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Abstract  
 
The roasting process carried out at high temperatures is applied in all of the zinc production methods 

from the ores. In hydrometallurgical process, concentrated zinc ore after roasting is leached treated with 

hydrometallurgy processes containing multistage leaching at high temperature. In the present study, 

complex Zn sulfide ore of Rize region in Turkey was leached with a single stage hydro-

electrometallurgical process.  Complex Zn ore was anodically leached in the sulfuric acid solution using 

original and mechanically activated samples. In the anodic oxidation leaching studies, the effects of 

mechanical activation, leach temperature and applied voltage were examined in the different conditions. 

Finally, obtained solutions were analyzed with AAS and zinc extraction efficiencies were calculated. 
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1. Giriş  

 

Günümüz cevherleri artık doğrudan izabeye müsait yüksek tenörlü, saf cevherler olmaktan çıkmış, 

polimineralizasyon belirleyen kompleks, düşük tenörlü cevherler görünümü almıştır. Gelişim 

trendi, cevherlerin ihtiva ettiği mümkün bütün metalik değerlerin kazanılması yoluyla yeterli bir 

ekonomik imkânın yaratılması gerekeceği, bazı hallerde daha bugünden gerekli olmaya başladığı 

merkezindedir [1].  

 

Cevher yataklarının oluşumuna paralel olarak, Türkiye’de çinko cevher ve konsantreleri oksitli ve 

sülfürlü olarak bulunmaktadır. Kuzey Türkiye kesiminde bakır, kurşun, çinko mineralleşmeleri 

çoğunlukla Doğu Karadeniz yöresinde bulunmaktadır. Mineralleşmeler masif sülfür, saçılmış 

stockwork şekilde olup başlıca cevher mineralleri pirit, kalkopirit, sfalerit ve galendir [2]. Oluşumu 

açısından Japonya'daki (Kuroko tipi) yataklara benzerlik gösteren Rize-Çayeli yatağında iki ana 

tip masif sülfürlü cevher bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan ilki (sarı cevher), ikincisi ise (siyah 

cevher) olarak adlandırılmaktadır. Sarı cevher genel olarak pirit (FeS2), kalkopirit (CuFeS2) ve az 

miktarda sfalerit (Zn(Fe)S) içermektedir. Kompleks sülfürlü cevherler için genel olarak siyah 

cevher terimi kullanılmakta olup, 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 [3]. 
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Çinko üretiminde, cevher veya konsantrenin kavrularak(1000-1100 oC) çinkonun oksit haline 

getirilmesi, uygulanan bütün çinko izabe metotlarında ilk işlemdir. Daha sonra pirometalurji 

yönteminde redüksiyon yapılırken, liç-elektroliz metotlarında ise iki ana kademe mevcuttur. 

Kalsinedeki çinkoyu asitli ortamda çözündürerek liç yaparak çinkoyu çözeltiye geçirdikten sonra 

ikinci kademede ise elektroliz yolu ile çözeltiden çinko metalini redükleyerek katot üzerinde 

toplayıp metalik halde elde etmektir [4]. Bu yöntemin çok önemli olan sakıncalı yanı, yüksek 

sıcaklıklarda yapılan kavurma işlemi sonucu açığa çıkan zararlı gazların çevreye verdikleri 

zarardır. Her ne kadar kavurma yöntemleri halen dünyanın her tarafında kullanılmakta ise de, bütün 

araştırmalar kavurma işlemini sırf bu sebepten devreden çıkarmaya yöneliktir [5]. 

 

Cevherlerin anodik oksitlenmesi ile çinko üretimi son yıllarda araştırılan alternatif bir prosestir. 

Yapılan bir çalışmada vanadyum cürufunun asidik çözeltide anodik oksitleme yöntemi ile liç 

işleminin geliştirilmesi çalışılmıştır. Anodik oksitleme liç sisteminde 500 ml’lik beher, plaka 

benzeri titanyum anot ve katot, manyetik karıştırıcı ve DC güç kaynağı kullanılmıştır. 250 g/L katı 

konsantrasyonu, % 40 H2SO4 çözeltisinde , 0,4 A anot akımı, 2,8-3 V potansiyel, 20 mm elektrot 

aralığı, 75oC sıcaklık ve 4 saat koşullarında yapılan anodik oksitleme liç çalışmalarında %75,64 

çözünme verimi değerine ulaşılmıştır. Anodik oksitleme ile çözeltideki cevher parçalarının anot ile 

çarpışması ile direkt olarak oksitlendiği, çözeltideki Mn3+, Fe+3 ve H2O2 gibi ürünlerin vanadyumu 

dolaylı oksitlediği liç mekanizmasında gösterilmiştir. Direkt liç ile kıyaslamalı yapılan çalışmada 

oksidasyon çözünmeyi kolaylaştırmıştır ve liç prosesinin verimini önemli ölçüde arttırmıştır [6]. 

Atık devre kartlarındaki metal tozlarının anodik oksitleme ile liçi için de bir proses geliştirilmiştir. 

Elde edilen liç çözeltilerinden CuSO4.5H2O kristalleri konsantre edilmiştir. Metal tozlarının 

kimyasal kompozisyonu %86,1 Cu, %2,23 Sn, %1,18 Pb, %0,27 Al, %0,16 Fe, %0,019 Ag, 

%0,011 Pd, %0,039 Ni, %0,0052 Mn, %0,0079 Au, %0,02 Zn ve %9,86 diğerleri bulunmuştur. 

Deney ekipmanları oksijen cihazı, manyetik karıştırıcı, DC güç kaynağı, grafit anot, paslanmaz 

çelik katot ve anot ile katotu birbirinden ayırmak için anyonik membrandan oluşmaktadır. 12 g 

NaCl, 9 g CuSO4.5H2O, 300 mL H2SO4 çözeltisi, 25 oC, 800 A/m2 ve 3,5 saat liç süresi koşullarında 

yapılan anodik oksitleme liç prosesinde en yüksek liç verimine ulaşılmıştır. Aynı koşullarda Cu2+ 

ve hava oksidantı varlığında yapılan direkt liç işleminde en yüksek verim 5,5 saat liç süresinde 

gerçekleştirilmiştir. Böylece, anot tarafından üretilen O2 ve HClO bakırın çözünmesini 

hızlandırdığı sonucuna ulaşılmıştır [7]. 

 

Bu çalışmada kompleks sülfürlü çinko cevherinden anodik oksitleme prosesi ile çinko kazanımı 

araştırılmıştır. Kavurma gibi bir ön işlemin uygulanmadığı dolayısıyla zararlı gazların üretilmediği 

ve düşük sıcaklıklarda uygulanan anodik oksitleme prosesinde mekanik aktivasyon, uygulanan 

voltaj ve sıcaklık parametrelerinin çinko çözünme verimine etkileri incelenmiştir.  

 

2. Malzeme ve Yöntem 

 

2.1. Malzeme 

 

Çalışmada Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’ den konsantre halde temin edilen cevher örnekleri 

kullanılmıştır. Cevher homojenizasyon için halkalı değirmende öğütülüp 200 mesh elek altına 

elenmiştir. Numuneler mekanik aktivasyon çalışmaları için 1/30 katı/bilye oranında, 600 devir/dk 

ve 2 saat koşullarında Fritch marka gezegensel bilyalı değirmende WC bilyalar ile aktivasyon 
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işlemine tabi tutulmuştur. Mekanik aktive edilmiş konsantre cevherin XRF ile kimyasal analizi 

yapılmıştır. Cevherin kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. Konsantre cevherin kimyasal analizi 

 

Element Zn Fe S Cu Pb O Ba Diğerleri 

% 9,30 22,32 20,80 13,05 0,58 31,80 1,5 0,65 

 

 

2.2. Yöntem 

 

Direkt liç çalışmaları ile anodik oksitleme liç çalışmalarının farkının izlenebilmesi için öncelikle 

direkt liç çalışmaları yapılmıştır. Mekanik olarak aktive edilmiş ve aktive edilmemiş numuneler 

kullanılarak herhangi bir ön termal işlem uygulamaksızın hava üflemeli bir sistem ile direkt liç 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Deneylerin tümü 3 M sülfürik asit çözeltisi, 25 - 75°C sıcaklık, 30 

sıvı/katı oranı, 300 devir/dk karıştırma hızı, 2 saat liç süresi ve 5 L/dk hava debisi koşullarında liç 

yapılmıştır.  

 

Anodik oksitleme yöntemi ile yapılan liç deneylerinde, DC güç kaynağı, liç kabı, ısıtıcı karıştırıcı 

ve asidik ortamda çözünmeyen metal elektrotlardan oluşan liç ünitesi kullanılmıştır. Deneylerin 

tümü 3 M sülfürik asit çözeltisi, 25°C sıcaklık, 30 sıvı/katı oranı, 300 devir/dk karıştırma hızı ve 2 

saat liç süresi koşullarında anodik olarak oksitlemeyle yapılmıştır.  

 

Çalışmalar sonunda elde edilen çözeltiler Atomik Adsorpsiyon Spektrometresi ile analiz edilmiştir. 

Mekanik aktivasyon, uygulanan voltaj ve sıcaklık parametrelerinin çözeltiye geçen çinko verimine 

etkisi incelenmiştir. 

 

3. Bulgular 

 

3.1. Direkt liç çalışmaları 

 

3.1.1. Mekanik aktivasyonun ve sıcaklığın çözünme verimine etkisi 

 

Liç çalışmaları, aktivasyonun ve sıcaklığın etkisini incelemek için mekanik olarak aktive edilmiş 

ve aktive edilmemiş numuneler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler Yöntem kısmında 

belirtilen koşullarda yapılmıştır. Elde edilen çözünme verim değerleri Tablo 2 ’de görülmektedir.  
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Tablo 2. Direkt liç çalışmalarında mekanik aktivasyonun ve sıcaklığın Zn çözünme verimine etkisi 

 
Numune Sıcaklık % Zn çözünme verimi 

Aktive edilmemiş 25ºC 25,52 

Aktive edilmiş 25ºC 65,16 

Aktive edilmemiş 50ºC 32,52 

Aktive edilmiş 50ºC 80,35 

Aktive edilmemiş 75ºC 57,84 

Aktive edilmiş 75ºC 88,86 

 

Tablo 2’de mekanik aktivasyonun ve sıcaklık artışının Zn çözünme verimine etkileri 

görülmektedir. 25 ºC’de hava vererek sülfürlü Zn konsantrelerinin liç edilmesi durumunda 

aktivasyonun yapıldığı numunede Zn çözünme verimi aktive edilmemiş numuneye göre yaklaşık 

2,5 kat artmıştır. S. Demirel tarafından aynı cevher kullanılarak yapılan bir çalışmada da, mekanik 

aktive edilmiş sülfürlü kompleks cevherinin ≥10 L/dk hava debisinde, 100 ºC’de otoklav 

kullanmadan asit liçinde %96,7 bakır kazanımı elde edilmiştir. Aktive edilmemiş ve hava eklemesi 

olmadığı otoklavsız şartta bakır verimi %1,69 değerindedir [3]. Liç sisteminde havanın dolayısıyla 

oksijenin gerekliliği aşağıdaki reaksiyonlarda görülmektedir.  

 

ZnS + H2SO4 + 1/2O2→ ZnSO4 + S0 + H2O                                                                                 (1) 

ZnSO4→ Zn2+ + SO4
2−                                                                                                                    (2) 

 

 
 

Şekil 1. Direkt liç çalışmalarında sıcaklığın Zn çözünme verimine etkisi. 

 

Şekil 1 ’de hem mekanik aktivasyonun hem de sıcaklığın liç verimi üzerine pozitif etkisi 

görülmektedir. Sıcaklık arttıkça çözünme verimi artmaktadır. Aktivasyonun liç verimi üzerine 

pozitif etkisi literatürde birçok çalışmada da ortaya konmuştur. Aktivasyon sonrası kristal yapıda 

oluşan kusurlar, amorflaşma ve artan yüzey alanı çözünmede ciddi bir verim artışına neden 
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olduğunu ortaya koymaktadır [8]. Aktivasyonun etkisinin düşük sıcaklıklarda daha fazla olduğu da 

gözükmektedir. Aktive edilmemiş numuneye göre aktive numunenin liç verimi artışı 25ºC ’de 

yaklaşık 2,5 kat iken 75ºC ’de ise 1,5 kat olduğu gözlemlenmiştir. Analizler sıcaklığın yüksek 

olduğu şartlarda liç verimi üzerine aktivasyon etkisinin biraz azaldığını, sıcaklığın biraz daha etkili 

bir parametre olduğunu göstermektedir. 

 

3.2. Anodik oksitleme yöntemi ile liç çalışmaları  

 

3.2.1. Voltajın liç çözünme verimine etkisi 

 

Anodik oksitleme liç çalışmalarında uygulanan voltajın liç verimine etkisini incelemek için 

mekanik olarak aktive edilmiş numuneler kullanılarak havasız ortamda liç işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Deneyler Yöntem kısmında belirtilen koşullarda yapılmıştır. Elde edilen Zn 

çözünme verimi değerleri Şekil 2 ’de görülmektedir.  

 

 

 
Şekil 2. Anodik oksitleme ile liç çalışmalarında uygulanan voltajın Zn çözünme verimine etkisi. 

 

Şekil 2’de uygulanan voltajın arttırılmasının Zn çözünme verimini başlangıçta arttırdığını ve 3 V 

değerinin üzerine voltajın arttırılması ile çözünme veriminin azaldığı görülmektedir. Liç 

sisteminde anot çözünmeyen elektrot olduğundan yükseltgeme ve O2 çıkışı çözeltideki OH- 

iyonları ile gerçekleşen reaksiyon yoluyla sağlanmıştır. Reaksiyonlar sayesinde çıkan oksijen çinko 

sülfürlerin çözünmesinde etkili olmaktadır. Anotta kükürt ve diğer iyonlara ait reaksiyonların peşi 

sıra aşağıdaki gibi meydana geldiği ifade edilebilir: 

 

4OH- → 2H2O + O2 + 4e-                                                                                                               (3) 

2S + O2 + 2OH- → S2O3
2- + H2O                                                                                                   (4) 

S2O3
2- + 2O2 + 2OH- → 2SO4

2- + H2O                                                                                          (5) 

1/2O2 + H2O + 2e- → 2OH-                                                                                                           (6) 
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Anodik oksitleme ile yükseltgen ortam oluşturulmak istenen liç ortamında, 3 V değerinden sonra 

çözünme veriminin düşmesinin nedeni; partikül yüzeyinde oluşan elementel kükürdün 

pasivizasyon etkisi göstererek difüzyon hızını düşürmesi ve metallerin ekstraksiyonunu önemli 

ölçüde etkilemesi olabileceği gibi artan gerilim ile açığa çıkan daha fazla O2 ’in anot yüzeyinde bir 

bariyer tabakası oluşturması ve sıvının (konsantrenin) anot yüzeyine gidişinin engellenmesi olabilir 

[8, 9].  

 

3.2.1. Sıcaklığın liç çözünme verimine etkisi 

 

Anodik oksitleme liç çalışmalarında sıcaklığın liç verimine etkisini incelemek için mekanik olarak 

aktive edilmiş numuneler kullanılarak havasız ortamda liç işlemleri gerçekleştirilmiştir. Deneyler 

3 M sülfürik asit çözeltisinde, 30 sıvı/katı oranı, 300 devir/dk karıştırma hızı, uygulanan voltaj 3 V 

ve 2 saat liç süresi ve 25-75 °C liç koşullarında yapılmıştır. Elde edilen Zn çözünme verimi 

değerleri Şekil 3 ’te görülmektedir.  

 

 
Şekil 3. Anodik oksitleme ile liç çalışmalarında sıcaklığın Zn çözünme verimine etkisi. 

 

Şekil 3’te sıcaklığın artması ile Zn çözünme veriminin arttığı görülmektedir. 75°C sıcaklıkta 

uygulanan liç işleminde çözünme verimi maksimum çözünürlüğe ulaşmıştır. Sıcaklık liç 

işlemlerinde ciddi etki etmektedir. Çeşitli bileşikler artan sıcaklıkta daha fazla çözünme özelliği 

gösterir. Maddeye verilen ısı, çözünmeyi kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle anodik 

oksitlemeyle yükseltgenememiş kükürdün de artan sıcaklıkla yükseltgenmesi sonucu %100 

çözünme verimlerine ulaşıldığı düşünülmektedir. Literatürde ve anodik oksitleme dışındaki bir 

önceki çalışmalarda da sıcaklığın bu etkisi benzer bir şekilde gerçekleşmiştir [10]. 

 

 

Sonuçlar 

 

Bu çalışma ile Karadeniz Rize bölgesi sülfürlü kompleks cevherlerinden çinko eldesinde hidro-

elektro metalurjik bir proses olan anodik oksitleme liç işlemi ile kavurma gibi ön işlemler 
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uygulanmadan çok kademeli ve yüksek sıcaklık (hidrometalurjik-pirometalurjik) şartlarında 

çözündürme yerine atmosferik koşullarda, düşük sıcaklıklarda, daha az enerji harcayarak, çok 

yüksek bir verimle kolaylıkla çinkonun çözündürülebileceği tespit edilmiştir. 

 

Direkt liç çalışmaları ile orijinal konsantre kullanılarak, 3 M sülfürik asit çözeltisinde, 30 sıvı/katı 

oranı, 300 devir/dk karıştırma hızı, 2 saat liç süresi ve 5 L/dk hava debisi koşullarında yapılan liç 

çalışmalarında Zn çözünme verimi 25ºC sıcaklıkta  % 25,52 iken 75ºC sıcaklıkta % 57,84 olarak 

elde edilmiştir. Aynı şartlarda mekanik aktive edilmiş numuneler kullanılarak yapılan liç 

çalışmalarında Zn çözünme verimi 25ºC sıcaklıkta  % 65,16 iken 75ºC sıcaklıkta % 88,86 olarak 

elde edilmiştir. 

 

Anodik oksitleme yöntemi ile yapılan liç çalışmalarında mekanik aktive numuneler kullanılarak, 

hava vermeksizin, 3 M sülfürik asit çözeltisinde, 25ºC sıcaklık, 30 sıvı/katı oranı, 300 devir/dk 

karıştırma hızı, uygulanan voltaj 3 V ve 2 saat liç süresi koşullarında yapılan liç çalışmalarında Zn 

çözünme verimi % 82,33 olarak elde edilmiştir. Aynı şartlarda 75ºC sıcaklıkta % 100 çözünme 

verimi değerine ulaşılmıştır. Sonuçlar sülfürlü kompleks cevherlerden anodik oksitleme liç 

işleminin, SO2 gibi zararlı gazların çıkışı gözlenen, çok kademeli yüksek sıcaklık (1000oC) 

proseslerini içeren çinko üretim proseslerine göre çevreye duyarlı, alternatif bir proses olduğunu 

göstermektedir.  
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