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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Maden Mühendisliği]
	yeri: KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Seminer ve Toplantı Salonu
	Text1: Tekin YILMAZ
	Text12: ASİT NÖTRALİZE EDİCİ MALZEMELER KULLANILARAK SÜLFÜRLÜ ATIKLARDAN DURAYLI MACUN DOLGU ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
	Text20: Bu tez çalışmasında, asit nötralizasyon potansiyeli (ANP) bulunan malzemeler kullanılarak sülfürlü maden atıklarından duraylı macun dolgu üretimi araştırılmıştır. Bu amaçla, ANP bulunan 6 farklı malzeme (yüksek fırın cürufu (YFC), mermer artığı (MA), C-sınıfı uçucu kül (C-UK), kalsitik kireçtaşı (KK), dolomitik kireçtaşı (DK) ve inşaat yıkıntı atığı (İYA)) sülfürce zengin (%15,82 S2-) maden atığı yerine %5-15 kullanılarak %7,5-8,5 bağlayıcı oranında toplam 583 adet ÇMD numunesi hazırlanmıştır. Bu numuneler 7-360 günlük kür süresi boyunca tek eksenli basınç dayanımı (TEBD), asit (pH) ve sülfat (SO42-) analizine ve 28-180 gün sonunda porozite (MIP) testine tabi tutulmuştur. Ayrıca 6 farklı malzemenin kullanımı ile üretilen 1,0 m3 ÇMD'nun, macun dolgu işletme maliyetleri açısından ekonomik analizi yapılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde, ANP bulunan malzemelerin ikame edilmesiyle bağlayıcı oranı ve kür süresinden bağımsız olarak 5,19 kata kadar daha yüksek TEBD, %14-54 oranında daha yüksek pH değerlerine (daha düşük asit üretimi), %72,1 oranına kadar daha düşük sülfat iyonu salınımına ve %12,43'e kadar daha düşük poroziteye sahip ÇMD üretimi sağlanmıştır. 1,0 m3ÇMD üretiminde bağlayıcı oranı %7,5'e düşürülüp sülfürlü atık malzeme yerine %15 asit nötralizasyon malzemesi (ANM) ikame edildiğinde ÇMD tesisi işletme maliyetlerinde %8,1-13,6 arasında değişen oranlarda tasarruf yapılabileceği öngörülürken kontrol numunesine (%15,92) kıyasla uzun dönemde (90-360 gün) yaşanan dayanım kaybı %8,90'a kadar azalmıştır.   
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