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Balar konverter curufa Önemli miktarda bakır ve kobalt ihtiva eder.Konverter curufundan 
bu metallerin kazanılması İçin çeşitli metotlar araştırılmıştır. Bu metotların ekserisi asit, amonyak 
ve siyanür çözeltileriyle liç işlemlerine dayanmaktadır. Diğer bazı metotlarda da curuf; pirit, 
amonyum sülfat ve sülfürik asit gibi maddelerle sülfatlaştıncı kavurmaya tabi tutulmaktadır.Bu 
çalışmada Ergani Bakır İşletmeleri konverter curufundan demir-İD- sülfat kullanılarak kavurma 
ve liç işlemleri ile değerli metallerin kazanılma şartlan araştırılmıştır.

Çalışmada kullanılan konverter curufunun %  52 Fe; %  2,6 Cu; %  4,90 S; 3600 m g/kg Co; 
450 mg/kg Ni ve 4250 m g/kg Zn ihtiva ettiği bulunmuştur. Mineralojik analizlerde curufta 
fayaüî, manyetit ve kovellit bulunduğu tespit edilmiştir. Konverter curufundan kıymetli metalleri 
ekstrakte edebilmek maksadıyla curufa uygulanan işlemler ve bu işlemlerdeki optimum şartlar 
altında elde edilen sonuçlar Şekil’de toplu olarak verilmiştir.

Konverter curufunun %  79,7 Fe2(S04)3  içeren bir demir-III-sülfat hidrat ile 1/1 ağırlık 
oranında kanştınlıp 120 dakika süreyle 500°C'de kavrulmasıyla elde edilen kalsineden, su liçi 
ile bakırın % 92,80'i ekstrakte edilebilirken kobalt, nikel ve çinkonun sırasıyla yaklaşık %  38; 
%13 ve %59'u çözeltiye alınabilmektedir. Bu şartlarda ortamdaki demir yaklaşık 15,4 g/l 
konsantrasyonunda olmaktadır. Elde edilen kalsinelerin 120 dakika da 600°C’de ikinci bir defa 
kavrulmasıyla ekstrakte edilen değerli metallerin miktarında önemli bir düşme olmadan çözeltiye 
geçen demir miktarı yaklaşık %  65 oranında azaltılabilmektedİrfŞekiIde (4) ve (5)].

Bu metod konverter curufundan bakır ekstraksiyonu için iyi neticeler vermekle beraber 
curuftaki manyetit ve fayalitin örgüsünde bulunduğu tahmin edilen kobalt ve nikel için verimli 
olmamaktadır.

Şekil. Konverter curufuna uygulanan işlemlerin ve optimum 
şartlar altında elde edilen sonuçların toplu gösterimi.
(I) Demir-III-sülfat İle liç» (2) 500°C’de kavurma ve su ile liç,
(3) 500°C’de kavurma ve demir-III-siilfat çözeltisi ile liç, (4) 500°C'de 
demir-III-sülfat ile kavurma ve su ile Îİç, (5) 500°C'de demir-III-sülfat ile 
kavurma, 600°C'de son kavurma ve su ile Uç.


