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Özet 
 
Bu çalışmada, Rize ili Çayeli ilçesi Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’den temin edilmiş zenginleştirilmiş 

bakır konsantresine mekanik aktivasyonun süresi ve katı-bilye oranının etkisi incelenmiştir. 200 mesh 

elek altı olacak şekilde öğütülmüş numuneler, mekanik aktivasyon amacıyla gezegensel bilyalı 

değirmende 600 d/dk hızında 1/30, 1/50, 1/100 katı/bilya oranlarında çeşitli sürelerde aktivasyona tabi 

tutulmuştur. Numunelerin aktivasyon öncesi ve sonrası XRD ve SEM-EDS analizleri 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Sülfürlü bakır konsantresi, mekanik aktivasyon, SEM, XRD. 

 

 

Abstract  
 
In this study, the effect of the mechanical activation time and the ratio of solid-to-ball on enrihed copper 

concentrate from the Cayeli Copper Operations Inc., Cayeli district of Rize province. Samples milled to 

below 200 mesh sieves were activated for various periods of time at 1/30, 1/50, 1/100 solid-to-ball ratios 

at 600 rpm for planetary ball milling for mechanical activation. XRD and SEM-EDS analyzes of the 

samples were performed before and after activation.  
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1. Giriş  

 

Bakır, kurşun ve çinko gibi temel metallerin üretimi için en önemli kaynaklar, halen sülfürlü 

cevherler ve bunlardan flotasyon teknikleriyle elde edilen konsantrelerdir. Bakır elementi doğada 

metalik halde, sülfürlü ve oksitli minareleri halinde bulunabilmektedir. Ancak metalik halde 

bulunuşuna çok az rastlanırken, ağırlıklı olarak sülfürlü mineraller şeklinde bulunmaktadır [1]. 

Sülfürlü mineralleri içerisinde kalkopirit çoğu bakır maden yataklarının temel hammaddesini 

oluşturmaktadır. Kalkopirit mineralleri üzerine üzerine yapılan çalışmalar bu sebepten dolayı diğer 

bakır içeren minerallere kıyasla daha çok olmuştur [2]. 

 

Japonya'daki (Kuroko tipi) yataklara oluşumu bakımından benzerlik gösteren Çayeli yatağında iki 

tip masif sülfürlü cevher bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki (sarı cevher), ikincisi ise (siyah 
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cevher) olarak adlandırılmaktadır. Genel olarak sarı cevher, pirit (FeS2), kalkopirit (CuFeS2) ve az 

miktarda sfalerit (Zn(Fe)S) içerirken, siyah cevher ise esas olarak sfalerit, kalkopirit ve piritle 

birlikte tetrahedrit (Cu, Fe, Zn,-Ag)12Sb4S13, tennantit (Cu, Fe, Zn, Ag)12As4S13, bornit (Cu5FeS4), 

kovellin (CuS) ve galen (PbS) içermektedir. Kompleks sülfürlü cevherler için genel olarak siyah 

cevher terimi kullanılmakta olup her iki cevher tipinde var olan gang mineralleri ise kuvars (SiO2), 

barit (BaSO4), kalsit (CaCO3) ile bazı karbonatlar ve kil mineralleridir [3]. 

 

Ekstraktif metalürjide özel bir öneme sahip olan mekanik aktivasyon işlemi katı maddelerin 

mekanik aktivasyonu anlamına gelmektedir ve mekanokimyanın proseslerinden biridir. Smekal 

mekanik aktivasyon terimini “katının reaksiyona girme yeteneğinde artış sağlayan bir proses” 

olarak ifade etmektedir. Yapıda ya da kompozisyonda bir değişim mevcutsa bu mekanokimyasal 

bir prosestir. Mekanik aktivasyon reaksiyonu ilerletmekte ancak bu reaksiyonun oluşumu 

esnasında etki etmemektedir. Butjagin ise mekaniksel enerjinin etkisini üç ana görüş ile izah 

etmektedir: yapısal düzensizlik, yapı gevşemesi ve yapısal mobilite. Gerçek koşullar altında bu üç 

faktör bir katının reaktifliğine simultane olarak (eş zamanlı) etki etmektedir. Bu bilim adamı 

mekanik aktivasyonu katı yapısında stabil değişimler nedeniyle reaksiyon kabiliyetinde bir artış 

olarak tarif etmiştir [4,5]. Literatürde mekanik aktivasyonun sülfürlü bakır cevherlerinin 

çözünmesine katkı sağladığı ve ön işlem olarak önemli bir rol oynadığı açıklanmıştır [6,7]. 

 

Bu çalışmada, Rize ili Çayeli ilçesi Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’den temin edilmiş 

zenginleştirilmiş bakır konsantresine mekanik aktivasyonun süresi ve katı-bilye oranının etkisi 

incelenmiştir. 200 mesh elek altı olacak şekilde öğütülmüş numuneler, mekanik aktivasyon 

amacıyla gezegensel bilyalı değirmende 600 d/dk hızında 1/30, 1/50 katı/bilya oranlarında çeşitli 

sürelerde aktivasyona tabi tutulmuştur. 

 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 

Konsantre bakır, Rize ili Çayeli ilçesi Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’den temin edilmiştir.  Bakır 

konsantresini halkalı değirmende öğütüldükten sonra etüvde bekletilerek neminden arındırılmış ve 

akabinde mümkün olduğunca homojen hale getirilmesi için halkalı karıştırıcıda karıştırılmıştır. 

Sonraki tüm çalışmalar bu numune kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bakır konsantresinin XRF ile 

yapılan kimyasal analizi sonucu elde edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Bakır konsantresinin kimyasal analiz sonuçları 

 
 1  3 

Cu 13.05 Pb 0.38 

Fe 22.32 O 31.80 

S 20.80 Ba 1.50 

Zn 9.30 Diğer 0.65 

 

Öğütülen konsantre gezegensel bilyalı değirmen (Fritch Pulverisette 6) kullanılarak aktive 

edilmiştir. Öğütme işleminin gerçekleştiği haznenin iç cidarı ve bilyalar aşınmaya dayanıklı ve sert 

tungsten karbürden (WC) olup konsantre 200 mesh (63 mikron) elek altı olacak şekilde 
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öğütülmüştür.  

 

Farklı parametrelerde yapılan mekanik aktivasyon çalışmaları için XRD analizi yapılarak kristal 

yapıda meydana gelen bozulmalar incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre kristal yapının en çok 

bozulduğu mekanik aktivasyon şartları belirlenerek, bu koşullar optimum aktivasyon şartları olarak 

belirlenmiştir. XRD çalışmaları Rigaku marka D/MAX/2200/PC model X-ışını cihazı ile 

yapılmıştır. 

 

Numunelerin JEOL marka JSM 6060 LV model Taramalı Elektron Mikroskobu’nda farklı 

büyütmelerde yüzey morfolojisine bakılarak, yüzey topografileri ve boyutları hakkında bilgi 

edilmiştir. 

 

 

3. Bulgular ve Tartışma 

 

Şekil 1’de bakır konsantresine ait XRD analizi sonucu verilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere 

konsantre büyük çoğunlukla kalkopirit ve piritten meydana gelmektedir. Bununla birlikte 

konsantrede sfalerit, demir sülfür, galen ve tetrahedrit fazlarına da rastlanılmıştır.  

 

 
Şekil 1. Numunenin XRD analizi 

 

Aktive edilmemiş numune (Şekil 1) ile 600 d/dk, 1/20 katı/bilye oranında 2 saat aktive edilen (Şekil 

2a) numunenin XRD analiz sonuçları karşılaştırıldığında, θ = 30°’de bulunan bakır (kalkopirit) 

mineralini temsil eden en yüksek şiddetteki pikinin şiddet değerinin 1700’lerden 400 civarına 

düştüğü, 600 devirde 2 saat süreyle mekanik aktivasyonun mineralin kristal yapısını deforme 

ederek kısmi amorflaşma sağladığı açıktır. 

 

Daha fazla amorflaşma sağlamak için, mekanik aktivasyonun koşulları değiştirilerek, optimum 

şartları bulmak için çalışmalar yapıldı. Mekanik aktivasyon süresi 2 saat, aktivasyon hızı 600 

devir/dk da sabit kalmak koşuluyla cevher sırasıyla 1/20, 1/30 ve 1/50 katı/bilye oranlarında 

mekanik aktivasyon işlemine tabi tutuldu. Şekil 2’de katı/bilye oranının mekanik aktivasyona etkisi 

XRD analizi neticesinde incelendi. 
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Şekil 2. Konsantre/bilye oranına göre yapılan mekanik aktivasyon sonrası XRD analizleri: a) 1/20, b) 1/30, c) 1/50 

 

Sürenin 2 saat ve devrin 600 d/dk’da sabit tutulup katı/bilye oranları değiştirilerek yapılan XRD 

analiz sonuçlarında θ = 30°’de bulunan bakır pikinin boyu karşılaştırıldığında (Şekil 2a,b,c), 

1/20’de 400’lerde olan pikin şiddet değerinin 1/30’da 370’lere düştüğü, 1/50 katı/bilye oranında 

ise değerin 450’lere çıktığı gözlenmiştir. 1/50 oranında aktivasyonun azalmasının, sabit hazne 

hacminde artan bilye sayısına paralel olarak bilyeler arasında daha azalan çarpışma mesafesinden 

dolayı bilya darbe etkisinin azalması nedeni ile deforme olmayan minerallerin bir önceki orana 

göre daha fazla olması yada bilyalar arasında kalan katı miktarının azalması nedeni ile bilyalar 

arası boşlukta kalan katı oranının diğerlerine göre oransal olarak daha fazla olması ve darbeye 

maruz kalan miktarın azalmasından olabilir. Bu da önemli bir sonuç olarak bilya/numune miktarı 

oranının fazla artırılmasının önemini ortaya koymaktadır. 

 

Maksimum amorflaşma gösteren noktanın katı/bilye oranının 1/30 olduğu noktada gerçekleşmesi 

nedeni ile optimum aktivasyon oranının bu oran olduğuna karar verilmiş, bu oran sabit tutularak 

aktivasyon süresi değiştirilmiştir. 4 ve 6 saat mekanik aktivasyon işlemi uygulanmış numunelerin 

XRD sonuçları Şekil 3 ’te görülmektedir. 600d/dk ve 1/30 katı/bilye oranında sırasıyla 2, 4 ve 6 

saat mekanik aktivasyona tabi tutulan numunelerin en yüksek şiddetteki kalkopirit bakır pikinin 

sayımları karşılaştırıldığında sırasıyla 370, 550 ve 600 olduğu görülmüştür. Katı/bilye oranı 1/30 

olarak sabit tutulup süre artırıldığında pik sayımlarının artması yapıdaki daha fazla kristalin yapının 

varlığının dolayısıyla da uzun süreli dış deformatik etkinin katı fazda yeniden kristalleşmelere 

neden olduğunun göstergesidir. 

 

 

a b 

c 



 

H.GUL et al./ ISITES2017 Baku - Azerbaijan  1723  

 

 

 

  
Şekil 3. Konsantrenin 1/30 katı/bilye oranına göre: a) 4 saat, b) 6 saat süre ile yapılan mekanik aktivasyon sonrası 

XRD analizleri 

 

Aktive edilmemiş (orjinal) numune ve katı/bilye oranları 1/20, 1/30 ve 1/50 koşullarında aktive 

edilmiş numunelerin SEM görüntüleri Şekil 4’te verilmiştir. 

 

  
 

  
Şekil 4.  a)Mekanik aktive edilmemiş; b) 1/20, c) 1/30, d) 1/50 katı/bilye oranında mekanik aktivasyon sonrası 

konsantrenin SEM görüntüleri 

a b 

a b 

c d 
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Şekil 4’ te görüldüğü gibi öğütülmüş ancak aktive edilmemiş cevhere göre aktive edilmiş tanelerin 

daha küçük, daha homojen ve daha küresele yakın taneler oldukları görülmektedir. Bu da 

partiküllerin, küçülmenin yanı sıra bilyelerin arasındaki boşlukların şekline uyma eğilimlerini 

göstermektedir. Şekil 4c ’de 1/30 katı/bilye oranında 2 saat süreyle aktive edilmiş numunenin 

partikül boyutu 1/20 ’ye göre daha da küçülmüştür. Ayrıca partiküllerin de daha homojen ve genel 

anlamda daha ince hale geldiği (bazı iri partiküller bulunsa da), anlaşılmaktadır.  

 

1/30 katı/bilye oranında artan sürelerde numunelerin SEM görüntüleri incelenmiş ve sonuçlar Şekil 

5’te verilmiştir. 

 

  
Şekil 5.   1/30 katı-bilye oranında a) 4 saat, b) 6 saat mekanik aktivasyon sonrası konsantrenin SEM görüntüleri 

 

Şekil 5 den görüldüğü gibi artan aktivasyon süresi ile numunelerin genel anlamda boyutlarının 

daha iri olmaları, ideal aktivasyonun 1/30 da 2 saatlik sürede yapılan olduğunu ispatlamaktadır. 

Bunun sebebi, artan sürede amorflaşmadan ziyade partikülerin aglomere olma eğilimi ve bu 

sebeple aktivasyon şiddetinin daha az olması şeklinde açıklanabilir. 

 

 

Sonuçlar 

 

Mekanik aktivasyon süresinin ve katı-bilye oranının Çayeli sülfürlü konsantresine etkisi 

incelenmiştir. Yapılan SEM ve XRD testleri neticesinde optimum şartların 1/30 katı/bilye oranına 

sahip numunelerde ve 2 saatlik aktivasyon sürelerinde elde edildiği sonucuna varılmıştır. Artan 

bilye oranının ve aynı zamanda mekanik aktivasyon süresinin mekanik aktivasyona olumsuz yönde 

etki ettiği gözlemlenmiştir. Artan bilye oranının çarpışma mesafesini azalttığından dolayı 

amorflaşma miktarında azalma meydana gelmiştir. Artan sürelerde ise numunelerin tekrar 

aglomerasyon eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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