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STATİK ASİT KAYA DRENAJI TESTİ
STATİK ASİT KAYA
DRENAJI TESTİ 
Asidik kaya drenajı (ARD), asit maden 
drenajı (AMD) olarak da bilinmektedir ve 
maden şirketlerinin karşı karşıya kaldığı 
en büyük çevresel sorumluluklardan 
birisi olabilmektedir. Yeni bir maden 
ocağının geliştiricisi de mevcut ocağın 
işletmecisi de olsanız, atıklarınızı asit 
kaya drenajına yol açmadan depolamanız 
gerekir. 

Asit üretme potansiyeline sahip 
malzemelerin belirlenmesine yönelik 
iki genel yöntem bulunmaktadır. Bunlar 
statik ARD tahmin testi ve kinetik ARD 
tahmin testidir. 

Statik testlerde, numunenin hem 
toplam asit üretme potansiyeli hem de 
toplam asit nötralizasyon potansiyeli 
belirlenmektedir. Bu testler, maden 
atığının asit üretme ve nötralizasyon 
kapasitesinin tahmin edilmesini 
sağlamaktadır. Statik testte; parçacık 
boyutu, mineraloji, bakteri varlığı, 
mevcut su ve oksijen değerlendirmesi 
yapılır. 

Kinetik testte ise, potansiyel asit üretim 
süreci zamana bağlı olarak çıkarılmaya 
çalışılır. Kinetik test, liç hızları hakkında 
bilgi verir.

STATİK ASİT KAYA DRENAJI       
TAHMİN TESTLERİ

SGS olarak en güncel ve genel kabul 
gören yöntemleri kullanırız. Asit 
Önlem Uluslararası Ağı’nın öncülük 
ettiği Küresel İttifak’ın (GA) Kanada’lı 
ortağı Maden Ortamında Nötr Drenaj 
programının protokollerine uygun olarak 
çalışmaktayız. SGS olarak aşağıdaki 
statik ARD testlerini gerçekleştiriyoruz:

• EPA Standart Asit Baz Muhasebesi 
(Sobek, 1978)

• Net Asit Üretim (NAG) Testi

• Modifiye Asit Baz Muhasebesi 
(MEND Programı)

• Asit üreten minerallerin belirlenmesi 
ve değerlendirilmesi

KOLAY OKUNAN VE ANLAŞILAN 
TEST RAPORLARI

• Numune alma süreç tasarımından 
raporların elektronik ortamda 
biçimlendirilmesine kadar size 
mevzuata uygunluk konusunda 
yardım ediyoruz, böylece siz de asıl 
işinize odaklanma serbestliğine sahip 
oluyorsunuz. 

• Cihazdan laboratuvar bilgi yönetim 
sisteminize doğrudan yapılan data 
girişi sayesinde verilerin güvenli 
bir şekilde takibi yapılırken bir 
yandan da bir başka eşi olmayan 
müşteri arayüzümüz “iOnView” ile 
onaylanmış verilere online olarak 
hemen erişmenizi sağlıyoruz.

SGS’NİN TAAHHÜDÜ

SGS, asidik kaya drenajı testlerinizi 
yaparak sizin ihtiyaçlarınıza özel 
uyarlanmış bir program oluşturabilir. 
Kaliteden ödün vermeyen ekibimiz, 
elde ettiği doğru sonuçlarla itibarınızı 
korur. SGS’ye asidik kaya drenajı tahmin 
testleri konusunda güvenebilirsiniz.
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