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	Aşağı Açılır Kutu1: [Maden Mühendisliği]
	yeri: KTÜ UZEM Sınav Salonu
	Text1: Sadiye KANTARCI
	Text12: YÜZEY AKTİF REAKTİFLERLE LİÇ ÇÖZELTİLERİNDEN CIVANIN UZAKLAŞTIRILMASI
	Text20: Son yıllarda hızla artan dünya altın üretiminde siyanürleme en yaygın üretim yöntemi olmakla beraber dikkate değer bir miktarı halen amalgamlama ile yapılmaktadır. Düşük oluşum sıcaklıklı Au yataklarında ve amalgamlama atıklarda bulunan Hg, siyanürleme prosesinde çözünerek çevresel ve ekonomik açıdan birçok olumsuzluklara neden olmaktadır. Siyanür çözeltilerinden Hg'nın selektif olarak hızlı ve düşük maliyetli ayırma yöntemlerinin araştırılması ve kararlı hale getirilmesi önem kazanmıştır.Bu çalışmada, öncelikle çöktürmede kullanılacak reaktif türü belirlenerek reaktif konsantrasyonu, süre, pH, sıcaklık gibi parametrelerin Hg giderimi üzerine etkisi araştırılmıştır. İşlem sonucunda elde edilen ürünlerin karakterize edilmiştir. Ayrıca, amalgamlama atığının siyanürleme çözeltisine prosesin uygulanabilirliği test edilmiştir. Çalışma sonucunda; çöktürücü dozajı, pH ve sıcaklığın reaktif karbon zincirine bağlı olarak Hg uzaklaştırma veriminde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Au, Ag ve Cu'ın Hg uzaklaştırma verimini etkilemediği ve ksantat ile herhangi bir çökelek oluşturmadığı tespit edilmiştir. En iyi sonuç KEX ile elde edilmiş ve Hg %99,95 verimle 10000 ppb'den 5,20 ppb'ye indirilmiştir. Çökelek olarak kararlılığı yüksek metazinober (-HgS)'in oluþtuðu belirlenmiþtir. Amalgamlama atýðýnýn siyanürleme çözeltisinden 8,1E-05 mol KEX kullanýlarak %99,23 verimle Hg 9539 ppb'den 73 ppb'ye düþürülebilmiþtir.Sonuç olarak siyanürleme çözeltilerden ksantatlar ile yüksek verimlerle ve seçimli olarak Hg'nýn uzaklaþtýrýlarak stabilize edilmesinin mümkün olduðu belirlenmiþtir. 
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