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CEVHERDEN ÇIKILARAK ELOE EDİLEN ÇÖZELTİDEN BAKIR, KOBALT V/E DEMİR AYRILMASI 
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Değişik otoklav koşullarında sülfürleme işlemleri sonucu elde edilen 
yaklaşık bir kilogram numune 600 °C de altı saat kavrulmuştur. Kavurma sonu
cu çözelti ortamına alman bakır, kobalt ve demir miktarlarının 30,6 g, 1,8g 
ve 2,2 g oldukları belirlenmiştir.

Bu çözeltinin toplam hacmi iki litre olup pH’sı 2,2 olarak bulunmuştur.
Bu çözelti, buharlaştırılarak hacmi 600 mİ ye getirilmiş ve bakırca doymuş 
bir çözelti elde edildiğinde çözeltinin pH’sı î,!* bulunmuştur. Ayrıca bir 
miktar FeCOH)^ çökmüştür. Bu olaylar

2 Fe2+ + 1/2 02 + 5 HgO ---2 Fe(0H>3 + U H+

reaksiyonu sonucu meydana gelmektedir.
Bakırın elektrolitik ayrılmasında çözeltiden demirin ayrılması, bakırın 

verimini artırdığı

Cu + 2 Fe3+ ^--a*. Cu2+ + 2 Fe2+

reaksiyonundan bilinmektedir. Buharlaştırma işlemi, çözeltinin pH sının 
düşmesi ve bir miktar demir ayrılması bakımından yararlı olmuştur.

Çözeltiden bakır, kobalt ve demir ayrılması işleminin birinci aşamasında 
2,95 V luk sabit bir potansiyelde yaklaşık 0,4 A lik akım şiddetiyle elektro
liz yapılmıştır. Elektroliz işlemi, çözeltinin mavi renginin pembe renge dö
nüşmesine kadar sürdürülmüştür. Elektroliz, Pt elektrotlarla yapılmıştır. 
Katotta toplanan bakır HNO-j te çözülerek AAS (Uarian Techtron 1200 Model) ile 
analiz yapılmış ve bakırın yanında kobalt ve demir bulunmadığı saptanmıştır.

Bakırı ayrılan çözelti kurulağa kadar buharlaştırılmıştır. Çözelti asidik 
olduğundan dolayı elde edilen katı atık içinde bir miktar HgSO^ kalmıştır. Bu 
numuneden alınan birer ve beşer gramlık tartımlar 600 DC, 625 °C, 650 DC,
675 DC ve 700 °C sıcaklıklarda kavurma işlemine tabi tutulmuştur. Sıcaklığın 
artmasıyla numunede bulunan FeSO^ m  bozunarak Fe^O^'e dönüştüğü ve bunun da 
suda çözÜTTHTEsirtten yararlanarak kobalt yanında bulunan demirin Fe(OH)^ halin
de ayrılması mümkün olmuştur.

En uygun sıcaklık ve kavurma süresinin 675 DC ve dört-beş saat olduğu 
saptanmıştır. Bu yöntemle bakır, kobalt ve demir birbirinden ayrılarak bakır 
elementel halde ve kobalt da CoSO^ şeklinde elde edilebilmektedir.


