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REFRAKTER ALTIN CEVHERLER N N BASINÇ 
OKS DASYONU

Günümüzde, serbest alt n cevherlerinin tükenmesiyle birlikte refrakter özellikteki cevherlere (do rudan siyanür liçinde 
<%90 Au kazan m ) olan ilgi sürekli artmaktad r. Sülfürlü minerallerin içerisinde kapan m halinde bulunan 
alt n/gümü ü aç a ç karmak amac yla sülfürleri oksitlemek için liç öncesi bas nç oksidasyonu, kavurma ve 
biyooksidasyon yöntemleri önerilmektedir. Bas nç oksidasyonu yüksek ilk yat r m/i letme maliyetlerine ra men yüksek 
etkinli i nedeniyle tercih edilmektedir. Bu çal mada, refrakter özellikte (siyanür liçinde <%74,4 Au) bak r içeri i 
nispeten yüksek (%0,30) piritik bir alt n cevherinin (d80=79 µm) siyanür liçi öncesinde piriti oksitlemek amac yla asidik 
bas nç oksidasyonu test edilmi tir. Bas nç oksidasyonunda s cakl k (180-220°C), oksijen bas nc  (pO2=5-10 bar), süre 
(30-120 dk.) ve asit konsantrasyonu (20-50 g/L H2SO4) parametrelerinin etkileri ara t r lm t r. Oksidasyon öncesi ön 
asit y kama i leminin de (20-50 g/L) etkisi ayr  olarak test edilmi tir. Bas nç oksidasyonunda s cakl k, oksijen bas nc , 
süre ve asit konsantrasyonundaki art  takip eden siyanür liçinde daha yüksek alt n kazan mlar na ula lmas n  
sa lam t r. Bas nç oksidasyonu sonunda elde edilen kat dan yap lan piritik kükürt (%S) ve XRD analizleri sülfür 
oksidasyonundaki art  desteklemektedir. Uygun ko ullarda; ön asit y kama i lemi (50 g/L H2SO4) sonras  otoklavda 
(220°C, 50 g/L H2SO4, 1 saat) bak r n %95,9'u uzakla t r lm t r. Takip eden siyanür liçinde (2 g/L NaCN) alt n n %
97,4'ü kazan lm t r. Elde edilen bulgular, bas nç oksidasyonu yönteminin bu çal mada kullan lan refrakter alt n 
cevherinden alt n kazan m n  art rmak (>%90) için kullan labilece ini ortaya koymu tur. 
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