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Ergani Bakır İşletmelerinde flotasyon işlemiyle kalkopirit cevheri zenginleştirilmektedir. 
Meydana gelen pirit esaslı atık hidrolik olarak atık barajlarına taşınmakta ve taşıma suyu Maden 
Çayı'na verilmektedir. Ayrıca geçmiş yıllarda izabe kısmı da çalıştırılan bu tesisten atılmış çok 
büyük miktarlardaki curuflar da çayın kenarına meyilli konumlarda yığılmış bulunmaktadır.

Bu çalışmada, Dicle'nin başlangıcını oluşturan Maden Çayı’nm Ergani Bakır İşletmelerini 
kapsayan 7 km.lık kısmında seçilen istasyonlardan Ekim 1991'den itebaren bir yıl süreyle birer 
aylık peryotlarda alınan su örneklerinde ağır metaller tayin edilmiştir. Bu amaçla su 
Örneklerindeki Cd, Cu, Co, Fe, Mn, Ni ve Zn Şelatlaştırma-Ekstraksiyon yöntemi ile 
deriştirilmeye tabi tutulmuş ve A AS ile tayin edilmiştir. Ayrıca dinlendirme barajlarındaki 
aksaklıklar nedeniyle zaman zaman Maden Çayı’na doğrudan verilen flotasyon katı atığının 
kimyasal analizi yapılarak ve bu atığa EPA'nın ekstraksiyon testi uygulanarak kirlilik potansiyeli 
belirlenmiştir.

Bazı metallerin konsantrasyonlarının çeşitli su kriterlerindeki limitleri aştığı tespit 
edilmiştir.Tesisten önce Maden Çayı'nda kıtaiçi I. kalite su limitleri civannda bulunan ağır metal 
konsantrasyonları flotasyon atığını taşıyan suların ve curuf sahasından ve tersip havuzlarından 
yağışlarla sızan sulann karışmasından sonra II. kalite ve hatta zaman zaman III. kalite su 
limitlerinin üzerine çıkmaktadır (Şekil 1).

Aynca, piritik yapıdaki flotasyon kati atığına uygulanan EPA ekstraksiyon test sonuçlan 
bu atığın atmosferik ve bakteriyel etkilerle bozunarak sürekli bir kirlilik kaynağı oluşturacağını 
göstermektedir. Buna göre taze atılmış atıktan pH=5 ortamında ekstrakte edilen metal miktarları 
bu atığın bir yıl süreyle atmosferik şartlarda bekletildikten sonra yaklaşık % 100-300 artış 
göstermektedir (Şekil 2).

Sonuç olarak Ergani Bakır işletmesi atıklarının Maden Çayı'nda ağır metal kirliliği 
oluşturduğu belirlenmiştir. Dicle üzerinde kurulmuş ve kurulmakta olan barajlar bu kirlenmenin 
önemini daha da artırmaktadır.
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Şekil 1-Tesisten önce ve tesisten sonra Maden 
Çayı’ndaki Ağır Metal Konsantrasyonları.

Şekil 2- Flotasyon katı atığından EPA 
ekstraksiyon testi ile çözünen metalmiş 
tarlan [lOOgkau atık- 1600 mİ sukan$ımı 
pH= 5'de 24 st karıştırma].


