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Cevher zenginleştirmenin tanımı ve önemi, uygulama amacı ve uygulama alanları, zenginleştirmede
yararlanılan mineral özellikleri, zenginleştirme yöntemleri ve yöntem seçimi, temel zenginleştirme devre
tertipleri, zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi, tane serbestleşmesi, boyuta göre sınıflandırma ile
zenginleştirme, ayıklama ile zenginleştirme, tanelerin akışkan ortamlardaki hareketleri, gravite
zenginleştirmesindeki önemi, ağır ortam ile zenginleştirme yöntemleri, jig ile zenginleştirme, tabaka
halinde akış ile zenginleştirme ve santrifüjlü ayırıcılar, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma.
Definition and importance of physical separation in mineral processing, purpose of application and
application area, physical properties of minerals for separation, enrichment methods and method selection,
base enrichment flow sheet, evaluation of enrichment results, particle liberation, enrichment by size
classification, enrichment by sorting, behavior of particle in fluid medium, importance of gravity
separation, heavy dense separation methods, jigging separation, laminar flow separation and centrifuge
separators, magnetic separation, electrostatic separation
1. Fiziksel zenginleştirmede kullanılan kavramları, zenginleştirmenin önemini, mineral özelliklerini ve
zenginleştirme yönteminin seçiminde mineral özelliklerinin önemini öğretmek.
2. , Temel zenginleştirme devre tertiplerini, deney sonuçlarının değerlendirilmesini, zenginleştirmede
kullanılan yöntem ve cihazları tanıtmak.
3. Proses akım şemalarının oluşturulmasını öğretmek.
1. Concepts of physical separation, importance of enrichment, principles and importance of physical
separation, physical properties of minerals and their effects for separation
2. Design of base enrichment flow sheet, evaluation of experiment’s results, methods and equipment
in mineral processing
3. Design of process flow sheet.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I.
Fiziksel zenginleştirmenin esasları ve önemi, minerallerin fiziksel özellikleri ve
zenginleştirmeye etkisi
II.
Temel zenginleştirme devresi tasarımı
III.
Fiziksel zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi
IV.
Tane serbestleşmesinin belirlenmesi
V.
Boyuta gore sınıflandırma ile zenginleştirme, ayıklama ile zenginleştirme
VI.
Özgül ağırlık farkına gore zenginleştirme
VII.
Manyetik ayırma ve elektrostatik ayırma ile zenginleştirme
VIII.
Proses akım şemalarının tasarımı konularında bilgi ve beceri kazanır.

Students who complete this course;
I.
Principles and importance of physical separation, physical properties of minerals and their
effects for separation
II.
Design of base enrichment flow sheet
III.
Evaluation of physical separation results
IV.
Determination of particle liberation
V.
Enrichment by size classification and enrichment by sorting,
VI.
Gravity separation
VII.
Magnetic and electrostatic separation
VIII.
Design of process flow sheet
achieves knowledge and experience with these subjects.
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Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects
Laboratuar Uygulamaları

Tane sayımı, jig, spiral, sarsıntılı masa, santrifüjlü ayırıcılar, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma

(Laboratory Work)

Particle count analyses, jigging, spiral, shaking table, centrifuge separator, magnetic separation,
electrostatic separation

Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)

Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)

Tane serbestleşmesi ile ilgili uygulamalar. temel zenginleştirme devre tertipleri, zenginleştirme deney
sonuçlarının değerlendirilmesi, metalürjik denge hesaplamaları, ağır ortam hesapları, proses akım
şemalarının oluşturulması.
Applications about particle liberation, base enrichment flow sheet, evaluation of experimental results,
metallurgical balance calculations, heavy dense calculations, generating process flow sheet
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Konular
Cevher hazırlamada fiziksel zenginleştirmenin tanımı ve önemi, uygulama amacı ve uygulama alanları.
Fiziksel zenginleştirmede yararlanılan mineral özellikleri, zenginleştirme yöntemleri ve yöntem seçimi.
Temel zenginleştirme devre tertipleri, zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
Tane serbestleşmesi.
Boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme.
Ayıklama ile zenginleştirme.
Tanelerin akışkan ortamlardaki hareketleri, gravite zenginleştirmesindeki önemi, ağır ortam ile
zenginleştirme yöntemleri.
Yıliçi sınav, ağır ortam ile zenginleştirme yöntemleri (devam).
Ağır ortam ile zenginleştirme yöntemleri (devam).
Jig ile zenginleştirme.
Tabaka halinde akış ile zenginleştirme ve santrifüjlü ayırıcılar
Manyetik ayırma
Yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar
Elektrostatik ayırma.
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Topics
Definition and importance of physical separation in mineral processing, purpose of application and
application area
Physical properties of minerals for separation, enrichment methods and method selection
Base enrichment flow sheet, evaluation of enrichment results
Particle liberation
Enrichment by size classification
Enrichment by sorting
Behavior of particle in fluid medium, importance of gravity separation, heavy dense separation methods
Midterm exam and heavy dense separation methods (continue)
Heavy dense separation methods (continue)
Jigging Separation
Laminar flow separation and centrifuge separators
Magnetic separation
High intensity magnetic separators
Electrostatic separation

Course
Outcomes
I
II
II-III-IV
V
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VII
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Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Katkı
Seviyesi
1 2 3

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi
Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi
Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama
becerisi
Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi,
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi
Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma
Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını
kullanabilme becerisi
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1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

Relationship between the Course and the Mineral Processing Engineering Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3

Program Outcomes
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
an ability to design a system, component, or process to meet desired needs
an ability to function on multi-disciplinary teams
an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
an understanding of professional and ethical responsibility
an ability to communicate effectively
the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global,
economic, environmental, and societal context
a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
a knowledge of contemporary issues
an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools
necessary for engineering practice.
1: Little, 2. Partial, 3. Full
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