
Delme ve Patlatma Sürecine Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım 
 
Madencilik alanındaki birçok akılda kalıcı ifade gibi “Drill to Mill” (Delmeden Değirmene), “Pit to Plant” (Çukurdan Tesise) ve 
“Mine to Mill” (Ocaktan Değirmene) ifadeleri de karmaşık ve çok katmanlı süreçler için yanıltıcı derecede basit tanımlardır. 
Madencilik döngüsünde başarılı olmanın ilk ve en önemli adımı muhtemelen delme ve patlatmadır (D&B). 
 
Sürekli bir D&B geri bildirim döngüsü sağlanması ve bunun kanıtlanmış teknolojiyle desteklenmesi, her patlatmadan elde 
edilen kârı artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca bir madenin, sürecin en pahalı kısımlarından biri olan patlayıcıları satın alma 
gücünü artırabilir. 
 
Hexagon'un MineMeasure portföyü, D&B'ye yönelik bütüncül bir yaklaşım sergiler ve verimi, parçalanmayı ve seyreltmeyi 
iyileştirmeye yönelik çözümler içerir. Patlatma tasarımı ve yüksek hassasiyetli sondajdan, patlatma sonrası analiz ve 
optimizasyona kadar uzanan çok sayıda teknolojiden oluşur. 
 
MineMeasure, D&B ve mutabakata yönelik geniş kapsamlı bir yardımcı yazılım içerir. Yüksek duvarların stabilite sorunları, 
düzgün olmayan patlatma, zayıf parçalanma, gereksiz yüksek enerji maliyetleri ve tehlikeli çalışma koşullarını göze almak 
yerine, MineMeasure portföyü dünya genelindeki madenlerde uygulanan kanıtlanmış sağlam mühendislik ilkelerini ve 
yöntemlerini temel alan yükleme ve patlatma tasarım şablonları içerir. 
 
Sondaj ekipmanları (dozerler ve yükleme ekipmanlarının yanı sıra) için makine kılavuzu vardır. Böylece sondajın doğru 
konumda ve yükseklikte yapılmasını sağlar. Hassasiyet ve gerçek zamanlı geri bildirim sunar. Bu da yükleme sürelerinin filo 
genelinde iyileşmesi, yanlış yönlendirilen malzemelerin sayısının azalması, rampalarda, yollarda ve banklarda yapılan 
düzeltme çalışmalarının saatlerinin azalması ve gereğinden fazla veya az delinen sondaj deliklerinin sayısının azalması 
anlamına gelir.  
 
Maden işletmeleri, D&B aşamasına hazırlanırken cevher kütlesinin yerini doğru bir şekilde tespit etmek ve çevrenin jeolojisi 
hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi edinmek için halihazırda önemli miktarda para harcamaktadır. Kanıtlanmış 
parçalanma analizi ve patlatma izleme çözümleri, kaybı ve seyreltmeyi en aza indirir ve bir sonraki patlatma modeli tasarımı 
için gerekli olan verileri sağlar. 
 
Blast Movement Technologies (BMT), MineMeasure'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve açık işletmeler için cevher konumu bilgisini 
doğru bir şekilde sağlar. BMT, sensörler ve yazılımlar aracılığıyla doğru patlatma bilgilerini sunar ve bu bilgiler bir madenin 
tüm kaynaklarını kurtarmak için kullanılır. Patlatmadan sonra madenin, cevher kütlesinin nereye taşındığını tam olarak 
görmesini sağlar. 
 
Hexagon'un Split Engineering sistemleri esnektir ve kepçeler, ekskavatörler, yükleyiciler, nakliye kamyonları, kırıcılar, 
konveyör bantları, değirmen beslemesi ve elek platformları gibi farklı alanları izleyebilir ve operasyon boyunca otomatik 
olarak işleme yapabilir. Sürecin tamamı, parçalanma yönetimine karşı birleşik bir yaklaşım sergilemek üzere çukurdan tesise 
bağlanabilir. 
 
Ufalama devresinin her bir noktasındaki boyut eğilimlerini izleme, yapılan işlemler üzerinde gerçek zamanlı ayarlamalar 
yapmayı sağlar. Çok büyük olaylar için alarmlar oluşturarak, tıkanmaların ve kırık elek platformlarının neden olduğu 
verimsizlikten kaynaklanan aksama süresi azaltılabilir.  
 
MineMeasure'ın geniş kapsamlı D&B yaklaşımı, madenin en önemli bölümünü yani her şeyin delme ve patlatma süreciyle 
başladığı bölümü iyileştirmek için güç sağlar. 
 
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için selcuk.akinci@hexagon.com mail adresinden Selçuk Akıncı ile iletişime geçebilirsiniz. 
 
hexagonmining.com 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


