonu sırası nda bakt eri yel şartlandırma nı n bu
i ki mi nerali n ayrıl ması sırası ndaki et kil eri ni n i ncelen mesi ol arak t anı ml an makt adır.
Deneysel

çalış mal ar;

Mur gul

konsantrat öründen

t e mi n

edi l mi ş

ve

laborat uvarl arı mı zda fl otasyonl a ol abil di ği nce safl aştırıl mı ş kal kopirit konsantresi
üzeri nde Halli mond hücresi nde, bakt eri yel para metrel eri n araştırıl dı ğı çalış mal ar il e
Mur gul t üvenan cevherinden l aborat uvar koşull arı nda ür etilen kal kopirit-pirit t opl u
konsantresi ne bakt eri yel şartl andır manı n et kil eri nin i ncel endi ği deneyl er ol ma k üzere
i ki grupt a gerçekl eştiril miştir.
Tez çalış mal arı nı n zengi nl eştir meye yöneli k deneyl er kadar öne mli bir böl ü mü i se
deneyl er de kull anıl an bakt erileri n eki mi ve i nkübasyonu, besi yeri hazırlığı ve araçgereçi n st erilizasyon i şl eml eri nden ol uş makt adır. Bu a maçl a Al manya’ dan ( DS MZ)
te mi n edil en Thi obacill us ferrooxi dans ( DS M 11477) t ür ü bakt erileri n eki mi, sayı m
ve st erilizasyon i şl e ml eri İ TÜ Ki mya- Met al urji Fakült esi, Gı da Mühendi sli ği
Böl ü mü

Mi kr obi yol oji

Laborat uvarl arı’ndan sağl anan öne mli

bi r

dest ekl e

gerçekl eştiril mi ştir.
Yukarı da t anı ml anan a maçl ar doğr ult usunda gerçekl eştirilen deneysel çalış mal ar dan
el de edil en sonuçl arı n irdel en mesi bu böl ümde sunul makt adır.
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4. 1. Nu mune Özelli kl erine Ait Veril eri n İncel enmesi
KBİ Mur gul konsantrat örü’ nden t e mi n edil en kalkopirit konsantresi nden 5 kade me
te mi zl e me sonunda %30. 56 Cu; %30. 25 Fe ve %23. 76 S i çeri kli ol abil di ği nce t e mi z
bir ni hai konsantre üretilmi ştir ( Tabl o 3. 4). Bu ürünün mi kr oskobi k i ncel emel eri nde,
konsantreni n iri boyutl arda ser best kal kopirit mi nerali il e pirite bağlı yapıl ar da
bul unduğu belirlenmi ştir.
Kal kopirit mi nerali ni n ort a m p H’ sı na bağlı ol arak yüzey pot ansi yeli ni sapt a mak
üzere deği şi k p H’l ar da koll ekt örsüz ve koll ekt örl ü ( ksant at) ort a ml ar da zet a
pot ansi yel öl çü ml eri yapıl mıştır. Reaktifsi z koşullarda yapıl an öl çü ml ere göre ( Şekil
3. 3) mi neral yüzeyi ni n düşük p H’l ar da negatif ol an yüzey yükü, doğal pH değeri ne
doğr u düşüş göst er mekt e, bu nokt adan sonra bazik p H’l ar da t ekrar hı zl a art makt adır.
2. 5x10- 5 M KAX’ı n bul unduğu ort a ml ar da mi neral yüzey yükündeki deği şi m
koll ekt örsüz koşull ara benzer bir trend göst er mekte, ancak p H ar alı kl arı ndaki yüzey
yükünün negati vit esi biraz daha düşük değerl erde kal makt adır. Bu değerlendir meye
göre, t üm p H ar alı kl arı nda negatif yüzey yükü değerl eri veren kal kopirit yüzeyi ni n,
kendi si de anyoni k bir reaktif ol an ksant atla et kil eşi mi ni n el ektri ksel bir
bağl an madan zi yade; literat ür de belirtil di ği gi bi ksanti k asitleri n nötr ve bazi k
ort a mda, ort a ma ksant at i yonu ver mel eri ve böyl ece sülfürl ü mi nerall eri n ksant at
i yonu ile bil eşi k ol uşt ur duğu (ki myasal adsor psi yon) ifadesi yl e uyu m göster mekt edir.
4. 2. Halli mond Hücresinde Gerçekl eşti rilen Çalış mal arı n İrdel enmesi
Mur gul

Konsantrat ör ü’nden t e mi n edil en kal kopirit konsantresi, laborat uvar

koşull arı nda oksitli/reaktifli yüzeyl eri n t e mi zl en mesi a macı yl a bir öğüt me sonr ası nda
KAX kull anıl arak, 5 kade meli bir t e mi zl e meye t abi t ut ul muş ve %30. 56 Cu i çeri kli
bir konsantre el de edil miştir. Ta ma mı 0. 210 mm boyut u altı nda ol an konsantreni n
Halli mond hücresi deneyl eri i çi n 0. 038 mm boyut gr ubu ayrıl arak deneyler - 0. 210
+0. 038 mm boyut grubunda gerçekl eştiril mi ştir.
Halli mond

hücresi nde

gerçekl eştirilen

deneyl er de

el de

edil en s onuçl arı n

değerl endiril mesi nde; yüzen mal ze meni n deneye giren mal ze meye oranı ol arak
hesapl an mı ş yüzebilirli k veri mi esası kull anıl mış, DENVER hücresi nde yapıl an
deneyl er de ise ür ünl ere ait Cu, Fe, S anali z sonuçları baz alı nmı ştır.
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-0. 210 +0. 038 mm boyut ar alı ğı nda hazırl an mı ş kal kopirit konsantresi ni n Halli mond
hücresi nde koll ekt örsüz ve koll ekt örl ü ort a mda flot asyonu yapıl mı ştır. ( Şekil 3. 9 ve
3. 10). Her i ki fl ot asyon s onuçl arı na göre kal kopirit yüzebilirli k veri ml eri ni n
deği şi mi ndeki benzerli ğin yanı sıra pH 5- 7 aralığı nda en düşük değerl er ver di ği
gör ül mekt edir.

Zet a pot ansi yel

değerl eri ndeki deği şi m de di kkat e alı narak

değerl endiril di ği nde çok küçük t e ol sa bir el ektrost ati k bağ ol uşt ur ma ol asılı ğı nı n
varlı ğı, tartışıl ması gereken bir konu ol arak kendi ni göst er mekt edir.
Kal kopiriti n fl ot asyon özelli kl eri ne bakt eri yel şartlandır manı n et kil eri ni n araştırıl dı ğı
deneyl er de; i nkübat ör karıştır ma hı zı, i nkübat örde nu muneni n bakt erili ort a mda
kondüsyonl a ma süresi, bakt eri sayı sı ( konsantrasyonu), fl ot asyon t ane boyut u ve
katı/sı vı oranı deği şken para metrel er ol arak alı nmı ştır.
İnkübat ör karıştır ma hı zı, i nkübat ör ün t ekni k özelli kl eri ne bağlı ol arak 30- 420
dev/ dak arası nda deği ştirilebil mekt edir. Deneysel çalış mal ar da hı z, lit erat ürde veril en
değerl ere uygun ol arak 150- 250 dev/ dak arası nda seçil mi ştir. Bu değerl er de
yüzebilirli k veri m değerleri nde öne mli bir deği şi m ol madı ğı gör ül müş, di ğer i ki
değere göre daha düşük veri mdeğeri ni ( %19. 3) veren hı z ( 200 dev/ dak) daha sonr aki
deneyl er de sabit ol arak alı nmı ştır.
İnkübat ör de kondüsyonl a ma süresi ol arak 1/ 4 ile 6 saat arası nda deği şen s ürel er de
deneyl er yapıl mı ştır. Kal kopirit’i n yüzebilirli ği ne kondüsyonl a ma süresi nin et ki si ni n
araştırıl dı ğı bu deneyl er de; mi nerali n yüzebilirli k veri mi ni n 15. daki ka sonrası %71. 6
değeri nden 2 saatli k kondüsyonl a ma sonrası nda %19. 3’e düşt üğü ve bu s ür eden
sonra he men he men deği ş meden sabit bir değer de kal dı ğı gör ül müşt ür. Bu s onuçl ara
göre 2 saatli k kondüsyonla ma süresi sabit ol arak alı nmı ştır.
Bakt eri sayı sı nı n mi neral yüzebilirli ği ne et kisi ni araştırıl dı ğı deneyl er de 10 1; 102; 104
ve 106 bakt eri/ ml başl angı ç konsantrasyonl arı seçil mi ştir. 106 bakt eri/ ml değeri nden
daha büyük değerl ere çı kıl abil mesi büyük or anda i nkübasyon sonrası kull anıl an
soğut malı santrifüj il e mü mkün ol abil mekt edir. Ancak bu ci haz bul unama dı ğı ndan
çalış mal arı mı zda 106 bakt eri/ ml değeri üst değer ol arak sı nırl anmı ştır. Bu gr upt a
yapıl an deney sonuçl arı na göre yüzebilirli k verimi ni n en düşük değeri ( %19. 3) 106
bakt eri/ ml değeri nde el de edil mi ştir (Şekil 3. 15).
Yukarı da değerl endiril mesi veril en deneyl eri n t ümü –210 +38 m boyut gr ubunda
gerçekl eştiril mi ştir. Boyut deği şi mi yl e, yüzebilirli k veri mi ni n deği şi mi ni gör ebil mek
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üzere, ayrı ca (- 74+38 m) ve (- 53+38 m) boyut gr upl arı nda hazırl anmı ş nu munel er
ile deneyl er yapıl mı ştır. Deney sonuçl arı na göre ( Şekil 3. 16) t ane boyut u i ril eşti kçe
yüzebilirli k veri mi ni n düşt üğü gör ül mekt edir.

Bunun nedeni; t ane boyut u

küçül dükçe, aynı mi kt ar da mi neral t opl ul uğunun yüzey al anı art makt a, böyl ece bi ri m
mi neral yüzeyi ne düşen bakt eri sayı sı ve et ki nli ği azal makt adır. Bunun sonucu ol arak
tane boyut u küçül dükçe yüzebilirli k veri mi art makt adır.
Fl ot asyonda katı/sı vı oranı deği şi mi yl e yüzebilirlik veri mi ni n deği şi mi ni n i ncel endi ği
deneyl er de 1/ 100; 1/ 50; 1/ 25 ve 1/ 12. 5 katı/sı vı oranl arı nda deneyl er yapıl mı ştır.
Sonuçl ara göre ( Şekil 3. 17) katı/sı vı oranı nı n artışı na bağlı ol arak 1/ 100 katı/sı vı
oranı nda %12. 3 ol an yüzebilirli k veri mi ni n 1/ 12. 5 katı/sı vı oranı nda %36. 1’e
yüksel di ği gör ül mekt edir.
Sabit bakt eri konsantrasyonl arı nda ve sabit haci mde katı/sı vı oranı nı n arttırıl ması yl a
mal ze me mi kt arı art makta, dol ayı sı yl a bakt eri nin et ki si azal makt a ve kal kopiriti n
yüzebilirli k veri mi yüksel mekt edir.
4. 3. Denver Hücresi nde Yapıl an Çalış mal arı n İrdel enmesi
Halli mond hücresi nde, ol abil di ği nce safl aştırıl mı ş kal kopirit konsantresi kullanıl arak
bakt eri yel şartlandır manı n mi neral yüzeyi ne et kil eri ni n araştırıl dı ğı sist e mati k
deneyl er yapıl mı ştır. Bu çalış mal ar sırası nda, seçil en para metrel er; kal kopiriti n
yüzebilirli ği ni maksi mum öl çüde düşüren değerler bazı nda i ncel en mi ştir.
Bu böl ü mde; Mur gul t uvenan cevheri nden t ama mı 0. 210 mm boyut u altı nda
hazırl anmı ş nu mune, l aborat uvar koşull arı nda fl otasyona t abi t ut ul arak bir kal kopiritpirit t opl u sülfür konsantresi üretil mi ş, daha s onra kl asi k Denver fl ot asyon
hücresi nde kal kopirit-pirit sel ektif fl ot asyonunda bakt eri yel şartl andır manı n et ki si ni n
araştırıl dı ğı deneyl er yapıl mıştır.
Di rekt sel ektif fl ot asyon alt ernatifi nde t opl u sülfür konsant resi kireç il avesi il e ( pH:
9. 5- 10) öğüt ül dükt en sonra KAX il avesi il e t ek kade meli fl ot asyona t abi t ut ul muşt ur.
Pül p p H’sı nı n piriti n bastırıl ması na uygun ol duğu değerl erde (p H: 9. 5- 10)
gerçekl eştirilen deney sonuçl arı na göre ( Tabl o 3. 13); girene göre ağırlıkça %72. 7
oranı nda bir konsantrenin %18. 2 Cu; %41. 79 Fe ve %48. 42 S i çeri ği yle alı ndı ğı
gör ül mekt edir. Bu devrede ayrıl an ve ağırlı kça %23. 7 or anı ndaki artı k ür ününün
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bakır, de mi r ve kükürt i çeri kl eri sırası yl a %9. 29 Cu; %22. 91 Fe ve %15. 23 S ol arak
bul un muşt ur.
Bakt eri yel şartlandır ma sonrası nu mune, kireç il avesi il e pül pün p H’ sı 9. 5-10 ol acak
şekil de direkt fl ot asyon koşull arı aynen kull anıl arak kal kopirit-pirit sel ektif ayrıl ması
gerçekl eştiril mi ştir ( Tablo 3. 14).
Bu gr upt a yapıl an deneylerde i se; girene göre ağı rlı kça %58 or anı nda bir konsantre
%21. 40 Cu; %40. 7 Fe ve %45. 84 S i çeri ği il e alı nmı ştır. Bu devrede ayrıl an ve
ağırlı kça %42 or anı ndaki artı k ür ünün bakır, de mi r ve kükürt i çeri kl eri sırası yl a,
%8. 33 Cu, %31. 03 Fe ve %30. 41 S ol makt adır.
Denver hücresi nde yapıl an deneyl er birli kt e değerl endiril di ği nde; bakt eri yel
şartl andır ma sonrası fl ot asyon alt ernatifi nde artı k mi kt arı nı n %14. 7 oranı nda art ması,
kal kopirit-pirit ayır masında bakt eri yel şartlandır manı n pirit üzeri ndeki bastırı cı
et kisi ni

göst er mekt edir.

Kal kopirit

ve

pirit

mi nerall eri ni n t eori k

mi neral

bil eşi ml eri ndeki Fe ve S st oki yo metri k oranl arı na bakıl dı ğı nda da, artı k ür ünündeki
Fe ve S i çeri kl eri ndeki öne mli artışı n daha çok piriti n bastırıl mış ol ması ndan
kaynakl andı ğı değerl endiril mesi ni ol anaklı kıl maktadır.
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5. SONUÇLAR
Mur gul konsantrat ör ünden t e mi n edil en t uvenan cevher ve t esis konsantresi üzeri nde
kal kopirit-pirit mi nerall eri ni n sel ektif fl ot asyonu sırası nda bakt eri yel oksi dasyonun
et kisi ni araştır mak üzere gerçekl eştirilen çalış mal ar dan el de edil en sonuçlar aşağı da
ma ddel er hali nde veril mekt edir.
1. Kal kopirit ve pirit yüzeyl eri nde bakt eri yel şartl andır manı n i ncel endi ği ve
Halli mond hücresi ni n kull anıl dı ğı çalış mal ar da l aborat uvar koşull arında 5
kade meli t e mi zl e me yapıl arak ol abil di ği nce saflaştırıl mış, %30. 56 Cu i çeri kli
kal kopirit konsantresi kullanıl mı ştır.
2. Kal kopirit konsantresi nin mi kr oskobi k i ncel e mel eri nde konsantreni n ağırlı klı
ol arak kal kopiritten ol uştuğu, ayrı ca belirli oranda ser best pirit il e pirit-kal kopirit
ve pirit-silis bi çi mi nde bağlı tanel eri n bul unduğu gözl en mi ştir.
3. Safl aştırıl mış kal kopirit mi nerali ni n koll ekt örl ü ve koll ekt örsüz ort a ml ar da yüzey
yükü öl çü ml eri yapıl mı ştır. Bu öl çü ml ere göre büt ün p H ar alı kl arı nda kal kopirit
yüzeyi ni n negatif değerlerde ol duğu belirlenmi ştir. Lit erat ür araştır mal arı ndan
kal kopirit yüzeyi ni n el ektri ksel yükl eri ni n çok deği şken ol abil di ği ve genel bir
değerl endir meyi ol anaklı kıl abil ecek bir zet a pot ansi yel eğrisi bul unama mı ştır.
Di ğer yandan ksant atı n da anyoni k bir koll ekt ör ol duğu bili ndi ği nden, t ez
kapsa mı nda öl çül en zeta pot ansi yel değerl eri il e kal kopirit, ksant at i yonu
arası ndaki et kil eşi mi n literat ür veril eri ne uyu ml u ol arak ki myasal adsorpsi yon
ol duğu değerl endir mesi yapıl makt adır.
4. Halli mond hücresi deneyl eri nde t a ma mı 0. 210 mm boyut u altı nda ol an
konsantreni n 0. 038 mm boyut u ayrıl dı kt an sonra el de edil en –0. 210 +0. 038 mm
boyut

gr ubundaki

nu mune

kull anılmı ştır.

Deney

sonuçl arı nı n

değerl endiril mesi nde yüzen mal ze meni n, deneye gi ren mal ze meni n or anı ol arak
hesapl an mı ş “yüzebilirlik veri mi ” esası kull anıl mıştır.
5. Koll ekt örl ü ve koll ekt örsüz ort a mda Halli mond hücresi nde gerçekl eştiril en
deneyl er de kal kopirit yüzebilirli k veri ml eri nin ort a m p H’ sı na bağl ı ol arak
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birbiri ne benzer bir eğilimde ol duğu ayrı ca her i ki koşul da da p H 5- 7 arası nda
mi nu mu m değerl ere düştüğü i zl en mi ştir.
6. Bakt eri ni n kull anıl dı ğı deneyl er i çi n l aborat uvarl arı mı zda bir i nkübatör seti
kur ul muş; deneyl er de kull anıl an ve Al manya’ dan t e mi n edil en Thi obacill us
ferrooxi dans ( DS M 11477) t ür ü bakt eri ni n st eril ort a ml ar da eki mi, i nkübasyonu
ve deneyl ere hazırlı ğı aşa mal arı nda İ TÜ Ki mya Met al urji Fakült esi Gı da
Mühendi sli ği Böl ü mü Mi kr obi yol oji Laborat uvarı’ndan yararlanıl mı ştır.
7. Bakt eri yel şartlandır manı n kal kopirit üzeri ne et kileri ni n araştırıl dı ğı deneyl er de,
i nkübat ör

karıştır ma

hı zı,

i nkübat ör de

kondüsyonl a ma

süresi,

bakt eri

konsantrasyonu, fl ot asyon t ane boyut u ve katı/sıvı oranı deği şken para metrel er
ol arak seçil mi ştir. Bu gr upt a yapıl an deney sonuçları değerl endiril di ği nde;


Kal kopiriti n mi nu mu m yüzebilirli k veri mi, 200 dev/ dak’lı k i nkübat ör
karıştır ma hı zı nda el de edil mi ştir.



Kal kopiriti n mi nu mu m yüzebilirli k veri mi ne 2 saatli k kondüsyonl a ma süresi
sonucunda ul aşıl mı ştır.



Kal kopiriti n mi nu mu m yüzebilirli k veri mi ni sağl ayan bakt eri konsantrasyonu
106 bakt eri/ ml ol arak saptanmı ştır.



Kal kopiriti n mi nu mu m yüzebilirli k veri mi –0. 210+0. 038 mm boyut gr ubunda
el de edil mi ştir.



Kal kopiriti n mi nu mu m yüzebilirli k veri mi ne 1/ 100 katı/sı vı or anı nda
ul aşıl mı ştır.

8. Laborat uvar koşull arı nda hazırl anmı ş kal kopirit ve piritten ol uşan t oplu s ülf ür
konsantrel eri ne, Halli mond hücresi nde belirlenen değerl eri n ı şı ğı nda DENVER
fl ot asyon hücresi nde; doğr udan sel ektif ve bakt eri yel şartlandır ma sonrası sel ektif
fl ot asyon uygul a ması

gerçekl eştiril miştir.

Topl u sülfür

konsantrel eri nden

kal kopirit-pirit ayır masına yöneli k DENVER hücresi nde yapıl an deneyl er de,
ort a m pH’sı (9. 5- 10), kollekt ör ve köpürt ücü mi ktarl arı sabit t ut ul muşt ur.
9. Di rekt sel ektif fl ot asyon koşul unda girene göre ağırlı kça, %72. 7 oranında bir
konsantre %18. 2 Cu, %41. 79 Fe ve %48. 42 S içeri ği il e alı nmı ş, bu devreni n
ağırlı kça %23. 7 oranı ndaki artı k ür ününün bakır, de mi r ve kükürt i çeri kleri i se
sırası yl a; %9. 29 Cu, %22. 91 Fe ve %15. 23 S ol arak bul un muşt ur.
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10. Bakt eri yel şartlandır ma s onrası nda yapıl an selektif fl ot asyon devresi nde i se
girene göre ağırlı kça %58 or anı nda bir konsantre %21. 40 Cu, %40. 7 Fe ve
%45. 84 S i çeri ği il e alın mı ştır. Ağırlı kça %42 oranı ndaki artı k ür ünün bakır,
de mi r ve kükürt i çeri kl eri sırası yl a; %8. 33 Cu, %31. 03 Fe ve %30. 41 S ol arak
sapt an mı ştır.
11. Doğr udan ve bakt eri yel şartl andır ma sonrası gerçekl eştirilen sel ektif fl otasyon
sonuçl arı birli kt e değerl endiril di ği nde;
 Bakt eri yel şartlandır ma s onrası kal kopirit konsantresi ni n ağırlı kça oranı
%14. 7 ci varı nda düşer ken, bakır içeri ği ise %18. 20 den %21. 40’a çı kmı ştır.
 Bakt eri yel şartlandır ma sonrası ayrıl an artı k ür ünün bakır i çeri ği doğr udan
fl ot asyona göre %9. 29’ dan %8. 33’e düş müşt ür.
 Her i ki fl ot asyondan alınan artı k ür ünl eri ni n demi r ve kükürt i çeri kl erine
bakıl dı ğı nda bakt eri yel şartl andır ma sonucu alınan artı ğı n daha yüksek
de mi r ve kükürt ( %31. 03 Fe ve %30. 41 S) içer di ği gör ül mekt edir.
 Kal kopirit ve pirit mi nerall eri ni n t eori k mi neral bil eşi ml eri ndeki Fe ve S
st oki yo metri k oranl arı na bakıl dı ğı nda; bakt eri yel şartlandır ma sonr ası nda
alı nan artı k ür ündeki demi r ve kükürt i çeri kl eri ni n öne mli oranda artışı nın
fl ot asyonda

büyük

oranda

piriti n

bastırılması ndan

kaynakl andı ğı

anl aşıl makt adır.
12. Son yıll arda cevher hazırla ma pr osesl eri nde bakt eril eri n kull anı mı üzeri ne çok
sayı da çalış ma yapıl maktadır. Bakt eri yel oksi dsyon (şartl andır ma) ve bakteri yel
liç uygul a mal arı nı n pratikli ği ve çevresel et kil erini n ol ma ması gi bi avant ajları na
rağmen kı sıtlayı cı paramet rel er i çi nde çalışılması ve özelli kl e çok st eril
laborat uvar koşull arı nda eki mi ve gelişi mi öne mli dezavant ajı nı ol uşt ur makt adır.
Di ğer yandan bakt eri aktivasyonunu engell eyi ci ni teli kt eki çeşitli i yonl arı n et kisi
de bakt eri uygul a mal arı nı güçl eştiren bir fakt ör olma kt adır.
13. Tez

kapsa mı nda sı nırlı

laborat uvar

ol anakl arl a gerçekleştirilen çalış mal ar da kendi

ol anakl arımı zı n kull anı mı nda

öne mli

zorl ukl ar

yaşanmı ştır.

Gel ecekt e de bakt eri uygul a mal arı nı n günde mde kal acağı öngörüsü il e
donanı mlı bir l aborat uvarı n ol uşt ur ul ması bundan s onraki çalış mal arı daha et ki n
sonuçl ara ul aştırılabil eceği düşünül mekt edir.
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