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 Dolgu; dolgu malzemesi (agrega, uçucu kül, cevher zenginleştirme atığı vb.),

bağlayıcı (çimento, mineral/kimyasal katkı maddeleri) ve suyun başarılı bir

karışımıdır.

 Dolgu,

tahkimat sağlar ve/veya atıkların depolanmasını sağlar,

 yan odalardaki cevherin kazanılmasını sağlar,

 yüzeyde oluşabilecek tasmanları azaltır.

Madencilikte Dolgu İşlemi



 Kaya Dolgu: Yan kayaç, çeşitli boyutta agrega kullanılır, malzeme

genellikle taşocağı vb. yerlerden temin edilir, maliyeti yüksek ancak aynı

çimento oranında diğer dolgu yöntemlerine kıyasla dayanımı yüksektir.

 Hidrolik Dolgu: Genellikle sınıflandırılmış atıklar (>20 µm (≥%90)

kullanılmaktadır. Katı oranı düşük, uzaklaştırılması gereken su miktarı

fazladır.

 Macun Dolgu: Cevher zenginleştirme atıkları <20 μm (≥ % 15) kullanılır,

işletme maliyeti düşüktür. Son 20-25 yıldır uygulama alanına sahiptir.

Dolgu Yöntemleri

 

Kaya Dolgu Hidrolik Dolgu
Macun Dolgu



MACUN DOLGU; cevher

zenginleştirme atığı, bağlayıcı ve

karışım suyunun başarılı bir

karışımıdır.

Tesis Atıkları

Koyulaştırma Havuzu

Filtrasyon

Macun Dolgu

Boru Hattı ile Yeraltına

Nakliye

Su Bağlayıcı



Macun Dolgunun Başlıca Avantajları:

 Tesis atıklarının (%50-55’i) yeraltında depolanmasını sağlar. Böylece

yerüstü atık depolama ve rehabilitasyon maliyetlerini azaltır.

 Zenginleştirme işlemleri sırasında çeşitli kimyasallar ilave edilen proses

suyunun yaklaşık %80-90’ı tikiner ve filtreleme işlemleri esnasında geri

kazanılmaktadır.

 Dolguya ilave edilen çimentonun hidratasyonu sonucu oluşan ürünler (C-S-

H jelleri ve Ca(OH)2) atıkların nötralizasyon potansiyelini arttırır. Bu

ürünleri atık tanelerinin yüzeyini kaplayarak su ve oksijen varlığında sülfürlü

minerallerin oksidasyonunu engellemektedir/azaltmaktadır.

 Tasarımı ve in-situ uygulaması doğru yapılan yerlerde dolgunun katı bir

formda olması, geçirimlilik katsayısının düşük ve gözeneklerin su ile doygun

olması oksijenin dolgunun içerisine difüzyonunu engellemektedir. Bu

nedenle yeraltı suları dolgu içerisine kolayca nüfuz edemez.



Teknolojinin Kullanımı

 Dünya genelinde kapasiteleri 12-200 m3/saat arasında değişen yaklaşık 100
adet macun dolgu tesisinin aktif olarak çalıştığı, 30 civarında tesisin de
tasarım ve kurulum aşamasında olduğu bilinmektedir (Yumlu, 2010).

 Ülkemizde mevcut durumda Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ), Kastamonu-
Küre bakır ve İzmir-Efemçukuru altın madeninde uygulanmaktadır. Bazı
yeni açılacak madenlere yönelik altyapı çalışmaları devam etmektedir.



Macun Dolgu Tesisi

Cevher Hazırlama Tesisleri

 Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. (ÇBİ), Rize İli, Çayeli İlçesi, Madenli Beldesi
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yeraltı madencilik yöntemleri ile
çıkartılan yılda ortalama 1.25 milyon ton bakır ve çinko cevheri
çıkartılmaktadır.

ÖRNEK BİR UYGULAMA: ÇBİ YERALTI İŞLETMESİ



İşlem kısaca; yüksekliği 20-25 m, genişliği 7-15 m, uzunluğu 10-50 m

arasında değişen yeraltı üretim odalarında gerçekleştirilmektedir. Üretim

metodu başlıca; i) hazırlık galerileri oluşturulur ii) deliklerinin delinmesi, iii)

patlatma işlemi ve açığa çıkan cevherin nakliyesi ve iv) barikat inşası ve

madeni alınmış bölgenin dolgu malzemesi ile doldurulması safhalarından

oluşmaktadır.



 Kaya dolgu uygulaması yeraltı dolgu uygulamasının yaklaşık %25’unu,
macun dolgu ise yaklaşık %75’ini teşkil etmektedir. Yılda ortalama 250.000
m3 macun dolgu yerleştirilmektedir.

 1999 yılından bugüne kadar yeraltı üretim boşluklarına yaklaşık 4 milyon
m3 macun dolgu depolanmıştır.

 Yılda (2013-2016 yılları arası) ortalama 1 milyon ton atık açığa çıkmaktadır.





ÇBİ’de uygulanan macun dolgu;

 TMMOB tarafından 2008 yılında ‘Madencilikte Üstün Başarı Uygulama Ödülü’ne

layık görülmüştür.

 Hazırlanan dolgunun bağlayıcı oranı %3,3-%7,7 oranındadır. Yani; 1 m3 macun 

dolgunun hazırlanmasında 80-130 kg çimento kullanılmakta olup, bu değer 

yılda ortalama 30.000 ton çimento tüketimine tekabül etmektedir.

 Dolgunun yeraltında in-situ bulunduğu yere bağlı olarak (birincil/ikincil üretim

boşluğu; stope uzunluğu ve yüksekliği, 800 m’nin altında ya da üstünde

bulunması vb. koşullar) işletmede istenen dayanım değeri 0.3-1.2 MPa arasında

değişmektedir.

 Üretim boşlukları iki kademede doldurulmaktadır. Önce yarısı, 2 gün sonra

kalan kısım.

 Sıvılaşma riskini azaltmak için üretim boşluğunun doldurulması esnasında alt

kat, üst kat ve aynı katta patlatma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Macun dolgu

ile doldurulan üretim boşluğunun hemen yanında ise en erken 14 günlük kür

süresinden sonra patlatma işlemi gerçekleştirilmektedir.



Dolgu barikatının yüksek basınçlara dayanıklı olması ve patlamaması

gerekmektedir. Üretim odasına yerleştirilen dolgunun dışarıya süzülmesini

önlemek ve inşa edilen barikatın emniyetini sağlamak için 30 cm kalınlığında

bir püskürtme beton uygulanmakta ve 20 mm çapındaki ribarlar ile

sağlamlaştırılmaktadır. Barikat inşası tipik olarak kalas ve suntalarla kombineli

bir şekilde, ribar ve püskürtme beton ile uygulanmaktadır.

Şekil. Yeraltında macun dolgu barikat inşası

Barikat İnşası



Macun dolgunun yeraltına boru hattı ile nakliyesi (a) ve zamanla katılaşması (b) 

ÇBİ kür odası ve dayanım testlerinin laboratuvarda yapılması



Macun dolgu barikat sağlamlığının otomasyon sistemle sürekli olarak izlenmesi 

17:0516:20



Etibakır AŞ Küre İşletmesine yönelik yapılan proje çalışmasında



2012 yılında 1 MPa’a göre tasarımlandırma yapılmıştır, ancak işletmedeki 
uygulama konusunda herhangi bir bilgi sahibi değiliz



Macun Dolgu Dizaynında Önemli Faktörler 

1. Dayanım ve Duraylılık

 Macun dolgunun mekanik performansı, pratikte tek eksenli basınç
testi ile değerlendirilmektedir.

 Sıvılaşma riskinin oluşmaması ve macun dolgu barikatlarının zarar
görmemesi için macun dolgunun 3 günlük kür süresi sonunda en az
0,15 MPa,

 Macun dolgunun kendi stabilitesini sağlaması için 28 günlük kür
süresi sonunda en az 1 MPa,

 Tavan tahkimatı amacıyla yerleştirilen macun dolgunun ise 28
günlük kür süresi sonunda en az 5 MPa dayanıma sahip olması
gerekmektedir.

Çok Önemli: Dayanım kriterini çevresel koşullar ve tavantaşının sağlamlığına 

(jeolojik yapı vb.) göre belirlemek gereklidir.  



Macun dolgunun dayanım ve duraylılığını etkileyen faktörler

İÇ ETKENLER DIŞ ETKENLER

Atık malzeme özellikleri

• Tane boyut dağılımı

• Tane şekli

• Özgül ağırlık

• Mineraloji (kil ve sülfürlü mineral varlığı 

vb.)

Bağlayıcı özellikleri

• Bağlayıcı tipi ve oranı

• Mineral katkı maddesi (puzolan) kullanımı

• Kimyasal katkı maddesi kullanımı

Karışım suyu özellikleri

• SO4
2- konsantrasyonu (mg/lt)

• pH

Karışım özellikleri

• Su:çimento oranı

• Yoğunluk (%katı oranı)

Yerinde koşullar

• Kür koşulları (sıcaklık, nem)

• Konsolidasyon

• Drenaj koşulları

• Sıvılaşma (liquefaction)

• Yeraltı suyu koşulları

• Yan kayaçla etkileşim  (yanal basınçlar, 

çatlak vb.)

• Patlatma kaynaklı titreşimler

• Dolgu yerleştirme şekli (kademeli vb.)

• Dolgu barikatının sağlamlığı
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Atığın tane boyut dağılımı önemli!!!



UCS TEST RESULTS

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

Binder content (wt%)

C
o

m
p

re
ss

iv
e 

st
re

n
g

th
 (

M
P

a)
 

Spec as-received (28 days)

Spec deslimed (28 days)

Non spec as-received (28 days)

Non spec deslimed (28 days)

Bornite as-received (28 days)

Bornite deslimed (28 days)

1 MPa  level

Doğru bir tane boyut dağılımı ile %100’e varan daha yüksek dayanım elde edebiliyoruz.



Reduction in Binder Consumption by Desliming

Characteristics
C tailings

As-Received Deslimed

Solid Content (%) 77.10 81.75

Slump (inch) 7.5 7.5

Bulk unit weight (ton/m3) 2.351 2.646

The amount of binder used in the preparation of deslimed CPB mixture at 
6.7 wt% binder dosage which gives 1.0 MPa over a curing period of 28 
days (kg)

- 144.94

The amount of binder used in the preparation of As-received CPB mixture 
at 10.4 wt% binder dosage which gives 1.0 MPa over a curing period of 
28 days (kg)

188.55 -

Reduction in binder consumption (%) 23.13

Cost analysis of the binder usage in the preparation of 1 m3 CPB mixture of C tailings







Permeabilite çok önemli!!!

-75 mikron miktarı en az %10

malzemelerden üretilen CPB için

ASTM D5084-03 standardına uygun

olarak «düşen seviyeli permeabilite»

deneyi gerçekleştirilir.

Permeabilite deneyi için düzenekte ön hazırlıklar

Permeabilite deneyi için düzeneğin hazır hale getirilmesi



Permeabilitenin ince malzeme miktarına göre değişmesi                   Permeabilitenin, atık malzeme sülfat iyonu içeriğine göre 

değişimi    

Permeabilitenin malzeme türü, bağlayıcı türü ve 

CPB dizaynına bağlı olarak değişimi    

DOLGUNUN 

PERMEABİLİTESİ VE 

POROZİTESİ NE KADAR 

DÜŞÜKSE; O KADAR İYİDİR. 

SADACE DAYANIMA DEĞİL 

AYNI ZAMANDA POROZİTE 

VE PERMEABİLTENİN DE 

BAKILMASI GEREKLİDİR.

Dolgunun permeabilite katsayısı 10-5 – 10-8 arasındadır.



Atığın mineralojik bileşimi çok önemli!!!

4FeS2 + 15O2 + 8H2O  → 2Fe2O3 + 8SO4
2- + 16H+ (1)

Ca(OH)2 + SO4
2- + 2H2O → CaSO4.2H2O (alçıtaşı) + 2OH- (2)

3CaO.Al2O3 + 3CaSO4.2H2O + 30H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O (etrenjit) (3)
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Visual appearance of 28 (a) and 360 day (b) cured CPB samples. Crack 

formation due to long term acid and sulphate attacks

(a)

(b)

(b)



!!!!!!DOLGU; SADECE ATIĞIN SU VE ÇİMENTO İLE KARIŞTIRILMASI DEMEK

DEĞİLDİR. DOĞRU TASARIM (ATIĞIN MİNERALOJİK YAPISI, TANE BOYUT

DAĞILIMI, UYGUN ÇİMENTO TİPİ VE ORANI, DÜŞÜK POROZİTE VE

PERMEABİLİTE, ÇEVRESEL KOŞULLAR VB. TAMAMI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK

TASARIM YAPILMALIDIR.



0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390

Curing time (days)

C
o

m
p

re
ss

iv
e 

st
re

n
g

th
 U

C
S

 (
M

P
a)

OPC PCC SRC 50%OPC-50%SRC

Tariq and Nehdi, 2007

Dong et al., 2019
Ercikdi et al., 2019

Kesimal et al, 2015

SADECE KISA DÖNEM DEĞİL, UZUN DÖNEM DAYANIMLAR DA ÇOK ÖNEMLİ !!!!!!!!!!!!!



En doğrusu ise in-situ gerçek dayanımları takip etmek, belirlemek…….





Kırılan numunelerde herhangi bir oksidasyon gözlenmemiştir.

ÖNEMLİ NOT: Bu çalışmaların düşük çimento oranında basılan 
stope larda da yapılması önem arz etmektedir. 



Boru hattı

Dolgu barikatı

Dolgu

malzemesi

Masif kaya

kütlesi

basınç

Macun

dolgu

Doldurulan 

üretim yeri

Doğru barikat dizaynı ve barikata gelen basınçların kontrolü önemli



2. Reoloji

 Reoloji, bir malzemenin akışkanlık özelliğini ifade etmekte olup, genellikle
slamp testi ile değerlendirilmektedir.

 Slamp, bir karışım malzemesinin koni şeklindeki kaygan bir kalıptan
serbest bırakıldığında boydaki düşmenin bir ölçüsü olarak
tanımlanmaktadır. Macun dolgu uygulamalarında 6-10 inch arasında
değişmektedir.

Slump with (a) a high value (b) a normal value, and (c) and a low value 

(a) (b) (c)



3. Ekonomi

EkonomikEmniyetli

 Kullanılan çimento ise, macun dolgu işletme maliyetlerinin
%50-75’ini oluşturmaktadır.

 İstenilen dayanım ve duraylılığı sağlayacak en uygun
bağlayıcı tipi ve oranının belirlenmesi, işletme maliyetlerinin
azaltılması açısından önemlidir.

 Puzolanik özelliğe sahip mineral katkı maddeleri ve su
azaltıcı özelliğe sahip kimyasal katkı maddeleri ile işletme
maliyetleri azaltılabilmektedir.



4. Macun Dolgu ve Çevre

 AMD üretme potansiyeli olan maden atıklarının asit ve sülfat oluşturma potansiyelini

engellemek veya azaltmak için uygulanan en yaygın yöntem, ortama alkali minerallerin

(kireç, çimento vb.) ilave edilmesi ve ortamın nötralizasyon potansiyelinin arttırılmasıdır.

Yeraltı üretim boşluklarına yerleştirilen macun dolgu teknolojisinin en önemli avantajı,

dolgunun içerisine önemli miktarda çimento ilave edilmesi ve çimentonun hidratasyonu

sonucu açığa çıkan ürünlerin (C-S-H jelleri ve Ca(OH)2) atıkların nötralizasyon

potansiyelini arttırmasıdır.

 Atıkların AMD oluşturma potansiyeli ve uzun dönemde ağır metal salınımı değerlendirmesi

statik ve kinetik testlerle yapılmaktadır. Statik Testler; Asit Üretme Potansiyeli’nin

belirlenmesi (Piritik Kükürt*31,25), Nötralizasyon Potansiyelinin ve Net Nötralizasyon

Potansiyelinin belirlenmesi işlemleridir.

 Statik test sonuçlarına göre atığın AMD üretme potansiyeli var ise orta ve uzun vadede ağır

metal salınımı ve dolayısıyla su kalitesine etkisini belirlemek amaçlı kinetik testler

(genellikle HCT, humidity cell test, 20-52 hafta arasında) gerçekleştirilir (ASTM D5744-13).

 Bu testler standart olarak yapıldığı gibi ocak kapatma planlarında öngörülen dolgunun su

altında kalmasına yönelik de «su altı-Flooded» gerçekleştirilmektedir.



Piritin oksidasyonu ile birlikte hem asit ve sülfat oluşmakta, hem de atık içerisinde bulunan silikat ve

karbonat minerallerinin (daha etkindir) çözünmesi sonucu nötralizasyon ürünleri oluşmaktadır

Elde edilen verilerden oksidasyon (SO4
-2) - nötralizasyon (Ca+Mg+Mn) eğrisi çizilerek AMD oluşumunun uzun 

dönemde su kalitesine potansiyel etkisi değerlendirilmektedir

(b)

Örnek bir nem hücreli kinetik test uygulaması (a) bütün haldeki dolgunun kinetik testi (b)

Moran vd. (2013) yeraltı üretim boşluklarına yerleştirilen macun dolgunun su kalitesine etkisini belirlemede,

kinetik test sisteminde olduğu gibi numuneyi ince boyuta (-150 µm) indirgemenin in-situ (yerinde) macun dolgu

koşullarını temsil etmediğini ve bu nedenle bütün haldeki numunelerin kinetik teste tabi tutulması gerektiğini

belirtmiştir

4. Macun Dolgu ve Çevre



KTÜ Maden Mühendisliği Macun Dolgu Araştırma Grubu;

Doç. Dr. Bayram ERÇIKDI

Prof. Dr. Hacı DEVECİ

Prof. Dr. Ayhan KESİMAL

Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR

Dr. Tekin YILMAZ

Arş. Gör. Ercüment KOÇ



KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü 2002’den bugüne kadar konu ile ilgili olarak;

•70 adet (20 SCI makale) bilimsel çalışma (makale ve bildiri) sunmuştur.

•4 adet TÜBİTAK (2 tanesi devam ediyor) , 1 adet DPT, 4 adet endüstriyel ve 6 adet BAP projesi

tamamlamış,

•3 adet doktora tezi ve 10 adet Yüksek Lisans tezi tamamlanmıştır.

•Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından yüksek lisans (2004 yılı) ve doktora tez ödülü (2011 yılı)

ödülü,

•Mehmet Kemal DEDEMAN Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması İkincilik Ödülünü (2006 yılı),

•Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği İz Bırakanlar Bursu (2009 yılı) ve

•Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi tarafından çevre alanında verilen Prof.

Dr. Kriton Curi Genç Araştırmacı Üçüncülük Ödülü (2015 yılı) kazanılmıştır.

•Bölümümüzde MINE 4008 Backfill Technology (lisans) ve MDML554 Madencilikte Dolgu Sistemleri

(lisanüstü) dersleri verilmektedir.



Deneysel çalışmalar: karıştırma(a); döküm (b); kür alma işlemi (c) ve UCS testi (d)

(a) (b)

(c) (d)

KTÜ Macun Dolgu AR-GE Laboratuvarı



Asit-Sülfat Testleri

Öğütme

Sülfat analizi

Tartma Nem Ölçümü

Katı-sıvı AyrımıFiltrasyonpH Ölçümü



Statik ve Kinetik (HCT) Test Laboratuvarı



Permeabilite ve Porozite (MIP) 

Laboratuvarı



SONUÇLAR

 Maden atıkları doğru bir uygulama ile tahkimat amaçlı yeraltı

üretim boşluklarında depolanabilir.

 Dolgunun uygun bir şekilde tasarımı kritik öneme sahiptir. Bunun

için sadece üretim ya da ekonomik uygulama amaçlı istenilen

dayanım değerine ulaşılıp ulaşılmadığına bakılması yeterli

değildir. Porozite, permeabilite, in-situ değerlendirme, tasarımın

belirli aralıklarda yeniden tasarımlandırılması (5-6 sene) vb.

incelenmelidir.



 Potansiyel çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde statik ve

kinetik testler kullanılabilir. Ancak bu testlerin uygulamayı

yansıtacak şekilde tasarlanması gerekir.

 Ayrıca galeriler ve gözlem kuyuları vb. alınan su örneklerinin

düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

 Macun dolgu faaliyetlerinin düzenli bir şekilde izlenmesi, sağlıklı

ve güvenli bir uygulama açısından önemlidir.



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER…


