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ÖNSÖZ 

Türkçe hazırlanmış madencilik kitaplarının bir yenisi olarak öğrenci ve mühendislerin 

çalışmalarına katkı sağlayacağı inancı ile hazırlanmış olan Temel Madencilik Bilgileri başlıklı 

bu kitapta 13 farklı konuda hazırlanmış bölüm mevcuttur. Kitabın hazırlanmasında emeği 

geçen tüm değerli yazarlara, kitabın yayınlanmasını sağlayan, Madencilik Türkiye dergisinin 

de yayıncısı olan Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. şirketine teşekkürlerimizi 

sunarız. Bu çalışma ile yerli madencilik literatürümüzdeki Türkçe kaynak kitaplara yönelik 

ihtiyacın karşılanmasına bir parça katkı sağlamış olmaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyarız. 

Kitabın okuyucuları için yarar sağlamasını ve ülkemiz madenciliği için hayırlı olmasını 

dileriz.    

Prof. Dr. C. Okay Aksoy 

Dr. Eren Kömürlü 

Hasan Eray Yaman 
 

(Mayıs, 2017) 
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1. TEMEL KAYA MEKANİĞİ 

1.1. GİRİŞ 

Kaya Mekaniği kaya malzemeleri ve kaya kütlelerinin mekanik özelliklerini teorik ve 

uygulamalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Kaya Mekaniği disiplininin 20. yüzyılda ortaya 

çıktığı yaygın düşünce olsa da,  18. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait Avrupa literatüründe kaya 

malzemelerinin mekanik özelliklerine yönelik deneysel çalışmaları içeren yayınların olduğu 

bilinmektedir (Coulomb 1776; Heyman 1972). Antik dönemlerdeki kaya mühendisliği 

yapıları göz önüne alındığı zaman, bir bilim dalı olarak adı geçmiyor olsa da tarihte olan ve 

yazılı kaynaklar ile günümüze aktarılamayan kaya mühendisliğine yönelik önemli bir bilgi 

birikimi olduğu açıktır. Günümüze ulaşan kaya mühendisliğine yönelik ilk teknik kitap, 

latince ismi Georgius Agricola (1494-1555), asıl ismi Georg Pawner (günümüz almancasında 

çiftçi anlamına gelen Bauer) olan alman bilim adamı tarafından latince yazılmıştır. 1556 

yılında yazarının ölümünden bir yıl sonra yayınlanabilen “De re Metallica” adlı kitap 

madencilik ve metalurji alanındaki gelişmeler açısından temel bir kaynak olmuştur.   

 

Bilim disiplinleri zaman ile gelişimi neticesinde diğer bir bilim dalından ayrılma sürecini 

yaşamaktadırlar. Kaya Mekaniğinin bir parçasını oluşturduğu, genel yer malzemeleri (zemin 

ve kaya) mekaniği ile ilgilenen Jeomekanik bilim dalından ayrı bir bilim dalı olarak 

incelenmesi 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu sürecin önemli adımları 20. yüzyılın ilk 

yarısında atılmıştır ve Dünya genelinde Kaya Mekaniğinin gelişimi neticesinde 1960’lı 

yıllarda ilk kez Kaya Mekaniği Mühendisliği ünvanı kullanılmaya başlanmıştır. Profesör 

Leopold Müller tarafından 1961 yılında Uluslararası Kaya Mekaniği Derneğinin kurulması 

Kaya Mekaniğinin günümüzdeki sahip olunan bilgi birikimi üzerinde önemli katkılar 

sağlamıştır. Profesör Karl Von Terzaghi (1883-1963) kaya mekaniğinin gelişim sürecinden 

söz ederken ismi mutlaka anılması gereken, modern jeomekanik biliminin kurucusu olarak 

nitelendirilmekte olan önemli bir bilim insanıdır.  

 

Bu bölümde yer alan bilgiler okuyucuların temel statik terminolojisine hakim oldukları göz 

önüne alınarak düzenlenmiştir. Ek olarak, bölümün sonunda (6. altbaşlık altında) temel kaya 

mekaniği terimleri ve açıklamalarına yer verilmiştir. 
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1.2. ARAZİDE GERİLME DURUMLARI 

1.2.1. Birincil Gerilmeler 

Birincil gerilmeler kaya kütlesi içerisinde mühendislik uygulamaları gerçekleştirilmeden önce 

var olan gerilmelerdir. Birincil gerilmeler 3 boyutlu olarak farklı doğrultularda asal 

birleşenlerine ayrılmaktadırlar. Asal birincil gerilme büyüklükleri ve doğrultularına bağlı 

olarak mühendislik tasarımları yapılmaktadır.  Yüzeyden etkiyen ekstra bir yük yoksa veya 

jeolojik nedenlerden dolayı ekstra bir yüklenme yaşanmıyorsa kaya kütlesinin kendi 

ağırlığından dolayı oluşan düşey gerilme kabaca Eşitlik 1’de görüldüğü gibi hesaplanabilir 

(Hoek, 2006). 

 

v=z                                                                                                                                      (1)   

 

kayaç birim hacim ağırlığı (kN/m3
) ve z derinliktir (m). Düşey gerilmeye maruz kalması 

sonucu her katı malzeme içerisinde yanal gerilmeler oluşur, malzeme içerisinde oluşacak olan 

yanal gerilme miktarları malzemelerin kendine özgü mekanik özelliklerindendir (Amadei ve 

Stephansson, 1997). Kaya malzemelerinin düşey gerilmeleri yanal olarak aktarma oranı (k 

oranı) farklı kayaçlara göre değişiklik göstermektedir. Eşitlik 2’de görüldüğü gibi yanal 

gerilme ve düşey gerilme arasındaki oran k oranı olarak isimlendirilmektedir. 

 

h=kv                                                                                                                                  (2) 
 

hyanal gerilme (MPa) ve v düşey gerilmedir (MPa). Uygulanan düşey normal gerilme 

sonucu Poison oranına bağlı olarak yanal birim deformasyon oluşmaktadır. Homojen kaya 

malzemeleri için yanal ve düşey birim deformasyonların farklı olması düşey gerilme ve yanal 

gerilmelerin farklı olmasından kaynaklanır (Karpuz ve Hindistan, 2008). Bu yüzden Poisson 

oranı k oranına bağlı bir değişkendir. Poisson oranı ile k oranı arasındaki ilişki Eşitlik 3’te 

gösterildiği gibidir: 

    
 k=v/(1-v)                                                                                                                                   (3) 

 

k oranı artışı ile artan yanal gerilmeler malzemenin Poisson oranının da artmasına sebep olur. 

Eşitlik 4’te k oranı ile Poisson oranı arasındaki ilişki izotrop kaya malzemesi için verilmiştir. 

Tabakalanma gösteren, anisotropik kayaçlar için k oranı ile Poisson oranı arasındaki ilişki 

Eşitlik 4’te verildiği gibidir (Gercek, 2007). 
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E1: Tabakalanma düzlemine paralel yönde kayacın elastisite modülü (GPa) 

E2: Tabakalanma yönüne dik yönde kayacın elastisite modülü  (GPa) 

v1: Tabakalanma düzlemine paralel yönde etkiyen gerilme altında kayacın Poisson oranı 

v2: Tabakalanma düzlemine dik yönde etkiyen gerilme altında kayacın Poisson oranı 

    

Poisson oranı kaya malzemesinin Elastisite Modulü (E) ve Rijitlik modulü (G) değerlerine 

bağlı olarak ta Eşitlik 5’te verildiği gibi değişiklik göstermektedir.  

 

 1
2

E
v

G
                                                                                                                                        (5) 

                                                                                                                                          

Ancak, yeraltında yanal gerilmeleri oluşturan tek nedenin Poisson etkisi ve düşey gerilmeler 

olmadığını söylemek gereklidir. Yeraltındaki birincil yanal gerilme tayini için düşey gerilme 

değerlerini laboratuvar numuneleri testleri sonucu elde edilen Poisson oranına göre 

hesaplanmış olan k oranı ile çarparak değer atamak yeterli ve doğru bir yöntem değildir. 

Poisson oranı bir malzeme özelliği olup, yeraltındaki birincil gerilme dağılımlarını etkileyen 

malzeme özelliklerinin yanı sıra pek çok neden vardır. Derinliğe bağlı olarak k oranının 

değişimine yönelik Sheorey modeli Eşitlik 6’da verilmiştir (Sheorey, 1994). Sheorey’in 

yaklaşımına göre k oranı derinliğe bağlı olarak lineer olmayan bir biçimde değişmektedir 

(Şekil 1.1).  

 
k=0,25+7Eh(0,001+1/z)                                                                        (6)  
 
Eh: Yer kabuğun üst kısımlarında yatay yönde ortalama Elastisite Modülü (MPa). 

z: Derinlik(m) 
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Şekil 1.1. Sheorey’e göre derinliğe bağlı değişen k oranları (Hoek, 2006’dan alınmıştır) 

 

Shorey'in hesaplamalarında bazı derinliklerde örtü tabakası basıncı dolayısı ile yatay 

gerilmelerin neden daha çok olduğu hakkında, sığ noktalarda yatay gerilmelerin neden yüksek 

olduğu hususunda detaylı bir açıklaması yoktur. Topografya ve jeolojik özelliklerden dolayı 

yer yer k oranı 1 den büyük olabilir. Örneğin, ters atımlı fay yakınlarında k oranın 1 den 

büyük olması beklenir. Yatay gerilmelerin düşey gerilmelerden büyük olmasının bir diğer 

nedeni de erezyondur. Yaşanmış olan erozyonlar dolayısı ile belirli bir kalınlık aşınmakta ve 

düşey gerilmeler azalmaktadır. Bu durumdan dolayı yatay gerilmelerde de azalma yaşanmakta 

olmakla birlikte bu azalma düşey gerilmelerdeki azalma kadar fazla değildir. k oranı erezyon 

nedeni ile yüzeye yakın yerlerde artmakta olup k oranının erezyon sonrası değişimi aşınan 

kalınlığa ( z), konumun eski derinliğine (z0), Poisson oranına (v) bağlı bir fonksiyon olarak 

Eşitlik 7’deki gibi kestirilmektedir (Karpuz ve Hindistan, 2008). Bağıntıdaki k erezyon 

sonrası k oranıdır, k0 ise erezyon öncesi k oranıdır. 

                                                           

z

z

zv

v
kkk























0

00
1

                                                                                            (7) 

 

Çok derinlerde k oranının 1 değerine yaklaşmakta ve pratik olarak hidrostatik basınç 

şartlarının kabul edilebilir oluğuna dair Heim’in önerisi eski yıllarda yaygın olarak kabul 

görse de Sheorey’in bağıntısına göre farklı elastisite modulü değerleri için farklı asimtotların 

elde edildiği ve çok derinlere inildikçe k oranının farklı elastisite modülü değerlerine göre 

değiştiği görülmektedir. Belli bir derinlikten itibaren Elastisite Modülü ne olursa olsun yatay 

ve düşey gerilmelerin birbirine eşitlenmekte olduğu (k=1) ilk kez 1973 yılında Wahlstrom 

tarafından belirtilmiştir. Sheorey’in yaklaşımına paralel olarak 1978 yılında Hoek ve Brown, 
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1988 yılında Herget İnşaat ve Madencilik alanlarında yapılan ölçümlere dayanarak k oranının 

sığ derinliklerde yüksek ve derinlere inildikçe azaldığını belirtmişlerdir (Herget, 1988). k 

oranının pek çok neden ile düzensiz değişim gösterebilmesi ve derinliğe bağlı olarak 

genellemeler yapılmasının farklı alanların gerilme dağılımlarını iyi yansıtamama olasılıkları 

yüksektir. Birincil gerilme dağılımları kaya malzemesi özellikleri, kaya kütlesi süreksizlik 

özellikleri, yerçekimi kuvveti, tektonik gerilmeler, diyajenez, metazomatizma, metamorfizma, 

mağma soğuması, gözenek su basıncındaki değişimler, mevsimsel değişimler, ay çekimi ve 

günsel değişiklikler gibi pek çok nedenden dolayı farklılıklar gösterir (Stephansson and Zang, 

2012).  

 

Özellikle çok sığ yeraltı yapılarında yanal gerilmeler düşey gerilmelerin 5 katına kadar 

çıkabilmektedir. Bunun nedeni birincil gerilme dağılımlarına ek olarak, sığ örtü tabakasında 

kemerlenme yapacak kadar örtü kalınlığı bulunmamasıdır. Sığ kalınlıktan kastedilen yeraltı 

yapısının çapının (kaya koşullarına göre değişir) 2-3 katından daha az bir örtü tabakası olması 

halidir (Aksoy ve Onargan, 2013). 

 

1.2.2. Yeraltı Açıklıkları nedeni ile Oluşan İkincil Gerilmeler 

k oranı tünel etrafındaki gerilme dağılımlarını, yenilme bölgesi oluşumunu önemli ölçüde 

etkilemektedir. k oranının tayinine yönelik birçok yaklaşım ve yerinde gerilme ölçümü 

olanakları ile tasarım yapılma imkanı olsa da k oranının yeraltında aynı bölgede hatta aynı 

derinlikte dahi farklılıklar gösterebilmesi nedeni ile kazı yapılacak alan için güvenli bir değer 

aralığının dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır (Yaralı ve Müftüoğlu, 1992; Komurlu 

2012). k oranı yani yatay gerilmelerin düşey gerilmelere olan oranı çok yükseldiği zaman 

taban ve tavan bölgelerinde duraysızlık riski veya plastik zon (yenilme bölgesi) kalınlığı 

artmaktadır. Düşey gerilmelerin major birincil gerilmeler olduğu, k oranı 1 den küçük olan 

durumda ise yeraltı açıklığı yan duvarlarında yenilme riski bulunmaktadır. Şekil 1.2’de k 

oranına bağlı olarak yeraltı açıklıkları etrafındaki plastik zon sınırlarının değişimine yönelik 

bir resim paylaşılmaktadır. 
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Şekil 1.2. k oranına bağlı plastik zon oluşumu (Yan ve Shihao, 2010) 

 

Yeraltı açıklığı nedeni ile oluşan ikincil gerilmeler teğetsel, radyal ve makaslama gerilmeleri 

şeklinde oluşmaktadır. Eşitlik 8, Eşitlik 9 ve Eşitlik 10’da Kirsch’in k oranına bağlı olarak 

dairesel kesite sahip yeraltı açıklıkları etrafında oluşan radyal gerilme, teğetsel gerilme ve 

kesme gerilmesi bağıntıları sırası ile verilmiştir (Kirsch, 1898). 

 

     2 2 4
2 2

2 2 4

1 1 4 3
1 / 1 cos 2

2 2

v vi
r

k kp a a a
a r

r r r

 
 

   
      

 
                                     (8) 

 

     2 4
2 2

2 4

1 1 3
1 / 1 cos 2

2 2

v vik kp a a
a r

r r


 
 

   
     

 
                                                (9) 

 

  2 4

2 4

1 2 3
1 sin 2

2

v
r

k a a

r r



 

  
    

 
                                                                                (10) 

 

r: Radyal Gerilme (MPa) 

: Teğetsel Gerilme (MPa) 

r: Kesme gerilmesi (MPa) 

a: Tünel yarıçapı (m) 
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r : İncelenen noktanın tünel merkezine olan mesafesi (m) 

pi: Tahkimat basıncı (MPa) 

İncelenen noktayı tünel kesit merkezine bağlayan doğrunun yatay ile yaptığı açı 

 

Tünel cidarında (a=r) yukarıdaki eşitliklerde de görüldüğü gibi radyal gerilmeler tahkimat 

basıncına eşittir. Tahkimat basıncı yok ise tünel cidarında radyal gerilmeler sıfırlanana kadar 

radyal deformasyonlar devam eder, eğer tahkimat basıncı sağlanmaz veya radyal gerilmeler 

sıfır değerini almaz ise duraysızlık yaşanır. Tünel cidarında (a=r) Kirsch’in eşitliklerinde de 

görüldüğü gibi teğetsel gerilmeler mevcuttur.  

Yeraltında oluşturulan açıklıklar sonucu oluşan ikincil gerilmeler zeminde yenilme bölgesi 

(plastik zon) oluşumuna sebebiyet verebilir. Tavanda, tabanda, yan duvarlarda kesme 

gerilmeleri sıfıra eşittir (=0°, =90°, =180°, =270°). Şekil 1.3’te Kirsch bağıntıları 

kullanılarak yan duvarlarda, tavanda ve tabanda oluşan teğetsel gerilmeler gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1.3. Tünel cidarında tavan taban ve yan duvarlarda teğetsel gerilmeler (Harrison 

ve Hudson, 1997 kaynağından düzenlenmiştir) 
 

k oranı 1/3 değerinden küçük olan kaya ortamlarında tavan ve taban cidarında teğetsel 

gerilmeler çekme gerilmeleri şeklinde olur ve bu bölgede yenilmenin olmaması için teğetsel 

gerilmelerin kayacın çekme dayanımından küçük olması gerekmektedir. Şekil 1.3’de 

görüldüğü gibi k oranı 1/3 değerinden büyük olduğunda tavan ve taban cidarında (=90°, 

=270°) teğetsel gerilmeler sıkışma gerilmeleri şeklinde olur ve eğer tahkimat basıncı yoksa 

cidarda radyal gerilmeler sıfır olduğundan dolayı teğetsel gerilmenin kayacın tek eksenli 

basma (sıkışma) dayanımından daha büyük değerlerde oluşması halinde yenilme yaşanır. 

Şekil 1.4’te teğetsel ve radyal gerilmeler şematik olarak gösterilmiştir: 
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Şekil 1.4. Tünel etrafındaki radyal ve teğetsel gerilmeler 

 

k oranı artışı ile tavanda ve tabanda teğetsel gerilmeler artmaktadır. Bu durumda tavan ve 

tabanda yenilme olması için Mohr-Coloumb yenilme ölçütüne göre teğetsel ve radyal 

gerilmeler arasındaki ilişki Eşitlik 11 ile verilmiştir. Teğetsel gerilme ve radyal gerilme 

değerlerinden büyük olan major asal gerilme ve diğeri minör asal gerilme olmaktadır. 

Aşağıdaki Eşitlik 11’de teğetsel gerilmelerin major asal gerilme olduğu durumlar için 

duraysızlık yaşanacağı durum verilmiştir. Eğer radyal gerilme majör gerilme ise eşitlik 

içerisinde radyal ve teğetsel gerilmeler yer değiştirmektedir.   

 

 ckpr                                                                                              (11) 

 

:Teğetsel Gerilme (MPa) 

kp : Pasif k oranı :  tan2
(45+/2)   

c: Tek eksenli sıkışma dayanımı (MPa) 

r : Radyal Gerilme(MPa) 

 

k oranı 2 gibi büyük değerler alınca tavanda stres konsantrasyonu oldukça artmaktadır. 

Örneğin, k oranı 2 iken tavanda ve tabanda teğetsel gerilme tahkimat kurulmamış bir tünel 

cidarı için düşey gerilmenin 5 katı değerindedir. Düşey gerilmeler ve kayacın dayanım 

değerlerine bağlı olarak k oranı arttıkça tavanda ve tabanda kavlaklanmalar ya da daha kalın 

yenilme bölgeleri gözlemlenebilir. Şekil 1.5’te görüldüğü gibi kavlaklanmalar tünelde minör 

birincil asal gerilmelerin geldiği doğrultuda olur, k oranı 1 den büyük olduğunda yatay 

gerilmelerin birincil major asal gerilmeler olmasından dolayı kavlaklanma tavan ve taban 

bölgesinde beklenir, k oranı 1 değerinden küçük zonlarda düşey gerilmeler birincil 

gerilmelerdir ve kavlaklanma yan duvarlarda beklenir. 
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Şekil 1.5. Yeraltındaki major ve minör birincil asal gerilme doğrultuları ve kavlaklanma 

 

k oranı değişimine bağlı olarak gerilme dağılımlarının nasıl etkilendiğine dair bir örnek olarak 

tek eksenli basma ve çekme dayanımı sırasıyla 20 MPa ve 3 MPa olan sağlam bir kayaçta, 

düşey gerilmelerin 5,4 MPa değerinde olduğu derinlikte kazılan bir tünelde tahkimat 

kurulmadığı durumda farklı k oranlarına bağlı olarak tavan-tabandaki (°° ve yan 

duvarlardaki (°°) teğetsel gerilmeler Tablo 1.1’de verilmiştir: 

 

Tablo 1.1. Örnek tünelin cidarındaki farklı konumlara ait teğetsel gerilmeler 

 

k oranı 
 (MPa) 

Yan duvarlarda
 (MPa) 

Tavan ve tabanda 

0,25 14,85 -1,35 

0,5 13,5 2,7 

1 10,8 10,8 

2 5,4 27 

 

k oranı 0,25 olduğu durumda oluşan çekme gerilmesi kayacın çekme dayanım değeri 

düşünüldüğünde kırılma için yeterli seviyede değildir, dolayısı ile tavan ve tabanda duraylılık 

söz konusudur. k oranı 0,5 ve 1 olduğu durumda teğetsel gerilmeler kayacın tek eksenli 

sıkışma dayanımından küçük olduğu için duraylılık söz konusudur. Ancak, k oranı 2 olduğu 

durumda görülmektedir ki oluşan teğetsel gerilmeler kayacın tek eksenli basma dayanımı 

değerinden daha büyük olduğu için tahkimatsız duraylılık söz konusu değildir.  
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Yan duvarlarda, tavan ve tabanda olan durumun tersine k oranı yükseldikçe teğetsel 

gerilmelerin azaldığı görülmektedir. Yukarıdaki tablodaki değerlere göre örnek tüneldeki 

sağlam kayada (elastik ortam) kazılmış tünelde bahsedilen şartlar altında yan duvarlarda bir 

yenilme söz konusu değildir. Yan duvarlarda yaşanacak yenilmeler k oranı artışı ile azalacak 

ve dolayısı ile duraysızlık riski azalacak olsa da k oranı 3 değerinden yüksek ise yan 

duvarlarda teğetsel gerilmeler çekme gerilmeleri şeklinde oluşur ve kayacın çekme dayanımı 

değerlerine bağlı olarak duraysızlık yaşanabilir. k oranı 3 ve üzerinde olması az görülebilecek 

bir durum olsa da özellikle ters atımlı fay gibi yanal gerilmelerin çok yüksek olduğu alanların 

yakınlarında bir kazı yapılıyorsa k oranının aşırı yükselebileceği unutulmamalıdır (Buket, 

2007). k oranı 1/3 ve 3 arasında olduğunda cidarın her bölgesinde oluşan teğetsel gerilmeler 

basma gerilmeleri şeklinde oluşur. Teğetsel gerilmelerin tünel cidarının farklı konumlarında k 

oranına bağlı olarak değişimi Şekil 1.6’da gösterilmiştir. Yatayla 30o
, 150

o
, 210

 o
 ve 330

o
 

açıya sahip konumlarda tünel cidarında oluşan teğetsel gerilme k oranından bağımsız olarak 

düşey gerilmenin iki katı olacak şekilde değer alır. 

 

 
Şekil 1.6. Dairesel yeraltı açıklığı etrafında teğetsel gerilmelerin k oranına bağlı değişimi 

 

Teğetsel gerilmenin düşey yöndeki birincil gerilmeye oranı olan teğetsel gerilme 

konsantrasyonu dairesel tünel tavanında 3k-1 değerindedir (a=r, °Buradaki 3 sayısı 

dairesel kesitli tünele özgü bir katsayıdır. Kesit şekli değiştiğinde gerilme konsantrasyonlarını 

veren bu katsayı değişmektedir. Eşitlik 12’de çeşitli kesitlerdeki yeraltı açıklıklarında k 

oranına bağlı olarak tavan-taban ve yan duvarlardaki gerilme konsantrasyonları bağıntıları 

verilmiştir (Hoek, 2006). 

 

/v = Ak-1     (Tavan-Taban),  

/v = B-k       (Yan Duvarlar)                                                                                         (12)  
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(Yeşil bölümü tahkimat bölümüne taşıyalım) A ve B katsayıları Şekil 1.7’de verilmiştir. 

Tahkimat basıncının gerilme konsantrasyonları üzerindeki etkileri Eşitlik 13’te verilmektedir. 

 

/v)+(Pi/v) = Ak-1     (Tavan-Taban), 

/v)+ (Pi/v) = B-k      (Yan Duvarlar)                                                                         (13)        
 

 
Şekil 1.7. Yeraltı açıklığı kesit şekline göre tavan-tabanda ve yan duvarlardaki gerilme 

konsantrasyonları ve katsayıları (Hoek 2006’dan alınmıştır). 
 

Yenilme olabilecek bir alanda kaya kütlesinin elastik davranış gösterdiği aralıkta tahkimat 

uygulanması ve teğetsel gerilme konsantrasyonlarının azalması yolu ile kırılmalar 

önlenebilmektedir. Radyal gerilmeler sıfır değerini aldığı zaman veya tahkimat basıncına 

eşitlendiği takdirde tünel içi deformasyonlar (konverjans) son bulur. Tünel cidarındaki 

gerilmeler elastik deformasyon limiti içerisinde durmuş ise tahkimat basıncına gerek 

olmaksızın duraylılık sağlanabilmektedir. Kirsch bağıntıları konverjansın elastik limit 

içerisinde durduğu yeraltı açıklıkları için kullanılmalıdır. Eğer nihai durumdaki gerilme 

dağılımları duraylılığı sağlamıyor ve yenilme bölgesi oluşumu söz konusu ise elastik teori 

kapsamındaki yukarıda verilen ikincil gerilme bağıntıları cidardaki gerilmeler ve gerekli 

tahkimat basıncı hesaplamaları için kullanılamaz. Yenilme bölgesi altındaki bir tahkimatın 
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taşıması gereken yük hesaplamaları için yenilme bölgesi (plastik bölge) tayini yapılması 

gerekmektedir. Bu konu ilerleyen kısımlarda incelenecektir.   

  

Gerilme değerlerine bağlı olarak plastik deformasyon devam ettikçe ölü yükler oluşmaya 

başlar ve tahkimat basıncı artan gerilmelere cevap veremediği durumda göçük yaşanmaktadır. 

Güvenli bir tahkimat sisteminde ölü yüklerin oluşmaya bağladığı kritik noktadan önce 

tahkimat basıncının cidardaki gerilmelere eşitlenmesi ve deformasyonu durdurması 

gerekmektedir.  

 

Oluşan elastik konverjans (ur) ile ilgili Brady ve Brown’un 1993 yılında önerdikleri bağıntı 

Eşitlik 14’te verilmektedir (Brady ve Brown, 1993). 

 

      
2 2

2

(1 )
1 1 4 1 cos 2

2

v
r

r v r
u k k v

Ea a

 
            
   

                                                 (14)      

 

Tünel içinde bu değerden daha fazla bir deformasyon gözleniyorsa teorik olarak plastik 

deformasyonun başladığı anlaşılmaktadır. Dairesel kesitli tünel cidarı için Brady ve Brown’un 

önermiş olduğu teğetsel deformasyonu veren bağıntı Eşitlik 15’te verilmiştir (Brady ve 

Brown, 1993). 

 

   
2 2

2

(1 )
1 2 1 2 sin 2

2

vr v r
u k v

Ea a


 
          
   

                                                          (15) 

 

Eşitlik 1.17’ye göre hidrostatik basınç şartları altında (k=1) teğetsel deformasyon gözlenmez 

ve radyal deformasyon bağıntısı hidrostatik basınç şartları için Eşitlik 16’de görüldüğü 

gibidir: 

 
2 (1 )v

r
r v

u
Ea

 
                                                                                                                    (16) 

 

Dolayısı ile tünel cidarında (r=a) elastik radyal deformasyonu veren bağıntı Eşitlik 17’de 

görüldüğü gibidir:  

 

(1 )v
r

r v
u

E

 
                                                                                                                      (17) 

 

Tahkimat basıncı varken tünel cidarındaki elastik deformasyon miktarını veren bağıntı Eşitlik 

18’de verilmektedir: 
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                                                                                                             (18) 

 

Yeraltı açıklıklarının yeni kazılar neticesinde deformasyona uğramaması için tünel aynasına 

olan uzaklık önemlidir. Tünel aynasından belli bir mesafeden daha geride kalan alanda yeni 

kazı sonucu gerilme artışı yaşanmaz. Bu mesafeyi belirleyen en önemli faktörlerden biri ise k 

oranı yani yanal birincil gerilmelerin düşey birincil gerilmelere olan oranıdır. Dolayısı ile bu 

konu için de k oranı önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Tünel cidarındaki 

kapanmaların durması tünel cidarında radyal gerilmelerin sıfıra eşitlendiği veya radyal 

gerilmeler ile tahkimat basıncının eşitlendiği anlamına gelir. Eşitlik 19’da verildiği gibi radyal 

gerilmeler sıfıra eşit olduğunda veya radyal gerilmeler ve tahkimat basıncı eşitlenmiş ise  

değeri 1 olur. değerinin 1 olması tünelde kapanmaların (konverjansın) durduğu anlamına 

gelmektedir (Kavvadas, 2005). 

 

0

1 1
r i

o

P p

P P
  
                                                                                                            (19) 

 

P0 jeostatik birincil gerilmedir. P tünelin net içsel basıncıdır ve radyal gerilme ile tahkimat 

basıncı eşitlendiğinde sıfırdır.  değeri 0 ile 1 arasında ise yeni kazı ile konverjansın devam 

edeceği anlamındadır ve henüz kazı yapılmamış alanda  değeri sıfır değerindedir. Eşitlik 20 

ile kapanmaların devam ettiği süreçteki  değeri hesaplanabilir (Kavvadas, 2005). 

 
1

12
1

( 1)

k

kr

s r

u

k N u


   



 
       
 

                                                                                        (20) 

 

ur : incelenen radyal deformasyon 

ur∞: kapanmaların son bulduğu radyal deformasyon 

 

cs PN /2 0                                                                                                                        (21) 

 
1/2

0,371 exp 2,2
r

s

r

u x
M

u D





          
                                                                                    (22)  

 

x=Tünel içindeki incelenen noktanın tünel aynasına yatay mesafesi (m)          

D=Tünel çapı (m) 
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                                                                                                          (23) 

 

H=Tünel aks derinliği (m) 
E=Kayacın elastisite Modulü (GPa) 

 

Tünel aynasının ilerleme hızına göre geride kalan bir mesafede konverjansın devam 

edeceğini, tünel kazısının etkilediği mesafeyi, aynanın gerisindeki bir noktada ne miktarda 

konverjans olacağını k oranı doğrudan etkilemektedir. Tünel aynasındaki kazının ne kadar 

uzaklıktaki bir alanda gerilme dağılımlarını etkilediği konusundaki bu hesaplamalar elastik 

davranış sergileyen, sağlam kayaçlarda açılan tüneller için önerilmiştir. Elastik teori 

kapsamındaki Kirsch bağıntıları aynada yapılan yeni kazının gerilme dağılımlarını 

etkilemeyeceği konumdaki gerilme analizleri için kullanılmalıdır.    

 

Tahkimat plastik deformasyonun başladığı ana gelinmeden kurulmalı ve deformasyonları 

durdurmak için gerekli tahkimat basıncı sağlamalıdır. Kayacın plastik davranışa geçme 

konverjansına (ucr) gelindiğinde tahkimat basıncının eşitlenmesi gereken kritik zemin gerilme 

değerinin sağlanması gerekir. Ancak, sağlanmamış ise kırılmaların devam ettiği gerilmelerin 

düştüğü aralıkta da tahkimat basıncı zeminden etkiyen gerilmelere eşitlenirse göçük yaşanmaz 

dolayısı ile kritik tahkimat basıncı göçük olmaması için gerekli minimum tahkimat basıncı 

değil plastik deformasyon olmaması için gerekli minimum tahkimat basıncıdır. Tünelde 

göçük yaşanmaması için ölü yük nedeni ile gerilmelerin artmaya başladığı konverjans (udl) 

yaşanmadan tahkimat basıncının zemin basıncına eşitlenmesi gerekmektedir. Hidrostatik 

basınç şartları için kritik tahkimat basıncı Eşitlik 24’te verilmiştir. Eğer Eşitlik 24’ün sonucu 

negatif çıkmakta ise tahkimat basıncına gerek kalmadan radyal gerilmelerin cidarda sıfıra 

ineceği ve deformasyonun son bulacağı öngörülür. 

 

    
2 2

11 1 sin / 1 sin

o cm o cm
cr

p

P P
P

k

 
 
 

 
  

                                                                     (24) 

 

Tahkimat sisteminin artan konverjansa bağlı olarak sağlamış olduğu tahkimat basıncı 

tahkimatın katılığına (MPa/mm) bağlıdır (Giani, 1992; Kömürlü ve Kesimal, 2012). Şekil 

1.8’de 3 farklı katılığa sahip tahkimat reaksiyonu görülmektedir. 1 numaralı olan tahkimat 

nispeten daha az deformasyona uğrayarak yüksek tahkimat basıncı sağlamakta ve tüneli 

çevreleyen kayaçta kırılma olmadan konverjansı durdurmaktadır. 2 numaralı tahkimat sistemi 

kullanıldığı zaman tünel etrafında plastik zon oluşmaktadır ancak göçük yaşanmamaktadır. 3 
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numaralı tahkimat ise çok düşük katılığa sahiptir ve göçük oluşturacak deformasyon miktarına 

gelene kadar zemin basıncına eşit değerde bir tahkimat basıncı sağlayamamaktadır.  

 

 
Şekil 1.8. Tahkimat reaksiyonları 

 

Kritik tahkimat basıncı sağlanamayarak plastik davranış başlangıcı noktasındaki konverjansı 

aşmış olan tünelde plastik zon oluşur. Hidrostatik basınç şartları altında plastik zon sınırının 

tünel merkezine göre yarıçapını veren bir bağıntı Eşitlik 25’te verilmiştir. Hidrostatik basınç 

şartlarına sahip olan zeminde plastik zon yarıçapının dairesel tünel etrafında sabit olduğu, 

incelenen noktayı merkeze bağlayan doğrunun açısının () değişimine bağlı olmadığı ve 

dairesel bir tünel için dairesel bir plastik zon sınırı olduğu kabul edilmektedir.  
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                                                                                (25) 

 

kp pasif yanal itki katsayısıdır, bir diğer ifadeyle pasif k oranıdır. Malzemenin pasif formda 

duraysızlık yaşadığı durumdaki yanal gerilmelerin düşey gerilmelere oranıdır. Pasif formda 

duraysızlık yaşanması durumunda yanal gerilmelerin majör, düşey gerilmelerin minör asal 

gerilmeler olması dolayısı ile pasif k oranı içsel sürtünme açısı sıfır olmadığı takdirde 1 

değerinden büyüktür. Pasif k oranının içsel sürtünme açısına bağlı olarak ifade edilişi Eşitlik 

24’te görülmektedir.cm elastik koşullardaki kaya kütlesinin sıkışma dayanımıdır. 
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Yeraltı açıklığı etrafındaki kayaç plastik davranış gösterdiği zaman tünel içi deformasyonu 

(konverjansı) veren Hoek’un önerdiği bağıntı Eşitlik 26’da verilmiştir. Bu yaklaşım 

konverjansın plastik davranışa başlandıktan sonra tamamlandığı ve ölü yük oluşumu olmadığı 

durumlar için önerilmiştir.  

 
2

0 0

0

(1 )
2(1 )( ) (1 2 )( )ip

o p
cr i

r v r
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E r

          
   

                                                   (26) 

 

Hoek’un önerdiği üzere, k oranı 1 olan zeminler için plastik zonun yarıçapının tünel 

yarıçapına oranı Eşitlik 27’ye göre hesaplanabilmektedir (Hoek, 2006) 
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                                                                                                               (27)  

                                  

Kirsch’in eşitliklerinde de görüldüğü gibi k oranı 1 olduğunda gerilme dağılımları konum 

açısından () bağımsız olur. Dolayısı ile yenilme ölçütüne göre tavan taban ve yan duvarlarda 

k oranı 1 olan zeminlerde aynı derinlikte kırılmalar gerçekleşir ve dairesel açıklık etrafında 

plastik zon sınırı oluşur. Hoek’a göre k oranı 1 olduğunda (hidrostatik basınç şartlarında) ve 

tahkimat basıncı olduğu durumda plastik zon çapının tünel çapına olan oranı Eşitlik 28’de 

verilmiştir. Tahkimat basıncı varken hidrostatik basınç şartları altında cidarda yaşanacak olan 

konverjansı veren bir bağıntı ise Eşitlik 29’da verilmiştir.  

 





















57,0

00

0

625,025,1
P

P

cip

i

PP

P

a

r 
                                                                                       (28) 

 





















24,2

00

0

0025,0002,0
P

P

cii

i

PP

P

a

u 
                                                                                  (29) 

 

Hoek, hidrostatik basınç şartları için belirtmiş olduğu bu eşitliklerde tahkimat katılığını 

dikkate almamaktadır. Hidrostatik basınç şartları dışında herhangi bir k oranına sahip olan 

zeminde plastik zon derinliği farklı konumlarda değişiklik gösterir.  

 

Nüfuz oranı (ir) yeraltı açıklığının oluşturulması sonucu kaynaklanan ikincil gerilmenin 

birincil gerilmeye olan farkının birincil gerilmeye olan oranıdır. Örneğin, birincil düşey 

gerilmenin (P0) iki katı teğetsel gerilme oluşmuş ise bu gerilmenin nüfuz oranı %100 dür 

(nüfuz oranı= 100([ikincil gerilme – birincil gerilme]/birincil gerilme)). 



Temel Madencilik Bilgileri 

18 

 

 

Bray ve Brown’ın önerdiği, nüfuz oranına bağlı olarak gerçekleşen gerilme değişim sınırını 

veren bağıntılar Eşitlik 30 ve Eşitlik 31’de verilmektedir (Brady and Brown 2005). Bu 

eşitliklerdeki geometrik parametreler Şekil 1.9’da gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 1.9. a) Nüfuz oranına bağlı ikincil gerilme alanı için eliptik yaklaşım, b) Düşey ve yanal 
birincil asal gerilmelerin %5 gerilme nüfuz oranı için belirlediği örnek eliptik alan 

 

 

 )23()2( qkqqAHW pi    

 

 22 )( kqqkAHW pi                                                                                                (30) 

 

 

 )23()21(  qqqkAHH pi     

 

  12  qkAHH pi                                                                                                     (31) 

 

q=W/H                                                                                                                                 (32) 

 

Ap= 100/(2ir)                                                                                                                        (33) 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

19 

 

Hi gerilme etki alanının tavan-taban doğrultusundaki sınırları arasındaki mesafe, Wi gerilme 

etki alanının yan duvarlar doğrultusundaki sınırları arasındaki mesafedir. Eşitlik 30 ve 31’de 

verilen bağıntılarda görüldüğü üzere ikişer eşitlik bulunmakta olup, bu eşitliklerden büyük 

değer vereni esas alınmalıdır.  değeri, k oranı 1 den küçük olan alanlar için 1 ve k oranı 1 

den büyük olan alanlar için 1/k değerine eşittir. Kaya malzemesinin duraylılık sınırında majör 

asal gerilme olan teğetsel gerilmeler ile minör asal gerilme olan radyal gerilmeler arasındaki 

ilişki Mohr- Coloumb yenilme ölçütüne göre Eşitlik 34’te gösterildiği gibidir. Bu durumda 

duraysızlık yaşanacak minimum teğetsel gerilmenin nüfuz oranı (irc) olan kritik nüfuz oranı 

Eşitlik 35’te görüldüğü gibi hesaplanır. 

 

rpc k                                                                                                                       (34)    
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Komurlu vd. (2015) dairesel tünel etrafındaki plastik zon sınırının k oranına bağlı olarak 

değişimi için Eşitlik 36-44’te verilmekte olan bağıntıların kullanılmasını önermişlerdir. Eşitlik 

36 yenilme bölgesinin düşey çap doğrultusundaki sınırları arasındaki mesafe (Hp) tayini için k 

oranı 1/3 değerinden büyük ve 3 değerinden küçük olduğu birincil gerilme şartlarında 

kullanılmalıdır. Eşitlik 37 yenilme bölgesinin yatay çap doğrultusundaki sınırları arasındaki 

mesafe (Wp) tayini için k oranı 2Apc/(6Apc+1) değeriden büyük olduğu şartlar için önerilmiştir 

(Apc Eşitlik 43 ile verilmektedir). Eşitlik 41’de ise k oranı 2Apc/(6Apc+1) değerinden küçük 

olduğu birincil gerilme şartları altında Wp hasaplamaları için önerilen bağıntı verilmektedir. 

Eşitliklerde yer alan Hp ve Wp parametreleri Şekil 1.10’da gösterilmektedir.  
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11  kk f       , Wp için k>1 durumunda 

kk f  1          , Hp için k<1 durumunda                                                                                     (38) 

0fk                   , Wp için  k<1 durumunda ve Hp için k>1 durumunda 
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Eğer içsel sürtünme açısı bilinmiyorsa, Apc Eşitlik 46’da verildiği üzere dikkate alınabilir: 
 

 vcvrcpc iA   2/2/100                                                                                                          (44) 

 

Eşitliklerdeki D tünel çapı,   ise k oranı 1 değerinden büyük olduğunda 1, k oranı 1 

değerinden küçük olduğunda ise k değerine eşittir.  
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Şekil 1.10. Dairesel kesitli tünel etrafında yenilme bölgeleri, Wp ve Hp  gösterimleri 

 

Diğer araştırmacılar, Yan ve Shihao (2010) ise plastik sınırı tayini için Eşitlik 45 ve 46’da 

görülmekte olan bağıntıların kullanımını önermiştir:   
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Bağıntılardaki rp yenilme bölgesi (plastik zonun) sınırının açıklık kesit merkezine olan 

mesafesidir. Önerilen bu plastik zon bağıntıları elastik teori çerçevesinde sağlam kaya içine 

kazılan yeraltı açıklıkları için geçerlidir. Eklemli kaya kütlelerinin yapısal kontrollü duraylılık 

analizlerinde kullanılmaları uygun değildir. Sağlam kaya içine açılan açıklıkların ikincil 

gerilmeler nedeni ile yenilme yaşaması kayacın dayanım değerleri ve deformasyon 

karakteristiği özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Eğer kaya malzemesi 

dayanımı ve elastisite modulü çok düşük değerlerde ise yenilme kaya sıkışması şeklinde 
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yaşanabilmektedir. Bu durumda, yenilmiş kaya kütlesi yüksek oranda deformasyona 

uğramaktadır. Bu nedenle yeraltı açıklığı etrafında gözle rahatlıkla fark edilebilen yüksek 

oranda konverjans oluşmaktadır. Kaya sıkışması problemleri nedeni ile tünel çapında 20% 

değerlerine kadar azalma yaşanabildiği literatürde belirtilmiştir (Palmstrom, 1995; Hoek ve 

Marinos, 2000; Aksoy vd., 2014). Kaya sıkışma problemleri elastik ortamdaki sağlam kayada 

kazılan yeraltı açıklıkları için görülebileceği gibi, çok sık eklemli kaya kütleleri için de 

gözlemlenebilir. 

  

Kaya patlaması problemleri yalnızca elastik ortamda sağlam kaya içerisinde kazılan yeraltı 

açıklıkları için görülmektedir. Kaya patlamaları yüksek dayanıma ve gevrekliğe sahip olan 

kaya malzemelerinin yenilmesi neticesinde açığa çıkan enerji sonucu parça fırlatma şeklinde 

gözlemlenen gerilme kontrollü yenilme türüdür. Özellikle ülkemizde derinleşmekte olan 

yeraltı madenciliği açısından kaya patlaması problemlerinin üzerinde durulması 

gerekmektedir. Günümüzde Güney Afrika’da olduğu gibi yer yüzeyinden kilometrelerce 

derinde madencilik yapılmakta ve sıkça kaya patlama problemleri ile karşılaşılmaktadır. Kaya 

patlaması problemleri açısından risk içeren kaya malzemesinin yüksek dayanım değerine 

sahip olması, kaya malzemesi yenilmesi için yüksek gerilmeye ve enerji absorpsiyonuna 

gerek olmasıdır. Kayaç dayanım değerine ulaştığı zaman sahip olunan enerji çatlak 

ilerlemelerine neden olmaktadır. Yüksek enerji seviyesinde çatlakların hızla ilerlemesi ve 

malzemenin yenilmesi esnasında harcanamayan bir kısım enerji de yenilme sonrası parça 

fırlatma yolu ile harcanmaktadır. Gevreklik kavramının bu noktada önem taşıdığı 

görünmektedir. Gevreklik malzemenin plastik deformasyon gösterebilme limiti ile ilgilidir. 

Örneğin, Şekil 1.11a’da verilen deformasyon karakteri 1.11b’de görülene nazaran daha 

gevrektir. Malzeme dayanım değerine ulaşıncaya kadar sahip olduğu enerjinin bir miktarı 

plastik davranışın başlaması ile tam yenilme yaşanıncaya kadar çatlakların ilerlemesi ve 

çatlak sürtünme yüzeylerindeki deformasyon için harcanır ve yenilme sonrası bir miktar enerji 

de dışarıya aktarılır. Grafiklerde gerilme deformasyon eğrilerinin altında 1 ile 

numaralandırılmış bölge malzemenin dayanım değerine ulaşıncaya kadar sahip olduğu enerji 

miktarını göstermektedir. Malzemenin plastik deformasyon esnasındaki gerilme deformasyon 

eğrisi altında kalan 2 ile numaralandırılmış olan alan yenilme sürecinde harcanan enerji 

miktarı ile ilgilidir. 1 numaralı alan ile 2 numaralı alanın farkı malzeme yenildiği zaman dışarı 

verilen enerjiyi ifade etmektedir. Malzemenin sünekliği arttıkça artış gösteren 2 numaralı alan 

nedeni ile malzeme yenildiği esnada parça fırlatma riski düşüktür. Ancak, özellikle 1.11c’de 

görüldüğü üzere yüksek dayanıma, yenilene kadar yüksek enerji seviyesine sahip ve gevrek 
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kaya malzemelerinin kaya patlaması gösterme riskleri vardır. Şekil 11’de ifade edilmemiş 

olsa da kaya malzemelerinin maksimum gerilme değerlerine ulaşıncaya kadar sahip olduğu 

elasto-plastik ve plastik deformasyon miktarı da kaya patlaması riski açısından önemlidir. 

Kaya malzemeleri bazen yük artışına müsaade ederken göstermiş oldukları mikro çatlaklar 

gibi nedenler ile bir miktar enerji kayaç dayanım değerine ulaşmadan önce harcanmaktadır.   

 

 
Şekil 1.11. Temsili Gerilme- Deformasyon eğrileri 

 

Bir yeraltı açıklığı etrafındaki duraysızlıklar iki grupta toplanabilmektedir, bunlardan ilki 

yüksek gerilmeler nedeni ile kaya kütlesindeki yeni kırılmalar ve yenilmeler neticesinde 

oluşan gerilme kontrollü duraysızlıklardır (kaya patlamaları, kaya sıkışmaları gibi). İkinci 

grup ise eklemli kaya kütleleri içerisinde oluşturulan yeraltı açıklıkları etrafında yaşanan 

süreksizlik düzlemlerinin yenilmesi sonucu yaşanan yapısal kontrollü kaya kütlesi 

duraysızlıklarıdır. Sıradaki kısımlarda kaya kütlesi sınıflamaları ve yapısal kontrollü 

duraysızlıklara değinilecektir. 

 

1.3. KAYA KÜTLESİ SINIFLAMALARI 

1.3.1. Giriş 

Kaya kütlesi sınıflama sistemleri 130 yılı aşkın süredir farklı araştırmacılar tarafından 

geliştirilmekte olup bir projenin tasarım ve uygulama esnasındaki zemin reaksiyonlarının 

kestirilmesi ve duraylılık tayini için kullanılmaktadırlar. Farklı kaya sınıflama sistemleri farklı 

parametrelere değişik oranlarda önem verdiği ve kaya kütlesi sınıflama sistemlerinin aslında 

zemin hakkında önemli olacak pek çok bilginin bilinmemesi nedeni ile geliştirildiği 

düşünüldüğünde birden çok kütle sınıflama sisteminin dikkate alınması gerektiği 

söylenmelidir. Kaya kütlesi özelliklerinin uygulama sürecinde değişiklik gösterebilmesinden 
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dolayı kaya mühendisliğini diğer çoğu mühendislik disiplininden ayıran en temel farklardan 

birisini Terzaghi “Design as you go” yani ilerledikçe tasarımın yapılmasını öneren açıklaması 

ile ifade etmiştir. 

Bu kısımda sık karşılaşılan kaya kütlesi sınıflama yöntemleri olan kaya kütlesi göstergesi 

(RQD), kaya yapısı puanı (RSR), kaya kütlesi puanı (RMR), kaya tünelcilik kalite indeksi 

(Q), jeolojik dayanım indeksi (GSI), kaya kütlesi indeksi (RMI) temel olarak incelenecektir.  

1.3.2. Terzaghi Kaya Kütlesi Sınıflaması 

Tünel tahkimatlarının tasarımlarına yönelik ilk kaya kütlesi sınıflaması 1940’lı yıllarda 

Terzaghi tarafından yayınlanan çalışmalar ile literatüre kazandırılmıştır. Terzaghi’nin kaya 

kütleleri için sınıflandırmaları şöyle sıralanmaktadır (Terzaghi, 1946): sağlam kayalar, 

tabakalı kayalar, orta derecede eklemli kayalar, blok ve damarlı kayalar, ezilmiş kaya, sıkışan 

kayalar, şişen kayalar. Terzaghi patlama riski olan kayalara yönelik özel bir başlık 

oluşturmamış olsa da sağlam kayalara yönelik yazmış olduğu açıklamalarında kaya 

malzemesine bağlı olarak şiddetli yenilmelerin gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Tabakalı 

kayaların tabaka sınırları boyunca ayrılmaya karşı dirençlerinin düşük olduğunu ve bu tür 

kayalar için yaygın yenilmenin dökülme şeklinde olduğunu belirtmiştir. Terzaghi, başlıklar 

altında topladığı kaya kütlesi sınıfları için farklı tahkimat uygulamaları önermiş olup, kil 

içeriği nedeni ile şişen zeminlerde rijit tahkimat sistemleri yerine deformasyona müsaade 

edebilen tahkimat sistemlerinin kullanımı sonucu nispeten daha düşük tahkimat basıncı 

sağlayarak duraylılığın korunabileceğini ifade eden ve yeni tahkimatların geliştirilmesini 

sağlayan öncü araştırmacıdır. Terzaghi’nin önerdiği yük alanı yaklaşımına göre kaya kütle 

sınıflamasına bağlı olarak gevşeyen ve ağırlığı nedeni ile çelik bağlar gibi pasif tahkimat 

elemanlarının üzerine gerilme etkimesine neden olan kaya kütlesi yüksekliği Tablo 1.2’de 

açıklamaları ile verilmektedir.  Tablo 1.2’de yer alan boyut parametreleri ve gevşeyip 

tahkimat üzerine ölü yük etkimesini sağlayan kaya kütlesi Şekil 1.12’de görülmektedir.   
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Şekil 1.12. Terzaghi’ye göre kaya yükü bölgesi (Terzaghi vd., 1946) 

 

Tablo 1.2. Terzaghi’nin kaya kütle sınflaması ve kaya yükü bölgesi   
Sınıf 
No.  

Fiziksel Özellik  Açıklama  Kaya Yükü 

Yüksekliği hp (m)  

Destek  

1  Sağlam ve çatlaksız  Mağmatik kayaçlar, tabaka kalınlığı 
tünel boyutunun yanında önemsiz 

kalan sedimanter kayaçlar  

0  Eğer parçalanma ve patlama 
oluyorsa, sadece hafif kaplama 

gereklidir.  

2  Sağlam tabakalı 
veya şistozite 

yüzeyli  

Seyrek eklemli ve çatlaklı 
sedimanter kayaçlar, çok hafif 

metamorfizma geçirmiş şistler.  

0-0.5 B  Ayrılmalara karşı koruyucu 
önlem alarak hafif destek.  

3  Tabakasız, orta 
derecede eklemli  

Magmatik, metamorfik sedimanter 

kayaçlar: orta derecede eklemli ve 

çatlaklı, çatlaklar arasında kuvars ve 
kalsit gibi bağlayıcılar iyi, kil kötü 

yönde etkir.  

0-0.25 B  Yük, bir noktadan diğerine ani 
olarak değişebilir.  

4  Parçalı ve çatlaklı  Makaslama ve fay zonlarının 
yakınında ortalama 10 cm den 

büyük aralıklı eklemli, çatlaklı ve 
parçalı kayaçlar.  

0.24 B-0.35 (B+ht)  
Yan basınç yok.  

5  Çok parçalı ve 
çatlaklı  

Makaslama ve fay zonlarında 10 
cm’den ufak aralıklı, çok parçalı, 

çatlaklı kayaçlar.  

0.35-1.10 (B+ht)  
Yan basınç yok veya çok az.  

6  Tamamen 

parçalanmış, ancak 
kimyasal yönden 

ayrışmamış  

Tamamen parçalanmış, sıkışmamış, 
kohezyonu çok az, ince taneli hale 

gelmiş veya kimyasal ve fiziksel 
etkilerle belirli bir sürede bu hale 

gelebilen kayaç.  

1.10 (B+ht)  
Önemli miktarda yan basınç. 
Tünelin tabanına doğru sızıntı 

etkisi ile yumuşama sürekli 

destek gerektirir  

7  Sıkışabilen kaya 

 (orta derinlikte)  

Killer ve kil minerallerini içeren 

kayaçlar.  
(1.10-2.10) (B+ht)  

Çok fazla yan basınç, kaplama 
gerekir. Dairesel destek 

önerilir.  

8  Sıkışabilen kaya  
(çok derinde)  

Az şişen killer (kaolen minerali)  (2.10-4.50) (B+ht)  
Çok fazla yan basınç, kaplama 

gerekir. Dairesel destek 

önerilir.  
9  Şişen  Çok şişen killer (montmorillonit, 

bentonit vb.)  
4.50(B+ht)-75m  Dairesel destek gereklidir. 

Daha kötü durumlarda esnek 

destek kullanılır. 
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1.3.3. Kaya Kalitesi Göstergesi (RQD) 

Deere vd. (1967) tarafından sondaj karotlarının süreksizliklerine bağlı olarak geliştirilen nicel 

bir kaya kütlesi sınıflama yöntemidir. RQD değeri hesaplamalarında kullanılan numune 

çaplarının 54.7 mm veya daha yüksek olması önerilmiştir. RQD, Eşitlik 47’de verildiği gibi 

karottaki 10 cm boyutundan daha uzun parçaların boyları (L+10) toplamının toplam karot 

uzunluğuna (Ltoplam) oranının yüzde olarak ifadesidir. Örnek olarak, 2 metre uzunluğundaki 

karotun 10 santimetreden uzun 35 cm, 26 cm ve 51 cm, uzunluklarında 3 parçası olması 

durumunda, RQD değeri Eşitlik 47’ye göre %56 olarak hesaplanmaktadır. RQD tayini 

yapılırken sondaj sırasında oluşan yapay kırıklara dikkat edilmelidir. Karot mevcut 

olmadığında yüzeyde, aynada görülen süreksizliklere bağlı olarak RQD değerinin birim 

uzunluktaki süreksizlik sayısına bağlı olan hacimsel süreksizlik katsayısından (Jv) kestirimi 

Eşitlik 48’de gösterildiği gibidir. RQD aynı zamanda kaya kütlesi puanı (RMR) ve kaya 

tünelcilik kalite indeksi (Q) hesaplamalarında kullanılan bir parametredir. RQD değerlerinin 

sınıflandırılması Tablo 3’te verilmektedir. RQD kaya kütlesi sınıflamasına göre çok zayıf ve 

iyi kaya kütleleri örneklerine ait karot görüntüleri sırası ile Şekil 1.13 ve Şekil 1.14’te 

gösterilmektedir.  

 

100
10

toplamL

L
RQD

                                                                                                                 (47) 

 

RQD=115-3.3Jv                                                                                                                   (48) 

 

Tablo 1.3. RQD Sınıflandırması 

RQD Sınıfı 
90-100 Çok İyi 
75-90 İyi 
50-75 Orta 

25-50 Zayıf 
0-25 Çok zayıf 
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Şekil 1.13. Zayıf Kaya Kütlesi Örneği (RQD<25) 
 

 

Şekil 1.14. RQD sınıflandırmasına göre çok iyi kaya kütlesi (RQD>90) 

 
 
1.3.4. Kaya Yapısı Puanı (RSR) 

Kaya yapısı puanı günümüzde yaygın kullanılmıyor olsa da, kaya kütlesi sınıflama 

sistemlerinin mantığını gösteren ve yaygın kullanılan sınıflama sistemleri için önemli bir bilgi 

birikimi sağlayan 1972 yılında Wickham ve arkadaşları tarafından tahkimat tasarımına 

yönelik önerilmiş bir sınıflama sistemidir. Bu puan sisteminde, temel olarak 3 parametre 

dikkate alınmakta ve RSR=A+B+C gibi üç parametre puanlarının toplamı olarak kaya yapısı 

puanını vermektedir. Kaya yapısı puanı sisteminde dikkate alınan parametreler şöyledir: A 

parametresi (Jeoloji): Kaya türü, kaya sertliği, jeolojik yapı dikkate alınır, B parametresi 

(Geometri): Tünel açım yönüne bağlı olarak süreksizlik düzeninin eklem aralığı, eklem 

yönelimi dikkate alınır, C parametresi: zemin su gelirinin ve eklem koşullarının A ve B 

paremetrelerinin toplamını, eklem durumunu ve su geliri miktarını dikkate alır (Wickham, 

1972). Önerilen puanlama detayları A, B ve C parametreleri için sırasıyla Tablo 1.4, Tablo 1.5 
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ve Tablo 1.6’da verilmektedir. Kaya kütlesi sınıflama sistemleri içerisinde tünel ilerleme 

yönünün eklem yönleri ile ilgili ilişkisi Şekil 1.15’te verilmektedir. 

  

Tablo 1.4. Kaya Yapısı Puanı A parametresi: Genel alan jeolojisi  

 

 

Magmatik 

Metamorfik 

Sedimanter 

Ana Kayaç Tipi Jeolojik Yapı 
Sert Orta Yumuşak Ayrışmış  

 

 

Masif 

Hafif 

kıvrımlı 
veya 

Faylı 

Orta 

kıvrımlı 
veya 

faylı 

Yoğun 
kıvrımlı 

veya 

faylı 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

2 3 4 4 
Tip 1     30 22 15 9 
Tip 2     27 20 13 8 
Tip 3     24 18 12 7 

Tip 4     19 15 10 6 

 

Tablo 1.5. Kaya Yapısı Puanı B parametresi: Eklem dokusu, galeri açım yönü  

 

 

 

Ortalama eklem 

aralığıa 

Doğrultu eksenine dik Doğrultu eksenine paralel 
   Galeri açma yönü Galeri açma yönü 

ikisinden biri yönünde eğim Her 

ikisi 

Eğim yönünde Eğime ters yönde 

Ana eklem eğimib
 Ana eklem eğimi 

Yassı Eğimli Dikey Eğimli Dikey Yassı Eğimli Dikey 

Çok sık eklemli 9 11 13 10 12 9 9 7 
Sık eklemli 13 16 19 15 17 14 14 11 
Orta eklemli 23 24 28 19 22 23 23 19 
Orta-bloklu 30 32 36 25 28 30 28 24 

Bloklu-masif 36 38 40 33 35 36 34 28 
Masif 40 43 45 37 40 40 38 34 

 

Tablo 1.6. Kaya Yapısı Puanı C parametresi: Yeraltı suyu, eklem koşulları 

 

 
Beklenen su geliri,  

(l/dk)/1000 ft tünel uzunluğu 

Parametreler toplamı 
13-44 45-75 

Eklem durumu
c
 

İyi Orta Kötü İyi Orta Kötü 

Yok 22 18 12 25 22 18 

Hafif, < 200 litre/dakika 19 15 9 23 19 14 

Orta, 200-1000 litre/dakika 15 12 7 21 16 12 

Fazla, > 1000 litre/dakika 10 8 6 18 14 10 

 
a Ortalama eklem aralığı: Çok sık eklemli= 2 inçten küçük aralıklar, Sık eklemli= eklemler 
arasındaki mesafe 2 inç ile 6 inç arasında, Orta eklemli= 6 inç ile 12 inç arasında, orta bloklu= 
1 ft - 2 ft aralığında, Bloklu-masif: 2 ft - 4 ft aralığında, Masif= eklemler arası mesafe 4 ft 
değerinden büyük.  
b Eğim: Düz= 0-20

o, Eğimli= 20-50
o
, Dikey= 50-90

o 

c Eklem durumu: iyi= sıkı ya da çimentolu; orta= hafif bozunmuş ya da altere olmuş; kötü= 
ciddi şekilde bozunmuş, altere olmuş ya da açık.  
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Şekil 1.15. Kazı ve eklem eğim yönleri 
 

 

1.3.5. Kaya Kütlesi Puanı (RMR)   

RMR ilk kez 1976 yılında Bieniawski tarafından önerilen ve daha sonra birçok kez uygulama 

çalışmalarından elde edilen yeni verilere göre revize edilen bir kaya kütlesi sınıflama 

sistemidir. Temel (Basit) RMR Kaya kütlesi puanında 5 parametre vardır: 

1. Kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı, c 

2. Kaya kalite göstergesi (RQD) 

3. Süreksizliklerin aralığı 

4. Süreksizliklerin durumu  

5. Yer altı suyu durumu 

Sıralanan parametreler için puanlar Tablo 1.7’de verilmiştir. Tablo 1.7’de yer alan sisteme 

göre kaya kütlesi puanlandırıldıktan sonra basit RMR değeri elde edilebilmektedir. Zaman 

içerisinde çalışma alanlarından yeni verilerin alınması ile RMR hesaplamaları için 

değişiklikler önerilmiş ve RMR modifiye edilmiştir. Özellikle RMR değerinin madencilik 

alanında daha verimli kullanılabilmesi adına önemli değişikler yapılmıştır. Modifiye edilmiş 

olan RMR değerini hesaplamak için ilk olarak, Tablo 1.8’de süreksizlik özelliklerine göre 

belirtilen düzenleme puanın Tablo 1.7’den hesaplanan basit RMR değeri ile toplanması 

gerekmektedir. Tablo 1.8’in kullanılması için Tablo 1.9’daki süreksizlik doğrultu ve 

eğimlerinin tünelcilikteki etkileri üzerine verilen açıklamaların kullanılması gerekmektedir. 

Tablo 1.7’den elde edilen basit RMR değeri zemin süreksizlik eğimi ve doğrultusuna göre 

düzenleme puanı ile (Tablo 1.8) toplandıktan sonra elde edilen değer Tablo 1.10’da verilen 

patlatma için düzenleme puanı ve zayıf düzlem için düzeltme puanı ile çarpılmalıdır. 

Özetlemek gerekirse, Tablo 1.7’den ve Tablo 1.8’den elde edilen değerlerin toplamı Tablo 

1.10’a göre belirlenen iki puan (patlatma için düzenleme puanı ve zayıf düzlem için düzeltme 

puanı) ile çarpılarak Modifiyeli RMR değeri belirlenmektedir. Tablo 1.7’de verilmekte olan 
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süreksizlik durumu puanı tayin edilirken kılavuz ilkeler Tablo 1.11’de verilmiştir. RMR 

değerine göre kaya kütlesi sınıflaması ve RMR değeri bilinen bir kaya kütlesi için kestirilen 

bazı özellikler sırası ile Tablo 1.12 ve Tablo 1.13’te verilmektedir. 

 

Tablo 1.7. Kaya kütlesi puan sistemi (Bieniawski, 1989) 

PARAMETRE DEĞER ARALIKLARI 

1 

 

Nokta yükü 

indeksi 
>10MPa 10-4 MPa 4-2 MPa 2-1 MPa uygulanmaz uygulanmaz uygulanmaz 

Tek eksenli 

basma 

dayanımı 
>250 MPa 250-100 100-50 50-25 25-5 5-1 <1 

 PUANI 15 12 7 4 2 1 0 

2 
Kaya kalite 

katsayısı RQD 
% 100-90 90-75 75-50 50-25 <25 <25 <25 

 PUANI 20 17 13 8 3 3 3 

3 
Süreksizlikleri

n aralığı (cm) >200 200-60 60-20 20-6 <6 <6 <6 

 PUANI 20 15 10 8 5 5 5 

4 
Süreksizlik 

durumu 

çok pürüzlü-

dalgalı, 
süreksiz, 

kapalı çatlak 
ayrışmamış. 

pürüzlü-

dalgalı 
süreksiz, 

hafif 

ayrışmış,    
aralık <lmm 

az pürüzlü, 

aralık<lmm, 
yüzey çok 

ayrışmış 

Yüzeyler 

cilalı veya 
<5mm 

dolgu,aralık 
1-5 mm 

sürekli 

çatlaklar 

yumuşak 
dolgulu, 

kalınlık > 
5mm 

; veya 

çatlaklar 

sürekli ve 

bağlantılı 

 

 PUANI 30 25 20 10 0 0 0 

5 
Çatlak suyu 

Durumu 

Tamamen 

Kuru  
Nemli  Islak Damlama Akış  

 PUANI 15 10 7 4 0  

 

 Tablo 1.8. Süreksizlik konumlarına göre puan düzenlemeleri 

 

 Tablo 1.9. Süreksizlik doğrultu ve eğimlerinin tünelcilikteki etkileri 

Doğrultu tünel eksenine dik Doğrultu tünel 
eksenine paralel 

Doğrultuya 

bakılmaksızın 

 

Eğim 

0
o
-20

o
 

Eğim yönünde 
ilerleme 

Eğime karşı yönde 

Eğim 

45
o
-90

o
 

Eğim 

20
o
-45

o
 

Eğim 

45
o
- 90

o
 

Eğim 

20
o
-45

o
 

Eğim 

45
o
-90

o
 

Eğim 

20
o
-45

o
 

Çok 

uygun 

Uygun Orta Uygun 

değil 
Hiç uygun 

değil 
Orta Orta 

 

 

 

 

 

 

Süreksizlik doğrultu ve 
eğimi  

Çok 

uygun  

Uygun  Orta  Uygun değil  Hiç uygun 

değil  

Puan  Tüneller  0  -2  -5  -10  -12  

Temeller  0  -2  -7  -15  -25  

Şevler  0  -5  -25  -50  -60 
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Tablo 1.10.  Patlatma ve zayıf düzlem için düzenleme puanları 

 

Tablo 1.11. Süreksizlik durumlarının sınıflaması için kılavuz bilgiler  

Parametre  Puanlar  
Süreksizliğin 

uzunluğu 
(devamlılık)  

<1m  

(6)  

1-3m  

(4)  

3-10m  

(2)  

10-20 m 

(1)  

>20m  

Süreksizlik 

açıklığı  
Yok  

(6)  

<0.1mm  

(5)  

0.1-1.0 mm  

(4)  

1-5 mm  

(1)  

>5mm  

(0)  

Pürüzlülük  Çok pürüzlü  

(6)  

Pürüzlü  

(5)  

Az pürüzlü  

(3)  

Düz  

(1)  

Kaygan  

(0)  

Dolgu                 Sert Dolgu                           Yumuşak Dolgu  
Yok      <5mm                 >5mm             <5 mm            > 5mm  

(6)           (4)                       (2)                  (2)                     (0)  

Bozunma  Bozunmamış  
(6)  

Az 

Bozunmuş  
(5)  

Orta derecede 

bozunmuş  
(3)  

Bozunmamış  
(1)  

Çok 

bozunmuş  
(0) 

 

Tablo 1.12. RMR değerine göre kaya kütlesi sınıflaması 

Sınıf No.  I  II  III  IV  V  

Tanımlama  Çok iyi kaya  İyi kaya  Orta Kaya  Zayıf kaya  Çok zayıf 
kaya  

Puan  100←81  80←61  60←41  40←21  < 20 

 

Tablo 1.13. RMR değeri anlamları 

RMR 100-81 

 

80-61 60-41 40-21 <20 

SINIF Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf 
c (kPa) >400 400-300 300-200 200-100 <100 
(º) >45 45-35 35-25 25-15 <15 

Koşullar/Yöntem  Uygulanabilir Terim  Düzeltme katsayısı  
1. Tünel makinası ile kazı  Hasarsız  1.0  

2. Denetimli patlatma  Çok az hasar  0.94-0.97  

3. İyi patlatma  Orta derecede hasar  0.90-0.94  

4. Kötü patlatma  Şiddetli hasar  0.90-0.80  

(en kötü koşul)  
5 Kayaçta patlatma ile ilgili 

herhangi bir ön bilgi yok  

Orta derecede hasar  0.90(göreceli)  

Başlıca zayıflık düzlemi ile ilgili düzeltme katsayıları   
Koşul  Düzeltme katsayısı  

Zayıflık düzlemi yok  1.0  

Sert dayklar  0.90  

Yumuşak cevher zonları  0.85  

Ana kaya/cevher dokanak zonları veya homojen 
olmayan tavan kayacı  

0.80  

Kıvrımlar,senklinal ve antiklinaller  0.75  

Münferit fay zonları  0.70 
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RMR değeri, destek yükü tahmin edilebilmesi, açıklıkların tahkimatsız kalma süreleri 

kestirilebilmesi, tahkimat önerileri ve kaya kütlelerinin deformasyon özelliklerinin tahmin 

edilebilmesi gibi önemli katkılar sağlamaktadır. Şekil 1.16’da RMR değerine bağlı olarak 

yeraltı açıklıklarının tahkimatsız kalabilme süreleri verilmektedir. Aynı zamanda RMR 

değerine bağlı olarak temeller için taşıma gücü hesabına yönelik çalışmalar da 

gerçekleştirilmiş ve Ulusay ve Sönmez (2007) tarafından Tablo 1.14 önerilmiştir. Kaya 

kütlesinin RMR değerine bağlı olarak elastisite modulü kestirimlerine yönelik bazı 

yaklaşımlar Tablo 1.15 ile verilmektedir.    

 
Şekil 1.16. RMR değerine bağlı olarak desteksiz kalma süreleri  

 

Tablo 1.14. RMR değerine bağlı kaya kütlesi taşıma kapasitesi(Ulusay ve Sönmez 2007) 

Kaya Kütlesi Sınıf No. I II III IV V 

Kaya kütlesinin tanımı Çok iyi İyi Orta Zayıf Çok zayıf 
RMR 100-81 80-61 60-41 40-21 20-0 

q (ton/m
2
) 600-440 440-280 280-135 135-45 45-30 

 

Tablo 1.15. RMR değerine bağlı kaya kütlesi Elastisite Modulü (Em) değeri yaklaşımları (Ei 

=kaya malzemesi elastisite modulü) 

Kaynak Şart Yaklaşım 

Bieniawski(1978) RMR>50 Em =2RMR-100  (GPa) 

Serafim and Pereira (1983) RMR<50 Em=10
(RMR-10)/40     

(GPa) 

Kim, Kyowon(1993) - Em=300Exp(0.07RMR)10
-3 

(GPa) 

Aydan(1997) - Em=0.0097RMR
3.54

×10
-3 

(GPa) 

Mohammad(1997) - Em=0.562RMR+0.183 (GPa) 

Gokceoglu et al. (2003) - Em=0.0736Exp(0.0755RMR)  (GPa) 

Nicholson ve Bieniawshi (1990) - Em/Ei=0.0028RMR
2
+0.9Exp(RMR/22.82) 

Mitri et al.(1994) - Em/Ei =0.5(1-cos(π×RMR/100)) 
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RMR değerlerine bağlı olarak geliştirilen tahkimat cetveli Tablo 1.16’da verilmiştir. Bu 

cetveldeki yönlendirmelere örnek olarak RMR değeri 30 olan kaya kütlesi ele alınacak olursa, 

üst yarı kazısı için ilerleme boyu 1 metre seçilip 4 metre uzunluğunda kaya saplamaları 

aynayı 5 metre geriden takip ederek 1 metre aralıklarla uygulanabilir. Ek olarak, tek kat çelik 

hasır üzerine 10 cm püskürtme beton uygulaması gerçekleştirilmelidir (çelik hasır yerine lif 

katkı da tercih edilebilir). RMR değeri 70 olur ise, bu durumda 1.5 metre ilerlemeli tam ayna 

kazısı yapılabilir, 3 metre uzunluğunda kaya saplamaları aynayı 10 metre geriden takip ederek 

2 metre aralıklarla uygulanabilir ve 5 santimetre kalınlığında çelik hasır kullanmadan ince bir 

püskürtme beton kullanılabilir.   

 

Tablo 1.16. RMR değerlerine göre Tahkimat Cetveli 

RMR 

değeri 
Kazı Şekli Tahkimat 

Kaya saplamaları, tam 
dolgulu, 20 mm çaplı 

Püskürtme 

beton 

Çelik İksa 

81-100 Tam ayna, 

3 metreye kadar ilerleme 

Belli noktalar dışında genellikle tahkimat gerekmez 

61-80 Tam ayna, 

1.5 metreye kadar 

ilerleme, kaya saplamaları 
ile ayna arası mesafe en 

fazla 20 metre 

Tavanda bölgesel kaya 

saplaması 3 metre 
uzunlukta, 2.5 metre 

aralıklarla ve 
gerektiğinde çelik hasır 
ile birlikte uygulanmalı 

Tavanda 

gerekli 

yerlere 5 cm 

kalınlıkta 

Gerekmez 

41-60 İki basamak halinde 
ilerleme, üst basamakta 3 

metreye kadar ilerleme, 

kaya saplaması ile ayna 
arası mesafe en fazla 10 

metre 

Sistematik kaya 

saplaması, 4 metre 
uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1.5-2 metre 

aralıklarla, gerektiğinde 
çelik hasır ile birlikte 

uygulanmalı 

Tavanda 5-10 

cm, yan 

duvarlarda 

5 cm 

kalınlıkta 

Gerekmez 

21-40 İki basamak halinde 
ilerleme, üst basamakta en 

fazla 1.5 metre ilerleme, 

her patlatma sonrası 
tahkimat uygulanmalı, 
kaya saplaması ile ayna 
arası mesafe en fazla 10 

metre 

Sistematik kaya 

saplaması 4-5 metre 

uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1.0-1.5 

metre aralıkta çelik 
hasırla birlikte 
uygulanmalı 

Tavanda 10-

15 cm, yan 

duvarlarda 10 

cm kalınlıkta 

Gerektiği
nde 1.5 

metre 

aralıklarla 
hafif bağ 

<20 Çok basamaklı, üst 
basamakta en fazla 1.5 

metre ilerleme. İksa ve 
kaya saplamaları kazı ile 

birlikte yürütülmeli, 

patlatma sonrası derhal 
püskürtme beton 

uygulanmalı  

Sistematik kaya 

saplaması, 5-6 metre 

uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1-1.5 metre 

aralıkta çelik hasır ile 
birlikte uygulanmalı, 

taban saplamaları 
kullanılmalı 

Tavanda 15-

20 cm, yan 

duvarlarda 15 

cm ve aynada 

5 cm 

kalınlıkta 

Orta veya 

ağır bağ 

75 cm 

aralıklarla 
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1.3.6. Kaya Tünelcilik Kalitesi İndeksi (Q) 

Q veya kaya tünelcilik kalitesi indeksi Norveç Jeoteknik Enstitüsü’nde Barton vd. (1974) 

tarafından geliştirilmiştir. Kaya tünelcilik kalitesi indeksi uzun yıllar kullanıldıktan sonra, 

destek sistemlerinin seçimine yönelik bölümü Grimstad ve Barton (1993) tarafından revize 

edilmiştir. Q değeri Eşitlik 49’da verildiği gibi hesaplanmaktadır: 

                                                                   

SRF

J

J

J

J

RQD
Q

w

a

r

n
                                                                                                        (49) 

 
Burada, RQD kaya kalitesi göstergesi, Jn süreksizlik takımı sayısı, Jr süreksizlik pürüzlülük 

durumu, Ja süreksizlik ayrışma durumu, Jw süreksizlik suyu indirgeme faktörü, SRF gerilme 

azaltma faktörüdür. Eşitlik 49’da görülen RQD/Jn blok boyutu, Jr/Ja bloklar arası makaslama 

dayanımını ve Jw/SRF etken gerilme ile ilgili değişkenlerdir. Q değeri hesaplamalarındaki 

değişkenlerin değerleri Tablo 1.17 -1.21 ile verilmektedir.  

  

Tablo 1.17. RQD sınıflaması ve Jn değerleri 

1. RQD KAYA KALİTE GÖSTERGESİ TANIMI  
0-25  A. çok zayıf 
25-50  B. zayıf 
50-75  C. orta 

75-90  D. iyi 

90-100  E. çok iyi 

(mükemmel) 

Not: (1) RQD<10 (0 dahil) ise Q’nun hesaplanmasında RQD için 10 gibi nominal bir değer 
kullanılır. RQD için 100, 95, 90… vb. gibi 5’lik aralıklar yeterlidir.  
2. EKLEM TAKIMI SAYISI  (Jn) 
A. Masif, eklem çok az veya hiç yok  0.5-1.0 

B. Bir eklem takımı  2 

C. Bir eklem takımı ve gelişigüzel eklemler  3 

D. İki eklem takımı  4 

E. İki eklem takımı ve gelişigüzel eklemler  6 

F. Üç eklem takımı  9 

G. Üç eklem takımı ve gelişigüzel eklemler  12 

H. Dört veya daha fazla eklem takımı, gelişigüzel, çok fazla sayıda, 
küp şeker görünümünde  

15 

I. Parçalanmış kaya, toprak görünümünde  20 

Not: (2) Arakesitler (kesişen tüneller) için (3.0 x Jn) kullanılır.  
(3) Portallar (girişler) için (2.0 x Jn) kullanılır. 
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Tablo 1.18. Jr değerleri 

3. EKLEM PÜRÜZLÜK SAYISI  (Jr) 
Süreksizlik yüzeyi ve 10 cm’lik bir makaslama hareketinden önce süreksizlik yüzeyi 

Not: (4) bu sıralamada tanımlamalar, küçük ve ara ölçekli özellikleri göstermektedir. 
A. Süreksiz eklemler  4 

B. Pürüzlü veya düzensiz, dalgalı  3 

C. Düz, dalgalı  2 

D. Sürtünme izli, dalgalı  1.5 

E. Pürüzlü veya düzensiz, düzlemsel  1.5 

F. Düz, düzlemsel  1.0 

G. Sürtünme izli, düzlemsel  0.5 

Not: (5) ilgili eklem takımının ortalama aralığı 2 m’den daha büyük ise Jr’ye 1.0 ilave edilebilir. 

(6) en az dirence göre yönlenmesi koşuluyla, çizgiselliklere sahip düz sürtünme yüzeyli eklemler 
için Jr=0.5 alınabilir. 
H. Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek yeterli kalınlıkta kil  
minerali içeren zon  

1.0 

I. Süreksizlik yüzeylerinin birbirine temasını önleyecek yeterli kalınlıktaki  
kumlu, çakıllı yada parçalanmış zon.  

1.0 

 
 
Tablo 1.19. Ja değerleri ve yaklaşık içsel sürtünme açıları 

4. EKLEM YÜZEYİ ARAŞTIRMA SAYISI (Ja) (yaklaşık) 
(derece) 

A. Sıkıca bağlanmış, sert, yumuşamayan geçirimsiz dolgu (örneğin 
kuvars veya epidot) 

0.75  

B. Ayrışmamış eklem yüzeyleri, yalnızca yüzeysel kirlenme 1.0 25-35 

C. Az ayrışmış eklem yüzeyleri, yumuşamayan mineral 
kaplamaları, kum taneler, kil içermeyen kaya parçalar vd. 

2.0 25-30 

D. Siltli veya kumlu kil sıvamaları, küçük kil fraksiyonu (yumuşak 
değil) 

3.0 20-25 

E. Yumuşamayan veya düşük sürtünmeli kil minerali sıvamaları 4.0 8-16 

(b) 10cm’lik bir kaymadan önceki süreksizlik dokanağı   

F. Kum taneleri, kil içermeyen parçalanmış kaya 4.0 25-30 

G. Aşırı konsolide olmuş yumuşamayan kil dolgu (sürekli ancak 
kalınlığı 5 mm’den az) 

6.0 16-24 

H. Orta veya Düşük derecede konsolide olmuş yumuşamayan kil 
dolgu (sürekli ancak kalınlığı 5 mm’den az) 

8.0 12-16 

I. Şişen kil dolgular (sürekli ancak kalınlığı 5 mm’den az), Ja değeri 
şişen kil boyutundaki tanlerin yüzdesine ve suyun etkisine bağlıdır. 

8-12 6-12 

(c) Makaslandığında süreksizlik dokanağı yok   

J. Parçalanmış kaya veya kil zonları veya bantları 6-8 veya 

8-12 

6-24 

K. Siltli veya kumlu kil zonları veya bantları, düşük kil fraksiyonu 
(yumuşamayan) 

5.0 - 

L. Kalın sürekli kil zonları veya bantları 10-13 veya 

13-20 

6-24 
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Tablo 1.20. Jw değerleri 

5. EKLEM SU AZALTMA 
FAKTÖRÜ  

(Jw)  Yaklaşık su 
basıncı (kgf/cm2)  

A. Kuru kazılar yada küçük sızma, örneğin 
yerel olarak <5 lt/dk  

1.0  < 1  

B. Orta derecede su gelişi veya basınç, yer 
yer eklemlerdeki dolguların yıkanması  

0.66  1-2.5  

C. Dolgusuz, eklemli, dayanımlı kayada 
büyük miktarda su gelişi veya yüksek 
basınç  

0.5  2.5-10  

D. Büyük miktarda su gelişi veya yüksek 
basınç, eklem dolgularının aşırı dercede 
yıkanması  

0.33  2.5-10  

E. Patlatmada son derede aşırı su gelişi 
veya su basıncı, zamanla azalan  

0.2-0.1  10 

F. Zamanla azalmaksızın devam eden son 
derece aşırı su gelişi veya su basıncı  

0.1-0.05  > 10  

Not: (7) C ve F faktörleri kaba 

tahminlerdir. Drenaj ölçümleri yapılırsa Jw 

arttırılır.  
(8) Buz oluşumundan kaynaklanan özel 
problemler dikkate alınmamıştır. 

  

 

Q kaya sınıflama sisteminde Q indeksine ek olarak Eşdeğer boyut (De) tanımı da 

kullanılmakta olup, yeraltı açıklığının boyutlarının tahmini için yararlı bir parametredir ve 

Eşitlik 50’ye göre hesaplanmaktadır: 

 

De=(En, çap veya yükseklik)/ESR                                                                                        (50) 

 

Bu eşitlikte ESR bir tür güvenlik katsayısı olup, yeraltı kazısının türüne göre Tablo 1.21’de 

görüldüğü şekilde belirlenir. Eşdeğer boyut ve Q değerine bağlı olarak zemin sınıflandırması 

ve tahkimat gereksinimi tayini için Şekil 1.17 ve Şekil 1.18’deki abakların kullanımı 

önerilmiştir (Grimstad ve Barton, 1993). 
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Tablo 1.21. SRF değerleri 

6. GERİLİM AZALTMA FAKTÖRÜ  (SRF)  
(a) Kazıyı kesen zayıf zonlar, tünel kazılırken kaya kütlesinin gevşemesine neden olabilirler.  
A. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren zayıf zonlar, çok gevşek 
çevre kayacı (herhangi bir derinlikte) 

10 

B. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf zon (kazı 
derinliği <50 m)  

5  

C. Kil veya kimyasal olarak ayrışmış kaya içeren tek bir zayıf zon (kazı 
derinliği >50 m)  

2.5  

D. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta birden fazla makaslama zonu, gevşek 
çevre kayacı (herhangi bir derinlikte)  

7.5 

E. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta birden fazla makaslama zonu, (kazı 
derinliği<50 m)  

5.0  

F. Kil içermeyen dayanımlı kayaçta tek bir makaslama zonu (kazı derinliği 
> 50 m)  

2.5  

G. Gevşek ve açık eklemler, fazla eklemli “küp şekeri” görünümlü herhangi 

bir derinlikte  

5.0  

Not: (9) Kayma zonları yalnızca kazıyı etkiliyor, ancak kesmiyorsa, SRF 

için yukarıda verilen değerler %25-50 dolaylarında azaltılmaktadır. 

(b) Dayanımlı kaya, kaya gerilimi sorunları  σc/σt σt /σ1  (SRF)  
H. Düşük gerilim, yüzeye yakın  >200  >13  2.5  

I. Orta derecede gerilim  200-10  13-0.66  1.0  

J. Yüksek gerilim, çok sıkı yapı (genellikle 
duraylı, yan duvar duraylılığı açısından uygun 
olmayabilir)  

10-5  0.66-0.33  0.5-2  

K. Hafif kaya patlaması (masif kaya)  5-2.5  0.33-0.16  5-10  

L. Aşırı kaya patlaması (masif kaya)  <2.5  <0.16  10-20  

Not: (10) oldukça anizotrop bakir bir gerilim alanı için (ölçülebilirse): 5≤ σ1/σ3 ≤ 10 olduğunda, σc ve 

σt; 0.8σc ve 0.8σt’ye düşürülür. σ1/σ3 >10 olduğunda σc ve σt 0.6σc ve 0.6σt ’ye düşürülür. Burada σc 

tek eksenli sıkışma dayanımı ve σt çekme dayanımı, σ1 ile σ3 en büyük ve en küçük asal gerilimlerdir.  

(11) Yüzeyin altındaki taç kısmının (crown) derinliğinin açıklığın genişliğinden daha az olduğu yerlere 
ait bazı tamamlanmış proje kayıtları mevcuttur. Bu tüp durumlarda SRF’nin 2.5’ten 5’e çıkarılması 
önerilir.  

(c) Yüksek kaya basıncının etkisi altında dayanımsız kayaçta plastik akma:  
M. Az sıkıştıran kaya basıncı  5-10  

N. Aşırı sıkıştıran kaya basıncı  10-20  

(d) Suyun varlığına bağlı olarak kimyasal şişme aktivitesi  
O. Düşük kaya basıncı  5-10  

P. Aşırı kaya basıncı  10-15 
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 Tablo 1.22. ESR (Kazı destek oranı) değerleri 

 KAZI TİPİ ESR 

A.Kısa süreli(geçici) maden kazıları  2 - 5 

B.Uzun süreli maden kazıları, su tünelleri, büyük kazılar için açılan 
pilot tüneller, geniş yer altı kazıları için yapılan yamalar ve aynalar.  

1.6 - 2 

C.Geniş yer altı odaları, su arıtma tesisleri, küçük karayolu ve 
demiryolu tünelleri,yaklaşım tünelleri,denge bacaları  

1.2 –1.3 

D.Enerji santralleri, büyük (ana) karayolu ve demiryolu 

tünelleri,sivil savunma sığınakları, tünel ağızları ve yeraltında 
birbirini kesen açıklıkların kesişme bölgeleri  

0.9 – 1.1 

E.Yeraltı nükleer enerji santralari, demiryolu istasyonları, spor ve 
kamu tesisleri, fabrikalar 

0.5 – 0.8 

 
 

 

Şekil 1.17.  Q ve eşdeğer boyut değerlerine göre tahkimat gereksinimi 
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Şekil 1.18.  Q ve eşdeğer boyut değerlerine göre tahkimat önerileri 

 

Şekil 1.16’da verilen tahkimat kategorilerine yönelik numalar, 1: tahkimatsız (desteksiz), 2: 

anlık kaya saplaması (lokal kaya saplaması), 3: Sistematik kaya saplaması, 4: donatısız 

püskürtme beton (40 mm ile 100 mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplaması, 5: Lif katkılı 

püskürtme beton (60 mm ile 90 mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplaması, 6: Lif katkılı 

püskürtme beton (90 mm ile 120 mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 7:  Lif katkılı 

püskürtme beton (120 mm ile 150 mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 8: Lif katkılı 

püskürtme beton (150 mm üzerinde kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 9: Yerinde dökme beton 

uygulamasını temsil etmektedirler. 

  

Şekil 1.16’da görülen tahkimat önerilerine örnek olarak Q değeri 0.1, açıklık/ESR oranı 2 

olan bir tünel için 5 numaralı alanda ifade edildiği üzere, 2.5 metre aralıklar ile 2.4 metre 

uzunluğunda kaya saplamaları, 70 mm kalınlığında lif katkılı püskürtme beton birlikte 

uygulanabilmektedir. Bir diğer örnek olarak, Q değeri 1 olan ve açıklık/ESR oranı 10 olan bir 

tünel için 6 numaralı alanda görüldüğü üzere 2.5 metre aralıklarla 5 metre uzunluğunda kaya 

saplamaları ve lif katkılı 90 mm kalınlığında püskürtme beton birlikte uygulanabilmektedir. 

Zayıf kaya kütlesi koşullarına bir örnek olarak, Q değeri 0.01 olan açıklık/ESR oranı 5 olan 

bir tünel için ise 8 numaralı alanda görüldüğü üzere,  3 metre uzunluğunda kaya saplamaları 
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1.6 metre aralıklarla 20 mm kalınlığında lif katkılı püskürtme beton ile birlikte 

uygulanabilmektedir. 

 

QTBM sistemi,  Barton  (1999,  2000) tarafından TBM ile açılan toplam uzunluğu 1000 

kilometreyi bulan 145 tünelin analizi neticesinde Eşitlik 51’de görüldüğü gibi önerilmiştir.  

 

520

20

20/ 910

bw

a

r

n

o
TBM

q

CLIF

SIGMA

SRF

J

J

J

J

RQD
Q


                                                                   (51) 

 
SIGMA=5Qc

1/3
                                                                                                                      (52)                                                

 
Qc= Q(c/100)                                                                                                                        (53) 

 

Burada, RQDo tünel ilerleme yönü için yönlendirilmiş RQD değeri (Düşey sondajlardan 

hesaplanan RQD değerinin sondajın tünel ilerleme yönünde olması durumundaki tahmini), F 

her bir kesiciye gelen kuvvet (N), CLI kesici ömrü indeksi (örneğin kuvars için 4, kireçtaşı 

için 90), q kuvars yüzdesi, b tünel aynası boyunca gerilme, yoğunluk, c tek eksenli 

sıkışma dayanımıdır (MPa). Hesaplanan QTBM değerine bağlı olarak anlık ilerleme hızı (PR) 

Eşitlik 54’te verilmiştir. PR değerinin metre/saat birimi türünden dikkate alınması 

önerilmiştir.   

 
PR=5(QTBM)

-0.2 
                                                                                                                     (54) 

 

 
1.3.7. Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) 

Hoek (1995) ve Hoek, Kaiser ve Bawden (1995) tarafından önerilen Jeolojik dayanım indeksi 

(GSI), farklı jeolojik koşullar için kaya kütle dayanımındaki azalmayı kestiren bir yaklaşım 

sağlamaktadır. Jeolojik dayanım indeksi sistemi, eklemli kaya kütlesinin dayanımının sağlam 

kaya parçasının özellikleri ve farklı gerilme koşullarında bu parçaların hareket serbestlikleri, 

sağlam parçaların geometrik şekli ve parçaları birbirinden ayıran yüzeylerin durumu ile 

kontrol edildiği prensibine dayanmaktadır. Temiz, kaba süreksizlik yüzeyleri içeren köşeli 

kaya parçalarının, bozunmuş ve alterasyona uğramış melzemeler ile çevrili yuvarlak parçalar 

içeren kaya kütlelerinden daha sağlam kaya kütlelerini oluşturacağı açıktır. GSI değeri 

tayinindeki değerlendirme metodu Şekil 1.19 ile verilmektedir. GSI  değerini belirlerken önce 

Şekil 1.19’da kaya kütlesini temsil eden kutucuk seçilmeli ve daha sonra kaya kütlesi 

özelliklerine bağlı olarak puan doğrularından GSI değeri seçilmelidir.   
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Kaya kütlesi sınıflaması sistemlerinin kullanımları önemli tasarım kolaylıkları sağlarken 

süreksizlik geometrisinin tanımlanmasındaki belirsizlikler gibi nedenler ile önemli 

değerlendirme hataları riskleri taşıdıkları unutulmamalı ve bu sebeple kesin bir rakam dikkate 

almaktansa belirli bir aralığının daha gerçekçi bir yaklaşım sağlayacağı bilinmelidir. Ayrıca, 

patlatma ile kazı yapılan kaya kütleleri gibi kazı nedeni ile oluşan çatlakların kaya kütlesi 

sınıflama sistemleri değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

  

GSI tayini üzerine Ulusay ve Sönmez (1999) önemli katkılar ve güncellemeler sağlamışlardır. 

Şekil 1.19’da görüldüğü gibi GSI abağında süreksizlik yüzeylerinin durumu; süreksizliklerin 

dolgu, bozunma ve pürüzlülük özelliklerine bağlı olarak çok iyi, iyi, orta, zayıf ve çok zayıf 

olmak üzere beş sınıfa ayrılarak değerlendirilmektedir. Ulusay ve Sönmez (1999) süreksizlik 

yüzey koşulunun tanımlanması amacıyla 0 ile 18 arasında değişen Süreksizlik Yüzey Koşulu 

Puanı (SCR) kullanımını önermişlerdir. Süreksizlik Yüzey Koşulu Puanı Eşitlik 55’te 

görüldüğü gibi hesaplanmaktadır.  

 

SCR= Rp+Rw+Rf                                                                                                                    (55) 

 

Burada, Rp Rw ve Rf sırasıyla pürüzlülük, bozunma ve dolgu puanları olup bu puanlandırma 

Şekil 1.20’de verilen modifiye edilmiş GSI abağının sağ üst köşesindeki çizelge kullanılarak 

yapılmaktadır. 
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Şekil 1.19. Jeolojik tanımlara bağlı olarak Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) kestirimi 
(Türkçeleştirilmiş olarak Ulusay ve Sönmez (1999) kaynağından alınmıştır) 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

43 

 

 

Şekil 1.20. Modifiye edilmiş GSI abağı (Ulusay ve Sönmez, 2000) 

 

Elde edilen jeolojik dayanım indeksinin tayini sonrası kaya kütlesi dayanım karakteristiğini 

tanımlayan parametreler (mb, s, a) sıradaki bölümde Hoek ve Brown yenilme ölçütü başlığı 

altında verildiği üzere hesaplanarak duraylılık analizi yapılmaktadır.  
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1.3.8. Kaya Kütle İndeksi (RMI)  

Kaya Kütle İndeksi kaya malzemesi dayanım değeri (c) ve eklemlenmeler nedeniyle 

meydana gelen dayanım kaybı parametresi (JP) dikkate alınarak Palmstrom (1995) tarafından 

Eşitlik 56’da görüldüğü gibi önerilmiştir. Dayanım kaybı parametresini (JP) belirleyen 

faktörler, Şekil 1.21’de görüldüğü üzere Eklem durum faktörü (JC), Blok hacmi (Vb), Eklem 

pürüzlülük faktörü (JR), Eklem alterasyon faktörü (JA) ve Eklem boyut faktörüdür (JL). 

Eklem durum faktörü, Eşitlik 57’de görüldüğü gibi eklem pürüzlülük faktörü, eklem 

alterasyon faktörü ve eklem boyut faktörüne bağlı olarak hesaplanmaktadır. Eklem pürüz 

faktörünün hesaplanması neticesinde Şekil 1.22’de verilen abak yardımıyla blok hacmi 

faktörüne bağlı olarak dayanım kaybı parametresi (JP) belirlenmektedir. Blok hacmi değeri 

(Vb), eş değer blok boyutu olarak Eşitlik 58’de görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. Sonucu 

birimsiz çıkacak olan Eşitlik 58 ile hesaplanan Vb değeri için m3
 biriminin dikkate alınması 

gerekmektedir.  

 

RMI=cJP                                                                                                                               (56)                                                                             

 

JC=JL(JR/JA)                                                                                                                         (57) 

               

Vb=Jv)
-3

                                                                                                                              (58) 

 

β= 20 + 7 (Smax/Smin)(3/nj) = 20 + 21((Smax/Smin)×nj )                                                            (59) 

 

Buradaki Jv değeri Eşitlik 48’de verilmekte olan hacimsel süreksizlik katsayısıdır, Smax ve 

Smin sırası ile maksimum ve minimum eklemlenme aralığıdır (eklemlenme mesafesi), nj 

değeri belirlenmesi için Tablo 1.23 kullanılmaktadır.  

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

45 

 

 

Şekil 1.21. Kaya kütle İndeksi belirlenmesi için akım şeması 
 

 

Şekil 1.22. Dayanım kayıbı parametresi (Eklemlenme Parametresi) abağı 
 

Tablo 1.23. nj değerleri 

Süreksizlik özellikleri nj 

3 süreksizlik takımı+rastgele çatlaklar 3.5 

3 süreksizlik takımı 3 

2 süreksizlik takımı +rastgele çatlaklar 2.5 

2 süreksizlik takımı 2 

1 süreksizlik takımı+rastgele çatlaklar 1.5 

1 süreksizlik takımı 1 

 Doğal Kayaç 

Eklem 

Pürüzlülük Fak. 

Eklem 

Alterasyon Fak. 

Eklem Boyut 

Fak. 

Eklem Boşlukları 
ve Eklem Sayısı 

Blok Hacmi Vb 

Eklem Durum 

Fak. 

 

JC=JL(JR\ JA) 

Tek Eksenli 

Basma Dayanımı 

Eklem 

Parametresi 

JP 

 

Kaya 

Kütle 

İndisi 
RMİ 
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Dayanım kayıbı parametresinin kaya malzemesine ait sıkışma dayanımı değeri ile çarpılması 

neticesinde kaya kütlesi dayanımı belirlenmektedir. Kaya kütlesi dayanımının belirlenmesine 

ek olarak, RMI değerlerine ve arazi gerilme değerlerine bağlı olarak hesaplanan yeterlik 

faktörü (Cg) ile pek çok kaya mühendisliği uygulamasına yönelik zemin davranışı 

yaklaşımları geliştirilmiş olup, konu ile ilgili detaylı bilgilere Palmstrom (1995, 1996a, 

1996b, 1996c,) kaynaklarından ulaşılabilmektedir.  

 

1.4. KAYA KÜTLELERİ VE MALZEMELERİ İÇİN YENİLME ÖLÇÜTLERİ 

1.4.1. Mohr & Coulomb Yenilme Ölçütü 

Mohr ve Coulomb yenilme ölçütü katı malzemelerin tek eksenli sıkışma dayanımı (c), 

kohezyon (c) ve içsel sürtünme açısı () değerlerine bağlı olarak maksimum (1) ve minimum 

(3) asal gerilmeler (majör ve minör asal gerilmeler) altındaki duraylılığını Eşitlik 60’ta 

görüldüğü gibi incelemektedir.  

     

1=c+kp3                                                                                                                            (60) 

 

kp=(1+sin)/(1-sin)                                                                                                              (61) 

 

Eşitlik 60’da hesaplanan maksimum gerilme değerinden daha büyük bir gerilme altında 

malzemenin yenileceği tayin edilmektedir. Mohr & Coulumb duraylılık zarfına bağlı olarak 

duraylı bölgeyi belirleyen temel iki parametre olan kohezyon ve içsel sürtünme açısına bağlı 

olarak tek eksenli sıkışma dayanımı değişimi Eşitlik 62’de verildiği gibi hesaplanmaktadır. 

Mohr & Coulomb duraylılık zarfına göre kaya malzemesinin makaslama dayanımı Eşitlik 

63’te verildiği gibi hesaplanmaktadır. Bu eşitlikte, n var olan şartlardaki etkiyen normal 

gerilmedir. Başka bir deyişle, Eşitlik 63 değişen normal gerilme değerine göre, kohezyon ve 

içsel sürtünme açısına bağlı olarak makaslama dayanımının Mohr & Coulomb duraylılık 

zarfına göre değişimini vermektedir (Şekil 1.23).      

 




sin1

cos2




c
c                                                                                                                          (62) 

 

 tannc                                                                                                                        (63) 
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Şekil 1.23. Mohr & Coulumb duraylılık zarfı ve duraylılık sınırındaki asal gerilmeler 

 

Mohr & Coulomb yenilme ölçütü kaya malzemeleri için kullanıldığı gibi diğer katı 

malzemeler için de temel olarak kullanılan lineer bir duraylılık zarfıdır. Sıradaki alt başlıkta 

kaya malzemeleri ve kaya kütlelerine yönelik spesifik olarak geliştirilen Hoek & Brown 

yenilme ölçütüne yer verilmektedir. 

 

1.4.2. Hoek & Brown Yenilme Ölçütü 

Kaya malzemeleri için önerilen Hoek&Brown yenilme ölçütü Eşitlik 64’te görüldüğü gibidir. 

Bu eşitlikte, mi sağlam kaya için Hoek&Brown sabiti olup üç eksenli yükleme testi yapma 

imkanı bulunmuyor ve Eşitlik 64 kullanımı ile tayin edilemiyorsa Tablo 1.24’te verilen 

değerler kullanılabilmektedir. Eklemli kaya kütleleri için önerilen Hoek&Brown yenilme 

ölçütü ise Eşitlik 65’de verilmektedir.  

 
5.0

3
31 1










c
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                                                                                                      (64) 

 
a

c
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 3
31                                                                                                       (65) 

 







 


28

100
exp

GSI
mm ib                                                                                                         (66) 

 

GSI değeri 25 üzerinde ise s ve a parametreleri sırası ile Eşitlik 67 ve Eşitlik 68’te verildiği 

gibi dikkate alınır: 
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9

100
exp

GSI
s                                                                                                               (67) 

 

5.0a                                                                                                                                    (68) 

 

GSI değeri 25 altında ise s değeri sıfır olarak ve a parametresi Eşitlik 69’da verildiği gibi 

dikkate alınır: 

 

200
65.0

GSI
a                                                                                                                        (69) 

 

Mohr & Coulumb yenilme ölçütünün lineer olması sebebi ile pek çok zaman kaya malzemesi 

ve kütlelerini iyi temsil edememektedir. Hoek & Brown yenilme ölçütü kaya malzemesi ve 

kütlesi özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde lineer olmayan bir duraylılık zarfının 

oluşturulmasını sağlamakta olması nedeni ile kaya malzemesi ve kütlelerini daha iyi temsil 

edebildiğini söylemek mümkündür.  
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Tablo 1.24. Farklı kaya malzemeleri için mi değerleri 

 

Kaya türü 

 

Sınıf 
 

Grup 

Yapı 
İri Orta İnce Çok ince 

Sedimanter Klastik Konglomera Kumtaşı Silttaşı Kiltaşı 
(22) 

 

(19) (9) (4) 

Grovak 

(18) 

Klastik 

olmayan 

Organik  Tebeşir 
(7) 

 

Kömür 

(8-21) 

Karbonat Breş 

(20) 

Sparitik 

Kireçtaşı 
(10) 

Mikritik 

Kireçtaşı 
(8) 

 

Kimyasal  Jipstaşı 
(16) 

Anhidrit 

(13) 

 

Metamorfik Yapraksız Mermer 

(9) 

Hornfels 

(19) 

Kuvarsit 

(24) 

 

Hafif yapraklı Migmatit 

(30) 

Anfibolit 

(25-31) 

Milonit 

(6) 

 

Yapraklı Gnays 

(33) 

Şist 
(4-8) 

Fillit 

(10) 

Sleyt 

(9) 

Mağmatik Açık 

Koyu 

Granit 

(33) 

Granodiorit 

(30) 

Diorit 

(28) 

Gabro 

(27) 

Norit 

(22) 

Dolarit 

(19) 

Riyolit 

(16) 

Dasit 

(17) 

Andezit 

(19) 

Bazalt 

(17) 

Obsidiyen 

(19) 

Püskürük piroklastik tür Aglomera 

(20) 

Breş 

(18) 

Tüf 

(15) 

 

 
 
Hoek & Brown yenilme ölçütü ile makaslama gerilmeleri altındaki kaya kütlelerinin 

duraylılık analizleri Eşitlik 70’te görüldüğü gibi yapılmaktadır. Hoek & Brown yenilme 

ölçütünün içinde çok sayıda süreksizlik bulunduran kaya kütleleri için önerildiğini burada 

hatırlamak gerekmektedir. Hoek & Brown yenilme ölçütü bir süreksizlik yüzeyinin 

makaslama dayanımını incelemez, içinde çok sayıda çatlak içeren sistemleri bütün olarak ele 

alır. Hoek & Brown yenilme ölçütünün kullanımı için uygun olan kaya kütlesi özellikleri 

idealleştirilmiş gösterimi ile şematik olarak Şekil 1.24’te verilmektedir.  
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Burada A ve B malzeme sabitleri, n normal gerilme ve tm kaya kütlesinin çekme 

dayanımıdır. Genişlemeye karşı serbest olmayan kaya parçalarının kenetlenmesi sonucu 

oluşan kaya kütlesinin çekme dayanımı Eşitlik 71’de verildiği gibi tayin edilmektedir: 
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Şekil 1.24. Kaya malzemesinden ileri derece eklemli kaya kütlesine geçiş ve örnek 
boyutundaki artış (Ulusay ve Sönmez 2000’den alınmıştır) 

 

Çok süreksizliğin oluşturduğu kaya kütlesi sistemleri yerine sıradaki kısımda süreksizlik 

yüzeylerine yönelik geliştirilmiş Barton makaslama dayanımı kestirimi verilmektedir. Çok 

sayıda çatlak sistemlerinin oluşturduğu kaya kütlesini homojen bir malzeme olarak kabul 

etmenin çok gerçekçi olmadığını göz ardı etmemek gerekse de zemin özellikleri dikkatli bir 

şekilde tanımlanmış kaya kütlelerine yönelik Hoek & Brown yenilme ölçütü kullanımı önemli 

tasarım pratikliği sağlamaktadır. Yeraltı açıklığı etrafındaki süreksizlik sayısı arttıkça Hoek & 

Brown yenilme ölçütü kullanımı daha uygun olacaktır. Ancak, bu noktada gevşeme bölgesi 

yaklaşımı ile bağlantı kurulmalı ve yeraltı açıklığı etrafındaki tüm kaya kütlesinin duraysızlık 

yaşamadığını hatırlamak ve kritik olan kaya yükü bölgesi içindeki kaya kütlesinin duraylılık 
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özelliklerini belirleyeceğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu durumda kaya yükü 

bölgesinde yeterli sayıda eklem bulundurmayan iri bloklu kaya kütleleri için Hoek & Brown 

yenilme ölçütü kullanımı önemli yanlışlıklara sebebiyet verebilecektir.  

 

1.4.3. Barton Makaslama Dayanımı Kestirimi 

Doğal kaya süreksizlik yüzeyleri düz olmadığı için eklem yüzeyindeki dalgalanmaların 

makaslama dayanımı üzerindeki etkilerini ilk kez Patton (1966) Şekil 1.25’te görülen “testere 

dişli” örnekler üzerine yaptığı çalışmalar ile incelemiştir ve Eşitlik 72’nin kullanımını 

önermiştir.  

 

)tan( ibn                                                                                                                     (72) 

 

Burada b yüzeyin temel sürtünme açısı yani düz yüzey şartlarını yansıtan sürtünme açısı ve i 

ise testere dişi yüzeylerinin yatay ile açısıdır. Patton’un yaklaşımı önemli bir gereksinim 

sonucu ortaya çıkmış olan pürüzlü eklem yüzeylerinin makaslama davranışlarını daha iyi 

anlamak üzerine önemli katkı sağlamış olsa da doğal yüzey şekillerini incelemediği için 

önemli eksiklikleri vardır. Barton ve arkadaşları doğal kaya eklemlerinin davranışları üzerine 

detaylı çalışmalar gerçekleştirerek Patton’un yaklaşımının Eşitlik 73’te görüldüğü gibi 

yeniden düzenlenmesini önerdiler. 
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 logtan                                                                                          (73) 

 

Burada JRC eklem pürüzlülüğü katsayısı ve JCS eklem yüzeyi basınç dayanımıdır başka bir 

deyişle JCS eklem yüzeyinin yenilmeden maruz kalabileceği maksimum sıkışma gerilmesidir. 

JRC katsayısı kestirimine yönelik referans olarak alınacak bazı yüzey şekillerini Barton ve 

Choubey (1977) Şekil 1.26’da görüldüğü gibi önermişlerdir. Ayrıca, Barton (1982) düz bir 

kenar yardımı ile elde edilen pürüzlülük genliği ve profil uzunluğuna bağlı olarak JRC 

katsayısı kestirimine yönelik  Şekil 1.27’de görülen abağı önermiştir. Barton ve Bandis (1982) 

ölçek etkisinin JRC ve JCS değerleri üzerindeki etkilerine yönelik Eşitlik 74 ve Eşitlik 75’i 

önermişlerdir.  
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Burada JRC0 100 mm profil uzunluğundaki laboratuvar numunesinin eklem pürüzlülük 

katsayısıdır. Ln ve L0 sırası ile arazi blok boyutuna bağlı olan profil uzunluğunu ve 100 mm 

değerine sahip laboratuvar numunesi boyutunu temsil eder. JRCn ise arazideki profilin eklem 

pürüzlülük katsayısıdır. JCS0 100 mm profil uzunluğundaki eklem yüzeyi numunesinin 

sıkışma dayanımıdır, JCSn ise incelenen profil uzunluğundaki eklem yüzeyinin sıkışma 

dayanımını temsil eder. Geniş yüzeylerde zayıflıklar bulunma ihtimali ile dayanım değerinin 

büyük ölçekli eklem yüzeyleri için düşeceği beklenmektedir. Ayrıca, tamamen aynı yapıya 

sahip yüzey pürüz şekilleri birbirinden farklı olmayan ve zayıflıklar içermeyen 

süreksizliklerin dayanım değerleri açısından kıyaslanması sonucu daha büyük yüzeye sahip 

olan numunenin daha düşük gerilme altında yenileceği beklenmektedir. Yüzey alanı artışı ile 

maksimum yük değerleri doğru orantılı bir şekilde lineer olarak artış göstermemektedir. 

Laboratuvar testlerinin sonuçlarına dayalı olarak yapılan tasarımlarda ve incelemelerde boyut 

etkisinin göz önünde bulundurulması gereklidir. 

 
Şekil 1.25. Testere dişli makaslama testi 
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Şekil 1.26. Pürüzlülük yapıları için JRC değerleri 
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Şekil 1.27. Düz bir kenar yardımı ile elde edilen yüzey pürüzlülük genliğinden JRC kestirimi 

(Barton, 1982) 
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1.5. KAYA MÜHENDİSLİĞİ TASARIM METODLARI  

Bu başlık altında Kaya mekaniği ve mühendisliği alanlarında kullanılmakta olan bilimsel 

araştırma ve tasarım yöntemlerine kısaca değinilmektedir. Öncelikle, tasarım için kullanılacak 

olan bilginin güvenilir olması temel gereksinimdir. Bilginin güvenilirliğini belirleyen temel 

unsurlar gözlenebilirlik, ölçülebilirlik, iletilebilirlik, tekrarlanabilirlik ve sınanabilirliktir. 

Tasarım yöntemleri ile elde edilen çıktıların güvenilirliği açısından tasarımın niteliğini, 

etkililiğini, özelliklerini belirlemek üzere sistematik olarak veri toplama ve analiz etme 

sürecine devam edilmeli, var olan tasarımda değişiklik gereksinimleri ile ilgili karar vermeye 

odaklı olarak değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Güvenilir bir tasarım için 

değerlendirme çalışması ve farklı yöntemler ile elde edilen sonuçların birbirini doğrulaması 

önemlidir.  

1.5.1. Analitik yöntemler 

Genellikle çok karmaşık olmayan belirli şekiller, yapılar ve tanımlanmış modeller üzerine 

geliştirilmiş matematiksel çözümlerin kullanımını kapsamaktadır. Kaya mühendisliği 

problemlerine yönelik numerik yöntemlerin keşfinden önceki süreçten günümüze uzun 

yıllardır başvurulmakta olan bir tasarım yöntemidir. Çok sayıda veriyi ve tekrarlanan çözümü 

kapsayan problemler açısından bilgisayar kullanımı gerekmektedir.  

 
1.5.2. Fiziksel Modelleme 
 
Fiziksel modelleme uygulamada incelenen yapı ve sistemlerin farklı boyutlarda küçültülerek 

temsil edilmesidir. Fiziksel modeller üzerine yapay olarak deneysel koşullar ile incelenen 

etkinin sağlanması yolu ile tasarımı etkileyen parametrelerin duraylılık üzerindeki etkileri, 

duraylılığı etkileyen faktörler ve uygulama alanının mühendislik özellikleri 

incelenebilmektedir. Arazi gerilmelerinin ve kaya kütlesi özelliklerinin yansıtılması açısından 

boyut etkisi, yapay yükleme koşulları gibi pek çok titizlikle üzerinde durulması gereken nokta 

vardır. Fiziksel modelleme yolu ile tasarım çok eski çağlardan günümüze ulaşan temel bir 

tasarım yöntemi olup günümüzde kullanımı geçmişe nazaran azalmış durumdadır. Şekil 

1.28’de örnek bir yeraltı açıklığında yaşanan duraysızlığın fiziksel modellemesi 

görülmektedir.  
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Şekil 1.28. Kaya patlaması ile yenilmiş olan bir tavanın fiziksel modeli (Ortlepp, 2005) 

 

1.5.3. Numerik Modelleme 
 
Özellikle yeni binyıl ile bilgisayar teknolojisindeki ilerleme numerik modelleme konusundaki 

gelişimi beraberinde getirmiştir. Günümüzde mühendislik tasarımlarında numerik modelleme 

kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Kaya mühendisliği tasarımlarında yaygın kullanılan 

numerik analiz metodları başlıca sonlu elemanlar metodu, sonlu farklar metodu, sınır 

elemanları metodu, ayrı elemanlar metodu ve bazı melez yöntemlerdir. 

 

Analitik yöntemler ile çözümü zor olan ve hatta imkansız olan problemlerin bilgisayar 

kullanımı ile numerik modelleme yöntemi uygulanarak çözümü mümkündür. Bilgisayar 

kullanımı ile numerik modellemenin analitik yöntemlere kıyas ile başka bir avantajı ise çok 

sayıda veri olması durumundaki sağlanan pratikliktir.  Sonlu elemanlar ve sonlu farklar 

yöntemleri gibi diferansiyel yöntemlerde temel prensip, çözümleme yapılacak olan yapının 

yeteri küçüklükte bölünerek ağ oluşturulmasıdır. Ağ, önceden tanımlı düğümlerin birbirleriyle 

bağlantıları olarak ifade edilebilmektedir.  

 

Diferansiyel yöntemlerde birbirleriyle etkileşimli olarak tanımlanmış olan ağların oluşturduğu 

sistem tüm problem bölgesi için denklemler kullanılarak çözülür. Sonlu elemanlar 

yöntemindeki ağlar bölünmüş elemanlardan oluşmaktadır, temel kabul denge durumundaki 

bir malzeme için elemanların düğüm noktalarındaki toplam net enerjinin sıfır olmasına 

dayanmaktadır. Örneğin, duraylı bir modeldeki bir elemanın düğüm noktalarında kuvvetlerin 
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büyüklükleri ve yönlerine bağlı olarak vektörel toplamları sonucu sıfır olmalıdır. Aksi halde, 

eleman denge konumunda değildir ve duraylı olamaz.  

Çözüm süresi eleman sayısı ve bilgisayar donanımı ile orantılıdır. Bu nedenle, tüm geometri 

boyunca değil, sadece daha hassas sonuçlar elde edilmek istenilen bölgelerde eleman 

sayısının artırılması mümkündür. Sonlu elemanlar ve sonlu farklar yöntemleri ortamı sürekli 

olarak tanımlayan, birim alanların etkileşimlerini ve kantitatif özelliklerini inceleyen alan 

yöntemleridir. Yeraltı açıklığı oluşturulması gibi kaya kütlesi içerisindeki değişikliklerin 

doğru modellenmesi için genel model sınırlarının kazı sınırlarından yeterli mesafeye sahip 

olacak şekilde modellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ikincil gerilme analizleri gerçek 

koşulları yansıtamayacaktır.    

 
Sonlu farklar yöntemindeki esas olan teknik diferansiyel denklemler çözümünde kullanılacak 

olan konumların ayrıklaştırılması, yapının yeteri küçüklükte aralıklara bölünerek ağ sistemi 

oluşturulmasıdır. Ayrıklaştırılmış sınırlar için ağ yapısına bağlı sayıda sonlu fark denklemi 

elde edilir ve bu diferansiyel denklem çözümlerinden elde edilen değerlere, farklılıklara bağlı 

olarak yapı içindeki konuma dayalı değişim incelenmektedir. Ağ sistemi oluşturulması 

açısından sonlu farklar yöntemi sonlu elemanlar yöntemine benzer olsa da diferansiyel 

denklemleri ve çözümleme prensipleri farklıdır.  

 

Sınır elemanlar yöntemi uygulanırken çözüm bölgesinin sonlu elemanlar ve sonlu farklar 

yöntemlerinde olduğu gibi kendisi değil sınırının düğümler ile bölünmesi gerektiğinden çok 

daha az sayıda bilinmeyen vardır. Sınır elemanlar yöntemi, sonsuz ve yarı sonsuz yapıların ağ 

sistemi içermeden kolay modellenebilmesi, çözümlemelerde daha az sayıda veri gerektirmesi 

dolayısıyla hızlı ve kısa zamanda sonuca ulaşılması açısından avantajlıdır. Sınır elemanlar 

metodunda, ele alınan cismin davranışını belirleyen diferansiyel denklem cismin sınırları 

üzerinde tanımlanan integral denkleme dönüştürülmekte ve yalnızca çözüm bölgesi sınırının 

elemanlara bölünmesi yeterli olmaktadır. Şekil 1.29’da örnek bir cismin çözümlenmesi için 

sonlu elemanlar, sonlu farklar ve sınır elemanlar yöntemlerine göre düğüm konumları 

görünmektedir. Sonlu elemanlar ve sonlu farklar yöntemlerinde ağlar farklı geometrik şekiller 

kullanılarak oluşturulabilir. Sınır elemanlar metodunun genel olarak lineer olmayan 

deformasyon analizlerinde sonlu elemanlar ve sonlu farklar yöntemlerine nazaran uygun 

olmayan bir yöntem olduğu, bunun yanı sıra çatlak ilerleme analizlerinde kullanımının iyi 

sonuçlar verebildiği bilinmektedir. Kaya malzemelerindeki heterojen yapının temsiliyeti 

açısından tüm numerik modelleme yöntemleri geliştirilmeye açıktır. Bir eleman ya da aralık 



Temel Madencilik Bilgileri 

58 

 

içerisine kaya malzemesinin farklı mekanik özelliklere sahip mineral taneleri veya fisürlerinin 

girmesi, aynı zamanda kaya kütlesi modelleri için süreksizlik içeren ve homojen olarak kabul 

edilemez özelliklerin birim elemanlar veya farklar ile temsil edilmesi neticesinde önemli 

hatalar elde edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bir eleman içine çok sayıda mineral 

tanesi girer ise birim eleman ile malzemenin temsiliyetinin daha kullanışlı olabileceği ancak 

bu durum için sistem boyutlarının yeterli küçüklükte bölünmüş olması gerektiği 

unutulmamalıdır.  

 

Şekil 1.29. Ağ içeren ve sınır elemanı yöntemi numerik modelleri 
 

Ayrı elemanlar yönteminde farklı tane ve parçalar farklı elemanlar olarak incelenmektedirler, 

bu nedenle bloklu, sık çatlaklı kaya kütlelerinin duraylılık analizlerine yönelik ayrı elemanlar 

yöntemi kullanışlıdır. Ancak, kaya kütlelerinin sahip olduğu bilinmezlikler nedeni ile sayısal 

modelleme çalışmaları çıktılarının güvenilirliği tartışmaya açıktır. Bu konuda girdi olarak 

güvenilir bilgiye sahip olunması açısından özellikle birincil gerilmeler ve yönlerinin, kaya 

kütlesi özelliklerinin, kaya kütlesi içerisindeki jeolojik nedenler ile oluşan farklılıklar gösteren 

bölgelerin doğru tayini önemlidir. Ayrı elemanlar metodu kullanımı için arazideki süreksizlik 

konumlarının, blok şekillerinin modellenmesi kaya kütlesi içindeki bilinmezlikler nedeni ile 

oldukça zordur. Ayrı elemanlar yöntemi ayrıca toprak malzemesi için de yaygın kullanılmaya 

başlamıştır. Ancak, çok sayıda, düzensiz ve farklı tane şekilleri içeren toprak modelleri için 

çözümlemeler günümüzde pratik olmamaktadır. Ayrı elemanların temas yüzeylerinde sağlam 

kayada olabilecek deformasyonlardan çok daha büyük deformasyonlar olabilir. Elemanların 

temas yüzeylerinde gelişebilen büyük yer değiştirmeleri diğer yöntemler doğru 

hesaplayamamaktadır. 
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Günümüzde ayrı elemanlar yönteminin kaya malzemelerine yönelik geliştirilmesi kapsamında 

aktif olarak araştırmalar ve çalışmalar devam etmektedir. Kaya malzemelerinin içerdiği 

mineral tanelerinin ayrı elemanlar olarak incelenmesi konusundaki üzerinde durulması 

gereken en önemli konu numerik modeldeki tane ve doğal kaya malzemesindeki tane 

şekillerinin birbirinden farklı olması ve düzenli şekle sahip veya gelişi güzel şekil 

dağılımlarına sahip modellerin kaya malzemesini ve konumsal değişikliklerini temsil 

edememesidir. Taneler arasındaki etkileşim, taneler arası mesafeler, farklı tanelerin 

dizilimleri, kaya malzemesi içindeki bağlayıcı matriksin mekanik ve fiziksel özellikleri gibi 

çok değişken tarafından analiz sonuçlarının doğruluğu etkilenmektedir. Farklı mekanik ve 

fiziksel özelliklere sahip çok sayıda tanenin oluşturduğu bir sistemin çözümü için gerekli olan 

uzun süre nedeni ile de bu alandaki çalışmalar dezavantajlara sahiptirler. 

 

Numerik modellemenin en önemli avantajlarından biri farklı değişken değerlerinin etkilerine 

yönelik pratik gözlem yapılmasının mümkün olmasıdır. Bu yüzden numerik analiz gerek 

mühendislik tasarımları ve gerek bilimsel araştırma amaçlı olarak yaygın olarak başvurulan 

bir yöntem durumuna gelmiştir. Son yıllarda çok sayıda uygulama alanı için yaygın kullanımı 

ve sonuçlarının uygulamada doğrulanması numerik modellemenin güvenilir bir tasarım 

yöntemi olduğunu ortaya koymuştur. Şekil 1.30 ve Şekil 1.31’de sonlu elemanlar yöntemi 

kullanılarak numerik modelleme ile gerilme dağılımı analizi örnekleri verilmektedir.  

 

 

Şekil 1.30. a) Kademeli (basamaklı) kazı yapılan bir yeraltı açıklığının sonlu elemanlar 
modeli ağ yapısı, b) Gerilme dağılımları (Aksoy ve Onargan, 2010 kaynağından 
düzenlenmiştir) 
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Şekil 1.31. Sonlu elemanlar metodu ile dolaylı çekme dayanımı testi numunesi içerisindeki 
gerilmelerin analizi: a) Yükleme çenesi ve kaya numunesi modelleri ağ yapısı, b) yatay yönde 
gerilmeler, c) düşey yönde gerilmeler (Kömürlü vd. 2016 kaynağından düzenlenmiştir) 
 

1.5.4. Görgül (Ampirik) Yöntemler 
 
Eski zamanlardan bu yana muhtemelen mühendislik tarihindeki ilk sistematik olarak 

uygulanan tasarım yöntemi olan bu yöntemde, incelenen mühendislik uygulamasına yönelik 

mümkün olduğunca çok veri toplanır, elde edilen veriler istatiksel olarak analiz edilir ve 

bulgulara dayanılarak parametreler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Örneğin, kaya kütlesi sınıflamalarına yönelik değinilen yöntemlerin hepsi görgül yöntemler 

olup, farklı araştırmacılar tarafından çok sayıdaki kaya mühendisliği uygulama alanındaki 

toplanan veriler kullanılarak geliştirilmiştir.  

 

Görgül yöntemler elde edilen verilere odaklandığı için bazen teorik bilgilerin oturduğu 

temeller açısından tartışmaya açık olsalar da, kaya kütlesi içerisindeki çok sayıda bilinmezlik 

nedeni ile kaya mühendisliğinde sorunların çözümüne yönelik önemli fayda sağlamaktadırlar. 

Bir tasarımı geliştirmek ve sınamak için uygulama alanından elde edilen bulgular dikkate 

alınır. Bu konuda, Terzaghi’nin tünelcilikte güvenilir bir tasarım için “Design as you go” yani 

“ilerledikçe tasarla” önerisi kaya mühendisliğindeki görgül yöntemlere duyulan ihtiyacı ve 

elde edilen yeni bulgular ile tasarımın güncellenmesi gerekliliğini ifade etmektedir.  

 

Yaşanmış bir duraysızlık üzerinden ya da uygulama çalışmalarından benzer şartlarda 

gerçekleştirilen yeni mühendislik uygulamaları için geri analiz yöntemi ile tasarım yapılması 

veya yeni tasarımlar için yaklaşımların önerilmesi de görgül yöntemlere örnektir.  
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1.6. BAZI TEMEL KAYA MEKANİĞİ TERİMLERİ ve TANIMLARI 
 
Bu başlıkta temel kaya mekaniği terimlerinin sık karşılaşılan bir kısmı listelenmekte ve kısaca 

tanımlanmaktadır:  

Kaya malzemesi: Kırık ve süreksizlik içermeyen sağlam kayadır. Kaya malzemesinde 

bulunabilen mikro çatlaklar süreksizlik veya kırık olarak dikkate alınmamaktadır.  

 

Süreksizlik: Kaya kütlelerinde çekme dayanımına sahip olmayan veya çok düşük değerlerde 

çekme dayanımına sahip tabakalanma düzlemi, eklem, fay, makaslama zonu, dilinim vb. 

gibi jeolojik anlamda zayıflık düzlemlerinin tümünü içeren kavramdır. Jeolojik kökenli 

doğal süreksizlikler yanı sıra sondaj, kazı gibi işlemler sırasında oluşan yapay 

süreksizlikler de kaya kütlesi içerisindeki mühendislik uygulamaları açısından önem taşır. 

 

Kaya kütlesi: Süreksizlikler ve kaya malzemesinin birlikte oluşturdukları kütle veya sistemdir.  

 

Kuvvet: Cisimlerin şeklini ve/veya hareketini değiştiren büyüklüğü, doğrultusu ve yönü olan 

etkidir.  

 

Gerilme: Birim alana etkiyen kuvvettir. 

 

Sıkışma (Basma) Gerilmesi: Etkidiği doğrultuda boy kısalmasına neden olan normal (kesite 

dik) gerilmedir. Bu gerilmeler, kaya mekaniğinde pozitif (+) olarak alınır. 

 

Çekme Gerilmesi: Etkidiği doğrultuda boy uzamasına neden olan normal gerilmedir. Çekme 

gerilmeleri kaya mekaniğinde negatif (-) olarak alınır.  

 

Makaslama Gerilmesi: Kesite paralel etkiyen, doğrultuları aynı yönleri zıt kuvvetlerin 

oluşturduğu gerilmelerdir. 

 

Deformasyon: Malzeme veya kütlelerin gerilme sonucu şekil ve boyutlarındaki değişimdir. 

 

Birim deformasyon: Gerilme etkisi altındaki bir cismin birim boyut ya da birim şeklindeki 

değişimdir.  
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Elastik davranış: Gerilme etkisiyle deformasyona uğradıktan sonra etki kalkması neticesinde 

tekrar orijinal şekline dönen cismin sergilediği davranıştır.  

 

Plastik davranış: Gerilme etkimesi sırasında oluşan birim deformasyonunu gerilmenin 

kalkması neticesinde koruyan, kayıp etmeyen bir malzemenin sergilemiş olduğu 

davranıştır. Eğer gerilmenin kalkması ile birim deformasyonunda değişiklik hiç 

görülmüyorsa buna mutlak plastik davranış denmektedir. Gerilmenin kalkması ile belirli 

bir seviyede tekrar malzeme eski halini alabiliyorsa elosto-plastik davranış söz konusu 

olmaktadır.  

 

Dayanım: Maruz kalınan gerilmeye karşı gösterilen dirençtir. Maruz kalınan gerilme, kayanın 

dayanımını aştığında yenilme meydana gelmektedir. 

 

Birincil Gerilme: Arazide mühendislik uygulaması öncesi var olan bakir gerilmelerdir. Farklı 

yönlerdeki asal gerilmeleri kapsamaktadır.  

 

İkincil Gerilme: Mühendislik uygulamaları nedeni ile kaya kütlesi içerisindeki kazı 

sonucunda tetiklenen, oluşan gerilmelerdir.  

 

Majör asal gerilme: Bir konuma, bölgeye etkiyen farklı doğrultudaki gerilmelerin büyük 

olanıdır.  

 

Minör asal gerilme: Bir konuma, bölgeye etkiyen farklı doğrultudaki gerilmelerin küçük 

olanıdır. 

 

Gevreklik: Malzemenin plastik deformasyon gösterebilme yeteneği ile ilgili bir tanımdır, 

düşük seviyede plastik deformasyona müsaade edebilen malzemeler gevrek 

malzemelerdir.  

 

Süneklik: Malzemenin plastik deformasyon gösterebilme yeteneği ile ilgili bir terimdir, 

yüksek seviyede plastik deformasyona müsaade edebilen malzemeler sünek 

malzemelerdir. 
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Tokluk: Çatlak ilerleme direncini ifade eden bir terimdir. Çatlak ilerleme direnci yükselmesi 

tokluğun artmasını ifade etmektedir. Malzemenin ilk çatlak oluşumu ve tamamen 

yenilmesi arasındaki süreçte çatlak ilerlemesi için gerekli olan enerji miktarı tokluk ile 

birlikte artış göstermektedir.  

 

Poisson oranı: Tek eksenli gerilmeye dik yöndeki birim deformasyonun gerilme yönündeki 

birim deformasyona olan oranıdır. Düşey yönde bir gerilme etkiyor ise, yanal birim 

deformasyonun düşey birim deformasyona olan oranıdır.  

 

Rijidite Modulü: Makaslama etkisi altında malzemenin/kütlenin maruz kaldığı makaslama 

gerilmesinin birim deformasyonuna olan oranını ifade eder.   

 

Bulk Modulü (sıkışmazlık): Uniform basınç şartları altında çevresel gerilme değerinin 

hacimsel daralmaya (hacimsel birim deformasyona) oranıdır. Bir kütlenin üç boyutlu 

olarak etkiyen gerilme şartları altında sıkışmasının ölçüsüdür. 

 

Duraylılık (Stabilite): Herhangi bir cismin yerini ve konumunu koruyabilmesi koşuludur.  

 

Kohezyon: Birleşerek bir bütünü meydana getirme anlamında Latince kökenli bir sözcük 

olup, bir malzemenin, kütlenin veya süreksizliğin normal gerilme etkimeden sahip olduğu 

makaslama dayanımını ifade etmektedir.  

 

İçsel sürtünme açısı: Normal gerilme nedeni ile makaslama dayanımındaki artışın ölçütü olan 

mekanik bir parametre olup malzemelerin ve kütlelerin normal gerilme koşullarındaki 

dayanım değerlerini de doğrudan belirlemektedir. Mohr & Coulomb yenileme zarfının 

eğim açısı olan dayanım parametresidir. 

 

Homojenlik: Bir malzemenin özelliklerinin her noktasında aynı olması durumudur. 

 

Heterojenlik: Bir malzemenin özelliklerinin farklı konumlarda değişiklik göstermesi 

durumudur. 

 

İzotropi: Bir malzemenin özelliklerinin her yönde aynı olması durumudur. 
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Anizotropi: Bir malzemenin özelliklerinin yönlere bağlı olarak değişiklik göstermesi 

durumudur.  

 

Elastisite Modulü: Malzemenin bir gerilme altında elastik şekil değiştirme ölçüsü olup, 

gerilmenin birim deformasyona oranı olarak tanımlanmaktadır.  

Deformasyon Modülü: Malzemenin incelenen gerilme ya da gerilme farkları için sahip olduğu 

birim deformasyonun ölçütü olup, gerilmenin birim deformasyona oranı olarak tanımlanır.    

 

Teğet modülü: Tek eksenli sıkışma dayanımının %50’si kadar bir gerilme değeri için gerilme-

birim deformasyon eğrisine teğet olan doğrunun eğimi dikkate alınarak belirlenen 

deformasyon modülüdür.  

 

Kiriş (sekant) modülü: Gerilme-birim deformasyon eğrisinin 0 noktasından tek eksenli 

sıkışma dayanımının %50’si kadar bir gerilme değeri arasındaki doğrunun eğimi dikkate 

alınarak belirlenen deformasyon modülüdür.  

 

Ortalama Deformasyon modulü: Gerilme birim deformasyon eğrisinin lineer olduğu aralıktaki 

eğimidir.   

 

Bozunma: Fiziksel, kimyasal ve dolayısı ile mekanik özelliklere etki eden faktörlerin neden 

olduğu değişimdir. Nem içeriği, sıcaklık, zaman vb. faktörler, kayaların fiziksel ya da 

kimyasal bozunmasına neden olurlar. 

 

Fiziksel Bozunma: Kayanın fiziksel özelliklerindeki değişimdir. Fiziksel bozunma neticesinde 

genelde ayrılma, dağılma gösteren malzemelerin mekanik özelliklerinde kötüleşme söz 

konusudur. Çoğu zaman basınç ve sıcaklık değişimi gibi süreçler etkili olmakta olup, 

kimyasal bir değişim olmamaktadır. 

 

Kimyasal Bozunma: Bu tür bozunmalarda kimyasal değişimlere ek olarak, genellikle fiziksel 

ve mekanik özellikler de değişim göstermektedir.  

 

Tabaka düzlemi: Sedimanter kayaların oluşumu sırasında tane boyu ve yönelimi, mineralojik 

bileşim, renk ve sertlik gibi faktörlerdeki değişime bağlı olarak gelişen bir yüzeydir. 
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Fay ve makaslama zonu: Birkaç santimetreden kilometrelerce uzunluğa kadar göreceli bir yer 

değiştirmenin meydana geldiği makaslama yenilmesine maruz kalmış yüzeylerdir. 

 

Eklem: Yüzeyi boyunca herhangi bir yer değiştirmenin meydana gelmediği doğal kırıktır. 

 

Dilinim (Klivaj): İnce taneli kayalarda sık aralıklı ve birbirine paralel olarak gelişmiş zayıflık 

düzlemleridir. 

 

Foliasyon (Yapraklanma): Yüksek basınç ve/veya yüksek sıcaklık altında farklılaşma veya 

minerallerin tercihli yönelimi nedeniyle ortaya çıkan metamorfik kökenli zayıflık 

yüzeyleridir. 

 

Damar: Çevre kayasından farklı özellikteki bir malzeme tarafından doldurulmuş kırıktır. 

 

Pürüzlülük: Bir süreksizlik yüzeyinin düzlemsellikten küçük ölçekli sapmalarını ifade 

etmektedir.  

 

Dalgalılık: Bir süreksizlik yüzeyinin düzlemsellikten büyük ölçekli sapmalarıdır.  

 

Porozite: Malzeme içindeki boşluk hacminin toplam hacme oranıdır. 

 

Boşluk oranı: Malzeme içindeki boşluk hacminin katı hacmine oranıdır. 

 

Yoğunluk: Birim hacmin sahip olduğu kütle değeridir. 

 

Özgül Ağırlık: Bir malzemenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna olan oranıdır. 

 

Birim Hacim ağırlık: Yoğunluk değerinin yer çekimi ivmesi ile çarpımıdır. 

 

Su içeriği: Boşluklardaki su ağırlığının kuru (katı) ağırlığına oranıdır.  

 

Permabilite: Bir ortamın sıvı geçirimliliğidir, sıvının birim zamanda hangi aralıkta, mesafede 

ilerleyebileceğini ifade etmektedir. 
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2. TAHKİMAT 

2.1.Kaya Saplamaları 

2.1.1. Giriş 

1890’lı yıllardan beri kullanıldığı bilinen kaya saplamalarına yönelik ilk patent 1918 yılında 

Stephan, Fröhlich ve Klüpfel tarafından alınmıştır. Stephan ve arkadaşlarının bu patent için 

1913 yılında başvurdukları bilinmektedir. Patent başvurusunun sonuçlanması için sürenin 

uzun olmasında 1. Dünya savaşının yaşanıyor olmasının etken olduğu söylenmektedir 

(Kovari, 2003b). Stephan ve arkadaşları (1918) bu yeni uygulamayı yeraltında kaya kütlesi 

içinde konumu farklı ve farklı deformasyona uğrayan noktaları birbirine bağlamak amaçlı 

kullandıklarını, bunun gerçekleşmesi için önce yeteri uzunlukta delik delinip sonra çelik 

ribarların deliğe montajlarının yapıldığını ve ribar ile zemin arasında aderansın sağlanması 

için delik içerisini çimentoladıklarını söylemektedirler. Patent başvurusu üzerinden 100 yılı 

aşkın süre geçen bu uygulama, günümüzde uygulanan tipik bir dolgulu ribar (SN tipi bulonu) 

tanımına paraleldir. Püskürtme betonun henüz kullanılmadığı/yaygınlaşmadığı, eski 

uygulamalarda kaya saplamaları arasında bağlantı kuran uzun plakaların yaygın olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Bu duruma yönelik 1952 yılına ait bir resim Şekil 2.1’de 

verilmektedir. Bu uygulama, kaya saplamalarının birbirine yük aktarmasına olanak 

sağlamaktadır.  

 

Şekil 2.1. Doğu Delaware Tüneli (Perez, 1952) 
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Kaya saplamaları, 1920’li yıllarda yaygınlaşmamış, ancak 1930’lu, 40’lı ve 50’li yıllarda 

hızla yeni uygulamalarda kendine yer bulmuş ve 1960’lı yıllarda ise popüler hale gelmiş, 

tahkimat prensiplerine yönelik genel detaylar anlaşılmış ve birçok standartlaştırma yapılmıştır 

(Kovari, 2003b; Schubert, 2013).  

Kaya saplamalarının paslanma ve zamana bağlı olarak taşıma kapasitelerinin azalması nedeni 

ile çelik yerine alternatif, korozyon problemi olmayan malzeme arayışlarına gidilmiştir. Kaya 

saplamalarının zamanla paslanmasını önlemek adına, lifli polimer (FRP) kompozit 

malzemeler kaya mühendisliği uygulamalarına girmiştir. FRP kompozit kaya saplaması ilk 

kez 1985 yılında İsviçre’li Weidmann tarafından kullanılmıştır (Firep, 2013). Çeliğe nazaran 

daha yüksek dayanıma sahip, paslanma problemi olmayan, hafif, kolay uygulanabilir, yüksek 

çekme ve tork testi sonuçları veren bu ürünler fiyatları dolayısı ile henüz çelik kadar yaygın 

kullanılmamaktadırlar (Kömürlü ve Kesimal, 2012a; Kömürlü ve Kesimal, 2015).  

Lif ve polimer matriks malzemeleri, karışım oranları, ekstra katkılar, üretim şekilleri gibi 

etkenlere bağlı olarak geniş aralıkta değişebilen mekanik parametre değerlerine sahip 

kompozit malzemeler üretilebilmektedir. Çeşitli üreticilerin teknik verilerine dayanarak kaya 

saplaması malzemesi olarak kullanılmakta olan karbon lifli polimer kompozitler (CFRP) için 

tipik çekme dayanımı değerinin 1,5 GPa dolaylarında olduğu, cam lifli polimer kompozitler 

(GFRP) için ise bu değerin 700 – 800 MPa dolaylarında olduğu söylenebilir. Bu değerler çoğu 

çelik malzemesinin çekme dayanımının üzerinde değerlerdir. Çelik belli bir gerilmeden 

itibaren akma göstermekte olup, 250-300 MPa dolaylarında akma gösteren malzemeler 

uygulamalarda yaygın kullanılmaktadır. CFRP ve GFRP malzemeleri için akma ve tamamen 

yenilme gerilmeleri arasındaki fark oldukça düşüktür (Kömürlü, 2011). 

Kaya saplaması malzemesinin montajının yapıldığı delik ve enjeksiyon malzemesi ile 

etkileşimi taşıma kapasitesi ve gerekli tahkimat basıncının sağlanacağı deformasyon miktarını 

etkiler (Carranza-Torres and Fairhust, 2000). Kaya saplaması olarak kullanılan lifli polimer 

malzemelerde epoksi, poliester ve vinilester türü polimerlerin daha çok kullanıldığı 

görülmektedir. CFRP ve GFRP, genelde enjeksiyon malzemesi olarak kullanılmakta olan 

çimento su harcı ile oldukça yüksek aderans sağlayabilmektedir. Yeraltı sularının kaya 

saplamalarında çok hızlı korozyona neden olduğu madenlerde korozyonu ekonomik bir 

şekilde önlemek ve pahalı kaya saplaması malzemeleri kullanmamak için çelik saplamaların 

üzeri polimer yalıtım malzemesi ile kaplanmış olarak uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

Kömürlü vd. (2014) tarafından poliüre kaplanan çelik ribar ve split set türü kaya 
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saplamalarına yeraltında çekme testleri uygulanmış, sonuçlara göre uzun ve kısa vadede 

poliüre türü polimer malzemenin enjeksiyon ve çelik saplama yüzeylerine çok iyi yapışma 

özelliği gösterdiği, poliüre kaplama ile kaya saplamalarının ekonomik olarak su yalıtımının 

sağlanabildiği ve taşıma kapasitelerinin önemli oranlarda artırıldığı görülmüştür. Çimentolu 

enjeksiyon uygulaması yapılmayan split set türü saplamalar için ise elde edilen veriler poliüre 

yüzeyin çeliğe nazaran zeminle daha iyi aderansa sahip olduğunu doğrulamıştır. Şekil 2.2’de 

poliürenin kaya saplamaları üzerine uygulanışı ve poliüre kaplanmış saplama yüzeyleri 

gösterilmektedir. 

Öngermeli, sürtünmeli, enjeksiyon dolgulu veya doğrudan zemine temas eden birçok saplama 

türü geliştirilmiştir. Dolgulu uygulamalarda kaya saplaması malzemelerinin yanı sıra 

enjeksiyon dolgu malzemeleri de tahkimat performansı ve reaksiyonları üzerinde önemli 

ölçüde etkiye sahiptir. Günümüzde sulu zemine iyi yapışabilen, polimerleşme tepkimeleri 

sulu ortamda hızla gerçekleşebilen ve kimyasal katkılar ile deformasyon özellikleri 

değiştirilebilen akrilat bazlı dolgu malzemeleri üretilmektedir. Patlatmadan kaynaklı aynaya 

yakın yeni uygulanmış kaya saplamalarının gevşemesi konusunda olduğu gibi delik 

yüzeyinden aktarılan dinamik yüklere karşı enerji absorpsiyonu yüksek olan ve hızla dayanım 

kazanan bu tip malzemeler avantaj sağlamaktadır (BASF, 2009). Bu konuda, hızlı yüksek 

taşıma kapasitesi sağlayan reçine dolgularının da geleneksel çimento dolgusuna nazaran 

önemli avantajları vardır (Hoek, 2006). 1956 yılında kaya saplaması uygulamaları için ilk 

reçine dolgunun geliştirildiği ve ilk kartuşlu reçine dolgu uygulamasının da 1959 yılında 

Almanya’da gerçekleştirildiği bilinmektedir (Hoa, 2008). İlerleyen süreç içerisinde reçine 

dolgu malzemeleri gelişim göstermiş olup, günümüzde farklı özelliklere sahip çok sayıda 

ürüne ulaşılabilmektedir. Tipik bir reçine dolgu uygulamasında iki birleşen kartuşlar halinde 

deliğe ittirilip delik içinde kartuşların delinerek birleşenlerin karışması sağlanır.   
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Şekil 2.2. Poliüre püskürtülerek kaya saplamalarının kaplanması ve kaplanmış saplama 
yüzeyi 

 

Kaya saplamaları mekanik öngermeli, öngermesiz, dolgulu, sürtünmeli, delici bitli gibi 

uygulanış ve tahkimat mekanizmalarına bağlı olarak sınıflara ayrılmaktadırlar. Kaya 

saplamalarının ana fonksiyonları duraysızlık yaşayabilecek olan blokları birbirine veya 

sağlam zemine bağlayarak yapısal kontrollü duraysızlıkları önlemek ve zemin konverjansını 

kontrol ederek gerilme kontrollü duraysızlıkları önlemek konuları altında iki başlıkta 

toplanabilirler. Kaya saplaması zemin güçlendirme mekanizmalarını açıklamak adına 

kullanılan temel teoriler askıya alma, kiriş etkisi, anahtar etkisi, kemerleme etkisi gibi 

başlıklar altında incelenebilmektedir. Ayrıca, bu başlıkların dışında, kaya saplamalarının 

ankraj etkisi sonucu zemindeki gerilme dağılımlarının değişmesi ile konverjans 

kısıtlandırılabilmektedir.  

2.1.2. Kaya saplamalarının zemin güçlendirme mekanizmaları 

Askıya alma etkisi ile bir formasyonu üzerindeki formasyona veya bloklar halinde bulunan 

kaya kütlesini sağlam kayaya bağlayarak duraysızlıklar önlenebilmektedir (Şekil 2.3a). 

Askıya almak için sağlam kaya kütlesi derinde bulunuyor ise tabakalı kaya kütlelerinde sıkça 

uygulanan, tabakaların birlikte hareket etmesi ile deformasyonun kısıtlandırılmasını sağlayan 
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kiriş etkisi ile duraylılık korunabilir. Kiriş etkisi ile süreksizliklerin veya tabakaların 

güçlendirilmesi ve birlikte reaksiyon göstermeleri neticesinde kendilerini taşıması 

sağlanmaktadır (Şekil 2.3b). 

 

Sık çatlaklı kaya kütlelerinde kaya saplamaları kullanılarak süreksizliklerin sürtünme ile yük 

taşıma kapasitelerinin artırılması neticesinde kilitleme etkisi sağlanabilmektedir (Şekil 2.3c). 

Kilitlenemeyen bloklardan birinin duraysızlığı ile gevşeme ve dolayısı ile diğer blokların 

duraysızlığı yaşanabilmektedir. Kilitlenen bloklar arasındaki bir bloğun düşmesine gerek 

olmaksızın gevşeme nedeni ile ölü yüklerin artacağı ve sık çatlak içeren kaya kütlesi 

koşullarında katı(rijit) bir tahkimat sistemi uygulaması ile konverjansın minimum seviyede 

tutulması gerektiği unutulmamalıdır. Kaya bloklarının gevşemesi ile eklem sürtünme 

yüzeylerinin taşıma kapasitesinin azalması neticesinde yapısal kontrollü duraysızlıklar 

yaşanabilmektedir (Ulusay, 2010). 

Kaya saplamalarının gerilme kontrollü duraysızlıkların engellenmesi adına sağladığı temel 

etki konverjans kısıtlaması yolu ile zemindeki gerilme dağılımlarının değişmesi şeklinde 

açıklanabilir. Kaya saplamaları zemin reaksiyonlarına bağlı olarak farklı değerlerde tahkimat 

basıncı sağlamaktadırlar. Aktif kaya saplamalarında zemin deformasyonuna gerek 

kalmaksızın ön germe ile ek olarak tahkimat basıncı sağlanabilmekte ve gerilme kontrollü 

yenilmeler karşısında daha etkili uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.  

Kaya saplamalarının yeteri yakınlıktaki aralıklarda uygulanması ve kaya saplamaları 

reaksiyonları neticesinde zeminde oluşan etki alanlarının belirli mesafelerde kesişmesi ile 

kemerleme etkisi oluşmakta ve zemin duraylılığının sağlanması adına önemli bir avantaj 

olarak kaya saplamalarının sağladığı birbirleri açısından olumlu etkiler tahkimat verimini 

artırmaktadır. Kemerleme etkisi ile güçlendirilmiş olan kaya kütlesi üzerindeki bir konumda 

yaşanacak duraysızlıklar da kemerleme etkisi nedeni ile önlenebilmektedir (Kaiser, 1992).  

Yüksek dayanımlı ve gevrek kayaçlarda yaşanan kaya patlamaları, zayıf ve düşük elastisite 

modulü değerlerine sahip kayaçlarda gözlenen kaya sıkışmaları gibi gerilme kontrollü 

duraysızlıkların önlenmesi açısından aktif tahkimat sistemleri nispeten pasif tahkimatlara 

nazaran daha verimli olmakta ve yenilme sonrası göçük engellenmesi açısından yüksek enerji 

emme kapasitesine sahip, deformasyona müsaade edebilen kaya saplamalarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren yüksek enerji emme kapasitesine sahip olan ve kaya 

patlamalarına yönelik özel olarak geliştirilmekte olan kaya saplamaları üretilmekte ve 

yaygınlaşmaktadır (Ortlepp, 1992; Li vd., 2014).   
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Şekil 2.3. Kaya saplamalarının zemin güçlendirme mekanizmaları 
 

2.1.3. Kaya saplamalarının ankraj mekanizmaları 

Kaya saplamalarının tahkimat basıncı sağlama mekanizmaları temel olarak 4 farklı ankraj 

etkisi altında incelenebilmektedir. Bu mekanizmalardan ilki, saplama gövdesinin eksenel 

olarak yüklenmesi sonucu tahkimat basıncının sağlanmasıdır. Kaya kütlesi deformasyonu 

altında kaya saplamaları çoğu kez eksenel yüklendiği gibi makaslama gerilmelerine de maruz 

kalmaktadır. Bu sebeple, saplamaların makaslanma etkisi de tahkimat basıncı sağlanması 

adına ikinci bir mekanizmadır. Bir diğer ankraj mekanizması ise, plakanın zemini itmesi 

nedeni ile oluşmaktadır. Tünel cidarından saplama doğrultusunda plaka tarafından uygulanan 

ankraj etkisi nedeni ile önemli ölçüde tahkimat basıncı sağlanabilmektedir. Dördüncü ankraj 

mekanizması ise özellikle sürtünmeli saplamalar için yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde 

belirleyen delik yüzeyini itme etkisine dayanmaktadır. Sürtünmeli kaya saplaması türüne 

bağlı olarak, delik yüzeyine etkiyen yüksek normal gerilmeler nedeni ile zemindeki gerilme 

dağılımları dikkate alınır ölçüde değişebilmektedir.  
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Yukarıda bahsedilen ankraj mekanizmaları birbirlerini etkileyebilmektedirler. Dolgulu ribar 

nervürlerinin eksenel yüklenme kapasitesini artırdığı gibi makaslanma etkisi altında da 

saplamaların taşıma kapasitesini artırması bu durum için örnek gösterilebilmektedir. Bu başlık 

altında bahsedilen ankraj mekanizmaları Şekil 2.4’te şematik olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.4. Kaya saplamalarının ankraj mekanizmaları (1: Eksenel yüklenme, 2: Makaslanma 
etkisi, 3: Plakanın zemini itme etkisi, 4: Delik içi yüzey basıncı etkisi) 

 

2.1.4. Kaya saplaması türleri 

2.1.4.1. Mekanik ankrajlı (öngermeli) kaya saplamaları  

Basit olarak delik içine itildikten sonra genişleyen uç kısımları sayesinde mekanik olarak 

ankraj sağlayan kaya saplamaları ürün detaylarına bağlı olarak 1940’lı yıllardan günümüze 

kadar geliştirilmiş farklılık gösteren çok sayıda çeşide sahiptir (Şekil 2.5). İlk geliştirilen 

mekanik ankrajlı kaya saplamaları öngermesiz ve sadece delik içindeki uç kısımlarında 

genişleme başlığına sahip olan ürünlerdir. Bu tür kaya saplamaları genişleyen baş kısımları 

sayesinde zemin reaksiyonları karşısında plaka ve dolgu ile saplama arayüzeyindeki aderansa 

ek olarak ankraj sağlamaktadır. 

 

 
Şekil 2.5. Mekanik ankraj başları 
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Zaman içerisinde öngerme sağlayan mekanik ankrajların geliştirilmesi ile zemin 

deformasyonuna gerek duymaksızın aktif olarak tahkimat basıncı sağlayabilen kaya 

saplamaları üretilmiştir. Mekanik ankrajlı öngermeli kaya saplamalarının genişleme başlığının 

açılması ve torklanarak gerilmesi yolu ile aktif tahkimat basıncı sağlanabilmektedir. Tipik 

olarak, çapı 19 mm ile 35 mm arasında değişen çelik saplamalar 41 mm ile 63 mm aralığında 

değişen çaptaki deliklere uygulanarak, mekanik ankraj, çelik ve dolgu kalitesine bağlı olarak 

200 kN ile 300 kN aralığında eksenel yük taşıma kapasitesine sahip olunabilmektedir.  

 

Mekanik ankrajlı kaya saplamalarının yumuşak ve/veya yüksek ölçüde deformasyona 

müsaade edebilen kaya malzemeleri/kütleleri içindeki deliklerde kullanımı durumunda sert 

delik yüzeylerine nazaran verim düşmektedir. Mekanik ankrajlı kaya saplamaları için dolgu 

işlemi genellikle saplamaların deliğe itilmesi ve zemin ile mekanik ankrajın sağlanması 

sonrasında yapılmaktadır. Özellikle öngermeli kaya saplamalarına yönelik geliştirilen çok 

sayıda farklı özelliklerdeki plakalar aktif tahkimat basıncı açısından önem taşımaktadır.  

 

Mekanik öngermeli kaya saplamaları, torklanarak hızlı bir şekilde aktif tahkimat basıncı 

sağlamaları ve zemin reaksiyonları sonucu pasif tahkimat basınçlarının da oluşması ile yüksek 

yük taşıma kapasitesine sahiptirler. Korozyonun önlenmesi ve pasif tahkimat performansının 

artırılması için dolgu kalitesi önem arz etmektedir. Bu tür kaya saplamalarında dezavantaj 

olarak, montaj, mekanik ankraj ve dolgu işlemlerinde oluşabilecek işçilik problemleri yük 

taşıma kapasitesini önemli ölçüde düşürmektedir. 

2.1.4.2. Öngermesiz dolgulu ribar türü kaya saplamaları 

Bu tür kaya saplamaları madencilik ve inşaat sektörlerinde en yaygın görülen türdür. Zemin 

deformasyonu sonucunda pasif olarak tahkimat basıncı sağlarlar. Zemin deformasyonuna 

karşı tepki olarak sağlanan tahkimat basıncı açısından dolgu kalitesi oldukça önemlidir. Kısa 

süre içerisinde tahkimat basıncının sağlanması için kimyasal katkı içeren dolgu malzemeleri 

kullanılabilmektedir. En yaygın ve ekonomik olan dolgu malzemesi Portland çimentosu ve su 

karışımıdır. Su çimento harcı kullanılarak dolgu işlemi ribarların deliklere montajlarından 

önce veya sonra yapılabilmektedir. Delik içinden akmanın önlenmesi için dolgulu kaya 

saplaması uygulamalarında nispeten kıvamlı enjeksiyonlar uygulanmaktadır. Su/çimento 

oranı genellikle kütlece 0.30 – 0.35 olarak seçilmektedir ve dolgu ile aderansın artması için 

çoğunlukla ribarlar nervürlü olarak uygulanmaktadır.   
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Portland çimentolu geleneksel dolgulara kıyasla çok kısa süre içerisinde kürlenme tepkimeleri 

gerçekleşebilen ve yüksek taşıma kapasitesi sağlayan reçine dolgular kartuşlu uygulama ile 

saplamanın montajından önce deliğe sokulur ve saplamanın deliğe itilerek dönderilmesi ile 

reçine dolgunun karışımı sağlanır. Geniş aralıkta değişen mekanik özelliklere sahip farklı 

reçine dolgu ürünleri ve bu ürünler için geliştirilen farklı kimyasal katkılar mevcuttur. Hızlı 

kürlenmeleri ve sulu zeminlerdeki performansları nedeni ile reçine türü dolgular avantaj 

sağlıyor olsalar da maliyet açısından geleneksel çimento dolgularına göre daha pahalıdırlar. 

Ayrıca, kimyasal olarak tepkimeye giren, kartuş içindeki birleşenlerin delik içinde iyi 

karışmama riski, delik içindeki karışım ve kürlenmenin görülemiyor olması reçine dolgular 

için dezavantajdır.  

 

Çimento ve sudan oluşan dolgular delik içine girmeden önce karıştırıldıkları için reçine 

dolgulardaki birleşenlerin temas etmeme riski olmasa da, delik ve saplama yüzeylerine 

düzenli temas sağlanması ve montaj esnasında delik içinde boşluk oluşmaması açısından iyi 

bir işçilik gerektirmektedir. Dolgulu ribar uygulamalarında malzeme ve işçilik kalitesine bağlı 

olarak yenilme dolgu malzemesinde, kaya saplaması malzemesinde, delik/dolgu veya 

dolgu/saplama arayüzeylerinde başlayabilir. Yaygın olarak, 18 mm ile 25 mm aralığında çapa 

sahip olan çelik ribarlar 35 mm - 38 mm çapındaki deliklere uygulanarak 150 kN– 250 kN 

aralığında taşıma kapasitesi sağlamaktadırlar. Bu değerler tüm delik boyunca dolgu yapılmaz 

ise düşmektedir.   

 

Dolgu malzemesinin çelik korozyonunu önlemesi açısından delik içinde minimum boşluk 

olması önemlidir. Kaya saplamalarının paslanma ve zamana bağlı olarak taşıma 

kapasitelerinin azalması nedeni ile çelik yerine alternatif, korozyon problemi olmayan 

malzeme arayışlarına gidilmiştir. Kaya saplamalarının zamanla paslanmasını önlemek adına, 

lifli polimer (FRP) kompozit malzemeler kaya mühendisliği uygulamalarına girmiştir.  

Kaya saplamasının montajının yapıldığı delik ve enjeksiyon malzemesi ile etkileşimi taşıma 

kapasitesi ve gerekli tahkimat basıncının sağlanacağı deformasyon miktarını etkiler 

(Carranza-Torres and Fairhurst, 2000). Kaya saplaması olarak kullanılan lifli polimer 

malzemelerde epoksi, poliester ve vinilester türü polimerlerin daha çok kullanıldığı 

görülmekte olup, lif malzemesi olarak çoğunlukla karbon ve cam lif katkıları 

kullanılmaktadır. CFRP ve GFRP adları altında sırası ile karbon lif ve cam lif katkılı polimer 

kompozit saplamalar genelde çimento su harcı ile oldukça yüksek yapışma 

sağlayabilmektedir. Daha yüksek dayanım ve daha katı bir tahkimat ihtiyacına genellikle 
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CFRP ürünler cevap verebilmekte olup, GFRP türü kompozit malzemelerin elastisite modulü 

değerleri çoğunlukla çelik malzemelere nazaran daha düşüktür ve istenen tahkimat 

basınçlarının sağlanması için çeliğe nazaran daha yüksek oranda deformasyona uğramaları 

gerekmektedir. Ancak, çelik korozyonu nedeni ile zaman içerisinde dayanım ve deformasyon 

modulü değerlerinde önemli ölçüde düşüş yaşarken, polimer kompozit malzemelerin yüksek 

kimyasal dirençleri ile avantaj sağlamış oldukları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

2.1.4.3. Sürtünmeli kaya saplamaları (dolgulu veya dolgusuz) 

Split setler 1970’li yılların başlarında bulunmuş olan ilk sürtünmeli kaya saplamalarıdır. Split 

setler üzerine yapılan ilk yayın 1974 yılında “Zemin kontrolü problemleri için sürtünmeli 

kaya saplamaları ve uygulamaları” ismi ile Dr. J. J. Scott tarafından sunulmuştur. Split setler 

boyları genellikle 2 ile 3 metre aralığında değişen uygulandıkları delik çapından daha büyük 

nominal çapa sahip ve kesitlerinde genelde 1.25 cm veya 1.5 cm eninde yarık bulunduran 

kaya saplamalarıdır. Nominal çaplarından daha küçük çapta delinen deliklere montajları 

yapıldığı esnada yarıkta daralma ve çaplarındaki azalma nedeni ile delik çeperine basınç 

uygulama ve sürtünme ile yük taşıma özelliklerine sahiptirler (Davis, 1979; Kömürlü vd., 

2014; Brady ve Brown, 2005). Örnek bir split set resmi ve şematik uygulama Şekil 2.6’da 

verilmektedir. 

 

Şekil 2.6. Split set türü sürtünmeli kaya saplaması 
  

Split setler deliğe montajları yapılması ile hemen yük taşımaya başlayabilen, dolgulu 

saplamalarda olduğu gibi enjeksiyon malzemesinin kürlenmesi için beklemeye gerek 

olmayan, yüksek deformasyon değerlerinde taşıma kapasitelerini önemli ölçüde koruyarak 

ideal tahkimat reaksiyonları gösterebilen saplamalardır. Uygulamaları pratiktir ve dolgulu 

ribar saplamalara nazaran hatalı isçilikten kaynaklı taşıma kapasitesindeki düşüş ihtimali 
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oldukça azdır. Ancak, yeraltı suları ile direk temas halinde olmaları nedeni ile erken 

korozyona uğrayabilmektedirler. 

Özellikle, uzun süreler ve asidik yeraltı suları ile temas durumları için önemli oranda taşıma 

kapasitelerini kayıp etmektedirler. Korozyondan koruma amaçlı galvaniz kaplamalar 

kullanılıyor olsa da, deliğe uygulama esnasındaki çizilmeler nedeni ile galvaniz yüzeyin 

korozyonu önlemekten ziyade uzun süreli korozyonda azalmalara imkan sağlaması söz 

konusu olmaktadır (Hoek, 2006; Kömürlü ve Kesimal, 2015; Hassel ve Villaescusa, 2005).  

Split setlerin taşıma kapasitelerinin artırılması adına saplama çapının delik çapına oranının 

artırılması bir seçenek olsa da bu durum montaj esnasında yüzeye etkiyen gerilmeleri de 

artırmış olduğu için korozyon problemi artmaktadır. Delik çapının kaya saplaması çapına 

oranı split set uygulamaları için tipik olarak 0,90 ile 0,95 arasında değişmektedir. Split 

setlerin eksenel yük taşıma kapasitesini etkileyen iki temel unsur zemin ve saplama 

arayüzeyindeki normal gerilme ve sürtünme katsayısıdır (Li vd., 2014; Heerden, 2007; 

Qingliang vd., 2013). Yarıktaki ve dolayısı ile çaptaki daralma nedeni ile yüzeye etkiyen 

normal gerilmenin yüksek olması için kaya saplamasının rijit bir malzeme kullanılarak 

üretilmiş olması avantaj saglıyor olsa da, rijit bir yüzey nedeni ile delik içi pürüz şekilleri iyi 

alınamamakta, sürtünme katsayısı düşmektedir.  

Kaya kütlesi deformasyonu nedeni ile kaya saplamaları için iki temel yüklenme 

mekanizmaları eksenel ve makaslama etkileri başlıkları altında incelenebilir. Zemin 

süreksizliklerinin hareketi ile makaslanan kaya saplamalarında aynı zamanda eğilme etkisi 

görülmekte ve eğilme momentleri oluşmaktadır. Genellikle, kaya kütlesi içerisinde 

makaslama etkisi eksenel yüklenme ile birlikte yaşanmakta ve delik yüzeyindeki sürtünme 

hem eksenel yük hem makaslama etkileri açısından taşıma kapasitesini belirleyici olmakta, 

tahkimat reaksiyonlarını etkilemektedir (Pellet ve Egger, 1996; Srivastava ve Singh, 2014; 

Oreste ve Cravero, 2008).    

Sürtünmeli kaya saplamaları tercih edilirken delik yüzeyi ile olan etkileşim ve malzeme 

dayanımı göz önüne alınmalıdır. Duraysızlık sürtünme yüzeyinden başlayabileceği gibi 

yüksek makaslama ve/veya eksenel yüke maruz kalan bir saplama gövdesinin yenilmesi 

şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Dayanım değerlerinin yanı sıra, tercih edilen malzemeye 

ait deformasyon modülleri (Elastisite modülü, Rijidite modülü) tahkimat reaksiyonları 

açısından belirleyicidir (Li vd., 2012 ; Kömürlü ve Kesimal, 2013; Strygin, 1965).   
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Saplama malzemesine ait Elastisite modülü değeri tahkimat uygulanan zemin reaksiyonlarını 

iki temel nedene bağlı olarak etkilemektedir. Bunlardan ilki, zemin deformasyonu ile 

saplamanın deformasyona uğraması ve tahkimat katılığına bağlı olarak kaya kütlesi 

deformasyonuna müsaade etmesidir (Deb ve Das, 2014; Aziz vd., 2003). İkincisi ise yarık 

daralması esnasında malzeme rijitliğine bağlı olarak delik yüzeyine uygulanan gerilmenin 

sürtünme ile yük taşıma kapasitesini ve sürtünme arayüzeylerinin rijidite modülünü 

belirlemesinden kaynaklanmaktadır (Soni, 2000; Akkiriş, 2014; Kömürlü ve Kesimal, 2012a).   

Çelik split set alternatifi olması açısından polimer malzeme türüne bağlı olarak nispeten daha 

kalın duvarlı tüplerin kullanımına ihtiyaç olmaktadır. Eğer dayanımı ve Elastisite modulü 

oldukça düşük olan çeşitli polimer malzemelerden birisi kullanılıyor ise katı kesite sahip 

saplamaların kullanımı durumunda dahi istenen tahkimat reaksiyonları sağlanamayacaktır. Bu 

yüzden, malzeme tercihinin son derece önemli olduğu ve sonuçları etkileyeceği açıktır. Aynı 

zamanda, yüksek dayanıma sahip mühendislik polimerlerinin fiyatları düşünüldüğünde 

ekonomik bir çözüm sunmak adına, alternatif malzemelere yönelik kapsamlı bir inceleme 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Kaya saplaması duvar (et) kalınlığı arttıkça delik içindeki çap daralması nedeni ile delik 

yüzeyine uygulanan gerilme artmaktadır. Delik temas yüzeyine etkiyen gerilmelerin artması 

ile kaya saplamalarının taşıma kapasitelerinde artış görülebilecektir. Delik içinde yarık olması 

nedeni ile makaslama etkisi altında kaya saplamalarının tahkimat reaksiyonları yarık konumu 

ve kuvvet doğrultusuna bağlı olarak önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu nedenle, mümkün 

olduğunca küçük yarık enine sahip bir kesit kaya kütlesi hareketleri karşısında tahkimat 

katılığını (rijitliğini) ve dayanımını artırabilecektir.  

Kaya saplaması ve delik yüzeyindeki sürtünme kuvvetlerine karşı direncin yüksek olması 

yalnızca eksenel yüklere karşı kaya saplamalarının performansını artırmayıp, aynı zamanda 

makaslama gerilmelerine maruz kalan kaya saplamaları için de taşıma kapasitesini 

artırmaktadır. Bu konuda arayüzey tokluğu mikro sıyrılmaların ilerlemesi konusundaki 

direnci belirleyecek ve elastik deformasyon limitine bağlı olarak sıyrılma başlangıcı, bir diğer 

ifadeyle plastik deformasyon engellenebilecektir. Temas yüzeyinin pürüzlülüğü arayüzeyin 

elastik deformasyon limitini ve çatlak ilerleme direncini artıran bir unsurdur. Polimer 

yüzeylerin bu konuda sağlayacağı avantaja ek olarak, kendi elastik deformasyon limitlerinin 

yüksek olması ve sünek malzeme özellikleri de arayüzeyin çatlak ilerleme direnci açısından 

olumlu etkilere sahiptir (Bengisu ve Akkaya, 1999; Akono vd., 2012; Czichos, 1986; 

Molique, 1994). 
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Kaya saplaması malzemesi tercihinde en önemli unsurlardan biri de malzemenin kimyasal 

direncidir. Korozyon problemi olmayan bir malzeme kullanılarak aynı zamanda çelik split 

setlerdeki su yalıtım malzemesi masraflarından kaçınılmış olacaktır. Temas yüzeylerinin bağıl 

sertlikleri arasındaki fark artışı ile yüzey şekillerinin daha iyi alınması ve temas yüzeyi 

alanının artması neticesinde sürtünme katsayısı artış göstermektedir (Mikhin ve Lyapin, 1970; 

Kömürlü vd., 2014; Basavaraju ve Ranganatha, 2013). Bu sebeple plastik yüzeyli saplamalar 

avantaj sağlamaktadırlar.  

Plastik sürtünme yüzeyine sahip kaya saplamaları kullanımı durumunda kaymaya başlanması 

ile delik pürüz ve mineral tanelerine takılma olması nedeni ile yük değerlerinde artış 

yaşanması ve tüplerin kaymaya devam etmesi için yük artışına gerek olması duraysızlıkların 

önlenmesi ve ideal tahkimat reaksiyonlarına sahip olunması açısından önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Polimer kaplamalı olarak hem split set, hem swellex türü sürtünmeli kaya 

saplamaları uygulanmaktadır.  

Swellex türü kaya saplamaları 1980’li yıllarda ilk kez kullanılmaya başlayan, delik içine 

itildikten sonra genellikle yağ veya su basıncı sayesinde şişirilerek delik temas yüzeyi ile 

sürtünme sağlayan kaya saplamalarıdır. Dolayısıyla, delik içine montajlarından önce delik 

çapına nazaran daha küçük değerlerde çapa sahiptirler. Delik içine itme esnasında yüzey 

çizilme problemi olmadığı için uygulama açısından pratiklik sağlanmakta ve korozyonun 

engellenmesi için avantaja sahip olunmaktadır. Split setler için delik içine itme sürecindeki 

sürtünmeler, montaj pratikliği açısından düşünüldüğü zaman kaya saplamalarının yük taşıma 

kapasitesi açısından sınırlandırıcı olmaktadır. Bu sebeple, swellex uygulamalarında split 

setlerinkine nazaran delik yüzeyine daha yüksek normal gerilme sağlanabilmektedir.  

Delik ve saplama malzemesi özelliklerine bağlı olarak değerler geniş aralıkta değişim 

gösterebilse de paslanmamış olan ve yaygın olarak uygulanan 2 – 2.5 metre uzunluğunda ve 

nominal dış çapı 39 mm olan, 35 mm – 37 mm çapındaki deliklere uygulanan split setler 60-

90 kN aralığında sürtünme ile yük taşıma kapasitesine sahipken, aynı delik şartlarında bu 

değerler sürtünme yüzeyine daha yüksek normal gerilme sağlanması nedeni ile 2 – 2.5 metre 

uzunluğunda swellex türü saplamalar için 100–140 kN değerlerine çıkabilmektedir.  

Sürtünmeli kaya saplamalarının taşıma kapasitesi sürtünme arayüzeyindeki yenilme veya 

saplama gövdesi yenilmesi neticesinde belirlenmekte olup, bazen çok zayıf zeminlerden 

başlayan yenilmeler de söz konusu olmaktadır. Yaygın kullanılan pek çok split set için 100-

110 kN gibi yüklere ulaşıldığında sürtünme arayüzeyinde bir yenilme olmasa dahi çelik gövde 
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yenilmesi gerçekleşmektedir. Tipik değerlerin önemli ölçüde bilgi verici olmasının yanı sıra, 

kullanılacak olan kaya saplamalarına özgü performans detayları göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

 

2.1.4.4. Yüksek enerji emme kapasiteli kaya saplamaları 

Kaya patlaması problemlerine yönelik, enerji emme kapasitesi yüksek olan ve dinamik ani 

yüklere karşı tasarlanan ilk kaya saplaması konik uçlu kaya saplamalarıdır. Karmaşık 

olmayan bir tasarıma sahip olan konik uçlu kaya saplamalarının çelik ribar gövdenin uç 

kısmında çapı genişler ve bu yüzden dolgu içinde daha iyi ankraj performansı sağlanmış olur.  

 

Enerji emme kapasitesini artırmak ve kaya patlamaları ile mücadele etmek amaçlı birbiri 

içerisinde kayan kaya saplaması gövdesine sahip ilk kaya saplamaları 2008 yılında Garford 

saplaması (Avustralya) ve Roofex (İsveç) isimleri ile geliştirilmiştir. Bu saplamalar, yüksek 

yük taşıma kapasitesi ve deformasyon limiti saglamakta olup, geleneksel kaya saplamalarına 

nazaran daha sünek tahkimat reaksiyonları sergilemekte ve bu sebeple kaya patlaması nedeni 

ile yenilmiş kaya kütlesinin askıda kalmasını sağlayarak göçük oluşumunu 

engelleyebilmektedirler. 

 

Ülkemizde giderek derinleşen madencilik faaliyetleri açısından kaya patlaması problemlerine 

yönelik geliştirilmiş olan tahkimatların takip edilmesi ve üzerinde durulması madenciliğimiz 

ve gelecekte yaşanacak sorunlar ile mücadele edilmesi açısından önemli avantaj sağlayacaktır. 

Şekil 2.7’de kaya patlaması yaşanan bir yer altı açıklığı görülmektedir. Şekil 2.8’de ise 

Roofex türü kaya saplamalarının yüksek deformasyon limiti dolayısı ile kinetik enerjinin 

absorbe edilmesi sonucu önlenen bir göçük şematik olarak gösterilmektedir.   
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Şekil 2.7. Kaya patlaması yaşanan bir yer altı açıklığı 
 

 
Şekil 2.8. Roofex kaya saplaması tarafından müsaade edilen kaya kütlesi deformasyonu 

 

Kaya saplamasına etkiyen yük ve bu yüklenme sonucu yaşanan deformasyonun çarpımına eşit 

olan enerji birimi Joule (N.m) cinsinden 2 – 2.5 metre uzunluklarında ve 20 – 22 mm çapında 

tipik bir dolgulu ribar için enerji emme kapasitesi 10 kJ ile 15 kJ arasında değişmekte iken bu 

değer konik uçlu saplamalar ile 20 kJ - 25 kJ aralığına yükseltilebilmektedir. Daha yüksek 

değerlerde enerji emme kapasitesine sahip Roofex ve Garford türü saplamaların kullanımı ile 

bu değer 40 kJ seviyesine yükselebilmektedir. İyi bir işçilik ile 50 kJ seviyelerine kadar 

çıkabilen enerji emme kapasiteleri ile Roofex ve Garford türü kaya saplamaları kaya patlama 
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riski olan kaya kütleleri içerisindeki yer altı açıklıkları için önemli avantaj sağlamaktadırlar 

(Li vd., 2014).  

2.1.4.5. Delici Bitli Kaya Saplamaları 

1980’li yıllardan bu yana kullanılan, montajı öncesinde oluşturulmuş deliğe gerek 

duyulmadan, direk uygulanabilen delici bitli saplamalar önemli pratiklik ve zaman kazancı 

sağlamaktadır. Özellikle deliğin kapanmasına yol açan zayıf zemin koşullarındaki montaja 

yönelik yaşanan problemlerin giderilmesi adına delici bitli saplamalar eşsiz bir avantaja 

sahiptirler. Şekil 2.9’da delici bitli bir kaya saplaması görülmektedir.  

 
Şekil 2.9. Delici bitli kaya saplaması 

 

2.1.4.6. Kablo saplamalar 

1963 yılında ilk kez Kanada’da uygulandığı bilinen kablo saplamalar, hızla yaygınlaşarak 

1970’li yıllarda Güney Afrika, Avustralya ve İskandinav ülkelerinde, 1980’li yıllarda ise pek 

çok ülkede kullanılan bir tahkimat olmuştur. 1980’li ve 1990’lı yıllarda çok sayıda farklı 

kablo saplama ürünleri üretilmiş ve tahkimat reaksiyonları oldukça iyi anlaşılmıştır (Hoek vd. 

1995; Yazıcı ve Kaiser, 1992; Kaiser vd., 1992; Hyett, 1992; Windsor, 1992; Hutchinson ve 

Diedrichs, 1996).  

Kablo saplamaların en önemli avantajı geniş mesafeli olarak kaya kütlesinin 

güçlendirilmesine olanak sağlamasıdır. Yeraltında açıklık kesitinden daha derin mesafelerdeki 

deliklere saplamanın montaj yapılabilmesi nedeni ile kablo sapmaların kullanımı önemli 

avantaja sahiptir. Kablo saplamaların ilk kullanımına dair, madencilikte kuyu halatları gibi 

amaçlarla kullanılan kabloların belirli boylarda kesilerek uygulandığı yönünde bilgi 

mevcuttur. Günümüzde farklı amaçlar için üretilmiş çok çeşitli kablo saplamalar öngermeli 

veya öngermesiz olarak uygulanabilmektedirler.  
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Kablo saplamaların taşıma kapasitesi enjeksiyonun kalitesi, saplama ve delik yüzeyine 

yapışma performansına bağlı olarak değişmektedir. Yenilme, enjeksiyon uygulama kalitesine 

ve kablo dayanımına bağlı olarak yapışma arayüzeylerinden, enjeksiyon malzemesinden veya 

kablo gövdesinden başlayabilir. Yeterli enjeksiyon dayanımını sağlamak için düşük 

su/çimento oranına sahip enjeksiyon malzemelerinin pompalanması zor olmaktadır. Ancak, 

günümüzde çok viskoz çimento karışımları için üretilen pompaların mevcut olması avantaj 

sağlamaktadır.  

Yük taşımaya başlanması için enjeksiyon malzemesinin kürlenme reaksiyonlarının 

beklenmesi gerekmesi sebebi ile ani tahkimat basıncı gereksinimlerinin karşılanamaması ve 

makaslama gerilemelerine karşı rijit tahkimat özelliği gösterilememesi kablo saplamaların 

dezavantajlarıdır. 

Kablo saplamaların çalışma prensibi dolgulu ribar türü kaya saplamaları ile benzerdir. Kablo 

saplamaların yerleştirildiği delik içinde enjeksiyon malzemesi ile yapışma göstermesi 

neticesinde tahkimat basıncı sağlanabilmektedir. Enjeksiyonun delik içerisine iyi 

yerleşebilmesi için belirli bir akışkanlıkta olması gerekmektedir. Yaygın kullanılan çimentolar 

ile verimli hidratasyon tepkimeleri için su/çimento oranı kütlece 0.35 olmalıdır ve mümkün 

oldukça 0.45 üzerine çıkmamalıdır. Ancak, sıradan pompalarla, delik boyutlarına ve 

konumuna bağlı olarak gerekli akışkanlığın sağlanması için daha yüksek değerlerde 

uygulamalar yapılabilmektedir. Bu kapsamda, akışkanlaştırıcı kimyasal katkı kullanımı aşırı 

su/çimento oranına sahip olunmaması amaçlı başvurulan bir yöntemdir. Akışkanlığın çok 

artması ile enjeksiyonun delik içinden dışarı çıkması, yüksek su/çimento oranı ve/veya 

karışımdaki yüksek akışkanlaştırıcı katkı oranı sebebi ile yaşanan dayanım değerlerindeki 

düşüşe ek, uygulamaya yönelik bir dezavantajdır.    

Kablo gövdeleri tel elemanların birbirlerine sistematik olarak sarılması ile veya birbirlerine 

sarılmış tel elemanlardan oluşan sırmaların belirli bir sistemde birbirlerine tekrar sarılması 

şeklinde üretilmektedirler. Enjeksiyon malzemesi ile kablo arasındaki aderansı artırmak ve 

dolayısıyla sistemin taşıma kapasitesini artırmak amaçlı çelik kablo oluşturan tel veya sırma 

elemanlar belirli aralıklarla birbirinden ayrılarak oluşturulan kafes sistemi ile standart kabloya 

alternatif kablolar da kullanılabilmektedir.  

Tipik olarak dolgusu iyi yapılmış olan 35 mm deliğe yerleştirilimiş, 20 mm çapında bir kablo 

saplama 300 kN seviyelerine kadar yük taşıyabilir, ancak bu değerlere gelindiğinde çimento 

veya çimento saplama arayüzeyinden başlayan bir yenilme yaşanmaz ise kablo kopması 
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yaşanmaktadır. Madencilik ve inşaat sektöründe 500 kN seviyelerini aşan gövde dayanımı 

değerlerine sahip, daha büyük çaplı kablo uygulamaları da mevcuttur.  

Kablonun yerleştirilmesi ve dolgu uygulamaları delik doğrultusuna göre değişiklik 

göstermektedir. Dolgu uygulamalarında mümkün olduğu kadar hava boşluklarının olmaması 

için yukarı doğru deliklere kablolar nefeslik borusu bağlanarak itilebilmektedirler. Yukarı 

doğru delik uygulamalarında dolgunun delik içinden aşağı akmasının önlenmesi amacı ile 

delik ağzına tıkaç konulmakta ve dolgu aşağıdan yukarıya, nefeslik borusu ucuna doğru 

ilerlemektedir. Nefeslik borusundan dolgu geldiği zaman delik içinin dolduğu anlaşılmaktadır. 

Yatay veya aşağı doğru açılan deliklerde nefeslik borusu kullanılmadan enjeksiyon borusu 

kablo ile bağlanarak deliğe itilebilmekte ve dolgu delik içinde, kablo ucundan delik dışına 

doğru ilerlemektedir. Bu uygulamada deliğin dolmuş olması daha net gözlemlenebilmektedir. 

Katı kıvamlı viskoz dolgular delik içine homojen yerleşememe ve pompa basıncının delik 

içinde ekstra hava boşlukları oluşturması nedenleri ile dezavantaja sahiptirler. Öte yandan, 

akışkanlığı yüksek dolguların yukarı yönlü delik uygulamalarında işçiliğinin daha dikkatli 

yapılması gerekmektedir. 

  

2.2. Püskürtme Beton 

2.2.1. Giriş 

Püskürtme betonun tarihsel gelişimine değinmek için öncelikle çimentonun bulunuşu 

konusunda kısa bir bilgi vermek gerekirse, ilk çimentonun 1824 yılında İngiliz kimyager 

Joseph Aspdin tarafından elde edildiği ve renk olarak İngiltere’deki Portland adasında 

bulunan kireçtaşlarına benzediği için Portland çimentosu olarak isimlendirildiği, piyasada 

satışının başlamasının ise 1845 yılında gerçekleştiği söylenebilir (Bicik, 2012).  

Çimento inşaat ve madencilik sektörünün temel malzemelerinden betonun bir bileşeni olarak 

kullanılmaktadır. Çimento bulunmadan önce de çeşitli harçlar kullanılmıştır. Beton, eski 

çağlardan beri agrega gibi granüler malzemeler ile çeşitli bağlayıcıların birlikte kullanıldığı 

malzemelerdir. Modern betonun ortaya çıkışı Portland çimentosunun elde edilmesi ile 

başlamıştır (Li, 2011). 

İlk donatılı beton, Fransız bahçıvan Joseph Monier tarafından üretilmiştir. Bitki köklerinin 

saksıları kırmasından dolayı sağlam bir malzeme üretilmesi için demir donatı kullanmıştır. 
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Demir donatılı betona yönelik ilk patent Joseph Monier tarafından 1876 yılında alınmıştır 

(Bellis, 2011).  

Püskürtme betonun bulunuşuna dair elde edilen bilgiler de oldukça ilginçtir. “Gunite” adı ile 

bilinen ilk püskürtme beton, 20. yüzyılın başlarında Amerikalı tahnitçi Carl Akeley tarafından 

hayvan modellerini doldurmak için kullanılmıştır. Hava ile katı malzemeyi taşıyan bir 

sistemin çıkışında su ile karışım sağlanarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir 

mikserde su ve katı karışımı gerçekleştirilmeyen, doğrudan tabanca ağzında karışım sağlanan 

bu uygulama günümüzde uygulanan yaş karışım ve kuru karışımdan farklıdır. Carl Akeley 

1911 yılında çimento tabancası “Cement gun” adındaki bu buluşu için patent almıştır. 

Karışımın bir mikserde oluşturulduktan sonra püskürtülmemesi buluşun yapıldığı tarih 

düşünüldüğü zaman normal karşılanabilir. Çünkü, ilk mikser Carl Akeley’in patent 

almasından sadece bir yıl önce 1910 yılında Chester A. Beach tarafından icat edilmiştir 

(Bicik, 2012). Bu bilgi ışığında, 19. yüzyıldaki beton karışımların manuel olarak hazırlandığı 

sonucuna varılabilir.  

“Gunite” kavramından farklı olarak 1930’lu yılların başlarında Amerikan Demiryolu 

Mühendisleri Birliği (AREA) “Shotcrete” yani püskürtme beton terimini tanımlamıştır. 

Çünkü, püskürtme beton uygulamasında Akeley’in uygulamasından farklı olarak katı ve sıvı 

karıştırıldıktan sonra sistem içinde taşınmakta ve hava ile püskürtülmekteydi. 1950’li yılların 

başına kadar kuru karışım yöntemini içeren püskürtme beton uygulamasının yaş karışım 

şeklinde de uygulanmaya başlaması ile farklı iki terimin oluşmasına yönelik tartışmalar 

yaşanmıştır. AREA tarafından yaş ve kuru karışım olarak ayrılmaksızın uygulamaların 

püskürtme beton başlığı altında toplanması gerektiği önerilmiştir (ACI, 2005). Püskürtme 

beton, isminin konmasından önce uygulanmaya başlamıştır. İlk püskürtme betonun 1914 

yılında uygulandığı bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir madende 1914 

yılındaki uygulamanın olumlu sonuçları neticesinde, uygulama hızla yaygınlaşmış ve 

geliştirilmiştir.  

Çelik hasır üzerine püskürtme beton uygulanması ilk kez 1918 yılında önerilmiştir. 1920 yılı 

içerisinde ABD’de başka bir madende toplam 2,7 kilometre uzunluğundaki nakliyat 

galerilerinde püskürtme beton uygulanmıştır. Alman kaynaklarında 1920’li yıllarda 

püskürtme beton kaplama yöntemi için “spritzbetonmethode” tanımına denk gelinmiştir. 

Almanya’daki ilk püskürtme beton uygulaması 1922 yılında 6 kilometre uzunluğunda 

Heimbach tünelinde gerçekleştirilmiştir. 1927 yılında Zürih’teki Ulmberg demiryolu 

tünelinde püskürtme beton uygulanmıştır. Püskürtme betonun çelik hasır donatı ile birlikte 
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uygulandığı bu tünele ait bir fotoğraf Şekil 2.10’da verilmiştir. Çelik bağ ve ahşap tahkimatın 

birlikte kullanıldığı Kanada Ontario’daki McIntyre madeninde püskürtme betonun ahşapın 

yarı maliyeti ile alternatifi olarak kullanılabildiği belirtilmiştir. ABD Kaliforniya’daki 1930’lu 

yıllarda tamamlanan 45,8 kilometre uzunluğundaki Hetch Hetchy su tünelinde gerçekleştirilen 

uygulama, püskürtme beton tarihi için önemlidir ve uygulamanın Dünya’da yaygınlaşmasına 

büyük katkı sağlamıştır (Kovari, 2003a). 

 

Şekil 2.10. Ulmberg demiryolu tünelinde 1927 yılındaki püskürtme beton uygulaması 
(Kovari, 2013a) 

 

2.2.2. Püskürtme beton içeriği, katkı maddeleri ve donatılar 

Püskürtme beton içeriğinde temel olarak bağlayıcı çimento malzemesi, su ve agrega 

bulunmaktadır. Püskürtme betonun diğer inşaatlarda kullanılan diğer çoğu beton 

malzemelerden farkı ince agrega tane boyuna sahip olmalarıdır. Püskürtme yolu ile 

uygulandıkları için geri sekme probleminin minimum seviyeye indirilmesi için iri taneli 

agregaların kullanımından kaçınılmakta olup, çoğu püskürtme beton karışımında en büyük 

tane boyu 8 mm – 16 mm aralığındadır. 

Püskürtme beton içerisindeki agrega tane boyu arttıkça geri sekme problemi artacağından, 

ince agrega kullanılmaktadır, bu durum püskürtülebilirlik açısından karışım içinde daha çok 

su kullanımı ihtiyacına yol açmaktadır. Su/çimento oranı kütlece belli bir değeri geçtiği 
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zaman dayanım düşmeye başlar. Aşırı su/çimento oranına sahip olmadan istenen akışkanlık 

değerine ulaşmak için kullanılan akışkanlaştırıcı katkı, püskürtme betonun hidratasyon hızını 

artırarak erken tahkimat basıncı sağlanması için kullanılan priz hızlandırıcı, püskürtülecek 

betonun transmikserde donmasını önlemek için kullanılan priz geciktiriciler sık rastlanılan ve 

ihtiyaca yönelik beton eksikliklerini gidererek püskürtme beton uygulamalarının gelişiminde 

önemli role sahip olan kimyasal katkılardır (Arıoğlu vd, 2008). Priz geciktirici ve hızlandırıcı 

katkıların ilk ne zaman kullanıldıklarına yönelik net bir bilgiye ulaşılamamış, akışkanlaştırıcı 

katkının 1960’lı yılların ortalarından bu yana kullanılmakta olduğu öğrenilmiştir (Mielenz, 

1984). 

Tipik bir püskürtme beton karışımı 350 kg/m3
 ile 450 kg/m

3
 aralığında çimento ve 1300 

kg/m
3
 ile 1500 kg/m

3
 aralığında agrega içermektedir. Su ve çimentonun verimli olarak 

kimyasal tepkimelerini gerçekleştirmesi için kütlece su/çimento oranının 0.35 ile 0.40 

arasında olması önerilmektedir. Ancak, püskürtme betonun ince agrega boyu nedeni ile 

istenilen akışkanlığa sahip olunması açısından bu oran genellikle 0.50 gibi değerlere 

ulaşabilmekte ve ek olarak akışkanlaştırıcı kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Uygulama 

alanına göre ihtiyaçlar doğrultusunda içerik, malzeme dizaynı değişiklik gösterebilmekle 

birlikte, akışkanlaştırıcı miktarı çoğunlukla ihtiyaca bağlı olarak çimentonun kütlece %2 ile 

%5’i gibi değerlerde kullanılmaktadır. Püskürtme betonun uygulandıktan sonra kısa süre 

içerisinde tahkimat basıncı sağlaması için hidratasyon tepkimelerini hızlandıran priz 

hızlandırıcı katkılar da türlerine ve ihtiyaçlara bağlı olarak çimentonun kütlece %2 ile %5’i 

kadar karışımda kullanılmaktadırlar. Taze karışımın gerekli akışkanlığa sahip olduğunun 

kontrolü için en yaygın başvurulan yöntem çökme testi olmaktadır. Bu test ile ölçülen çökme 

değeri püskürtme betonlar için 18 cm ile 21 cm aralığında değişim göstermektedir.    

Püskürtme beton uygulamaları çeşitli katkıların kullanımı ile günümüze kadar hızla 

gelişmiştir. Silis dumanı puzolanik bir katkı olup ince yapısından dolayı mikro boşlukları 

doldurur ve betonun boşluk oranını azaltır. Su geliri olan yeraltı açıklıklarında püskürtme 

betonun yapışma özelliğini iyileştirir, geri sekme problemini azaltır. Çelik lif katkının beton 

içerisindeki aderansını ve kullanım verimini artırır.  

Püskürtme beton içerisinde kullanımına yönelik araştırmaların hız kazandığı uçucu kül, ilk 

kez 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hoover Barajı inşasında beton katkısı 

olarak kullanılmıştır. Uçucu kül, puzolanik malzeme özelliği göstermekte, çimento ikamesi 

olarak kullanılarak beton maliyetini azaltmakta, agrega ikamesi olarak kullanıldığında ise 

dayanım değerlerini olumlu yönde etkilemektedir. İlk ne zaman kullanıldığına dair bir bilgiye 
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ulaşılamasa da, 1909 gibi çok eski tarihlerde Almanya’da beton içerisinde kullanıldığı bilinen 

ve püskürtme beton içerisinde kullanımı konusunda günümüze değin önemli araştırmaların 

yapıldığı fırın cürufları da puzolanik beton katkılarındandır. 

Beton içerinde kullanılan agreganın, gradasyon yani tanelerinin büyüklüklerine göre dağılımı 

oranı, tane şekli, yüzey pürüzlülüğü, özgül ağırlığı, su emme kapasitesi ve mevcut nem içeriği 

gibi çeşitli özellikleri, püskürtme beton dayanımını önemli ölçüde etkilemektedir. Beton 

karışımı içerisinde boşluk oranının minimum seviyede olabilmesi için iri ve ince tanelerin 

birlikte bulunması istenmektedir. Birbiri ile benzer tane boyuna sahip, tamamı ince veya kalın 

agregaların kullanıldığı betonların dayanım değerleri ideal gradasyona sahip agrega içeren 

betonlara nazaran önemli oranda düşük seviyelerde kalmaktadır.  

Püskürtme beton uygulamada önemli bir pratiklik sağlıyor olsa da, geri sekme nedeni ile 

önemli oranda malzeme kaybı yaşanmasına ve maliyet artışlarına sebebiyet verebilmektedir. 

Geri sekme oranı karışım içeriği, uygulama yüzeyinin pürüzlülüğü ve konumu (tavan, yan 

duvarlar gibi), kullanılan ekipmanlar ve operatörün deneyimine bağlı olarak genellikle %15 

ile %30 arasında değişim göstermektedir. Geri sıçrama oranının yüksek olması çoğu kez 

uygulama maliyetine etkiyen en önemli unsur olarak değerlendirilebilir. Geri sekme 

probleminin neden olduğu sorun malzeme kaybının yanı sıra birikme nedeni ile çalışma 

koşullarını zorlaştırmasıdır. 

Demir donatı olarak püskürtme beton uygulamalarında hasır halen kullanılmakta olsa da 

kurulum zamanı, işçilik maliyetleri ve geri sekme problemini artırmasından dolayı hasıra 

1970’li yıllarda alternatif olarak çelik lif uygulaması başlatılmıştır. Lif katkı çok eski çağlarda 

da kullanılmıştır. Örneğin, Romalılar betonlarındaki bağlayıcı malzemelerin kurumasıyla 

oluşan çatlamaların önüne geçmek için at kuyruğu ve saçından elde ettikleri lifleri 

kullanmışlardır. Çelik lif, betonun çatlak direncini, sünekliğini ve darbe direncini 

artırmaktadır. Uzunluk çap oranı, lif malzemesinin çekme dayanımı ve geometrik biçimi çelik 

liflerin sınıflamasında kullanılan temel özelliklerdendir (Cengiz & Turanlı, 2004). Çelik lif, 

püskürtme beton için basma ve özellikle çekme dayanımı değerlerinde artış sağlamaktadır. 

Potensiyel çatlak yüzeyinde köprüleme etkisi ile çatlama ve çatlak ilerleme direncini 

artırmaktadır. Çelik lif, betonun gevrekliğini azalttığı, darbe dayanımını artırdığı için dinamik 

yüklemelere karşı betona avantaj sağlamaktadır (Kurugöl vd., 2008; Kömürlü, 2012). 

Püskürtme beton uygulamasında avantajlar sağlayan çelik fiber (lif) katkı son 45 yıl içerisinde 

pek çok uygulama alanında kullanılmaktadır. Patlatmalı kazı yapılan çalışma alanlarında 
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betonun dinamik yüklere maruz kalması veya yüksek deformasyona karşı betonun direnç 

gösterememesi sonucu beton kırılmalarını önlemesinin yanı sıra, çelik lifler kırılan betonun 

askıda kalmasını sağlayabilmektedir. 

Çelik lifler sıkışma gerilmeleri altında beton dayanımını çekme gerilmelerine nazaran daha 

düşük seviyelerde iyileştirebilmektedir. Başka bir ifade ile çekme gerilmeleri altında 

maksimum gerilme seviyesinde çelik lif katkı önemli bir artış sergileyebilmekte, ancak aynı 

ölçüde iyileştirme sıkışma dayanımı değerlerinde sergilenememektedir. Betonun çatlak 

ilerleme direnci ve dolayısı ile maksimum gerilme değerine ulaştıktan sonra tamamen 

yenilmesi için müsaade edilen deformasyon miktarında çelik lif katkı gerek şıkışma ve gerek 

çekme gerilmelerine maruz kalmakta olan beton için önemli iyileştirme sağlamaktadır. Beton 

içeriğine, karışım ve uygulama detaylarına ve lif katkı özelliklerine bağlı olarak faklı 

oranlarda iyileştirme sağlayabilen çelik lif katkı uygulamada yaygın olarak 15 kg/m3
 ile 30 

kg/m
3
 aralığında kullanılmaktadır. Şekil 2.11’de örnek olarak sıkışma ve çekme (plak 

yükleme/3 boyutlu eğilme testi) gerilmelerine maruz kalan lif katkısız ve farklı lif içeriğine 

sahip beton karışımlarının gerilme-deformasyon özellikleri verilmektedir. Grafiklerde 

görüldüğü üzere çelik lif katkı gevrek bir malzeme olan betonun daha sünek bir deformasyon 

özelliği göstermesini sağlamaktadır. Bu sebeple, statik yüklerin yanı sıra dinamik yük altında 

da betonun direncini önemli ölçüde iyileştirebilmektedir.       

 
Şekil 2.11. a) Çelik lif katkının beton sıkışma gerilmesi-birim deformasyon özellikleri 

üzerindeki etkileri, b) Çelik lif katkının beton eğilme dayanımı üzerindeki etkileri 

 

Çelik fiberin uzun süreli dayanım açısından paslanmaz olması önemlidir. Paslanmaz çelik 

fiyat itibari ile pahalı olsa da paslanmış bir çeliğin beton dayanım değerlerinde ciddi bir 

katkısının olmayacağı unutulmamalıdır. Çelik lifler aynı zamanda nozulların kısa sürede 

yıpranmasına sebebiyet vermektedir. 2000’li yılların başında ise püskürtme beton malzemesi 
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içerisine fiber katkı malzemesi olarak plastikler kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür 

malzemelerin su teması halinde dayanım değerlerinde çelik fiberde olduğu gibi düşüş 

yaşanmamaktadır. Malzeme biliminin gelişmesi sonucu ortaya çıkan, çeliğe göre çok daha 

hafif bir malzeme olan polipropilen, polietilen, poliamid, ABS gibi çeşitli fiber malzemelerin 

son 15 yıldır kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. 

Lif katkıların yanı sıra, hasır malzemesi alternatifi olarak ta günümüzde çeşitli mühendislik 

polimerlerinin kullanıldığı görülmektedir. Çeliğin paslanma problemi, yeni üretilen 

mühendislik polimerlerinin yüksek mekanik parametre ve betonla yüksek adezyon değerleri 

yeni malzemelerin kaya mühendisliğinde kullanımlarının yaygınlaşmasına neden olmaktadır 

(Kömürlü ve Kesimal, 2011).   

Karbon elyaf katkılı polimer (CFRP) ve cam elyaf katkılı polimer (GFRP) türü kompozit 

mühendislik malzemelerinin, püskürtme beton içerisinde hasır ve yapı sektöründe donatı 

olarak kullanımı yaygınlaşmaktadır. Lifsiz, kompozit olmayan polimer hasırlar da bu amaçla 

üretilmektedir. Dayanımları çok yüksek olsa da polimer malzemelerin beton içinde kullanımı 

için tahkimat deformasyon özellikleri üzerindeki etkileri incelenmelidir. Çünkü, tünel içi 

deformasyonlar (konverjans) ile tahkimata gelen yükler değişmektedir. Aşırı deformasyona 

müsaade edilmesiyle gevşemeler oluşacak ve tahkimat ölü yüklere maruz kalabilecektir 

(Kömürlü ve Kesimal, 2012b).  

Hasır donatı göz aralıkları agregaların rahatlıkla geçebileceği ölçüde olmalıdır. Hasır donatı, 

püskürtme beton uygulamalarında geri sekme problemini artırdığından operatörün deneyimli 

olması önem arz etmektedir. Lif katkı ile birlikte hasır kullanımı da geri sekme ve iyi 

yerleşememe nedenleri ile yaygın değildir. Çelik donatılar, yaygın uygulanan 8 mm – 10 mm 

demir çapına ve 10 cm  -  20 cm göz açıklıklarına sahip olan hazır hasırların kullanımı gibi, 

bazen farklı çaplarda demir/çelik ribarların kurulması ile oluşturulabilmektedir. 32 mm 

çapındaki ribarlar ile oluşturulan çelik donatı üzerine uygulanan bir püskürtme beton Şekil 

2.12’de gösterilmektedir. 
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Şekil 2.12. Çelik ribar donatı üzerine püskürtme beton uygulaması 
 

Genelde 20 kg/m
3
 gibi oranlarda kullanılan çelik lif katkı ile 8 mm – 10 mm demir çapına ve 

15 cm  -  20 cm göz açıklıklarına sahip olan hasırlar benzer oranlarda beton dayanımını 

artırmakta olup, 40 kg/m3 gibi yüksek oranlarda kullanılan çelik lif ile aynı oranda dayanım 

artışı sağlayabilmek için çift sıra veya göz aralığı çok dar hasır donatıların kullanılması 

durumunda püskürtme betonun geri sekme, açıklık cidarına iyi yapışamama problemi ve çelik 

donatı ile aderans performansında düşüş yaşanmaktadır.   

 

2.2.3. Püskürtme Beton Uygulaması  

Püskürtme beton uygulamasının tünelcilik alanına girmesi ve kaya saplamaları ile birlikte 

kullanımı tünelcilik adına önemli bir devrim olan Yeni Avusturya metodunun bulunmasına 

olanak sağlamış ve aşırı gevşemeye müsaade etmeden kontrollü deformasyonlar ile kaya 

kütlesini kendine taşıttırmayı amaçlayan çağdaş tahkimat anlayışına yönelik uygulamalar 

mümkün kılınmıştır. 
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Standart beton uygulamalarında olduğu gibi kalıp kullanılmadan yerleştirilmesi, püskürtme 

betonun madencilikte ve inşaat sektöründe kullanımı açısından önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte yeraltı kazılarında pratik uygulama ve güvenlik 

açısından uygun çözüm imkanı sağlayan püskürtme beton, tüm Dünya’da yaygınlaşmış bir 

tahkimat türüdür. Kazı yüzeyine açılır açılmaz hemen uygulanabilir olması, yüksek uygulama 

hızına sahip olması, farklı çalışma koşullarında istenilen kalınlık ile farklı boyut ve 

geometrideki açıklık kesitlerinde uygulanabilir olması püskürtme betonun tercih edilmesinde 

önemli nedenlerdendir. Ayrıca, uygulama alanında kazılan yüzeylerin hava ve su ile temasını 

keserek bozulmayı önlemesi de püskürtme betonun sağladığı önemli avantajlardandır. Taze 

beton, aynı zamanda süreksizliklerin arasına girebildiği için zemin iyileştirilmesi konusunda 

da katkı sağlayabilmektedir.  

Gevşeyen kaya malzemesine karşı erken tahkimat basıncı sağlayıp deformasyonları minimize 

eden püskürtme betonun kaya saplamaları ile birlikte kullanımı ile kaya malzemesinin 

kendisini taşıyabildiği çağdaş tahkimat anlayışının oluşması ve Yeni Avusturya Tünel Açma 

metodunun bulunuşu kaya mühendisliğine sağlanan en önemli katkılardandır. Püskürtme 

beton, kuru karışım ve yaş karışım olarak iki farklı uygulama yöntemine sahiptir. Sıradaki alt 

başlıklarda sırası ile kuru ve yaş karışım püskürtme betonlara değinilecektir. 

   

2.2.3.1 Kuru Karışım Püskürtme Betonlar 

Kuru karışım betonlarda çimento ve agrega karışımı püskürtme makinesine su içermeden kuru 

halde gelir. Kuru karışım uygulamalarında çoğunlukla tabanca ucundan basınçlı su ilavesi 

yapılmakta olup, genellikle küçük ekipmanlar kullanılması nedeniyle düşük hacimli 

karışımlara daha uygundur. Karışıma eklenecek olan priz hızlandırıcı sıvı halde ise tabanca 

ucundan su ile birlikte ilave edilirken, toz haldeki katkılar püskürtme beton makinesine 

besleme sırasında ilave edilir. Kuru karışımlarda çimentonun agrega ile iyi teması ve toz 

oluşumunun önlenmesi için agreganın ağırlıkça % 3-8 oranında nem içeriğine sahip olması 

istenir. Ancak, malzeme ileten boru çapının yeteri kadar geniş olmaması sonucu yaşanan 

tıkanmalar açısından nemli malzeme dezavantajlıdır. Karışıma lif eklenecek ise, su ile 

temastan önce kuru karışım içine ilave edilmelidir (Arıoğlu vd., 2008). 

Çimento, su ve agreganın karışması sırasında beton içerisinde bir miktar hava boşluğu 

oluşmakta, ayrıca karışımda bir miktar su sıkışık durumda kalmakta ve zamanla buharlaşma 

dolayısı ile beton içinde boşluklar meydana gelmektedir. Bu şekilde oluşan boşluklar kuru 

karışımlarda yaş karışımlara nazaran daha çok görülmektedir (Bedirhanoğlu, 2011). 
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Kuru karışımın tabancadan geçerken su ile iyi temas sağlaması ve iyi ıslanması için su 

basıncının yeterli seviyede olması gereklidir. Bu sebeple genellikle, en az 6 bar basınca 

ihtiyaç duyulmaktadır. Tıkanma olmaması ve iyi karışım sağlanması için püskürtme ucuna 

(nozüle) malzeme taşıyan hortum çapı, en büyük agrega çapının 3 katından daha fazla 

olmalıdır (Kömürlü ve Kesimal, 2011).  

Yeterli miktarda su verilmemesi durumunda kuru karışım için önemli bir dezavantaj olan ve 

isçi sağlığını olumsuz yönde etkileyen toz oluşumu görülmektedir. Bu sebeple, karışımdaki su 

miktarı iyi ayarlanmalı ve fazla su içeriğine sahip olunması durumunda betonun yüzeyden 

akma sorunu ile karşılaşılacağı unutulmamalıdır. Su girişinin tabanca ucundan mümkün 

olduğunca geriye alınması kuru karışımın daha homojen olarak su ile temasını sağlamakta ve 

toz oluşumunu azaltmaktadır (Malbye, 2006; Ayış, 2010). 

 

2.2.3.2 Yaş Karışım Püskürtme Betonlar 

Yaş karışım, beton santralinde ıslak olarak hazırlanarak püskürtme beton makinesine su içerir 

halde beslenir. Yaş karışım sistemlerinde beton karışımı pompa yardımıyla püskürtme ucuna 

iletilir. Püskürtülme için gerekli hava, basınca göre hazneden yaş malzemeyi ileten pompa 

çıkışında veya püskürtme ucunda verilebilir. Bir yaş karışım püskürtme beton makinesi ve 

örnek uygulamalar sırası ile Şekil 2.13 ve Şekil 2.14’te görülmektedir. Bu tür yaş karışım 

püskürtme sistemlerinde püskürtme yapılan yüzey ile püskürtme beton tabancası ucu 

arasındaki mesafe betonun kıvamına göre, 4 – 6 bar gibi hava basınçları için 0.6 metre ile 1.5 

metre aralığında olduğu durumda yapışma verimi açısından iyi sonuç alınmaktadır. Bu mesafe 

azaldıkça geri sıçrama problemi artmakta olup, uzaklaştıkça belirli bir mesafeden sonra 

püskürtülen yüzeye yapışma sorunları yaşanmaktadır. Püskürtme betonun iyi yapışma 

göstermesi için püskürtülen yüzeyin pürüzlü ve tozsuz olması önemlidir.  
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Şekil 2.13. Yaş karışım püskürtme beton makinesi (Fermel, 2015) 

 

 

Şekil 2.14. Yaş karışım püskürtme beton uygulaması 
 

Yaş karışım sistemler kuru karışım sistemlere göre büyük çaplı üretimlerde daha ekonomik 

olmaktadır. Geri sıçramanın az olması ve kapasite bakımından büyük çaplı üretimlerde, yaş 

sistemin kuru sisteme göre üstünlükleri bulunmaktadır. Ancak, yaş karışımın taşınması ve 

kesikli uygulamalar gibi nedenler ile fazla süre bekletilmesi uygun olmamaktadır. Yaş karışım 

hazırlandıktan sonra kısa süre içerisinde tek seferde uygulanmalı ve uygulandıktan sonra 

makine iletim hattı içerisinde tıkanma olmasının engellenmesi için sistem yıkanmalıdır.   

İletim hatlarında aşınmaya karşı dirençli malzemeler kullanılması gereklidir. Hareketsiz olan 

kısımlarda genellikle çelik boru ve püskürtme ucuna yakın olan kısımlarda ise esnekliği 

sebebiyle genellikle polimer bazlı çeşitli malzemelerden üretilmiş hortumlar kullanılmaktadır. 

Çapı genellikle 25-75 mm arasında değişen iletim hortumu seçiminde aktarma mesafesi, 

püskürtme kapasitesi ve maksimum agrega çapı önemlidir. Püskürtme kapasitesine bağlı 
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olarak hava basıncı operatör tarafından kontrol edilmekte olup, priz hızlandırıcı katkı da 

basınçlı hava ile birlikte püskürtme ucundan verilmektedir.  

Beton santralinde daha denetimli beton hazırlanabildiği ve daha iyi karışım sağlanabildiği için 

yaş karışım kuru karışıma kıyasla avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, çalışma koşullarını oldukça 

zorlaştıran toz oluşumu konusunda da yaş karışım sistemler kuru karışım sistemlere nazaran 

avantajlıdırlar. Uygulandıkları kalınlık değerlerine bağlı olarak farklı tahkimat reaksiyonları 

gösterebilen, bazen yalnızca yüzeyin çevre ile yalıtımını sağlamak için, bazen kaya kütlesi 

hareketlerini önlemek ve yük taşımak amaçlı uygulanan püskürtme beton kaplamalar ölü yük 

taşıyarak büyük bir kütle duraysızlığını doğrudan önleme özelliğine sahip olmayıp, kaya 

kütlesinin gevşemesini engelleyerek kendini taşıması amaçlı kullanılmaktadır. Püskürtme 

beton uygulamasının tünelcilik alanına girmesi ve kaya saplamaları ile birlikte kullanımı 

tünelcilik adına önemli bir devrim olan kaya kütlesinin kendisini taşıması prensibine dayalı 

çağdaş tahkimat anlayışının ve Yeni Avusturya metodunun bulunmasına olanak sağlamıştır. 

 

2.3. Püskürtülen İnce Kaplamalar 

Püskürtülerek uygulanan polimer kaplamaların tünel tahkimat performasları hakkında 

çalışmalar yeni milenyumda hız kazanmıştır. Uluslararası literatürde TSL (Thin spray-on 

liner), ulusal literatürde PİK (Püskürtülen ince kaplamalar) adı ile geçen kaya yüzeyine iyi 

yapışma özelliği gösteren püskürtülmüş ince kaplama malzemelerin yeraltı açıklıkları için 

tahkimat özellikleri 1980’li yılların sonundan itibaren incelenmektedir (Öztürk, 2011). Betona 

nazaran çok kısa süre içerisinde dayanım kazanan ve pratik olarak uygulanabilen PİK ilk 

olarak Kanada madenlerinde incelenmeye başlamıştır. Başlangıçta poliüretan türü polimer 

malzeme denenmiştir. 1990’lı yılların sonunda poliüre ve poliüretan birlikte kullanılmaya 

başlanmıştır. Güney Afrika’da 1996 yılında PİK malzemesi olarak latex kullanılmıştır. 

Avusturalya madenlerinde de PİK üzerine araştırmalar yapılmıştır. Tekflex adı altında su 

bazlı, polimer ve çimento katkılı, Superskin adı altında metakrilat bazlı, RockWeb adlı altında 

poliüre bazlı diğer PİK malzemeleri de üretilmiş ve 2000 yılına gelindiğinde altı adet PİK 

malzemesi üreticisi mevcut olmuştur (Tannant, 2001). PİK malzemelerinin verimi üzerine 

araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. PİK, uygulanışının pratik olması, 

zaman kazancı, hızlı kürlenmesi ve püskürtüldükten sonra kısa süre içinde dayanım 

değerlerinin artması, kaya ve beton yüzeyine yüksek yapışma özelliği göstermesi gibi 

nedenlerden dolayı avantaj sağlamaktadır. PİK uygulamalarında yenilme, yapışma ile ilgili 
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adesif olarak veya PİK’in makaslama ve çekme gerilmeleri neticesinde yenilmesi ile 

gerçekleşebilir (Öztürk ve Tannant, 2010). Bu durumu gösteren bir resim Şekil 2.15’te 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 2.15. Hareket etmiş blok ve PİK 

 

 

PİK’in dezavantajlarına değinilecek olursa, kaya kütlesinin kendisini taşımasına yardımcı 

olacak bir tahkimat sisteminin yüksek oranda birim deformasyona müsaade edebilen 

malzemelerle sağlanması, aşırı gevşemenin engellenmesi ve katı tahkimat gereksinimine 

cevap verilmesi için kaplama kalınlığının artırılma ihtiyacı sonucu maliyetlerin istenmeyen 

seviyelere ulaşması gerekebileceği söylenebilir. Yüksek dayanım değerlerine sahip olsa da, 

PiK fazla deformasyona uğraması sonucu süreksizlikler arasında yaşanacak gevşemeleri 

engelleyemeyebilecektir. Ancak, PİK’ler püskürtme betona nazaran çok kısa süre içinde 

dayanım kazanması, hızlı kaplama oluşturulması, kazı sonrası ani gevşeyen malzemenin 

düşmesini engelleyebilmesi ile önemli avantaj sağlamaktadır. Tahkimat reaksiyonu olarak 

çelik hasır ve püskürtme beton arasında bir özelliğe sahip olan PİK’in doğrudan püskürtme 

beton alternatifi olması için kalın malzeme uygulama ihtiyacı maliyetleri artırmaktadır. Diğer 

taraftan, şişme problemli killi zeminlerde püskürtme beton tahkimatının kırılmaması için kalın 

beton malzemeler yerine PİK uygulaması ekonomik olacak, avantaj sağlayacaktır. PİK’in 

avantaj sağladığı bir diğer konu ise kaya kütlesinin hava ile temasının kesilmesine yönelik 

etkili ve pratik bir yöntem oluşudur. PİK aynı zamanda pratik bir şekilde kesintisiz su yalıtımı 

sağlanması amacı ile tünelcilik endüstrisinde püskürtme membran adı altında geleneksel 

membran örtülerinin yerine kullanılmaktadır. Şekil 2.16’da su yalıtım amaçlı bir PİK 

uygulaması görülmektedir. 
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Şekil 2.16. Su yalıtım amaçlı bir PİK uygulaması (Wallis, 2008) 

 

Madenlerde çoğunlukla uygulanmakta olan PİK’lerin kalınlık değerleri birkaç milimetre 

boyutlarındadır. Büyük bir kütle duraysızlığını doğrudan önleme özelliği bulunmayan PİK’ler 

yüzeysel duraysızlıkları önleyebilme özelliğine sahiptir ve kaya kütlesinin çevre ile 

etkileşimini kesmesi nedeni ile uzun vadeli olarak duraylılığın korunmasına katkı 

sağlamaktadır. PİK uygulamalarının birkaç santimetre kalınlığa sahip ince püskürtme beton 

alternatifi olarak kullanımı yaygınlaşmakta olsa da, kalın püskürtme betonlara alternatif 

tahkimat reaksiyonlarının sağlanması için henüz ekonomik değildirler. İnce püskürtme beton 

kaplamaların kalınlığı boyunca bir iki agrega tanesinin bulunması bağlayıcı malzeme 

özelliklerine bağlı olarak yenilme açısından oldukça riskli olabilmektedir. Bu sebeple, ince 

yüzey kaplamaları olarak taneli beton malzemeleri yerine kalınlık kesiti boyunca homojen 

özelliğe sahip PİK türü tahkimat kullanımı avantaj sağlamaktadır.  

Bahsedilen malzemelerin yanı sıra ABS, akrilik, poliamid, polietilen, polipropilen gibi çeşitli 

termoplastik malzemelerin püskürtme betona nazaran daha yüksek dayanım değerlerine daha 

az malzeme maliyeti ile ulaşabileceği, ancak aşırı deformasyona müsaade edebilir tahkimat 

malzemesi özelliği gösterecekleri belirtilmiştir (Kömürlü ve Kesimal, 2012b). Bahsedilen 

polimer malzemeler betonla kıyaslanmayacak yüksek enerji emme kapasitelerine, dinamik 

yüklere karşı dirence ve darbe dayanımlarına sahiplerdir. Dinamik yüklere karşı tahkimatın 

yüksek dirençli olması, yeraltı yapılarının depreme karşı duraylılığının korunması ve 

madencilik açısından düşüldüğünde gelecekte artacak olan derin yeraltı madenciliği 

uygulamalarındaki kaya patlaması problemlerine karşı avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, 

patlatmalı yer altı kazılarında tahkimatın zarar görmemesi açısından dinamik yüklere karşı 
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yüksek direnç sağlayan malzemelerin kullanımı avantaj sağlamaktadır (Zhang vd., 2005; 

Kaiser, 1999; Kömürlü ve Kesimal, 2013). 

 

2.4. Çelik Bağlar 

Bu başlık altında, günümüzde kullanımına devam edilen ve yeni Avusturya metodu 

bulunmadan önce geleneksel tahkimat anlayışı ile yeraltı yapıları inşa edilirken en önemli yük 

taşıma elemanı olarak kullanılan çelik bağ tahkimatlarına değinilecektir. Çelik bağların 

tahkimat mantığı gevşeyen kaya kütlesinin aktif olarak taşınması prensibine dayanmaktadır.  

Henüz çelik tahkimatın bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı, ahşabın ana tahkimat malzemesi 

olarak kullanıldığı dönemlerde, günümüzde kazı yapılabilen pek çok zemin şartlarında kazı 

yapılamamaktaydı. Çelik bağların kullanımı ile nispeten daha bozuk zemin şartlarında kazı 

yapılması mümkün olmuştur. Çelik bağların ilk ne zaman kullanıldığına yönelik kesin bir 

tarihe ulaşılamamış olsa da 1880’li yıllarda İngiliz kömür madenlerinde yaygın kullanılan bir 

tahkimat malzemesi olduğu görülmektedir (Merivale, 1888). Alman madenlerine ise ilk kez 

çelik bağların 1862 yılında girdiği biliniyor. Sıkışma ve şişme problemi olan zeminlerde 

yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan konverjansa müsaade ederken sağlanan tahkimat 

basıncında azalma yaşanmaması yönündeki gereksinimler neticesinde 1932 yılında eklem 

yerlerinden birbiri içinde kayabilen çelik bağlar üretilmiştir (Kovari, 2003a). Ayrıca, daha az 

malzeme kullanılarak, düğüm noktalarına yükleri dağıtan ve taşıma kapasitesinde verim 

sağlayan kafes gövdeli kemerlerin (kafes kiriş iksa) kullanımı çelik bağ tahkimatları adına 

önemli bir gelişim sağlamıştır. 

Çelik bağ tahkimat tasarımına yönelik yaklaşımların günümüzde en yaygın bilinenleri 

uygulamadaki gözlemlerine dayanarak çelik bağların taşıdığı yük kemerini tanımlayan 

Terzaghi tarafından önerilmiştir. Karl von Terzaghi, 1908 yılında henüz 25 yaşındayken 

Hırvatistan’daki bir hidroelektrik santrali için çelik bağ tahkimat tasarımı yapmıştır. Uzun 

yıllar içerisindeki tecrübeleri ışığında 1946 yılında Proctor ve White ile birlikte yazdığı 

“Tunnel with Steel Supports” adlı kitabını yayınlamıştır (Fukushima, 2012). Terzaghi, çelik 

bağlara gelen yükleri ve oluşan yük kemerinin şeklini, boyutlarını tanımlarken ağırlıklı olarak 

ahşap ve çelik bağların kullanıldığı patlatmalı kazı yapılan alanlarda yaptığı çalışmalardaki 

tecrübelerinden yararlanmıştır. 

Yük kemerinin tanımlanması, çelik bağlar ile ilgili olarak literatüre önemli katkı sağlamıştır. 

Yük kemerinin boyutlarına bağlı olarak çelik bağların taşıyacağı yük değişmektedir. 
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Terzaghi’den önce, Bierbaumer’in geleneksel tahkimatların maruz kaldığı yüklerle ilgili 

önemli pek çok bilgiyi 1913 yılında yayınladığı, yük kemeri kavramından bahsettiği ve Alp 

dağlarındaki tecrübeleri ışığında boyutlarını tanımladığı bilinmektedir (Bierbaumer, 1913). 

Bierbaumer ve Terzaghi’nin tanımladığı yük kemerlerinin geometrileri arasında bazı 

farklılıklar vardır. Bierbaumer’e göre kemerlenme sınırı tünel tavanı hizasından başlamakta, 

yan duvarlar hizasında doğrusal bir yenilme sınırı oluşmaktadır. Terzaghi’ye göre ise 

kemerlenme sınırı tünel tavanı ve dikleşmiş dairesel bir kayma düzlemi üzerinde başlıyordu. 

Bierbaumer’e ve Terzaghi’ye göre oluşan yük kemerleri Şekil 2.17’de gösterilmektedir. 

Resimlerdeki “load body”, “ground surface” ve “zone of arching” açıklamaları Türkçeye 

sırasıyla yük hacmi, yer yüzeyi, kemerlenme bölgesi olarak çevrilebilir. Çelik bağ tasarımı 

yapılırken bu gevşemiş olan kaya kütlesinin ölü yükünün taşınacağı dikkate alınmaktadır.  

 
Şekil 2.17. a) Bierbaumer’e göre yük kemeri (Bierbaumer, 1913), b) Terzaghi’ye göre yük 

kemeri (Terzaghi vd., 1946) 

 

20. yüzyılın ilk yarısında çoğu geleneksel tahkimat uygulamalarında ana yük taşıma elamanı 

olarak kullanılan çelik bağlar, yük altına girip, gevşeyen kayayı taşıma prensibine dayalı 

olarak tasarlanmaktaydı. Çelik bağlar ile zemin arasında boşluklar kalması ciddi 

konverjanslara müsaade etmektedir. Özellikle patlatmalı kazılarda kesit şeklinin düzgün 

olmaması, zemin ve tahkimat arasındaki boşlukların artması süreksizlikler arasındaki 

gevşemeye müsaade edilmesine neden olur. 

Yeni tahkimat malzemelerine olan ihtiyaçlar, yeni malzeme seçimlerine olan yönelimler, 

tünelcilik tarihi boyunca zemin reaksiyonlarının daha iyi anlaşılması ile etkilenmiştir. 19. 

yüzyılın ikinci çeyreği sayıları hızla artan demiryolu tüneli çalışmaları tünelciliğin 

günümüzdeki hızlı ilerleyişi üzerinde etkilere sahiptir. Tünelciliğe yönelik pek çok tanım bu 
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yıllarda ortaya çıkmıştır. Örneğin, zemin reaksiyonları gevşeme, sıkışma, şişme gibi alt 

başlıklar altında toplanmış, yenilme türlerine yönelik sınıflamalar yapılmıştır. Tünel ismi dahi 

bu yıllarda konulmuştur. Tünel ismi ilk kez 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde İngiltere’deki bir 

demir yolu tüneli inşaatında kullanılmıştır. Fransızca çardak anlamına gelen “tonnelle” 

kelimesinden türetilerek ingilizceye “tunnel” şeklinde girmiştir. Zemin özelliklerinin daha iyi 

tanınması ve çelik malzemelerin gelişimi ile 19. yüzyılın bir sonraki çeyreği çelik tahkimat 

malzemesi olarak tünelciliğe girmiştir. Eski demiryolu tünellerinde halen görülebileceği 

üzere, çelik bağ, püskürtme beton ve kaya saplamaları bulunmadan önce kalıcı kaplama 

duvarlar örülmekteydi (Kovari, 2013a). Bu durumun oldukça büyük zaman kaybına neden 

olduğu rahatlıkla tahmin edilebilir. Ayrıca bu uygulamada, kesit ile arada kalan boşluklar 

neticesinde gevşemeye müsaade edilmesi, taş veya tuğlalar arasındaki bağlayıcının kendi veya 

yapışma özelliklerine bağlı sınırlı tahkimat basıncı sağlaması gibi dezavantajlar vardır. 

Çelik bağların kullanılmaya başlaması pratik olarak yüksek tahkimat basınçlarının 

sağlanmasına olanak tanımıştır. Bu yüzden, tünelcilik tarihinde önemli bir yeniliktir. Ancak, 

çeliğin paslanma problemi zamanla dayanımda düşüşe sebebiyet vermektedir. Günümüzde 

çelik bağların yerine mühendislik polimerlerinin kullanımına yönelik bir çalışmaya denk 

gelinmemiştir. Bundaki en büyük neden çeliğe deformasyon modülü olarak eşdeğer olan 

polimer ve kompozit malzemelerin çok pahalı olmalarıdır. Yüksek deformasyona uğrayan bir 

malzemenin bağ olarak kullanımı uygun değildir. 

Yüksek Elastisite Modülü ile deformasyonları durdurabilmesine ek olarak, çelik için bir diğer 

üstünlük yapısal kusurları az ve özellikleri malzemenin her yerinde aynı tahkimatların 

üretilebilmesidir. Bu sebeple, ahşap tahkimata nazaran önemli bir avantaj sağlanmaktadır. 

Tahkimat çeliğinde aranan özellikler, akma gerilmesinin yüksek olması ve kimyasal 

direncinin yüksek olması şeklinde temel başlıklar altında toplanabilmektedir. Farklı 

içeriklerde alaşımlar ile kimyasal ve mekanik dirençleri oldukça yüksek çelik malzemeler 

üretiliyor olsa da, istenilen mekanik ve kimyasal özelliklere sahip çeliklerin ekonomik olarak 

temin edilebilmesi de önemlidir. Çelik tahkimatların hizmet süresi dahilinde paslanma 

probleminin yanı sıra gerilme rahatlaması ve sünme gibi nedenlere karşı yüksek direnç 

göstermesi tahkimat performansı  açısından dikkate alınmalıdır (Gao vd., 2014; Zeren ve 

Zeren, 2003).  

Çelik malzemelerinin yenilmeden önce elastik deformasyon limitlerine ulaşması ile başlayan 

plastik deformasyonun önemli bir bölümü akma şeklinde gerçekleşmektedir. Tipik bir çelik 

tahkimat malzemesi için gerilme ve birim deformasyon ilişkisi Şekil 2.18’de gösterilmektedir. 
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Çeliğin mekanik özellikleri kimyasal birleşimine bağlı olarak değişebilmekle birlikte, çoğu 

zaman akma sınırına %2 dolaylarında birim deformasyon ile ulaşılmaktadır. Güvenli bir 

tahkimat tasarımı için çeliğin dayanım parametresi olarak akmaya başladığı gerilme dikkate 

alınmalıdır.  

 
Şekil 2.18. Çeliğin gerilme- birim deformasyon eğrisi 

 

Çelik galeri tahkimat sistemleri rijit bağlar, geçmeli (TH) bağlar ve mafsallı bağlar olarak üç 

başlık altında incelenebilmektedir. Rijit bağ uygulamasında profiller birleşme noktalarından 

genellikle vidalanarak sabitlenmektedirler. Rijit bağ uygulamasında profillerin bağlantı 

noktaları sabitleme amaçlı kullanılırken, geçmeli bağlarda ise profillerin birbiri içinde 

zeminden gelen yük ile kaymasına müsaade edilmektedir. Geçmeli bağlarda U profil 

kullanımı uygun olmakta olup, I profil ve kafes gövdeli kemerler rijit bağ olarak yaygın 

kullanılmaktadırlar. Kafes gövdeli rijit bağ (kafes kiriş iksa) örnekleri Şekil 2.19’da 

görülmektedir. Çelik bağlar, açıklık kesit şekli ve boyutlarına bağlı olarak genelde iki, üç 

veya dört parçalı olarak birleştirilmekte ve kesit tamamlanmaktadır. Kesit şekli, profil seçimi 

konusunda etkilidir. Dikdörtgen kesitli galerilerde çelik bağların maruz kalacağı nispeten 

yüksek çekme gerilmeleri nedeni ile I profil kullanımı bu durum için örnek 

gösterilebilmektedir. 

Birbiri içinde kayan geçmeli çelik bağ sistemine etkiyen yük artışı ile bağlantı noktalarında 

kayma yaşanmaktadır ve bağlantı elemanları olarak kullanılan civatalarda gerilmeler 
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artmaktadır. Birbiri içinde kayan sistemlerde parçaları bağlamak için kullanılan elemanlardaki 

zaman içerisindeki gerilme rahatlaması veya sünme gibi nedenlerle yaşanacak olan gevşeme 

ve tahkimat  basıncındaki düşüş dikkate alınmalıdır. 

Açıklığa bağlı olarak, geçmeli bağ tahkimatlarının kesitteki eğilme gerilmesi azalır ve sistem 

normal gerilmeye çalışır. Kesit düzenli daraldığı takdirde sisteme etkiyen yüklerin dağılımı 

pratik olarak uniform kabul edilebilmektedir. Birbiri içerisinde kayan çelik bağ tahkimatlarına 

bir örnek Şekil 2.20’de görülmektedir. 

Mafsallı bağlar, çelik elemanların uç uca gelerek bir bağlantı kurması esasına dayanmaktadır. 

Çelik elemanların plastik deformasyonunu önlemek için mafsallar yardımıyla bağlar şekil 

değiştirmektedir. En yaygın bilinen mafsallı bağlar I profil çelik ve ahşap sarmalardan oluşan 

Mol bağlarıdır. Ahşap sarmalar, çelik elemanlar arasında bağlantıyı sağlamak amaçlı olarak 

kullanılır ve ahşap sarmaların ezilmesi ile kesit şekil değiştirir ancak profiller zarar görmez. 

Mafsallı çelik bağların çelik dikmeler üzerine oturtma ve tabana batmayı önleyen çelik 

plakalar üzerinde yerleştirilmesi şeklinde uygulamalar görülmekte ve bazı durumlarda çelik 

dikme yerine domuz damı ya da dolgu da kullanılabilmektedir.  

 

 

Şekil 2.19. Kafes gövdeli rijit bağlar (Rijit kafes kiriş iksa) 
 
 

 

Şekil 2.20. U profil geçmeli bağlar 
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2.5. Ahşap Tahkimat 

Ahşap tahkimat sistemleri zeminden gelen yükü doğrudan taşımak üzere tasarlanmakta olan 

kaya mühendisliği tarihinde bilinen en eski tahkimat malzemesidir. Çeliğe nazaran hafif bir 

malzeme olması ocak içinde taşıma açısından kolaylık sağlamakta ve tahkimat yapımında 

uzun yıllardır sahip olunan tecrübeye dayalı ülkemizde ve Dünya’da önemli bir bilgi birikimi 

bulunmaktadır. Ahşap tahkimatın madencilik uygulamalarına bağlı olarak kesilmesi, 

şekillendirilmesine yönelik gerekli işçilik tahkimat performanslarını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Kolay işlenebilir bir malzeme olması ve ihbarlı kırılma özellikleri önemli 

avantajlarındandır.  

Doğal bir malzeme olup, fabrikasyon üretime sahip olmaması nedeni ile homojen olmayan 

malzeme özelliği, nem içeriğine bağlı olarak mekanik özelliklerindeki değişim, 

mikroorganizmaların etkin olduğu ortamlarda direnç kaybı ve yanabilme özelliklerinin olması 

ise önemi dezavantajlarındandır. Ahşabın mekanik özelliklerini etkileyen budaklanma gibi 

kesitteki düzensizliklerinin yanı sıra, kesilme mevsimi ve kuruma şartları da önemli 

faktörlerdendir (Aydıner, 2011). Yapısal kusurları, çevresel koşullara bağlı mekanik 

özelliklerindeki değişim ve işçilik problemlerinden kaynaklanan tahkimat performansındaki 

olumsuz etkiler nedeni ile ahşap tahkimat tasarımında yüksek güvenlik katsayıları dikkate 

alınmalıdır.  

Ahşap kasa ya da trapez olarak adlandırılan tahkimat sistemleri yatay konulan boyunduruk ve 

bunu destekleyen dikmeler ile oluşturulur. Dikme ve boyunduruklar çinti/ağız hazırlanarak 

birbiri üzerine oturtulur ve tavan yükünün tahkimat üzerinde mümkün olduğunca düzenli 

dağılıma sahip olması için kama ve takozlar ile sıkılanma yapılmaktadır (Şekil 2.21). 
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Şekil 2.21. Ahşap kasa tahkimatı (Aydıner, 2011 kaynağından düzenlenmiştir) 

 

Ahşap kasa tahkimatlar arazi basıncının yüksek olduğu ve/veya büyük kesit alanı olan 

durumlarda takviyeli olarak uygulanabilmektedir. Takviyeli galeri tahkimatları, kurulu bir 

kasa ile beraber çalışacak şekilde yeni bir kasanın kurulması ve kilitlenmesi ile oluşturulan 

sistemlerdir. Takviye edilen kasa ve yeni kurulan takviye bağların/kasaların birlikte çalışması 

için kurulumun ve kilitlemenin iyi yapılması önemlidir. Takviye bağların kurulması ile 

orijinal bağlarda tamirat amacı ile istenen direğin çıkarılması da mümkün olabilmektedir. 

Takviyeli ahşap galeri tahkimatı örnekleri Şekil 2.22’de verilmektedir.  

 

Şekil 2.22. Ahşap kasa tahkimatı (Aydıner, 2011 kaynağından düzenlenmiştir) 
 

Ahşap kasaların yanı sıra, madenlerde bir diğer yaygın kullanılan ahşap tahkimat ise domuz 

damıdır. Ahşap profillerin dikdörtgen veya kare şeklinde kesite sahip olacak şekilde yatay ve 

üst üste dizilmeleri ile tavanı tutmak amaçlı oluşturulan tahkimatlardır. Domuz damları 

kurulduğu yerde bırakılabilir şekilde veya kazı ilerledikçe geriden sökülerek yeniden 

kurulabilen “seyyar domuz damı” şeklinde uygulanabilir. Düşey yönde gelen yüklere karşı 
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ekonomik olarak yüksek tahkimat basıncı sağlayabilen domuz damı tahkimatları, yanal 

yüklere karşı kamalar, sıktırmalar ve metal direkler kullanmak suretiyle 

güçlendirilebilmektedirler. Henüz hidrolik direklerin madencilikteki yerini almamış olduğu 

çok eski yıllardan günümüze kullanılmakta olan domuz damlarının taşıma kapasiteleri ve 

tahkimat performansları, diğer ahşap tahkimat türleri gibi önemli ölçüde işçilik kalitesine 

bağlıdır. Domuz damlarını kullanılan malzeme miktarına bağlı olarak sağlamış olduğu yüksek 

tavan tahkimatı basıncı ile ekonomik bir tahkimat türü olarak adlandırmak mümkündür. 

Ancak, günümüzde ilerleyen malzeme bilimi ve teknoloji neticesinde etkili olarak aktif ve 

pasif tahkimat basıncı sağlayabilen çelik hidrolik direklerin gerek maliyet, gerek taşıma 

kapasitesi ve kurulum pratikliği anlamında ahşap domuz damları karşısında avantajları 

artmaktadır. 

2.6. Enjeksiyon Malzemeleri 

Kazı yapılacak yada yapılmış zemini iyileştirmek, su gelirini kesmek, tahkimat elemanları ile 

zemin arasındaki boşlukları doldurmak gibi çeşitli amaçlarla kullanılmakta olan zemin 

enjeksiyonları için uzun yıllardır en yaygın kullanılan enjeksiyon malzemesi olarak 

geleneksel çimento ve su karışımı görülse de, günümüz malzeme biliminin geldiği noktada 

çok daha avantajlı enjeksiyon malzemelerinin olduğunu söylemek mümkündür. Enjeksiyon 

malzemesinin çatlaklara iyi nüfuz etmesi için düşük viskozite değerlerine sahip olması, kolay 

uygulanabilir olması,  hızlı reaksiyon göstermesi ve erken tahkimat basıncı sağlaması, ıslak 

zeminlere yapışabilmesi ve sulu ortamda katılaşma tepkimelerinin etkilenmemesi malzeme 

seçiminde önem arz eden avantajlardandır (BASF, 2009). 

Günümüzde üretilen akrilat bazlı enjeksiyon malzemeler bu sayılan özellikler açısından tercih 

edilebilir malzemelerdir. Kimyasal katkılarla dolgu malzemesinin sıvı fazda kalma süresi 

etkilenebilmekte olup, bu süre akrilatlar için tipik olarak bir ile kırk dakika arasında 

değişmektedir. Bu enjeksiyon malzemeleri için sulu ortamlarda polimerleşme reaksiyonları 

gerçekleşebildiği için ıslak zeminleri iyi bağlama özelliğine sahiptir. Ayrıca, sıvı fazda kalma 

süresi (jel zamanı) en kısa enjeksiyon türü olmasa da polimerleşme tepkimelerinin başlaması 

ile dayanım değerleri hızlı artış göstermekte olan akrilatlar, burada ismi geçmekte olan tüm 

enjeksiyon malzemeleri arasında en kısa sürede en yüksek dayanım değerlerine ulaşan türdür. 

Akrilat bazlı zemin enjeksiyon malzemeleri yeni milenyumda tünelciliğe girmiş ve 

yaygınlaşmakta olan malzemelerdir. 
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Poliüre ve poliüretan bazlı dolguların birkaç saniyeye kadar düşebilen sıvı fazda kalma 

süreleri vardır. Kimyasal tepkimeler devam ederken ortamdaki su özellikle poliüretan bazlı 

bazı ürünlerin dayanım değerlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Kömürlü ve Kesimal, 

2012c). Ancak, ortamda su bulunsa dahi polimerleşme tepkimeleri verimli gerçekleşebilen, su 

gelirini kesmek için kullanılmakta olan poliüretan ve poliüre ürünler de mevcuttur. Özellikle 

poliüretan türü enjeksiyon malzemeler kendi içerisinde önemli farklılıklar göstermektedir, bu 

yüzden poliüretan bazlı enjeksiyon malzemeler temin edilirken ürün özellikleri detaylı 

sorgulanmalıdır. 

Poliüretan, kauçuk yerine kullanılmak üzere, ünlü bilim adamı Prof. Dr. Otto Bayer tarafından 

2. Dünya Savaşının ilk yıllarında bulunmuştur. O yıllardan bu yana bilim adamlarınca sürekli 

geliştirilen poliüretan formülasyonları sayesinde artık günlük yaşantımızın her evresinde 

poliüretan içeren bir ürün yer almaktadır. Poliuretan köpük ise 1954 yılında bulunmuştur 

(Bilir, 2009). Poliüretan köpüğü oluşturan sıvı fazdaki iki birleşen poliol ve izosiyanat birlikte 

ekzotermik olarak kimyasal tepkimeye girerler (Usta vd., 2009). Kimyasal reaksiyon ile üç 

boyutta köpürerek ilerleme gösterildiğinden dolayı, malzeme içinde bulunduğu hacmin 

boşluklarını doldurarak onun şeklini alırlar. Poliüretan köpüklerin yayılma özelliği yüksektir 

(Li vd., 2000). Jel zamanı geçtikten sonra yüksek oranlarda şişme özelliği gösterebilen 

poliüretan köpük malzemelerin zeminde yaşanan düşmeler nedeni ile oluşabilecek boşlukları 

doldurmak için madencilik uygulamalarında kullanımı artmaktadır. Bu kapsamda, 

poliüretanın 1968 yılında İskoçya’da kömür madenciliğinde kullanıldığı ve sonrasında 

Dünya’da yaygınlaştığı bilinmektedir (DEEDI, 2010).  

Poliüre de poliüretan gibi izosiyenat bazlı bir kopolimerdir. İlk kez 1959 yılında geliştirilmiş 

ve 1960’lı yıllar boyunca sadece spandeks malzemesi olarak kullanılmışlardır. Mekanik 

özellikleri zamanla anlaşılan ve iyileştirilen poliüreler, 1990’lı yıllardan itibaren yalıtım 

amaçlı yüzey kaplama malzemesi olarak püskürtme yöntemi ile uygulanmaktadırlar. 

Poliürenin PİK malzemesi ve su yalıtım malzemesi olarak kullanımının yanı sıra, yeni 

milenyumda zemin enjeksiyon malzemesi olarak ta kaya mühendisliğine girdiği 

görülmektedir. 

Zemin güçlendirmek amacı ile uygulanmakta olan enjeksiyonlar bazı termoset polimer 

malzemeler gibi sıvı fazda uygulanabileceği gibi koloidal silika, mikro çimento veya 

geleneksel çimento gibi katı içerikli sulu süspansiyon enjeksiyon malzemeleri şeklinde de 

uygulanabilir. Termoset polimerler katı partikül içermedikleri için difüzyon verimini jel süresi 

ve viskoziteleri belirler (Kömürlü ve Kesimal, 2012a). Bu anlamda, bahsedilen akrilat türü 
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yeni nesil enjeksiyon malzemeleri kimyasal katkılar ile çok düşük viskozite değerlerine sahip 

olabilmekte ve avantaj sağlamaktadır. Katı içerikli süspansiyon enjeksiyonlarda ise partikül 

boyutları çatlaklara nüfuz etme açısından belirleyicidir.  

Mikro çimento, kullanımı yukarıda bahsedilen polimer malzemelere nazaran daha düşük 

maliyetlere sahip ve günümüz tünellerinde kullanımı yaygınlaşan bir enjeksiyon 

malzemesidir. Ancak, yeraltı sularından hidratasyon tepkimeleri olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Tipik olarak, %90-95 dolaylarında tane boyutu 15 mikronun altında olan bu 

tür çimentolar zemine nüfuz etme anlamında geleneksel çimentolara nazaran önemli avantaja 

sahiptirler.  

Silikon dioksit bazlı koloidal nanometrik silika jeller düşük viskozite değerleri nedeni ile 

uygulama kolaylığı sağlamakta olan ve hızlandırıcı katkı ile jel zamanı 10 dakika gibi sürelere 

kadar düşürülebilen ekonomik ve yeni enjeksiyon malzemeleridir. Yeraltı suları koloidal 

silikalar için verimi düşürür. Sulu olarak enjekte edilmekte olan koloidal silikalar için, beton 

oluşumunda olduğu gibi ortamda aşırı su bulunmamalıdır. Su, katalizör katkı ve silikon 

dioksit yüzeyi arasındaki kimyasal etkileşim ile taneler birbirlerine yapışırlar (Holter ve 

Hognestad, 2012). Koloidal silikon dioksit enjeksiyonlar ince tane boyutları nedeni ile mikro 

çimentoya nazaran çok daha dar çatlaklara nüfuz edebilir. Şekil 2.23’te geleneksel, mikro 

çimento ve koloidal silika boyutları ve çatlaklara nüfuz etkileri şematik olarak gösterilmiştir.   

 

Şekil 2.23. Geleneksel, mikro çimentolar ve koloidal silikaların çatlaklara girmesi (BASF, 
2009 kaynağından düzenlenmiştir) 

 

Mikro çimento ve koloidal silika kimyasal enjeksiyonlara nazaran daha ucuz olsa da dayanım 

değerleri ve sulu ortamlardaki performansları düşünüldüğünde uygulamaya bağlı olarak daha 

pahalı, akrilat veya epoksi bazlı kimyasal enjeksiyon malzemeleri yüksek fiyatlarına rağmen 
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tercih edilebilirdir. Günümüzde yerini hızla almakta olan polimer bazlı yeni enjeksiyon 

malzemeleri tünelcilik ve madencilik uygulamalarında son dönemlerde yaşanan önemli 

gelişmeler arasındadır. 

 

2.7. Süren ve Şemsiye Tahkimatları 

Zayıf zemin koşullarında kazı yapılan alanlar için ön tahkimat olarak kullanılmakta olan süren 

ve şemsiye uygulamaları için iki temel zemin güçlendirme mekanizmasından 

bahsedilebilmektedir (Hoek, 2001). Bunların ilki, enjeksiyon malzemesinin çatlaklara nüfuz 

etmesi ve kaya kütlesi süreksizliklerinde bağlayıcı görevi görmesi yolu ile zemin iyileştirme 

mekanizmasıdır. İkinci mekanizma ise zemin basıncının süren veya şemsiye borusu üzerine 

etkimesi neticesinde tahkimat basıncı oluşması ve zemin gerilmelerine karşılık verilmesidir. 

Bu konuda, süren veya şemsiye borusu malzemelerinin mekanik parametreleri gibi dolgu 

malzemesinin yapışma özelliği de tahkimat performansını önemli ölçüde etkiler (Song vd., 

2013). Enjeksiyon dolgunun zemini bağlaması ile yük taşıyan bir yapı iskeleti oluşturulur. 

Enjeksiyon malzemesinin çatlaklara nüfuz etme, bağlayıcı performansı ve yer altı suyuna 

karşı olan direnci malzeme seçimindeki önemli unsurlardandır (Kömürlü ve Kesimal, 2013). 

Şemsiye uygulamalarında zeminin enjeksiyon ile bağlanması neticesinde bir kabuk 

oluşturulması amaçlandığı için enjeksiyon malzemesinin zemine iyi nüfuz etmesi adına düşük 

viskoziteli malzemeler avantaj sağlamakta ve uygulamayı kolaylaştırmaktadır. Kolay 

uygulanabilir olmasının yanı sıra, hızlı reaksiyon göstererek erken tahkimat basıncı 

sağlanması da enjeksiyon malzemesi için önemli bir tercih nedenidir. Islak zeminlere 

yapışabilme ve sulu ortamda katılaşma tepkimelerinin etkilenme durumu malzeme seçiminde 

önemli olan ayrı bir konudur (Peila, 2010). 

Zeminden etkiyen yükler nedeni ile süren ve şemsiye boruları içerisinde eğilme momentleri 

oluşur (Song vd., 2013). Eğilme momentleri nedeni ile malzeme normal ve makaslama 

gerilmelerine maruz kalmaktadır (Aköz vd, 2005). Ayrıca, süren ve şemsiye boruları belirli 

bir açı ile uygulandıkları için yüzeylerine paralel kuvvetler nedeni ile de ek makaslama 

gerilmeleri oluşur. Bu yüzden, malzemenin çekme ve makaslama dayanımları birlikte önem 

arz eder.  

Kazı yapılacak alanın tavanını sağlamlaştırma amaçlı uygulanan şemsiye kemer tahkimatları 

tünel içi konverjansı azaltması nedeni ile yüzeydeki oturmaları da azaltmaktadır (Aksoy ve 

Onargan, 2010). Madenlerde zayıf kaya kütlelerinde kazı yapılmadan önce veya göçük 
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geçilirken ön tahkimat olarak kullanılan süren demirlerine nazaran daha uzun ve geniş çapta 

boruların kullanıldığı şemsiye kemer uygulamaları ilk kez Yeni Avusturya Tünelcilik Metodu 

ile üretilen bir tünel kazısının yüzeye olan etkilerini, oturmaları azaltmak amacıyla İtalya’da 

kullanılmış ve başarılı olmuştur. Günümüzde yaygın kullanılmakta olan şemsiye boruları 

ülkemizde ilk kez İstanbul Yenikapı’da metro inşaatında uygulanmıştır. Şemsiye kemerler 

galeri içi tahkimatların kurulmasına kadar kullanılan bir ön tahkimat gibi düşünülse de, 

yapılaşmanın yoğun olduğu şehirleşmiş bölgelerde açılan tünellerin hizmet süresi boyunca 

yüzey oturmalarının üst yapılara zarar vermeyecek sınırlar içerinde kalması için şemsiye 

borularının uzun dönem yer altı suları gibi çevresel etkilerden etkilenmemesi ve tahkimat 

performanslarını mümkün olduğunca koruyor olmaları önemlidir (Çeçen ve İncecik, 2008).  

Süren demirleri ve şemsiye boruları tünel içi tahkimatsız kısımda tavan yükünü taşıyan bir 

kiriş görevi üstlenmektedirler. Çoğu zaman, kazılmış tahkimatsız kısım dışında kalan delik 

içinde çift taraflı sabitlenmiş kiriş şartları altında oldukları kabul edilebilir. Ancak, kazı 

yapılan alana tünel içi tahkimat uygulanmamış veya taze püskürtme beton gibi henüz 

tahkimat reaksiyonlarının zemin deformasyonları üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı 

durumlar düşünüldüğünde, kazılmamış alandaki delik içerisinde tek taraflı sabitlenmiş kiriş 

şartları dikkate alınmalıdır. Genelde uygulamalarda süren ve şemsiyelerin çelik bağ gibi rijit 

bir sisteme yük aktarması sağlanmaktadır. Kazı öncesi ön tahkimat olarak kullanılan süren ve 

şemsiye performansları açısından tünel içi tahkimatların düzenli aralıklarla geciktirilmeden 

kurulması önemlidir.  

Tünel kesit şeklinin korunarak kazının ilerlemesi için süren ve şemsiye boruları tavandan 

yukarı doğru genelde 8o
 – 15

o
 açı ile delinen deliklere, bindirmeli olarak uygulanmaktadırlar. 

Süren uygulamaları için yaygın olarak çapı 20 mm – 32 mm aralığında ve 3 – 5 metre 

uzunluklarında katı kesitli demir/çelik  ribarlar ve şemsiye kemer kurulumları için genellikle 

dış çapı 8 cm, 9 cm değerlerini bulan ve uzunlukları 6 - 9 metre aralığında değişebilen çelik 

borular kullanılmaktadır. Bu boyutlar zemin özelliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Sürenler ve şemsiye boruları hızla gevşeme gösterebilecek zeminlere uygulandıkları için rijit 

tahkimat özelliği sergilemelidirler. Deformasyona aşırı müsaade edilmesi ile kaya kütlesi 

gevşeyecek ve tahkimat sistemi üzerine etkiyecek olan ölü yük miktarı artış gösterecektir. 

Sıradaki başlık altındaki ilgili kısımda süren demirleri ve şemsiye borularına yönelik tahkimat 

hesaplamalarına değinilecektir.  

Zayıf zeminlerde tünel içi ani gevşemelerin önlenmesi için kazı aynasında saplama 

kullanılabilmektedir. Kazı aynasına uygulanan saplamaların yüzey oturmaları değerlerini 
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düşürme yönünde etkileri mevcuttur. Nüfusun yoğun olduğu şehiriçi alanlardaki gibi yüzey 

oturmalarının minimum seviyede olmasının amaçlandığı uygulamalarda şemsiye kemer ile 

birlikte kazı aynasında kullanılan saplamalar yüzey oturmalarını önemli ölçüde 

azaltabilmektedir (Aksoy ve Onargan, 2010). Ayrıca, zemin iyileştirmesi nedeni ile kazı 

öncesi gerçekleştirilen enjeksiyon uygulamaları, yüzey oturmalarının minimum seviyede 

tutulması için süren boruları ve ayna saplamalarına ek olarak önemli avantaj sağlamaktadır 

(Aksoy, 2008).    

2.8. Tahkimat Tasarım Prensipleri 

Tahkimat tasarımındaki yaklaşımlar zemin türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

Zemin reaksiyonlarının iyi anlaşılması ideal tahkimat reaksiyonlarına karar verme noktasında 

önemlidir. Yeraltı açıklıklarının oluşturulması nedeni ile zemindeki gerilme dağılımları 

değişmekte ve açıklık nedeni ile oluşan yeni gerilmeler neticesinde zemin konverjansı 

yaşanmaktadır. Kaya Mekaniğinin incelediği iki temel duraysızlık türü, süreksizlik 

özelliklerine bağlı olarak gerçekleşen kaya kütlesinin yapısal kontrollü yenilmesi ve kaya 

malzemelerinin gerilme kontrollü olarak yaşadığı duraysızlıklardır. Bazen, bu iki durumun da 

birlikte etkin olduğu yenilme türleri yaşanmaktadır.  

Kendini taşıyabilecek, kazı sonucu ani gevşeme yaşamayacak, sık çatlak içermeyen kaya 

kütleleri için amaç zeminin kendini taşımasını sağlayacak çağdaş tahkimat anlayışının 

uygulanması olmalıdır. Ancak, sık çatlaklı ve kazı esnasında ani gevşeme ve sökülme 

tehlikesi yaşayan zayıf kaya kütleleri için temel prensip zemin ölü yükünü taşıyan geleneksel 

tahkimat anlayışının uygulanmasıdır. Sık çatlaklı, bozuk kaya kütlelerinin kazısı öncesinde 

enjeksiyon ve/veya süren, şemsiye kemerler gibi ön tahkimat uygulamaları ile zemin 

iyileştirilmesi yapılarak göçükler engellenebilmektedir. Geleneksel ve çağdaş tahkimat 

kavramlarına ek olarak, aktif ve pasif tahkimat kavramları da ideal tahkimat sistemleri 

seçiminde önem arz etmektedir. Öngermeli kaya saplamaları gibi aktif tahkimat kullanımları 

hem elastik ortamda oluşturulan yer altı açıklıkları için gerilme kontrollü yenilmeleri 

önleyebilmekte hem de çatlaklı zeminlerdeki gevşemelerin minimize edilmesini 

sağlamaktadır. 

Açıklık etrafında oluşan gerilmeler, açıklık boyut ve şekline bağlı olarak yüksek miktarda ise 

kayaç elastik deformasyon sınırını aşarak kırılmalar yaşanabilir bu durumda açıklığı 

çevreleyen kaya kütlesi plastik malzeme özelliği göstermeye başlar (Şekil 2.24b). Plastik 

deformasyonlar belirli bir miktar devam ettikten sonra, zemin çatlaklarının ilerlemesi nedeni 
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ile zeminde gevşeme ve ölü yüklerin oluşmaya başlaması sonucu cidardaki gerilme miktarı 

artış göstermeye başlar ve bu noktadan sonra gerilmelerin artışı ile tahkimatsız bir tünelde 

göçük yaşanmaktadır. Gerilmelerin artış göstermeye başladığı andan sonra tahkimat kurmak, 

zemindeki gerilmelerin çok hızlı artması ve tahkimatın katılık değerlerinin yetersiz 

olmasından dolayı çoğu zaman işe yaramayacaktır. Tahkimat, gerilme artışlarının başladığı 

zamana gelinmeden kurulmalı, yine bu ana gelinmeden tahkimat basıncı cidardan gelen 

gerilmelere eşitlenmeli ve ölü yükler oluşmadan konverjans durdurulmalıdır. Bu sebeple, 

açıklık kazısı ilerlerken geride kalan alanda gecikmeden gerekli galeri içi tahkimatların 

kurulması önemlidir.  

Açıklık derinliği, boyutları, kesit şekli, kaya kütlesi dayanımı ve zemin birincil gerilmelerine 

bağlı olarak yeteri büyüklükte gerilme oluşmamış ise, elastik bir ortamda 

çatlamalar/kırılmalar ve plastik deformasyon yaşanmadan konverjans son bulur (Şekil 2.24a). 

Elastik deformasyonlar devam ettikçe kayaç plastik malzeme özelliği göstermeye başlayabilir. 

Kayacın kırılmaması için, plastik davranışa geçme konverjansına (ucr) gelindiğinde tahkimat 

basıncının eşitlenmesi gereken kritik zemin gerilme değerinin sağlanması gerekir. Kırılmaya 

başlayan kayada belirli bir noktaya kadar gerilmeler düşer ve sonra gevşemeler ile cidardan 

etkiyen gerilmeler artmaya başlamaktadır (Şekil 2.24c). Plastik davranışın başladığı andan 

önce kritik tahkimat basıncı sağlandığı takdirde kayaçta yenilme ve dolayısı ile duraysızlık 

olmaz. Ancak, sağlanmamış ise kırılmaların devam ettiği gerilmelerin düştüğü aralıkta da 

tahkimat basıncı cidardan gelen gerilmeye eşitlenmesi ile göçük yaşanmaz. Kritik tahkimat 

basıncı göçük olmaması için gerekli minimum tahkimat basıncı değil kırılma olmaması için 

gerekli minimum tahkimat basıncıdır. Tünelde göçük yaşanmaması için müsaade edilebilir 

maksimum konverjans (udl) yaşanmadan tahkimat basıncının zemin basıncına eşitlenmesi 

gerekmektedir. Ancak, güvenli bir uygulama için elastik zonda kazılan açıklıkların plastik 

davranışa geçmeden yeterli tahkimat basıncının sağlanması önemlidir. Oluşan elastik 

konverjans (urc) ile ilgili Brady ve Brown’un 1993 yılında önerdikleri bağıntı Eşitlik 1’de 

verilmektedir (Brady ve Brown, 1993). 
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Burada σv düşey yönde birincil gerilme, k yanal birincil gerilmelerin düşey birincil 

gerilmelere olan oranı, v kaya kütlesinin Poisson oranı,  incelenen noktayı tünel kesit 

merkezine bağlayan doğrunun yatay ile yaptığı açı, r incelenen noktanın tünel kesit 
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merkezinden uzaklığı ve a ise açıklık yarıçapıdır. Açıklık cidarındaki r değeri tünel yarıçapı 

ile eşit olduğu için, galeri cidarındaki (r=a) kritik konverjans Eşitlik 2’de görüldüğü gibi 

hesaplanabilir.  
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Şekil 2.24. Zemin reaksiyon eğrileri: a) Plastik zon oluşmayan bir zemin reaksiyonu, b) 

Plastik zon oluşan ancak göçük olmayan zemin reaksiyonu, c) Plastik zon oluşumu ve 
göçük, d) Plastik davranışa sahip kaya kütlesi içinde yapılan kazı ve göçük 

 

Tahkimat sisteminin artan konverjansa bağlı olarak sağlamış olduğu tahkimat basıncı 

tahkimatın katılığına (MPa/mm) bağlıdır. Şekil 2.25’te 3 farklı katılığa sahip tahkimat 

reaksiyonu görülmektedir. 1 numaralı olan tahkimat nispeten daha az deformasyona 

uğrayarak yüksek tahkimat basıncı sağlamakta ve tüneli çevreleyen kayaçta kırılma olmadan 
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konverjansı durdurmaktadır. 2 numaralı tahkimat sistemi kullanıldığı zaman tünel etrafında 

plastik zon oluşmaktadır ancak göçük yaşanmamaktadır. 3 numaralı tahkimat ise çok düşük 

katılığa sahiptir ve göçük oluşturacak deformasyon miktarına gelene kadar zemin basıncına 

eşit değerde bir tahkimat basıncı sağlayamamaktadır. Dolayısı ile 3 numaralı tahkimat 

incelenen zemin reaksiyonu için kullanılabilir değildir. 

 
Şekil 2.25. Tahkimat ve zemin reaksiyonları 

 

Kritik tahkimat basıncı sağlanamayarak malzeme kırılmaya başladıktan sonra plastik zon 

oluşmaya ve tünel etrafındaki kayaç plastik malzeme özelliğine sahip olmaya başlar. Elastik 

deformasyon limitinin aşılması ile açıklık etrafında plastik zon oluşumu kestirimi için 

literatürdeki güncel yaklaşımlardan biri Kömürlü vd. (2015) tarafından Eşitlik 3-13’te 

görüldüğü gibi yayınlanmıştır. Eşitlik 3, yenilme bölgesinin düşey çap doğrultusundaki 

sınırları arasındaki mesafe (Hp) tayini için k oranı 1/3 değerinden büyük ve 3 değerinden 

küçük olduğu birincil gerilme şartlarında kullanılmalıdır. Eşitlik 4, yenilme bölgesinin yatay 

çap doğrultusundaki sınırları arasındaki mesafe (Wp) tayini için k oranı 2Apc/(6Apc+1) 

değeriden büyük olduğu şartlar için önerilmiştir (Apc Eşitlik 13 ile verilmektedir). Eşitlik 8’de 

ise k oranı 2Apc/(6Apc+1) değerinden küçük olduğu birincil gerilme şartları altında Wp 

hasaplamaları için önerilen bağıntı verilmektedir. Eşitliklerde yer alan Hp ve Wp parametreleri, 

açıklık çapını ifade eden D değerinden küçük hesaplanmakta ise plastik zon oluşumu 

beklenmemektedir. Eşitlik 3-13 ile verilen bağıntılar dairesel kesitli yeraltı açıklıkları için 

önerilmiş olup, σc elastik özellik gösteren kaya kütlesinin sıkışma dayanımını, σv düşey yönde 

birincil gerilmeleri ve k yanal birincil gerilmelerin düşey birincil gerilmelere olan oranını 

ifade etmektedir.   
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kp = tan2(45+Ø/2)                                                                                                                 (12) 

 

Eğer içsel sürtünme açısı (Ø) bilinmiyorsa, Apc Eşitlik 13’te verildiği üzere dikkate alınabilir: 
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Eşitliklerdeki D tünel çapı,   ise k oranı 1 değerinden büyük olduğunda 1, k oranı 1 

değerinden küçük olduğunda ise k değerine eşittir. 

Plastik zon içerisinde yapılan kazılar için zemin deformasyonlarına minimum seviyede 

müsaade edilmelidir. Aksi halde var olan çatlakların gevşemesi suretiyle oluşan ölü yüklerin 

taşınması için gerekli tahkimat basıncının sağlanması zorlaşacak ve sınırlı bir konverjans 

neticesinde göçük yaşanacaktır (Şekil 2.24d). Elastik ortamda kazı sonucu plastik zon oluşan 

zeminlerde, plastik zon kalınlığına bağlı olarak tahkimat sistemi üzerine ölü yük binmektedir. 

Öte yandan, kazılar plastik davranış gösteren çatlaklı zeminlerde yapılmış ise tahkimat 

sistemine gelen zemin yükünü tayin ederken Eşitlik 14’te verilen Terzaghi’nin zemin 

gevşeme basıncı (Pg) yaklaşımı kullanılabilir (Song vd., 2013).     

      10 /sintan
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Eşitliklerdeki K0 kazı öncesi zemin yanal gerilmelerinin düşey gerilmelere olan oranıdır, c 

zemin kohezyonu (kN/m
2
),  zemin içsel sürtünme açıcı (o

) ve  zemin birim hacim ağırlığıdır 

(kN/m
3
). h değeri çok sığ tünellerde direk tavan derinliği (m) olarak alınabilmektedir ve diğer 

koşullarda RQD değerine bağlı olarak Tablo 1’de gösterildiği üzere dikkate alınmalıdır (Rose, 

1982).  

Tablo 2.1. Kaya kütlesi özelliği ve h 

Kaya kütlesi özelliği  RQD   ..(%) h 
Orta derecede eklemli 85-95 0,25 U 

Parçalı (bloklu) çatlaklı 75-85 0,25-0,25(U+N) 
Sık blok ve çatlaklı 30-75 0,25- 0,6(U+N) 

Tamamen parçalanmış, kimyasal ayrışma 
yok 

0-30 0,6-1,1(U+N) 

Kum ve Çakıl 0 1,1-1,4(U+N) 
 

 

Tablo 2.1’de yer alan N tünel kesiti yüksekliğidir (m). Ancak, Terzaghi derin tünellerde 

gevşeyen tavan basıncı olarak Eşitlik 16’nın kullanılmasını önermiştir (You vd., 2006):  
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Gevşemiş tavan yüküne yönelik Bierbaumer yaklaşımı da mevcuttur (You vd, 2006): 

HPg                                                                                                                                (17) 

 
H değeri tünel tavanı derinliği olup, sığ derinlikler için  1 değerine eşit olup diğer şartlar için 

Eşitlik 18 ve Eşitlik 19’a göre hesaplanmaktadır:  

H ≤5(U+2Ntan(45-/2)) ise: 

)2/45tan(2

)2/45(tantan
1

2








NU

H
                                                                                            (18) 

 

H ≥5(U+2Ntan(45-Ø/2))  ise: 

)2/45(tan
4                                                                                                                (19) 

 
Başka bir araştırmacı Ünal, RMR değerine bağlı olarak tavan yükü hesaplamaları için Eşitlik 

20’yi önermiştir (Ünal, 1982): 







 


100

100 RMR
HPg                                                                                                          (20) 

 

Bu yaklaşıma göre, RMR değeri düşük değerlerdeki zayıf kaya kütlelerinde kazı sonrası tünel 

derinliği boyunca zemin ağırlığının önemli bir kısmı gevşeme nedeni ile tahkimat üzerine 

etkiyecektir.  

Püskürtme beton kaplamanın tavandan gelen düzgün yayılı yükleri taşıma kapasitesine 

yönelik bir yaklaşım Eşitlik 21’de verilmektedir.  
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Bağıntı düzgün(uniform) dağılım şartlarında maksimum yük (wu:MN/m) hesaplamalarını 

içerir. A değeri püskürtme beton kalınlığının incelenen kesitin tünel kazı yönündeki uzunluğu 

ile çarpımıdır, ah değeri kemer şeklide tavanın açıklık eni, l ise kemer tavan şeklinin intentidir 

(Şekil 2.26). Kemer şeklinde tavana sahip püskürtme beton kaplamanın uniform yük altında 

tam olarak sıkışma gerilmelerine maruz kalması için intenti (l) yatay açıklığın (ah) minimum 

0,15 katı olmalıdır. Ayrıca, köşelere yatay açıklığın çeyreği mesafesinde intent maksimum 

değerinin 0,75 katı olmalıdır (Sinopoli, 1998). Eşitlik 21 ile verilen bağıntı radyal kapanma 

gösteren ve farklı doğrultularda yük taşıyan dairesel kesitlerin yerine ölü tavan yükü taşınan 

açıklıklar için kullanılmaktadır.  
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Şekil 2.26. Dairesel yapı için açıklık ve intent kavramları 

Hidrostatik basınç şartları altında, radyal kapanmalara karşı püskürtme beton kaplamaların 

sağlayabileceği maksimum tahkimat basıncına yönelik bir yaklaşım Eşitlik 22’de 

verilmektedir (Carranza-Torres and Fairhurst, 2000) 
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P dairesel şekildeki betonun taşıyabileceği maksimum hidrostatik basınç (MPa), a açıklık 

yarıçapıdır (m), tc beton kalınlığıdır (m) ve σc ise beton malzemesinin tek eksenli sıkışma 

dayanımı değeridir (MPa). Püskürtme betonun hidrostatik basınç şartlarında birim 

deformasyon altında sağlayacağı tahkimat basıncı olan katılık değeri (MPa/mm) Eşitlik 23’te 

görüldüğü gibi hesaplanabilmektedir (Carranza-Torres and Fairhurst, 2000): 
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Burada, Ks püskürtme beton katılığı (MPa/mm), tc püskürtme beton kaplama kalınlığı (mm), 

Ec püskürtme beton malzemesi elastisite modülü (GPa) ve vc püskürtme beton malzemesi 

Poisson oranıdır. 

Düz tavan kesitine sahip açıklıklara uygulanmış olan püskürtme beton kaplamaların taşıma 

kapasitesi ve deformasyon hesaplamaları için Eşitlik 24 ve Eşitlik 25’te verilen bağıntılar 

kullanılabilmektedir. Eşitlik 24’te tavandan gelen yayılı yük (w) altında püskürtme beton 

içerisinde oluşan çekme gerilmesi tayin edilebilmektedir ve böylelikle püskürtme beton 

malzemesine ait çekme dayanımı değeri aşıldığı durumda yenilme olması beklenmektedir. 

Eşitlik 25’in sağlıklı bir şekilde kullanılması için ise püskürtme beton malzemesinin sıkışma 

gerilmeleri altındaki elastisite modülü yerine çekme gerilmeleri altındaki elastisite modülü 

tayini gerçekleştirilmelidir. Eşitliklerde yer alan Zc ve Ic ifadeleri sırası ile beton kaplamanın 

kesit modülünü ve eğilme eksenine göre atalet momentini, j değeri ise incelenen kesitin kazı 
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yönündeki uzunluğunu ifade etmektedir. j değerinin kaplama kalınlığı (tc) değerine oranla çok 

büyük değerler almaması, genellikle 1 metre veya altında olarak hesaplamaların yapılması 

önerilmektedir (Kömürlü, 2012).  
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Eşitliklerde yer alan lc yaklaşık açıklık tavanı eni olarak kabul edilebilen püskürtme beton 

kaplaması enidir. Yayılı yük yerine tekil blok hareketi gibi nedenler ile püskürtme beton 

kaplama üzerine yükler lokal olarak etkiyebilmektedir. Bu durumda püskürtme beton iki 

boyutlu eğilme şartlarından daha çok üç boyutlu eğilme şartları ile temsil edilebilmektedir. İki 

boyutlu yaklaşıma göre püskürtme beton üzerine tavan açıklığının ortasından etkiyen lokal 

yük altında püskürtme beton kaplama içinde oluşan maksimum çekme gerilmesi ve beton 

kaplamanın sehim (Δ) değerleri sırası ile Eşitlik 28 ve Eşitlik 29’da görüldüğü gibi 

hesaplanmaktadır. Eşitliklerde yer alan P yük değeridir ve lt ise bloğun temas halinde olduğu 

kazı yönündeki kesitin uzunluğudur.  
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Tavan yükü nedeni ile eğilme etkisi altında çelik bağların tahkimat performansı kestirimleri 

için pratik olarak iki boyutlu eğilme şartları dikkate alınmaktadır. Malzemeyi mümkün 

olduğunca ekonomik kullanarak istenilen tahkimat reaksiyonlarının sağlanması için farklı 

kesitlere sahip bağlar geliştirilmiştir. Bu durum için eğilme etkisi altında I profil çelik 

bağlarının sağladığı avantaj örnek verilebilmektedir. I profilin dikdörtgen (katı) kesite sahip 
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profillere nazaran, kullanılan malzeme miktarına oranla sahip olduğu yüksek taşıma kapasitesi 

sıradaki bağıntılar ile incelenecektir.        

Dikdörtgen katı kesitli kirişler için üç noktadan iki boyutlu eğilme dayanımı hesaplaması 

Eşitlik 32’de verilmiştir (Sinopoli, 1998).  

22

3

bd

PL
f                                                                                                                                (32) 

Burada P çelik kirişe uygulanan noktasal/lokal yük (N), L kiriş aralığı/alt iki mesnet arası 

mesafe (m), b kiriş eni (m), d kiriş kalınlığıdır (m). Eğilmekte olan kiriş içerisindeki gerilme 

dağılımları kiriş dayanımını belirlemektedir. Tarafsız eksene belirli mesafede, malzemenin 

eğilmesinden kaynaklanan gerilme Eşitlik 33’te verilmiştir (Sinopoli, 1998). 
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M tarafsız eksene göre eğilme momenti (N.m), y tarafsız eksene olan mesafe (m), Ix ikincil 

atalet momentidir (m
4). İkincil atalet momentinin dikdörtgen katı kesitli eğilen kirişler için 

hesaplanması Eşitlik 34’te verilmiştir (Pilkey, 2002). 
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I profil kiriş için ikincil eğilme momenti Eşitlik 35’te ve ilgili geometrik parametreler Şekil 

2.27’de verilmiştir (Pilkey, 2002). 
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Şekil 2.27. I profil kesit boyutları 

Kesitte kullanılan malzeme miktarına oranla I profil kirişlerin eğilme gerilmeleri altındaki 

sağladığı yüksek taşıma kapasitesine örnek olarak, 32 cm d, 24 cm b, 24 cm d1 ve 6 cm tw 

boyutlarına sahip olan I profil kesidi için Ix değeri 6,3x10-4
 m

4 , ve aynı b ve d değerine sahip 
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dikdörtgen (katı) kesit için ise Ix 6,6x10
-4

 m
4
 değerindedir. Oluşan maksimum gerilme Eşitlik 

33’te görüldüğü gibi incelenen konumun tarafsız eksene olan dikey uzaklığı, ikincil atalet 

momenti (Ix) ve eğilme momenti (M) ile alakalıdır. Eğilme momenti Eşitlik 36’da verilmiştir 

(Aköz, 2005). 
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rb eğilme sonucu oluşan yayın yarıçapıdır, A kiriş kesit alanıdır, E kiriş malzemesinin 

elastisite modulü, y tarafsız eksene olan uzaklıktır. E ve y değerleri I profil ve dikdörtgen 

(katı) kesitli profilde aynı olduğunda, incelenen I profil kirişin kesit alanı dikdörtgen kesitin 

alanının %44’ü kadardır ve rb değeri I profil kiriş için daha azdır. Eğilen yay çapı sehime 

bağlı olarak değişmektedir. I profil kirişlerin uniform yükleme altındaki sehim bağıntısı 

Eşitlik 37’de verilmiştir. I profil dikdörtgen kesitli profillere nazaran daha küçük ikincil atalet 

momenti değerinden dolayı daha çok sehim oluşturacak ve eğilme yarıçapı dikdörtgen kesitli 

kirişinkine göre daha küçük değer alacaktır.  
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Burada w uniform yayılı yüktür (N/m). Sehim artışı ile azalan rb değeri eğilme momentinin 

artmasına sebep olur. Eğilme momentindeki artış ise daha yüksek gerilmelerin 

kaynaklanmasına neden olur. Bu sebeple, I profilin dayanım değeri dikdörtgen kesitli katı 

(katı) kirişe nazaran daha düşük olacaktır. Kesit modülü (Zs) eğilen malzemeler için 

gerilmeleri belirleyen diğer önemli bir değişkendir ve Eşitlik 38’de görüldüğü şekilde 

hesaplanabilmektedir:  
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Burada, c tarafsız eksenin eğilen kirişin iç bükey (üstteki) yüzeyine olan mesafesidir. Eğer 

malzeme homojen ve simetrik ise tarafsız eksen kiriş kalınlığını ikiye bölerek (d=2c), 

maksimum y değeri c olarak alınır ve Eşitlik 39 türetilebilir:  
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Kesit modulü arttıkça gerilme azalacaktır. I profilin kesit modülü dikdörtgen katı kesitinkine 

nazaran küçüktür. Bundan dolayı I profil kirişte aynı yükleme altında malzeme içinde daha 

büyük gerilmeler oluşur. Dolayısı ile I profil kirişin eğilme dayanımı aynı b ve d değerine 
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sahip dikdörtgen (katı) kesit kirişinkine göre daha düşüktür. Dikdörtgen katı kesit ve I profil 

için kesit modülleri sırasıyla Eşitlik 40 ve Eşitlik 41’de verilmiştir (Gere ve Timoshenko, 

1997).  

Zs=bd
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Uniform yayılı yük altında eğilen kirişin (iki ucu sabitlenmiş) dış yüzeyinde oluşan 

maksimum çekme gerilmesi Eşitlik 42’de gösterildiği gibi hesaplanır.  
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I profil kirişin kesit modulü 0,0028 m3 değerindendir ve dikdötgen (katı) kirişin kesit modulü 

ise 0,0041 m
3
 (32 cm d, 24 cm b, 24 cm d1 ve 6 cm tw) değerindedir. Dolayısı ile I profilde 

1,46 kat daha fazla çekme gerilmesi oluşmaktadır ve örnek olarak incelenmekte olan I profil 

kirişin eğilme dayanımının (taşıma kapasitesinin) dikdörtgen (katı) kesitli kirişin eğilme 

dayanıma oranı 0,68 olarak hesaplanmaktadır. Bu değer küçük görünebilecek olsa da, I profil 

ile aynı kesit alanına sahip dikdörtgen (katı) kesitli bir kirişin eğilme dayanımından 3 katı 

daha yüksektir. Malzeme I profil kiriş ile eğilme etkisi karşısında verimli kullanılmaktadır. 

Çünkü, maksimum malzeme maksimum gerilmenin olduğu bölgede bulunmaktadır.  

Dairesel kesitli açıklıklarda tünel içi konverjans karşısında sağlanan maksimum tahkimat 

basıncı ve konverjans büyüklüklerine bağlı olarak tahkimat basıncını belirleyen tahkimat 

katılık değerleri için yaklaşımlar sırası ile Eşitlik 43 ve Eşitlik 44’te verilmiştir (Carranza-

Torres ve Fairhurst, 2000). Rijit çelik bağ veya birbiri içinde kayma özelliği gösteren bağlar 

için farklı tahkimat reaksiyonları gösterilmekte olup, Eşitlik 43 ve Eşitlik 44 rijit bağlar için 

önerilen bağıntıları içermektedir. Birbiri içerisinde kayan geçmeli bağların tahkimat 

reaksiyonları büyük ölçüde kayma arayüzeylerinin deformasyon özelliklerine bağlı olarak 

şekillenmektedir.   
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Burada, σys çeliğin akma gerilmesi (MPa), S bağlar arasındaki tünel kazı yönü 

doğrultusundaki mesafe (m), As çelik profil kesit alanı (m2
), Ix atalet momenti (m

4
), a açıklık 

yarı çapı (m), d Şekil 2.27’de de görüldüğü üzere çelik bağ kesiti derinliği (m), Es çelik 

malzemesinin elastisite modülü değeri (GPa), Eb çelik bağ ile açıklık kesiti arasında ahşap vb. 

bloklar/parçalar yerleştirilmiş ise malzemenin elastisite modulü (GPa), tb ahşap vb. blok/parça 

yerleştirilmiş ise bu parçanın kalınlığı/çelik bağ ile zemin arasındaki boşluğun kalınlığı (m), B 

çelik bağ ile açıklık kesiti arasına ahşap vb. blok yerleştirilmiş ise bir blok için çevresel olarak 

açıklık cidarı ile temas uzunluğu (m), θ  ahşap vb. blokların arasındaki radyan türünden açı.  

Bir açıklık için farklı tahkimatlar kullanılmış ise tahkimat sisteminin toplam katılık değeri 

farklı tahkimatların (püskürtme beton, kaya saplaması, çelik bağ gibi) katılık değerlerinin 

toplamına eşittir. Ancak, bu durum elastik deformasyon şartları için geçerli olup, 

tahkimatlardan birinin yenilmesi ile sistemin taşıma kapasitesi ve katılık değeri değişecektir. 

Zemin deformasyonu sonucu tahkimat elemanları katılık değerlerine bağlı olarak farklı 

değerlerde tahkimat basıncı sağlamaktadırlar. Kaya saplamaları, tahkimat basıncı sağlanması 

için gerekli kaya kütlesi deformasyonunun minimum seviyede olmasına olanak tanımaktadır. 

Bu sebeple plastik davranışa geçmeden kaya kütlesi deformasyonlarının durdurulması için 

kaya saplamaları etkin role sahiptir. Kaya saplamaları için maksimum tahkimat basıncı ve 

katılık değeri hesaplamaları sırası ile Eşitlik 45 ve Eşitlik 46’da verilmektedir (Carranza-

Torres ve Fairhurst, 2000).  
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Burada, db kaya saplaması çapı (mm), lb kaya saplaması uzunluğu (m), Tbf saplama çekme 

testi (pull-out test) ile elde edilen maksimum yük değeri (kN), Q saplamanın ankraj 

deformasyon yük sabiti (mm/kN), Es çeliğin Elastisite modülü (GPa), sl saplamalar arası 

açıklık kazısı yönünde mesafe (m), sc saplamalar arası açıklık kesiti çevresel yönünde mesafe 

(m).  

Süren ve şemsiye borularının tünel içi tahkimatsız kısımda tavan yükünü taşıyan bir kiriş 

görevi üstlendiği, bu sınır dışında uygulandıkları delik içinde çift taraflı sabitlenmiş kiriş 

şartları altında oldukları ve zemin basıncının uniform olarak etkidiği varsayıldığında eğilen 

malzeme içerisindeki maksimum çekme gerilmesi Eşitlik 47’ye göre hesaplanmaktadır: 
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Süren veya şemsiye borusu uygulanan ve kazı yapılan alana tünel içi tahkimat uygulanmamış 

veya taze püskürtme beton gibi henüz tahkimat reaksiyonlarının zemin deformasyonları 

üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı durum gibi senaryoları düşünmek gerekirse, tek taraflı 

sabitlenmiş kiriş şartları dikkate alınmalıdır. Genelde uygulamalarda süren ve şemsiyelerin 

çelik bağ gibi rijit bir sisteme yük aktarması sağlansa da, yalnız kazılmamış zemin içinde 

sabitlenme etkisinin görüleceği bahsedilen durumda, malzeme içerisinde oluşacak olan 

maksimum çekme gerilmesi Eşitlik 48’e göre tayin edilebilir: 
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Eşitliklerde yer alan w yayılı yük (N/m), L tünel içi tahkimatsız bölge uzunluğu (m) ve Zp 

süren veya şemsiye borularının kesit modülü (m3) olup süren demirleri için Eşitlik 49’a ve 

şemsiye boruları için Eşitlik 50’ye göre hesaplanmaktadır: 
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Eşitliklerde yer alan rs, r0 ve r1 sırası ile süren yarıçapı, şemsiye borusu dış ve iç yarıçaplarını 

ifade etmektedir. Sürenler sık çatlaklı hızla gevşeme gösterebilecek zeminlere uygulandıkları 

için rijit tahkimat özelliği göstermelidirler. Deformasyona aşırı müsaade edilmesi ile kaya 

kütlesi gevşeyecek ve tahkimat sistemi üzerine binecek olan ölü yük miktarı artış 

gösterecektir. Süren ve şemsiye boruları için yayılı yük altında çift taraflı ve tek taraflı 

sabitlenme şartlarına göre sehim (Δ) sırasıyla Eşitlik 51 ve Eşitlik 52’de gösterildiği gibi 

hesaplanır (Kömürlü, 2012):  
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Ef  eğilme elastisite modulü (GPa), I ise atalet (eylemsizlik) momenti (m
4
) olup süren 

demirleri için Eşitlik 53’e ve şemsiye boruları için Eşitlik 54’e göre hesaplanmaktadır.   

4
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Yaklaşımlardan görüldüğü üzere, süren veya şemsiye borularının zeminde müsaade edeceği 

deformasyon miktarları çift veya tek taraflı sabitlenme koşullarına bağlı olarak büyük oranda 

değişmektedir. Bü yüzden, süren uygulanmış olan ve kazı yapılan alanda tünel içi tahkimatları 

uygulamadan ilerlemek, süren veya şemsiye sistemlerinin tahkimat katılıklarını (rijitliklerini) 

düşürür. Tahkimata gelen zemin yükünü tayin ederken Eşitlik 14 ve Eşitlik 16’da verilen 

Terzaghi’nin zemin gevşeme basıncı (Pg) yaklaşımı kullanılabilir (Song vd., 2013). Bu değer, 

süren veya şemsiye boruları arasındaki yatay mesafe (Y) ile çarpılarak ilerleme yönünde bir 

süren veya şemsiye borusu üzerine etkiyen düşey yayılı yük (kN/m) tayin edilebilir: 

YPw gv                                                                                                                                (55)               

Süren veya şemsiye boruları için θT açılarına bağlı olarak dikkate alınması gereken yayılı yük 

değeri Eşitlik 56’da verilmektedir. θT açısı süren kesiti ve tünel kesit merkezini birbirine 

bağlayan doğrunun düşey ile yaptığı açı olup Şekil 2.28’de gösterilmektedir. Süren ve 

şemsiye boruları yerleştirildikleri konuma bağlı olarak tünel cidarına dik etkiyen farklı 

kuvvetler altında eğilmeye maruz kalacaklardır.  Eşitlik 55’de verilen wv  değeri tavandan 

gelen düşey yayılı yüktür ve θT=0
o
 koşulunda için w  değerine eşittir.  

ThTv www  sincos
22                                                                                                   (56) 

0Kww vh                                                                                                                               (57)  

w değeri süren veya şemsiye borusu malzemesinin çekme dayanımından daha yüksek bir 

gerilme değerine neden olmamalıdır. Bu durumda Eşitlik 47 ve Eşitlik 14 birleştirildiğinde 

herhangi bir güvenlik faktörü içermeden olması gereken minimum malzeme dayanımı 

değerini veren Eşitlik 58 elde edilmektedir: 
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Şekil 2.28. Ayna kesiti ve süren konumları 

 

Gevşeme sonucu oluşan yük kemeri yüzeye ulaşmayan orta derinlikteki tüneller için Tablo 

1’deki h değerleri dikkate alınabilir. Ancak, Terzaghi derin tünellerde gevşeyen tavan basıncı 

olarak Eşitlik 16’nın kullanılmasını önermiştir (You vd., 2006). 

L değeri çelik bağ kullanılıyorsa son kurulan çelik bağ ve ayna arasındaki mesafe olarak 

alınabilir. Taze beton henüz sabitleme etkisi oluşturamadığı için yeni püskürtülmüş taze beton 

ile ayna arasındaki mesafeyi tünel içi tahkimatsız mesafe olarak değerlendirmek doğru 

değildir. Tek taraflı sabitleme koşulu için L değeri süren veya şemsiye borusu altında kalan 

tahkimatsız alan olarak dikkate alınmalıdır. Çift ve tek taraflı olarak sabitleme koşulları için L 

değişkeni şematik olarak Şekil 2.29’da gösterilmektedir.   

Sürenler arası kazı yönünde uygulama mesafeleri (SL), sürenlerin boyları (Lp), montaj açıları 

(L), tünel kesiti yüksekliği (N) tahkimat dizaynında önemli parametrelerdir,  Şekil 2.30’da 

görüldüğü gibi zeminde potansiyel yenilme düzleminin süren veya şemsiye sisteminin altında 

kalması hedeflenmelidir. Bu durumda, sürenler arası uygulama mesafesi için izin verilebilir 

maksimum değer Eşitlik 59’a göre hesaplanabilir:  

   2/45tansincos   LpLpL LNLS                                                                           (59) 

 

Eğilen malzeme içerisinde oluşan normal gerilmeler eğilme momenti ile bağlantılı olarak 

değişmektedir. Eğilme momenti ve maksimum gerilme arasındaki ilişki Eşitlik 60’da 

verilmektedir. 

pZ

M max
max                                                                                                                            (60) 
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Şekil 2.29. Çift taraflı (yukarıda) ve tek taraflı (aşağıda) sabitlenmiş süren ve şemsiye boruları 
 

 
Şekil 2.30. Süren veya şemsiye boruları için uygulama aralığı 

 

Eğilme momenti malzeme içerisinde makaslama gerilmelerinin oluşmasına neden olur. 

Maksimum makaslama kuvvetleri eğilme momentlerinin sıfırlandığı konumlardadır ve eğilme 

momentinin maksimum değerler aldığı konumda kesme kuvveti sıfıra eşit olur. Maksimum 

eğilme momenti ve kesme kuvveti sırası ile Eşitlik 61 ve 62’de görüldüğü gibi oluşmaktadır. 

Maksimum kesme kuvveti sürenler gibi dairesel katı kesite sahip kirişler için Eşitlik 63’e 
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göre, süren boruları gibi içi boş dairesel kesitli kirişler için Eşitlik 64’e göre hesaplanır 

(Wallace, 2013) 

 

12/2

max wLM                                                                                                                        (61) 

2/max wLV                                                                                                                             (62) 

)/(33,1
2

maxmax srV                                                                                                                (63) 

))(/(2
2

1

2

0maxmax rrV                                                                                                          (64) 

 
Maksimum makaslama gerilmeleri ve çekme gerilmeleri farklı konumlarda oluşmuş olsa da 

malzemenin mekanik parametrelerine bağlı olarak yenilme her iki gerilmenin de etkidiği 

konumda başlayabilir. Basit kiriş teoremine göre iki tarafından sabitlenmiş olan bir kiriş 

boyunca kesme kuvvetleri ve eğilme momenti değişimi Şekil 2.31’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 2.31. Yayılı yük altında sabitlenmiş basit kiriş yaklaşımına göre kesme kuvveti ve 
eğilme momenti dağılımları 

Yukarıda zeminden gelen tüm yükü süren veya şemsiye borularının taşıma durumuna yönelik 

pratik yaklaşımlara değinilmiştir. Çoğu basit süren uygulamalarında zeminin enjeksiyon ile 

bağlanması beklenmez, enjeksiyon süren ve zemini bağlamak için kullanılır. Ancak, ideal bir 

şemsiye sistemi için enjeksiyon malzemesinin zemine nüfuz etmesi ve şemsiye boruları ile 

birlikte yük taşıması istenir. Geleneksel çimentolu enjeksiyonların kullanıldığı çoğu şemsiye 

uygulamasında enjeksiyon uygulama şekline ve zemin özelliklerine bağlı olarak verimli bir 
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kabuk oluşturulamama riskine karşılık yükün tamamen borular tarafından taşınacağı yönünde 

tahkimat dizaynı yapılabilir.  

Zemin basıncı hesaplanıp, gerekli tahkimat elemanlarının yük taşıma kapasitelerinin 

belirlenmesi, tahkimat kurulum süreleri, katılık değerleri ve zemin reaksiyonları göz önünde 

bulundurularak tahkimat sisteminin taşıma kapasitesinin ve müsaade edebileceği tünel içi 

deformasyon (konverjans) değerlerinin tayin edilmesi için kullanılabilecek olan yaklaşımlara 

ek olarak, önceki bölümde (Kaya Mekaniği Bölümü) anlatılan bazı kaya kütlesi sınıflama 

sistemleri (RMR, Q) değerlerine bağlı pratik olarak tahkimat seçimleri yapılabilmektedir. Bu 

pratik öneriler, zemin gerilmelerinin dikkate alınmaması, yalnızca kaya kütlesi özellikleri ve 

açıklık boyutlarına göre tahkimat önerilmekte olması nedeni ile önemli dezavantaja sahiptir. 

Ayrıca, zayıf zemin koşulları için süren veya şemsiye boruları gibi uygulamaların, enjeksiyon 

ve yeni geliştirilen polimer kompozit tahkimat malzemelerin kullanımına yönelik güncel 

gelişmelerin yer almıyor olması da dikkate değer eksiklikler arasındadır. Ancak, sırası ile 

Şekil 2.32’de ve Tablo 2.2’de verilmekte olan Q değerlerine göre tahkimat abağı ve RMR 

değerlerine göre tahkimat cetveli pratik olarak önemli yönlendirmeler sağlamakta olan ve 

yaygın başvurulan referanslardandır.  

 

Şekil 2.32.  Q ve eşdeğer boyut değerlerine göre tahkimat önerileri 
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Şekil 2.32’de verilen tahkimat kategorilerine yönelik numalar, 1: tahkimatsız (desteksiz), 2: 

anlık kaya saplaması, 3: Sistematik kaya saplaması, 4: donatısız püskürtme beton (40 mm ile 

100 mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplaması, 5: Lif katkılı püskürtme beton (50 mm ile 90 

mm arasında kalınlıkta) ve kaya saplaması, 6: Lif katkılı püskürtme beton (90 mm ile 120 mm 

arasında kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 7:  Lif katkılı püskürtme beton (120 mm ile 150 mm 

arasında kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 8: Lif katkılı püskürtme beton (150 mm üzerinde 

kalınlıkta) ve kaya saplamaları, 9: Yerinde dökme beton uygulamasını temsil etmektedirler. 

Tablo 2.2. RMR değerlerine göre Tahkimat Cetveli 

RMR 

değeri 
Kazı Şekli Tahkimat 

Kaya saplamaları, tam 
dolgulu, 20 mm çaplı 

Püskürtme 

beton 

Çelik İksa 

81-100 Tam ayna, 

3 metreye kadar ilerleme 

Belli noktalar dışında genellikle tahkimat gerekmez 

61-80 Tam ayna, 

1.5 metreye kadar 

ilerleme, kaya saplamaları 
ile ayna arası mesafe en 

fazla 20 metre 

Tavanda bölgesel kaya 

saplaması 3 metre 

uzunlukta, 2.5 metre 

aralıklarla ve 
gerektiğinde çelik hasır 
ile birlikte uygulanmalı 

Tavanda 

gerekli 

yerlere 5 cm 

kalınlıkta 

Gerekmez 

41-60 İki basamak halinde 
ilerleme, üst basamakta 3 

metreye kadar ilerleme, 

kaya saplaması ile ayna 
arası mesafe en fazla 10 

metre 

Sistematik kaya 

saplaması, 4 metre 
uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1.5-2 metre 

aralıklarla, gerektiğinde 
çelik hasır ile birlikte 

uygulanmalı 

Tavanda 5-10 

cm, yan 

duvarlarda 

5 cm 

kalınlıkta 

Gerekmez 

21-40 İki basamak halinde 
ilerleme, üst basamakta en 

fazla 1.5 metre ilerleme, 

her patlatma sonrası 
tahkimat uygulanmalı, 
kaya saplaması ile ayna 
arası mesafe en fazla 10 

metre 

Sistematik kaya 

saplaması 4-5 metre 

uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1.0-1.5 

metre aralıkta çelik 
hasırla birlikte 

uygulanmalı 

Tavanda 10-

15 cm, yan 

duvarlarda 10 

cm kalınlıkta 

Gerektiği
nde 1.5 

metre 

aralıklarla 
hafif bağ 

<20 Çok basamaklı, üst 
basamakta en fazla 1.5 

metre ilerleme. İksa ve 
kaya saplamaları kazı ile 

birlikte yürütülmeli, 

patlatma sonrası derhal 
püskürtme beton 

uygulanmalı  

Sistematik kaya 

saplaması, 5-6 metre 

uzunlukta, tavan ve yan 

duvarlarda 1-1.5 metre 

aralıkta çelik hasır ile 
birlikte uygulanmalı, 

taban saplamaları 
kullanılmalı 

Tavanda 15-

20 cm, yan 

duvarlarda 15 

cm ve aynada 

5 cm 

kalınlıkta 

Orta veya 

ağır bağ 

75 cm 

aralıklarla 
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3. DELME PATLATMA 

3.1. DELME PATLATMANIN ÖNEMİ 

Maden ve inşaat sektörlerinde patlayıcı kullanımı 1627 yılına kadar dayanır. 1627-1865 yılları 

arasında, patlayıcı olarak karabarut kullanılmaktaydı. 1865 yılında Alfred Nobel’in 

nitrogliserini, 1 yıl sonra, 1866’ da nitrogliserin bazlı jelatinit dinamiti keşfetmesiyle birlikte, 

karabaruttan çok daha güçlü olan nitrogliserin bazlı dinamitler 1950’li yılların başına kadar 

patlayıcı endüstrisine liderlik etmiştir. 1950’ lerin ortalarında bulunan, amonyum nitrat ve 

fuel-oil’in belli oranda karışımından elde edilen ANFO, girdi maddelerinin ucuz olması ve 

hazırlamadaki kolaylığı nedeniyle, dinamitin tahtını sarsmaya başlamış, dünyada neredeyse 

patlayıcı tüketiminin %80’ini kapsar hale gelmiştir. 1960-70 yılları arasında, harç patlayıcılar 

ve su bazlı patlayıcılar da devreye girmiş olup, 1970’lerin sonlarında bulunan emulsiyon bazlı 

patlayıcılar, sulu ortamlarda da verimli bir şekilde kullanılmaları nedeni başta olmak üzere 

pek çok avantajı olması sebebi ile yeni nesil patlayıcı olarak patlayıcı sektöründe günümüze 

kadar uzanan yerini korumuştur. 

 

Karabarutun kullanıldığı, endüstri öncesi zamanlarda, delme-patlatma yöntemi ile kaya 

parçalama işleri sınırlı kullanıma sahipti. Karabaruttan çok daha güçlü ve güvenli, yukarıda 

tarihsel gelişimi anlatılan dinamit gibi patlayıcıların keşfi ve delme teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte, delme-patlatmanın madencilik ve inşaat sektörlerindeki potensiyeli ve 

önemi fark edilmeye başlanmıştır. 

 

Delme-patlatma, sadece kaya kütlesini amaca göre güvenli bir şekilde kırma, parçalama, 

öteleme işinden ibaret olmayıp, madencilik ve inşaat sektörlerindeki kaya kazısı ve işlenmesi 

işlerinde ardaşık maliyet kalemlerini etkileyen ilk ve çok önemli bir adımdır. Gerçekten de, 

kaya parçalanma derecesi ve yığının şekli, sonraki yükleme, taşıma aşamalarını doğrudan 

etkilediği gibi, kayanın optimum parçalanması kırıcı performansını da çok etkilemektedir. Bu 

sebeple, iyi planlanmış delme ve patlatma tasarımları hem patlatma sonrası oluşan parça 

boyutunu ve yığın şeklini kontrol eder, hem de büyük blok oluşumunu azaltır, patlatma 

sonrası düzgün bir ayna oluşumunu sağlar ve hepsinden önemlisi kaya kazısının güvenliğini 

arttırır. 
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Madencilik boyutunda kalırsak, delme-patlatma, gerçekten de madencilik döngüsünün en 

önemli kısımlarından biridir. Neredeyse tüm madencilik yöntemlerindeki kaya kazısında 

delme ve patlatmanın yeri vardır. Patlatma işlemi, önceden tahmin edilen ve beklenen 

hacimlerdeki parçalanmış malzemeyi elde etmek için, önceden hesap edilen miktarlarda 

patlayıcı kullanarak kayayı kırıp parçalamak işlemidir. Karabarut zamanına uzanan patlayıcı 

maddelerin en erken zamanlarından bu zamanlara kadar patlayıcılar, infilak teknikleri, 

gecikme elemanları ve patlayıcı ile kaya parçalama mekaniğinin teorisinde hızla artan  

 

gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak iyileşen patlatma tasarımları, başarılı 

madencilik operasyonlarının vazgeçilmez adımıdır. Nitekim, uygun olmayan ya da yanlış 

patlatma tasarımları, maden güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 

Yeraltı patlatmalarından örnek vermek gerekirse, gereğinden fazla ve amaca hizmet etmeyen 

patlayıcı kullanımı, kaya yapısına ve tahkimat elemanlarına hasar verdiği gibi istenmeyen, 

kontrol dışı açıklıklara da neden olabilmektedir. Yerüstünde yapılan kazı çalışmalarında 

kontrolsüz uygulanan delme-patlatma işlemleri, şevlerdeki duraylılığı tehdit edebileceği gibi, 

hava şoku, taş fırlaması ve çevresel faktörlerden en önemlisi olan titreşim problemine neden 

olabilmektedir.  

 

 İnşaat ve alt yapı çalışmaları amaçlı yapılan patlatmalı kazı işleri de, madencilik 

faaliyetlerinde olduğu gibi dikkatli, bilime uygun ve hassas patlatma tasarımları 

gerektirmektedir. Tünel, baraj inşaalarında; yol kesmeleri, temel hazırlama gibi derin 

kazılarda; boru hattı, otoyol, metro, şehir altyapı imalatlarında uygulanan delme-patlatma 

opersayonlarında amaç hızlı ve ucuz kazı yaparken, geride kalan kaya biriminin duraylı 

olmasını sağlamak ve titreşim, hava şoku gibi patlatmaların olumsuz etkilerini en azda 

tutmaktır. Delme ve patlatma işlemlerinin uygulama alanları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 
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Şekil 3.1. Delme-patlatma işlemlerinin uygulama alanları 

3.2. DELME METODLARI, DELİCİ EKİPMAN TİPLERİ, DELİK ÇAPI SEÇİMİ 

Yerüstünde ve yeraltındaki büyük kütlelerin, patlayıcı madde kullanarak kazısının 

yapılmasında en verimli ve ekonomik yöntem, patlayıcıların önceden planlanarak açılan 

deliklere doldurulup patlatılması yöntemidir. Bu nedenle, “delme-patlatma”, i) işletmenin 

ardaşık maliyet kalemlerini etkileyen, ii) birbirinden bağımsız düşünülemeyen, iii) birinin 

performansının diğerini de etkilediği, bütünleşmiş bir operasyondur. Bu operasyonun 

başarısında “delme” kısmı çok önem taşımaktadır. Çünkü delme-patlatma yöntemiyle yapılan 

kazılarda en düşük delme, patlatma, yükleme, taşıma maliyetinin elde edilmesi ve verimli, 

hızlı kazı yapılabilmesi,  delme-patlatmanın bilime ve mühendisliğe uygun yapılması ile 

mümkün olur. Optimum delme-patlatma işlemi gerçekleştirebilmek ise amaca ve formasyona 

uygun delici ekipman, delik çapı ve patlayıcı madde ve ateşleme sistemi seçiminden geçer. 

Patlayıcıların performans parametrelerinin delik çapı ile değiştiği, uygun olmayan şekilde 

delinen deliklerin parçalanma, pasa geometrisi ve sonraki patlatmaların verimini etkilediği 

göz önüne alındığında, “delme” kısmının önemi daha iyi anlaşılabilir.  

 

•  Petrol ve Enerji (boru 

hattı, sis ik çalış alar, 
yeraltı petrol ve doğalgaz 
depoları, yeraltı atık 
depoları  

•Askeri a açlı kulla ı  

•Tarı  ağaç kökleri i  
çıkarıl ası  

•Bi a yıkı ı 
•Yol, ka al, araj, gölet i şaası 
•Temel açma  

•Metro, kara ve demiryolu 

tünelleri 

•Derivasyon tünelleri 

•Su ve kanalizasyon tünelleri 

•Maden arama (sismik 

kırıl a, sis ik ya sı a 
çalış aları, ara a kuyu 
ve galeriler i  açıl ası, 
yar a yapıl ası  

•Yeraltı ade iliği 
hazırlık, üreti , tava  

göçert e çalış aları  

•Açık İşlet e 
ade iliği ge el 

hazırlık, gevşet e 
patlat aları, asa ak 
patlat aları 

•Taş o akları 
 
 

 

Madencilik Tünel 

Diğer 

İ şaat ve 
Alt yapı 

çalış aları 
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Kısaca söylemek gerekirse, delme işlemi, patlayıcı ile kaya kazısı işleminin ilk ve en önemli 

adımıdır. Delici ekipman ve delik çapı seçimi, daha sonraki operasyonlarda ve maliyetlerde 

belirleyici rol oynamaktadır. Amaca uygun seçimler yapıldıktan sonra, delme işleminin 

düzgün yürütülmesi aşaması da büyük dikkat ve özen gerektirmektedir. Çünkü, kötü delinen 

delikler patlatma sonucunu doğrudan etkiler ve istenen sonuçların elde edilmesini önler. 

Örneğin deliklerin olması gerektiğinden, kısa delinmesi, “tırnak”denilen, deliğin dip 

kısımlarında parçalanmadan kalan ve sonraki delme işleminde yük mesafesinin artmasına 

sebep olan oluşumlara sebep olabilmektedir. Deliklerin delinmesi esnasında eğimlerinin 

yanlış verilmesi sonucu birbirlerine yakınlaşmaları, bir delik patlarken diğerini daha 

patlamadan bozmasına sebep olabilecek ya da “sirayet patlaması” denilen ve bir delikteki 

ateşleme elemanı diğer delikteki gecikme elemanını zamanından önce patlatabilecektir. 

Ayrıca, deliklerin olması gerektiğinden yakın delinmesi nedeniyle , gecikmesi fazla olan 

delikteki patlayıcının sağırlaşıp patlamaması gibi olaylar da doğabilecektir. Sağırlaşma etkisi, 

ilk patlayan deliğin, eğimin yanlış verilmesinden dolayı ya da yanlış hesaplamayla çok yakın 

delinen başka bir deliğe uyguladığı basınç dalgasının delikteki patlayıcı karışımı sıkıştırması 

ve yoğunluğunu arttırması nedeniyle, patlayıcının patlamamasıdır. Bu basınç patlayıcının 

duyarlılığı ile orantılı olup, sağırlaşma etkisinin başlayacağı kriitk mesafe, deliğe yüklenen 

patlayıcının infilak hızı ile ilişkilidir. 

 

Amaca uygun delik çapı seçimi, delme-patlatmanın verimini doğrudan etkilemektedir. 

Örneğin kırmataş üretimine yönelik bir delme-patlatma yapılıyorsa delik çapının küçük 

seçilmesi, ince, iyi parçalanmış malzeme elde etme amacına hizmet ettiği için doğaldır. 

Cevher/Kömür üstünde örtü tabakası kaldırmaya, gevşetmeye yönelik kazılarda ise daha 

büyük delik çapı seçilebilir. Ancak, amaca uygun seçilen delik çapına özel tasarım yapılarak 

delikler arası mesafe, yük mesafesi, patlayıcı miktarı, sıkılama vb. parametrelerin doğru hesap 

edilmesi büyük önem taşır.  

 

Aşağıdaki şekilde, kömür üstündeki örtü tabakasını kaldırmaya yönelik yapılan bir patlatma 

görülmektedir. İşletmenin tamamen yanlış bir seçimi olarak 165mm delik çapı ile delikler 

delinmektedir. Bu çapta delinen deliklerin, birbirlerinden yaklaşık 8m arayla delinmeleri 

gerekirken, aşağıdaki uygulamada, delik aralıklarının  2m olduğu görülmektedir. Yük 

mesafesi de, bu delik çapına göre 6.5m olmalıyken, yine 1.5-2m dir. Patlama anı, yüksek hızlı 

kamera ile görüntülenmiştir. Şekilde açıkça görüldüğü üzere, deliklerin birbirine çok yakın 

delinmeleri ve eğimin yanlış verilmesinden dolayı aynaya çok yakın delinmeleri sebebi ile 
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patlatma kolon boyunca ilerleyemeden deliğin alt kısımlarından toz ve gaz bulutu 

püskürmüştür. Bu çalışmada kolon boyunca bozulmaları rahat görebilmek adına basamak 

aynası boyanmıştır. Şekilde de görüldüğü gibi, enerji, deliğin dip kısımlarından dışarı 

püskürmüş ve tabanda kırılmalara sebep olmuş, ama boyalı yerlerde hiç bir değişiklik 

olmayan aynada kolon boyunca ilerleyememiştir (Şekil 3.2.). Şekil 3.2.’de resmin altındaki 

sinyaller yanal (T), düşey (V), boyuna(L) bileşendeki titreşimlerdir. Deliğin alt kısmında 

enerji püskürmesi, o ana ait titreşim sinyallerinde genlik artışı olarak gözlenmektedir. Çünkü 

patlayıcı enerjisi, parçalamada kullanılmak yerine sismik dalga olarak yayılmaktadır.  Şekil 

3.3. , boyalı bölgelerin, parçalanmadan blok halinde düşmesi ve blok şeklinde parçalanma 

esnasında oluşan büyük genlikli titreşimleri göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.2. Delik tabanından püsküren gaz ve toz bulutu. Öte yandan tabanda aynanın 

ötelenmesiyle oluşan malzeme ilerlemesi görülmüştür. Aynı zamanda, kırmızı oklar, delik 

tabanından yukarı doğru parçalanmayı göstermektedir. Bu durum yanal ve düşey bileşende 

pik vermiştir (Aldas GGU, Ecevitoglu B., Kaypak B., Can A., Babayiğit E., Boztaş S, Toprak 

B., 2010). 
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Şekil 3.3. Boyalı bölgelerin, parçalanmadan blok halinde düşmesi ve blok şeklinde 

parçalanma esnasında oluşan büyük genlikli titreşimler (Aldas GGU, Ecevitoglu B., Kaypak 

B., Can A., Babayiğit E., Boztaş S, Toprak B., 2010). 

 

Daha önce de söylendiği gibi, “delme-patlatma”, birbirini tamamlayan ve etkileyen iki ayrı 

performansın bileşimidir. Yukarıdaki örnekte yanlış delik çapında, kötü ve plansız delinen 

deliklerin patlatmaya etkisi görülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, kötü yapılan bir 

patlatma da sonraki operasyonlardaki delme işlemini olumsuz etkileyecektir. Geri çatlakların 

oluştuğu, topuk bırakılmış patlatmalar, bundan sonraki delme işlemini güçleştirecektir. Tırnak 

kalmış bir patlatmadan sonra da, özellikle en ön sıradaki delikler için yük mesafesi değişecek, 

patlayıcının aynayı ötelemesi zorlaşacaktır. 

 

3.2.1. Delme Metodları, Delici Ekipman Tipleri, Delik Çapı Seçimi 

Kaya içerisine patlayıcı maddenin en verimli bir şekilde yerleştirilmesi ve patlayıcı-kaya 

etkileşiminin en iyi şekilde sağlanarak kayanın parçalanıp ötelenmesinin sağlanması, kayanın 

içerisine delikler delmekle mümkündür. 

Delme Metodu, delici ekipman ve delik çapı seçimi, yerüstü ve yaraltı patlatmaları için 

hazırlanacak deliklere göre değişmektedir.  

Yerüstü patlatma delikleri: 



Temel Madencilik Bilgileri 

145 

 

Açık maden işletmelerindeki basamaklı kazı işlerinde, taş ocaklarında, baraj,yol, alt yapı işleri 

kazılarında patlayıcıları yerleştirmek için açılan deliklerdir. Yerüstü patlatma deliklerinin 

hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken paramereler,i) delik çapı, ii)delik derinliği, iii)delik 

aralığı, iv) delik eğimidir. Şekil 3.4.’de örnek bir yerüstü patlatma deliği görülmektedir. 

 

Şekil 3.4. Örnek bir yerüstü patlatma deliği  (Özdemir, 2009) 

 

K: ayna yüksekliği H: delik derinliği U:alt delme 

α: delik eğim açısı V: dilim kalınlığı E: delikler arası mesafe 

 

Delik çapı seçiminde, delinecek kayanın türüne göre uygulanacak delme yöntemi, tabaka 

eğimi, jeolojik yapı, basamak yüksekliği, patlatma sonucu elde edilmek istenen parçalanma 

boyutları, üretim kapasitesi, kullanılacak patlayıcının cinsi önem taşımaktadır. Delik çapı 

seçimi, ayna (basamak) yüksekliğinin seçimi ile beraber karar verilmelidir. Eğer delici 

makinenin delme çapı kapasitesi küçükse, ayna yüksekliğini de, delik derinliğini de 

etkileyecektir. Delik çapı seçimi uygun yapılmazsa, işletmeler gereğinden fazla patlayıcı 

madde kullanacak, patlatma kaynaklı  titreşim ve hava şoku problemleri artabilecektir. 

Gereğinden fazla patlayıcı, gereğinden fazla ince malzeme elde etme gibi sonuçlar da 

doğurabilir. 

 

Delikler arası mesafe, delik çapı seçiminden sonra, literatürde bulunan çeşitli formüller 

(Langefors formülleri başta olmak üzere), kullanılarak hesaplanabilir. Basamak patlatması 

hesap yönteminin anlatıldığı bölümde bu hesaplamalara yer verilecektir. Deliğin eğimli ya da 

dik delinecek olması konusunda optimum kararı işletme mühendisi vermelidir. Dik delmede, 

delik boyu ayarlanması daha kolaydır. Delici makinanın manevra kaybı azdır, delme işi daha 

hızlı ve rahat yapılır, deliklerin doldurulması daha kolaydır.  Bunun yanında, eğimli bir kazı 

dikey bir kazıdan daha fazla pasa verimi sağladığı gibi, şev eğimine paralel delinecek delikler 
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parçalanma verimini de arttıracaktır. Patlatma sonrası daha iyi öteleme, arka çatlakların az 

olması gibi avantajlara da sahiptir. Ancak eğimli delik delmede operatör marifeti çok 

önemlidir. Deliğin olması gerekenden öne delinmesi, yük mesafesini azaltacak ve enerjinin 

boşa harcanmasına sebep olacaktır. Deliğin olması gerekenden geriye delinmesi de yük 

mesafesini arttıracak ve kütle ötelenmesini zorlaştıracaktır. Delik düzgünlüğü yapılacak 

üretim hızını doğrudan etkiler. Deliklerin düzgün olmaması durumunda pasa da değişik 

boyutlarda olacaktır.  

 

Yerüstü delik delme çalışmalarında iki ana delme yöntemi kullanılmaktadır: 

1-Döner delme (hava dolaşımlı) 

2-Döner-darbeli delme (hava dolaşımlı) 

 2.1 tepeden darbeli delme 

 2.2 dipten darbeli delme 

Yeraltı patlatma delikleri oluşturmak için yönlü sondaj yapabilen , tepeden darbeli delme 

makinaları veya elle kullanılan el gereçleri gibi herhangi bir delme yöntemi ve makinası 

kullanılabilir.   

 

3.3. PATLATMA VE KAYA PARÇALANMA MEKANİĞİ 

3.3.1. PATLATMA 

Patlatma olayı, kayaları gevşetmek ve/veya parçalamak amacıyla, patlayıcı madde kullanarak 

kayanın belirli bir bölümüne aniden ve çok büyük miktarda enerji vermek; yüksek basınç ve 

sıcaklıkta açığa çıkan bu enerjinin kayanın kırılarak ötelenmesini sağlamak olarak 

tanımlanabilir. Delikteki patlayıcı madde ateşlendiğinde, saniyenin binde biri gibi çok kısa bir 

sürede olan reaksiyona, “infilak” denir. Patlatma, hazırlanan patlatma deliklerinin patlayıcı 

madde ve  ateşleme sistemleri ile şarj edilerek ateşlenmesi ve ortaya çıkan enerji sayesinde 

kayanın parçalanarak ötelenmesi olayının tamamına verilen addır. 

 

Patlatma olayının verimini ve patlatma ile birlikte gelişen bazı çevresel problemleri (titreşim, 

hava şoku, taş savrulması gibi) etkileyen pek çok parametre bulunmaktadır. Bunlar, 

patlatmanın kontrol edilebilen ve edilemeyen parametreleri olarak iki bölümde incelenebilir: 

a- Patlatmanın kontrol edilebilen parametreleri: Bu parametreler, optimum performans 

ve minimum çevresel olumsuzluk arzu edilen patlatmaların sonucunu doğrudan 

etkileyen parametrelerdir. Delik çapı ve geometrisi, delik sayısı, basamak yüksekliği, 
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delik derinliği, delik-ayna mesafesi, delikler arası mesafe, sıkılama mesafesi, atım 

yönü, patlayıcı madde tipi ve miktarı, ateşleme sistemi, kontrol edilebilen 

parametrelerdir. 

b- Patlatmanın kontrol edilemeyen parametreleri: i) Kayaç yapısı ve jeolojisi: Delme 

sisteminin belirlenmesinde, patlayıcı madde ve ateşleme sisteminin seçiminde, 

deliklerin şarj edilmesi yönteminin belirlenmesinde, patlatma kaynaklı titreşim 

dalgalarının yayılma mekanizmasının belirlenmesinde büyük önem taşır, ii) Sahanın 

coğrafik ve fiziksel koşulları: Topoğrafyayı değiştirmek mümkün olmadığı için zor 

çalışma şartlarına uygun çalışılması gerekebilir, iii)Bölgenin meteorolojik durumu: 

Hava şartları, patlatma operasyonunun özellikle de ateşleme sistemlerinin emniyetini 

doğrudan etkiler. Bu sebeple, bölgedeki meteorolojik koşullara uygun patlayıcı ve 

ateşleme sistemi seçmek uygundur, iv) Yeraltı su seviyesi: Yeraltı su seviyesine uygun 

olmayan patlayıcı ve ateşleme sistemi seçimi, patlatma verimini düşürmektedir. 

 

3.3.1.1. KAYA PARÇALANMA MEKANİĞİ 

Patlatma olayı ile hedeflenen, kayaların gevşetilmesi ve/veya parçalanıp ötelenmesidir. Kaya 

parçalanma mekaniğini iyi bilmek, bu hedefin optimum performansla gerçekleşmesi için 

oldukça önemlidir. Kaya yapılarının parçalanma kuramını bilmek, i)Patlatmada istenen tane 

boyut dağılımını sağlayabilmek, ii) Yeterince ötelenmiş ve gevşetilmiş, kolay kazılabilir ve 

yüklenebilir yığınları temin etmek, iii) Verimli patlatma yapabilmek, iv)Yer sarsıntısı, toz 

oluşumu, taş savrulması ve gürültü gibi çevresel etkileri denetim altına alabilmek için 

gereklidir. 

Kaya parçalanma mekanizmasını 4 aşamada inceleyebiliriz: 

a- İnfilak (detonasyon) 

b- Şok  dalgalarının yayılımı 

c- Gaz basıncının yayılımı 

d- Kütle taşınması 

a-İnfilak: 

Kaya parçalama işlemi, 2000-7000m/s infilak hızındaki yüksek patlayıcının çok hızlı bir 

kimyasal reaksiyon ile infilak etmesiyle başlar. Şekil 3.5’de uygun bir biçimde yemlenmiş 

silindir şekilli patlayıcı kolonu boyunca basınç arttırarak ilerleyen bir ideal infilak dalgası 

görülmektedir. İnfilak basıncı çok kısa sürede 0.5-50 GPa, sıcaklık ise 3000-4000
o 

K 

civarına yükselir. Kararlı kimyasal reaksiyon şok önünün gerisinde birincil reaksiyon 
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bölgesinde oluşur. Şokun ilerleme yönüne zıt yönde genleşen gazların akışının yarattığı 

kararsız bölge daha geridedir.Kararlı ve kararsız bölgeleri ayıran sınıra Chapman-Jouget 

(C-J) düzlemi denir. İdeal infilak koşullarında kimyasal reaksiyonun bu düzlemde 

tamamlandığı kabul edilir ve bütün termodinamik özellikler, basınç, hız, sıcaklık, iç 

enerji, oluşum ısısı, yoğunluk bu düzlemde hesaplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5. İnfilak olayının gelişimi 

b- Şok  dalgalarının yayılımı: 

Basınç dalgasının bir yarıçap yönünde, bir de teğet yönde bileşenleri vardır. Deliğe yakın 

kesimlerde yarıçap yönündeki bileşen kayanın dinamik basınç dayanımından çok daha 

yüksek değerdedir. Bu yüksek basınç gerilmesi deliğe yakın kesimlerde kayayı aşırı 

derecede kırar (Şekil 3.6.a). Kayayı kırdıkça enerjisini tüketen bu basınç gerilmesi, 

delikten uzaklaştıkça kayanın dayanım değeri altına düşer ve kırılma bölgesi sınırını 

tanımlar. Dalganın teğet yöndeki bileşeni ise çekme gerilmesi niteliğindedir. Değeri ise 

kayanın dinamik çekme dayanımından büyüktür. Deliği çevreleyen kaya çekme gerilmesi 

altında yenildikçe yarıçap yönünde çatlaklar oluşur (Şekil 3.6.b). Teğet gerilmenin genliği 

kayanın dinamik çekme dayanımı altına düştüğünde çatlama durur. Enerjileri düşen her 

iki bileşen eğer yakında bir serbest yüzey yoksa kaya kütlesi içinde bir elastik dalga olarak 

ilerler (Şekil 3.6.c). Yakında serbest yüzeyler var ise çatlak sistemleri artarak gelişir. 

Serbest yüzeye ulaşan bir basınç gerilmesi dalgası bu yüzeyden yansıyarak bir çekme 

gerilmesi dalgasına dönüşür (Şekil 3.6.d). Yansıyan dalga geri gelirken kaya dilimlenir ve 

dalga hemen tümüyle sönümlenene kadar dilimlenme devam eder (Şekil 3.6.e). 
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Şekil 3.6. Şok dalgalarının yayılma mekanizması 

 

Patlayıcı madde infilak ettiğinde basamak içindeki şok dalgaları yayılırken gelişen olaylar 

Şekil 3.7.’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.7. Şok dalgaları yayılırken basamak içinde gelişen olaylar 
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c- Gaz basıncının yayılımı: 

İnfilak sonrası oluşan gazlar, delik duvarlarını ve çevreleyen kayaları sıkıştırır. Gazlar 

çatlaklara doluşur, kama etkisi yaratarak onları uzatır.  

 

Şekil 3.8. Gaz basıncının yayılımı 

 

d- Kütle taşınması: 

Basamak aynasında oluşan dilimlenmeler sonucu ayna-delik arası mesafe azalınca, yüksek 

basınçlı gazlar kaya kütlesini öteler. 

Özetlemek gerekirse, patlatma ile kaya parçalama işleminde iki mekanizma  vardır: 

– Şok enerjisi ile kaya kütlesinde yaratılan basınç dalgaları 

– İnfilak ürünü gazların yarattığı gaz enerjisi (öteleme enerjisi) 

 Şok enerjisi kayaya ani ve çok büyük bir kırma etkisi yarattığı için, ilk kırma işlemini 

gerçekleştirirken, gaz enerjisi, asıl parçalanma işini yapan enerji, ilk kırma etkisiyle oluşan 

çatlakları genişletip uzatarak parçalanma ve kütle ötelenmesi işini gerçekleştirir. Patlatmanın 

şok ve gaz enerjisi üretme şeklini değiştiren başlıca parametreler patlayıcı maddenin kimyasal 

bileşimi, patlayıcının dolum geometrisi, patlayıcı maddenin infilak hızı ve ateşleme yönüdür. 

Yüksek infilak hızlı patlayıcı maddeler infilakın başlamasıyla çok şiddetli kırma tesiri 

yaratırlar. Gaz ürünler çok hızlı açığa çıkar. Bu sebeple şok önü ile C-J düzlemi arasındaki 

mesafe çok kısa olup, çok yüksek genlikli fakat kısa süreli basınç oluşur. Bu durum çok sert 

ve sağlam kayalar için istenen bir durumdur. Düşük hızda infilak eden patlayıcılar ise düşük 

genlikli fakat daha uzun süreli bir basınç dalgası oluştururlar. Bu durumda kimyasal reaksiyon 

yavaştır ve ikincil reaksiyon bölgesinde tamamlanır. Bununla birlikte oluşan gaz hacmi daha 

büyük olduğundan, kaya kütlesinin daha iyi ötelenmesini sağlar. Bu durum parçalanması 

kolay olan yumuşak kayalar ile çok çatlaklı kaya kütleleri için istenen bir durumdur (tortul 
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kayalar gibi iyi gelişmiş tabakalanma düzlemleri, eklem ve çatlak içeren kaya kütleleri veya 

ayrışmış zayıf cevherlerde iyi parçalanma elde edilir). 

 

3.4. PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ 

3.4.1. PATLAYICI MADDELER 

Isı, darbe veya sürtünme sonucu çevreden herhangi bir elemanın kimyasal katkısı olmadan 

çok hızlı bir reaksiyona giren, genellikle gaz ürünler veren, organik veya inorganik 

bileşiklerdir (Şekil 3.9.). 

 

Şekil 3.9. Patlayıcı madde tanımı 

 

Bir maddenin patlayıcı olup olmadığı, çözünme reaksiyon hızından anlaşılabilir. Çözünme 

reaksiyon hızı ses hızından yüksek olanlara patlayıcı, ses hızından düşük olanlara parlayıcı 

madde denir. 

3.4.1.1. Patlayıcı Madde Özellikleri 

Her patlayıcı madde kendine has özellikler göstermektedir. Patlayıcı maddenin amacına 

uygun bir şekilde kullanılabilmesi ve patlatmadan maksimum verimin alınabilmesi için temel 

bazı özelliklerinin bilinmesi gereklidir: 

 İnfilak hızı  

 İnfilak basıncı 

 Yoğunluk 

 Güç 

 Oksijen dengesi 

 Suya dayanıklılık 

 Duyarlılık 

 Depolama ömrü 
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3.4.1.1.1. İnfilak hızı: 

Normal sıcaklık ve basınç altıdaki patlayıcı madde aniden yüksek sıcaklık veya basınç ile 

uyarıldığında bir şok dalgası (infilak) oluşur ve patlayıcı kolonu boyunca kendi kendini 

destekleyerek ilerler. İnfilak hızı, patlama sonucu meydana gelen infilak dalgalarının birim 

zamanda aldığı yoldur. Patlama ile oluşan şok önünün (cephesinin) patlayıcı kolonu boyunca 

ilerleme hızıdır. İnfilak hızını etkileyen faktörler: 

 

a-Patlayıcı tipi: Günümüz ticari patlayıcılarının infilak hızları 1500m/s (küçük delik 

çaplarında patlatılan ANFO gibi) ile 6700m/s (infilaklı fitil gibi) arasında değişir. En çok 

kullanılan patlayıcılar için 3000-5000m/s dir. Patlayıcının infilak hızı arttıkça, kayayı kırma 

etkisi de artar. Eğer patlatma yapılacak olan kayaç sert formasyon ise,  infilak hızı yüksek 

patlayıcı madde, yumuşak ise infilak hızı düşük patlayıcı madde kullanmak gerekir. 

 

b-Patlayıcı çapı, kritik çap: Patlayıcı çapı arttıkça infilak hızı artar ( sabit duruma gelinceye 

kadar). Patlayıcı içinde kapsül ya da primer (yemleme dinamiti) yardımıyla başlayan infilak 

dalgaları, patlatma deliği içinde, patlatma yönünde ilerler. İnfilak dalgalarının oluşması ve 

ilerlemesi için şok cephesi, şok bölgesi, infilak bölgesi ve gaz ürünler bölgesi olması gerekir. 

Bu bölgelerden birinin eksik olması halinde infilak meydana gelmez. Bahsedilen bölgelerin 

oluşması için gereken delik çapı yetersiz ise, infilak oluşmaz. Yani, kritik çap, patlamanın 

oluştuğu en küçük çaptır. Kritik çap her patlayıcı için değişir. Kritik çap değerleri bazı 

patlayıcılar için (askeri) çok küçüktür. PETN, kurşun azid gibi maddelerin kritik çapları sıfıra 

yakındır. Bu nedenle bu patlayıcılar fitil ya da kapsül üretiminde kullanılır. Nitrogliserin bazlı 

dinamitlerde kritik çap  çok küçüktür (Jelatin dinamit için 7mm). Saf amonyum nitrat için 

kritik çap 250mm dir. Mazot veya alümünyum tozu katılarak AN’ın kritik çapı 30mm ye 

kadar düşürülmüştür. 

 

c- Ortam katılığı etkisi :   Bu etkiyi ölçmek için patlayıcı madde değişik ortamlar içinde 

patlatılarak infilak hızları ölçülür ( Örneğin cam, çelik, değişik tipte kaya veya kum). Ortam 

katılığı etkisi yaratılarak elde edilen infilak hızı, bu etki yaratılmadan yapılan infilak hızına 

göre daha büyüktür. 

 

d- Sıcaklık: Patlayıcıların tipine göre, sıcaklık değişimleri infilak hızını etkiler. Sıcaklık 

düşüşü, patlayıcıların hassasiyetini düşürür. 
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e- Yemleme (priming):   Patlayıcının maksimum infilak hızına en kısa zamanda 

ulaşabilmesi için yeterli miktar ve enerjide yemleme ile ateşlenmesi gerekmektedir. Yetersiz 

yemleme durumunda infilak düşük hızla başlar ve patlayıcı kolonu boyunca görevini 

tamamlayamadan sönümlenir. 

 

Özetlemek gerekirse, 

Dinamitlerde infilak hızı arttıkça açığa çıkan enerji artar. ANFO gibi kuru patlayıcı 

karışımlarda veya Emülsiyon gibi sulu patlayıcı karışımlarda infilak hızı delik özellikleri ve 

şarj koşullarından büyük ölçüde etkilenir: Delik çapı arttıkça hızı artar, Şarj yoğunluğu 

arttıkça hız artar, Hapsedilme derecesi arttıkça hız artar, Delikte su varsa hız düşer, Yem veya 

bomba yeterli değilse hız düşer. 

3.4.1.1.2. İnfilak Basıncı: 

Reaksiyon bölgesinde elde edilen maksimum teorik basınçtır. Yoğunluk ve infilak hızının 

karesiyle doğru orantılıdır. Bir yemleciyinin infilak basıncı yemlenen patlayıcı maddenin 

infilak basıncından yüksek olmalıdır. Yüksek infilak basınçlı patlayıcı maddeler, sert, sağlam, 

masif kaya kütlelerinde iyi parçalanma yaratırlar. 

3.4.1.1.3. Yoğunluk: 

İnfilak hızına paralel olarak patlayıcı madde yoğunluğu da infilak basıncını etkiler. Artan 

yoğunlukla beraber infilak basıncı da artar. Bu nedenle bazı patlayıcılar (T.N.T. gibi, 1.6 

g/cm
3) kalıplama ve presleme yolu ile yüksek yoğunluklarda imal edilerek tahrip gücü 

arttırılır. ANFO’da yoğunluğun ters etkisi gözlenmiştir. Yoğun priller halinde hazırlanan 

ANFO’nun infilak hızı, poroz priller halinde hazırlanana göre daha düşük ölçülmüştür. 

Düşen yoğunlukla artan porozite, patlayıcı maddenin yapısındaki alanı arttırmaktadır. Yüzey 

alanı arttıkça infilak hızı da artmaktadır. 

3.4.1.1.4. Güç: 

Belirli ağırlıktaki patlayıcı maddenin taşıdığı enerji miktarı o patlayıcının gücünü ifade eder. 

3.4.1.1.5. Oksijen Dengesi: 

En çok enerji oksijen dengeli patlayıcı maddelerden çıkar. Oksijeni ne yetersiz, ne de fazla 

olmayan bu karışımlardan çıkan başlıca infilak ürünleri su (buhar), karbon dioksit, azot 

gazları olup zararsızdırlar. Gerçek patlama koşullarında az miktarda zararlı-zehirli azot oksit 
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(NO, NO2), karbon monoksit (CO), amonyak (NH4), metan (CH4) gazları da çıkabilir. Bunlar 

genellikle ideal olmayan infilak koşulları (delikte su bulunması, yetersiz yemleme, küçük 

delik çapı gibi) altında oluşur. Ticari patlayıcı madde formülleri daima oksijen dengeli 

karışımlar hazırlamayı amaçlar. 

3.4.1.1.6. Suya Dayanıklılık: 

Patlayıcı maddenin suya dayanabilme yeteneği veya daha sonra patlamak üzere su altında 

kalabileceği süre olarak ifade edilebilir. Dinamitler ve patlayıcı karışımları (ANFO) suya 

dayanıksızdır. Sulu deliklerde patlatılmak üzere Emülsiyon patlayıcılar geliştirilmiştir. 

3.4.1.1.7. Duyarlılık: 

Patlayıcı maddenin patlatılabilmesi için gerekli olan minimum enerji ihtiyacıdır. 

3.4.1.1.8. Depolama ömrü: 

Patlayıcı maddeler uzun süre depoda bekletildikleri için, depolama ömürleri önem 

taşımaktadır. Nitrogliserin bazlı patlayıcılar, uzun süre depolarda bekletildiklerinde 

bünyelerinde bulunan hava kabarcıkları kısmen veya tamamen ayrılarak patlayıcının ateş 

alma hassasiyetini bozar. Bu nedenle yüksek sıcaklıklarda depolanmamalıdır. Yüksek 

sıcaklıklarda depolama yapılırsa, patlayıcı yumuşar ve bünyesindeki tuz kartuş kağıdının 

içerisine nüfuz ederek bozunma meydana getirir. Bu nedenle depolama sıcaklığı 32 0
C’yi 

geçmemelidir. Ayrıca 32 0C amonyum nitrat için kritik sıcaklıktır. Bu sıcaklığın üzerinde 

amonyum nitrat bozunur. Ortam nemi de depolama sırasında çok önemlidir. Bazı 

patlayıcıların bünyesinde bulunan tuz, nemden tortulaşır ve sertleşmeye neden olur. 

3.4.1.2. Patlayıcı Madde Tipleri 

Patlayıcı maddeler, düşük ve yüksek patlayıcılar olmak üzere iki kategoride incelenebilir.   

3.4.1.2.1. Düşük patlayıcılar 

En eski geliştirilen patlayıcılardır. Hızlı bir yanma şeklinde tariflenebilecek bir patlamaya 

neden olurlar. Reaksiyon hızı ses hızından düşüktür. Bu tip patlayıcılara örnek kara barut, av 

barutu, cephane barutu, piroteknik elemanlar (kapsüllerde kullanılan) verilebilir. 
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3.4.1.2.2. Yüksek patlayıcılar 

1500-8000m/s arasındaki hızlarda infilak eden, yüksek basınç, sıcaklık ve gaz ürünler veren 

patlayıcılardır. Bunlar da kendi aralarında birinci ve ikinci tip yüksek patlayıcılar olarak 

ayrılırlar: Birinci tip: Bu tip patlayıcılar zayıf mekanik şok, kıvılcım, alev gibi uyarıcılara 

karşı hassastırlar. Örn. Lead azid, Tetrazene, Lead styphnate. Bu patlayıcılar genellikle 

ateşleme elemanlarında kullanılır. İkinci tip: Bu patlayıcılarda infilakın başlayabilmesi için 

şok dalgasının oluşması gerekir. Bu da normalde birinci tip bir patlayıcının infilakı başlatması 

ile olur. Örnek: Askeri patlayıcılar: TNT RDX, PETN, Tetrly. Ticari patlayıcılar: 

Nitrogliserin, emulsiyon, slurry, watergel, ANFO. Bazı patlayıxcı karışımları ANFO gibi, 

bazı emulsiyon bazlı patlayıcılar infilak için başka bir yüksek patlayıcıya ihtiyaç duyarlar. 

3.4.1.2.2.1 Nitrogliserin bazlı patlayıcılar 

Düz dinamit: %92-94 nitrogliserin içeren ve %8-6 nitroselüloz ile jelatinleştirilmiş bir 

karışımdır. 

İçinde değişik oranlarda nitroselüloz, nitroglikol, dinitrotoluen içeren GOM dinamitler, 

amonyum nitrat da içeren jelatinit dinamitler, antigrizu dinamitler, nitrogliserin bazlı 

dinamitlere örnektir. 

Günümüzde nitrogliserin bazlı dinamitlerden aşağıdaki yan etkilerinden dolayı 

vazgeçilmekte ve emülsiyon patlayıcılar, harç patlayıcılar kullanılmaktadır: i)Depolama 

şartları hayati önem taşımaktadır. Uygun şartlarda depolanmayan veya depo ömrü geçen 

dinamitler nitrogliserini kusar. Serbest kalan nitrogliserin en küçük bir darbeye karşı 

duyarlıdır, ii)Şiddetli baş ağrısı yapar. 

3.4.1.2.2.2 Emulsiyon bazlı patlayıcılar 

Yüksek konsantrasyondaki amonyum nitrat çözeltisi, yakıt olarak kullanılan yağ (veya 

mazot) içerisinde emulsiyon hale getirilir. Emulsiyon patlayıcılar suya dayanıklıdır. 

Doğrudan deliğe pompalanabilir. Kartuş halinde kullanılabilir. Kapsüle duyarlı ve 

yemlemeye duyarlı biçimlerde üretilebilir. 

3.4.1.2.2.3. Amonyum nitrat bazlı patlayıcılar 

Amonyum nitrat (AN), amonyak ile nitrik asitin reaksiyonundan elde edilen bir organik 

tuzdur. AN, patlayıcı karışımları içerisinde oksijen taşıyıcıdır. %94.5 oranda AN ile %5.5 
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oranda mazotun (fuel oil) karışımı ile ANFO (AN+FO) meydana gelir. ANFO en yaygın 

kullanılan patlayıcı maddedir. 

ANFO’nun yaygın olarak kullanılmasının sebepleri: 

o Temel girdilerinin yaygın olarak bulunması 

o Ucuz olması 

o Hazırlanmasının kolay olması 

o Kullanımın kolay olması 

o Depolamada ve taşımada diğer patlayıcılara göre emniyetli olması 

 

ANFO’nun verimli bir patlayıcı olarak kullanılabilmesi için homojen bir mazot karışımı, 

optimum infilak hızını verecek bir yoğunluğu ve keseksiz, akıcı granüllerden oluşan 

görünümü olmalıdır. 

ANFO’nun hazırlanmasında %94.5 Amonyum nitrat-%5.5 Mazor oranı neden önemlidir? 

Amonyum nitrat ile mazot arasındaki kimyasal reaksiyon aşağıdaki denklemle verilmektedir: 

                               3NH4NO3 +CH2              3N2 +CO2+7H2O +971 Kkal/kg 

                               3x80gr       1x14gr 

                                240gr           14gr 

240gr amonyum nitrat ile 14 gr mazot reaksiyona girmektedir. Toplam reaksiyona giren 

madde miktarı 240+14=254gr. Ağırlıkça yüzdeler hesaplanırsa, 240/254=%94.5, 

14/254=%5.5 değerleri bulunur. 

 

ANFO’nun verimli bir şekilde kullanılabilmesi için mutlaka bu ağırlık yüzdelerinde 

karıştırılarak üretilmesi gerekir. ANFO içerisindeki ağırlıkça mazot miktarının artması ve 

azalması durumunda teorik patlama enerjisi değişir. Eğer stokiyometrik oran olması 

gerekenden az veya fazla olursa reaksiyonda oksijen dengesi bozulacaktır. ANFO içindeki 

mazot miktarı oksijen dengesinin sağlanmasının yanında, patlama enerjisinin büyüklüğünü, 

detonasyon hızını ve patlama sonunda meydana gelecek gazların miktarını da belirler.  

 

ANFO içindeki mazot oranı %5.5 ise: Bu durumda oksijen dengesi tamdır ve amonyum 

nitrat tarafından salınan O2’nin hepsi mazot ile reaksiyona girer. Dönüşüm oranı yüksektir ve 

açığa çıkan zehirli gaz yoktur. Enerji kaybı yoktur. 

 

ANFO içindeki mazot oranı %5.5 ‘den az ise: Patlama esnasında amonyum nitrat içinde 

bulunan azot, oksijen ve hidrojen mazot ile reaksiyona girecek ve reaksiyon mazot bittiğinde 



Temel Madencilik Bilgileri 

157 

 

bitecektir. Ancak mazot olması gerekenden az olduğu için, reaksiyon bittiği anda ortamda 

hala azot ve oksijen bulunacaktır.Reaksiyon sırasındaki yüksek basınç ve sıcaklıktan dolayı 

gaz halinde bulunan azot ve oksijen gazları birleşerek özellikle yeraltı patlatmalarında 

tehlikeli olan zehirli gazları (NO, NO2, NOx) oluşturacaktır. Bu gazlar kendisini patlatma 

sonrasında oluşan sarımsak kokusu ile gösterir. Bu durum %20-25’lere varan enerji kaybına 

işaret etmektedir. 

 

ANFO içindeki mazot oranı %5.5 ‘den çok ise: ANFO’nun patlaması ile başlayan reaksiyon 

amonyum nitrat bittiği anda bitecektir. Ancak mazot olması gerekenden fazla konursa, 

ortamda hala bulunacaktır. Patlama sonucunda karbon ile serbest oksijen birleşerek karbon 

monoksit (CO) gazlarını meydana getirecektir. Bu gazlar da yeraltı patlatmalarında tehlike 

yaratırlar. 

 

Amonyum nitratın fiziksel ve kimyasal özellikleri, karıştırılan mazotun oranı ve dağılımı 

ANFO verimi üzerinde çok etkilidir. Bunu yanında, yemleyicinin cinsi ve boyutu, 

ANFO’nun patlatma deliklerinde suyla temas etmesi, patlatma deliğine dolduruluş şekli de 

verimi önemli ölçüde etkiler. Kapsüle duyarlı olmayan ANFO, yemleme olarak güçlü bir 

patlayıcıya gereksinim duyar. Düşük infilak hızlı yemleyicilerin kullanılması, ANFO’nun 

infilakını başlatmak yerine yanma reaksiyonuna neden olmaktadır. ANFO suya dirençli 

değildir. Patlama deliklerinde bulunan su, amonyum nitratı çözerek ANFO’nun özelliklerini 

bozmakta ve patlatma performansını olumsuz etkilemektedir. Patlatma deliklerine doğrudan 

dökülebildiği gibi şarj cihazıyla pompalanabilen ANFO, patlatma deliğini tamamen 

kapladığından kartuşlu patlayıcılara göre daha verimli bir patlatma sağlamaktadır.  

3.4.1.3. Patlayıcı Madde Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler 

 Kaya yapılarının patlayıcı madde ile patlatılarak gevşetilmesi ve/veya parçalanarak 

ötelenmesi işi olarak tanımlanan patlatma işinde, kaya yapılarını belirli bir boyutta kırabilmek 

ve belirli bir mesafeye öteleyebilmek için bir enerjiye gereksinim vardır. Bu enerjiyi 

tanımlayan ve patlayıcı madde seçimimizde öenmli olan patlatma parametresi, özgül şarj’dır. 

Yani bir metre küp kayacı parçalayabilmek için gerekli patlayıcı miktarıdır. Patlayıcı 

maddelerin enerjisini tanımlamak gerekirse, kayacın gevşeyip kırılıp parçalanmasını ve 

ötelenmesini sağlayan plastik enerji ve kaybedilen enerji olarak da tanımladığımız, elastik 

enerji (yani gürültü, ses, ışık, ısı ve sismik enerji) dir. İnfilak hızı yüksek  patlayıcılar daha 
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çok kırma enerjisi, daha az yığma enerjisi üretirler. İnfilak hızı düşük patlayıcılar ise daha az 

kırma, daha çok yığma enerjisi üretirler.  Madencilik ve inşaat sektöründe yapılan 

patlatmalarda yığma enerjisinin yararı çoktur çünkü bu enerji sayesinde kırılan parçalanan 

kaya kütlesi ötelenebilmektedir ve ekonomik şekilde yüklenebilen pasa elde edilebilmektedir. 

İnfilak hızı yüksek patlayıcı maddelerin ancak gerektiği yerlerde kullanılmaları uygun 

olacaktır. 

 

Patlayıcı madde seçimi açısından tüketiciler, yapacakları pilot çalışmalar ile kaya yapısının 

birim hacminin patlatılıp ötelenebilmesi için hangi patlayıcıdan ne miktar kullanacaklarını 

saptayabilirler. Patlayıcının kullanımı ile birlikte elde edilen özgül delik parametresi de dahil 

edilerek bir maliyet analizi yapılır. En uygun maliyeti veren patlayıcı madde o iş yeri için en 

uygundur. Tabi ekonomiyi düşünürken güvenliği göz ardı etmemek gerekir. Bir işletme için 

en uygun patlayıcı madde, Güvenli ve Ekonomik patlayıcı maddedir. Bir patlayıcının 

ekonomik olması en ucuz olması anlamına gelmez. Amaca hizmet eden, en ekonomik ve 

güvenli patlayıcıyı temin etmek gereklidir. 

 

Deliklerde su bulunması, patlayıcı seçimini etkiler. Böyle koşullarda ANFO kullanılmamalı, 

suya dirençli patlayıcılar kullanılmalıdır. ANFO’yu plastik torbalarda kartuşlayarak sulu 

deliklerde kullanmak doğru bir uygulama değildir. Torbaların yırtılma ihtimali ve delikle tam 

bir temas sağlanamaması nedeniyle verimli olmamaktadır. 

 

3.4.2. ATEŞLEME SİSTEMLERİ 

Patlayıcıların etkin bir şekilde patlatılması, güvenli ve ekonomik patlatmaların 

gerçekleştirilmesi için ateşleme sisteminin de doğru seçilmesi çok önemlidir. Ateşleme 

sistemleri elektrikli ve elektriksiz ateşleme sistemleri olmak üzere iki grupta incelenebilir. 

Ayrıca, son yıllarda yurtdışında önemli projelerde uygulama alanı bulan ancak ülkemizde 

henüz yeni yeni tanışılan elektronik kapsüller de ileriki dönemlerde önemli uygulamalarda 

yerini alacak ateşleme sistemleridir. 

3.4.2.1 Elektrikli Ateşleme Sistemleri 

En eski ateşleme yöntemlerinden olan adi tahrip kapsüllerinin yarattığı zamanlama sorununu 

ortadan kaldırmak ve deliklerdeki patlayıcıları istenilen zamanda ve milisaniye mertebesinde 

aralıklarla patlatabilmek için elektrikli kapsüller kullanıma girmiştir (Şekil 3.10.). İlke olarak 
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adi tahrip kapsülleri ile aynı olan elektrikli kapsüllerde, birincil şarjı patlatma için fitil alevi 

yerine, elektriksel bir direnç tarafından ateşlenen bir kibrit başı vardır. Gecikmeli elektrikli 

kapsüllerde, kibrit başı ile birincil şarj arasında gecikme aralığına göre boyu değişen bir 

gecikme elemanı vardır. Gecikme elemanları, yanma süreleri belli olan piroteknik 

maddelerdir. Elektrikli kapsül kullanımında en önemli nokta kapsülün elektriksel direncidir. 

Çünkü, planlama yaparken, devrede manyeto kapasitesinin üzerinde kapsül blundurup ateşin 

kesmesine neden olabilir. Ayrıca,telsiz cep telefonu gibi manyetik alan cihazların yarattığı 

ortamdan veya atmosferik şartlardan (yıldırım) etkilenerek kaza patlamalarına neden olabilir. 

Elektrikli kapsül kullanırken, bir seri devresinde aynı omaj grubunun olmasına dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde ateşin kesme olasılığı yüksektir. 

 

 

Şekil 3.10. Elektrikli kapsül 

 

Ateşleme sırasında devre bağlantısı yapıldıktan sonra, bir aksaklık olup olmadığını kontrol 

etmek için devrenin omajının ölçülmesi gerekir. Eğer okunan değer beklenenden düşükse, 

büyük olasılıkla atlanmış kapsül vardır. Beklenenden yüksek değer okunuyorsa, bağlantıda 

hata ya da devre tellerinde üretim bozukluğu vardır. Devre kontrolünde kullanılan 

ohmmetrelerin bu iş için üretilmiş olmaları gerekir. Bu cihazlar devreye minimum düzeyde 

akım vererek ölçümleri gerçekleştirir. Piyasadan alınan başka amaçlara da hizmet eden 

ohmmetrelerin hangi miktarda akım verdiği bilinmediği için tehlike yaratabilirler. 

Elektrikli kapsüllerde patlamama sebepleri ve tavsiyeler: 

 Kapsül nakil telinin set çekme sırasında hasara uğraması 

 Kapsülün yükleme ve tıkama sırasında patlayıcıdan dışarı çekilmesi 

 Patlatma devresinde kopuk meydana gelmesi (ateşleme öncesinde emniyetli bir 

bölgeden devre kontrol edilmelidir). 

 Nakil telinin izolasyonunun sıyrılırken zedelenmesi ( özel sıyırma pensesi 

kullanılmalıdır). 

 Dikkatsiz ve kötü bağlantı veya oksitlenmiş kablo ile bağlantı 

 Manyeto gücünün tüm devredeki kapsülleri patlatmaya yeterli olmaması. 
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 Islak manyetonun kısa devreye neden olması 

 Manyetonun tam kapasite ile çalışmamış olması.  

 Ateşleme kablosunun yetersiz olması 

 Tüm ateşleme devresinin herhangi bir yerinden kısa devre yapması. Tüm ateşleme 

devresinin bağlantı izolasyonu kontrol edilmelidir. 

 Kablo bağlantılarının yanlış yapılması. Tüm devre, devamlı bir hat teşkil edecek 

şekilde bağlanmalıdır. 

 Aynı veya farklı serilerde farklı marka kapsül kullanılması. Tüm kapsüllerin aynı 

üreticiye ait olmasına dikkat edilmelidir. 

 Aynı seride farklı direnç gruplarından kapsül kullanılması. Aynı seride kesinlikle aynı 

direnç grubundan kapsül kullanılmalıdır. 

 Toplam devre direncinin manyetonun teorik kapasitesinden fazla olması. Emniyet 

önlemi olarak toplam devre direncinin manyetonun teorik kapasitesinin %80’ini 

geçmemesine özen gösterilmelidir. 

 

Elektrikli kapsüller Grizu güvenli ve Grizu güvensiz olarak ikiye ayrılırlar. Grizu Güvenli 

Elektrikli Kapsüller, grizu ve yangın çıkma ihtimali olan (gazlı, tozlu, metan gazı, v.b) tehlike 

içeren madencilik çalışmalarında kullanılmak üzere bakır kovanlı olarak üretilmektedir. Grizu 

Güvensiz Elektrikli Kapsüller, grizu ve yangın çıkma ihtimali olmayan (gazlı, tozlu, metan 

gazı, v.b) tehlike içermeyen madencilik çalışmalarında kullanılmak üzere alüminyum kovanlı 

olarak üretilmektedir. 

3.4.2.2 Elektriksiz Ateşleme Sistemleri 

Elektrikli ateşleme sistemlerinin kullanılması esnasında doğabilecek riskleri önleyebilmek 

için daha güvenli olan elektrikli ateşleme sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.Emniyetli fitil-

adi kapsül ikilisi, adi kapsülün fitil ile bağlanması sonucunda kullanılan çok eski bir 

elektriksiz ateşleme uygulaması olup, zamanlamada doğan aksaklıklar yüzünden tehlike arz 

edebilecek durumlar ortaya çıkardığı için, elektrikli ateşleme sistemlerine yerini bırakmıştır. 

İnfilaklı fitil ve non-elektrik sistemler (nonel) adı altında, elektriksiz ateşleme sistemlerini 

inceleyebiliriz. 
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3.4.2.2.1. İnfilaklı fitil 

 İçerisinde bulunan PETN (penta eritroltetra nitrat)’in kritik çapı sıfıra yakın olduğu için, 

infilaklı fitilin ateşleme sistemi olarak kullanılmasına olanak sağlamıştır. İnfilaklı fitilin 

ortasında PETN çekirdek, etrafında kopmaya karşı dayanıklılık vermek üzere yerleştirilmiş 

tekstil bir katman ve en dışta naylon bir kaplama bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 3.11. İnfilaklı fitil 

 

İnfilaklı fitiller, metresinde içerdikleri patlayıcı madde miktarına göre sınıflandırılırlar. 

Metresinde 5 ve 10gr’lık patlayıcı madde olan infilaklı fitiller en yaygın kullanıma sahiptir. 

Bunun dışında, 20, 50, 80 ve 100 gr’lık infilaklı fitiller de bulunmaktadır. İnfilaklı fitilin şok 

dalgası yayılma hızı 6500-7000m/s’dir. 

İnfilaklı fitil kullanımının getirdiği avantajlar: 

i) Dolum sırasında iş güvenliğini riske etmemek. İnfilaklı fitilin kendisi, elektrik, 

ateş ve düşük seviyedeki darbelere duyarlı değildir. Kullanım sırasında, sadece 

gecikme elemanları ve kapsül bağlantısı yapıldıktan sonra tehlike başlar. Gecikme 

elemanları aynen kapsül özelliğindedir. 

i) Delik içindeki patlayıcının çok yerden yemlenmesi 

ii) Çok sayıda gecikme aralığı kullanılabilmesi 

iii) Her türlü kapsül ile ateşlenebilmesi (en basit yöntem, kapsülü fitilin bir yüzüne 

yerleştirip bant ile sıkıca sabitlemektir; kapsülün patlayıcı olan dip kısmı infilakın 

yayılmasını istediğimiz yöne doğru olmalıdır ve kapsül infilaklı fitilin sonundan en 

az 15-20cm geriye bağlanmalıdır) 

İnfilaklı fitil kullanımının getirdiği olumsuzluklar: 

i) Yüzey gecikmesi kullanıldığı için özellikle kapalı havalarda hava şoku etkisinin 

fazla olması. Bu olumsuzluğu azaltmak için, yüzey gecikme rölelerinin üstünün 
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toprakla örtülmesi ya da komple grubun üzerinin matla örtülmesi uygulamaları 

yapılmaktadır. 

 

İnfilaklı fitil uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler: 

İnfilaklı fitil sulu ortamda kullanılırken, bilinmelidir ki fitilin ıslanması patlamasına engel 

değildir. Ancak infilakın başlayacağı noktanın kuru olması gerekir. Yani sulu bir deliğe 

indirilen fitilin üst bağlantı noktaları kuru olmalıdır. İnfilaklı fitilin bağlanması da önemlidir. 

İnfilakın devamlılığı açısından, düğüm yapılması ya da plastik bağlantı elemanları 

kullanılmalıdır. Atılan düğümlerin düzgün olması ve her türlü bağlantının birbirinden 30cm 

uzaklıkta olması gerekmektedir. Düğümlerin uzantılarının kıvrılarak ana hattın üzerine 

düşmemesi ve ana hatların birbiri üzerinden atlatılmaması gerekir. 

 

 

Şekil 3.12. İnfilaklı fitil bağlantı şekli 

3.4.2.2.2. Non-elektrik ateşleme sistemleri 

Non-elektrik sistem, düşük enerji tipli iletim hattı olan ve tüpün iç kısmı reaktif bir toz ile 

kaplanmış elektriksiz bir ateşleme sistemidir. Bu sistemde, ateşleme ince bir plastik tüp 

içerisinde yol alan alev ile gerçekleşir. Bunu sağlamak için, uygun kalite ve çaptaki plastik 

tüpün iç duvarı, özel bir patlayıcı ile kaplanır. Bu patlayıcı madde, sadece başka bir kapsülün 

şokuna duyarlıdır. Herhangi bir şekilde sürtünme ve ateş ile infilak etmez. Bir non-el tüpünün 

şok dalgası hızı yaklaşık 2100m/s’dir. Herhangi bir önlem alınmadan yapılan patlatmalarda, 

büyük olasılıkla 0 numarada patlayan deliğin savurabileceği taş, daha büyük numaralarda 

sırasını bekleyen herhangi bir gecikme elemanını bozabilir. Patlatmayı riske etmemek için, 

deliğin içine konan kapsüller 500ms gecikme ile üretilir. Dolayısı ile gecikmeler ek bir 500ms 

ile olmaktadır. Elektriksiz kapsüllerin yeraltı uygulamalarında ise, gecikme aralıkları, genelde 

patlatılacak kısma boş ve serbest yüzey sağlamak için yeteri kadar uzundur. Boş deliğe en 
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yakın deliğin patlatılıp, parçalanmış kısmın fırlatılmasından hemen sonra onu takip eden 

deliğin ateşlenmesi yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13. Non-elektrik ateşleme sistemi 

3.4.2.2.3. Elektronik Ateşleme Sistemleri 

Elektronik ateşleme sistemi, kapsül içerisine çip yerleştirilmek suretiyle, istenen gecikme 

zamanının kullanıcı tarafından verildiği sistemlerdir. Elektronik kapsül sistemi: i)elektronik 

kapsül, ii)bağlantı elemanları, iii)kontrol ve ateşleme ekipmanlarından oluşmaktadır. 

Elektronik kapsüllerde patlayıcı kısmı ile programlanabilir gecikme çipi kombinasyon halinde 

bulunur. Ateşleme makinası ile, elektronik kapsüllere ayrı ayrı gecikme zamanı verilir, 

patlatma enerjisinin kontrolü sağlanır. Kapsüllere 0 ile 40.000 milisaniye arasında 1’er 

milisaniye aralıkla gecikme verilebilir.  

3.5. AÇIK İŞLETME PATLATMA TASARIMI 

Bu bölümde, açık işletme patlatma tasarımında dikkat edilmesi gerekenler ve basamak 

patlatmalarında başlangıç hesaplama yöntemleri anlatılacaktır.  

3.5.1. AÇIK İŞLETME PATLATMA TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKENLER 

Açık işletme patlatmalarının çok büyük bir kısmı basamak patlatmaları şeklinde yapıldığı 

için, bu bölümde, basamak patlatmalarında dikkat edilmesi gerekenler  anlatılmıştır. Kömür 

ve metalik madenlerin üretim ve dekapaj çalışmalarında, taş ocaklarında, çimento ve kireç 

fabrikalarının hammadde ocaklarında, baraj ve otoyol çalışmalarında, “ayna” olarak tabir 

ettiğimiz serbest yüzeye paralel açılan, dik veya dike yakın patlatma deliklerinin, optimum 

performansı verecek şekilde tasarlanarak patlayıcı ile şarj edilmesi ve patlatılmasına 

“basamak patlatması” denilir.  Bir açık işletmede, kazı, yükleme, taşıma, boşaltma ve boyut 

küçültme işlemlerinin tamamını doğrudan etkilediği için basamak patlatmalarının doğru 

tasarlanması ve uygulanması çok önemlidir. 
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Basamak patlatmasında amaç, kayayı kazı makinesinin kepçesine kolayca girebilecek, 

makinanın çalışmasını olumsuz yönde etkilemeyecek ve ikincil patlatma işlemleri 

gerektirmeyecek parçalama, gevşetme ve öteleme işlemini yaparken çevreye verilecek taş 

savrulması, hava şoku, toz ve titreşim etkisi gibi olumsuzlukları en az düzeyde tutacak 

patlatma tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirmektir.  Bu tasarımları yaparken delik çapı 

seçimi, delik boyu ve eğiminin doğru verilmesi, patlayıcı madde miktarı ve dağılımının doğru 

belirlenmesi, patlatma geometrisini tasarlarken basamak aynalarının şekline dikkat edilmesi, 

dilim kalınlığı ve deliklerarası mesafenin, alt delmenin, sıkılama malzemesinin ne kadar 

konacağının  doğru belirlenmesi çok önemlidir. Bu parametreler, literatürde yıllardır 

kullanılan basit formüller yardımıyla başlangıç için klavuz bir patlatma düzeni oluşturacak 

şekilde belirlenebilir ve ilk birkaç patlatma uygulamasından sonra, mühendisin de tecrübesi 

yardımıyla o kayaç ve işletme koşullarına  en uygun patlatma düzeni belirlenmeye çalışılır. 

Unutulmamalıdır ki, kayacın jeolojik yapısı, su seviyesi gibi kontrol edilemeyen parametreler 

de sahaya özgü olarak tasarım kriterleri içerisinde göz önünde bulundurulmalıdır. Bir açık 

işletmenin farklı basamaklarında bile kontrol edilemeyen parametrelerdeki farklılıklardan 

dolayı patlatma düzeni farklılık gösterebilir.  

3.5.1.1. BASAMAK PATLATMALARINDA BAŞLANGIÇ HESAPLAMA 

YÖNTEMLERİ 

Basamak patlatmalarında, başlangıçta klavuz olarak kullanmak ve birkaç patlatmadan sonra 

revize ederek kayaca ve işletme koşullarına en uygun tasarımları yapabilmek için, literatürde 

kullanılan bazı formüller bulunmaktadır (Hagan (1974), Langefors ve Kihlstrom (1979), 

Tamrock (1984), Atlas Powder Co. (1987), Nitro Nobel (1987), Konya ve Walter (1990)). Bu 

formüllerin hepsinde, basamak patlatmalarındaki hesaplamalar delik çapı seçimi ile 

başlamaktadır. Şekil 3.14., basamak patlatması tasarımındaki parametreleri göstermektedir: 
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Şekil 3.14. Basamak patlatması hesap yöntemi tasarım parametreleri 

3.5.1.1.1. Delik Çapı Seçimi, D (mm) 

Seçilen delik çapı, patlayıcı madde miktarı, dilim kalınlığı ve delikler arası mesafeyi 

doğrudan etkilediği için, patlatmanın verimini, patlayıcı maddenin verimini ve patlatmanın 

maliyetini de doğrudan etkiler ve bu nedenle, seçimin doğru yapılması çok önemlidir. Yıllık iş 

miktarı, basamak yüksekliği, arzu edilen parçalanmış malzemenin boyutu, kaya fırlama 

riskleri, nihai şevlerin durumu delik çapı seçiminde etkilidir. Küçük delik çapı ve dar 

geometri daha iyi patlatma verimi sağlar. Artan delik çapı ise patlayıcı madde miktarını 

arttıracak, böylece delik geometrisi genişleyecektir. Bu durumda patlayıcı madde kaya 

yapısını daha geniş açı ile etkileyeceği için elde edilen pasada tane boyu, jeolojik etkenlere 

bağlı olarak da artacaktır. Küçük delik çapı, patlayıcı maddeyi delik içerisinde homojen 

olarak dağıtmak ve iyi parçalanmış kaya elde etmek  açısından daha iyi olsa da, özellikle 

büyük boyutlu kazılarda maliyeti arttırır. Çünkü delme maliyetli bir iştir ve delik çapı 

küçüldükçe delik sayısı artmaktadır. Kaya yapısının aşındırıcı olması durumunda, delik 

maliyeti bir işletmenin giderlerinde önemli bir kalem olabilmektedir. Ayrıca, küçük delik 

çapı, bazı patlayıcı maddelerin (ANFO) verimini düşürür.  Uygun delik çapı seçimi için, Atlas 

Powder Co. (1987) ve Konya ve Walter (1990) sırasıyla 
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D=8.33xH  

Dmax=16.6xH  

formüllerini önermişlerdir. D: delik çapı (mm), H:basamak yüksekliği (m)’dir. 

Genellikle uygulamada, 76, 89, 102 ve 165mm ddelik çapları kullanılır. ANFO verimliliği 

için ise 89mm ve üzeri delik çapı önerilir. Basamak sınırlarına yaklaşılırken , nihai şevlerden 

dolayı delik çapı düşürülmelidir. 

3.5.1.1.2. Basamak Yüksekliği, K (m) 

Kazıcı ve yükleyici ekipmanların boyutları, delik makinasının bir tij boyu, şev duraylılığı 

açısından kayaç yapısının izin verdiği yapısal faktörler, maden yatağının konumu, jeolojik 

durumu basamak yüksekliğini belirleyen parametrelerdir. Normal patlatmalarda basamak 

yüksekliğinin, delik ayna uzaklığının en az 2.5 en fazla 6 katı olması doğru bir seçim olacaktır 

(Erkoç, 1990).  

Delici makinaların optimum çalışabildikleri bir ayna yüksekliği olmalıdır. Derinlik 

gereğinden kısa olursa, delici makinadan tam verim alınamaz; derinlik uzun olursa da delme 

hızı düşer, delgi ve patlayıcı madde doldurma hataları yükselir.  

Basamak yüksekliği, yükleyici makinaların da güvenli çalışabilmeleri için önemlidir. Kepçe 

erişebilme yüksekliği, optimum basamak yüksekliğidir. 

Pratikte, uygulamacıların 

100x delik çapı= basamak yüksekliği  

Formülünü sıklıkla kullandıkları görülmektedir. 

3.5.1.1.3. Alt Delme (dip delgi), U (m) 

Patlatma delikleri eğer basamak yüksekliği kadar delinirse, basamak tabanında tırnak (topuk) 

denilen sert bir kısım kalır. Çünkü patlatma deliklerinin en zor kırılan kısmı alt kısmıdır. 

Basamak tabanını makinaların düzgün kesebilmeleri için, patlayıcının basamak seviyesinin 

altında patlaması gerekir. Bu sebeple delikler, basamak yüksekliğinden bir miktar daha derin 

delinir. Bu miktar Langefors ve Kihlstrom (1979)’a göre 

Alt delme, U: 0.3x Bmax ile hesaplanır. 

U: alt delme, Bmax: Maximum delik-ayna mesafesi 

Uygulamalarda delik boyunun , basamak yüksekliğinin % 10 fazlası kadar olması gerektiği 

saptanmıştır. 
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3.5.1.1.4. Delik Boyu, H (m) 

Delik boyu, basamak yüksekliğine alt delme miktarının eklenmesi ile bulunur. Eğimli 

deliklerde, trigonometrik olarak ek uzunluk hesaplanmalıdır.  

H=(K+U)xk 

k: trigonometrik katsayı 

Açık isletmelerde delikler, eğimli delik dekmenin zorluğundan dolayı çoğunlukla dik delinir. 

Bazı delici makineler de eğimli delik delemezler, delme hassasiyeti dik deliklerde daha 

fazladır. Ancak dik delikler aynası eğimli basamaklara uygulandığı zaman,tabanda yük 

mesafesi oldukça artar. Bu da tabanda yetersiz 

parçalanmaya ve tırnak kalmasına, üstünde ise tas savurmasına sebep olur. Bu yüzden eğimli 

delik, yük mesafesinin delik boyunca esit olarak sağlanabilmesi açısından gereklidir.  

3.5.1.1.5. Delme Hatası, F  

Delik yeri ve delmede, çalışma şartlarından ve operatörden kaynaklanabilecek hatalar 

olabilmektedir.  Delici ucun tam olarak istenen yere nişanlanamamasından kaynaklı D/1000 

kadar bir yanılma payı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca delgi sırasında delik boyunun%3’ü 

kadar bir sapma olacağı kabul edilmektedir. Böylece delme hatası, F 

F: D/1000+0.03xH ile bulunur. 

D: delik çapı,  H:delik boyu 

3.5.1.1.6. Delik-Ayna Mesafesi (Yük,dilim kalınlığı), B(m) 

Dilim kalınlığı, serbest yüzey ile birinci sıra delikler ya da delik sıraları arası uzaklıktır. Yük 

mesafesinin fazla olması ise malzemenin yeterince parçalanamamasına, ötelenememesine, 

gerinin örselenmesine ve titreşime sebep olur. Yığın sıkışık olur. Malzeme yukarı doğru 

kabarır, tırnak oluşur. Ayrıca yükleyicilerin verimli olarak çalısmasını engeller ve maliyet 

artıslarına neden olur. Atımlarda ilk sıranın yük mesafesine özellikle dikkat edilmelidir. Yük 

mesafesinin az olması durumunda ise, gazlar yüksek hızda serbest yüzeye doğru genişler ve 

kaçar. Kayaç fırlamaları ve hava şoku olur. Pasa dağılımı kontrol edilemeyebilir. Parçalanma 

aşırı ince taneli olabilir. Fazla gürültü ve toz oluşabilir.  Dilim kalınlığı hesabı için literatürde 

pek çok formül vardır. En yaygın kullanılanlardan olan Langefors’a göre maksimum dilim 

kalınlığı: 

Bmax= [(Dx45)/1000 ]x (0.4/c)
1/2

 x (PxS/1.25)
1/2

 x (1/f)
1/2

 

Bmax: maximum dilim kalınlığı, m 
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D: delik çapı, mm 

0.4: isveç graniti katsayısı 

c: yeni kaya katsayısı 

P: yeni patlayıcının delik içindeki yoğunluğu 

S: yeni patlayıcının DynM’e göre kuvveti 

f: delik eğimi faktörü 

Gerçek dilim kalınlığı ise, 

B= Bmax-F (delme hatası) ile bulunur. 

-Atlas Powder Company ‘e göre 

B =19.7 d 0.79   

B = Dilim kalınlığı (m) d = Delik çapı (m) 

Konya’ya göre 

  

Bmax = Maksimum dilim kalınlığı (m) d = Delik çapı (m) e = Patlayıcı yoğunluğu (gr/cm3 ) 

r = Kayaç yoğunluğudur (gr/cm3 ). 

3.5.1.1.7. Delikler Arası Uzaklık, E (m) 

Aynı sıradaki deliklerin birbirine olan uzaklığı, delikler arası mesafedir. Delikler arası mesafe 

gereğinden az olursa, yüzeysel kırılma ve aşırı parçalanma olduğu gibi, delik önünde büyük 

bloklar kalabilir. Delikler arası mesafe gereğinden fazla olursa, aynı sıradaki deliklerin 

yardımlasmasının azalmasına, bu delikler arasında çatlak olusumuna, öteleme enerjisinin 

yukarı doğru yönlenmesine, sıkılamanın gereğinden önce bozulmasına, patar çıkmasına sebep 

olur, aynanın şekli bozulur. 

E=1.25xB formülü ile uygun bir delikler arası mesafe seçilebilir.  

3.5.1.1.8. Sıkılama Mesafesi, S (m) 

Sıkılama mesafesi, bir patlatma deliğinde, dip ve kolon şarjından sonra patlayıcı konmayan 

kısımdır. Genellikle sıkılama mesafesi, dilim kalınlığına eşit alınır. Bazı uygulamalarda delik 

boyunun 1/3’ü kadar da alınabilir. Yetersiz sıkılama, hava şoku, taş savrulmasına sebebiyet 

verir. Yetersiz sıkılama, gereğinden fazla patlayıcı ile doldurulmuş delik anlamındadır ve 
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maliyetleri de yükseltir. Enerjinin hava şoku ve taş savrulması olarak harcanmasına sebebiyet 

verdiği için patlatmadaki verim de düşer. 

3.5.1.1.9. Patlayıcı Madde Miktarı Hesabı, Q (kg) 

L= H-S 

L: Patlayıcı doldurulacak mesafe, H: Delik boyu, S: Sıkılama mesafesi 

Q=LxAxq 

A: Delik kesit alanı, dm2
,  Q: patlayıcı yoğunluğu, kg/dm3

 

3.5.1.1.10. Özgül Delik ve Özgül Şarj 

I=H /(ExBxK) 

I: özgül delik, m/m
3
,  E: Delikler arası mesafe, m, H: Delik boyu, m 

B: Dilim kalınlığı, m  K: Basamak yüksekliği, m 

q=Q /(ExBxK) 

q: özgül şarj, kg/m3
,  E: Delikler arası mesafe, m,  Q: toplam şarj, kg 

B: Dilim kalınlığı, m  K: Basamak yüksekliği, m 

3.5.1.1.11. Delik Düzeni 

Delikler kare, dikdörtgen, şeşbeş düzende delinebilir. Kare düzeninde, delikler arasındaki kare 

boşlukların dört deliğin birden etki alanına girmesiyle, parçalanma derecesi arttırılabilir. İsveç 

düzeni, formasyonun patlamaya karşı direnci basamak aynasına dik ve paralel yönlerde 

değişiyorsa kullanılabilir. Ayna çizgisinin düzensiz olduğu durumlarda ise, normal düzene ek 

yardımcı deliklerin kullanılması yararlıdır.  

 

 

Şekil 3.15. Değişik delik düzenleri: Kare düzen (sol üst), Şeşbeş düzen (sağ üst), İsveç düzeni 

(sol alt), Fazla dilim kalınlığını almak için yardımcı delik kullanımı (sağ alt) 
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3.5.1.1.12. Ateşleme Sırası 

Delikler doldurulup sıkılandıktan sonra ateşleme bağlantıları yapılır. Ateşleme anlık ve 

gecikmeli olarak yapılabilir. Anlık ateşlemede, deliklerin tamamı aynı anda ateşlenir ki bu 

sistem gerek parçalanma gerekse de titreşim, hava şoku gibi çevresel etkenler açısından 

istenen bir uygulama değildir. Milisaniye olarak verilen gecikmeli ateşlemede amaç her sıra 

için yeterli serbest yüzey oluşturmaktır. Ayrıca, delikler arası ve sıralar arasına verilecek 

uygun gecikmelerle, patlatma kaynaklı titreşimler de azaltılır. Bu konu, patlatma kaynaklı 

titreşim analizi konusunda tekrar incelenecektir. Aşağıda değişik ateşleme sıralarında 

uygulamalar örneklenmiştir: 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 3.16. Değişik ateşleme sıraları 
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3.6. YERALTI MADENCİLİĞİNDE PATLATMA TASARIMI 

Bu bölümde, yeraltı madenciliğinde delme-patlatmanın önemi, yeraltı patlatmaları için uygun 

patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri, patlatma tasarım yöntemleri ve yeraltı patlatmalarında 

dikkat edilmesi gereken hususlara değinilecektir. 

3.6.1. YERALTI MADENCİLİĞİNDE DELME-PATLATMANIN ÖNEMİ 

Delme-patlatma, sadece kaya kütlesini amaca göre güvenli bir şekilde kırma, gevşetme, 

parçalama, öteleme işinden ibaret olmayıp, yeraltı madenciliğinde yan kayaç ve/veya kömür 

kazısı ve işlenmesi işlerinde ardaşık maliyet kalemlerini etkileyen ilk ve çok önemli bir 

adımdır. Gerçekten de, kaya parçalanma derecesi ve yığının şekli, sonraki yükleme, taşıma 

aşamalarını doğrudan etkilediği gibi, kayanın optimum parçalanması yükleme, taşıma, kırıcı 

performansını da çok etkilemektedir. Bu sebeple, iyi planlanmış delme ve patlatma tasarımları 

hem patlatma sonrası oluşan parça boyutunu ve yığın şeklini kontrol eder, hem de büyük blok 

oluşumunu azaltır, patlatma sonrası düzgün bir ayna oluşumunu sağlar ve hepsinden önemlisi 

kaya kazısının güvenliğini arttırır. Delme-patlatma yolu ile sürülen galerilerdeki işlem sırası 

şöyledir: i) deliklerin delinmesi, ii) patlayıcı ile doldurulması, iii) ateşleme, iv) yükleme, v) 

tahkimat, vi) yol döşeme, boru şebekelerinin ötelenmesi, kanal döşeme vd. işlerin yerine 

getirilmesi. Bu işlerin iyi organize edilmesi ekonomik ve teknik yönden oldukça önemlidir. 

 

Patlatma işlemi, önceden tahmin edilen ve beklenen hacimlerdeki parçalanmış malzemeyi 

elde etmek için, önceden hesap edilen miktarlarda patlayıcı kullanarak kayayı kırıp 

parçalamak işlemidir. Karabarut zamanına uzanan patlayıcı maddelerin en erken 

zamanlarından bu zamanlara kadar patlayıcılar, infilak teknikleri, gecikme elemanları ve 

patlayıcı ile kaya parçalama mekaniğinin teorisinde hızla artan gelişmeler olmaktadır. Bu 

gelişmelere paralel olarak iyileşen patlatma tasarımları, başarılı madencilik operasyonlarının 

vazgeçilmez adımıdır. Nitekim, uygun olmayan ya da yanlış patlatma tasarımları, maden 

güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Yeraltı patlatmalarında, 

örneğin, gereğinden fazla ve amaca hizmet etmeyen patlayıcı kullanımı, kaya yapısına ve 

tahkimat elemanlarına hasar verdiği gibi istenmeyen, kontrol dışı açıklıklara da neden 

olabilmektedir.  

 

Yeraltında yapılan patlatmalar, açık işletme patlatmalarına göre çok daha zor ve dikkat 

edilmesi gereken uygulamalardır. Çünkü yeraltında, açık işletmedekinden farklı olarak, 
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sadece bir serbest yüzey vardır ve bu durum özgül patlayıcı miktarını arttırmaktadır. Yan 

kayacın ve kömürün parçalanarak gevşetilmesinde, uygun tekniklerle serbest yüzey 

oluşturulması çok önemlidir. Aksi takdirde, yan kayaçta/kömürde kilitlenme olur ve istenen 

parçalanma, gevşetme ve ilerleme elde edilemez. Ayrıca, uygun olmayan şekillerde delinen 

delikler, patlayıcının enerjisinin verimli bir şekilde kullanılmasını engeller. Bu durum, açık 

işletmelerdekinden daha önemlidir çünkü yeraltında  sınırlı galeri kesitlerinde, küçük delik 

çapları, ve yakın delikler arası mesafelerle iş yapıldığı için, deliklerin patlama sırasında 

birbirleriyle etkileşimleri çok önemlidir. Uygun olmayan şekilde delinmiş ve doldurulmuş bir 

delik, diğer deliği de sirayet patlamasıyla zamanından önce ateşleyebilir, kapsüllerde kesmeye 

sebep olarak patlamamış delik kalmasına sebep olabilir. Tüm bunlar, yeraltı patlatmalarının 

tüm aşamalarını: i) patlayıcı maddenin taşınması, ii) depolanması, iii) kullanılacağı yere nakli, 

iv) deliklerin delinmesi ve patlatmanın yapılması, v) atımın kontrol edilmesi ve pasanın 

temizlenmesi aşamalarını, son derece dikkatli yapılması gereken işler haline getirmektedir. 

Yeraltında delme-patlatma işlerine gereken önem ve dikkatin verilmediği durumlarda en çok 

meydana gelen kaza nedenleri: i) Patlamayan patlayıcılar ve uygunsuz bertaraf edilmeleri, ii) 

Patlama mahalline yetersiz mesafe, iii) Patlama mahalline geçişlerin eksik yürütülmesi, iv) 

Patlama mahalline erken girilmesi, v)Erken ateşleme ve kaçak akımlar, vi) Sonradan gelen 

lağım dumanlarıdır. 

3.6.2. YERALTI İŞLETMELERİ İÇİN UYGUN PATLAYICI MADDE VE 

ATEŞLEME ELEMANLARI 

Bu bölümde grizu tanımı yapılmış ve grizu güvenli patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri 

anlatılmıştır. 

3.6.2.1. Patlayıcı Madde, Grizu ve Grizu Güvenli Patlayıcı Madde Tanımı 

Patlayıcı madde, ısı, darbe veya sürtünme sonucu çevreden herhangi bir elemanın kimyasal 

katkısı olmadan çok hızlı bir reaksiyona giren, genellikle gaz ürünler veren, organik veya 

inorganik bileşiklerdir. 

 

Yapısal özelliğinden dolayı yanıcı ve patlayıcı gazlar içeren kömür madenciliğinde kullanılan 

patlayıcı maddeler diğer madenlerde kullanılanlara göre farklı özellikler taşımaktadır. Yeraltı 

kömür madenlerinde kullanılacak güvenli patlayıcıların temel özelliği, infilak sırası ve 

sonrasında oluşan sıcaklık derecelerinin, diğer benzeri patlayıcılardan daha düşük olmasıdır. 
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Bu özelliği sağlayan madde, grizu güvenli patlayıcı maddelerin içerisine katılan sodyum 

klorür tuzudur (NaCl). Sodyum klorür, ısı düşürücü, soğutma yapabilen ve hatta ateş kaynağı 

üzerinde, ince tuz taneciklerinden oluşan oksijensiz kabuk oluşturarak örtü görevi yapabilen 

özelliğe sahiptir. Sodyum klorür yüzünden, grizu güvenli dinamitlerin infilak ısı ve 

sıcaklıkları diğer dinamitlerden oldukça aşağıdadır. Ancak her ne kadar sıcaklık ve ısı 

değerlerinde olumlu yönde düşme sağlanmasına rağmen, patlayıcıdan elde edilecek enerji de 

düşmektedir. Çünkü tuz, yakıt özelliği olmayan ve tepkimeye girmeyen inört madde olması 

nedeniyle, patlayıcının birim miktarından elde edilecek enerjiyi olumsuz yönde 

düşürmektedir. Bu yüzden özellike taşta sürülen galerilerde atım verimi, diğer patlayıcılara 

göre daha düşük olmaktadır. Grizu güvenli patlayıcı maddelerin içerdiği tuz miktarı, patlayıcı 

maddenin cins ve üreticisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı miktardaki tuzu 

emülsiyon bazlı patlayıcıya eklemek ile nitrogliserin bazlı patlayıcıya eklemek, patlayıcıdan 

elde edilecek verimi etkilemektedir. Bu nedenle üreticilerin formüle ettiği ürünler kömür 

madenlerinde kullanılmadan önce zorunlu olarak özel enstitülerde bulunan galeri testlerine 

tabi tutulmalıdır. Galeri testleri yapılmamış patlayıcı asla kullanılmamalıdır. 

 

Grizu, metan gazının (CH4) hava ile karışımıdır. Metan gazı renksiz ve kokusuz bir gazdır. 

Havaya göre özgül ağırlığı 0.554g/cm3’dür. Kömürün oluşumundan itibaren kömürün içinde 

veya çevre kayaçlarda sıkışmış olarak bulunmaktadır. Üretim sırasında, yeraltı çalışma 

yerlerine, kömürden veya yan kayaçlardan kolayca, havadan 1.6 kat daha hızlı bir şekilde 

sızarak tehlikeli bir ortamın oluşmasına neden olmaktadırlar. Grizu patlamaları, havada %5-

15 arası metan bulunduğunda, en şiddetlisi ise bu oranın %9-9.5 civarında olması halinde 

meydana gelmektedir. Grizu patlamasının olabilmesi için üç etkenin biraraya gelmesi gerekir: 

Metan gazı, oksijen ve karışımın patlamasına neden olan bir kıvılcım veya bir ısı kaynağı 

(Güyagüler, 2002). Metanın ateşlenme ısısı 650-750
0
C’dir. Ancak, özelliği nedeniyle hemen 

değil, ısı kaynağının belirli bir süre uygulanması sonucunda ateşlenebilir. Isı kaynağının 

sıcaklık derecesi ve ne kadar süre ile uygulandığı arasında ilişki bulunmaktadır. Örneğin 

650
0C ısı kaynağı metanı 10 saniyede atşlerken, 10000C lik ısı kaynağı ile bu süre 1 saniyeye 

düşmektedir. Bu sebeple, kömür üretimi yapılan yerlerdeki patlatmalarda, infilak sırası ve 

sonrasında oluşan düşük ısı değerleri oluşturan grizu güvenli patlayıcılar kullanmak 

zorunludur. Patlayıcı seçimi yapılırken, grizu güvenilir olduğuna dair galeri testleri yapılmış 

ürünlerin seçilmesi hayati önem taşımaktadır. 
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3.6.2.1.1 Grizu güvenli patlayıcı maddeler 

Türkiye’de devlet ve özel firmalara ait fabrikalarda grizu güvenli patlayıcı üretilmektedir. 

Bunlardan devlet tarafından (MKEK Barutsan) üretilen, nitrogliserin bazlı grizutin klorür 

dinamitidir. Bu patlayıcı Fransız teknolojisi ve formülasyonu ile üretilmiş, galeri testleri de 

orada yapılmıştır. Bu sınıftaki patlayıcılar kömür ayaklarında, taşta veya kömürde sürülen 

galerilerde kullanılabilir. Ancak delik başına azami patlayıcı miktarı 2 kg’ı geçemez. 

Gecikmeli kapsül kullanımı durumunda ise bir aynada toplam 400ms, deliklerarası gecikme 

de 125ms gecikme süresi ile sınırlandırılmıştır. Kömür tozlarından en az 15m uzakta 

patlatılması tavsiye edilir. Özel bir firma tarafından üretilen emülsiyon bazlı kapsüle duyarlı 

patlayıcı ise İngiliz teknolojisi ile üretilerek, galeri testleri orada yapılmıştır. İngiliz grizu 

güvenli patlayıcı sınıflandırmasına göre P1 sınıfındadır. Yani her türlü yeraltı kömür madeni 

şartlarında kullanılamaz, sadece aynasında 30cm den az kömür damarı içeren ve eski imalat 

yerlerine azami 5m uzaktaki taşta sürülen galerilerde kullanılabilir. Ayrıca bu ürünün kartuş 

çapı en az 32mm, en çok ise 37mm ile sınırlandırılmıştır. Tamamen taşta sürülen galerilerde, 

delik başına azami 1.4kg, diğer yerlerde 1.05kg doldurulmaya izin verilmektedir (Erdil, 

2008). 

3.6.2.1.2. Grizu güvenli ateşleme sistemleri 

 Grizu güvenli ateşleme sistemleri açık alev çıkarmayan ve yapısındaki malzemeler ısıyı 

tutmayan olmalı; kolay yanabilir özellikte olmamalıdır. Genel ateşleme sistemleri 

düşünüldüğünde, 8 no’lu tahrip kapsülü+emniyetli fitil, infilaklı fitil ve şok tüp esaslı 

(nonelektrik) kapsül sistemleri açık alev içermesi nedeniyle yeraltı kömür madenlerinde 

kullanılamaz. Elektrikli ve elektronik kapsüller kullanılabilir. Ancak bu kapsüllerin dış 

gövdeleri hızlı ısı iletkenliğine sahip, ısıyı bünyesinde en az tutan özellikte veya yanarak ilave 

ısı yaratmayan özellikte olmalıdır. Amaç, metanın ateşlenmesi için gerekli ısı kaynağı süresini 

asgariye düşürebilmektir. Bu yüzden grizu güvenli kapsüllerin dış gövdesi hızlı ısı iletkenlik 

özelliğine sahip ve yanma sırasında ilave ısı üretme özelliği düşük olan bakır olmalıdır. 

3.6.2.2. Yeraltında Kullanılabilecek Patlayıcı Madde Gaz Klasifikasyonu 

Yeraltında kullanılabilecek patlayıcı maddelerin duman klasifikasyonu yapılmıştır. Buna göre 

yapılan sınıflandırmada: 

Duman klası 1: 23lt/kg dan az zehirli gaz (CO+NO2) 

Duman klası 2: 25-50lt/kg dan az zehirli gaz (CO+NO2) 
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Duman klası 3 : 50-100lt/kg dan az zehirli gaz (CO+NO2) 

Bunlardan 2 ve 3 numaralı klasların yeraltında kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bu 

nedenle patlayıcı seçiminde, teknik özelliklerinden duman içeriğine çok dikkat edilmelidir. 

Piyasadaki patlayıcı ürünlerine dikkatlice bakılmalı, yeraltı kömürde kullanılabilecek özellikte 

duman klasifikasyonu içeren grizu güvenli patlayıcı madde seçilmelidir. Ayrıca sadece bakır 

kaplı elektrikli kapsüller kullanılmalıdır. 

 

3.6.3. DELME-PATLATMA TASARIMI 

Delme düzeni, patlayıcının kaya içerisindeki dağılımının iyi yapılmasını ve patlatma 

sonucunun arzu edilen şekilde olmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Delme düzeninin 

tasarlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar: i) kaya delinebilirliği ve patlatılabilirliği, ii) 

patlayıcı tipi, iii) patlatma kaynaklı titreşim sınırlamaları, iv) patlama sonrası istenen ayna 

düzgünlüğüdür. 

Yeraltında delme-patlatma tasarımını etkileyen parametreler: i) galeri açıklığı, ii) galeri 

geometrisi, iii) delik genişliği, iv) istenen parçalanma sonucu, v) kayacın mekanik ve jeolojik 

durumları, vi) patlayıcı ve ateşleyici durumu, vii) beklenen su sızıntısı, viii) titreşim 

sınırlamaları, ix) delme ekipmanı 

Daha önce de belirtildiği gibi, yeraltı patlatmalarında sadece bir serbest yüzey olması, 

basamak patlatmaları ile karşılaştırıldığında, ilerleme miktarı ve elde edilmek istenen 

parçalanmış malzeme miktarını düşürmektedir. Dolayısıyla özgül delik ve özgül patlayıcı 

miktarı da, ayna kesiti düştükçe artmaktadır. Delme-patlatma tasarımı yapılırken, ana amaç 

optimum sayıda, doğru yere doğru şekilde delinmiş delikler hazırlamak olmalıdır. Bu hazırlık, 

başarılı dolum ve patlatma, istenen miktarda ilerleme, düzgün ayna elde edimini de 

beraberinde getirir. Bu şekilde hazırlanan delme-patlatma tasarımı ile, en ekonomik, verimli 

ve güvenli patlatmalar yapılabilir. 

3.6.3.1. Delik Boyu; Kesite ve Delik Çapına Göre Delik Adedi Seçimi 

Yeraltında patlatma yapılacak kesit genişliğinin ancak 2/3 ü kadar bir ilerleme olabilmektedir. 

Hatta, patlatmanın titreşim etkisinin yeraltındaki tahkimatlara ve yerüstü yapılarına herhangi 

bir olumsuzluk yaratmaması için ilerleme gereğinden daha kısa bile tutulabilir. Ayrıca, yeraltı 

kazısında, delme-patlatma, yükleme, taşıma, destekleme aşamalarının eşgüdümlü yürümesi 

açısından da ilerleme boyu sınırlandırılabilir. Kayacın taşıma kapasitesinin düşük olduğu 

durumlarda ilerleme boyunun buna göre saptanması gerekmektedir. İstenmeyen olay, belirli 
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bir ilerleme miktarı için delme-patlatma yapılması ancak ilerleme boyunca kayanın 

kırılamamasıdır. Bu, verim kaybı olduğu gibi, geride kalan kayacı aşırı derecede örselediği 

için bir sonraki delme-patlatma işleminde zorluk yaratacaktır. Hedeflenen ilerleme boyunun 

elde edilmesinde, yöntem seçimindeki hatalar, seçilen yöntemin uygulanmasındaki hatalar, 

delik delmede yön ve geometri açısından hatalar, gecikme aralıklarındaki hatalar sorumlu 

olabilmektedir. 

 

Genelde, 38mm delik çapı altındaki delikler küçük, 41mm-64mm arasındakiler orta, 64mm 

çapından büyük delikler ise büyük delik olarak adlandırılır. Genelde yeraltı patlatmalarında 

kullanılan delik çapları 38-51mm’dir. Sadece kesme delikleri 51mm’den büyük olabilir. Şekil 

3.17., kesit ve delik çapına göre delik adedi seçimi için pratik bir fayda sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.17.  Kesite ve delik çapına göre delik adedi (Erkoç, 1990) 

3.6.3.2. Deliklerin Delinmesi 

Galeri aynasında patlayıcı maddelerin etkisini fazlalaştırmak için serbest yüzeylerin meydana 

getirilmesi ve patlayıcı maddelerin bu yüzeye doğru iş görmeleri istenir. Delik kayaç yüzeyi 

ile 45°’lik açı yapacak şekilde açıldığında, kırılma kayaç yüzeyine dikey, yani en kısa yoldan 

olduğu için, patlayıcı madde sarfiyatı da azalır. Bu şekilde 4 veya 8 tane delik arın ortasında 

birleşecek şekilde açılarak ateşleme yapılırsa, orta yerde bir çukur meydana gelecektir. 

Madencilikte kayaç ortasında açılan bu çukura «orta çekme» denilir. Genel bir tanımla, 

tasarlanan delik geometrisine göre, istenen hacimda bir serbest yüzey oluşturarak, devam 

edecek olan patlamanın bu serbest yüzeye doğru olmasını sağlamak için gerçekleştirdiğimiz 

delme ve patlatma sistemlerine “Orta Çekme” denir. Orta çekme etrafında açılan deliklere ise 



Temel Madencilik Bilgileri 

177 

 

“Tarama” delikleri denir. Bunların ateşleme sırası ortadan kenara doğru olacak şekilde yapılır. 

Bu nedenle galeri sürme işlerinde muhakkak gecikmeli veya milisaniyeli kapsüller 

kullanılmalıdır. Ateşleme birbirini takiben olacağından, önce orta çekme delikleri, arkasından 

tarama delikleri patlayacağından galeri ilerleme randımanı artacak ve madde sarfiyatında da 

önemli ölçüde azalma olacaktır. Ancak kömürdeki patlatmalarda gecikmeli kapsül kullanımı 

mevzuat gereği yasak olduğu için sadece sıfır numara kapsül kulanılmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, patlatma daima bir serbest yüzey arayacak ve var olan ya da oluşturulan 

bir serbest yüzeye doğru hareket edecektir. Eğer bir serbest yüzey yoksa ya da 

oluşturulamamışsa kayaç yerini terk edemeyerek kilitlenecek, donacak veya boğulacaktır. 

Eğer bir serbest yüzey varsa ya da oluşturulmuşsa, patlatma tarafından üretilen gaz basıncı, 

çatlak açıklığına takoz etkisi yaparak çatlağın daha fazla ilerlemesini, dolayısıyla yaygın 

parçalanmayı sağlayacaktır.  

Orta Kesme yöntemlerini Açılı Kesme ve Paralel Kesme yöntemleri olarak iki ana grupta 

toplayabiliriz. 

Yeraltında patlatılacak aynada hazırlanacak delme-patlatma düzeni için, patlatma aynası genel 

olarak 4 bölümde incelenir. Bu bölümler Şekil 3.18.’de gösterildiği üzere, kesme delikleri, 

tarama delikleri, çevre delikleri ve taban delikleridir (Erkoç, 1990). 
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Şekil 3.18. Yeraltı patlatma aynasında delik tipleri 

 

Burada karışıklık yaratacak kavram tarama delikleridir. Yeraltı çalışmalarında tarama deyimi, 

esas kazıdan sonra yapılan sıyırma veya rötuş kazısına verilen isimdir. Patlatma aynasındaki 

tarama delikleri, kesme deliklerinin etrafındadır. Galeri kesitinin genişliğine göre ve 

hesaplanan yük aralığına göre birkaç sıradan oluşur. Çevredeki rötuş kazısı görevini  de çevre 

delikleri üstlenmiştir. Bir yeraltı patlatmasında, yeraltı gerilimleri gözönüne alınarak bir 

ateşleme sırası uygulanır. Tarama delikleri, kesme bölgesinin hemen civarında geometrik bir 

şekilde dağıtılır. Çevre deliklerine sıra geldiğinde ise, önce duvar bölgesindeki, sonra tavan 

bölgesi ateşlenir. Böylece elde edilen yüzeyler daha temiz olur. En son taban delikleri 

ateşlenir. Böylece tabanın yumuşak olması sağlanır.  Şekil 3.19.’deki ateşleme sırasına uygun 

gecikmeler verilir. 
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Şekil 3.19. Yeraltı patlatmasında deliklerin ateşleme sırası 

 

3.6.3.2.1. Açılı Kesme Yöntemleri 

Ülkemizde en yaygın kullanılan açılı orta kesme yöntemi V-cut (orta çekme, göbek çekme) 

denilen yöntemdir. Piramit, prizma, üçgen, yelpaze şekilli ve meyilli yüzey üzerinde çekilen 

orta çekmeler de açılı kesme yöntemleri arasındadır.  

 
V-Cut Orta Çekme: 

Delik boylarının, dolayısıyla ilerlemenin kısa olduğu uygulamalarda başarılıdır. Yöntemin 

kısıtlayıcı noktası, göbekteki iç açının minimum 60 derece olması çok önemlidir. Daha dar 

açılı delmelerde, kesme delikleri işlevini tam olarak göremez, kaya yapısında kilitlenme olur. 

Deliklerin istenilen doğrultuda delinmeleri çok önemlidir. Delik dipleri istenilenden açık 

olursa yük fazla olursa, patlatma verimli olmaz. Delik dipleri istenenden yakın olursa sirayet 

yolu ile ateşleme paterni bozabilir. Şekil 3.20, orta çekme yöntemini göstermektedir. 
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Şekil 3.20. Yeraltında orta çekme, V-cut yöntemi, plan görüntü. 

 

Yelpaze Çekme: 
 

Orta çekmenin asimetrik uygulamasıdır. 30-60° yatımlı tabakalarda uygulanır. Delikler 

ortadan itibaren bir tarafa doğru açılmakta ve taramalarda yine yelpaze şeklinde devam 

etmektedir. Delikler genellikle kısa kaldığından sol tarafa bir sıra deliğin daha açılması uygun 

olmaktadır. Delikler genellikle yatay olarak açılmaktadır. Galeri kesiti büyük ve bir atımdaki 

ilerleme mesafesi fazla, kayaç sert bir yapıya sahip değilse bu orta çekme yöntemi 

uygulanabilir (Şekil 3.21.). 
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Şekil 3.21. Yeraltında yelpaze çekme yöntemi 

3.6.3.2.2. Paralel Kesme Yöntemi 

Paralel. .Kesme Yönteminde, normal çaplı delikler kendilerinden daha büyük çaplı bir ya da 

birden fazla boş deliğin etrafına paralel olarak delinip şarj edilir. Bu delikler boş delik veya 

deliklerin sağladığı ilk serbest yüzeye doğru patlar. Büyük çaplı delikler patlayıcı ile şarj 

edilmezler ve ateşleme yönü için ilk serbest yüzeyi oluştururlar. Kesme bölgesinde, patlatılan 

deliğin, ortadaki boş deliğe ya da deliklere doğru ötelenmesinin gerçekleşmesi için yeterli 

sürenin verilmesi gerekir. Paralel Orta Kesme yöntemi, kesme bölgesinin aynanın herhangi 

bir bölgesinde de olmasına izin vermektedir. Zemin durumuna ve seçilen ilk kesme 

yöntemine göre karar verilir. Kesme bölgesi çevreye çok yakın yerlere de 

yerleştirilmemelidir. Çünkü bu bölgedeki yüksek enerji konsantrasyonu çevreyi örseler. Bir 

önceki atımdan kalan örselenmiş bölüme zarar vermemek ve yeni kesme deliklerinde delik 

kaybı yaşamamak için kesme bölgesinin yerini değiştirmek gerekebilir. Boş deliklerin 

delinmesi ise şöyle gerçekleşir: 

 Bir veya daha fazla boş delik delinir 

 Boş delikler mümkün olduğu kadar yakın delinir. Küçük sapmalar (Örneğin: 100 mm 

/1 m) kesmeyi ve tüm aynayı olumsuz etkiler. 
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Bu tip orta çekmeler dar galeri kesitlerinde kolaylıkla uygulanabildiği ve ilerleme miktarı 

fazla olduğu için önemli üstünlüğü vardır. Kayacın çok sert olmaması ve homojen olması 

istenir. Çok çatlaklı kayaçlarda uygulanamaz. Bu tip orta çekmelerde açılan delikler galeri 

ilerleme yönüne paralel olmaktadır. Bu husus ise, özellikle taban, tavan ve yan duvarlara 

yakın delik delinmesi halinde yardımcı donanıma gereksinme göstermektedir. Uygun bir 

patlatma sonunda gerçekleşen ilerleme, delik boyunun 95%, hatta uygun zeminlerde 

100%’ü civarındadır. Ancak ülkemizde operatörlerin v-kesme uygulamasına daha aşina 

olmasından dolayı, parallel orta kesme çok fazla uygulama alanı bulamamaktadır. 

Kömürdeki patlatmalarda gecikmeli kapsül kullanımı mevzuat gereği yasak olduğu için 

sadece sıfır numara kapsül kulanılmalıdır. 

3.6.4. PATLAYICI MADDE KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

KURALLAR 

3.6.4.1. Depolama 
 

a) Patlayıcı maddeler, kapsüller ve infilaklı fitil gibi ateşleme sistemleri, kanun ve tüzüklere 

uygun, temiz, kuru, rutubetsiz ve iyi havalandırmalı depolarda kilitli olarak korunmalıdır. 

b) Patlayıcı maddeler ve kapsüller birbirlerinden ayrı olarak depolanmalıdır, infilaklı fitil 

kapsül ile birlikte değil, patlayıcı maddelerle birlikte konulmalıdır. 

c) Patlayıcı maddeler ve ateşleme sistemlerinin yakınında, taşınmasında ve depo içerisinde 

sigara içilmemeli, açık alev çıkartılmamalıdır. 

d) Depo içerisinde metal aletlerle çalışmamalıdır. 

e)   Patlayıcı kutularını örselenmemeli, düşürülmemeli ve ve sürüklenmemelidir. 

f)   Patlayıcı kutu ve sandıkları üretim tarihine göre istiflenmelidir.  Kutu ve sandıklar depo 

içerisinde açılmamalıdır.  

g)   Açılmış kutular öncelikle tüketilmelidir.  

h)   Depo içerisinde atım öncesi patlayıcı kartuşu hazırlanmamalıdır.  

I)   Patlayıcı ve ateşleyici maddeleri başka malzemelerle birlikte taşınmamalıdır.  

i)   Patlayıcı maddeler ve kapsüller ayrı ayrı taşınmalıdır.  

j)   Bir seferde kullanılacak patlayıcı miktarından fazlası depodan çıkarılmamalıdır.  

k)  Patlayıcı maddelerde bozulma fark edildiğinde, kullanılmamalı ve yerinden kaldırmadan 

üretici firma ile temas kurulmalıdır. 
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3.6.4.2. Patlatma Öncesi Alınacak Önlemler 

a) Patlatma sahasına gerekli miktarda kapsül ve patlayıcı getirilmelidir. 

b) Mümkün olduğu sürece kapsüller ve patlayıcılar en son ana kadar ayrı ayrı korunmalıdır. 

c) Patlayıcılar deliklerin gerisine küçük miktarlar halinde dağıtılmalıdır. 

d) Her seferinde delik başına bir patlayıcı kutusu getirilmeli, boşalan kutu ve atıklar 

toplanmalı, yeni patlayıcı almaya giderken bunlar da artık biriktirme yerine bırakılmalıdır. 

Böylece delik başlarında karışıklık önlenecektir. 

e) Hangi ateşleme yöntemi kullanılırsa kullanılsın, yemlemenin patlayıcıya takılması, aynada 

deliğe doldurma aşamasında olmalıdır. 

f) Kapsüller yemleme kartuşunun içine zorla sokulmamalıdır. Kartuş içine öncelikle ahşap 

çubuk İle uygun derinlikte yuva açılmalıdır. 

g) Kapsül kartuşa yerinden çıkmayacak sıkılıkta takılmalıdır. 

h) Elektrikli kapsül kullanıldığında, kapsül kabloları kartuşa bir veya iki yerinden bağ 

yapılmalıdır. 

ı) Kapsül kabloları iletkenlerden ve akım kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kablo uçları 

dikkatli şekilde sıyrılmalıdır. 

i) Ateşleme sistemi yemleme kartuşuna takıldıktan sonra, kartuşa çok özen gösterilmeli, 

düşürülmemeli ve deforme edilmemelidir. 

3.6.4.3. Doldurma ve Sıkılama 

a) Patlama delikleri herhangi bir tıkanıklık olasılığına karşın, doldurma işlemi başlamadan 

önce kontrol edilmelidir. 

b) Delik çapı patlayıcı kartuş çapından daha büyük olmalıdır. Delik içerisine konan kartuşlar 

birbirleri ile temas etmelidir. 

c) Doldurma İşlemleri ateşçi tarafından veya denetiminde yapılmalıdır. 

d) Patlayıcıların kartuş ambalajı kesinlikle açılmamalıdır. 

e) Sıkılama çubuğu olarak sadece ahşap sopa kullanılmalıdır.  

f) Doldurma sırasında herhangi bir kartuş delik içerisinde takılırsa delici tijİ veya başka metal 

aletlerle müdahale edilmemelidir. Ahşap sopa ile kurtarmak mümkün olmadığında uygun 

sıkılama yapılmalı ve komşu deliklerin şarjı mümkünse arttırılmalıdır. 

g) Şarj alanı dış sıra delik noktalarına 30 metre mesafede çevrilmelidir. Bu alana görevli 

olmayan hiçbir kişi alınmamalıdır. 

h) Patlatmanın tüm aşamasında kapsül ve dinamit birbirinden ayrı tutulacak ve en az 45 cm 

mesafe bulunacaktır. 
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ı) Deliklere yemlenecek dinamit ve kapsül delik tabanına en az 45 cm mesafede anfo üzerine 

yastıklanmalıdır. 

i). Deliklere şarj yapılırken, şarj miktarı boyu son derece önemli olup sıkça kontrol 

edilmelidir. 

j) Delme-patlatma uygulamasında çalışacak personelin kıyafetleri ve ayakkabıları anti-statik 

ve bu amaca uygun olacaktır. “Patlatma mühendisi” çalışacak personelin kıyafet ve kişisel 

koruyucularını kontrol edecektir. 

 

3.6.4.4. Ateşleme 

Şok tüp ile ateşleme 

a) Eğer şok tüp kapsüllerin ateşlemesi elektrikli kapsüllerle yapılıyorsa yukarıda anlatılan 

güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. 

b) Şok tüplerin bütün bağlantıları ehliyetli bir ateşçi tarafından yapılmalıdır. 

c) Ateşçi, patlatma yapılıncaya kadar manyetoyu emin bir yerde saklamalıdır.  

Elektrikli ateşleme 

a) Kapsül ve bağlantı kabloları yeterli uzunlukta olmalıdır. Çok fazla bağlantı akım kaçağına 

sebep olacak kaynaktır. 

b) Tüm bağlantılar ateşçi tarafından yapılmalıdır. 

c) Islak ve sulu ortamlarda kablo bağlantıları bantla izole edilmelidir. 

d) Ateşçi manyeto kolu veya anahtarını ateşlemeyi yapıncaya kadar yanında bulundurmalıdır. 

e) Kablolar taşınırken yerde sürüklenmemelidir, bu kablo koruyucusunun zarar görmesine 

neden olacaktır. 

f) Kablolardaki düğümlenmeler, kablonun içten kırılmasına neden olacaktır. 

g) Kablolar, elektrikle çalışan aygıtların veya kabloların yanına yaklaştırılmamalıdır. 

h) Bağlantı kablosu olası kısa devrelere karşı test edilmelidir. 

i) Devre manyeto kullanılmadan önce patlatmaya uygun bir ohm metre ile test edilmelidir. 

Devre ölçüm cihazı, kullanıcılar arasında genel olarak ohmmetre olarak isimlendirilir. 

Elektrikli ateşlemede devre kontrolünde kullanılan cihazların patlatma işi için özel olarak 

üretilmiş olması lazımdır. 

j) Patlatmalarda kullanılan manyetolar, bu amaçla üretilmiş özel cihazlar olup, atım grubuna 

ani ve yüksek bir enerji dalgası göndererek kapasite dahilindeki bütün kapsüllerin sağlıklı bir 

şekilde ateşlenmesini sağlayan özel bir yapısı vardır. 
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k) Ateşlenmesine rağmen patlamayan elektrikli kapsüllerin uçları birbirine bağlanarak 

dışardan gelecek elektrik akımlarına karşı korumak amacıyla metal gövdeye bantlanmalıdır.  

 Ateşlemeden önce 

a) Ateşçi ateşleme hattına elektrik akımını vermeden önce bütün önemli güvenlik kurallarını 

yerine getirildiğinden emin olmalıdır. 

b) Açıkça anlaşılır bir sinyal verilmelidir. 

c) Patlama alanına girişler tamamen kontrol altına alınmalı, patlatmadan önce kimse bu alana 

sokulmamalıdır. Patlatma aynasının önünde kimsenin durmasına izin verilmemelidir. 

Ateşçinin ve patlatma sırasında saklanan kişilerin saklanacakları bölgeleri çok iyi seçmeleri 

gerekir. Patlatmada meydana gelen kazaların çoğu yanlış yer seçiminden meydana 

gelmektedir. 

 

Ateşlemeden sonra 

a) Patlatma sahasına atımdan hemen sonra girilmemelidir. Elektrikli ve elektiriksiz kapsül 

kullanıldığında en az 15 dakika beklenilmelidir. 

b) Geçerli bir süre geçtikten sonra patlatma alanında patlamamış, kesilmiş delikler veya 

patlamamış patlayıcı maddelerin olup olmadığı kontrol edilmelidir.  

c) Patlayıcı maddelerin ateşlenmesi sonunda meydana gelen tozun berteraf edilmesi için su 

fisketeleri yanında su dolu plastik sıkılama kartuşları kullanılarak çıkan tozu en aza indirmek 

mümkün olabilmektedir. Bu amaçla kullanılan sulu sıkılama kartuşları antistatik ve alev 

geciktirici özelliklere haizdir. 

 

Detonasyon sonrasi gazlar 

Patlama sırasında bütün patlayıcılar toksik gazlar üretir. Bu tür ürünler kimyasal olarak değil 

patlatma şartlarına göre sınıflandırılmışlardır. Bu nedenle gerekli havalandırma sağlanmalı ve 

patlatmadan sonra çalışma bölgesine dönerken gazın dağıldığından emin olunmalıdır. Yeraltı 

madenlerinde su spreylenmesiyle, çözülür gazların havada seyreltilmesi mümkündür. 

3.6.4.5. Kayıtların Tutulması 

Her bir patlatma sonrası en az şu bilgileri içeren bir patlatma raporu mutlaka doldurulmalıdır: 

1. Tarih, saat ve patlatma mühendisinin ve ateşçinin adı ve soyadı, 

2. Patlatma numarası, 

3. Türlerine göre kullanılan patlayıcı madde miktarları, kapsül sayısı 
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4. Ufalanma faktörü (yorum), 

5. Toplam gecikme zamanı (1. Delik ile son patlama arasında geçen süre), 

6. Delik çapı, boy, delik yükü, delikler arası mesafe, toplam delik sayısı ve gecikme dizaynı, 

7. Patlatma yeri, kömürde mi, yan kayaçta mı yapıldığı. 

8. Gaz sensörlerinden, patlatma sırası ve sonrasında çıkan gazların miktarı 

3.6.4.6. Yeraltı Patlatmalarında Unutulmaması Gereken Kritik Noktalar 

1- Yeterli serbest yüzey sağlayabilmek için orta çekme yönteminde göbekteki iç açının 

minimum 60 derece olması gerekmektedir. 

2- Kesit genişliğinin 2/3 ünden fazla ilerleme hedeflenmemesi gerekir. 

3- Beam teorisine göre, ayna yüksekliğinin %70 ininden uzun delinen patlatma delikleri, 

enerjinin boşa harcanması ve iş görmezliğe sebep olmaktadır. 

4- Ülkemizdeki yasal mevzuata göre patlayıcı maddenin boyu delik derinliğinin yarısını 

geçemez. Artan boşluk sıkılama malzemesi ile doldurulur. Sıkılama malzemesi olarak 

kum-kil karışımı kullanılmalı, tercihen sulu sıkılama kartuşu kullanılmalıdır. Kömür 

parçaları istemsiz yanma ve ateşlenmeye sebep olabilecği için asla kullanılmamalıdır. 

5- Ülkemizdeki yasal mevzuata göre yanıcı ve parlayıcı gazlar bulunan, tozların yanması ve 

patlaması tehlikesi olan ocaklarda fitille ateşleme yapılamaz. 

6- Gecikmeli kapsüller kömür ocaklarında ancak taş içerisinde yapılan ateşlemelerde 

kullanılabilir. Kömür ocaklarında ani grizu çıkmasından kuşkulanılıyorsa veya lağımlar 

kömür damarına yaklaşıyorsa gecikmeli kapsül yerine emniyetli kapsül kullanılır. Kömür 

ocaklarında lağımlar yalnızca elektrikli kapsülle ateşlenebilir. Alimünyum kovanlı kapsül 

kullanılamaz. 

7- ABD mevzuatına göre kömürde yapılan atımlarda delikler arası veya serbest yüzeye olan 

uzaklık 60cm’den, taşta sürülen galerilerde 46cm’den daha az olamaz. Ülkemizdeki 

mevzuatta böyle bir zorunluluk olmayıp genel uygulama 30cm’den az mesafe olmaması 

şeklindedir. Birbirine yakın deliklerde, bir önceki sırada patlayan delik, bir sonraki sırada 

patlaması gereken delikteki patlayıcı maddeyi sıkıştırarak yoğunluğunun artmasına, 

patlamaya duyarlılığının azalmasına yol açar, dolayısı ile bazı delikler patlamayabilir. 

Ayrıca, birbirine yakın deliklerde sirayet patlaması da olabilir. Sirayet patlamasını 

engellemek ve verim alabilmek için ABD mevzuatındaki mesafelere uyulması 

önerilmektedir. 

8- Taşta hariç, kömürde yapılan patlatmalarda bir deliğe koyulan patlayıcı madde miktarı 

1.36kg ı geçemez. 
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9- ABD mevzuatına göre, bir seferde 20 den fazla deliğin patlatılması önerilmez. Ülkemizde 

bu sınırlama olmamasına rağmen ABD mevzuatına uymakta fayda vardır. 

3.7. PATLATMALARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ 

Delme-Patlatma her ne kadar madencilik faaliyetlerinde, ardaşık maliyet kalemlerini 

doğrudan etkileyen ve ekonomik- verimli madencilik yapabilmek için hayati önem taşıyan 

konulardan biri olsa da, amaca uygun yapılmadığı durumlarda, çevredeki yerleşim yerleri, 

binalar, yapılar, insanlar, hatta bitkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu etkiler 

genellikle 4 alt başlıkta incelenebilir: 

i) Taş savrulması, ii) Hava Şoku, iii) Toz Emisyonu, iv) Titreşim 

Bu etkiler arasında en çok şikayetçi olunan patlatma kaynaklı titreşimlerdir. Çünkü, patlatma 

kaynaklı titreşimler doğası gereği deprem dalgaları ile aynı özellikler taşırlar. Bu sebeple, 

çevre yerleşim yerlerinde insanlar üzerinde depremin yarattığı etkiyi yaratabilir. Ayrıca 

kontrolsüz yapılan patlatmalardan kaynaklı titreşim dalgaları, en az deprem dalgaları gibi 

tahripkar olabilir. 

3.7.1. TAŞ SAVRULMASI 

Patlatma için hazırlanan deliklerde sıkılama işlemi iyi yapılmazsa, yani patlayıcı madde kaya 

kütlesi içerisinde yeterince hapsedilmezse, patlatma reaksiyonu sırasında oluşan yüksek 

basınçlı gazlar atmosfere erken kaçar ve bu esnada bazı kayalar kütleden ayrılarak uzaklara 

savrulabilir. Taş savrulması olarak alandırılan bu olayın önüne geçmek için,  delik 

içerisindeki sıkılama mesafesinin en az dilim kalınlığı kadar olması gerekmektedir. Uygun 

çap ve boyutta hazırlanan deliklerde, patlayıcı maddenin kaya içerisinde homojen olarak 

dağıtılması sağlanmalıdır. Sıkılama malzemesi olarak tercihen kırmataş kullanılmalıdır. Delik 

geometrisi iyi tasarlanarak deliklere uygun yük verilmeli ve gecikmeli ateşleme sistemi 

kullanılmalıdır. Yurtdışında Blastmat adı verilen battaniye ile patlatma grubunun örtülmesi, 

taş savrulmasını önemli ölçüde engeller. Araç lastiklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan 

örtüler de kullanılmaktadır. 

3.7.2. HAVA ŞOKU 

Patlatma olayında infilakın gelişimi esnasında oluşan reaksiyon ürünü gazlar atmosfere kaya 

çatlaklarından hızla boşalırken önemli ölçüde gürültü oluştururlar. Gerekli tedbirlerin 

alınmaması, gürültü düzeyinin hava şoku dalgalarına dönüşerek çevre yerleşim yerlerindeki 
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yapılara, insanlara zarar vermesine neden olabilir. Bazı ateşleme sistemleri, örneğin infilaklı 

fitil, hava şokuna sebebiyet verebilir. Bu tür ateşleme sistemlerinin kullanılması durumunda, 

gecikme rölelerinin üstünün toprakla kapatılması ya da blastmat denilen patlatma grubunu 

örten battaniye kullanılması hava şokunu önemli ölçüde engellemektedir.  Bunun dışında, 

patlayıcı maddenin kaya içerisinde homojen dağıtımı, uygun sıkılama malzemesi ve miktarı 

kullanımı, gecikmeli ateşleme sistemi kullanılması hava şokunu kontrol edebilmek için 

önemlidir. Gaz çıkılına neden olabilecek kırıklı çatlaklı jeolojik yapıda hazırlanan patlatma 

gruplarında, patlatma sırasında hava şoku olması ihtimali daha yüksektir.  Bu sebeple, 

yukarıda yazılan önlemlere daha dikkat etmek gerekir. 

3.7.3. TOZ EMİSYONU 

 Patlatma kaynaklı toz emisyonunu modellemek için i)patlatma paterni, ii)yıllık patlatma 

sayısı, iii)genellikle günün hangi saatinde patlatma yapıldığı, iv)imalat haritası (patlatmaların 

yapılacağı alan) bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Patlatma sonucu oluşan toz emisyonlarının 

%80’inin 10 mikrondan büyük partiküllerden meydana geldiği ve patlatmadan sonra hemen 

çökeleceği, geriye kalan %20’sinin ise 10 mikrondan küçük partiküllerden meydana geldiği 

ve havada asılı kalarak atmosferde yayıldığı kabul edilmektedir. Patlatma kaynaklı toz 

emisyonunun patlatmanın yapıldığı noktada yoğunlaştığı ve bu alandan uzaklaştıkça çok hızlı 

bir şekilde azaldığı bilinmektedir. Yeraltı işletmelerde toz emisyonu, işçi sağlığı açısından çok 

önemlidir. Son dönemde yeraltında kullanımı yaygınlaşan sulu sıkılama kartuşları, toz 

emisyonunu önemli ölçüde azaltmaktadır. 

3.7.4. PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİM DALGALARI 

Patlamalı kazı işlerinde patlamanın asıl amacı kayayı kırarak gevşetmek veya ötelemektir. 

Çoğu patlamanın bu amacı oldukça etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi tartışılabilir. Ancak 

detonasyon sürecinde kayaya uygulanan enerjinin önemli bir kısmı, sismik dalga şeklinde 

verimsiz ‘atık’ enerjiye dönüşür. Bu enerji patlatma kaynağından uzaklaşarak ihmal edilebilir 

düzeyde tamamen sönünceye kadar uzun bir mesafe kat edebilir. Bu zaman sürecinde, kaya 

yapılarında ve binalarda önemli hasarlara ve yerleşim yeri sakinlerinin ise, tedirgin olmasına 

neden olabilir. Patlamadan kaynaklanan çevresel problemler, çeşitli şikâyetlerle birlikte 

patlayıcı madde enerjisinin tamamının parçalama ve öteleme işinde kullanılmadığının da bir 

göstergesi olmaktadır. Patlamadan kaynaklanan çevresel etkiler; patlama sırasında ortaya 

çıkan enerjinin parçalama ve/veya öteleme işlemlerinden arta kalan kısmının kaya içerisinde 

veya atmosferdeki hareketlerinden meydana gelmektedir. Bu durum dikkate alındığında 
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çevresel etkilerden arındırılmış veya en aza indirilmiş bir patlama tasarımı aynı zamanda 

patlayıcı enerjisinin de en iyi şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Patlama anında 

yaratılan titreşiminin, uzak mesafelere ilerlemesi ise, patlatılan delik şarjı ile bina arasındaki 

kaya yapısının ve jeolojisinin bir fonksiyonudur. Patlayıcılar, kısa mesafelerde öncelikli 

olarak gövde dalgalarını oluşturmaktadır. Gövde dalgaları küresel hareketlerle başka kaya 

tabakası, toprak veya yüzey tabakasına rastlayıncaya kadar ilerlemektedir. Bu kesişimde ise 

makaslama ve yüzey dalgaları oluşmaktadır. Düşük mesafelerde bu üç dalga tipi de aynı 

anda gelmekte ve dalga tanımlaması zorlaşmaktadır. Uzun mesafelerde ise daha yavaş olan 

kesme ve yüzey dalgaları, basınç dalgalarından rahatlıkla ayırt edilebilmektedir. Bu üç dalga 

tipi, içinden geçtikleri kaya yapısına göre değişik özellikler göstermektedir. Bunun 

sonucunda, yüzeydeki yapılar ya da kaya her dalga tipine göre farklı bir şekilde 

deformasyonlar göstermektedir. Kısacası; basit bir tanımla patlatma sonrası yayılan 

dalgalardan dolayı yaratılan yer hareketleri durgun bir suda duran kâğıttan bir kayığın, suya 

atılan bir taşın yarattığı dalgalar dolayısıyla göstereceği hareketlerine benzetmek 

mümkündür. Söz konusu hareketin hızı, frekans ve ivmesi, olaşacak hasarlar açısından; 

cismin doğal frekansıyla birlikte son derece önem taşımaktadır. Patlatma kaynaklı titreşim 

dalgalarının oluşum ve yayılma mekanizmasını anlayabilmek için dalga olayını genel olarak 

incelemek faydalı olacaktır. 

3.7.4.1. Dalga Olayına Genel Bir Bakış 

Elastik dalgalar, enerjinin ortamdaki bir noktadan diğerine taşınmasını temsil ederler. Bu 

yüzden ortamın sakin durumunu bozan bir ilk hareket olmalıdır; bazı kuvvetler ortamın denge 

durumunu bozacak yeni bir enerji vermelidirler. Eğer ortam elastik değilse, enerjiyi soğurur 

ve sadece bastırılan dalgalar ortamda oluşur. Eğer ortam elastik ise, kuvvetlerin hareketi, 

ortamın yakınındaki diğer bölgelerin de hareketsiz durumdan salınmaya geçmelerine neden 

olur (tıpkı yay-kütle sistemi gibi). Ortamın elastisitesinden dolayı, salınım hareketi bir 

elemandan diğerine iletilir ve dalga hareketinin ortamda yayılmasını sağlar.  

 

Dalga olayının birkaç önemli yönü vardır. Hatırlanması gereken en önemli unsur, dalga 

hareketi sırasında herhangi bir hacimsel hareket (bulk movement) ya da cismin bir yerden 

başka bir yere transferinin olmayışıdır. Ortamdaki parçacık bileşenleri sadece çok sınırlı bir 

yol içerisinde salınır ve/veya dönerler; ortamdan uzaklaşmazlar (taş atılmış bir göldeki mantar 

parçacığının hareketini düşünün). Bu gerçek iki tip hız tarifinin yapılmasını gerekli 

kılmaktadır: 
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Dalga  hızı (wave velocity) veya faz  hızı (phase velocity): Yerdeğiştirme hareketinin ortamda 

hangi hızla yayıldığını gösterir. 

Parçacık hızı (particle velocity): Dalga enerjisi geçerken, parçacığın denge durumundan 

hangi hızla salındığını gösterir. 

 

Dalga hareketi ilerlerken yayılma trendi gösterir. Bu durum, dalga cephesinde birim alana 

düşen enerji içeriğine geometrik etkilerin etki etmesine neden olur. Mükemmel elastik bir 

ortamdaki nokta kaynak, küresel dalga üretir. Bu dalga cephesinin alanı r2
 ile artar (r, 

kaynaktan uzaklık), birim alana düşen enerji, 

r
-2

 oranında azalır. Çizgisel kaynaktan ise silindirik dalgalar ürer; dalga cephesinin alanı r ile 

artar, birim alana düşen enerji r -1
 oranında azalır. Eğer kaynak çok uzakta ise, düzlem dalga 

ürediğini varsayarız. Bu durumda, küresel ve silindirik durumlarda olan geometrik yayılım 

etkisi yoktur. 

 

Doğada mükemmel elastik ortam yoktur. Bu sebeple, dalga yayılımı sırasında başka enerji 

kayıpları da vardır. Bunlar soğrulma kayıplarıdır, dalga genliğinin mesafe ve/veya zamanla 

sönümlenmesidir. Bu tip kayıplar genellikle exponentialdir. 

 

Dalga hareketi, geçici (transient), periodik (periodic) ya da rastgele (random) olabilir. Geçici 

hareketler, ortamın ani uyarılmaları karşısındaki karakteristiği olup zamanla çabuk 

sönümlenirler. Periodik hareket doğada, belli zaman aralıklarında tekrar eden hareketlerdir. 

Yerdeğiştirme-zaman ilişkisi kendi kendini tekrar etmektedir. Harmonik hareket, buna en 

basit örnektir ve sinuzoidal fonksiyonlarla (sine ve cosine) ifade edilir. Rastgele harekette 

yerdeğiştirme-zaman paterni asla kendi kendini tekrar etmemektedir. Rastgele dalga 

hareketinin en yaygın örneği gürültüdür. Anlık genlikler sadece istatistiksel temelde tahmin 

edilebilirler. 

 

Buraya kadar anlatılan kavramlara analitik bir yaklaşım getirebilmek ve bazı önemli tanımları 

yapabilmek için: 

Yer değiştirme “D”’nin, biçim değiştirmeden, “x” yönünde, sabit “v” hızıyla ilerlediğini 

düşünelim. Bu durumda, D,  hem mesafe “x” in, hem de zaman(t) ın fonksiyonudur. Genel 

ifade: 

D(x,t)=D(x-vt)             (1) 

X’in ∆x, t nin de ∆t kadar arttığını düşünelim. Bu durumda (1) eşitliğinin sağ tarafı 
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D(x+∆x-v(t+∆t)              (2) 

olur. 

Biçim değişikliği olmadığını varsaymıştık. Bu durumda (1) ve (2) nin eşit olması için 

∆x=v∆t               (3) 

olmalıdır. 

Bu fonksiyonun en basit örneği harmonik dalgadır. 

D(x-vt)=Asink(x-vt),             (4) 

A: dalganın maksimum genliği 

k: 1/mesafe biriminde bir parametre, argümanları birimsiz yapmak için 

k parametresinin fiziksel bir yorumu vardır. Verilen bir mesafe, x, için dalga kendini 2π 

artırımlarla tekrar eder. 

K(x-vt1)=k(x-vt2)+2 π             (5) 

kv(t2-t1)=2 π              (6) 

Hareketin kendini tekrarlamaya başlaması için gerekli zaman titreşimin periyodudur (T). 

(t2-t1)=T              (7) 

Peryodun birimi saniye/devir dir. Peryodun tersi frekanstır. Birim zamandaki devir sayısıdır, 

birimi Hertz dir ya da devir/saniye. 

T= 2 π/kv bulunur.             (8) 

T= /v                (9) 

eşitliğini önceden biliyoruz. Burada λ, dalga boyudur. Bu durumda  

 =2π/k yazılabilir            (10) 

ve k parametresi dalga boyu ile ilişkilendirilmiş olur ki dalga sayısı (wave number) adını 

alır. Eşitlik 8 yardımıyla 

kv=2 πf=w                       (11) 

bulunur. w: açısal frekanstır. Birim zamanda radyan olarak titreşim miktarını tanımlar. 

D(x-vt)=Asin(kx-wt) yazılabilir.         (12) 

D(x-vt) = A Sin (2πx/  – 2πft)        (13) 

D(x-vt) = A Sin 2π (x/  – ft)           (14) 

D(x-vt) = A Sin 2π (x/  – t/T)        (15) 

Eşitlik 14 ve 15, en çok ilgilendiğimiz dalga parametrelerini temsil ederler; dalga boyu, 

frekans ve periyot. 

Faz açısı, “φ”, sinüs fonksiyonuna eklenebilir: 

D1= A Sin k(x-vt)          (16) 

D2= A Sin [k(x-vt) + φ]         (17) 
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Eşitlik 17, D1 in “φ” radyan kadar yer değiştirmesi ile D2 nin oluştuğunu göstermektedir. Eğer 

“φ” = 2π, 4π..vb ise, yerdeğiştirme dalga boyunun tümlevidir ve dalgalar “faz içindedir” (in 

phase) denir. . Eğer “φ” = π, 3π..vb ise, dalgalar “180 derece faz dışındadır” (out of phase) 

denir. 

İki dalga katarının süperpose olması durumundaki olaylar: Ritim frekansı (Beat frequency) ve 

duran dalgalar (standing waves). 

Ritim frekansı: Farklı frekanslara sahip iki harmonik hareket süperpoze olduğunda, harmonik 

olmayan bir hareket oluşur.  Böyle bir durumda hareket denklemi iki harmonik fonksiyonun 

toplamı şeklinde yazılır. Aynı yönde ilerleyen, aynı genlikli fakat farklı frekans ve hızlı iki 

harmonik dalganın süperpose olmasıdır.  (Simulasyon) 

B= A[cos(k1x-w1t) + cos(k2x-w2t)]          (18) 

Bu dalga ritim (beat) frekansında titreşim yapar. Bu iki kaynak frekans arasındaki farktır ve 

aşağıdaki gibi ifade edilir: 

fb=1/Tb=w1- φ1 / 2π           (19) 

Standing waves (durağan dalgalar): Farklı yönde ilerleyen, aynı genlikli, aynı frekans ve 

yayılma hızlı iki harmonik dalganın süperpose olmasıdır.  (Simulasyon) 

S=Acos(kx-wt)+Acos(kx+wt)         (20) 

S=2Acos(2 πkx)cos(wt) 

Özetle: 

Harmonik ya da sinuzoidal hareket, titreşim hareketinin en basit formudur. Matematiksel 

olarak aşağıdaki gibi tanımlanır: 

Yer değiştirme D  =      A Sin (wt- φ)       (21) 

Hız   D’ =    wA Cos(wt- φ)       (22) 

İvme   D’’=  -w
2
A Sin(wt- φ)       (23) 

D: t zamanındaki yer değiştirme 

A: yerdeğiştirmenin maksimum değeri, genlik (sıfırdan maksimuma) 

w: açısal frekans 

φ: faz açısı 
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Şekil 3.22. Sinuzoidal hareket 

 

Harmonik hareketin alternatif matematik ifadesi exponential fonksiyondur: 

D=Ae
iwt

           (24) 

e
iwt

=Cos wt +iSinwt          (25) 

3.7.4.2. Dalgaların Süperpozisyonu 

Dalgaların süperpozisyonunu anlatabilmek için ters yönde hareket eden Gaussian dalgaları, 

yapıcı ve yıkıcı girişimler, durağan dalga ve ritm dalgalarından bahsedilecektir. 

3.7.4.2.1.Ters yönde hareket eden iki Gaussian dalgası 

 
Şekil 3.23.  Gaussian dalgaları 

 

X 

0 

A 

π 2π 3π 

wt 
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Şekil 3.23. de, bir tel üzerinde, ters yönde hareket eden iki Gaussian dalgası görülmektedir. X 

ekseni zaman, y ekseni genliktir. Birbirlerini bozmadan geçip giderler, net yerdeğiştirme iki 

bireysel yerdeğiştirmenin toplamıdır. Tel, dispersif değildir yani tüm frekanslar aynı hızda 

seyahat ederler, çünkü Gaussian dalgalar ilerlerken şekil değiştirmezler. Eğer ortam dispersif 

olsaydı, dalgalar şekil değiştirirdi. 

 

 3.7.4.2.2.Aynı yönde hareket eden iki sinüs dalgası: Yapıcı ve Yıkıcı girişimler 

Bir tel üzerinde aynı yönde hareket eden, aynı genlikli, frekanslı ve dalga boylu, iki dalga 

düşünelim. Süperpozisyon prensibine göre, net yerdeğiştirme: 

 

 

Formülünden hesaplanır. Görüldüğü gibi genlikler faza bağlıdır. İki dalga faz içinde ise (in-

phase, phi= 0, 3π, 5π..), yapıcı girişime neden olurlar, toplam genlik, bireysel genliklerin 2 

katı olur. Eğer iki dalga karşılaştıklarında faz dışında kalırlarsa(out-of phase, phi=2π, 4π..), 

yıkıcı girişim olur, birbirlerini sönümlendirirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.24. Aynı yönde hareket eden iki sinüs dalgası 

 

Şekil 3.24.’de aynı yönde ilerleyen iki sinuzoidal dalga görülüyor. İki dalga arasındaki faz 

farkı, zaman artışı ile değişmektedir. Bu yüzden yapıcı ve yıkıcı girişimler seçilebilir. Mavi 

ile çizilen dalga, toplam, superpoze olmuş dalgayı gösterir. İki gri dalga faz içinde 

olduklarında toplam genlik çok büyük olmaktadır. Faz dışında olduklarında ise, toplam 

genlik sıfırlanır, birbirlerini sönümlendirirler. 
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3.7.4.2.3. Ters yönde hareket eden iki sinuzoidal dalga; durağan dalga oluşumu 

Seyahat eden dalgalar bir noktadan diğerine hareket ederken, durağan dalga yerinde titreşir 

gibi görünür. Bir tel üzerinde ters yönde hareket eden, aynı genlikli, frekanslı ve dalga boylu 

iki dalga düşünelim. Süperpozisyon prensibini kullanarak toplam yerdeğiştirme aşağıdaki gibi 

bulunur; 

 

Bu dalga seyahat eden bir dalga değildir, çünkü pozisyon ve zaman bağımlılığı ayrılmıştır. 

Telin yer değiştirmesinin genliği 2ymsin kxdir. Bu genlik tel boyunca hareket eden genlik 

değildir, yerinde durur ve yukarı aşağı cos wt’ye göre salınır.   

 

 
Şekil 3.25. Durağan dalga oluşumu 

 

Şekilde seyahat eden iki dalgadan durağan dalga oluşumu görülmektedir. Eğer iki sinusoidal 

dalga aynı frekans ve aynı genlikle, aynı ortamda ters yönde ilerliyorsa, süperpozisyon 

prensibine göre, ortamın net yerdeğiştirmesi iki dalganın toplamıdır. İki dalga, 180° out-of-

phase ise birbirlerini sönümlendirir, in-phase olduklarında ise toplanırlar. İki dalga ters yönde 

ilerleyip birbirleri içinden geçtikleri için net sonuç sıfır ve maksimum arasında değişir. Bu 

patern, basitçe bir salınım paternidir, sağa sola hareket yoktur. 

 

3.7.4.2.4. Farklı frekanslarda iki sinüs dalgası: ritm dalgaları (beats) 

Aynı genlikte, aynı yönde hareket eden iki sinüzoidal dalga düşünelim. Bu iki dalga, farklı 

frekans ve dalga boylarına sahip olsun fakat aynı faz hızında hareket etsinler. Süperpozisyon 

prensibine göre, sonuç parçacık yerdeğiştirmesi aşağıdaki gibidir: 
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Bu sonuç yerdeğiştirme hareketi, iki seyahat eden dalganın çarpımıdır. Bir kısmı sinüs 

dalgasıdır; ortalama f = ½(f1 + f2) frekansı ile salınır. Bu frekans dinleyicinin algıladığı 

frekanstır. Diğer kısım cosinüs dalgasıdır; fark frekansında,  f = ½(f1 – f2), salınır. Bu terim, 

dalganın genlik zarfını kontrol eder ve ritimlerin algılanmasını sağlar. Ritm frekansı, fark 

frekansının iki katıdır, fbeat = (f1 – f2).  

 

 
Şekil 3.26. Ritm dalgası 

 

Şekilde, sağa doğru hareket eden farklı frekanslara sahip iki dalga görülmektedir. Sonuç 

dalga aynı yönde ve aynı hızda iki bileşke dalga gibi hareket eder. Ritm dalgası ortalama 

frekansta salınır ve genlik zarfı fark frekansına göre değişir. 

3.7.4.3. Patlatma Titreşimlerini Biçimlendiren Etmenler 

Kaya kazısı amaçlı yapılan patlatmaların titreşim dalgası üretme özellikleri, açık işletme ve 

yeraltı patlatmalarında benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir.  

 Açık ve yeraltı patlatmalarında çoklu nokta kaynak vardır, yani birden fazla delikten 

oluşan bir patlatma grubundan kaynaklanır.  Açık işletmelerde basamak boyları 15-20m 

arası değiştiği için, derinliklerin sığ olmasından dolayı düşük frekanslı (uzun dalga boylu) 

dalgalar ürer. Delik derinliklerinin sığ olması daha çok miktarda yüzey dalgalarının 

üremesine neden olur. Yüzey dalgaları en tahripkar dalgalardır. Genlikleri yüksek, 

frekansları düşüktür. Binaların doğal frekansları ile genelde uyumlu oldukları için, açık 

işletme patlatmalarından kaynaklanan titreşim dalgalarının çevre yapıları rezonansa 
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sokma ihtimali yüksektir. Bu durumda, örneğin yapının temelinde ölçülen dalganın 

genliği, üst katlarda rezonans etkisi ile birkaç kat artabilir. Bu sebeple, açık işletme 

patlatmalarından kaynaklanan yüzey dalgalarının en aza indirilmesi önemlidir.  

 Yeraltı işletmelerinde de çoklu nokta kaynak vardır. Delikler yüzeyden derinde delindiği 

için, etkili olan patlatma kaynaklı cisim dalgalarıdır. Cisim dalgaları yüksek frekanslı ve 

düşük genliklidir. Bu sebeple yüzey dalgaları kadar tahripkar değillerdir. Uzun yıllardan 

beri devam eden araştırmalarda, açık işletme patlatmalarının çevre yapılara olan zararları, 

yüzey dalgası üretme özelliklerinden dolayı daha fazla olduğu için, patlatma 

titreşimlerinin en aza indirilmesi çalışmaları genellikle açık işletmelerde yapılmaktadır. 

Ancak, yeraltında yapılan patlatmaların ürettiği cisim dalgaları da, yeraltındaki tahkimat 

sistemine zarar verme, kayalarda deformasyonu arttırma potansiyeline sahiptir. Bu 

sebeple, açık işletme patlatmaları gibi, yeraltı patlatmalarının da kontrollü yapılması 

büyük önem taşımaktadır. 

 Açık ve yeraltı patlatmalarında titreşim dalgalarının üremesinde etkili olan bir diğer faktör 

de patlayıcı-kayaç etkileşimidir. Patlama sonucu kayacın parçalanma ve deforme olma 

özelliği, patlama ile ortaya çıkan enerjinin ne kadarının elastik dalga yayılımında 

kullanılacağını belirler. 

 Patlatmanın yapıldığı kaya biriminin patlama ile ortaya çıkan sismik enerjiyi öteleme 

özelliği bir diğer faktördür. Örnek: Kömür tabakası içinde yapılan patlatma sonucu oluşan 

sismik dalgalar kömür tabakası içinde kalarak yönlenmiş dalgalar oluştururlar. Bu durum 

yönlenmiş dalgaların çok uzak mesafelere taşınmasına neden olur.  

 Patlatma parametreleri, titreşim dalgalarını oluşumunda önemli rol oynar: 

 Delik sayısı 

 Deliklerde atılan patlayıcı miktarı ve tipi 

 Deliklerin derinliği 

 Delik tasarımı 

 Gecikme 

 Ayna etkisi  

 Başka bir parametre, patlatma noktası ile hedef arasındaki uzaklıktır. Buradaki hedef, 

titreşimin en aza indirilmesi istenen yerdir. Sismik dalgaların soğrulması ve yüzey 

dalgalarının dispersiyonu katedilen uzaklığa bağlıdır. 
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 Jeolojinin etkisi: Katedilen jeolojik birimlerin elastik özellikleri (hız, yoğunluk, 

soğurganlık vb) ve jeolojik yapı (temel kaya derinliği, ortamın fay durumu, tabakalanma 

sistemi, tektonizma vb) 

 Hedefin jeolojik özellikleri: Kayaçların fiziksel özellikleri ve yeraltı yapısının durumu. 

 Patlatma kaynaklı titreşim dalgaları, birbirlerine göre gecikmeli olarak hedef noktasına 

ulaşır. Bu gecikmelerin sebepleri şunlardır: 

a- Yer bağımlı gecikmeler: 

-Patlatma delikleri ile hedef arası uzaklıklar 

-Deliklerin tasarımı  

Değişik fazlara ait sismik dalga hızları (yüzey dalgaları, cisim dalgaları, direkt dalgalar, 

kırılma dalgaları, yansımalar,  tekrarlı yansımalar ..vb). 

b- Gecikme elemanları ile sağlanan kontrollü patlatmalar. 

Bu gecikmeler, kontrollü patlatma tasarımında kullanılarak, hedef noktada titreşimlerin en aza 

indirilmesi sağlanabilir. 

3.7.4.4. Patlatma Kaynaklı Titreşim Dalgaları Tipleri 

Patlatma anında çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu enerjinin bir kısmı kayaçların 

parçalanması için kullanılırken, kalan kısmı ise ortamın özelliklerine bağlı olarak yer 

içerisinde elastik dalgalar şeklinde yayılır. Sismik dalgalar olarak bilinen bu elastik dalgalar, 

kırılma, faylanma ve diğer jeolojik etkiler nedeniyle kaynaktan uzaklaşacak şekilde tüm 

yönlere doğru farklı türlerde yayılırlar. Bu sırada iki tür dalga açığa çıkar. 

Bunlar; 

• Cisim dalgaları 

• Yüzey dalgaları 

Cisim dalgaları, kaynaktan bütün yönlere doğru yayılarak, yer içerisinde yayılırlar. Yüzey 

dalgaları ise hemen hemen yerkürenin yüzeyine paralel bir şekilde yayılırlar. Her ne kadar 

yüzey dalgası hareketi, yerin belirli bir derinliğine kadar inse de bu tip dalgalar yer içine 

doğrudan yayılmazlar. Yapısal çalışmalarda hacim dalgalarına paralel olarak yüzey 

dalgalarından da geniş ölçüde yararlanılması yaklaşık altmış yılı aşan bir zamandan beri 

süregelmektedir. Yüzey dalgaları yerin içinden geçerek enerji yaymaksızın yerin yüzeyine 

paralel yayılan sismik dalgalardır. Genlikleri ve enerji yayılımının çoğu derinlikle azalır, 

yaklaşık olarak bir dalga boyuna eşittir. Yüzey dalgası çalışmalarında, periyodun bir 
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fonksiyonu olarak grup varış zamanları, faz açısı ve genlik belirlenmeye çalışılır. Bu 

parametreler, kabuk ve üst-manto yapısının, deprem 

kaynak mekanizmalarının ve yerkürenin elastik özelliklerinin incelenmesinde önemli bir veri 

grubu oluştururlar. Sismik yüzey dalgası çalışmaları, son otuz yıl içinde hızlı bir şekilde 

gelişmiştir. Sismogramlar yüzey dalgalarının P ve S dalgaları gibi kısa dalgacıklar olmadığını, 

zaman ve uzayda yayıldığını göstermektedir. Patlamalarda ortaya çıkan yüzey dalgaları da, 

çevre yapıların rezonans frekansları ile uyumlu oldukları için tahripkar dalgalardır ve titreşim 

kontrolü çalışmalarında en aza indirilmesi gereken dalgalardır. 

 

 

Şekil 3.27. Yüzey dalgaları hızının ilerleme yönü 

 

 

Şekil 3.28. Yüzey ve cisim dalgalarının odak noktasına yakın istasyonlarda elde edilen 

sismogramlardaki kayıt görüntüsü 
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Şekil 3.29. Yüzey ve cisim dalgalarının odak noktasına uzak istasyonlarda elde edilen 

sismogramlardaki kayıt görüntüsü 

 

Yüzey dalgaları cisim dalgalarına göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür 

ve daha çok hasara neden olurlar. Yüzey dalgaları enerjilerin daha büyük olmasından ve 

geometrik yayılmalarından dolayı cisim dalgalarına göre sismik kayıtlarda baskındır. Bunun 

yanı sıra, yüzey dalgaları cisim dalgaları gibi üç boyut da değil, yüzey tarafından 

yönlendirilerek, iki boyut da hareket eder. Bundan dolayı, genlikleri mesafeye bağlı olarak 

daha yavaş azalır ve kayıtlarda daha baskındır. Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha 

büyük olan Rayleigh dalgaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. 

3.7.4.4.1. Cisim Dalgaları 

P ve S dalgaları olmak üzere iki tip cisim dalgası vardır. 

P- Dalgaları 

Cisim dalgalarının ilk türü olan P dalgaları birincil dalgalar olarak da adlandırılır. Bu dalga 

türü sismik dalgaların yer içerisinde en hızlı ilerleyen dalga türdür. P dalgaları, katı ve sıvılar 

içerisinde ilerleyebilirler. Kayaç içerisindeki hareketleri sıkışma ve genişleme şeklindedir. 

Parçacık hareketi ise dalganın ilerleme yönü ile aynıdır. 

 

 
Şekil 3.30. P dalga hızı ilerleme yönü 
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P dalga hızı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir; 

 

formülü ile hesaplanabilir. 

Vp= P- dalga hızı (m/sn) 

 =Dalga boyu 

 = Sıkışmazlık modülü (N/m2) 

ρ =Yoğunluk (kg(m3) 

E =Young modülü (N/m2) 

σ = Poisson oranı 

S Dalgaları 

Cisim dalgalarının ikinci türü ise S dalgaları ya da ikincil dalgalardır. Sismogramlar üzerinde 

incelenen bir patlatma kaydında ikinci olarak gelen ve insanlar tarafından hissedilen bir dalga 

türüdür. Bunun sebebi, S dalgasının P dalgasından daha yavaş olması ve S dalgasının yalnızca 

katılar içerisinde ilerleyebilmesidir. Bu dalga türü kayaç içerisinde ilerlerken, kayacın yukarı-

aşağı doğru hareket etmesine sebep olur. Bu nedenle partikül hareketi dalganın yayılma 

doğrultusuna diktir. 

 

 

Şekil 3.31. S dalga hızı ilerleme yönü 

S dalga hızı; 

 

formülü ile hesaplanır. 
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E =Young modülü 

 = Sıkışmazlık modülü (N/m2) 

ρ =Yoğunluk (kg(m3) 

σ = Poisson oranı 

3.7.4.4.2.Yüzey Dalgaları 

Love ve Rayleigh dalgaları olmak üzere iki tip yüzey dalgası vardır. 

Love Dalgaları 

Yüzey dalgalarının ilk türü Love Dalgaları olarak adlandırılır. Serbest yüzeydeki SH 

dalgalarının yapıcı çoklu yansımaları sonucunda Love dalgaları oluşur. Love dalgaları 

Rayleigh dalgalarından daha hızlıdır ve bu yüzden sismogramlarda daha önce görünür. Love 

dalgaları yalnızca özel bir stratigrafik durumda yüzeyde oluşur. Üstteki katmanın makaslama 

hızı, altındaki katmandan daha düşük olmalıdır. Bu nedenle homojen ortamda oluşmazlar ve 

dispersif özellik gösterirler. Dalga yayınımı sırasındaki parçacık hareketi dalga yayınım 

yönüne dik ama yüzeye paraleldir. 

 

Şekil 3.32. Love dalgasının şematik olarak gösterimi (Bolt, 1985) 

 

Rayleigh Dalgası  

 “Ground-roll” olarak da bilinen Rayleigh dalgası, P ve SV düzlem dalgalarının serbest 

yüzeyde etkileşmesi ve yüzeye paralel yayılması sonucunda oluşur. Rayleigh dalgalarının hızı 

homojen ortamda S dalga hızından küçüktür. Derinlikle birlikte elastik özelliklerdeki 

değişimler dispersiyona neden olur. Parçacık hareketi dalga yayınım doğrultusunun tersi 

yönde ve eliptik bir yörünge üzerindedir. Serbest yüzeyde sıkışma kökenli bir kaynak açığa 
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çıkarsa, yüzey dalgalarının geometrik yayılımı ve enerjilerinin çoğu cisim dalgalarınınkinden 

azdır ve bu yüzden sismik yöntemlerde uzak mesafelerde Rayleigh dalgaları baskın 

karakterdedir. Yalnızca geometrik sönümü hesaba katarsak, enerji mesafenin karesiyle 

azalıyorsa küresel dalga cephesi, enerji mesafeyle lineer olarak azalıyorsa silindirik dalga 

cephesi olur. Enerji yer değiştirmenin karesiyle orantılıdır. Böylece cisim dalgalarının 

genlikleri kaynaktan uzaklaştıkça azalır ve Rayleigh dalgalarının genlikleri mesafenin 

kareköküyle orantılıdır. 

 

Şekil 3.33. Rayleigh dalgasının üç boyutlu gösterimi (Bolt, 1985) 

Rayleigh Dalgası ile S- Dalgası İlişkisi 

Rayleigh dalgaları boyuna ve enine hareketin birleşimidirler. Yani P ve SV dalgasının 

birleşimidir de diyebiliriz. Rayleigh dalgalarında dalganın geçişi sırasında tanecik hareketi, 

ana ekseni düşey olan bir elipstir. Düzlem S dalgaları ise bir yerden geçerken, geçtikleri 

ortamdaki tanecikleri yayılma doğrultusuna dik olarak titreştirirler. S dalgasının, yayılma 

doğrultusundan geçen düşey düzlem içerisindeki bileşenine SV bileşeni, yayılma 

doğrultusuna dik yatay düzlem içindeki bileşenine SH denir. Rayleigh dalgalarının hızı ( Vr ) 

yüzeye çok yakın bölgelerdeki elastik özelliklerine bağlıdır ve her zaman S dalgası hızından 

küçüktür. Ortamın Poisson oranının σ = 0.25 olması halinde, VR=0.92VS ile ifade edilir. 

Uniform yarı-uzay da, yüzey dalga genlikleri enerji kaynağından  (r=yarıçap) oranında 

azalır. Cisim dalgaları yüzeyde geometrik yayılmadan dolayı  oranında azalır. Uniform 

yarı-uzay da kayma dalga hızı Vs ve Rayleigh dalga hızı Vr arasındaki ilişki yalnız Poisson 

oranının υ bir fonksiyonudur. 
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Şekil 3.34. Poisson oranının bir fonksiyonu olarak Rayleigh dalga hızının kayma 

dalga hızına oranı (Bedford ve Drumheller, 1994) 

 

Yüzey dalga hızı ve sıkışma dalga hızı (  Vp ) arasındaki ilişki cisim dalgaları için elastik 

ilişkiler kullanılarak tanımlanabilir. 

 

Burada eşitlik yerine konulursa; 
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Şekil 3.35. VP, VR ve VS dalgalarının poisson oranının arasındaki ilişki 
(Bolt, 1985) 

 

S dalgası hız bilgisi ile elastik parametreler belirlenebilir. Bu parametreler malzemenin 

özelliklerini tanımlar. Bu bakımdan yeraltı araştırmalarında oldukça önemlidir. S dalgası hız 

yapısının bilinmesi ile zeminin dinamik parametreleri, zemin hakim titreşim periyodu, zemin 

büyütmesi belirlenir ve sismik yer tepkisi modellenir, sismik risk bölgeleme haritaları 

oluşturulur. Rayleigh dalgası, faz hızı dispersiyon eğrilerine ters çözüm uygulanarak, S 

dalgası hız bilgisine ulaşılabilir. Uniform, elastik yarı-uzay ortamlar için yüzey dalga hızları 

dispersif değildir. Yani VR hızı frekanstan bağımsızdır. Rayleigh dalgaları ile S dalgası hız 

bilgisi elde edildiği için de son yıllarda zemin ile olan ilişkisi üzerine de çalışmalar 

yapılmıştır. 

3.7.4.4.3. Dispersiyon Kavramı 

Yüzey dalgaları yayılımı düşey heterojen ortamlarda bir dispersiyon davranış gösterir. 

Dispersiyon hızın derinlikle artması sonucunda yüzey dalgalarının varış zamanının frekansa 

bağlı olarak gözlemlenmesidir. Yani farklı frekanslarda farklı faz hızlarına sahip olmaktır. 

Genelde kısa periyotlu yüzey dalgaları uzun periyotlu yüzey dalgalarına göre daha yavaş 

hareket ederler. Böylelikle daha sonra kaydedilirler. Buna “normal dispersiyon” denir. Hızın 
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derinlikle azaldığı ortamlarda ise kısa periyotlu dalgalar daha çabuk hareket eder ve daha önce 

algılanırlar. Buna da “ters dispersiyon” adı verilir. 

  

Dispersiyon olgusu aslında yayılma boyunca daha derin tabakalar gerektiren düşük frekanslı 

dalgalar yerine yüzeysel tabakaları geçerek ilerleyen yüksek frekanslı dalgalar ile 

bağdaşlaştırılır. P dalgası hızı artığında, dispersiyon eğrisi başlangıç frekansı düşmekte ve 

eğrinin frekans aralığı çok fazla olmasa da daralmaktadır. Ancak faz hızı değerlerinde çok 

büyük değişim gözlenmemektedir. S dalga hızına göre değişim irdelendiğinde, çok az bir hız 

değişiminde bile öncelikle çok fazla değişmemektedir. Bu durumda minimum frekans ile 

maksimum frekans arasındaki faz farkı azalmaktadır. Ayrıca dispersiyon eğrisi başlangıç 

frekansı da artmaktadır. Bu da tabaka kalınlığının azalması gibi yapay bir değişim ortaya 

koymaktadır. Homojen bir ortamda farklı dalga boyları yeraltının farklı derinliklerinde, fakat 

aynı malzeme olması şartıyla, bütün dalga boyları aynı hıza sahiptir. Eğer ortam düşey 

homojen değilse, örneğin tabakalı, farklı mekanik özelliklere sahip olan tabakalar ile yüzey 

dalgaların davranışı farklıdır. Farklı dalga boyları farklı derinlikler ve farklı mekanik 

özelliklerde birleştirilir, her bir dalga boyu tabakaların mekanik özelliklerine bağlı olan bir faz 

hızında yayılır. Homojen yarı-sonsuz ortamlarda Rayleigh dalgasının hızı frekansa bağlı 

değildir. Yani dispersif özellik göstermezler. Tabakalı ortamlarda ya da düşey heterojen yarı 

sonsuz ortamlarda farklı faz hızı ve farklı dalga boyu ile yüzey dalgalarının yayılması 

frekansa bağlıdır. Rayleigh dalgası harici bütün yüzey dalgaları izotrop yarı sonsuz 

ortamlarda dispersiyon sergilerler. Love dalgaları her zaman dispersifdir. Çünkü bunların 

oluşması için yarı sonsuz ortamda düşük hız tabakası gereklidir. Love dalgası dispersiyonu, 

yerin yapısı hakkında Rayleigh dalgası dispersiyonundan sonra az da olsa katkıda bulunur. 

 

Yüzey dalgası tek bir hıza sahip değildir, fakat faz hızı frekansın fonksiyonudur ve frekans ve 

faz hızı arasındaki ilişki dispersiyon eğrisi olarak adlandırılır . Yüksek frekans da faz hızı en 

üst tabakanın Rayleigh hızıdır; düşük frekansta daha derin tabakaların etkisi önemli olur. 

Strobbia (2005)’ ya göre Rayleigh dalgası faz hızı, tabakanın kalınlığı (h), yoğunluğu (ρ ), P 

ve S dalga hızlarına bağlıdır .  

 

Dispersiyon eğrisinden yararlanarak 1B ortama ait tabaka parametreleri elde edilmektedir. 

Yüzey dalgası dispersiyon eğrilerinin ters çözümü de yer tabakalarının S dalgası hızının 

modellenmesin de kullanılır. Dispersiyon olayı sonucu yüzey dalgalarında faz hızı ve grup 

hızı olmak üzere iki ayrı hız kavramı ortaya çıkar. 
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3.7.4.4.4. Faz Hızı 

Faz hızı, dalga treni ya da dalga paketi üzerindeki herhangi bir fazın yani noktanın ilerleme 

hızıdır. Bir başka deyişle, genel dalga denklemindeki V hızı veya P veya S dalgalarına 

karşılık gelen VP ve VS hızları olsun. Bunlar faz hızı olarak bilinirler. Çünkü bunlarda tepe 

ve çukur gibi sabit fazlı bir nokta tarafından birim zamanda alınan uzaklık söz konusudur. Hız 

yayılma doğrultusundaki her noktada değişecektir. Bu değişim frekansa bağlı ise dispersiyon 

denilen olay gerçekleşecektir. Frekans ve dalga sayısı vektörü, sismik yüzey dalgalarının 

yayınımını ve dispersiyon ilişkisini ortaya koyar. Dalga sayılarının bulunması, faz hızlarının 

hesaplanabilmesine olanak sağlar. 

 

ω = 2πf (Radyan frekans) 

ω = Açısal frekans 

f = Frekans 

r = Kaynak alıcı uzaklık 

c(ω) = Faz hızı 

Faz hızı; Dziewonski ve Hales (1972) tarafından; 

 

şeklinde tanımlanmıştır. 

k(ω) =Dalga sayısı 

3.7.4.4.5. Grup Hızı 

Grup hızı (u) ise dalga paketinin ya da dalga grubunun tamamının yayılma hızıdır (Kovach, 

1978). Enerjinin hareketi grup hızı ile hareket eder. Yani grup hızı enerjinin yayılma hızıdır. 

Dalga paketi ile tanımlanan grup hızı frekans ile faz hızının değişimine ve ortam 

parametrelerine de bağlıdır. Eğer frekans ile hız değişmiyorsa yani dispersiyon olayının 

gerçekleşmemesi durumunda faz hızı ile grup hızı aynı olacaktır. Normal dispersiyon olayının 

gerçekleşmesi durumunda yani faz hızının periyodu ile artması durumunda grup hızı (u) faz 

hızından (c) küçüktür. Ters dispersiyon halinde faz hızı (c) periyot ile azalır ve bu durumda 

grup hızı (u) faz hızından (c) büyüktür. 
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Grup hızı faz hızı ile ilişkili olarak; 

 

 

Grup hızı açısal frekansın (w) dalga sayısına (k) oranı olarak tanımlanır. Grup hızı; 

 

 

 ve  

yazılabilir. Faz hızından ise; 

 

 

Frekansa bağlı olarak grup hızı şu şekilde ifade edilir; 

 

Grup hızı, ortamın fiziksel parametreleri hakkında bilgi vermez. Fakat dispersif sinyalleri 

tanımlamada pratik yaklaşımlar sunar. Dispersiyon eğrisi grup hızı bilgisi, kayma dalgası hız 

yapısının elde edilmesinde ters çözüm olarak kullanılmasına yardımcıdır. Yüzey dalgalarının 

grup hızı, yeryüzünün elastik özelliklerinin ve hem yatay hem de düşey değişiminin 

değerlendirilmesi için yardımcı olur. 
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3.8. PATLATMA TİTREŞİMLERİNİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ 

Patlatma sonucu titreşim ve hava şoku değerlerinin ölçmek için çeşitli izleme sistemleri 

geliştirilmiştir. Sismograf olarak adlandırılan bu sistemler, sismik dalgaların yarattığı titreşim 

ve hava şokunu tespit eder ve zamana bağlı olarak kaydeder. Titreşim ve hava şoku 

değerlerinin ideal izlenme sistemi aşağıdaki beş ana bileşenleri içerir: 

a. Jeofon: Elektirik sinyalleri şeklinde, süreye bağlı olarak parçacık hız değerleri (boyuna, 

enine, düşey) alır. 

b. Mikrofon: Elektirik sinyalleri şeklinde, süreye bağlı olarak hava şokuve gürültü değerlerini 

alır. 

c. Bağlantı Kabloları: Mikrofon ve jeofondan gelen sinyallari yükselticiye iletir. 

d. Amplifikatör ve Sinyal Düzenleyici: Mikrofon ve jeofondan gelen elektrik sinyallerini 

yükseltir ve analog verileri sayısal verilere çevirir. 

e. Disk: Sayısal verileri kaydeder. 

Şekil 3.36., değişik sismograf örneklerini göstermektedir. 

 

 

Şekil 3.36. Sismograf örnekleri 

 

Patlatma kaynaklı titreşimleri ölçen aletler, amaca uygun seçilmelidir. Yerdeğiştirme 

(displacement) ölçer aletler, düşük frekansları ölçmeye hassastır. Hız ölçer (velocity-meter) 

aletler ortalama frekans bandında ölçüm yaparlar. İvme ölçerler (accelerometer) yüksek 

frekansları ölçmeye hassastır.Yerdeğiştirme ölçerler, iri kaba ve pahalı aletlerdir. Hız ölçerler 

daha hafif, taşınabilir aletlerdir. Özetle, titreşim ölçer aletin doğal frekansı büyükse ivme ölçer 

(accelerometer), ortaysa hız ölçer (velocity meter), küçükse yerdeğiştirme ölçer 

(displacement) olarak adlandırılır. Patlatmalardan kaynaklanan titreşim dalgaları genellikle 

ortalama frekanslara (10-50 Hz) sahip oldukları için, yaygın bir şekilde hız ölçer cihazlarla 

ölçülürler.  
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Ölçüm cihazlarının jeofon frekansları patlatma titreşimlerini ölçme anlamında çok önemlidir. 

İdeal alıcı, tüm frekansları duyabilecek ve hepsine eşit muamele yapacak cihaz olmalıdır ama 

böyle bir cihaz yoktur. Patlatma kaynaklı titreşimleri ölçecek jeofonlar, 1-30Hz arasındaki 

sinyallere hassas olmalıdır. Bu sebeple jeofon seçiminde, resonans frekansına dikkat etmek 

gereklidir. Piyasadaki titreşim ölçer cihazların frekansları değişiklik göstermektedir. Çoğu 

cihazın jeofonları 2Hz-4Hz rezonans frekansına sahiptir. Bu da, 2Hz’in altındaki patlatma 

titreşimlerine hassas olmayacakları ve bunları doğru bir şekilde kayıt edemeyecekleri 

anlamına gelir. Bu sebeple, jeofon frekansının, patlatma kaynaklı titreşimlerin sahip 

olabileceği 1Hz’den başlayan rezonans frekansına sahip olmasına dikkat etmek gereklidir. 

Patlatma yapıldığı zaman yer içinde tüm frekanslar yayılır. Biz hangi frekansları uyarırsak, 

onları ölçeriz. Örneğin yere deprem frekansları (düşük) üretecek kaynak uygulayıp, 20Hz 

jeofonlarla dinlersek bir şey duyamayız. Aynı şekilde, patlatma yapıp yine 4-5Hz rezonans 

frekansına sahip jeofonlarla dinlersek, bu frekansların altındaki veriyi duyamamış, 

kaydedememiş oluruz. Tipik bir patlatma kaynaklı titreşim ölçer (hız ölçer) cihazın ölçüm 

değer aralıkları: 

Frekans aralığı :1-250Hz 

Yerdeğiştirme aralığı : 0.00254-12.7mm 

Hız aralığı  :0.253-254mm/s 

İvme aralığı  : 0.005-2g 

Patlatma titreşimlerini ölçen jeofonlar üç bileşenlidir. Yanal (transversal), düşey (vertical) ve 

boyuna (longitudinal) bileşenlerde ölçüm alır. Şekil 3.37., titre şim ölçer cihaz ve jeofonu 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.37. Patlatma kaynaklı titreşimleri ölçen sarsıntı ölçerin 3 bileşenli jeofon görüntüsü. 

Yanal, düşey ve boyuna bileşenlerde kayıt alır. 
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Şekil 3.38.’de jeofonun bir bileşenine ait parçalar görülmektedir. Jeofonun çalışma prensibi: 

Yer sallanınca, “steel case”, (kap) sallanır, kap sallanınca mıknatıs sallanır. Bobin ve bobin 

makarası askı yayları ile kaba tutturulmuştur. Bobin ve bobin makarası sallanmadığı için, 

bobinle mıknatıs arasındaki gecikme endüksiyon akımı üretir. Yani mekanik hareket 

endüksiyon akımına dönüştürülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.38. Jeofonun bileşenleri 

Sismografların uygun kullanımı nasıl olmalıdır? 

a- Titreşimden şikayetçi olan bölgeye yakın kurulmalıdır. 

b- Patlatma yerinden uzaklığı kayıt edilmelidir. 

c- Patlatma kaynağı haricinde tetiklenmeleri engellemek için tetik seviyesi yeterince 

yüksek tutulmalıdır. 

d- Jeofon üzerindeki ok (boyuna bileşen), patlatma yönünü işaret edecek şekilde 

yerleştirilmelidir. 

e- Jeofonun yer ile kuplajı iyi yapılmalıdır. Gerekirse çukur kazıp içine gömülmelidir 

(Şekil 3.39). Üzerine kesinlikle içi taş toprak doldurulmuş çuval ya da benzeri 

ağırlık konmamalıdır. Bu çok yaygın bir yanlış uygulamadır. Jeofonun yer ile 

kuplajını iyi yapmak için üzerine konan ağırlık, titreşim dalgası jeofona ulaşınca 

jeofondan bağımsız sallanacağı için, jeofonun kaydettiği sismik sinyali 

değiştirmektedir. Bu sebeple kesinlikle konmamalıdır.  
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Şekil 3.39. Jeofonun yer ile kuplajı 

 

3.9. PATLATMA TİTREŞİMLERİNİ ÖLÇMEDE PARÇACIK HIZI-ÖLÇEKLİ 

MESAFE YÖNTEMİ (PPV-SD YÖNTEMİ) 

Patlatma kaynaklı titreşimlerin önceden tahmini, analizi ve en aza indirilmesi ile ilgili 

çalışmalarda genel yaklaşım en yüksek parçacık hızının ölçekli mesafeye bağlı olarak tahmin 

edilmesidir. En yüksek parçacık hızının tahminine yönelik literatürde kabul görmüş pek çok 

görgül formül bulunmaktadır (Davies vd. 1964; Ambraseys ve Hendron, 1968;Nicholls, 

Johsson ve Duvall, 1971; Langefors ve Kihlström, 1967; Indian Standart Ins., 1973; Ghosh ve 

Daemon, 1983; Gupta vd, 1987; Roy, 1991). Bu formüllerin üretildiği, klasik yaklaşım olarak 

adlandırılan yöntemde sırasıyla izlenen aşamalar şunlardır: 

a) patlatma kaynaklı sismik dalgaların sismografla kaydedilmesi ve en yüksek parçacık 

hızlarının tespit edilmesi, 

b) patlatma yapılan yer ile “hedef” olarak adlandırılan ve patlatma titreşimlerinin en aza 

indirilmesi istenen yer arasındaki yer iletim katsayısının belirlenmesi, 

c) titreşim dalgalarının yayılma kuralını içeren görgül bağıntının bulunması, 

d) bu bağıntıyı kullanarak, yapılacak patlatmalar için bir seferde güvenle ateşlenebilecek 

en yüksek patlayıcı miktarının belirlenmesi, 

e) parçacık hızı-ölçekli mesafe ilişkisine bağlı, bölge ve yön bağımlı geliştirilen görgül 

formülü kullanarak, titreşim ölçümü yapılmayan durumlarda, yapılacak patlatmalardan 

kaynaklanacak parçacık hızlarının tahmin edilmesi. 
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3.9.1. ÖLÇEKLİ MESAFE KAVRAMI 

Ölçekli mesafe kavram olarak, yer hareketlerinin değişik uzaklıklardaki patlatma 

seviyelerinin miktarları ile ilişkilidir. Ölçek, uzaklığa bağlı olarak kullanılan birimsiz bir 

faktördür. Ölçekli mesafe, uzaklık ve sismik dalgaların temelini etkileyen veya hava 

şoklarındaki enerjiyi yaratan patlayıcı madde miktarı kullanılarak ortaya konulmuş bir 

kavramdır. Kayada meydana gelen dalga hareketlerini yaratan toplam enerji bir seferde 

ateşlenen patlayıcı madde miktarına bağlı olarak değişmektedir. Patlatma kaynağından 

itibaren oluşan dalgalar ileriye doğru yayılırken, basınç dalgası etkisinde kalan kaya hacmi 

artmaktadır. Ölçekli mesafe, sismik gelişimi ve hava şoku enerjisini etkileyen gecikme başına 

şarj miktarı ve patlatma ile ölçüm noktası arasındaki mesafenin kombinasyonlarından 

türetilmektedir. Parçacık hızını, ölçekli mesafeye bağlı olarak tahmin etmeyi esas alan 

yaklaşımlar, yersarsıntısı ölçüm aletlerinin gelişmesi ve kullanılmaya başlanmasıyla ortaya 

atılmıştır. Literatürde ölçekli mesafenin belirlenmesinde en sık kullanılan formül aşağıda 

verilmektedir. 

SD = R /Q
0.5

 

Burada; SD : Ölçekli mesafe R : Patlatma noktasından uzaklık (m) 

Q : Gecikme başına maksimum patlayıcı madde miktarı (kg) 

Kazı çalışmalarında kullanılan şarj şeklinin genel olarak silindirik olması nedeniyle (şarj 

boyu-delik çapı oranı ≥6 ise silindirik, < 6 ise küresel şarj olarak kabul edilmektedir), kolon 

şarjından oluşan dalgalar bu silindirin genişleyen biçimiyle ilerler. Bu basınç silindirinin 

hacminin, yarıçapının karesiyle değiştiği kabul görmüş bir yaklaşımdır. Buradan hareketle ve 

yapılan araştırmalar sonucu 

ölçekli mesafe için; SD = R / Q
0.5

 şeklindeki ampirik ilişki geniş bir kabul 

görmüştür. SD = R/ Q
0.33

 ilişkisi de yine birçok araştırmacının kullandığı bir formüldür. 

3.9.1.1. PATLATMA KAYNAKLI MAKSİMUM PARÇACIK HIZININ TAHMİN 

EDİLMESİ 

Patlatmadan kaynaklanan yersarsıntılarının önceden tahmin edilmesi, yersarsıntılarının 

önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Birçok kişi ve kuruluş bu amaçla çeşitli araştırmalar 

yapmış ve ölçekli mesafeye bağlı maksimum parçacık hızı tahmininin en iyisi olduğu 

sonucuna varmışlardır. Maksimum parçacık hızı tahminine yönelik geliştirilen ve yaygın 

olarak kullanılan ampirik ilişki aşağıda verilmiştir. 
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PPV = K.SD
- β

 

Burada; 

 PPV  : En yüksek parçacık hızı, peak particle velocity (mm/sn)  

SD  : Ölçekli Mesafe, scaled distance  

K, β  : Saha sabitleri 

Çalışma sahasının sabitleri, ölçülen maksimum parçacık hızı ve ölçekli mesafe değerlerinin 

(en az 30 nokta ya da atımla) ilişkilendirilmesi sonucunda belirlenmektedir. Bulunan bu 

değerler, kontrollü patlatma tasarım ve uygulamalarında, titreşim ölçüm aletinin olmadığı 

durumlarda; bazı pratik tabloların hazırlanması suretiyle uygulayıcılara  kolaylıklar 

sağlamaktadır. 

3.9.1.2. HASAR SINIFLAMASI 

Çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen patlatma hasar kriterleri günümüze kadar değişik 

başarı dereceleriyle uygulanmıştır. Bu araştırmaların çerçevesi iki ana başlık altında ifade 

edilebilir. 

i. Patlatma sonucu oluşan titreşim ve hava şokunun tanımlanması, ölçümü ve ilgili 

parametrelerin analizi. 

ii. Çeşitli yapılar için hasar kriterlerinin belirlenip, bu kriterlerin patlatma sonrasındaki 

parametrelerle eşleştirilerek uygun patlatma tasarımı yapılması. 

 

Geliştirilen bu kriterler arasında, kullandıkları parametreler açısından benzerlik arz eden ve 

yaygın kabul görerek uygulamada başvuru ve mukayese kaynağı olarak kullanılan normlardan 

en önemli iki tanesi ABD Madencilik Bürosu’nun hasar kriteri ve Alman DIN 4150 

normudur. Amerika Birleşik Devletleri Madencilik Dairesi’nin (USBM) koyduğu hasar 

sınıflaması Çizelge 3.1’ de verilmiştir. Görüldüğü gibi hasarlar “Eşik Hasar “, “Hafif Hasar” 

ve“Esaslı Hasar” olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Eşik hasar sadece görünüm bozucu 

niteliktedir. 

 

Hafif hasar göreceli olarak daha fazla rahatsız edici olmasına rağmen yapıların dayanımını ve 

yapı elemanlarının yük taşıma kabiliyetlerini etkilemez. Yapıda kalıcı deformasyonlar 

oluşturan ve yapıyı zayıflatan tek hasar türü ise “Esaslı Hasar” sınıfıdır. Bu raporun ilerideki 

bölümlerinde yapılacak olan irdeleme ve değerlendirmelerde hasar sözcüğü “Eşik Hasar” 

anlamında kullanılacaktır. 
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Çizelge 3.1. USBM Hasar sınıflaması 

 

Çizelge 3.2’de konut tipi yapılarda hasar yaratmayacak emniyetli sarsıntı düzeyleri yapı 

türlerine göre verilmiştir. Burada verilen değerler binalardaki taşıyıcı elemanlarda çatlaklar 

yaratmayacak düzeylerdir. Ayrıca binaların tekniğine uygun olarak yapılmış temeller üzerine 

oturtulduğu iki kattan daha yüksek olmadığı, zemindeki dalgaların patlatma kaynaklı kısa 

süreli (bir kaç saniyeden fazla sürmeyen) dalgalar olduğu kabulleri için geçerlidir. 

 

Çizelge 3.2’de verilen sınır değerler A.B.D ‘de ki yerinde ölçüm ve gözlemlerde eşik hasar 

oluştuğu gözlenen düzeylerde daha düşük seçilmiştir. Bu değerler yüzeysel çatlak oluşum 

olasılığının en fazla %5 olabileceğini kabul eder. Diğer bir değişle yüzeysel çatlak 

oluşmamasını %95 oranında garanti eder.  

 

Çizelge 3.2. Emniyetli yer sarsıntısı düzeyleri 
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3.9.1.2.1. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 

Ülkemiz Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 01/07/2005 tarihli 

25862 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmenliğin Çevresel 

Titreşim Esas ve Kriterleri, Yerleşim alanlarında çevresel kaynaklar için titreşim kriterleri 

başlığı altında, çeşitli titreşim kaynaklarının neden olacağı çevresel titreşimin kontrol altına 

alınmasına ilişkin esaslar verilmiştir. Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan 

alanlardaki patlamaların çevredeki yapılara zarar vermemesi için, en yakındaki yapının 

dışında, zeminde ölçülecek titreşim düzeyi Çizelge 3.3’de verilen değerleri geçemez. 

Ölçümler üç yönde yapılır ve bunlardan en yüksek olanı alınır. Titreşimler 1/3 oktav 

bantlarında tepe değeri olarak ölçülür. 

 

Çizelge 3.3. Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak 

Titreşimlerin En Yakın Yapının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En 

Yüksek Değerleri 

 

 

Aşağıdaki şekilde, bir açık kömür işletmesi patlatmasından alınan titreşim kaydının, Türkiye-

Maden ve Taş Ocakları (Turkey-Minin and Quarry) için hazırlanmış kriterlere göre gösterimi 

verilmiştir.  Çizelge 3.3’e göre, frekansın 1 Hz olduğu durumda izin verilen en yüksek 

titreşim hızı 5mm/s iken frekansın4-10 Hz aralığında olduğu durumda izin verilebilen en 

yüksek titreişm hızı 19mm/s’dir. Şekil 3.40.’da verilen örnekte üç bileşende de (transversal, 

vertical,longitudinal) ölçülen en yüksek parçacık hızları, frekansları 7Hz civarında olduğu 

için, izin verilen 19mm/s değerin altındadır. Buradan, bu titreşimlerin yapılara hasar 

vermeyeceği anlamı çıkarılabilir ancak bu yanlış bir yaklaşımdır. Türkiye için hazırlanmış bu 

kriterler, USBM kriterlerinden alıntılanmıştır. Türkiye'de özellikle maden ve taş ocaklarına 

yakın yerleşim yerlerinin genellikle köy evleri olduğu düşünülürse, bu hasar kriter tablosuna 

izin verilebilen en yüksek değerlerin esas alınması durumunda, zayıf yapıdaki evlerimize 

hasar verilebileceği düşünülmektedir.  Ayrıca, sadece en yüksek parçacık hızı dikkat alınarak 
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titreşim kontrolü yapılması doğru bir uygulama değildir. Bu konu Bölüm_10’da ayrıntı ile 

açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.40. Türkiye –Maden ve Taş Ocakları için hasar kriter normu 

 
Türkiye’de metro-tünel gibi alt yapı işlerindeki patlatmalardan kaynaklanan titreşimlerde izin 

veriln en yüksek parçacık hızı değerleri de, Şekil 3.41.’de bir örnekle verilmiştir. 

Şekil 3.41. Türkiye-Alt yapı patlatmaları için hasar kriter normu 
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3.9.1.2.2. ABD MADENCİLİK BÜROSU’NUN (USBM) ALTERNATİF PATLATMA 

HASAR ÖLÇÜTÜ 

Birleşik Devletler Madencilik Bürosu, patlatmalardan kaynaklanan yersarsıntısının yapılara 

olan etkisi ve zararlarıyla ilgili 1980’de Siskind vearkadaşlarına 219 üretim atımının 79 

evdeki etkisini belirlemeye yönelik bir çalışma yaptırarak sonuçlarını yayınlamıştır (USBM 

RI 8507 Bülteni). Bu çalışmada, sadece parçacık hızlarının değil, frekansların da hasar 

oluşumunda etkili olduğu vurgulanmaktadır. USBM RI 8507 raporunda belirtilen sonuçlar 

aşağıda verilmektedir. 

1. Parçacık hızı hala en iyi yer titreşimini tanımlama ve kontrol aracıdır. 

2. Parçacık hızı, titreşime karşı tepki özellikleri iyi tanımlanmış bir yapı grubu için tahribat 

potansiyelini açıklayabilecek en pratik kontrol aracıdır. 

3. Patlatmacı bütün atımları titreşim cihazı ile izleme yükümlülüğünü almamak için, 

muhafazakar bir yaklaşımla, ölçekli uzaklığın kareköklü uygulamasını seçer (R/√Q). Bu tip 

ölçekli uzaklıkta titreşim seviyeleri 0.08-0.15 inç/sn (2-3.8 mm/sn) civarında olmaktadır. 

4. Düşük frekanslı (≤40 Hz) patlatmalarda zarar verme potansiyeli, yüksek frekanslı (≥40 Hz) 

patlatmalarda söz konusu olan potansiyelden daha fazladır. 

5. Bina inşaat tipleri, minimum beklenen zarar seviyesine etki eden bir faktördür. Alçı 

panellerden oluşan (kuru duvar) iç duvarlar, eski tahta kalas üzeri sıva kaplamalı duvarlara 

göre titreşim zararına karşı daha dayanıklıdır. 

6. Pratik olarak düşük frekanslı yer titreşimleri yaratan patlatmalar için emniyet sınırı; modern 

alçı pano duvarlı evler için 0.75 inç/sn (19 mm/sn), tahta kalas üzeri sıva duvarlı evler için 

0.50 inç/sn (12.7 mm/sn)’dir. 40 Hz üzeri frekanslarda tüm evler için emniyetli parçacık hızı, 

maksimum 2.0 inç/sn (51 mm/sn) olarak tavsiye edilir. 

7. Bütün evlerde; zamanla çeşitli çevresel basınçlardan, havadaki sıcaklık ve nem 

değişmelerinden, taban yerleşimlerinden doğan oturmalardan, yerdeki nem değişimlerinden, 

rüzgardan ve hatta ağaç köklerinin su emmesinden dolayı çatlaklar oluşur. Bunların sonucu 

olarak çatlak meydana geldiği (herhangi bir nedenden dolayı, örneğin kapıyı hızlı çarpmak) 

durumlarda; mutlak bir minimum titreşim limit değeri olmayabilir. 

8. 0.50 inç/sn (12.7 mm/sn) altında maksimum parçacık hızı oluşturan patlatmalarda zarar 

verme şansı; sadece çok az değil (en kötü durumda %5) aynı zamanda titreşim seviyelerinin 

bütün aralıkları için dikey eksende ortalama tahmin değerlerinden daha hızlı bir şekilde düşer. 

USBM tarafından hem yapılarda ölçülmüş titreşim katlamalarını, hem de tahribat özelliklerini 

kullanan, alternatif olarak tavsiye edilen patlatma seviyesi kriterleri geliştirilmiştir. “Alternatif 
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Kriter Analizi” olarak adlandırılan bu metot, daha düzgün bir kriter setidir (Şekil 3.42.). Fakat 

hem hareketi hem de hızı içine alan daha sıkı bir ölçüme ihtiyaç gösterir. Bu sistem; 40 Hz 

altında en iyi tahribat kriterinin, frekansın bir fonksiyonu olarak maksimum parçacık hızı 

olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 3.42. USBM Alternatif kriter analizi 

 

3.9.1.2.3. DIN 4150 ALMAN NORMU 

DIN 4150 Alman Normu’nda frekansa bağlı olarak değişen parçacık hızı sınır değerleri yapı 

türüne göre Şekil 3.43’te verilmektedir. Bu normda en alttaki kırıklı çizgi kerpiç, eski 

yıpranmış tarihi eserler gibi sağlam olmayan yapılar; ortadaki kırıklı çizgi yığma tuğla, beton 

gibi nisbeten dayanıklı yapılar; üstteki kırıklı çizgi ise betonarme, çelik konstrüksiyon gibi 

çok dayanıklı yapılar için titreşim frekansına göre parçacık hızı (partiküler hız) sınırlarını 

belirlemektedir. 
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Şekil 3.43. DIN4150 Alman Normu 

3.10. PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİM ANALİZLERİNDE EN YÜKSEK 

PARÇACIK HIZI-ÖLÇEKLİ MESAFE İLİŞKİSİNİ ESAS ALAN YAKLAŞIMIN 

OLUMSUZLUKLARI 

3.10.1. GİRİŞ 

1960’lı yılların başında kullanılmaya başlanan ve kısaca PPV-SD (peak particle velocity-

scaled distance; en yüksek parçacık hızı-ölçekli mesafe) ilişkisi olarak adlandırdığımız 

ilişkiye bağlı yürütülen patlatma titreşimlerinin azaltılması çalışmaları, gerek yurt dışında 

(Duval ve Fogelson, 1962; Ambraseys ve Hendron, 1968; Siskind vd.., 1980; Anderson 

vd.,1982; Dowding, 1985; Siskind vd., 1989; Anderson, 1993; Persson vd.,1994; Muller, 

1997; Muller ve Hohlfeld,1997; Hoshino vd., 2000; Siskind, 2000; Chen ve Huang, 2001; 

Tripathy ve Gupta, 2002; Adhikari vd., 2004; Singh and Roy, 2010) gerek de ülkemizde 

(Bilgin vd., 2000; Bilgin ve İnal, 2007; Bilgin ve Çakmak, 2010; Kahriman, 2004; Kahriman 
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vd. 2006; Özer vd., 2013) yaygın bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaktadır. Amaca uygun 

yapılan çalışmalarda oldukça başarı da sağlanan bu yöntem, yukarıda sayılan her aşamasının 

içerdiği bazı olumsuzluklar, eksiklikler nedeni ile, günümüz şartlarında daha yakın 

mesafelerde titreşim kontrolü yapılması gerektiğinde ya da yapısal jeolojinin izin vermediği 

durumlarda, başka bir deyişle doğrusal olmayan tabiat şartlarının zorladığı durumlarda istenen 

sonuçları veremeyebilmektedir. 

  

Nitekim, patlatmaların doğrusal olmayan davranışları gereği, klasik yaklaşımlardan 

uzaklaşarak yeni uygulamalar geliştirmenin önemini ilk vurgulayan Blair (2004), PPV-SD 

yaklaşımının pek çok olumsuzluk barındırdığını ilk söyleyen araştırmacılardan biri olmuştur. 

2008 yılında Aldas ve Ecevitoglu  (2008) ise, PPV-SD yaklaşımındaki olumsuzlukları ve arzu 

edilen titreşim kontrolünü sağlamadaki eksiklikleri Blair (2004)’in çalışmalarından da 

etkilenerek fark etmiş ve titreşimlerin en aza indirilmesi çalışmalarını sismik sinyallerin 

gecikmeli ateşleme sistemi ile kontrolü üzerinden yapan bir metodoloji geliştirmiştir. 

Uluslararası patenti (Aldas ve Ecevitoglu, 2011) de olan bu metodoloji, patlatma titreşimlerini 

kontrol etme çalışmalarında karşılaşılan pek çok jeolojik-jeofizik probleme göre, doğrusal 

olmayan davranışın sergilendiği pek çok doğa olayına göre revize edilmiş ve edilmektedir.  

Bu arada, Blair (2010), çalışmaları sırasında, özellikle patlatmaya yakın mesafede (başka bir 

deyişle, doğrusal olmayan davranışların, plastik davranışların sergilendiği yerde) sismik dalga 

iletiminde P ve S dalgalarının etkin olduğunu ve bu dalgaların da patlayıcının infilak hızı ile 

ilişkili olduğunu vurgulamış ve sismik dalgalarla patlayıcı infilak enerjisi arasında ilişki 

kurmaya çalışarak, sadece parçacık hızı değil, tüm dalga biçiminin kontrol edilmesi 

gerektiğini savunmuştur. 2014’ de ise, (Blair, 2014), PPV-SD yaklaşımında en önemli rolü 

oynayan patlayıcı miktarının azaltılması yaklaşımın, titreşim kontrolünde çok yanlış yerlere 

götürebildiğini, patlayıcı miktarını azaltmanın, işletmenin faaliyetlerini yavaşlattığı gibi, 

titreşim dalgalarının doğrusal olmayan durumlar karşısında etkilerini azaltmada işe 

yaramadığını söylemiş, hatta yeraltı patlatmalarında, patlayıcı miktarının titreşim genlikleri 

üzerinde hiç bir etkisi olmadığını savunmuştur.  

 

Bu çalışmalar, 1980 yılında yayınlanan USBM RI 8507 (Siskind vd., 1983) kriterlerinde 

yazılan “1)Parçacık hızı hala en iyi yer titreşimini tanımlama ve kontrol aracıdır 2)Parçacık 

hızı, titreşime karşı tepki özellikleri iyi tanımlanmış bir yapı grubu için tahribat potansiyelini 

açıklayabilecek en pratik kontrol aracıdır”, tezlerinin artık bir kenara bırakılması ve patlatma 
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titreşim analizlerinin günümüz değişen koşulları, gelişen bilimsel anlayış ve teknoloji ile 

yapılması gerekliliğini göstermektedir. 

 

Bu bildiride, klasik yöntem olarak adlandırdığımız PPV-SD yönteminin uygulanması 

aşamalarındaki olumsuzluklar, her adım için ayrı ayrı anlatılmış; veri değerlendirme ve analiz 

kısımlarındaki eksiklikler ve yanılgılardan bahsedilmiş; yöntemin uygulanmasında ısrarcı 

olunması durumunda dikkat edilmesi gerekenler vurgulanmış ve bu olumsuzlukları 

bünyesinde doğal olarak barındıran yöntemin karşısında günümüz şartlarına ve ihtiyaçlarına 

daha uygun olabilecek yöntemlerden bahsedilmiştir. 

3.10.2. KLASİK YÖNTEMİN UYGULAMA AŞAMALARINDAKİ 

OLUMSUZLUKLAR 

Bu bölümde, yöntemin her aşaması ve bu aşamalardaki olumsuzluklar anlatılmıştır.  

Aşama_1: “patlatma kaynaklı sismik dalgaların sismografla kaydedilmesi ve en yüksek 

parçacık hızlarının tespit edilmesi”. Yöntem, en yüksek parçacık hızının ölçekli mesafeyle 

ilişkilendirilmesi için en uygun görgül formülün bulunmasına bağlı olduğu için, literatüre 

göre en az 30 adet titreşim verisinin kaydedilmesi gerekmektedir (Konya, 1991). Bu ise, en 

kötü şartların olduğu düşünüldüğü durumda, işletmede günde bir adet patlatmanın yapıldığı 

ve elde bir adet titreşim ölçer bulunduğu varsayılırsa 30 günlük bir veri toplama süreci 

gerektirir ki bu, analiz çalışması için çok uzun bir zamandır. Uygulamalara bakıldığında, çok 

daha az veri ile PPV-SD grafiklerinin oluşturulduğu, regrasyon katsayılarının yüksek olduğu 

durumda da bu görgül formülün geçerli sayıldığı görülebilmektedir. Oysa ki, 15-20 veri ile 

elde edilen görgül formüllerin, veri azlığından da kaynaklı regrasyon katsayılarının yüksek 

olabilmesi, güvenilir olduğu anlamına gelmemektedir. Kaldı ki, bazı durumlarda 30 dan fazla 

veri kullanıldığı halde, her patlatmada, hedef nokta değişmese bile, patlatma aynasında 

değişiklikler olduğu için, patlatma yeri ve hedef arasındaki yön bir miktar değiştiği, sismik 

dalgaların yayıldığı jeolojik ortam farklılığı, yapısal değişiklikler gibi sebeplerle, PPV-SD 

arasında anlamlı ilişkiler kurulamamaktadır. Şekil 3.44’te, Holcim Quarry/İtalya’daki bir taş 

ocağında yapılan patlatmaların (Cardu vd., 2015), titreşimlerden şikayetçi olan bir bölgede 

alınan sismik sinyallerine ait PPV-SD grafiği görülmektedir. 50’ ye yakın parçacık hızı değeri 

alınmasına rağmen, hedef olarak belirlenen o yön için anlamlı ilişkinin kurulamadığı 

regrasyon katsayısının düşük olmasından anlaşılmaktadır. Böyle bir durumla 

karşılaşıldığında, %95 güvenirlik eğrisini kullanmak da (kırmızı ile çizilen), anlamsız ve 
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işletmenin patlayıcı miktarını gereksiz yere düşürmekten başka bir işe yaramayan uygulama 

olacaktır. 

 

Şekil 3.44. Holcim Quarry/İtalya taş ocağında yapılan patlatmaların, titreşimlerden şikayetçi 

olan bölgede alınan en yüksek parçacık hızları ile ölçekli mesafe ilişkisi. 

 

Benzer bir durumu Cihangir vd.(2005) bir kalker ocağı patlatma titreşimlerinin en aza 

indirilmesi çalışmaları sırasında yaşamış, 49 adet veriye rağmen PPV-SD arasında güvenilir 

bir ilişki kurulamadığı için (Şekil 3.45.), bilimsel etik gereği “toplam 49 atım için geliştirilen 

bu fonksiyon eşitliği kullanılarak, benzer atımlardaki muhtemel titreşim değerleri, ölçme 

ekipmanına gerek olmadan belirli güvenirlilikte belirli bir zaman için tahmin etmek şu an için 

güvenli değildir” sonucuna varmışlardır. 
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Şekil 3.45. Bir kalker ocağında yapılan patlatmaların, titreşimlerden şikayetçi olan bölgede 
alınan en yüksek parçacık hızları ile ölçekli mesafe ilişkisi. 

 

Maalesef, aynı bilimsel etiği gösteremeyen ya da bilgi eksikliği olan bazı meslektaşlarımız, bu 

tarz korelasyon katsayısının düşük olduğu durumlarda dahi, bu güvenilir olmayan formülleri 

kullanarak işletmeye doğru olmayan “reçeteler” sunabilmektedir. 

 

Aşama_2: “patlatma yapılan yer ile “hedef” olarak adlandırılan ve patlatma titreşimlerinin en 

aza indirilmesi istenen yer arasındaki yer iletim katsayısının belirlenmesi”. 

Giriş kısmında da belirtildiği gibi, PPV-SD ilişkisini belirlemeye yönelik pek çok görgül 

formül bulunmaktadır USBM RI 8507 (Siskind vd. 1983) formülünden hareketle gidersek, 

 

PPV=Kx(SD)
-β

                                                                           (26) 

 

PPV: en yüksek parçacık hızı 

K: yer iletim katsayısı 

SD: ölçekli mesafe [(R/(Q)
1/2

] 

β
: PPV-SD grafiğinin eğimi 

R:patlatma-hedef arası mesafe 

Q:gecikme başına düşen patlayıcı miktarı 

 

Bu formüldeki yer iletim katsayısı, görgül formülün kalbini oluşturmaktadır. Çünkü Olofsson 

(2002)’nin de dediği gibi, bu katsayı kayanın homojenliğine ve yapısal jeolojiye göre 
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değişmektedir. Bir bölgede yapılan patlatma kaynaklı titreşimlerden şikayetçi olan bir 

yerleşim yeri düşünelim. Klasik yaklaşımla hareket ederek, en az 30 veriden oluşan ve 

güvenilirliği de yüksek olan bir görgül formül elde ettiğimizi düşünelim. Bu formül esas 

alınarak, yapılara hasar verebilecek parçacık hızlarının altında kalmak için kullanılabilecek en 

yüksek gecikme başına patlayıcı miktarlarını hesap edip, işletmeye verdiğimizi varsayalım. 

Bu reçete, işletmenin patlatma yaptığı yerin değişmediği durumlarda geçerli olacaktır. Ancak, 

madencilik faaliyetleri devam ettikçe, patlatma lokasyonu değiştikçe, dalgaların hedef olarak 

seçilen şikayetçi bölgeye giderken izlediği yol, daha önce yapılan çalışmadaki yoldan farklı 

olacaktır. Kaya yapısının ve yapısal jeolojinin değiştiği durumda, ki bu durum çok yüksek 

olasılıkla varolacaktır, işletmeye verilen reçete geçersiz olacak, şikayetler tekrarlanmaya 

başlayacaktır. Yapılması gereken, yine, en az 30 veriden elde edecek şekilde patlatmalardan 

titreşim ölçümü alıp, yeni güzergaha göre görgül formülün yenilenmesi ve yeni gecikme 

başına “izin verilebilen maksimum patlayıcı miktarlarının belirlenmesi olmalıdır. İşletmeye 

ikinci bir maliyet getirmekte olan bu durum genellikle göz ardı edilmekte, bir güzergah için 

verilen reçete, uzunca bir süre uygulanmaya devam edilmektedir.  

 

Aşama_3: “titreşim dalgalarının yayılma kuralını içeren görgül bağıntının bulunması”. 

Bu aşamada elde edilen görgül bağıntının, PPV-SD grafiğini oluştururken kullanılacak çok 

sayıda veri gerektirdiği, çok sayıda veri kullanılmasına rağmen doğanın doğrusal olmayan 

davranışlarından dolayı anlamlı bir ilişki bulunamayabileceği daha önceki bölümde 

anlatılmıştır. Dolayısı ile görgül yaklaşımla patlatma titreşimlerinin önceden tahmin edilmesi, 

doğanın homojen olduğu, patlatma bölgesinin ve dolayısı ile patlatma bölgesi ile hedef 

istasyon arasındaki güzerhın değişmediği varsayımı doğrultusunda mümkün olabilmektedir. 

Bu sayılan önemli olumsuzluğun yanında, görgül yaklaşımda bulunmayan ama titreşim 

analizlerinde çok önemli yeri olan iki faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri frekans, diğeri 

patlatmanın etki süresidir. Formül (26) ‘ya bakıldığında, bu iki önemli parametrenin yer 

almadığı, formülün sadece en yüksek parçacık hızının, mesafe, yer iletim katsayısı ve 

gecikme başına düşen patlayıcı madde miktarı ile ilişkili olduğu görülmektedir. 

  

Aldas (2010), patlatma titreşimlerinin analizinde madencilikte en çok kullanılan bu formülü, 

jeofizikte sönümlenme faktörü olarak bilinen “attenuation” faktör ile eşitleyerek, frekans ve 

patlayıcı madde ilişkisini de bünyesinde bulunduran yeni bir formül geliştirmiştir. Formül 

(26) nın yeniden düzenlenmesi ile parçacık hızını aşağıdaki gibi (formül 27) tahmin eden 
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formülle, jeofizikte çok kullanılan sönümlenme formülünü eşitleyerek, formül 28’i elde 

etmiştir. 

 

(27) 

 

(28) 

 

 

M: Kütle (kg) (patlayıcı miktarı) 

Q: Sismik kalite faktörü 

V: Sismik Hız (m/s) 

a: Sönümlenme faktörü (s/m) 

f: PPV-frekansı (Hz) 

 

Formül 28’den frekansın çekilmesi ile, literatürde var olan hakim frekans (dominant 

frequency) ve sıfırı kesen frekans (zero-cross frequency) kavramlarından başka, en yüksek 

parçacık hızı ile ilişkili “PPV-frekansı” olarak adlandırılan yeni bir tanımlama yapmıştır 

(Aldas, 2010).  

 

(29) 

 

Formülde “a” olarak adlandırılan sönümlenme faktörü de yerine konduğunda formül (29) elde 

edilmiştir. 

 

 

 

 

(30) 

 

Bu yeni frekans tanımı ile, klasik formülde yer almayan frekans parametresi, PPV, arazi 

katsayıları, sönümlenme faktörü ve patlayıcı miktarı ile bulunabilmektedir. Klasik formülde 

yer almadığı için göz ardı edilen önemli başka bir parametre de patlatma titreşimlerinin etki 

süresidir. Klasik yaklaşımda sadece en yüksek parçacık hızına dikkat edildiği için, patlatma 

sırasında kullanılan tasarım parametreleri yüzünden, oluşan en yüksek parçacık hızları 
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değerleri düşük olmasına rağmen, titreşimler uzun sürdüğü için çevreye hasar verebilecek 

patlatmalar yapılabilmektedir. Bunun bir örneği, Bursa Orhaneli Açık Kömür İşletmesinde 

yapılan  patlatmalar sırasında görülmüştür (Uyar vd., 2015). Orhaneli açık kömür işletmesi 

Gümüşpınar sektöründeki patlatma titreşimlerinin şev duraylılığına ve Gümüşpınar köyündeki 

evlere olan etkilerini en aza indirebilme amaçlı yapılan çalışmalarda, hem şev duraylılığını 

etkilemeyecek hem de şikayetçi olan evlere etkiyen titreşimlerin 1-2mm/s PPV değerlerini 

geçmeyecek patlatma tasarımı yapılarak işletme yetkililerine verilmiştir.  Şekil 3.46., 

şikayetçi olan evlerden birinde ölçülen titreşim dalgalarını göstermektedir. Görüldüğü üzere, 

her üç bileşende de titreşim genlikleri 2mm/s nin altındadır (1.65, 1.40, 0.635mm/s) ve 

titreşim süresi 1saniyeden kısadır. 

  

 

Şekil 3.46. Patlatmalardan şikayetçi olan bir köy evinde (patlatmaya 400m) alınan titreşim 
kaydı. 

 

İşletmeye önerilen patlatma tasarımı uygulandığı takdirde, evlere hasar verme değerlerinin 

çok altında titreşim genlikleri oluşacağı ve en önemlisi, evlerin  titreşime maruz kalma 

süresinin 1 saniyenin altında olduğu Şekil 3.46.’den anlaşılmaktadır. Ancak, bir süre sonra 
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şikayetlerin devam etmesi nedeni ile yeniden sahaya gidilmiş ve işletmede patlatma işlerini 

yapan müteahhit firmaya haber vermeden, yapılan patlatmadan titreşim ölçümü alınmıştır 

(şikayetçi olan evde) (Şekil 3.47.). 

 

Şekil 3.47’de açıkça gözlenmektedir ki,  patlatmanın her 3 bileşeninde de sinyaller 6.3 

saniyeden fazla sürmüştür. Cihaz ayarlarında dinleme süresi en fazla 7 saniye olacak şekilde 

ayarlandığı için daha fazlası kayıt edilememiştir. Yine şekilden görüleceği üzere en yüksek 

titreşim genliği boyuna bileşende (sarı) 1.10mm/s olarak kaydedilmiştir. Titreşim genliğinin 

küçük olmasına rağmen, bu genliğin evlerde uzun süre etkili olması, evlerde zaten mevcut 

olan çatlakların artmasına sebep olmuştur. Çünkü evlerde hasara sebep olabilecek en önemli 

parametrelerden biri, titreşim genliğine ne kadar uzun süre maruz kalındığıdır. Yapılan 

patlatma tasarımı incelendiğinde, işletmeye verilen tasarımın dışına çıkıldığı, delik aralarına 

verilen gecikme sürelerinin uzatıldığı görülmüştür. Bu da, her ne kadar titreşim genlikleri yine 

1-1.5mm/s civarlarında olsa da, evlerin titreşime maruz kalma süresini uzatmış ve şikayetlerin 

devam etmesine neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.47. 36 delikli grup patlatma sinyalinin 3 bileşendeki görüntüsü. Sarı: boyuna bileşen 
(longitudinal), Kırmızı: yanal bileşen (transversal) ve Yeşil: Düşey bileşen (vertical). 

 

Bu örnek, titreşim genliğinin hasar verme sınırlarının çok altında olduğu durumlarda dahi, 

titreşime maruz kalma süresinin uzamasının , yapılarda hasar potansiyelini arttırdığını açıkça 

göstermekte, sürenin önemini ve klasik yaklaşımda göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkça 

vurgulamaktadır. 
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Freakansın çok önemli olduğu bu bölümde vurgulanmışken dikkat edilmesi gereken bir nokta 

da, jeofonların doğal frekanslarıdır. Yani jeofonların hangi frekans aralığındaki sismik 

dalagaları algıladığı çok önemlidir. Piyasada , ucuz olması nedeni ile çokça karşılaşılan jeofon 

frekansları 4Hz’dir. Bu da, 4 Hz ve üstündeki sismik dalgaların algılandığı, altındakilerin 

algılanmadığı anlamına gelir. Titreşim analizlerinin iyi yapılabilmesi için, 1 Hz’lik jeofonların 

kullanılması, bu frekanstan itibaren sinyallerin algılanması açısından çok öenmlidir. Aksi 

takdirde, yapılarda en çok tahribatı veren yüzey dalgalarının sahip olduğu frekans aralığında 

yer alan 1-4 Hz arasındaki bilgiyi kaçırmış oluruz.  

 

Aşama_4: “görgül bağıntıyı kullanarak, yapılacak patlatmalar için bir seferde güvenle 

ateşlenebilecek en yüksek patlayıcı miktarının belirlenmesi”. 

 

Patlatma kaynaklı titreşimlerin en aza indirilmesinde patlayıcı maddeyi azaltma yöntemi, 

PPV-SD yaklaşımının kullanılmaya başlandığı 1960’lı yıllardan beri yaygın olarak 

kullanılmıştır. Ancak, bu yöntemin, karmaşık jeolojik yapıda  ya da beklenmeyen fiziksel 

olayların geliştiği (bir sonraki bölümde değinilecektir) kaya yapıları içerisinde ilerleyen 

titreşim dalgaları söz konusu olduğunda başarılı olmadığı, işletmenin madencilik faaliyetlerini 

yavaşlatmaktan başka bir işe yaramadığı başta Blair (2014) olmak üzere pek çok araştırmacı 

tarafından fark edilmiştir. Uyar vd. (2015) çalışmasında, Orhaneli Kömür işletmesinde 

yapılan patlatma çalışmalarında da benzer durum yaşanmıştır. Orhaneli Gümüşpınar 

sahasında mevcut patlatma işlerini yürüten firma, patlatmalardan köy yönüne hasar verme 

limitlerinin altında titreşim gidebilmesi için  gecikme başına kullanılacak patlayıcı 

miktarlarını belirlemiş, grupları da toplamda 3-5 delikli patlatmalarla sınırlandırmıştır. Şekil 

3.48 işletmenin yaptığı, 4 delikli bir patlatmaya ait üç bileşen (Tran, Long, Vert) sinyallerini 

göstermektedir. Patlatma titreşim dalgaları, sahada çalışmaya başladıktan sonra Uyar vd. 

(2015) tarafından SeisBlast programı (Aldas ve Ecevitoglu, 2008) ile modellenmiştir. Sol 

üstte 4 patlatma deliği, sağ üst köşede üç bileşende titreşim genlikleri görülmektedir. Şeklin 

ortasında üç ayrı sinyal, soldan sağa yanal, düşey ve boyuna bileşende dalga biçimini 

göstermektedir. Bu dalga biçimlerinde iki genlik birarada çizdirilmiştir. Soluk renkli büyük 

genlikler, deliklerin hepsi birarada atılırsa oluşacak toplam genliği (Boyuna, Long bileşende 

7.10 birim), parlak renkli küçük genlikler ise delikler arasına 100ms gecikme uygulanıp 

atılırsa oluşacak genliği (Boyuna, Long bileşende 1.52 birim)  göstermektedir.  4 delikli bir 

grup patlatması ile , patlayıcı miktarı kısıtlanmış olup titreşim genlikleri de 1.5mm/s ye 

düşürülmüştür. Ancak işletmenin bu şekilde madencilik faaliyetini yürütmesi çok zor olduğu 
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için, firma başka bir çözüm bulmuş, 30-35 deliği 4-5 gruba ayırıp, 4-5 adet patlatma 

yapmakta, böylece doldurulmuş deliklerin arasında patlatılan gruplar hem iş güvenliği 

anlamında büyük risk oluşturmakta, hem de 4-5 defada patlatılan 30-35 delikli patlatmalar, 

şevlerde deplasmana neden olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.48. İşletmenin, patlayıcı ve delik sayısı kısıtlaması nedeni ile yaptığı 4 delikli bir 
patlatmaya ait üç bileşenli dalga biçimleri 

 

Bu uygulamanın tehlikeli ve gereksiz olduğunu, patlayıcı madde kısıtlamasına gitmeden, 

delikler arasına uygun gecikmeler vererek titreşim genliklerinin yine 1.5mm/s değerlerine 

düşürülebileceğini göstermek için Şekil 3.49’daki patlatma grubu hazırlanmış, 26 delik, 

delikler 3’lü, dörtlü gruplandırılarak ve delikler arasına 100ms gecikme verilerek tek 

ateşlemede hepsi patlatılmıştır. Sağ üst köşede görüldüğü gibi, boyuna bileşende, titreşim 

genlikleri hepsi aynı anda atılsaydı 63.28 birim, gecikmeli atılınca 1.01 birim olmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.49. Patlayıcı ve delik kısıtı yapmadan, 26 deliğin kendi aralarında uygun 
gecikmelerle atıldığı patlatma grubu titreşimleri. 
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Şekil 3.48 ve 3.49 değerlendirildiğinde, patlayıcı ve delik kısıtı sebebi ile 4 delikte 

sınırlandırılan patlatmadan oluşan titreşim genliği 1.52 iken, 26 deliğin uygun gecikmelerle 

atıldığı grup patlatmasından oluşan titreşim genliği 1.01 birimdir. Bu da, titreşimlerin en aza 

indirilmesi çalışmalarında patlayıcı madde kısıtlaması yapılmasının, istenilen her türlü 

gecikmenin verilebildiği elektronik ateşleme sistemlerinin dahi kullanılmaya başlandığı 

günümüzde, madencilik faaliyetlerini yavaşlatmaktan başka bir işe yaramadığını 

göstermektedir. 

 

Aşama_5: “parçacık hızı-ölçekli mesafe ilişkisine bağlı, bölge ve yön bağımlı geliştirilen 

görgül formülü kullanarak, titreşim ölçümü yapılmayan durumlarda, yapılacak patlatmalardan 

kaynaklanacak parçacık hızlarının tahmin edilmesi”. 

 

Görgül formülün eksiklikleri ve olumsuz tarafları, güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için, 

değişen her jeolojik ortam için PPV-SD ilişkisinin kurulduğu deneylerin tekrarlanması gibi 

külfetler içermesi, bu yapılsa bile, frekans, süre gibi çok önemli parametreleri bünyesinde 

barındırmaması ve patlayıcı miktarını azaltarak her zaman titreşimleri en aza indirmenin 

mümkün olmadığı ilk dört aşamada anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde de, beklenmedik 

jeolojik ve fiziksel olaylarla karşılaşılan durumlarda PPV-SD ilişkisine dayanan formüllerle 

parçacık hızı tahmin etmenin yanıltıcı olduğu anlatılacaktır. 

3.10.3. PATLATMA KAYNAKLI DALGALARIN YAYILMA MEKANİZMALARINI 

ETKİLEYEN VE KLASİK YAKLAŞIMDA ÖNGÖRÜLEMEYEN FİZİKSEL VE 

JEOLOJİK OLAYLAR  

Patlatma kaynaklı titreşim dalgaları, patlatma bölgesinden çevreye yayılırken uğradıkları 

bazı beklenmedik fiziksel, jeolojik olaylar neticesinde beklenildiğinin aksine mesafeyle 

azalan bir yönelim göstermeyebileceği gibi, hatta, mesafeyle artabilecektir. Bu da, klasik 

yöntemde öngörülemeyen bir durum olduğu için, PPV-SD yaklaşımı ile patlatma titreşimleri 

her ne kadar kontrol edilmeye çalışılsa da, patlatmaya çok uzak mesafelerde dahi şikayetlerin 

devam edebilmesini açıklayabilmektedir. Bu durumlardan en önemlisi “kanal dalgalarının 

oluşması”, bir diğeri “patlatma kaynaklı titreşim analizlerinde zemin büyütmesinin temel 

kaya ile etkileşimi” ve son yıllarda fark edilmeye başlanan “patlatma titreşimlerinin doğrusal 

olmayan davranışları” dır. 
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3.10.3.1. Kanal Dalgalarının Oluşması 

Dekapaj malzemesinde ve kömür damarı içinde yapılan patlatmalar, özellikle kömür damarı 

çevre yerleşim birimlerinin altına uzanıyorsa, özel ayrıcalık gösterilmesi gereken 

patlatmalardır. Böyle durumlarda, klasik anlamda incelenen direkt ve yüzey dalgalarının 

yaratacağı etkilerin yanı sıra, kömür damarında oluşan kanal dalgalarının etkilerinin de 

araştırılması gerekmektedir. Çünkü çevresindeki kayalar ile kıyaslandığında düşük sismik 

hız ve yoğunluğa sahip olan kömür tabakaları bir kanal gibidir (Essen vd. 2007).  Kömür 

içinde veya üzerindeki dekapaj malzemesinde yapılan patlatmaların yarattığı sismik dalgalar, 

kömür damarı içerisinde, kritik açı (kırılma açısının 900
 olması durumunda geliş açısı kritik 

açı olarak adlandırılır) ötesinde tam yansımaya uğrayarak kanalize olurlar (Ravindra ve 

Cerveny, 1971). Kanal dalgaları uygun şartlarda damar kalınlığının 1000 katı kadar bir 

mesafeye ilerleyebilirler (Lavergne 1989). Özellikle damar içi patlatmalarda, üzerinde 

çalışılan  kömür damarının, çevredeki yerleşim birimlerinin altına doğru uzanması, kanal 

dalgalarının varlığı nedeni ile patlatma kaynaklı titreşimlerin etkilerini birkaç kat 

arttırmaktadır. Bu durum kömürde yapılan patlatmalardaki uzaklık-titreşim genliği ilişkisinin 

basit bir tekdüze azalım ilişkisi olmadığını göstermektedir. Kanal dalgalarının etkili olduğu 

ocaklarda, patlatma kaynaklı titreşim etkilerinin azaltılması için özellikle kömür damarı içi 

kanal dalgalarının doğasının ve bu  dalgaların çevredeki yerleşim birimlerine etkisinin 

incelenmesi gerekir. 

Kanal dalgalarının kömür madenlerinde de oluştuğu ilk defa Babayigit (2012) tarafından 

incelenmiş, modellenmiştir. Uyar ve Babayigit (2013) model sonuçlarını gerçek patlatma 

verileri ile karşılaştırmak için TKİ YLİ Hüsamlar ocağında çalışmalar yapmıştır. Şekil 3.50 

ve 3.51, kanal dalgalarının varlığını, model sonuçlarıyla örtüşecek şekilde göstermiştir. 
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Şekil 3.50. Hüsamlar kömür ocağında yapılan 1. Patlatma. 

 

Şekil 3.51. Hüsamlar kömür ocağında yapılan 2. Patlatma 

 

Çalışma kapsamında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yeniköy Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğünün Hüsamlar Ocağında, Hüsamlar köyünün altına doğru devam eden kömür 

damarı üzerinde 2 grup patlatma yapılmış ve oluşan titreşimler ocak ve köy içerisine 

yerleştirilen 4 adet üç bileşenli sismik kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. 
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Çalışmada kullanılan modeller, kanal dalgası teorisi üzerine kurulmuştur. Arazi ölçümlerine 

dayanan görgül yaklaşımlara bağlı değildir. Kurulan modeller, 2 adet arazi verisi ile test 

edilmiştir. Teorisi yıllar önce kanıtlanmış olan kanal dalgalarının, patlatma titreşimleri üzerine 

etkisi gösterilmeye çalışılarak, halihazırda kullanılan yöntemler iyileştirilmeye çalışılmıştır.  

Yapılan 1.grup patlatma sonucunda (Şekil 3.50.), kanal dalgası etkisi, patlatma noktasına 300 

m uzaklıktaki jeofon ile kaydedilen sinyalin düşey bileşenindeki genlik artışı ile tespit 

edilmiştir. 

 

Yine 1.grup patlatmada, patlatma noktasına 500 m uzaklıktaki jeofonda kaydedilen sinyalin 

enine ve boyuna bileşenlerindeki artış eğilimi de kanal dalgası etkisi olarak 

değerlendirilmektedir. 2.grup patlatma sonucunda (Şekil 3.51.) elde edilen değerlerde ise, 

patlatma notasına yaklaşık 230 m uzaklıktaki jeofon ile kaydedilen sinyalin boyuna 

bileşeninde ve 500 m uzaklıktaki jeofon kaydının enine bileşeninde kanal dalgası etkisi 

gözlenmiştir. 

 

Kurulan modelin arazi verileri ile örtüşmesi, modelin, patlatma titreşimlerini azaltma 

çalışmalarında en azından, ön bilgi (titreşim genliklerinin nerelerde tekrar artmaya veya 

azalmamaya başladığı bilgisi) olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, kömür 

damarı içerisindeki sismik dalga yayınımının tekdüze bir uzaklıkla azalım ilişkisi olmadığını 

göstermektedir. Uzaklıkla üstel olarak azalması gereken genliklerin, kömür damarı içerisinde 

gelişen yapıcı girişimler nedeni ile bazı noktalarda yükselmeler gösterdiği ve bundan dolayı 

patlatmalardan kaynaklanan titreşim etkisini arttırdığı belirlenmiştir. 

3.10.3.1.1. Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Analizinde Zemin Büyütmesinin Temel 

Kaya ile Etkileşimi 

Yüzey jeolojisinin, zemin tabakalarının jeoteknik özelliklerinin ve yüzey topografyasının 

patlatma kaynaklı titreşimler üzerinde önemli etkisi vardır. Titreşim genliklerinde meydana 

gelen büyütmeler, kaynak, sismik ışının izlediği yol, topoğrafya, soğrulma ve dispersiyon 

etkileriyle kontrol edilir. Genelde; zemin, zeminin geometrik özellikleri, yüzey topografyası, 

soğrulma ve dispersiyon yüzünden titreşim dalgalarının karakteristik özellikleri (genlik, 

frekans, süre) değişebilir.  

 

Birçok patlatma kaynaklı titreşimlerden şikayet edilen bölgelerin araştırılması sonucunda 

patlatmaların en çok etkilediği yerlerin bazen çok küçük zonlar oluşturduğu gözlenmiştir. Ana 

kayada yapılan patlatma ile patlatmaların yüzeydeki etkisi arasındaki farklar incelenmiş fakat 
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bu farklılıkların bölgenin yerel jeolojik konfigürasyonundan ya da sismik dalgaların 

yayılımdan meydana gelip gelmediğini kanıtlamak oldukça zor olmuştur. 

 

Yüzey jeoloji ve zemin tabakalarının jeoteknik karakterinin patlatma titreşimleri üzerinde 

büyük önemi vardır. Zemin ve yüzey topografyası nedeniyle dalga alanının karakteristik 

özellikleri (genlik, frekans içeriği, süresi) değişebilir. Dalga alanının karakteristik 

özelliklerinde meydana gelen değişimler titreşim genliklerinde büyütme veya küçültmeleri 

oluşturabilir. Mühendislik ve madencilik amaçlı yapılan patlatmalar ile oluşan yüzey 

dalgalarının, patlatma noktasından uzaklaştıkça alçak frekans içerinin etkinlik kazanmasıyla 

uzun dalga boylu bileşenleri artar. Buna bağlı olarak patlatmalarla oluşan yüzey dalgası 

etkilerinin, kaynaktan daha uzak noktalarda dahi görülmesine neden olur. Ayrıca dispersiyon 

ve soğrulma, kaynaktan uzaklaştıkça ilerleyen dalgada soğrulmanın etkisiyle düşük 

frekansların kalması dalganın ilerlediği ortamın rezonansa girmesine neden olur. Bu durumda 

yerleşim yerlerinde büyük hasarlar meydana gelebilir. Bu yüzden yüzey dalgalarının yayılım 

özelliklerinin iyi kavranması önemlidir. Can (2007), yüksek lisans tezinde, temel 

topografyasının, soğrulma ve dispersiyonun patlatma titreşimleri üzerindeki etkilerini 

modellemiş ve gerçek patlatma verileri ile de modelin doğruluğunu kanıtlamıştır. 

 

Model, uygulama ve verilen örnekler göstermiştir ki,  zemin büyütmesini yüzey dalgalarıyla 

belirlerken, soğrulmanın ve dispersiyonun dalga yapısı üzerindeki etkileri ve temel 

topografyasının gelen dalgalarla etkileşimi (saçılmalar, yansımalar, tekrarlı yansımalar, vb) 

mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Can (2007),  eskiden TKİ’ye bağlı bulunan GELİ 

Yatağan kömür işletmesindeki patlatmaların Yeşilbağcılar beldesine doğru yayılım 

mekanizmasını ve temel kaya etkileşimini modellemiştir.  Şekil 3.52., patlatmalardan 

şikayetçi olan yerleşim yerindeki temel kaya olan mermer dokanağını, patlatma bölgesini, 

beldede bazı önemli yerleşim yerlerini ve tez içerisinde yapılan sismik kırılma, yansıma 

hatlarını göstermektedir. 
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Şekil 3.52. Yeşilbağcılar 25.07.2006 deneylerine ait harita (Aldaş vd., 2006; Can, 2007). 

Sismik kırılma, ve yansıma çalışmaları, patlatma kaynaklı titreşim dalgalarının  ilerlediği 

yöndeki zemin büyütmelerini, temel kaya etkileşimini anlamlandırabilmek için, sismik hız 

yapısı ve yapısal jeolojiyi anlamaya yönelik yapılmıştır. 

 

Can (2007)’ın tez çalışmasının amacı, patlatmalarla birlikte oluşan titreşim dalgalarının, 

Yeşilbağcılar beldesine doğru ilerlerken kat ettikleri, çanaksı yapıdaki mermer ana kayadan 

etkilenerek, aynı noktaları tekrar tekrar vurarak zemin büyütmesine uğradığı yerleri 

belirleyecek bir modelleme geliştirmektir. Çünkü, klasik yöntemle daha önce yapılan 

çalışmalara rağmen, köyde anlamlandırılamayan şikayetler devam etmekteydi. Patlatmalara 

yakın yerlerde şikayetler olmazken, uzak yerlerde şikayetlerin olması, hatta hasarların 

oluşması, bu bölgede klasik yaklaşımın öngöremediği farklı fiziksel olayların oluştuğu 

farkındalığını uyandırmıştı. Bu sebeple, Can (2007), bölgedeki mermer dokanağının yarattığı 

çanaksı yapıdan dolayı oluşan zemin büyütmelerinin yerlerini modellemiş, gerçek 

patlatmalarla buralarda oluşan genlik büyümelerini kaydederek modelle örtüştürmüştür.  

Tezde ayrıntılı olarak verilen çalışmadan alınan aşağıdaki Şekilde (Şekil 3.53), modellemelere 

göre zemin büyütmesine uğrayacak yerler, başka bir deyişle, çanak yapıdan yansıyarak 

defalarca vurulan bölgeler gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.54 bu tekrarlı etkilenmeler yüzünden titreşim genliklerinin arttığı yerlerin 

topoğrafyadaki karşılıklarını vermektedir. Bu yerlerin belirlenmesi, daha önce şikayetçi olan 

ama klasik yönteme göre mesafeyle azalan etki anlayışında titreşimlerin etkilememesi 
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gerektiği düşünülen yerlerin aslında tekrar tekrar titreşime maruz kaldığı için zemin 

büyütmesi nedeni ile hasarlandığını ortaya çıkarmıştır. 

 

Şekil 3.53. Işınların yüzeye çarptığı noktalar 

 

Şekil 3.54. Işınların topografyaya vurduğu noktalar 

Çalışmadaki deneysel ve teorik sonuçlar özetlenecek olursa; Yüzey topografyası; dışbükey 

(sırt, dağ, tepe ) ve içbükey (vadi, havza, kanyon) yüzeylere bağlıdır ki bu yapılar patlatma 

titreşim dalgaları yayılırken farklı davranışlar sergilerler. Yapılan uygulama ve verilen 
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örnekler göstermiştir ki, basit şekilli bir topografya bile bazen çok karışık bir büyütme paterni 

gösterebilmektedir. Titreşim dalgalarının yansımasından dolayı bu dalgalar yüzeyde bir 

noktada odaklanmaktadır. Zemin büyütmesi incelenirken mutlaka dispersiyon-soğrulma, 

temel topografyasının şekli ve gelen dalganın topografya ile etkileşimi göz gönüne 

alınmalıdır. 

3.10.3.1.2. Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Doğrusal Olmayan Davranışları 

Patlatma kaynaklı titreşim dalgaları, kaynaktan uzaklaştıkça giderek doğrusal davranışlar 

sergilemeye başlar (Aldas ve Ecevitoglu, 2007). Patlatma titreşimlerinden etkilenen ve 

şikayetçi olan yerler de genellikle, patlatma sahasından 400-500 m uzakta yerler olduğu için, 

klasik yöntemde dahi, eğer ortamda karmaşık bir jeolojik yapı yoksa (kanal dalgası, zemin 

büyütmesi yaratacak ortamlar), titreşim genlikleri mesafeyle doğrusal azalacak bir ilişki 

göstermektedir. Bu sebeple, belirtilen homojen şartlar dahilinde, klasik yöntem uzak 

mesafelerdeki hedeflere gidecek titreşim genliklerini tahmin edebilmekte başarılı 

olabilmektedir. 

  

Ancak, günümüzde, metro, tünel, demiryolu vb. çalışmalar için yapılan patlatmalar, yerleşim 

yerlerine birkaç 10m mesafelerde dahi yapılabilmektedir. Bu kadar kısa mesafe içinde, 

patlatma titreşimleri doğrusal olmayan davranış sergiler, parçalanmanın etkidiği plastik 

davranışın izlerini üzerinde barındırır. Bu sebeple, klasik yaklaşımdaki PPV-SD ilişkisi ile 

oluşturulacak görgül formüllerle, patlatmaya 30-50m mesafede korunması gereken yerlerde 

titreşimin en aza indirilmesi mümkün değildir. Çünkü dalgalar, bu formüllerin oluşturulduğu 

arazi katsayılarını belirleyecek kadar yol katedememektedir. Bu tarz patlatma titreşim analiz 

çalışmalarında, oluşan frekans içeriği, titreşim dalgalarının etkime süresi dikkate alınarak, 

hedef noktada genliklerin sönümlendirildiği en uygun gecikme aralıklarının seçilmesi 

gerekmektedir. Patlatmaya çok yakın kritik hedeflerin korunması istendiğinde ise, ülkemizde 

de yavaş yavaş kullanılmaya başlanan elektronik kapsül uygulaması ile, hedef noktada 

dalgaları sönümlendirecek tam istenilen gecikmelerin seçilmesi de mümkündür. 

3.10.3.1.3. SONUÇLAR 

Patlayıcı miktarını kısıtlama temelli, en yüksek parçacık hızı-ölçekli mesafe ilişkilerinin 

belirlendiği klasik yaklaşım, 1960 yıllardan günümüze dek yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. 1960’lı yılların bilgi ve teknolojisi ile titreşimlerin en aza indirilmesinde 

başarılı sonuçlar elde edilen bu yaklaşım, günümüzde  yerleşim yerlerine çok yakın yapılan 
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patlatmalarda, karmaşık jeolojik yapıların elvermediği durumlarda tatminkar sonuçlar 

vermemektedir. Bu da, yapılan çalışmalara rağmen patlatma titreşimlerinden şikayetlerin 

devam etmesinden anlaşılmaktadır. Bu yaklaşım, günümüz bilgi ve teknolojisi ile 

çözümlenebilecek olan bazı olumsuzluklar içermektedir. Bildiride, yaklaşımın beş aşamasının 

içerdiği olumsuzluklar ayrı ayrı anlatılmıştır. Özetleyecek olursak; 

i)Klasik yöntemde değerlendirmeler, yalnızca en büyük parçacık hızına (PPV) 

dayandırılmakta; dalga biçimi, frekans içeriği ve titreşim süreci dikkate alınmamaktadır. 

(ii) Patlayıcı miktarına kısıt getirilmekte, işletmenin madencilik faaliyetleri yavaşlamaktadır. 

(iii) Görgül formülün geçerli olduğu güzergah değiştiğinde, yeniden arazi katsayılarını 

belirlemek üzere en az 30 verinin elde edileceği patlatmaların yenilenmesi gerekmektedir. 

iv)Patlatma kaynaklı dalgaların yayılma mekanizmalarını etkileyen bazı fiziksel ve jeolojik 

olaylar karşısında klasik yöntem yetersiz kalmaktadır. Bunlardan biri, kömür damarı gibi, 

kendisinden daha yüksek sismik hıza sahip katmanlar arasında yer alan yapılar içerisinde 

ilerleyen patlatma titreşimlerinin, kömür damarı içerisinde kanal dalgaları haline dönüşmeleri 

ve çok uzak mesafelere iletilebilmeleridir. Bir diğeri, patlatma titreşim analizlerinde zemin 

büyütmesinin temel kaya etkileşimi ile ilişkisidir. Başka bir olay, patlatmaya çok yakın  (ilk 

100m) mesafelerde patlatma titreşimlerinin doğrusal olmayan davranış sergilemesinden 

kaynaklı, bu mesafelerdeki hedeflerin korunmasında klasik yöntemin yine zayıf kalmasıdır. 

v) Veri toplama aşamasında karşılaşılan bir uygulama da, kullanılan jeofonların doğal 

frekanslarına dikkat edilmemesidir. Piyasada sıkça görülen 4 Hz’lik jeofonlar, 4Hz ve 

üstündeki sinyallari algılarken, altındaki sinyalleri algulamadıkları için, 1-4 Hz aralığındaki 

önemli bir bilgi kaybedilmektedir.  Yapılar için en büyük hasarı veren yüzey dalgalarının 

sahip olduğu bu düşük frekanslı dalgaları da kaydedecek 1Hz’lik jeofon kullanmak daha 

doğrudur. 

 

Bu olumsuzlukları içeren klasik yöntemin alternatifi olarak, patlatma kaynaklı oluşan 

titreşimlerin en uygun gecikmelerle hedef noktada söndürülmesi prensibine dayanan; sadece 

PPV’nin değil, frekans, süre parametrelerinin de göz önüne alındığı yöntemden bir sonraki 

bölümde bahsedilecektir. Bunun yanında son 10 yıl içerisinde de, ANN (artificial neural 

network) metodu, PPV tahmininde yaygın kullanılmaya başlamıştır (Khandelwal ve Singh, 

2007; Kamali ve Ataei, 2011; Mohammadnejad vd., 2012; Ataei ve Kamali, 2013; Ghasemi 

vd.., 2013; Khandelwal, 2012; Xue ve Yang, 2013).  
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3.11. PATLATMA KAYNAKLI YÜZEY DALGALARININ UYGUN 

GECİKMELERLE HEDEF NOKTADA SÖNDÜRÜLMESİ YÖNTEMİ 

Patlatma kaynaklı titreşimlerin çevre yerleşim yerlerine olan etkilerinin belirlenmesi ve 

minimize edilmesinde alışılagelmiş yaklaşım, sismografla en yüksek parçacık hızlarının 

belirlenmesi, patlatma ile ölçüm alınan yer arasındaki güzergah için arazi katsayılarının 

saptanması, sarsıntının yayılma kuralını belirleyen ampirik formülün bulunması ve bu formül 

kullanılarak yapılan patlatmalar için mesafeye bağlı olarak bir seferde güvenle ateşlenebilecek 

en yüksek patlayıcı madde miktarlarının saptanmasıdır (Dowding 1985, Siskind ve diğ., 

1989). 

  

Alışılagelmiş yöntemde sadece en yüksek titreşim değerleri esas alınmakta, tüm dalga 

biçiminin analizini kapsayan değerlendirmelerden uzak durulmaktadır. En yüksek tanecik 

hızlarına karşılık gelen ölçekli mesafelere göre hesaplanan ampirik formül ile, kullanılan 

patlayıcı miktarlarına kısıtlamalar getirerek titreşim düşürülmek istenmektedir. Etkin 

frekanstaki en yüksek tanecik hızını esas alan bu değerlendirmede, bu frekanslar civarındaki 

daha düşük genlikli fakat uzun sürdüğü için daha fazla hasar verebilecek titreşim dalgaları 

gözardı edilmektedir. Bu durum, bu yöntem ile elde edilen ampirik formüllerin güvenirliğini 

düşürmektedir. Yöntem, aynı anda ateşlenecek olan patlayıcı miktarlarına kısıt getirmek sureti 

ile titreşimi düşürmeyi hedeflediği için, patlatmaların verimliliğini de düşürmektedir (daha 

fazla patlatma deliği, daha fazla gecikme elemanı gibi). 

  

Aldas ve Ecevitoğlu (2008; 2011), patlatma kaynaklı titreşimleri en aza indirebilmek için 

mevcut yöntem olan “hasar sınırlarının altında kalabilmek için gecikme başına 

kullanılabilecek en büyük patlayıcı miktarını belirleme (PPV-SD yöntemi)” yönteminden 

farklı olarak, yeni bir yöntem geliştirmiştir.  

 

“Patlatma kaynaklı titreşimlerin en aza indirilmesini sağlayan yöntem” adı ile patentlenen 

(Aldas ve Ecevitoğlu, 2011) yöntemde, alışılagelmişin aksine, patlayıcı miktarı önemini 

yitirmektedir. Bu yöntem, patlatma ile ilgili parametrelere (delik sayısı, delik tasarımı, 

kullanılan patlayıcı miktarı, türü, deliklerin konumları vb.) herhangi bir kısıt getirmemektedir. 

Yeni yaklaşımın esası, pilot atış kullanılarak elde edilen sismik dalganın imzasını kullanarak, 

çoklu patlatma ile oluşan sismik dalgaların modellenmesi ve uygun gecikmeler verilerek 

birbirlerini söndürmelerine dayanmaktadır. Veri analizinden elde edilen gecikme 

parametreleri, gerçek grup patlatmasında uygulanmaktadır. 
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Yöntemin temeli pilot patlatmasına dayanmaktadır. Patlatma noktasından başlayarak hedefe 

ilerleyen sismik dalgalar yol boyunca çeşitli etkilerle karşılaşırlar. Patlayıcı miktarı, türü, 

patlayıcı-kayaç etkileşimi, ayna etkisi, karmaşık jeoloji (tabakalanma, teknonik ve litolojik 

özellikler) bu etkilerin başlıcalarıdır. Pilot patlatma ile oluşan sismik dalgalar, tüm bu 

etkilerin kaydını, farklı dalga biçimi oluşumları ve genlik ölçeklenmeleri şeklinde üzerlerinde 

taşırlar. Grup patlatması içerisindeki her bir deliğin, pilot patlatmadakine eşdeğer bir dalga 

üreteceği varsayımından yola çıkılmıştır. Kullanılan veri işlem tekniğinin esası lineer 

sistemlerin önemli bir özelliği olan süperpozisyon prensibine (Oppenheim ve Schafer, 1975) 

dayanır. 

 

Yeni yöntemin en can alıcı noktası, pilot patlatmaya ait sinyalin tüm etkileri (patlatmayla 

ilgili özellikler, jeolojideki karmaşa vb.) üzerinde barındırmasıdır. Bu yüzden, herhangi bir 

varsayıma ve jeolojik modellemeye gereksinim duyulmaz. Mevcut yöntemlere göre 

üstünlüğü, (i) Değerlendirmelerin, yalnızca en büyük parçacık hızına (PPV) 

dayandırılmaması; dalga biçimi, frekans içeriği ve titreşim sürecinin de dikkate alınması, (ii) 

Patlayıcı miktarına bir kısıt getirilmemesi ve işletmenin uyguladığı  patlatma düzenine 

karışılmaması, (iii) Tek bir kayıt istasyonundan elde edilen titreşim kaydı ile dahi (sismik faz 

hızı hesaplanmayacaksa) analiz yapılabilmesidir. 

  

Yeni yöntemde, patlatma kaynaklı titreşimler, alışılagelmişden farklı bir şekilde kaydedilirler 

(Aldaş ve Ecevitoğlu, 2008). Patlatma yapılan bölge ile titreşimlerin en aza indirilmesi 

hedeflenen bölge arasına yakın istasyon olarak adlandırılan sismograf; hedef bölgeye de uzak 

istasyon sismografı yerleştirilir. Bu iki sismograf, kendilerine bağlı radyo alıcıları aracılığıyla, 

patlatma deliklerini ateşleyecek olan manyetoyu da içeren verici radyo istasyonunun, 

manyetonun ateşlenmesiyle sinyal göndermesi neticesinde tetiklenmektedir. Böylece her iki 

sismografın da aynı anda tetiklenmeleri sağlanmakta ve iki istasyon yöntemiyle yüzey dalgası 

hızı daha doğru hesaplanabilmektedir. 

 

Pilot patlatmadan elde edilen sismik veriler, ticari bir yazılım ile sismik kayıtçılardan 

bilgisayara aktarıldıktan sonra, geliştirilen yazılım paketi ile değerlendirilir. Değerlendirme 

sonucu, aynı patlatmaya ait deliklerin nasıl gruplanacağı ve her gruba ne kadar gecikme 

verileceği belirlenir. Grup patlatmaları bu parametrelere göre gerçekleştirilir. Grup patlatması 

sonucu elde edilen ikinci veri setinden ise titreşimlerin ne kadar önlenebildiği incelenir. 

Yazılım Paketi, verilere band geçişli süzgeç uygulayan SUZGEC, verileri incelemeye ve 

sismik faz hızlarını hesap etmeye yarayan HIZ, patlatma deliklerini gruplamaya ve gruplara 
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verilecek gecikmelerin hesaplanmasına yarayan GECİKME olmak üzere üç ayrı programdan 

oluşmaktadır (Aldas vd. 2006; Aldas ve Ecevitoğlu, 2008). Şekil 3.55’te bu yöntemle yapılan 

modelleme ekranı görülmektedir. 

 

Şekil 3.55. Patlayıcı ve delik kısıtı yapmadan, 26 deliğin kendi aralarında uygun gecikmelerle 
atıldığı patlatma grubu titreşimleri. 

 

 Sol üst köşede, koordinatları girilen 26 adet grup patlatma deliği, aynanın konumu (düz çizgi) 

ve ölçüm yönü (ok işareti) görülmektedir. Pilot sinyalden modellenen grup patlatma sinyalleri 

şeklin alt bölgesinde yer almaktadır. Sismik dalgaların yıkıcı girişime uğrayarak birbirlerini 

sönümlendirmeleri için gruplara verilmesi gereken en uygun gecikmeler seçilmiş ve deliklere 

uygulanmıştır. Şekil 3.55’de sağ üst köşede boyuna bileşen için 0.18.saniyede, gecikmesiz 

patlatmanın titreşim genliği,LonZ, 63.76 birim iken, gecikmelinin, LonD, 1.01 birimdir. 

Özetle, Şekil 3.55’deki patlatma grubu hazırlanmış, 26 delik, delikler 3’lü, dörtlü 

gruplandırılarak ve delikler arasına 100ms gecikme verilerek tek ateşlemede hepsi 

patlatılmıştır. Sağ üst köşede görüldüğü gibi, boyuna bileşende, titreşim genlikleri hepsi aynı 

anda atılsaydı 63.28 birim, gecikmeli atılınca 1.01 birim olmaktadır. 

 

Modeli test etmek için, modelin öngördüğü gecikme aralıkları, yine modeldeki gibi 

düzenlenen patlatma gruplarına uygulanmış ve alınan uzak istasyon titreşim verisi model 
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sonucuyla karşılaştırılmış ve gerçek patlatma titreşimlerinin de modelde öngörüldüğü 

seviyelere düştüğü belirlenmiştir (Uyar vd. 2015). 

 

Yöntemin klasik yönteme göre en önemli üstünlüğü şudur: Klasik yöntemde en az 30 veri ile 

bulunan görgül yaklaşımlarla, patlatma ve hedef yön arasındaki arazi katsayıları belirlenerek 

görgül formül elde edilmekte ve bu yön için parçacık hızı tahmini yapılmakta, parçacık 

hızlarının hasar limitlerinin altında kalması içn izin verilecek en yüksek gecikme başına 

patlayıcı miktarı belirlenmektedir. Ama, patlatma lokasyonu değiştiğinde, tüm bu yapılanlar 

anlamsız olmakta, yeni yön için yeniden en az 30 veri toplanarak yeni formül oluşturulması 

gerekmektedir. Oysa ki, yeni yöntemde, titreşim dalgalarının yol aldığı güzergah değiştiği 

zaman yeniden bir pilot patlatma yaparak yeni güzergahın imzası çıkarılır ve grup patlatmalar 

modellenir. Yani, 30 veri yerine sadece 1 adet pilot patlatmadan elde edilecek veri yeterlidir. 
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4. AÇIK İŞLETMELERDE MAKİNE EKİPMAN SEÇİMİ 
  

4.1. GİRİŞ 

4.1.1. Genel 

İnsanoğlunun yaşamak ve refah düzeyini yükseltmek için gereksinim duyduğu enerji 

hammaddeleri ile tüm cevher türleri, yerkabuğunun belirli derinliklerinden çıkarılmaktadır. 

Özellikle açık işletmelerde daha büyük çaplı operasyonlar yürütülmekte olup örtü ya da 

cevher, üzerindeki organik toprak katmanı sıyrılıp alındıktan sonra genellikle delinmekte, 

patlatılarak istenen parça boyutuna indirgenmekte, yüklenmekte, taşınmakta ve yığılmaktadır. 

Yüzlerce yıl boyunca kazma-kürek ve sepet ya da sonraları el arabası ile yapılan bu işlemler 

son yüzyılda çok büyük gelişmeler kaydetmiştir. 

 

Açık işletmelerde temel amaç, üretilmeye değer bulunan cevher ile bunu örten ve 

madenciliğin gerçekleştirildiği sırada değersiz kabul edilen pasanın süregiden operasyonları 

engellemeyecek en kısa mesafeye, en ekonomik şekilde taşınmasını gerçekleştirmektir. 

Cevherleşmenin yeraltındaki üç boyutlu konumu ve fiziksel karakteristiğindeki büyük 

farklılıklar sonucunda madenciliğin tarihsel gelişimi boyunca birçok işletme yöntemi 

geliştirilmiş ve her madene özgü koşullara uyarlanmıştır. Diğer yandan işlemlerin ölçeğinin 

büyümesi, bir taraftan kullanılan maden makinalarının çeşitlenmesine, diğer taraftan da daha 

büyük kapasiteli ekipmanın imal edilmesine yol açmıştır. Böylece günümüzde hemen tümü 

belirli işletme koşulları altında, çalışma ortamlarında ve malzeme tiplerinde uygun olarak 

kullanılmakta olan çeşitli maden makineleri bulunmaktadır. 

 

Bir açık işletme için ekipman seçimi yapılacağı zaman; işletmenin ömrü, cevher kütlesinin 

tonajı ve uzaysal boyutları, örtü tabakasının fiziksel ve mekanik özellikleri ile yıllık üretim 

miktarı göz önüne alınması gereken önemli parametrelerdir. Genellikle cevher gövdesi ile 

yeryüzünün göreceli konumları uygulanacak işletme yönteminin belirlenmesinde rol oynarlar. 

Günümüzde açık işletmelerde kullanılan ekipmanlar kullanım amacına yönelik olarak 

geliştirilmişlerdir. Yalnızca düz kepçelerle ve paletli yürüme mekanizması ile donatılan halatlı 

ekskavatörler ile düz veya ters kepçelerle ve tekerlekli ya da paletli imal edilebilen hidrolik 

ekskavatörler, sert kayaçlarda patlatma ile gevşetilen malzemelerin yüklenmesinde kullanılan 

güçlü ekipmanlardır (Hartman, 1987). Ancak kepçenin kesme açısının değişebilmesi ve 
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yığına paralel itilebilmesi gibi avantajları bulunan hidrolik ekskavatörler daha yüksek kazı 

gücüne sahiptir (Fung, 1981; Hadjigeorgiou ve Scoble, 1988; Parlak, 1993). Madencilikte 

yakın geçmişe kadar sınırlı kullanım alanına sahip olan yükleyiciler, günümüzde kazı ve 

yükleme operasyonlarında başarıyla kullanılmakta ve diğer ekipmanların yerini almaktadır 

(Özdoğan, 1983; Hrebar, 1997). Sert ve engebeli arazide kullanılabilme gibi avantajları olan 

paletli yükleyiciler, tekerlekli modellere göre daha yüksek kazı gücüne sahiptirler (Köse vd., 

2009). Diğer taraftan çekmekepçeler, sert ve büyük parçalı örtü malzemesi de dâhil olmak 

üzere, her türlü arazi ve malzeme kazısında birimlerin gevşetilmesi koşuluyla çalışabilirler 

(Parlak, 1993). 

 

Bir açık işletmede madencilik yapılabilmesi için; planlama, proje ve uygulama aşamasında 

aşağıdaki makine ilintili üç aşamalı problem çözülmelidir: 

1. Uygun makine tipini tespit etmek 

2. Çalışmayı gerçekleştirmek için gerekli makine parkı boyutlarını tayin etmek 

3. Makinelerin işletme maliyetlerini hesaplamak 

4.1.2. Tarihçe 

Başlangıçta demiryolu inşaatları ve su kanalı inşasında kullanılmaya başlanan ve oldukça 

basit bir mekanizma üzerine kurulan kazıcı makineler, özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında 

sanayileşme evresinde bulunan ülkelerdeki yüksek kömür ve cevher ihtiyacı sonrasında hızlı 

bir evrim geçirmişlerdir. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren kapasite ve verimlilik 

açısından oldukça büyümüşler, Çekmekepçe ve örtükazı kepçesi gibi devasa yerkazarlar 

1960’lı yıllarda en büyük kapasitelerde tasarımlanıp, imal edilirken, günümüzde kamyon, 

hidrolik ve halatlı ekskavatör, önden yükleyici gibi araçların boyutsal gelişimleri devam 

etmektedir. 

 

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da yapı ve 

inşaat çalışmalarında uygulanan toprak kazısı ve taşıma işlemleri, geniş ölçekte, görece ucuz 

ve büyük miktarda bulunabilen insan ve hayvan gücüne dayalıydı. İngiltere’de, bu işle 

uğraşan kişiler, ‘navigators’ ya da kısaca ‘navvies’ olarak adlandırılırdı. Bu kazma-kürek 

işçileri başlangıçta suyolu kanalı kazısı ve inşası ile ilişkilendirilmişlerse de bu durum kısa 
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sürede demiryolu yapımına yönlenmiştir. Zaman geçtikçe ağır koşullar altında çalışan ve kötü 

koşullarda yaşayan bu kişiler ‘railway navvies’ olarak bilinecekti. 

 

Ondokuzuncu yüzyılın ilk çeyrek sonlarına kadar tüm mekanize kazı tasarımları tarak 

(dredge) tipi üzerineydi. Ancak William Smith Otis adlı genç bir tasarımcı demiryolu inşa 

çalışmalarında kullanılabilecek zemin üzerinde çalışan bir kazı makinesi fikri geliştirdi ve 

meslektaşı Charles Howe French’in yardımıyla, dünyanın ilk buhar güçlü kepçeli kazıcısını 

imal etti. Aletin tasarımı oldukça basitti: ana bomun asıldığı halat destekli bir direği vardı. 

Boma takılı bir kulp (handle) ucunda bulunan kova (dipper), çift tamburlu zincirli bir vinç 

aracılığıyla kaldırılıp, indiriliyordu. Tüm yapı çelik ray hattı üzerindeki dört tekerlek 

tarafından destekleniyordu. Bomun döküm için dönüşünü sağlamak üzere, sağ ve sol tarafa 

halatlar tutturulmuştu. Bomun her iki tarafındaki adamlar kovayı döküm noktasına çevirmek 

için önce bomu döndürüyor, daha sonra da kazı noktasına çekiyordu. Bunlar aynı zamanda 

kova kapı mandalını açıp, kapamaktan da sorumluydular (Rumfelt, 1971; Orlemann 2003; 

Haddock, 2005) (Şekil 4.1). 

 

 

Şekil 4.1. Otis tarafından tasarımlanan Philadelphia tipi buharlı kepçe (Orlemann, 2003) 
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Otis ve French, buharlı kepçenin ‘power shovel’ olarak ta bahsedilen ilk örneğini 

tamamladıktan sonra French, makineyi Worcester, Massachussetts’de, Norwich – Worcester 

demiryolunun bir bölümünde çalıştırarak tanıttı. İlk makinenin denemeleri sırasında 

tasarımdan kaynaklanan noksanlar ortaya çıkmış olsa da, hiçbirisi kepçe kavramının terk 

edilmesine neden olmadı (Orlemann, 2003). Sonuçta Otis, 24 Şubat 1839’da kepçesine ait 

1089 numaralı ‘toprak kazısı ve atılması için vinç ekskavatör’ünün (Crane Excavator for 

Excavating ve Removing Earth) patent haklarını elde etti. Daha sonra, 1867 yılında Oliver S 

Chapman, kepçe ağzına kuvvet uygulayan bir zincirli itme (crowd) mekanizmasının patentini 

alarak kepçe tasarımını geliştirdi (Orlemann, 2003). 

 

19. yüzyıl sonlarında endüstrileşme, yapı işleri, demiryolu ağı genişletme çalışmaları, 

madencilik ve çelik üretimi ile hızlanmıştı. Daha büyük ve daha verimli çalışan demiryolu tipi 

buharlı kepçeler de çok revaçtaydı. Yıllar geçtikçe buharlı kepçeye demiryolu inşa aracı ve 

suyolu tarağı olmaktan daha çok taşocağı ve madencilik makinesi olarak bakılmaya başlandı. 

Endüstri için hayati öneme sahip olan metallerin üretimindeki büyük artış ancak kepçeler 

aracılığıyla mümkün oldu. 

 

Bir buharlı kepçenin demir cevheri kazısında kullanımına dair ilk kayıt 1891 yılına aittir. 

Kepçenin diğer madencilik ilkleri 1877 yılında kömür ve 1896 yılında bakır cevheri 

kazılarıydı. Yirminci yüzyılın ilk yılları itibariyle kepçeler, kuzey Amerika boyunca yayılmış 

pek çok taşocağı için sıkça rastlanan bir manzaraydı (Orlemann, 2003; Haddock, 2005). 

Panama Kanalı inşaatında da çok sayıda demiryolu tipi buharlı kepçe kullanılmıştır (Şekil 

4.2). Projenin 1904 – 1914 arasındaki bölümünde 195 milyon m³ pasa, toplam 102 adet 

buharlı kepçe tarafından kaldırılmıştır (Rumfelt, 1971; Orlemann, 2003; Haddock, 2005). 
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Şekil 4.2. Panama Kanalı inşasında kullanılan buharlı kepçe (HCEA, 2002) 

 

4.1.3. Ocak Planlama 

İşletme planlaması her ocağın kendine özgü koşulları ile karar üzerinde etkili olan faktörlerin 

birbirlerine bağımlılığı nedeniyle karmaşık bir süreçtir. Ekonomik açıdan yürütülebilir bir 

operasyon gerçekleştirebilmek için en düşük birim maliyetlere ulaşacak planın, seçeneklerin 

değerlendirilmesi ile kademeli biçimde süzülerek geliştirilmesi gereklidir. 

 

Ekipman seçim süreci ocak hazırlık planlaması ile başlamakta birlikte detaylı çalışmalar, 

öncel analizler sonucunda bir cevher yatağının tespit edilmesi ve hazırlık faaliyetlerinin, mali 

açıdan da yapılabilir olduğunun belirlenmesinden sonra başlatılmaktadır. Madende 

kullanılabilecek ekipmanların seçimi için geniş ölçekte üç önemli kısıt grubu tanımlanmıştır. 

 

Genel saha koşulları ekipman çalışma ortamını düzenlemekte olup araç tasarımında göz 

önüne alınması gereklidir. Bunlar; rakım, sıcaklık aralığı, yağış durumu, arazi yapısı, güç 

mevcudiyeti, sahaya erişim durumu, yetkin personel mevcudiyeti ve imalatçı servis tesislerine 

erişim olarak sıralanabilir. 

 

Formasyon ve cevher özellikleri birincil üretim ekipmanlarının tip ve sağlamlığı ile 

uygulanacak işletme yöntemine etki etmektedir. Bu ikinci grup elemanlarının etkisi uzun 

dönemde makine verimliliğine yansımaktadır. Bunlar; 
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 Örtü 

o derinlik 

o pekişme derecesi ve yapısı 

o şev duraylılığı 

o yığın yatım açısı 

 Cevher 

o kalınlık 

o eğim 

o fiziksel özellikleri 

 Ara kesmeler 

o kalınlık 

o pekişme derecesi ve yapısı 

o taban kili durumu 

 Hidrolojik durum 

 Malzeme özellikleri 

o aşındırıcılık 

o yapışkanlık 

o yoğunluk 

o kabarma 

 

Ocak parametreleri çalışma için belirlenen zamanlama, üretim ve yatırım hedeflerini 

belirlemektedir. Bunlar; ruhsat sınırları, üretim oranları, ürün kalitesi, işletme ömrü, 

reklamasyon gereksinimleri, yatırımın getirisi hedefleri ve nakit akış hedefleridir. 

 

Ocak sahası ile ilgili bilgi toplandığı ve yukarıdaki üç grupta verilen parametreler üzerine ön 

mutabakat sağlandığında, bir sonraki aşamada, birbirleriyle yakın ilintili olan temel işletme 

tipi, gerekli birim operasyonlar ve kullanılacak ekipman tespit edilmektedir. 

 

Uygulanacak işletme yöntemi, öncelikle arazi yapısı ile cevher yatağı yapısı ve boyutu 

tarafından kontrol edilmektedir. Buna göre açık ocak, geniş açık ocak, sıyırma, kontur, tepe 

tıraşlama ya da plaser tipi işletme yöntemi uygulanabilmektedir. Açık işletme ya da geniş açık 

ocak tipi işletmeler genellikle kalın cevher yataklarına uygulandığından ocağın yüzlerce 

metreye varacak biçimde derinleşmesine de olanak tanımaktadırlar. Çok sayıda basamaktan 
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oluşan ocaklarda cevherin yukarı yönlü taşınması için özel önlemler alınmaktadır. Sıyırma 

ocakları genellikle az eğimli arazide nispeten ince örtü ile temsil edilmekte olup bir ya da 

birkaç cevher damarı çıkartılmaktadır. Tekrar kazının en aza indirilebilmesi amacıyla 

olabildiğince doğrudan döküm yöntemleri ile çalışılmaktadır. Kontur ve tepe tıraşlama 

yöntemleri ise oldukça tepelik ya da dağlık arazide işletme yapılmasına olanak sağlamaktadır. 

Dekapaj işlemleri için basamaklama ve doğrudan döküm ya da bunların bileşimi 

uygulanabilmektedir. İşletme derinliği değişken olup arazi düzenleme ilintili hususlar 

tarafından belirlenebilmektedir. 

 

Ocak boyutu ekipman seçimi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Ocak küçüldükçe kazılan ve 

taşınan malzeme miktarı azalmakta, gerekli yükleme ve taşıma filosu da buna uygun olarak 

küçülmektedir. İşlemler daha az yatırım ile gerçekleştirilmekte ve işletme planı da daha kısa 

vadeli olmaktadır. Ekipman operatörleri ile servis ve bakım personelinde uzmanlığa daha az 

gereksinim duyulmakta olup makine-bakım tesislerinin olanakları da kısıtlı olmaktadır. 

 

Uygulanması muhtemel işletme yöntemleri üzerindeki başlangıç değerlendirmelerden sonra 

birim operasyonlar belirlenmektedir. Çizelge 4.1’de normalde uygulanabilen çoğu işlem, 

seçenekler halinde ardıl olarak verilmiştir. Bunlardan biri ya da bir kısmı, ocakların 

kendilerine özgü koşulları nedeniyle yapılmayabilmektedir. Sözgelimi pekişmemiş 

malzemede patlatma ya da riperleme ile gevşetmeye gereksinim duyulmayabilir. Ancak 

birkaç damarın bulunduğu ocaklarda ara kesmelerin kaldırılması amacıyla bazı birim 

operasyonlar tekrar edilebilmektedir. Diğer yandan başlangıçta yapılan bazı işlemler de ocak 

ilerledikçe aralıklı olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

 

İşletme sistemleri hazırlık, kazı-yükleme ve taşıma olmak üzere üç işlevden oluşmaktadır. 

o Delme ve patlatma – kesikli çalışan ekskavatör (doğrudan döküm) 

o Delme ve patlatma – sürekli çalışan ekskavatör (doğrudan döküm) 

o Riperleme – ekskavatör/taşıma (ekipmanların bileşimi) 

o Riperleme – kesikli çalışan ekskavatör – kamyon 

o Delme ve patlatma – kesikli çalışan ekskavatör – kamyon 

o Delme ve patlatma – sürekli çalışan ekskavatör – bantlı konveyör 

o Delme ve patlatma – sürekli çalışan ekskavatör – besleme hunisi/kırıcı – bantlı 

konveyör 
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Ekskavatörler kesikli ve sürekli olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Seçeneklerin göreli 

etkinliği nitel ve nicel ölçütler ile değerlendirilebilmektedir. Üretim ile yatırım ve işletme 

maliyetleri; saha koşulları, makine performansı, formasyon özellikleri, operatör becerisi, 

destek birimlerinin etkinliği ve yönetim yetkinliği gibi faktörlere dayalı olarak geliştirilen 

sayısal yöntemler ile kestirilebilmektedir. Ancak bu faktörler genellikle ortalama ya da tipik 

değerler ile temsil edildiğinden ulaşılan sonuçların doğruluğu her zaman tartışmaya açık 

olmaktadır. Diğer yandan aşağıdaki genel karakterdeki nitel faktörlerin değerlendirilmesi de 

güçtür: işletme sisteminin değişikliğe uyumu, ekipman kullanımı, kazı ve taşıma etkinliği, 

mekanik/elektrikli ekipman emre amadeliği, enerji ve kaynakların tüketimi, çevresel etkiler ve 

emniyet performansı. 
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Çizelge 4.1 Birim operasyonlar (Martin vd., 1982) 
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Ocaktaki faaliyetler kömür/cevherin bir ara yığına taşınması ile sınırlı olduğunda birim 

işlemler aşağıdakilerden oluşmaktadır: Temizleme, basamak hazırlığı, kazı/yükleme, taşıma, 

düzleştirme ve bitkilendirme. 

 

Temizleme ile düzleştirme ve bitkilendirme etkinliklerine ayrılması gereken süre ve bütçe 

dikkate alındığında bunların diğerlerine kıyasla ikincil işlemler olduğuna dair genel bir kanı 

bulunmaktadır. Temizleme, başlangıçta yapılan saha hazırlama işleminin parçasıdır. 

Genellikle dozerler kullanılmakta ve saha ağaçlarla yoğun olarak kaplı olduğunda orman 

endüstrisinde kullanılan araçlardan da destek alınmaktadır. Organik toprağın serilmesi ve 

zeminin düzleştirilmesi reklamasyon evresinin parçalarıdır. Skreyperler, dozerler ve 

greyderler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu işlemlerde kullanılacak ekipman gereksinimi; 

ocağın tipi, boyutu ve reklamasyon çalışmalarının, ocağın ilerleme hızına uyum sağlayacak 

biçimde gerçekleştirilebilmesine bağlı olarak önemli ölçüde değişebilmektedir. 

 

Doğrudan üretimde kullanılan ekipmanlar yüksek yatırım maliyetleri ile temsil edilmekte ve 

geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca hızla geliştirilmiş olup bu süreç halen devam etmektedir. 

Bunlar arasında delik makineleri, riperli dozerler, ekskavatörler, yükleyiciler ve taşıma 

birimleri sayılabilir. 

4.1.4. Makine Seçimi Üzerinde Etkin Faktörler 

Açık işletmelerde kullanılan ekipmanlar işlev bazında gruplandığında, aynı işlevi gören 

makineler arasında tasarım ve kapasite bakımından oldukça büyük farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle üretimde kullanılacak araçların belirlenmesi için göz önünde 

bulundurulması gereken faktörler aşağıda dört gruba ayrılmıştır. 

 Performans ilintili faktörler 

 Tasarım ilintili faktörler 

 Destek ilintili faktörler 

 Maliyet ilintili faktörler 

 

Performans ilintili faktörler doğrudan aracın verimliliği ile bağlantılıdır. Bunların büyük 

bölümü imalatçı tarafından sağlanırken diğer bir kısmı ise talep üzerine elde edilen veri ile 

belirlenmektedir. Hazırlık, kazı/yükleme ve taşıma işlemleri için talep edilen detay veri 
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farklılaşacağından Çizelge 4.2’de hazırlık faaliyetleri delme makinesi, taşıma da kamyonlar 

ile temsil edilmiştir. 

 

Çizelge 4.2 Performans ilintili faktörler (Martin vd., 1982) 

Hazırlık – delme makineleri Ekskavatörler/Yükleyiciler Taşıma - kamyonlar 

Delik çapı Kepçe kapasitesi Taşınabilen yük 

Delme hızı: Kazı performansı: Brüt kütle 

   baskı    kesme kuvvetleri Güç 

   dönel tork    kesme hızları Tırmanma yeteneği 

   dönüş hızı    kesme yörüngesi/hareketi Hız aralıkları 

   kompresör boyutu    döngü süresi İvmelenme 

Kule yüksekliği Kazı derinliği Yavaşlama/frenleme 

Delme derinliği Dökme yüksekliği Çekiş 

Döngü süresi: Erim Dönüş yarıçapı 

   tij değişimi Zemin basıncı Boşaltma hızı 

   yer değiştirme süresi Dönüş hızı/yarıçapı Güvenilirlik 

Manevra yeteneği Yürüme hızı  

Hareket hızı Tırmanma yeteneği  

Tırmanma yeteneği Çekiş  

Otomasyon derecesi Güvenilirlik  

Güvenilirlik   

 

Genel anlamda performans; döngü hızı, mevcut güç, makine erimi ve güvenilirliğinin 

fonksiyonudur. Gücün kullanım etkinliği makine tasarımına bağlı olup araç tipi bazında 

değişmektedir. Genellikle ekskavatörler ile ilintili olan erim, doğrudan araç boyutlarına 

bağlıdır ve aracın fiziksel boyutları ile kazı-döküm döngüsündeki iletim sınırlarını temsil 

eder. Günümüzde halen sürdürülen geliştirme çalışmaları sonucunda madenlerde kullanılan 

araçların boyut ve güçleri artırılmaktadır. Diğer yandan güvenilirlik, aracın planlı çalışma 

süresi içinde mekanik/elektriksel olarak faal olduğu kısmı gösterdiğinden, genellikle, bir 

anlamda dip çizgi kabul edilmektedir. 

 

Tasarım ilintili faktörler aracın tasarım detaylarının nitelik ve etkinliğine kritik bakış fırsatı 

sunmaktadır (Çizelge 4.3). Bunlar, operatörler ile makine üzerinde çalışan personelin konfor, 

efor, görünürlük, gürültü düzeyleri ve emniyet bakımından insan-makine etkileşiminin 
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kapsamlı biçimde tespitine destek sağlamaktadır. Tasarım ilintili faktörler aracın teknolojik 

düzeyini, makine güvenilirliğini artırmaya yönelik çabaları ve genel tasarım karmaşıklığını 

yansıtmaktadır. 

 

Çizelge 4.3 Tasarım ilintili faktörler (Martin vd., 1982) 

Toplam güç Rakım kısıtlamaları 

Hizmet ömrü Sıcaklık kısıtlamaları 

Kütle Gürültü düzeyleri 

Fiziksel boyut Ekip boyutu 

Duraylılık Toz oluşumu 

Zemin açıklığı  

 Gerekli operatör becerisi 

Temel yapılandırma Gerekli operatör eforu 

  - geometri ve bağlantılar Operatör emniyeti 

  - karmaşıklık Operatör görüş kolaylığı 

  - modüler yapı  

Bileşenler Kontrol tepkisi 

  - kendini ispatlamış bileşenler Motor gücü ve karakteristiği 

  - birimlerin değiştirilebilirliği Hidrolik/elektrikli mekanik tahrik sistemi 

  - kritik bileşen ömrü Dizel/elektrik güç kullanımı 

Görünüm  

 Gövde üzerinde tanılama ve test aygıtları 

Kullanılabilirlik Yedek sistemleri 

Bakım kolaylığı Aşırı yüklemeden korunma aygıtları 

Taşınabilirlik Yangın önleme donanımı 

Sağlamlık Eklenti seçenekleri 

 

Makine geometrisi ve tahrik sistemi tasarımı güç dağıtımının etkinliğini belirlemektedir. 

Makine ve bileşenlerinin hizmet ömürleri, saha gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin uygun 

biçimde örtüştürülmesine bağlıdır. Böylece maden makineleri, tasarımın her aşamasında 

kullanılan bilgi, beceri ve deneyim sayesinde günümüzde oldukça geliştirilmiş ve karmaşıklık 

düzeyleri de artmıştır. 
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Makine değerlendirmesi yapılırken destek faktörleri genellikle göz ardı edilmektedir. Bunlar 

aşağıda sıralanmıştır. 

o Yardımcı ekipman gereksinimi o Güç dağıtım şebekesi gereksinimleri 
o Bakım sıklığı gereksinimi - akaryakıt depolama tesisleri 

o Atölye ya da sahada bakım o Yedek parça standardizasyonu 

o Bakım personelinin becerisi o İmalatçı desteği mevcudiyeti 
o Bakım atölyesi gereksinimi o İmalat kalitesi 
o Ocakta bakımı yapılabilen parçalar o Yedek parça bulunabilirliği 
 

Ocakta kullanılması planlanan her makineye özgü faaliyetler, beceriler, stok ve tesis imkânları 

gerekli olup bunlar mevcut olmalıdır. Bu, yalnızca ilave bir mali taahhüt ile üstesinden 

gelinecek bir durum olmayıp, aynı zamanda gerekli niteliklere sahip personelin bulunup, 

kaybedilmeden çalıştırılması da sağlanabilmelidir. Şantiye sahasında yerleşik iyi donanımlı 

bakım-onarım tesisleri, sahada ya da maden sınırları dışında sağlanan hizmete göre daha 

etkin, ekonomik ve faaliyetlerin daha uygun biçimde planlanabildiği yapıdadır. Diğer yandan 

şantiye sahasındaki bakım-onarım tesisleri, ocakta kullanılan tüm maden makinelerine uygun 

biçimde, donanım ve yetkin personel ile yapılandırılmış olmalıdır. 

 

Maden makinelerinin kullanıldığı çalışma ortamının ağırlığı, imalatçılara aktif destek rolü 

yüklemektedir. İmalatçı firmalar gerektiğinde, acilen teknik uzmanlık, eğitim, yedek parça ve 

montaj desteği sağlanması hususunda gerçekçi taahhütte bulunmalıdır. Teknik uzmanlık 

konuları arasında sorun giderme, makine ya da bileşenlerinde oluşan yenilmeleri düzeltme, 

araç üzerinde özel değişiklikler ile eklentiler ve uygulama konusunda rehberlik yer 

almaktadır. Ekipmanlarda kullanılan yedek parçaların standardize edilmesi ile bakım-onarım 

işlemleri kolaylaştırılabilmekte, stok ve birim maliyetler düşürülebilmektedir. 
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Maliyet ilintili faktörler, belirlenmeleri amacıyla geliştirilmiş yöntemlerin olması nedeniyle 

diğerleri arasında en iyi anlaşılan grup olup aşağıda liste halinde sunulmuştur. 

o Yatırım maliyetleri o İşletme maliyetleri 

 Amortisman  İşçilik 

 Faiz  Yedek parça 

 Sigorta  Enerji 

 Vergiler, harçlar  Yağlar 

 (Ana makine, aksesuarlar, özel eklentiler, 

taşıma, 

 Bakım-onarım 

balast ve sahada montaj dahil, hurda bedeli hariç  İsteğe bağlı unsurlar 

  Genel denetim 

  Depolama-ambarlama 

 

Ekipman maliyetleri parasal ölçekte ifade edilebildiğinden maden makinesi seçenekleri net 

biçimde karşılaştırılabilmekte ve kararlar, gerekçelendirilebilmektedir. Ancak ulusal ölçekte 

ekonominin durumu ve enflasyon sonuçları daha az güvenilir ve riskli hale getirebilmektedir. 

Yüksek enflasyon yatırım maliyetlerinin tahminini güçleştirirken ekonomik çalkantılar faiz 

oranı ile hurda bedelini yükseltip, alçaltabilmektedir. Diğer yandan işletme maliyetleri 

geçmişte uygulanan benzer operasyonlardan esinlenerek çıkarılabilmektedir. Enflasyon 

sonucunda akaryakıt ve yedek parça fiyatlarında oluşan büyük ölçekli değişimler nedeniyle 

mevcut verinin günümüzde yürütülmesi planlanan uygulamaların maliyetlerini kestirme gücü 

azalmaktadır. Yatırım ve işletme maliyetlerinin ocak planlaması üzerindeki etkisi bilinmekle 

beraber yine de bu figürlere, ekipmanların kısıtlı ölçekte değerlendirilmesi ve saha ve çalışma 

koşullarının genel ve kaba tahmin ve kabuller üzerinden temsil edilmesi ile ulaşıldığı 

bilinmelidir. 

 

Takip eden bölümlerde açık işletmelerde üretim ve/veya destek amaçlı olarak kullanılan iş 

makineleri; genel makine yapısı ve aksamı, boyutları, teknik özellikleri, kullanıldığı 

operasyonlar ve uygulamalar ile seçim üzerinde etkili olan parametreler dikkate alınarak 

tanıtılacaktır. 
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4.2. DELİCİLER 

4.2.1. Genel 

Açık işletme madenciliğinde ve özellikte taş ocaklarında üretimin temelini delme - patlatma 

işlemi oluşturmaktadır. Delik geometrisi, çapı, boyu ve eğiminin, patlatma sistemi verimliliği 

ve işletmenin toplam maliyeti üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Delme – patlama 

maliyetini etkileyen parametrelerden delme süresi ve maliyetini kabul edilebilir sınırlar 

içerisinde tutabilmek için çalışma koşullarına en uygun delme yöntemi ile delicinin seçilmesi 

şarttır. Bu nedenle işletme aşamasına geçmeden önce birçok ölçütün göz önüne alınması 

gerekmektedir. 

 

Delme - patlatma çalışmalarına genellikle delici makina ve delme yöntemi seçimi ile 

başlanılmaktadır. Hangi cins makinadan kaç adet seçileceği projenin bitirilme süresi açısından 

oldukça önem arz etmektedir. Delici makina ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması seçimin 

önemini daha da artırmaktadır. Yanlış bir seçim, gereksiz yatırıma neden olabileceği gibi 

projenin tamamlanmasını da geciktirebilmektedir (Kahraman, 1997). 

 

Açık işletmelerde delici makinaların seçilmesinde üç ana ölçüt göz önünde tutulmalıdır. 

Bunlar delici makinanın çalışacağı yer ile ilgili proje özellikleri, delici makinanın çalışacağı 

formasyon özellikleri ve makinanın genel özellikleridir. Delici makinanın seçiminde göz 

önüne alınması gereken ana asal ölçütler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur (Şekil 4.3). 

 

 Genel olarak delici seçimi için aşağıdaki ölçütlerin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

 Kayaç veya cevher yapısının mineralojik yapısı (kayacın sertliği, mukavemeti ve 

aşındırıcılığı, süreksizlikler, yeraltı su durumu gibi) 

 Delme makinasının gücü 

 Matkap ve tijin yapıldığı malzeme cinsi 

 Matkap tipi ve delik delme çeşidi 

 Seçilen delik çapı ve derinliği 

 Delik dibi temizleme çeşidi (hava veya su) 

 Delik delme makinası çalışma hava basıncı 

 Eğik veya dik delme 

 Döner delicinin devir sayısı 
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 Matkap veya tijlerin değiştirilme zamanı 

 Beklenmeyen arızalardan dolayı zaman kaybı 

 Operatör tecrübesi 

 Matkaba yapılan basınç (baskı kuvveti) 

 

 

Şekil 4.3. Delici makine seçimini etkileyen ana ölçütler 

 

4.2.2. Delik Delme Yöntemleri 

Patlatmaya yönelik delme işleminin amacı, formasyona mekanik enerji uygulayarak içine 

patlayıcı yük konulabilecek bir boşluk yaratmaktır. Bir formasyonu parçalamak için doğrudan 

veya dolaylı olarak enerji uygulamak gerekir. Uygulanacak olan bu enerjinin miktarı 

formasyon özelliklerine ve enerji iletim şekline göre değişmektedir. Formasyona uygulanan 

enerji, yeni kesme veya parçalama yüzeyi yaratılması, sürtünme ve esnek dalga dağıtım 

işlemleri için harcanmaktadır. En az enerji gerektiren parçalanma şekli, tek eksenli çekme 

dayanımının yenilmesidir. Ancak çevre basıncının bulunduğu koşullarda, parçalanma için 
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daha çok enerjiye gereksinme olduğu da açıktır. Delici ucun tabana yaptığı darbe ile kayanın 

basınç dayanımı yenildiğinde, kaya parçacıkları kopmaya başlamaktadır (Roberts, 1981). 

 

Günümüz delik delme makinaları, yüksek sürtünme ve enerji kayıpları ile çalışmaktadır. 

Çünkü bu makinalar formasyonun tek eksenli basınç dayanımını yenmek durumundadır. 

Diğer yandan bunlar, formasyona yüksek düzeyde enerji aktarabilmektedirler. Ancak Dinçer 

(1991), bu makinaların delme işlemini yüksek verimle yapamadıklarını ifade etmiştir. 

Formasyon delme işlemi, üç ana ilke üzerine kurulmuştur.  

a) Darbeli delik delme 

b) Döner delik delme 

c) Döner-darbeli delme 

 

4.2.2.1. Darbeli delik delme 

Darbeli delik delme, genellikle zor, çok zor ve aşırı zor delinebilen formasyonların 

delinmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde darbe ile parçalama işlemi egemen olup 

ilerleme, darbe ve dönme aracılığı ile sağlanmaktadır. Darbeli delik delme yöntemi iki şekilde 

sınıflandırılabilir.  

a) Tepeden darbeli delik delme (Şekil 4.4a) 

b) Dipten darbeli delik delme (Şekil 4.4b) 

 

 

a)       b) 

Şekil 4.4. a) Tepeden darbeli delik delme yöntemi, b) Dipten darbeli delik delme yöntemi 
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Darbeli delik delme yönteminde matkap, formasyonu birbiri ardına darbelerle parçalayarak 

ilerlemekte ve matkabın her darbesi ile formasyonda krater biçimli bir oyuk oluşmaktadır. 

Buna göre önce yüzey pürüzleri ezilmekte ve formasyon esnek olarak biçim değiştirmekte, 

yüzey altında çekme çatlakları oluşmakta ve uç çevresindeki gerilmeler derinlere doğru 

yayılmaktadır. Sonra, uç çevresinde ezilme ile birlikte parçalanma başlamakta ve ikincil 

çatlaklar yüzey boyunca ilerleyerek kesme gerilmesi oluşturmakta ve formasyondan daha 

büyük parçalar kopmaya başlamaktadır. Takiben, kopan parçalar basınçlı hava ile delik 

dışarısına atılmakta ve ‘V’ biçimli bir oyuk oluşmaktadır (Roberts, 1981; Özdoğan, 1986; 

Dinçer, 1991). 

4.2.2.2. Döner delik delme 

Döner delik delme yöntemi kolay ve normal hızda delinebilen formasyonlarda 

uygulanmaktadır. Bu yöntemde dönme ile koparma işlemi egemen olup, ilerleme baskı ve 

tork aracılığı ile sağlanmaktadır (Şekil 4.5). Buna göre önce uç ile formasyon temasında 

formasyon esnek biçimde şekil değiştirmekte, daha sonra ucun temas ettiği yüksek gerilme 

bölgelerinde kesme çatlakları oluşmakta ve kesme çatlaklarının yüzey boyunca ilerlemesi 

sonucunda parçalanma meydana gelmektedir (Roberts, 1981; Özdoğan, 1986; Dinçer, 1991). 

 

Şekil 4.5. Döner delik delme yöntemi 
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4.2.2.3. Döner-darbeli delik delme 

Bu sistemdeki delik delme makinaları, dönme ve darbe etkilerini birleştirerek 

çalışmaktadırlar. İşlem sırasında meydana gelen darbe etkisi, normal martoperfaratörlerden 

daha fazla olup dönerek delik açılmakta ancak dönme esnasında delici elemana darbe etkisi de 

uygulanmaktadır. 

4.2.3. Delik Delme Makineleri 

Doğada karşılaşılan kayaç özellikleri çok değişken olduğu için farklı kayaçlara uyum 

sağlayabilecek ve farklı sistemlerle çalışabilecek delik delme makinaları geliştirilmiştir. 

Delme-patlatma çalışmalarında kullanılan delici makinalar aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilir. 

a) Darbe ile delik delen makinalar 

i. Çarpmalı sistem 

ii. Dövmeli sistem 

b) Dönerek delik delen makinalar 

i. Kesici sistem 

ii. Sıyırıcı sistem 

iii. Kırıcı sistem 

c) Döner – darbeli delik delme makinaları 

i. Üstten darbeli deliciler 

1. Basınçlı hava veya seyyar kompresörle çalıştırılan deliciler 

2. Kompresörü makine gövdesi üzerinde olan hidrolik deliciler 

3. COPROD delik delme 

ii. Alttan (dipten) darbeli deliciler 

1. Basınçlı hava veya seyyar kompresörle çalıştırılan deliciler 

2. Kompresörü makine gövdesi üzerinde olan hidrolik deliciler 

4.2.3.1. Darbeli delik delme makineleri 

Darbeli delik delme makinaları en eski delik delme sistemlerinden birisi olup kayaç, çarpma 

veya dövme darbeleriyle ufalanmakta ve delik açılmaktadır. Delik delme çapları 63 mm – 150 

mm arasındadır. 

 

Çarpmalı sistem: çok sert kayaçlarda uygulanan bu sistemde kayaç, çarpma darbeleriyle 

ufalanmakta ve delik içerisinde kırıntılar üretilmektedir. Bu kırıntılar tulumba ile emilerek, su 
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veya hava yardımıyla hareket ettirilerek veya bu sisteme ait delik kovalarına doldurularak 

delik dibinden uzaklaştırılmaktadır. Matkabın aynı noktaya darbe uygulamaması için takım 

dizisi çok küçük açılarla sağa ve sola hareket ettirilmektedir (Köse vd., 2009). 

 

Dövmeli sistem: Bu sistemle çalışan makinalarda delme işini bir motor veya basınçlı hava ile 

çalışan bir çekiç yapmaktadır. Delme işi için enerji tijin ucuna iletilmekte, tij de enerjiyi 

basınç dalgası şeklinde matkaba uygulamaktadır (Köse vd., 2009). 

4.2.3.2. Dönerek delik delen makineler 

Dönerek delme, ilerleme hızını artırmak ve birçok formasyonda derin delme işlemini yapmak 

için geliştirilmiş bir metottur. Bu makineler yumuşak ve orta sertlikte örtü tabakası ve cevhere 

sahip, büyük kapasiteli açık işletmelerde, geniş çaplı patlatma deliklerinde veya derin kuyu 

delmede kullanılmakta olup birçok açık işletmede, 102 mm – 445 mm delik çapı arasında ve 

50 m derinliğe kadar patlayıcı deliği delebilmektedirler. Çok çeşitli tip ve markalarda üretilen 

döner delicilerin 1000 mm’den büyük çapta delik açabilen tipleri bulunmaktadır. Genellikle 

portatif kuleleri olan döner deliciler, kullandıkları enerji kaynağı açısından elektrikli, basınçlı 

havalı ve dizel olabilmektedir (Şekil 4.6). Bu makineler genellikle 50 RPM – 300 RPM 

matkap devirlerine ulaşmakta olup 750 RPM açısal hıza sahip olanları da bulunmaktadır. 

Çoğunlukla açık ocak madenciliğinde kullanılan döner deliciler, paletli veya lastik tekerlekli 

olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır (Roberts, 1981; Özdoğan, 1986; Dinçer, 1991; Köse vd., 

2009). 

 

Dönerek delik delen makinelerde kayacın parçalanması için gerekli enerji, matkaba uygulanan 

baskı ve dönme hareketi ile sağlanmaktadır. Böylece tij dizisinin ucunda kuyuya indirilen ve 

döndürülen matkap, dönerken üzerine uygulanan kuvvetin etkisiyle ve dişleri aracılığıyla ile 

kayacı yongalar halinde parçalayarak, ilerlemektedir. 

 

Bu yöntemde, delme işleminin işleyişi ve verimi 4 temel unsurun etkisi altındadır. Bunlar; 

delinen kayaca uygun matkap seçimi, delik içerisinde matkabı döndürebilmeyi sağlayacak 

tork, matkap üzerine uygulanacak yük, matkabın kestiği kırıntıların delik dışına atılması ve 

matkabın soğutulmasına yetecek kadar havadır. Döndürme ve baskı işlemleri hidrolik 

kontrollü, diğer işlemler hidrolik veya pnömatik kontrollü olabilmektedir. Ancak yalnızca 

matkabın kestiği kırıntıların delik dışarısına atılması ve matkabın soğutulması işlemleri için 

basınçlı hava kullanıldığından yüksek hava basınçlarına gerek duyulmamaktadır. 
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Şekil 4.6. Döner delik delme makinesi (www.coaleducation.org; erişim tarihi: 20.12.2015) 

4.2.3.3. Döner – Darbeli Delik Delme Makinaları 

Bu sistemle çalışan makinalar sert ve orta sert formasyona sahip açık işletmelerde geniş 

kullanım alanı bulmuşlardır. Delik delme işlemi matkabın dönme ve darbe etkilerinin 

birleşimi ile oluşmakta olup böylece delik dibi gevşetilmekte ve yongalar halinde 

koparılmaktadır (Köse vd., 2009). 

 

Üstten darbeli (top hammer veya drifter) delik delme makinaları: Kolaydan zor delinebilen 

formasyonlara ya da yumuşak kayaçtan sert kayaca kadar çok çeşitli formasyonlarda 

kullanılmaktadırlar. Üstten darbeli delicilerde, çekiç kafa içerisinde yer alan bir piston 

aracılığı ile tij üzerine darbe uygulanmakta ve her darbeden sonra matkabın delik tabanında 

aynı yere vurmaması için matkap döndürülmektedir. Darbe işlevi, pnömatik delicilerde 

basınçlı hava, hidrolik delicilerde ise hidrolik yağın kullanıldığı devreler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İşletmelerde arazilerin çoğunluğu düzgün olmadığı için, tepeden 

darbeli deliciler genellikle paletli olarak imal edilmektedirler. Taşıyıcı kütleleri 8 t – 15 t 

arasında değişmektedir. Delik çapının 50 mm – 100 mm arasında değiştiği durumlarda 15 

m’den kısa, 100 mm – 150 mm delik çapında ise 30 m’ye kadar delik delinmektedir (Naapuri, 

1990; Bilgin, 1991; Kahraman, 1997). Hidrolik üstten darbeli deliciler çoğunlukla 64 mm – 

http://www.coaleducation.org/
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102 mm çaplı deliklerin delinmesinde 45 mm ve 51 mm çaplı tijlerle kullanılmaktadırlar 

(Ozan, 2004). Diğer taraftan üstten darbeli delme metodu ile gelişen kontrol sistemleri 

sayesinde 23 mm – 152 mm arasındaki çaplarda delikler delinebilmektedir (Kantarcı ve 

Ergener, 2015). 

 

Pnömatik deliciler mevcut hava şebekesi ya da taşınabilir kompresörlerle tahrik edilmektedir. 

Bu kompresör hem matkabın çalışması hem de delik dibinin temizlenmesi için basınçlı hava 

üretmektedir. Bu tip makinalarda delme sırasında açığa çıkan tozu tutmak ve ilerlenen 

birimlerden numune alınması sağlamak amacıyla makine üzerinde toz tutucu bir siklon 

bulunmaktadır. Hidrolik deliciler ise kendi üzerlerinde dizel motorlar ile tahrik edilen hidrolik 

pompalara sahiptirler. Ayrıca delici üzerinde basınçlı hava kompresörü de bulunmaktadır. 

Şekil 4.7’de üstten darbeli delik delme makinaları görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.7. Üstten darbeli delik delme makinası (www.delmepatlatma.org; erişim tarihi: 

20.12.2015) 

 

COPROD sistemi: hidrolik üstten darbeli delme teknolojisinin daha gelişmiş şekli olup 105 

mm ve 165 mm'lik deliklerin delinmesinde kullanılmaktadır (Şekil 4.8). Bu sistem, üstten 

darbeli delme sisteminde olduğu gibi yüksek delme hızı ve kuyu dibi delme metodu ile elde 

edilen düzgün ve geniş çaplı delik delebilme özelliğine sahiptir. Basit bir çalışma prensibine 

http://www.delmepatlatma.org/
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sahip olan bu sistemde dönmeyen delgi çubuğu ve dönen tüp sayesinde darbe enerjisi 

tamamıyla dönüşten ayrılmıştır (Aytekin vd., 2003). Klasik delme sisteminde olduğu gibi 

darbe enerjisi, delici ucundaki adaptörden delgi çubukları aracılığıyla delici uca iletilmektedir. 

Ancak burada darbe enerjisini ileten delgi çubukları uç uca (üst üste) yaslanarak, diş vb. 

bağlantı mekanizması olmadan deliciden gelen baskı sayesinde sürekli temas halindedirler. 

Böylece darbe enerjisi, bir delici tijden (delgi tüpü ve delgi çubuğu) diğer bir delici tije 

kaybolmadan aktarılmakta ve klasik delme sistemlerindekinin aksine, delici tabancadan, daha 

yüksek bir darbe enerjisinin kullanılabilir olması, ekonomik ve teknik olarak mümkün 

olabilmektedir. Darbe ve dönüş kuvvetlerinin ayrılması sayesinde delici takımlardaki 

ekonomik ömür, çatlama ve kırılmalar yerine aşınma ile sınırlanmaktadır (Ozan ve Lundin, 

1999). Bu sistemin avantajları aşağıda verilmiştir. 

a) Çok yumuşak kalkerlerden, kırılmış formasyonlara kadar her tür kayaçta delik delebilme 

özelliği (Ozan ve Lundin, 1999) 

b) Zor kayaç koşullarında yüksek delme performansı 

c) Yüksek ilerleme hızı ve üretim olanağı 

d) Uygun yakıt tüketimi 

e) Çok uzun delici takım ömrü 

f) Yüksek takım maliyeti 

 

 

Şekil 4.8. COPROD üstten darbeli delik delme sistemi (www.mascus.com.tr; erişim tarihi: 

21.12.2015) 

 

Dipten darbeli (DTH) delik delme makinaları: Bu sistemle çalışan lastik tekerlekli ya da 

paletli deliciler çoğunlukla açık ocak dekapaj işleri ve üretim çalışmalarında, su kuyusu açma 

http://www.mascus.com.tr/
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işlemlerinde ve maden arama amaçlı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde 

bütün dipten darbeli deliciler döner delmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılmak 

üzere döner delicilere uyumlu olarak yapılmaktadır (Anonim, 1986; Bilgin, 1990; Naapuri, 

1990; Kahraman, 1997). Basamak yüksekliğinin genellikle 15 m – 30 m olduğu açık ocak 

kademe deliklerinde çoğunlukla 89 mm – 165 mm çaplı delikler delinmekle birlikte dipten 

darbeli deliciler ile 50 m’lik derinliklerde 65 mm – 206 mm çap aralığında delik 

delinebilmektedir (Kahraman, 1997). Ayrıca delik çapı 254 mm’ye yükselebilmektedir 

(Kantarcı ve Ergener, 2015). İşletmelerde kullanılan dipten darbeli deliciler düşük hava 

basınçlı (10 bar – 14 bar) ve yüksek hava basınçlı (18 bar – 22 bar) olmak üzere iki gruba 

ayrılabilir (Kahraman, 1997). 

 

Dipten darbeli delicilerde darbe, matkabın üzerindeki çekiç içerisinde bulunan piston 

tarafından oluşturulur ve matkap, her darbeden sonra delik tabanında aynı noktaya vurmaması 

için döndürülür. Darbe gücü ve frekansı delik dibi tabanca tasarımı ile doğrudan ilişkilidir. 

Birim zamanda yapılan iş miktarını arttırmak ve daha uzun süre iş yapabilir halde kalmalarını 

sağlamak amacıyla gelişen malzeme bilimi ve üretim teknikleri sayesinde dayanıklı ve güçlü 

tabancalar tasarlanmaktadır (Kantarcı ve Ergener, 2015). 

 

Dipten darbeli delicilerde enerji kaynağı, darbe oluşturmak ve deliğin temizlenmesinde 

kullanılmak üzere makine gövdesinde bulunan kompresörlerin sağladığı basınçlı havadır. 

Delik dibi tabancalarda darbe, yüksek basınçlı hava ile oluşturulmaktadır. Tabancaya iletilen 

havanın basıncının artmasıyla, darbe oluşum çevrimi kısalmakta ve böylece dakika başına 

darbe sayısı artırılmaktadır. Ancak bitin sürekli olarak delik tabanıyla temasta olması için 

baskı kuvvetinin de artırılması gerekmektedir. Aksi takdirde baskı kuvveti hava basınç 

kuvvetini yenemeyeceğinden delici bit tabancanın kılavuz kovanına itilemeyecek ve böylece 

delme işlemi gerçekleşmeyecektir (Kantarcı ve Ergener, 2015). Şekil 4.9’da dipten darbeli 

delik delme makinesi görülmektedir. 
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Şekil 4.9. Delik dibi darbeli delik delme sistemi (www.frdusa.com; erişim tarihi: 22.12.2015) 

4.2.4. Delik Delme Makinelerinin Karşılaştırılması 

4.2.4.1. Hidrolik Ve Pnömatik Tepeden Darbeli Delicilerin Karşılaştırılması  

a) Pnömatik deliciler düşük yatırım maliyetli, sağlam ve güvenilirdir. Büyük bir 

kompresör dâhil, delici sistem göz önüne alındığında verimliliğe oranla fiyatı oldukça 

yüksektir. Daha düşük verimliliğe ek olarak daha fazla malzeme sarfiyatı, yüksek 

enerji gereksinimi, daha zor delme kontrolü ve mekanizasyonu bu sistemin 

dezavantajları olarak sıralanabilir. Hidrolik delicilerde otomasyon ve mekanizasyon 

daha gelişmiştir. 

b) Hidrolik darbeli delicilerde enerji aktarımı ve tijdeki gerilme dağılımı daha düzgündür. 

Dolayısıyla tij ömrü pnömatik delicilere kıyasla %20 daha fazladır. 

c) Hidrolik akışkanın havaya kıyasla çok daha az sıkışabilir olması enerji kullanımını 

daha verimli hale getirmektedir. Hidrolik delicilerde metre başına enerji maliyeti 

pnömatik delicilerin ’ü kadardır. 

d) Hidrolik darbeli delicilerin yüksek kapasitesi, daha az yakıt tüketimi, hidrolik çekiç 

kafa veriminin değişen formasyon şartlarına ve delik boyutlarına uyum sağlaması bu 

sistemin çabuk gelişimine etki eden bazı sebepler olarak sıralanabilir. Hidrolik darbeli 

sistemde piston hareket mesafesi, darbe sayısı, yaratılan darbe enerjisi, döndürme 

gücü, döndürme hızı, baskı ve delik içi temizleme parametreleri daha yüksek verim 

için formasyon özelliklerine uyumlu olup gerektiğinde ayarlanabilmektedir. 

http://www.frdusa.com/
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e) Hidrolik delicilerin yüksek sistem verimliliği, gücüne oranla daha fazla delme 

kapasitesi sağlamaktadır. Birim delik uzunluğu için yakıt tüketimi, pnömatik delicilere 

oranla  veya ¼ daha az olup, delme hızı iki veya üç kat daha yüksektir. 

f) Hidrolik delicilerin düşük hava ihtiyacı (hava sadece delik içini temizlemek için 

kullanılmaktadır), gereken enerji kaynağını da küçültmektedir. Bu durum, pnömatik 

delicilere oranla engebeli arazide manevra yeteneği yüksek, hafif ve her yönde delik 

delebilen delici makinaların tasarım ve üretimine olanak vermektedir. 

g) Hidrolik delicilerin hareket kabiliyeti pnömatik delicilere göre daha iyidir. 

h) Hidrolik delicilerde, pnömatik delicilere göre operatör için daha iyi bir çalışma ortamı 

sunmaktadır. 

i) Üretim kapasitesinin (≥ 200.000 ton) ve üretim hızının yüksek olduğu işletmelerde 

hidrolik deliciler ilk yatırım ve işletme maliyeti açısından daha ekonomiktirler. 

j) Pnömatik delicilere güç, seyyar kompresör ya da mevcut basınçlı hava şebekesi 

tarafından sağlanmaktadır. Bu da delicinin hareket kabiliyetini sınırlandırmaktadır. 

Hidrolik delicilerde ise güç ünitesi delici üzerinde yerleştirilmiş olup, hidrolik 

pompalar genellikle dizel motorla çalıştırılmaktadır. 

k) Pnömatik delici makinaların en büyük avantajı daha basit bir sisteme sahip olmaları 

dolayısıyla makinaya şantiye koşullarında daha kolay bakım yapılabilmesidir. 

l) Hidrolik delicilerin delme kapasitesi pnömatik delicilere göre %50 daha fazladır 

(Tamrock, 1999). 

 

Tecrübeler, bir hidrolik delicinin, yukarıdaki avantajlarından dolayı iki ya da üç pnömatik 

delicinin yaptığı işi, metre başına delik maliyetini %20 - %30 oranında indirerek yaptığını 

göstermiştir (Pearse,1986; Naapuri,1990; Bilgin, 1991; Kahraman, 1997). 

 

4.2.4.2. Delik Dibinden (DTH) Ve Hidrolik Tepeden Darbeli Delicilerin Karşılaştırılması 

a) Yüksek hava basınçlı dipten darbeli deliciler, tepeden darbeli hidrolik delici hızının 

ancak ’üne ulaşılabilmektedir. Bunun yanında enerji ihtiyacı da artmaktadır. 

b) Dipten darbeli delicilerin tepeden darbeli hidrolik delicilere oranla düşük performans 

göstermesi, hidrolik enerjinin basınçlı havaya göre daha üstün olmasından 

kaynaklanmaktadır. Hidrolik enerji üretmek, basınçlı hava üretmekten çok daha 

basittir. Bu durum, makina boyutu ve yakıt tüketimini azaltmaktadır. 

c) Metre başına enerji maliyeti hidrolik delicide düşük hava basınçlı dipten darbeli 

delicinin ’ü kadardır. Yüksek basınçlı darbeli delicilerde yakıt tüketimi, hidrolik 
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delicilere göre %100 daha fazladır. Yatırım, bakım, işçilik ve tij maliyeti açısından 

karşılaştırılma yapıldığında toplam delme maliyetinde hidrolik delicinin %20 daha 

ucuz olduğu görülmüştür (Kahraman, 1997). 

d) Dipten darbeli deliciler sabit delme hızı verdiklerinden derin deliklerde tepeden 

darbeli delicilere oranla delme hızları daha yüksektir ve delikler daha düzgündür. 

Tepeden darbeli delicilerde ilk tijde ilerleme hızı yüksek, daha sonraki her tij 

eklemede delme hızında düşme görülmektedir. 

e) Dipten darbeli delicilerde tijler daha uzun ömürlüdür. Çünkü hidrolik delici tijlerinde 

oluşan darbe dalgaları bu delici tijlerinde oluşmamaktadır. 

f) Dipten darbeli deliciler hidrolik delicilerden daha az gürültülü çalışırlar. Hidrolik 

delicilerde darbe gürültüsünü engellemek güçtür. 

g) Dipten darbeli delicilerde delme hızını artırmak için yüksek hava basıncı kullanılabilir. 

Hidrolik tepeden darbeli delicilerde tijler yüksek basınçlı hava kullanılmasına engel 

olmaktadır. 

h) Dipten darbeli delicilerde donanım parçaları sabittir. Hidrolik tepeden darbeli 

delicilerde parça sayısının çok olması sebebiyle aşınma oranı yüksektir. 

i) Dipten darbeli delicilerde hareketli parça sayısı daha az olduğu için bakımı daha 

kolaydır. Tepeden darbeli delicilerde ise parça sayısının fazla olması nedeniyle bakım 

sürekli ve zordur. 

j) Yüksek hacimlerde kaya kazısı yapılan işletmelerde geniş çaplı delikler, delik dibi 

delme metodu kullanılarak delinmektedir. Bu metodu kullanan makinelerde darbe 

kuvvetinin hava ile yaratılması sebebiyle, daha yüksek basınç ve debi üreten 

kompresörler gerekecektir. Dolayısıyla, yakıt tüketimini artıracak şekilde büyük 

kompresör motoruna ihtiyaç duyulacaktır. 

k) Delme hızı, delik dibi delme metodunda hava basıncı ile doğru orantılıdır. Doğru 

baskı kuvveti sağlanabildiğinde, hava basıncının artışıyla birlikte batma hızı da 

artmaktadır (Kantarcı ve Ergener, 2015). 

l) Kireçtaşı ocaklarında 12 m – 20 m yüksekliğindeki basamakların oluşturulması 

durumunda kullanılabilen delik dibinden (DTH), hidrolik tepeden darbeli (Top 

Hammer) ve COPROD delicilerin karşılaştırılması Çizelge 4.4’de verilmiştir. 

 

 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

275 

 

 

Çizelge 4.4. Delme metotlarının karşılaştırılması (Ozan ve Lundin, 1999; Atlas Copco, 2011) 

Delme Metodu Tophammer DTH COPROD 

Delik çapı (mm) 22 - 140 90 - 229 90 - 165 

Delme hızı **** *** ***** 

Delik düzgünlüğü *** ***** ***** 

Delik uzunluğu (basamak yüksekliğinden bağımsız) *** ***** **** 

Üretim kapasitesi (ton/vardiya) **** *** ***** 

Düşük yakıt tüketimi (birim delik uzunluğu) **** *** **** 

Delici takımın ömrü *** **** ***** 

Delici takımın ilk yatırım maliyeti **** **** *** 

Zor arazi şartlarına uyum *** **** ***** 

Kolay delme şartlarına uyum ***** **** **** 

Operatör için kullanım kolaylığı **** ***** *** 

Delik temizleme kapasitesi *** *** ***** 

 

4.2.4.3. Darbeli deliciler ile döner delicilerin karşılaştırılması 

Darbeli deliciler; 

a) çoğunlukla sert formasyonlarda kullanılmaktadır 

b) çalışma sırasında yüksek torka gerek duyulmamaktadır 

c) yüksek basınçlı hava sağlayan kompresörlere ihtiyaç bulunmaktadır 

d) sınırlı delme hızına sahiptir 

e) aşındırıcı, sert ve çok sert formasyonlarda oldukça verimlidir 

 

Döner deliciler;  

a) yumuşaktan serte kadar birçok formasyonda kullanılmaktadır 

b) çalışma sırasında yüksek tork gerekmektedir 

c) yüksek basınçlı hava sağlayan kompresörlere ihtiyaç bulunmamaktadır 

d) darbeli delmede kullanılan matkaplara göre yapısal olarak daha zayıf matkaplar 

kullanılabilmektedir 

e) uygun şartlarda yüksek delme hızına sahiptir 

f) aşındırıcı kayaçlarda kullanımı sınırlı olmaktadır 

g) matkap üzerindeki baskı gücünün kısıtlanmış olmasından dolayı eğimli delik delmek 

oldukça güçtür 
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Baier and Campbell’a göre (1962) formasyon türleri bazında delme hızı bakımından döner, 

darbeli ve döner-darbeli delme yöntemlerinin karşılaştırılması Çizelge 4.5’te verilmiştir. Bu 

sistemde uygun şartlar sağlandığında delme hızının karşılaştırılamayacak şekilde yüksek 

olduğu not edilmiştir. 

 

Çizelge 4.5. Delme yöntemlerinin karşılaştırılması (Baier and Campbell, 1962) 

Formasyon Delme hızı (cm/dak) 

Darbeli Döner Döner-darbeli 

Kumlu şeyl 27,9 152,4 - 

Kumtaşı 15,5 - 144,9 

Çok sert kumtaşı - 52,3 117,1 

 

4.2.5. Delici Makine Seçimi 

Pearse (1986), Naapuri (1990) ve Kahraman (1997) delici seçiminde birincil faktörlerin delik 

çapı, formasyon özellikleri ve üretim miktarı olduğunu belirtmişlerdir. Diğer faktörler 

arasında ise basamak yüksekliği, patlatma sonrası istenen parça boyutu, arazi şartları ve çevre 

sınırlamaları bulunmaktadır. 

 

Delinecek tabaka(lar)ın sertliğinin artması ile delik başına patlayıcı madde miktarı artmakta, 

böylece daha büyük çaplı delikler gerekmektedir. Matkap çapı büyüdükçe uygulanacak baskı 

da artacağından tabakalar daha kolay parçalanmaktadır. Bundan dolayı formasyonun sert 

olduğu zaman arazi koşulları elverdiğinde, büyük çaplı matkap ve daha ağır delici makina 

kullanmanın her zaman avantajlı olduğu ifade edilmektedir. 

 

Delinebilirlik, delici ucun formasyon içerisindeki delme hızı (m/dak veya cm/dak) olarak 

tanımlanmakta olup büyük oranda formasyonun sertliği ve aşındırıcılığına bağlı olduğu ifade 

edilmektedir. Delinebilirlik çalışmalarında, genellikle yerinde Schmidt çekici ölçümleri ile 

sahadan alınan formasyon örnekleri üzerinde tek eksenli basınç ve çekme, nokta yükü, darbe 

dayanımı, sismik hız vb. deneyler yapılmaktadır. Bu deneylere ek olarak matkap diş ve 

çapının aşınmasında etkili olan formasyon kuvars içeriği de yüzde cinsinden tespit 

edilmektedir. 
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Konili matkaplarla döner delme genellikle açık işletmelerde yumuşaktan orta serte kadar olan 

formasyonlarda büyük çaplı deliklerin delinmesinde, darbeli delme ise çoğunlukla orta sertten 

serte kadar olan kayaçlara uygulanmaktadır (Pearse, 1986; Kahraman,1997). 

 

Delme işleminde basamak yüksekliği delik çapı ile ilintilidir. Sığ basamaklarda küçük çaplı 

matkaplar, yüksek basamaklarda ise geniş çaplı matkaplar kullanılmaktadır. Açık ocak 

işletmeciliğinde genellikle yükleyicinin kepçe boyutuna ve kırıcının ağız açıklığına uygun 

parça boyutu istenmektedir. Büyük çaplı deliklerden genellikle iri parça elde edilse de şarj 

miktarı artırılarak bu durum önlenebilmektedir. Ancak şarjın artırılmasının taş fırlama 

mesafesini artıracağı da ifade edilmektedir. 

 

Çatlaklı ve sert formasyonlarda küçük çaplı ve sık aralıklı deliklerle düşük şarj kullanılarak 

ince parça elde edilebildiği belirtilmektedir. Diğer yandan arazi durumu da ekipman 

seçiminde önemli etkiye sahiptir. Taş ocağı ve açık işletmeler gibi arazinin düzensiz olduğu 

durumlarda paletli delicilerin seçilmesi önerilmektedir. Ancak düzgün zemin ve dağınık 

çalışma alanlarının bulunduğu ocaklarda lastik tekerlekli deliciler avantaj sağlamaktadır 

(Kahraman, 1997). 

 

Döner delicilerin delik çapları 76 mm ile 559 mm arasında değişmesine rağmen delme-

patlatma maliyetinin düşmesinden dolayı genellikle 250 mm – 340 mm çaplı delikler 

delinmektedir Martin vd., 1982). Diğer yandan delik çapı 254 mm’nin üstüne çıktığında 

formasyon sertliğine bakılmaksızın konili matkaplar kullanılmaktadır. 

 

Tepeden darbeli deliciler ile 30 m’ye kadar delik delinebilmektedir. Ancak deliğin 12. m’den 

sonra delme hızında başlangıca oranla %50’lik düşme gözlenmektedir. Buna karşılık dipten 

darbeli delicilerde, tijlerde enerji kaybı olmadığı için delik uzunluğunun artması ile hızda 

düşme görülmediğinden basamak yüksekliğinin 15 m’den yüksek olduğu durumlarda eğer 

delik çapı 89 mm – 165 mm aralığında ise dipten darbeli delici seçilmektedir (Bilgin, 1991). 
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4.3. ÇEKMEKEPÇELER 

4.3.1. Genel 

Geliştirilmeye başlandığı yıllardan itibaren boyutları sürekli büyüyen çekmekepçeler, 

günümüzde döner kepçeli ekskavatörler ile birlikte açık işletmelerde kullanılan en büyük 

yerkazarlardır. Hidrolik terskepçe ekskavatörlerin geliştirilmesi ve teknolojilerinin kendisini 

ispatlaması sonucunda küçük boyutlu dizel ya da elektrikli çekmekepçeler yerlerini bu 

araçlara terk etmiş olsa da orta-büyük kapasiteli çekmekepçeler, uzun yatay erimi ve kademe 

altı derin kazı yeteneği sayesinde uzun yıllar boyunca sulama projeleri ve açık işletmelerde 

asal kazı aracı olarak kullanılagelmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda çoğu büyük kapasiteli 

elektrikli dökücü kepçe, ön bölmesinde çekmekepçe bomu tasarımı ile piyasaya sunulmuştur. 

 

İlk çekmekepçe 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) faaliyet gösteren Page 

& Schnable firması tarafından Chicago kenti drenaj kanalında kullanılmak üzere imal 

edilmişti. Yalnızca 0,76 m³ kepçe kapasitesine sahip olan çekmekepçenin kontrolü vinçle 

sağlanmıştı (Şekil 4.10). Bu ilk kazıcının başarısını takiben yeni tip ekskavatörler üzerinde 

çalışmaya başlanmış ve yeni araçlar, ray üzerinde ya da kızaklar veya silindirik rulo sistemleri 

üzerinde hareket edecek şekilde tasarımlanmıştır. Ancak kepçelerinin yavaş ve hantal bir 

metotla çalıştığı ifade edilmiştir (Haddock, 1998; Haddock, 2000; Haddock, 2001). 

 

 

Şekil 4.10. Drenaj kanalı inşasında kullanılan ilk çekmekepçe (Haddock, 1998) 

 

Çekmekepçeler ilerleme mekanizmalarına göre paletli ve yürüyen tipte olmak üzere iki sınıfa 

ayrılmaktadır (Şekil 4.11). Belirli kapasite aralığında örtüşseler de yürüyen çekmekepçeler 
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daha büyük boyutlu ve tamamen elektrik tahriklidirler. Her iki tip te benzer biçimde 

çalışmakta olup bu bölümde yalnızca yürüyen çekmekepçelere değinilecektir. 

 

 

Şekil 4.11. Paletli ve yürüyen çekmekepçeler (Martin vd., 1982) 

4.3.2. Temel Çalışma Uygulaması 

Çekmekepçeler, kendilerine oldukça büyük bir yarıçap içerisinde kazı ve döküm olanağı 

sağlayan uzun, kafes biçimindeki bomları ile karakterize olurlar. Dizel motorlarla güç 

sağlanan birimler paletli ya da yürüyen tipte olabilirken, elektrikli makineler yürüyen tiptedir. 

 Aracın hareketliliği, devasa boyutları ve arkasından sürüklediği güç kablosu nedeniyle 

kısıtlı olup uzun yürüyüşler için yol ve güç kablosunun ötelenme hazırlığı yapılmalıdır. 

Yürüme mekanizması, makine ağırlık merkezi gerisinde konumlandırılan ve her iki yanda 

bulunan büyük, dikdörtgen kesitli pabuçların bağlı olduğu kam mili düzeneklerinden 

oluşmaktadır. İlerlemek için kam tertibatı döndürülmekte, pabuçlar zemine indirilmekte 

ve arka bölümü yukarı kaldırılan araç geriye doğru yaklaşık 2 m - 3 m arasında 

ilerlemektedir. Kam milinin dönmeye devam etmesi ile çekmekepçe zemine oturmakta ve 

pabuçları yukarı kaldırarak, bir sonraki adımın başlangıcına hazırlamaktadır. Tipik bir 

adım yaklaşık 40 s sürmektedir. Çekmekepçe ilerlerken kütlesinin %70 - %85 kadarlık 

kısmı pabuçlar tarafından taşınmakta ve makine, normalde üzerine oturarak çalıştığı 

tablası üzerinde sürüklenmektedir. Çalışma sırasında pabuçlar zeminde 50 cm – 60 cm 

kadar yukarıda, askıda tutulmaktadır. Tabla üzerinde 360° tam dönüş yapabilen 

çekmekepçe, bom doğrultusunun aksi yöne olmak üzere, istenilen tarafa doğru 

yürütülebilmektedir. 

 Kepçenin kaldırma ve çekme hareketleri ana güverte üzerinde bulunan tamburlara bağlı 

halat setleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kepçe ve içerisindeki yükün ağırlığı, kazı 

sırasında aşağı yönlü batma kuvveti sağlamaktadır. Çekme halatlarının aktive edilmesi ile 

kepçe, yörüngesi üzerindeki malzemeyi içine alarak, makine gövdesine doğru 
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sürüklenmektedir. Daha sonra, çekme halatında kepçe içerisindeki malzemenin 

dökülmesini önleyecek kadar gerginlik bırakılarak, kaldırma halatı aktive edilmekte ve 

kepçe kaldırılmaktadır. 

 Üst yapı, kepçenin boşaltılması için tabla üzerinde her iki yöne döndürülebilmektedir. Bu 

aşamada kepçe, çekme halatı gevşetilerek gövdeden uzaklaştırılırken aynı zamanda 

kaldırma halatı sarılarak yükseltilmekte ve bom makarası altına gelecek şekilde 

boşaltmaya hazırlanmaktadır. 

 Çekme halatı üzerindeki gerginlik boşaltıldığında kepçe, ağzı aşağı bakacak şekle 

gelmekte ve malzeme dökülmektedir. 

 

Çekmekepçeler, kazılan malzemenin en fazla 220 m civarında yer değiştirmesi yeterli 

olduğunda kullanım alanı bulabilmektedir. Bütünleşik bir kazı ve taşıma sistemi olduğundan 

ocaktaki jeolojik ve işletme koşulları elverdiğinde aşağıdaki avantajları sunmaktadır. 

 Çekmekepçe bulunduğu basamağın altında kazı yaptığından malzemenin yukarı 

taşınmasında kullanılan maliyetli kamyon ya da diğer sistemleri ortadan kaldırır. 

 Kepçesindeki malzemeyi yeterli uzaklığa boşaltabildiğinden diğer sistemlerde yer alan 

ikincil taşıma araçlarını ortadan kaldırır. 

 Çekmekepçeler ile bloklu ya da iri kayaçların bulunduğu tabakalar kaldırılabilir. 

 Araç, kazı ve taşıma (dönüş) sırasında temel olarak durağan olduğundan olumsuz hava 

koşullarından önemli ölçüde etkilenmez. 

 

Çekmekepçelerin kullanıldığı en yaygın iki uygulama kömür ve fosfat işletmeciliğidir. Bu 

örtükazı tekniğinde çekmekepçeler, uzun ve paralel dilimleri kazarak cevherin üzerini 

açmakta ve pasayı hemen yan taraftaki cevheri alınmış boş dilime boşaltmaktadırlar. Sıklıkla 

başvurulan diğer bir yöntemde de çekmekepçeler cevheri de çıkartmakta ve dilim tabanına 

diğer ekipmanların indirilmesine gerek kalmamaktadır. 

 

Çekmekepçeler derin kazı koşullarında ya da şev duraylılığı veya diğer olumsuz faktörlerden 

ötürü ocak tabanında çalışmanın arzu edilmediği durumlarda da kullanılmaktadır. Üretim 

verimliliği, kazı aynası aracın bulunduğu seviye üzerinde olduğunda kayda değer ölçüde 

azalmaktadır. 20 m³’den büyük kapasiteye sahip kepçeler yüksek üretim sağlayabilen birimler 

olarak görülmekte ve haftada yedi gün, günde birkaç vardiya esasına dayalı programlarda 

çalıştırılmaktadır. 
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İşletme derinliğinin makine kazı derinliğini geçtiği durumlarda birden fazla birim sıralı bir 

düzen içerisinde kullanılabilmektedir. Alternatif olarak diğer kazı araçları kullanılarak bir 

çekmekepçe basamağı hazırlanabilmekte ve ocak üzeri dökücü konveyör (cross-pit conveyor) 

kullanılarak aracın boşaltma erimi artırılabilmektedir. 

 

Büyük kapasiteli birimler asal olarak derin cevher tabakalarını çıkartır ya da örtü kazısı 

yaparken, arakesme ve ince damar kazısında da kullanılabilmektedirler. Küçük kapasiteli 

birimler genellikle sığ derinliklerde yapılan uygulamalarda yer almakta ve sıklıkla aşağıdaki 

görevlere atanmaktadır. 

 Pasa ya da cevherin taşıma araçlarına yüklenmesi 

 Gölet ya da temel kazısı 

 Reklamasyon çalışmalarında arazi düzleştirilmesi 

 Çoklu kömür damarlarının çıkartılmasında arakesme kazısı 

 

4.3.3. Genel Özellikler 

Çekmekepçeler büyük ve güçlü makineler olmakla birlikte güç uygulanarak gerçekleştirilen 

işlevlerin karmaşıklığı ve adedi bakımından basittirler. Bu işlevler Şekil 4.12’de 

gösterilmektedir. 

 Yürüme  elektrik motorları 

 Kaldırma  halat ve tambur (motorlar) 

 Çekme  halat ve tambur (motorlar) 

 Üst yapı dönüşü  elektrik motorları 
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Şekil 4.12. Çekmekepçenin güç uygulanarak yapılan fonksiyonları (Martin vd, 1982) 

 

Çekmekepçeler, diğer bazı ekipman tiplerinde olduğu gibi standart tasarıma sahip araçlar 

değillerdir. Az sayıda imal edilip, yüksek yatırım maliyetine sahip olduklarından, 

tasarımlarının kullanılacakları ocağın işletme koşullarında en yüksek verimle çalışacak 

şekilde ayarlanmasına yönelik büyük çaba harcanmaktadır. Bazı modellerin belirtilen genel 

yapıya oturmaması ile birlikte makine yapılandırmasına ilişkin bakış açısı sağlamaya yönelik 

bilgi aşağıda verilmiştir. 

 Elektrik tahrikli 

 Kepçe kapasitesi aralığı 7 m³ - 168 m³ 

 Kafes tipi bom uzunluğu 125 m’ye kadar 

 Kazı derinliği 61 m’ye kadar 

 Dökme yüksekliği 50 m’ye kadar 

 Çalışma kütlesi 15.000 t’a kadar 

 Bom açısı aralığı 30° - 40° arası 

 Zemin basıncı 131 kPa’a kadar 

 Çok halatlı kaldırma ve çekme sistemi 

 Sınırlı hareketlilik 



Temel Madencilik Bilgileri 

283 

 

 Sınırlı tırmanma yeteneği, %8’e kadar 

 Güç kablosu gereksinimi 

 Yüksek yön değiştirme yeteneği 

 Uzun montaj süresi 9 ay – 24 arası 

 Her işlev için ayrı, çok motorlu tahrik düzeneği 

 Sabit bom pozisyonu 

 Tam dönüşlü üst yapı 

 Önemli miktarda balast gereksinimi 

 Mükemmel operatör görüşü 

 Orta – zor kazılabilirliğe sahip malzemede iyi verim 

 2 – 4 kişilik ekip 

 Yüksek operatör becerisi gereksinimi 

 Zemin temizliği ve çalışma basamağının düzleştirilmesi için yardımcı ekipman 

gereksinimi 

 Yüksek makine güvenilirliği 

 Tüm bakımlar sahada yapılabilir 

 Hizmet vinçlerinin bulunduğu tam makine dairesi 

 100.000 saatten uzun hizmet ömrü 

 Yüksek yatırım maliyeti 

 Düşük işletme maliyeti 

 

Çekmekepçeler ile taşıma kepçe havada süzülürken yapıldığından, zemindeki olumsuz 

koşullar tarafından kısıtlanmamaktadır. Derin kazıda büyük miktarda malzeme kazısı 

yapılması gerektiğinden, oturma noktaları arasındaki yer değiştirme sıklığı da azalmaktadır. 

 

Elektrik tahrikli işlev mekanizmaları arasında en yüksek güç talebi kaldırma ve çekme 

motorlarından gelmektedir. Yürüme mekanizması, kaldırma motorunun yaklaşık üçte biri 

kadar güç kullanmaktadır. Kazı evresinde kepçe doldurulurken çekme kuvvetine ihtiyaç 

bulunmaktadır (Şekil 4.13). Dönüş ve boşaltma evrelerinde ise kaldırma ve dönüş motorları 

yoğun biçimde kullanılırken, kepçeyi uygun pozisyonda tutabilmek için asgari oranda çekme 

gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Yürüme sırasında diğer bir işlev yapılmamaktadır. Kaldırma 

hareketi kepçeye yüksek ivme ile düşey hız kazandırırken makine üst yapısı, dönüş motorları 

aracılığıyla ivmeli biçimde hızlanmakta ve yavaşlamaktadır. 
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Şekil 4.13. Çekmekepçe kazı kuvvetleri ve kazı profili (Martin vd., 1982) 

 

Çekmekepçeler genellikle patlatma ile gevşetilmiş basamak üzerinde şev kenarında ve kazı 

yüzeyine yakın oturma konumunda çalıştıklarından oluşturdukları zemin basıncının düşük 

olması istenmektedir. Zemin basıncı oturulan tabakaların dayanımı ile çalışma sırasında 

aracın ağırlık merkezinin yer değiştirmesinden ötürü değişebilse de yürüme ve oturma 

mekanizmaları bu amaca yönelik olarak tasarımlanmış olup basit, sağlam ve yüksek 

güvenilirliğe sahip sistemlerdir. Çekmekepçe yürüme mekanizmaları ilerideki bölümlerde 

geniş olarak ele alınacaktır. 

 

Kepçe boyutu, malzeme yoğunluğu ve üretim gereksinimi tarafından belirlenmektedir. 

Çekmekepçenin, duraylılık kısıtlamaları nedeniyle kaldırma halatı üzerinden güvenli olarak 

taşıyabileceği asılı yük miktarı kepçe, ataşmanları ve taşınan malzeme kütlesinin toplamıdır. 

Kepçeler, kazı koşullarının ağırlığına bağlı olarak kapasitenin m³’ü başına 950 kg ile 1424 kg 

arasında kütleye sahip olacak şekilde imal edilmektedir. 
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Makine kütle dağılımının karşı ağırlık etkisi, çekmekepçe devrilme ekseni etrafında oluşan 

toplam yük momentini sınırlandırmaktadır. Yük momenti çalışma yarıçapı ile asılı yük 

çarpımından elde edilmektedir. Belirli bir çekmekepçe için devrilme momenti sabit 

alındığında, kepçe kapasitesini artırmak için çalışma yarıçapı kısaltılmalıdır. Buradan, kepçe 

kapasitesi düşürüldüğünde bom açısı yatırılarak, çalışma yarıçapının büyütülebileceği ortaya 

çıkmaktadır. Büyük kapasiteli çekmekepçelerde bom, ana makine tasarımının bütünleşik bir 

parçası olduğundan bu işlem ancak nispeten büyük modifikasyonlardan sonra 

yapılabilmektedir. 

 

Ocak planlaması bakış açısından etkin çalışma yarıçapı, çekmekepçe basamağı üst kenarından 

bom makarası dış ucuna kadar olan yatay mesafe olarak tanımlanmaktadır. ‘Erim faktörü’ 

olarak da geçen bu mesafeye, çalışma yarıçapından ¾ tabla çapının ya da paletler üzerinden 

genişlik +1,5 m çıkarılması ile de erişilebilmektedir. 

 

Yürüyen çekmekepçelerde güç uygulanarak yapılan tüm işlevler, çoğu durumda çok motorlu 

tahrik sistemlerinin bulunduğu bağımsız modüller tarafından yerine getirilmektedir. Motor-

sürücü sistem bileşenlerinin standardize edilebildiği bu tasarımda bir bileşenin devre dışı 

kalması durumunda işlev, düşük güç ile sürdürülebilmektedir. 

 

Çekmekepçeler, boyutları ve kısıtlı hareket yeteneklerinden ötürü tüm bakım faaliyetlerinin 

sahada gerçekleştirilmesi gereken iş makineleridir. Bu nedenle tüm ana ekipman makine 

güvertesi üzerinde yer almakta, ağır parçaların kaldırılması için vinçler, kaynaklama için de 

kaynak makineleri bulunmaktadır. Makine dairesi dışındaki merdivenler, ulaşım yolları ve 

platformlar aracılığıyla ana bom, destek bomu ve A-çerçeveye erişilebilmektedir. Güçlü bir 

havalandırma sistemi ile motorların yaydığı ısı filtre edilerek uzaklaştırılmaktadır. 

 

Çekmekepçelerin imalat ve sahada kurulma süreci makine boyutları ile orantılıdır. Araç, kara 

ya da demiryolu üzerinden parçalar halinde sahaya ulaştırıldığından, montaj süresi taşıma 

aracı boyutlarına da bağımlıdır. Montaj için sahada beton bir tabla inşa edilmesi, ağır iş tipi 

kaldırma araçları ile özel işleme ve hizalama düzeneklerinin sağlanması ve mobil ofislerin 

kurulması gerekmektedir. Montaj genellikle imalatçı firma denetiminde ocak personeli ya da 

taşeron marifeti ile veya bazı durumlarda imalatçı firmanın kurduğu montaj ekibi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. 
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Elektrikli çekmekepçeler gücü, ocak güç dağıtım şebekesinin bir parçası olan hareketli bir 

trafoya bağlı birkaç yüz metre uzunluğundaki güç kablosu aracılığıyla almaktadırlar. 

4.3.4. Çalışma 

Çekmekepçeler, kullanıldıkları ocaktaki birincil kazı aracı olduklarından diğer operasyonların 

hızını da belirlemektedir. Makine performansı, bazı durumlarda oldukça karmaşık işlem 

dizgelenmesi gerektiren çalışma planlaması sonucunda optimize edilebilmektedir. Başlangıç 

çukuru kazısı, çok damarlı jeolojik yapı, tandem çekmekepçe kullanımı, dalımlı damarlar 

ve/veya çok derin kazı bunlar arasında sayılabilir. Bazı durumlarda mükerrer kazı da 

gerekmektedir. 

 

Temel çekmekepçe çalışma tekniği 45° - 120° arasında dönüş açısı içeren yana döküm 

yöntemidir. Kazı, yataydan 30° - 60° arasında eğimli bir aynadan yapılmaktadır. Yeni şevin 

oluşturulması, kazı aynasında bir kanal ya da kılavuz dilimin açılması ile gerçekleştirilmekte 

ve malzeme, cevheri alınmış çukura, çekmekepçe basamak şevine tırmanmayacak biçimde 

yığılmaktadır (Şekil 4.14). Kanal kazısı tamamlandıktan sonra çekmekepçe basamak şevine 

olabildiğince yaklaşacak şekilde bir konuma oturmakta ve dilim kazısına başlamaktadır. 

Ancak kepçeyi, en yüksek dolma faktörünü elde edecek şekilde kontrol edebilmek, kazı 

aynasını biçimlendirmek ve boşaltma için en büyük uzanıma erişmek amacıyla sıklıkla yeni 

oturma konumlarına geçilebilmektedir. 

 

Kepçeyi doldurmak için uzun süreli çabalama üretim oranını düşürmekte ve enerji tüketimini 

artırmaktadır. Normal çalışmada kepçe, 2 – 2,5 boyu kadar mesafede doldurulabilmelidir. 

Kaldırma mesafesi ve dönüş açısı kısaltıldığında döngü süresi de kısalmaktadır. 

 

Çekmekepçe bulunduğu basamağın üzerindeki tabakalarda üstkazı yaptığında verim düşmekte 

ve makine yıpranmaktadır. Bu tür kazıda kepçenin zemine batma kontrolü de güçleşmekte, 

kepçe ve halatlar arasındaki bağlantı geometrisinin kötüleşmesinden ötürü halatlar üzerinde 

aşırı gerginlik de oluşmaktadır. 
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Şekil 4.14. Çekmekepçe ile kanal ve dilim kazısı (Martin vd., 1982) 

 

Çekmekepçe çalışmasında, tüm dilimin kazı öncesinde patlatılarak gevşetilmesi arzu edilen 

bir durumdur. Kepçe kütlesi ve tasarımı ile çekme halatlarının açısal konumu, kepçenin kazı 

aynasına batma yeteneğini belirlemektedir. Kepçeye takılan dişler de dolma verimini artıracak 

biçimde batma kuvvetlerini yoğunlaştırmaktadır. Çekme halatları, hizmet ömrünü uzatmak 
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amacıyla mümkün olduğunca kazı yüzeyinden yukarıda tutulmalı ve bükülmelerini önlemek 

için doldurma sırasında dönüşten kaçınılmalıdır. 

 

Boşaltma hareketi, dolu dönüş evresinin sonunda gerçekleştirilmektedir. Bu noktada kepçe, 

dönüş ataletinin etkisi altında bulunduğundan, bir miktar ileriye savrulmakta ve malzeme 

çalışma yarıçapından uzağa boşaltılabilmektedir. 

 

Yürüyen çekmekepçeler dozer tarafından hazırlanmış eğimsiz ve iyi düzleştirilmiş bir 

basamakta çalışmak durumundadır. Böylece makine yapısında, tabla altındaki yüksek 

yoğunluklu gerilmelerden kaynaklanan bükülmelere varabilen durumlar oluşmayacaktır. 

 

Kepçe ile kazı hareketi sonucunda makine önünde kazı yüzeyinde malzeme toplanmakta ve 

bir yığın oluşmaktadır. Çekme halatının bu yığına dalarak aşınmasını ve tabla ile üst yapı 

arasındaki harman dişlisi mekanizmasına nüfuz etmesini engellemek için bu yığın, bir dozer 

tarafından düzenli aralıklarla temizlenmelidir. 

 

Çekmekepçenin, dönüş hareketi sırasında oluşan dönüş momentine karşı koyabilmesi için 

tabla ve zemin arasında yeterli tutunma kuvveti sağlanmalıdır. Çekmekepçe yer değiştirmeden 

önce, bir sonraki oturma konumundaki zeminin kaygan olması durumunda bu bölge bir dozer 

tarafından temizlenerek, hazırlanmalıdır. Ayrıca, şev duraylılığı göz önünde tutularak 

çekmekepçe, basamak kenarı ile kazı yüzeyinden belirli bir mesafede çalıştırılmalıdır. 

 

Operatör, kaldırma ve çekme halatlarını aynı anda çekerek kepçenin boma tehlikeli biçimde 

yaklaşması ya da çarpmasını (tightlining) engelleyecek biçimde çalışmalıdır. Kepçe çarpmasa 

da bom, her iki ucundan uygulanan kuvvetler sonucunda yüksek eğilme kuvvetleri etkisi 

altında kalmaktadır. Benzer şekilde kepçe, kılavuz makarasına da tehlikeli biçimde 

çekilmemelidir. İstenmeyen bu durumları engellemek için operatörü uyarmak ya da enerjiyi 

kesmek üzere geliştirilmiş mekanik/elektrikli cihazlar bulunmaktadır. Bu hususlara ilerideki 

başlıklarda değinilecektir. 

 

Çekmekepçe yapısal birimleri ile üzerindeki donanım düzenli olarak devriye tipi denetimler 

ile gözden geçirilmeli ve bakım-onarım faaliyetleri olabildiğince araç faal iken yapılmalıdır. 

Genellikle dönüşümlü çalışmak, araç emre amadeliğini en üst düzeyde tutmak ve aşınmış 
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parçaların değiştirilmesi ya da yeniden imali için yeterli zaman sağlamak amacıyla iki kepçe 

bulundurulmaktadır. 

 

Büyük çekmekepçelerde destek aracı olarak kablo kamyonları kullanılabilmektedir. Fazla güç 

kablosu, zeminde oluşabilecek hasarlardan korumak amacıyla bir kamyonda, makara tertibatı 

olan bir tambur üzerinde taşınmaktadır. Daha küçük birimlerde güç kablosunu sarmak ya da 

çözmek amacıyla motorlu kablo tamburları kullanılmaktadır. Güç kablosu, çekmekepçe 

yürüyüşü ya da araç civarında çalışan hareketli diğer birimlerden kaynaklanabilecek hasarlara 

karşı her koşulda korunmalıdır. 

4.3.5. Tasarım Özellikleri 

Temel çekmekepçe terminolojisi Şekil 4.15’de, çalışma boyutları Şekil 4.16’da 

gösterilmektedir. Çekmekepçelerde dönüş, kaldırma, çekme ve yürüme hareketleri için güç 

kullanılmakta olup güç üniteleri çerçeve biçimli döner üst yapı içerisindeki makine dairesinde 

yer almaktadır. Çerçeve yapı, yürüme sırasında oluşan şiddetli gerilmelere dayanmalı, ana ve 

yardımcı bom ile A-çerçeve ve kılavuz makarasından gelen yükleri de, tavan ve taban rayları 

arasına konik rulmanların yerleştirildiği dönüş mekanizması üzerinden tablaya iletebilmelidir. 

 

Çekmekepçe üst yapısı, dönüş merkezi olarak hareket eden bir göbek mili aracılığıyla tablaya 

bağlanmıştır. Göbek mili, düşey yönlü yüklemelere maruz kalmasa da özellikle yürüme 

evresinde oluşan yatay gerilmelere karşı hizmet vermektedir. 

 

Döner üst yapının önünde yer alan kılavuz makarası çekme halatını makine içine doğru 

yönlendirmekte ve halatın tambura uygun şekilde sarılmasını ve çözülmesini sağlayacak 

sapma açısını vermektedir. Aynı zamanda halatın zemine aşırı sürtünerek aşınmasını ve 

eğilmesini de engellemektedir. Kılavuz makarası iki temel tasarıma sahiptir. 

 Alt ve üst makaralı tasarım: Kepçeye bağlı halat önce alt döner makaraya, sonra da üst 

makarada doğrultu değiştirmekte ve makine dairesindeki tambura sarılmak üzere üst 

yapıya girmektedir. 

 İkili silindir ve saptırma makaralı tasarım: Çekme halatı ikili makara sisteminden geçerek 

ikili silindir mekanizması arasından yönlendirilmekte ve halat tamburuna sarılmaktadır. 
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A Yürüme mili J Bom makarası 

B Pabuç K Kaldırma halatı 

C Tabla L Kaldırma halatı zinciri 

D Döner çerçeve M Terazi halatı 

E Makine dairesi N Çekme halatı 

F A-çerçeve O Kepçe 

G Yardımcı bom P Çekme halatı zinciri 

H Ana bom Q Kılavuz makarası 

I Askı halatları   

Şekil 4.15. Çekmekepçe terminolojisi (Martin vd., 1982) 

 

Çekmekepçe bomları boyutlarından ötürü tek parça halinde nakledilemediklerinden, parçalar 

halinde imal edilmekte, denizyolu, karayolu ve demiryolu aracılığıyla sahaya taşınmakta ve 

burada birleştirilerek, hizmete alınmaktadır. Ancak küçük boyutlu araçların bomları, tesiste, 

daha iri parçalar halinde imal edildikten sonra nakledilebilmektedir. Bomun yüksek statik ve 

dinamik yüklere dayanacak şekilde güçlü ancak hafif yapıda olabilmesi amacıyla bilgisayarlı 

tasarım tekniklerinden faydalanılmaktadır. Bomlar, özel kaynak teknikleri uygulanarak 

birleştirilen üçgen ya da dörtgen kesitli elemanlardan oluşan bir veya iki gövdeye sahip 

olabilmektedir. Ana ve bağlantı kirişleri boru şeklinde, H ya da açılı birimlerden 
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oluşabilmektedir. Boru şeklinde kirişlerden oluşturulan modüller, içlerine gaz doldurularak 

herhangi bir çatlak oluşumuna karşı basınç trandüserleri aracılığıyla izlenmektedir. 

 

 

A Makine dairesi boyu I Bom makarası çapı 

B Kabin tavanına kadar yükseklik J Bom açısı 

C Makine dairesi tavanına kadar yükseklik K Üst yapı açıklık boyu 

D Bom ayağı yarıçapı L Üst yapı açıklık yüksekliği 

E Bom ayağı yüksekliği M Bom makarası açıklık boyu 

F Pabuç uzunluğu N En büyük kazı derinliği 

G Tabla dış çapı O En büyük çalışma yarıçapı 

H Toplam yükseklik (bom makarasına kadar) P En büyük dökme yüksekliği 

Şekil 4.16. Çekmekepçe çalışma boyutları (Martin vd., 1982) 

 

Bazı çekmekepçe bomları iki parçalı, eklemli tasarıma sahiptir (Haddock, 2001). Buradaki 

düşünce, sabit alt bölüme, farklı uzunluğa sahip üst bölümlerin eklenerek bom uzunluğunu 
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değiştirmenin kolaylaştırılmasıdır (Şekil 4.17a). Böylece, ocakta sığ derinliklerde bulunan 

cevher tabakaları yıllar içerisinde tüketilip, derine inme zorunluluğu ortaya çıktığında 

çekmekepçenin daha büyük uzanıma sahip kolu ile derin dilimler kazılıp, yeterli uzaklığa 

dökebilecektir. Diğer bir tasarımda, boru şeklinde elemanların kullanıldığı serbest kiriş tipli 

üçgen şekilli bomlar imal edilmiştir (Şekil 4.17b) (Haddock, 1998; Haddock, 2000; Haddock, 

2001). 

 

 

Şekil 4.17. a) İki parçalı bom (Haddock, 2005), b) Serbest kiriş tipi bom (Haddock, 2001) 

 

Bom destek sistemi, makinenin döner üst yapısına güçlü biçimde tutturulmuş bir A-çerçeve 

ile döner üst yapı ön bölümüne monte edilmiş kafes yapısında bir yardımcı bomdan 

oluşmaktadır. Yardımcı bomun işlevi ana bom üzerine gelen eksenel baskı kuvvetlerini 

azaltmak için askı halatlarının bom ile yaptığı açıyı büyütmektir. Ana bom, yardımcı bom 

tepesinden belirli aralıklarla bağlanan sabit uzunluktaki köprü halatları ile desteklenmektedir. 

Benzer şekilde yardımcı bom da halatlar aracılığıyla A-çerçeveye bağlanmıştır. Gerginlik 

kontrolü için orta bom süspansiyon halatları bir hidrolik silindire ve/veya titreşim sönümleme 

aracına tutturulmuş olabilir. Bazı tasarımlarda yardımcı bom, A-çerçeve ve kılavuz makarası 

tek bir yapıda birleştirilmiştir. 

 

1912 yılına kadar imal edilen tüm çekmekepçeler kendi kendilerine yürüyemediklerinden 

hareket etmeleri güç ve zaman alıcı olmaktaydı. Raylar, kızaklar veya rulolar üzerine 

bindirilen bu kazıcıların hareket kabiliyeti, çok karmaşık olan ve yavaş çalışan ray tekerleği 

ya da rulo sistemlerinin izin verdiği kadar olmaktaydı. Ayrıca operatörler çekmekepçeyi tek 

başına kontrol edemiyordu. 
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Çekmekepçe yürüyüş hareketi palet sistemleri aracılığıyla ilk kez 1912 yılında yapılmıştır. Bu 

paletli yürüyüş sistemi iyi çalışmasına ve 1,5 m³’lük çekmekepçe ile küçük kepçeler için ideal 

görünmesine karşın çoğu kazıcı makinenin üzerinde çalıştığı yumuşak zeminlerde büyük 

kapasiteli araçları destekleyemeyecek kadar yüksek zemin gerilmelerine neden olmaktaydı 

(Haddock, 2001). 

 

1913 yılında Monighan firması mühendisi Oscar Martinson, ilk ‘yürüyen’ çekmekepçe olarak 

adlandırılacak olan ve makine üst yapısına bağlı dönel bir çerçeve tarafından hareket ettirilen 

ayaklı hareket mekanizması geliştirmiştir (Şekil 4.18) (Haddock, 1998; Haddock, 2000; 

Haddock, 2001). Bu basit ve kolay sistem 0,76 m³ ve 2,3 m³ kapasiteli Monighan 1-T ve 3-T 

çekmekepçelerinde uygulanmıştı (Haddock, 2001). 

 

 

Şekil 4.18. Martinson yürüme mekanizması (Haddock, 2002) 

 

Yürüme hareketi aşağıdaki şekilde yapılmaktaydı. Her ayak dışmerkezli bir muyluya takılan 

millere zincirlerle asılıydı. Her muylu da çekmekepçe ortasından geçen uzun yatay yürüme 

şaftının ucuna sabitlenmişti. Adım atmak için yürüme şaftı, her iki ucuna bağlı muyluları 

dairesel hareket yapacak şekilde çevirmekte ve böylece her iki ayak da zemine aynı anda 

temas etmekteydi. Dönüşün sürmesi ile çekmekepçe dairesel tablasının yürüyüş 

doğrultusundaki ön kenarı zeminden yükselmekte, bir adım boyu kadar ilerlemekte ve makine 

yumuşakça alçalarak, zemine oturmaktaydı. Yürüyüş, bu aşamaların adım adım tekrarlanması 

ile sürdürülmekteydi. Yön değiştirme, ayaklar havada iken çekmekepçe arka kısmının arzu 
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edilen doğrultuya çevrilmesi ile sağlanmaktaydı. Kazı sırasında çekmekepçe dairesel taban ya 

da tabla üzerinde oturmakta ve ayaklar makinenin yanlarındaki döner çerçeveye asılı 

bulunmaktaydı. Tabla, zemin basıncını en aza indirgeyecek şekilde büyük çapa sahipti 

(Haddock, 2001). 

 

Martinson icat ettiği yürüme sistemini 1925 yılında geliştirmişti. Askı zinciri kaldırılarak, bir 

çerçeve içerisinde oval yörüngede dönen dışmerkezli tekerleklere bağlı pabuçların olduğu ve 

çekmekepçe ortasından geçen uzun ve yatay bir yürüme mil sistemi ile değiştirilmişti (Şekil 

4.19). Bu tasarım günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. 

 

Marion, 22,94 m³’ten daha küçük kapasiteli çekmekepçeler için Şekil 4.20’deki yürüme 

mekanizmasını kullanmıştır. 

 

1869 yılında kurulan bir İngiliz firması olan Ransomes & Rapier Ltd., Rapier W170 modelini 

1938’de tasarımlamış ve çekmekepçe, ertesi yıl kullanılmaya başlanmıştı. 3 m³ kova ve 41 m 

boma sahip W170, bilyeli bir yatak sistemi içerisinde hareket eden dışmerkezli bir mile bağlı 

ayakların bulunduğu patentli ‘Cameron & Heath’ yürüyüş sistemine sahipti (Şekil 4.21) 

(Haddock, 1998; Haddock, 2000; Haddock, 2001). 

 

Marion, yürüyüş şaftının her iki ucunda krank mili kullanılan basit yürüme düzeneğini, 23 

m³’ten büyük kapasiteli makineler için Rapier sistemine benzer şekilde büyük bir bilyeli yatak 

içerisinde hareket eden dışmerkezli tekerleklere çevirdi (Şekil 4.22). 

 

Büyük kapasiteli ve 5000 t gibi oldukça ağır çalışma kütlesine sahip çekmekepçelerin 

yürümesi için geleneksel tek kranklı yürüyüş sistemi yerine iki yürüme şaftlı dışmerkezli 

pabuçlar kullanılmıştır (Şekil 4.23). Ayaklar, her iki yanda farklı dikey atımlı kasnaklar 

bulunduğundan, eliptik bir yörünge takip etmektedir (Haddock, 1998; Haddock, 2000; 

Haddock, 2001). 

 

Bucyrus firması 53 m³’ten daha büyük çekmekepçe modelleri için kaymalı kam mili (cam and 

slide) sistemini kullanmaktaydı. Dışmerkezli bir çark, pabuçları dairesel devinim ile hareket 

ettirmek için devasa bir bilyeli yatak içerisinde dönmekteydi. Aynı zamanda çekmekepçe, 

kam miline bir külbütör kolu ile bağlanan pabuçların üzerinde, otomatik olarak greslenen bir 

yolda kaymaktaydı (Şekil 4.24). 
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a) Kazı ve dönüş pozisyonu. Kam mili ve kılavuz b) Kam mili ilerleme doğrultusunda döner ve 

 merdane iğnesi başlangıç konumunda pabuçları zemine yerleştirir 

 

c) Kam mili alt yapıyı kaldırarak, ileri sürükler. d) Kam mili dönmeye devam ederek adımı tamamlar. 

Alt yapı arka tarafa doğru yatar ve ön kısım, Alt yapı hiçbir zaman tamamen zeminden ayrılmaz. 

aracın oturduğu zeminden yükselir. Yatma Bu durum çekmekepçelerde yürüme kaynaklı şok 

hareketi zemin temas direncini kırar ve oluşmasını engeller. 

hareket yeteneğini artırır.  

 

e) Kam mili dönmeye devam ederek pabuçları kazı 

ve dönüş pozisyonuna geri getirir. 

Şekil 4.19. Martinson yürüme mekanizması (Haddock, 2001) 

 

Page Şirketi tarafından geliştirilen ve uzun yıllar boyunca kullanılan mahmuzlu yürüme 

düzeneği Şekil 4.25’de sunulmaktadır. 
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Şekil 4.20. Orta-küçük kapasiteli çekmekepçelerin yürüme şaftının her iki ucunda krank mili 

kullanılan basit yürüme düzeneği (Haddock, 2001) 

 

 

a) Çekmekepçe zeminde. Pabuçlar en üst konumda. b) Çekmekepçe zemin üzerinde. Pabuçlar indiriliyor. 

 

c) Çekmekepçe en üst konumda. Adım kısmen atıldı. d) Adım tamamlandı. Pabuçlar kaldırılmaya hazır. 

Şekil 4.21. Cameron & Heath yürüme düzeneği (Haddock, 2001) 



Temel Madencilik Bilgileri 

297 

 

 

 

Şekil 4.22. 23 m³’den büyük çekmekepçelerde büyük bir bilyalı yatak içerisinde hareket eden 

dışmerkezli bir çark kullanılan yürüme sistemi (Haddock, 2001) 

 

 

Şekil 4.23. Büyük çekmekepçelerde kullanılan iki kranklı yürüme düzeneği (Haddock, 2001) 
 

Kayma plakaları 
pabuçların adımlama 
sırasında yürüme 
mekanizmasına zarar 
vermeyecek şekilde paralel 

olmadan dönmesine olanak 
tanır 

İki linkin 
ortak pabuç 
muylusu 

Krank 

yatakları 

Arka 

krank 

Arka 

link 

Çift motorlu 

yürüyüş krankları  

Ön krank 

Ön link 

Pabuç 
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Şekil 4.24. Kaymalı kam mili yürüme düzeneği (Haddock, 2005) 

 

 

Şekil 4.25. Mahmuzlu yürüme düzeneği (Haddock, 2001) 
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Tahmini 13608 t’luk çalışma kütlesi ile 1969 yılında hizmete giren ‘Big Muskie’, toplam 

48500 HP güç üreten 10 kaldırma, 8 çekme ve 10 dönüş motorunu besleyen 32 adet doğru 

akım jeneratörü barındırmaktaydı. Benzersiz hidrolik yürüme sistemi, 95 hidrolik pompayı 

çalıştırmak için 75708 l hidrolik sıvı taşımaktaydı. Yürümek için dört büyük düşey kriko 

tablayı zeminden kaldırıyor, makine ayaklar tarafından desteklenirken, dört adet yatay kriko 

tarafından sürgü sistemi üzerinde geriye doğru itiliyordu (Haddock, 1998; Haddock, 2000; 

Haddock, 2001). 

 

Çekmekepçe tablası, üst yapıdan harman dişlisi aracılığıyla yüklerin iletildiği dairesel 

geometriye sahip taşıma birimidir. Dikdörtgen ızgara ya da ışınsal örüntülü iç yapı, üzerine 

gelen yükleri taban plakasına eşit şekilde dağıtacak biçimde tasarımlanmıştır. Boyutları zemin 

taşıma kapasitesi göz önüne alınarak belirlenmektedir. Taban plakası dış çeperi yürüme 

sırasında oluşan aşınmanın en aza indirgenmesi amacıyla kalın aşınma plakaları ile 

kaplanmıştır. Çekmekepçe boyutları ve çalışma kütlesi büyüdükçe, destekleme sistemlerinin 

de orantılı olarak geliştirilmesi gerekmiştir. Büyük kapasiteli çekmekepçelerde dairesel 

tablalar, bölmelerinin ışınsal olarak tasarımlanması sayesinde dairesel dönüş rayları asgari 

oranda eğilmekte ve kazı yükleri tüm bölmelere eşit olarak dağılmaktadır (Şekil 4.26). 

 

 

Şekil 4.26. Tabla, dönüş rulmanları ve dişli dönüş rayı (Haddock, 2001) 

 

Elektrikli tahrik sistemi statik güç kaynağı ya da elektrikli ekskavatörlere benzer biçimde 

motor-jeneratör seti tipindedir. Yakın zamana kadar Ward-Leonard statik kontrol sistemli 

motor-jeneratör tahrik mekanizması yürüyen çekmekepçeler için oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktaydı. Güç kablosundan gelen yüksek voltajlı dalgalı akım (4160 V – 26000 V, 60 

Hz), her hareket için ayrı jeneratöre sahip doğru akım motor-jeneratör setlerini süren senkron 
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ya da endüksiyon motorlarına beslenmektedir. Doğru akım jeneratörlerinden sağlanan güç tek 

veya çoklu doğru akım motorlarına beslenmekte ve motorlar da indirgeme dişlisi üzerinden, 

makine işlevlerine hareket sağlamaktadır. Ana güç aktarım sisteminde bağlantı elemanı ya da 

fren tertibatı bulunmamaktadır. Motorlar, frenlemek ya da diğer yöne doğru hareketlenmek 

için tersine çevrilmekte ve bu evrede jeneratör gibi davranıp sisteme geri elektrik 

beslemektedir. Güç kesilmesi durumunda motor millerine monte edilen otomatik acil durum 

frenleri devreye girmektedir. Şekil 4.27’de güç üretim ve aktarım sistemlerinin makine 

dairesindeki tipik yerleşimi görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.27. Güç üretim/aktarma sistemlerinin güverte yerleşim planı (Martin vd., 1982) 

 

Ward-Leonard sistemi yüksek atalet kuvvetlerine uygun ve iyi frenleme özellikleri gösteren 

bir sistemdir. Doğru akım amperajı ile tork, voltajı ile hız kontrol edilebilmektedir. En yüksek 

torka motorun durma aşamasındaki (stalling) hızda erişilirken, hız artışı ile tork, en yüksek 

değerinin %65 kadarına düşmektedir. Ağır-iş tipi motorlar, düşük ataletli armatürlere sahiptir. 

Isıl verimlerini artırmak amacıyla üfleyici fanlar ile soğutulmaktadırlar. 

 

Kepçe tasarımları nispeten basit görünmekle birlikte gerçek geometrisi, yapısı ve ağırlık 

dağılımı performansı önemli ölçüde etkilemektedir. Kepçenin gerekenden ağır olması, 

taşıyacağı faydalı yükü, dolayısıyla kapasitesini azaltmaktadır. Çoğu kepçe döküm kaynağı 

yapısına sahiptir. Şiddetli aşınma ve şok yükler nedeniyle kepçelerin zeminle etkileşim 

gösteren bölgeleri aşınamaya dayanıklı plakalar ile kaplanmaktadır. Kaldırma ve çekme 
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halatlarını zemine aşırı sürtünmeden korumak amacıyla aşınmaya dirençli döküm çelikten 

zincir ve bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Gövde, doldurma ve boşaltmanın optimize 

edilmesi amacıyla çifte konik yapıya sahiptir. Kaldırma halatı burçları en uygun boşaltmayı 

sağlamak amacıyla dolu kepçenin ağırlık merkezi gerisine yerleştirilirken çekme halatı, kazı 

sırasında zemine batışı güçlendirecek biçimde davranmaktadır. 

 

Geleneksel kepçe tasarımında, ön bölümde, kesici ağzın üzerinde, kepçe dayanımını artırmak 

amacıyla her iki yanağı bağlayan geniş ve ağır bir kemer yer almaktadır (Şekil 4.28). Kepçe 

ağırlığının artması ile zemine batış da güçlenmektedir. Ancak zor kazı koşullarında yüksek 

verim ile çalışan kemersiz ve kayda değer ölçüde hafif tasarımlar da bulunmaktadır. Bağlantı 

elemanları arasında, kepçe dolduğunda dökülmeyi en aza indirecek şekilde hızla 

kaldırılmasına olanak tanıyan bir askı mekanizması da bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 4.28. Çekmekepçe kepçesi (Martin vd., 1982) 

4.3.6. Seçim Ölçütleri 

Çekmekepçe seçimi ocak koşulları, işletme planı ve üretim hedeflerine bağlıdır. Seçimde 

aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

 Kepçe kapasitesi 

 Zemin basıncı ile ilgili olarak tabla çapı 

 İstenilen uzanımda sağlanabilen en büyük asılı yük miktarı 

 Gerekli en büyük kazı derinliği 

 Gerekli en büyük dökme yüksekliği 

 Ana güç kaynağı olarak dizel ya da elektrik motoru 

 Paletli ya da yürüyen ilerleme sistemi 

 Mekanik, elektrikli ya da birleşim sürücü sistemi 
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 Kepçe tasarımı ve kütlesi 

 Bom uzunluğu ve açısı 

 Motor ve jeneratörler için imalatçı tercihi 

 Sabit ya da değişken bom 

 Genel çekmekepçe tasarımı 

 Bakım özellikleri 

 Güç kaynağı 

 

Çekmekepçe üretim hesaplamalarında aşağıdaki faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

 Malzeme kabarma faktörü ve yoğunluğu 

 Malzeme parçalanma düzeyi 

 Kepçe boyutu 

 Uzanım 

 Dönüş açısı ve döngü süresi 

 Tekrar kazı oranı 

 Çalışma verimi 

 Makine emre amadeliği 

 Çalışma sırasında oluşan gecikmeler 

 Çalışma planı 

 

Çekmekepçe üretim tahmininde yıllar boyunca biriktirilen işletme deneyiminden 

faydalanılarak aşağıdaki üretim göstergelerinden faydalanılabilmektedir. Buna göre, 

 Basamak üzerinde normal çalışma düzeninde yıllık bazda, kepçenin her m³’ü başına 

255.000 m³ üretim (255.000 m³/m³_kepçe_yıl) 

 Basamak üzerinde enli dilim çalışma düzeninde yıllık bazda, kepçenin her m³’ü başına 

240.000 m³ üretim (240.000 m³/m³_kepçe_yıl) 

 Basamak üzerinde üst kazı ile birlikte çalışma düzeninde yıllık bazda, kepçenin her m³’ü 

başına 225.000 m³ üretim (225.000 m³/m³_kepçe_yıl) 

 Basamak üzerinde tekrar kazılı çalışma düzeninde yıllık bazda, kepçenin her m³’ü başına 

215.000 m³ üretim (215.000 m³/m³_kepçe_yıl) 

 

Yukarıdaki veri, makine emre amadeliği ve çalışma ilintili verimleri de içeren ortalamaları 

yansıtmaktadır. 30 m’den daha derin kazıda bu değerler %10 - %15 arasında düşürülmelidir. 
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4.3.7. Benzetim Programları 

Kişisel bilgisayarlarda grafik arayüzü altında çalıştırılabilen DRAGSIM paketi, yürüyen 

çekmekepçelerin; verim, toplam kazı ve tekrar kazı oranlarının hesaplanması ve ekipman 

seçimi ile dilim tasarımı optimizasyonu amacıyla geliştirilmiştir (www.rpmglobal.com; erişim 

tarihi: 15.07.2008). Paket; çekmekepçe operasyonlarını kısa ve uzun vadeli olarak 

planlayabilmekte, üretilen kömür ya da kaldırılan dekapaj bazında üretim ve işletme maliyeti 

hesaplarını yapabilmekte ve iki boyutlu uzanım diyagramlarına özgü hata ve yaklaşımlardan 

arınmış olarak üç boyut mantığında çalışmaktadır. Analizlere, patlatma ve diğer örtü kazı 

birimleri de dâhil edilebilmekte ve seçilen operasyonal veya çekmekepçe parametreleri 

bazında duyarlılık analizleri de yapılabilmektedir. Örnek bir çıktı Şekil 4.29’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.29. DRAGSIM paket programı ile hazırlanan iki boyutlu çekmekepçe erişim 

diyagramları (www.rpmglobal.com; erişim tarihi: 15.07.2008) 

 

3D-DIG2000 paket programı, kişisel bilgisayarlarda grafik tabanlı işletim sistemi üzerinde 

çalışmaktadır (www.3ddig.com; erişim tarihi: 23.06.2012). Paketin üç boyutlu arazi 

modellemesi ile çekmekepçe kazı/döküm tasarımı özellikleri bulunmaktadır. Kepçenin kazı 

yüzeyinde kazı yapması, yığın tepesi üzerine dökmesi ve malzemenin yığın şevinden akması 

gibi durumlar üç boyutta animasyon teknikleri ile modellenebilmektedir. Üretim, verim ve 

maliyet yanında tüm diğer anahtar performans göstergeleri de hesaplanabilmektedir. Ayrıca 

çok çeşitli çekmekepçeler ile değişik dilim yapılandırmalarının denenmesi ve optimizasyonu 

da mümkündür. Çekmekepçe çekme ve kaldırma halat hızları ile açısal dönüş hızları göz 

önünde bulundurularak çevrim süresi hesaplanabilmektedir. Hemen tüm kazıcı/yükleyici 

ekipman üç boyutlu olarak gösterilebilmektedir. Dozer/çekmekepçe tandem sistemlerinde 

dozer çalışması modellenebilmektedir. Paket yol tasarımı da yapabilmekte olup, patlatma 

http://www.rpmglobal.com/
http://www.rpmglobal.com/
http://www.3ddig.com/
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sonrasında arazi yüzeyinin alacağı yeni şekli de tasarlamaktadır. Şekil 4.30’da 3D-Dig paket 

programı kullanılarak yapılan çekmekepçe örtükazı benzetimi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.30. 3D-DIG programında örtükazı benzetimi (www.3ddig.com; erişim tarihi: 

23.06.2012) 

4.3.8. Çekmekepçe Otomasyon Çalışmaları 

Australian Coal Research Limited (ACARP) tarafından finanse edilen ve Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ile Centre for Mining Technology 

and Equipment (CMTE) tarafından birlikte yürütülen bir projede Corke vd. (1994) makine 

görüntüleme sistemlerini kullanarak otomatik çekmekepçe kontrolü konusu üzerinde 

durmuşlardır. Projede tanımlanan görev, çekmekepçe verimliliğini artırmak için kontrol 

algoritmaları ve alıngaç (sensor) teknolojisine dayalı makine görüntüleme sistemleri 

kullanarak döngü otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi olmuş; dolu dönüş, boşaltma ve geri 

dönüş aşamalarına odaklanılmıştır. 

 

CMTE Avustralya ve Tritronics şirketleri de çekmekepçe verimliliğini geliştirme amacı ile 

çekmekepçe döngü süresini otomatik olarak ölçebilen ve makinenin anlık çalışma durumunu 

operatöre yansıtabilen bir durum-ölçer (dutymetre) geliştirmiştir. Araç, veri değerlendirme ve 

operatör başarımı karşılaştırma konularında yardım sağlamaktadır. Sistem, BHP Billiton 

http://www.3ddig.com/
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Mitsubishi Alliance (BMA) tarafından işletilen Saraji ocağında kullanılan çekmekepçelere 

kurulmuş olup 18 operatör bu sistem ile izlenmektedir. Şekil 4.31’de dutymetre sistemi 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.31. Tritronics 9000 3 Seri Sistem Düzeneği (http://www.leica-

geosystems.com/corporate/en/products/machine_automation/lgs_4947.htm; erişim tarihi: 

12.09.2012). 

 

CMTE Avustralya tarafından geliştirilen UDD (Evrensel kazı ve döküm), yeni bir kepçe 

donanım ve kontrol sistemidir. Uygulanmasına 2002 yılı Mart ayında Avustralya Peak Downs 

ocağında başlanan UDD, çekmekepçe bomunun altında bir noktaya yerleştirilen cihaz 

sayesinde çekmekepçe kapasitesini güvenli olarak %10 kadar artırmakta ve döngü süresini 

%15 civarında kısaltmaktadır (http://www.cmte.org.au/news/duty25-2-02.html; erişim tarihi: 

12.09.2012). 

 

Aquila firması tarafından geliştirilen izleme sistemleri de operatör ve teknik yöneticilere tüm 

çekmekepçe aktiviteleri hakkında bilgi verebilmektedir. Sistem sayesinde kepçe yükü ve 

konumu, makine başarımı, verimliliği, döngü süresi izlenebilmekte ve raporlanabilmektedir 

(http://www.3d-p.com/pdfs/Aquila%20Dragline%201_29.pdf; erişim tarihi: 12.09.2012). 

 

ACARP tarafından finanse edilen diğer bir projede, Tarong Firmasına ait Meandu Ocağında 

kullanılan bir Bucyrus-Erie 1370W yürüyen çekmekepçenin döngü sistemi üzerinde 

otomasyon uygulamaları yapılmıştır 

(http://www.acarp.com.au/Completed/abstracts/C5003abstract.htm; erişim tarihi: 12.09.2012). 

Böylece; 

http://www.leica-geosystems.com/corporate/en/products/machine_automation/lgs_4947.htm
http://www.leica-geosystems.com/corporate/en/products/machine_automation/lgs_4947.htm
http://www.cmte.org.au/news/duty25-2-02.html
http://www.3d-p.com/pdfs/Aquila%20Dragline%201_29.pdf
http://www.acarp.com.au/Completed/abstracts/C5003abstract.htm
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 Çekme, kaldırma ve dönüş tahrikleri koordineli olarak bilgisayar tarafından kontrol 

edilebilmiş ve sistem, operatörün gösterdiği kazı ve döküm noktaları arasında otomatik 

olarak hareket edebilecek hale getirilmiştir. 

 Kepçenin, operatör tarafından doldurulabilmesi için zemin üzerine konumlandırılabilmesi 

sağlanmıştır. 

 Kazı ve dökme noktalarında dönüş hareketinin otomatik olarak durdurulabilmesi 

sağlanmıştır. 

 Kepçenin boşaldığını belirlemek için kepçe kütlesi tartım sistemi geliştirilmiştir. 

 100’den fazla tamamen otomatik döngü gerçekleştirilmiştir. 

 Sistem, belirli çalışma koşulları altında, insan operatörlerin başarımına erişebilmektedir. 

Australian Coal Industry Research Laboratories’a (ACIRL) bağlı ADPC tarafından üstlenilen 

bir projede çekmekepçe izleme sistemleri tarafından kaydedilen verinin, başarım 

değerlendirmesi ve karşılaştırma yapabilecek formata çevrilmesi ile çeşitli işletme 

durumlarından (kanal kazısı, dilim kazısı, köprü oluşturma, tekrar kazı, vb.) yeterli miktarda 

verinin analiz edilmesi ile bireysel çekmekepçe başarımı hakkında göreli bilgi sağlanması ve 

nicel veri ile desteklenen verimlilik gelişimi artışı amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 

büyük miktarda veriyi işleyebilecek bir paket program geliştirilmiş ve istenen yapıya 

dönüştürülen veri, bir ocaktaki çekmekepçelerin ya da örneklenen 16 çekmekepçenin 

karşılaştırmalı analizinde kullanılmıştır. Analizler iki ana bölüme ayrılmıştır: Bireysel ve tüm 

çekmekepçelerin seçilen işletme değişkenlerinin ortalama değerleri ve bunların sıklık 

histogramları ile standart sapma değerlerinin çıkartılması. Bu değişkenler: 

 Atıl bekleme süresi (takvim ve çalışılmayan zaman yüzdesi olarak) 

 Kazı süresi (takvim zaman yüzdesi olarak) 

 Yürüme süresi (takvim zaman yüzdesi olarak) 

 Çalışma süresi (takvim zaman yüzdesi olarak) 

 Döngü adedi (günlük) 

 Kepçe verim oranı (yük/anma kapasitesi) 
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 Doldurma süresi (s) 

 Tekrar geçiş adedi (toplam) 

 Dolu dönüş süresi (s) 

 Kaldırma bağımlı döngüler (tüm döngülerin yüzdesi olarak) 

 Dönüş açısı (°) 

 Boş dönüş süresi (s) 

 Kepçe konumlandırma süresi (s) 

 Döngü süresi (s) 

Verimlilik ölçütleri ise 

 Döngü adedi (Planlı çalışma saati başına) 

 Üretim (t/ planlı çalışma saati/m³ anma kapasitesi) 

Aşağıdaki değişkenlerin sıklık histogramları çizilmiş ve standart sapmaları hesaplanmıştır  

 Yük (t) 

 Doldurma süresi (s) 

 Dolu dönüş süresi (s) 

 Dönüş açısı (°) 

 Boş dönüş süresi (s) 

 Döngü süresi (s) 

Çekmekepçeler, verimlilik üzerinde etkisi olduğuna inanılan yukarıdaki değişkenlere 

sağladıkları veriler doğrultusunda sayısal olarak değerlendirilerek, sıralanmışlardır 

(http://www.acarp.com.au/Completed/Open_Cut/briefs/oc/3001brief.html; erişim tarihi: 

12.09.2012). 

 

ACARP tarafından desteklenen bir projede çekmekepçe operatörü verimliliğini ve işletme 

emniyetini artıracak bir yordam geliştirilmesi amaçlanmıştır. En önemli işlemin, operatöre 

http://www.acarp.com.au/Completed/Open_Cut/briefs/oc/3001brief.html
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ilgili işletsel ve üretim verisinin gerçek zamanlı olarak sunulması olduğu belirlenmiştir. Bilgi 

besleme mekanizması iki ayrı tiptedir, bunlar: 

 Operatör bölümü ön cam çevresine yerleştirilen analog çubuk diyagram modülleri gibi 

görsel bilgi aktarım cihazları 

 Kepçe/makine üzerindeki yükü operatörün “hissetmesini” sağlayabilen çekme motoru 

ana anahtar kontrol çubuğu gibi operatör kontrol bölümündeki dokunsal araçlar 

Görsel sistem sayesinde kaldırma hızları artırılmış ve dolayısıyla döngü süresi, ocak 

geometrisi ve koşullarına bağlı olarak 2 s – 6 s arasında kısalmıştır. Dokunsal sistem 

sayesinde ise çekmekepçe mekanik yaşlanma ömrü uzatılmış ve izolatör bozulmalarına yol 

açan RMS sıcaklığı düşürülebildiğinden, çekme motoru ömrü uzatılmıştır. Endüstriyel bazda 

sağlanabildiği ifade edilen faydalar şunlardır: 

(http://www.acarp.com.au/Completed/Open_Cut/briefs/oc/4004brief.html; erişim tarihi: 

12.09.2012). 

 Operatörlerin en yüksek becerilerinden faydalanarak çekmekepçe verimliliğini 

geliştirmek 

 Yeteri kadar deneyimi olmayan operatörler için üstün eğitim yordamları sağlamak 

 Gerçek zamanlı işletsel veri besleyerek, personel ve makinenin güvenliğini artırmak 

4.3.9. Bilgisayar Destekli Çekmekepçe Döngü Analizi Sistemleri 

Güney Afrika’da faaliyet gösteren INGWE Kömür Şirketine ait Optimum ocağında kullanılan 

tek çekmekepçe olan Marion 8200‘e 2000 yılı haziran ayında bir çekmekepçe operatör 

başarım görüntüleme (DOP) ünitesi kurulmuştur (http://members.ozemail.com.au/~hwinkel/; 

erişim tarihi: 20.03.2006). Tüm operatörler aynı izlek ve teknikleri uygulayacağından bu 

izleme sistemi aracılığıyla operatör başarımı yargılanabilmektedir. Sistem her operatörün 

kendisini yönetmesini ve denetlemesini sağlamakta, kötü çalışma uygulamaları ve tekniklerini 

tanımladığından, operatör verimliliğini artırmaktadır. Sistem, çalışma ile ilgili bilgileri 

operatöre, saha mühendisi ve başmühendislere anlık olarak iletebilmektedir. Operatör son 

döngü ile ilgili tüm veriyi görebilmekte, tüm ortalamaları, saatlik kazıyı (tonaj veya hacim 

olarak) ve döngü adedini izleyebilmektedir. Çekmekepçe kazı planları programlanabilmekte 

ve kazı konumları belirlenebilmektedir. Sistem, araca gelebilecek hasarlara karşı da operatörü 

uyarabilmektedir. 

http://www.acarp.com.au/Completed/Open_Cut/briefs/oc/4004brief.html
http://members.ozemail.com.au/~hwinkel/
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Bu kısımda bir kısım ticari çekmekepçe izleme sistemlerinin aslında operatörleri kötü 

uygulamalara teşvik edebileceğine ve iyi operatörlerin kötüleşebileceğine dair kaygılarla ilgili 

bir görüşe yer verilmiştir. İyi operatörler, yavaş çalışıp çekmekepçeyi yormadıklarından nicel 

değerlendirme yapan görüntüleme sistemleri tarafından “cezalandırılmakta”, sistemle 

“oynayan” operatörler ise aslında gerçek üretimi düşürüp, mükerrer kazıyı “patlatmaktadır”. 

Bazı çekmekepçe görüntüleme sistemleri şunları yapabilmektedir 

(http://members.ozemail.com.au/~hwinkel/dop.htm; erişim tarihi: 20.03.2006): 

 Çekmekepçeye “tight-line” yaptıran operatörlerin ödüllendirilmesi (sistem, 

operatörlerin gerçekte olduğundan daha fazla üretim yaptığına dair kandırılmaktadır). 

 Çekmekepçeyi sert ve kaba şekilde kullanan operatör ödüllendirilmektedir (aynı 

sürede daha fazla döngü yaptığı için). 

 Çekmekepçeyi bloğun en kolay kazılacak kısmında konumlandırıp, sonraki vardiyaya 

büyük temizlik işi bırakılmaktadır. 

 Yapılan döngü sayısını artırmak için kısa ve verimsiz dönüşler yapılmaktadır. 

Ancak aşağıdaki seçeneklerin takip edilmesinin doğru olacağı önerilmektedir: 

 Çekmekepçeyi yormadan kullanan operatörler 

 Araçta hasar oluşturabilen uygulamalardan vazgeçilmesi 

 Doğru çekmekepçe konumlamasının teşvik edilmesi 

DOP sisteminin aşağıda listelenen yanlış uygulamaların gerçekte kaç kez yapıldığını kayıt 

ettiği bildirilmektedir: 

 Çekme halatı durması: 4 s’den uzun duruşlar izlenmekte ve kaydedilmektedir. 

 Kaldırma halatı aşırı yüklenmesi: İzlenip, kaydedilmektedir. 

 Gevşek kaldırma halatı: Halat tamburunda üst üste sarılmanın engellenmesi için 

tamburda gevşek halat varlığı izlenip, kaydedilmektedir. 

 Gevşek çekme halatı: Halat tamburunda üst üste sarılmanın engellenmesi için 

tamburda gevşek halat varlığı izlenip, kaydedilmektedir. 

http://members.ozemail.com.au/~hwinkel/dop.htm
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 “Tight lining”: Normal çalışma sırasında kepçenin izlediği yörünge izlenip, 

kaydedilmektedir. 

 Önceden gerilen halat eğrisi: Dolu kepçe bu yörüngeyi takip ettiğinde izlenip, 

kaydedilmektedir. “Tight lining” işlemi kaldırma halatı hızını azaltmaktadır. 

 Sağa/sola aşırı dönüş: Kazı ya da boşaltma sırasında bom noktası yatma açısını 

izleyerek, dönüş esnasında kepçenin aşırı oranda ileri savrulması ya da geri kalması 

kaydedilmektedir. 

 Dönüş sırasında döküm: Kepçe konumunun, boşaltma sırasında kazı-döküm 

yarıçapından aşırı ayrılması izlenmekte ve kaydedilmektedir. 

 Çekmekepçe yataylığı: %7,5’tan yüksek eğimlerde yürüme ve çalışma durumu 

izlenmekte ve kaydedilmektedir. 

 Bom gerilmesi: Kepçeden kaldırma halatı aracılığıyla boma iletilen aşırı şoklar 

izlenmekte ve kaydedilmektedir. 

 Kontrol çubuğuyla “mücadele”: Çubuğun aşırı kontrol hareketleri izlenmekte ve 

kaydedilmektedir. 

Tritronics 9000 Series 3 çekmekepçe görüntüleme sistemi (Şekil 4.32) ile taşınan malzeme 

kütlesi ve hacmi ile ekipman gecikme bilgileri hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir. Halen 

dünyadaki en gelişmiş ve yaygın çekmekepçe izleme olup 90 üzerinde çekmekepçede 

kullanılmaktadır. Çekmekepçe izleme sisteminin üç temel amacı 

(http://www.tbirdpac.com/dragline/dragline9000.htm; erişim tarihi: 12.09.2012): 

1. Verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak. 

2. Özel projelerin başarılarının ölçümü 

3. Çalışma vasıflarının geliştirilmesi 

olarak belirlenmiştir. Sistem, bütünleşik küresel konum belirleme (GPS) aygıtı aracılığıyla her 

kepçenin nereden doldurulduğunu ve kazı motorunun yaptığı iş aracılığıyla da kazılabilirliği 

ölçebilmektedir. Bu bilgi uygulanan patlatma tekniğinin etkinliğini görsel olarak 

sergileyebilmektedir. Sistem kullanıcıya aşağıdaki bilgileri sağlayabilmektedir: 

 

1. Her kepçedeki malzeme kütlesi (±%4 doğrulukla) 

http://www.tbirdpac.com/dragline/dragline9000.htm
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2. Her kepçedeki malzeme hacmi 

3. Döngü süresi ve her döngü bileşeni süresi (kepçe çekme işlemine hazırlık 

[konumlandırma], çekerek doldurma, dolu dönüş, kepçe boşaltma ve boş dönüş) 

4. Yürüme süresi ve atılan toplam adım 

5. Anahtar başarım göstergeleri (patent aşamasında) 

6. Detaylı gecikme bilgileri 

7. Her kepçe için kazı yöntemi 

8. Kazı derinliği ve dökme yüksekliği 

9. Bom aşırı yüklenme uyarısı (aşırı kepçe yük) 

10. Ocağın eposta sistemi üzerinden mesajlaşabilme 

11. GPS ile birlikte kullanıldığında, her kepçenin kazılabilirliği 

Görüntüleyici sistem tarafından beslenen bilgilerin doğruluğu, kazı operasyonu başlamadan 

önce yapılması gereken bir dizi kalibrasyon işlemine bağlıdır. Bunlar: 

 Kepçe kalibrasyonu: taşınan kütleyi hesaplamak için kepçe boş ve cidarlarına yapışık 

pasa bulunmamalıdır. Kepçe modeli, kütlesi, hacmi, ataşman (rigging) kütlesi, çekme 

ve kaldırma halat bağlantı uzunlukları girilmelidir. 

 Halat kalibrasyonu: Kepçe, uzaklığı bilinen bir noktaya konumlandırılmakta ve halat 

(çekme ve kaldırma) boyları görüntüleme sistemine girilmektedir. 

 Dönüş kalibrasyonu: Çekmekepçe 180° dönüş yapabilecek şekilde 

konumlandırılmaktadır. “Kalibrasyona başla” komutundan sonra yavaşça bir yöne 

dönülmektedir. 180°’lik dönüş tamamlandığında görüntüleme sistemi, bir uyarı sesi 

aracılığıyla işlemi bitirmektedir. 

 Kepçe derinlik kalibrasyonu: Kepçe, bomun yaklaşık yarı mesafesinde, tabla 

seviyesinde, çekme ve kaldırma halatları olabildiği kadar gergin şekilde zemine 

konumlandırılmakta, “0 derinlik” komutu verildiğinde, kalibrasyon 

tamamlanmaktadır. 



Temel Madencilik Bilgileri 

312 

 

 Kütle kalibrasyonu: kaldırma, harekette duraklama (stall) ve dönüş olmak üzere üç 

başlık altında yapılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.32. Tritronics 9000 Series 3 çekmekepçe görüntüleme sistemi (Vynne, 2008) 

 

Siemens AG ve Bucyrus International firmaları tarafından geliştirilen MIDAS sistemi de 

çekmekepçe ve elektrikli ekskavatör gibi kazıcı/yükleyici araçlarla ilgili ölçülebilen önemli 

tüm değişkenlerin başarımını izleyebilmektedir. Üretim bilgileri olan döngü süreleri, güç 

tüketimi, yapılan dekapaj gibi değerler günlük olarak kaydedilmektedir. Ayrıca sistem, aracın 

bakım programını önceden düzenleyebilmektedir 

(http://www.industry.usa.siemens.com/verticals/us/en/mining/mobile-mining-

solutions/remote-diagnostics/midas/pages/midas.aspx) erişim tarihi: 15.12.2015). 

 

4.4. DÖNER KEPÇELİ EKSKAVATÖRLER 

4.4.1. Genel 

Döner kepçeli ekskavatörler (DKE), 15 MPa – 20 MPa’a kadar basma dayanımına sahip 

yumuşak malzemeler, gevşetme atımının yapıldığı orta sertlikteki malzemeler ile linyit 

damarlarının kazısında kullanılmaktadır. Temel özellikleri büyük kapasitede üretim 

yapabilmelerinden ötürü maliyet avantajı sunmalarıdır ki, devasa ölçekte üretim yapılan 

ocaklardaki tek ekonomik kazı aracı olarak belirmektedirler. Ancak yatırım maliyetlerinin 

yüksek olması nedeniyle ocak ömrü uzun olmalıdır. Montaj işlemleri iki yılı geçebilmektedir. 

Belirli bir işi yapmak üzere tasarımlandıklarından ocaklar arasında nadiren taşınmaktadırlar 

ve hurda bedelleri de düşüktür. Döner kepçeli ekskavatörlerin seçimli kazı yetenekleri çok 

http://www.industry.usa.siemens.com/verticals/us/en/mining/mobile-mining-solutions/remote-diagnostics/midas/pages/midas.aspx
http://www.industry.usa.siemens.com/verticals/us/en/mining/mobile-mining-solutions/remote-diagnostics/midas/pages/midas.aspx
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sınırlı olduğundan değişmeyen yapıya sahip yığınsal yataklara ya da cevhere pasa 

karışmasının sorun teşkil etmediği ocaklara uygundurlar. 

 

Büyük kapasiteli döner kepçeli ekskavatörlerin uygulama alanı sınırlıdır. Almanya’daki linyit 

madenlerinde, ülkemizde Afşin-Elbistan linyit havzasında Kışlaköy sektöründeki açık ocakta, 

Hindistan’da Neyveli açık ocağında ve Avustralya’da Goonyella açık ocağında örtü ve linyit 

kazısında büyük kapasiteli kazıcılar kullanılmaktadır. Bunun yanında dünyadaki birçok 

ocakta küçük, kompakt birimler geniş bir cevher ve pasa yelpazesinde kazı yapmaktadır. Yeni 

Zelanda’da demir, İngiltere’de kil ve Libya’da fosfat ocakları tipik örneklerdendir. Diğer 

uygulamalar arasında yığın işleme çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Kömür ve demir stok 

yığınlarının bulunduğu termik santraller, liman ve zenginleştirme tesisleri bunlar arasında 

sayılabilir. 

4.4.2. Temel Çalışma 

Kazı evresi dönüş ve boşaltma hareketleri ile kesintiye uğrayan çekmekepçeler, yükleyiciler 

ya da ekskavatörler gibi döngüsel çalışan makinelere karşın DKE’ler sürekli kazı makineleri 

grubundadır. 

 

DKE’ler, dönen bir tekerlek yapısındaki çark çevresinde yer alan çok sayıda kova aracılığıyla, 

çarkın ucuna bağlı olduğu kazı kolunun her iki yana doğru yavaşça çevrilmesi ile ardışık 

yanal dilimler boyunca kazı yapmaktadır (Şekil 4.33). Kovaya dolan malzeme başlangıçta, 

kova tabanı gibi hareket eden sabit bir iç halka segmenti tarafından tutulmaktadır. Kova, 

kapak halkasının bulunmadığı en üst konuma geldiğinde malzeme dışarı dökülmektedir. Her 

kovadaki malzemenin aktarılabilmesine yetecek büyüklükte boşaltma bölgesi bulunmaktadır. 

Çark tasarımı, ardışık kova yüklerini etkin şekilde sürekli akış sağlamak üzere örtüştürecek 

biçimde yapılmıştır. Kovalardan boşalan malzeme, sabit bir saptırma plakası üzerinden 

kayarak kazı kolu boyunca uzanan bir bantlı konveyöre dökülmektedir (Şekil 4.34). Bantlı 

konveyör malzemeyi DKE dönüş merkezine kadar taşıyarak diğer bir ara konveyöre ya da 

boşaltma konveyörüne aktarmaktadır. Boşaltma konveyörü paletli makine alt yapısından 

bağımsız olarak her iki yöne salınabilen bir boma ya da bir köprü konveyörüne monte 

edilebilmektedir. Yığına ya da doğrudan harman tarafına boşaltma yapılabilse de genellikle 

makine ilerleme yönüne paralel çalışan ötelenebilir bir bantlı konveyör sistemine 

yapılmaktadır. 
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Şekil 4.33. DKE kazı çarkı ve kovalar (Martin vd., 1982) 

 

Kazıcı çark, arzu edildiğinde, profil verecek şekilde kazı aynası boyunca yatay yaysal dilimler 

almak üzere yükseltilip, alçaltılabilmektedir. Her geçişteki kesme derinliği aracın 

konumlandırılması ile ayarlanmaktadır. Etkin üretim, teorik kapasitenin yarısı civarındadır. 

 

DKE’ler genellikle aşağıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır. 

 Tüm örtünün kazılarak, doğrudan dökülmesi (büyük DKE’ler) 

 Dökücü kepçelere inceltme kazısı yapmak amacıyla üst örtünün kazılarak, doğrudan 

dökülmesi (büyük DKE’ler. Ancak bu uygulama günümüzde yaygın değildir) 

 Büyük çekmekepçe ya da dökücü kepçelere inceltme kazısı yapmak amacıyla üst 

örtünün kazılarak, kamyon ya da bantlı konveyöre aktarımı (orta boyutlu DKE’ler) 

 Büyük hafriyat projeleri (orta boyutlu ya da küçük boyutlu sabit DKE’ler) 

 Kömürün kazılarak, kamyon ya da bantlı konveyöre aktarımı (orta boyutlu ya da 

küçük boyutlu sabit DKE’ler) 

 Reklamasyon amaçlı düzleştirme çalışması (küçük boyutlu sabit DKE’ler) 

 Organik toprak kaldırılması (küçük boyutlu sabit DKE’ler) 
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Şekil 4.34. DKE kazı çark yapısı ve üzerindeki akış yörüngesi (Martin vd., 1982) 

 

DKE’ler, bir dereceye kadar kova boyutlarına bağlı olmak üzere, iri patarları, donmuş bloklu 

malzemeyi ya da bitki kök kalıntısı, kütük ve atıklarla baş edememektedirler. Bu nedenle 

çalıştırılacakları ocaktaki formasyon yapısı son derece önemlidir. Diğer yandan kazılan 

malzeme, kovaların genellikle küçük boyutlu olması ve malzemenin kayarak akışı sayesinde 

bantlı konveyörler ile taşınmaya uygun boyutta olmaktadır. 

4.4.3. Tasarım Özellikleri 

Döner kepçeli ekskavatörler, genel olarak, paletli bir yürüme düzeneği ile donatılan alt yapı 

üzerinde dönebilen bir üst yapı ile buna bağlı ve düşey yönde hareketli bir kol ucuna 

tutturulmuş, üzerinde önkesme ve üretim kovaları bulunan bir çark ve bantlı konveyörlerden 

oluşan yükleme düzeneğinden oluşmaktadır. Üzerinde operatör kabini ile bant iletim 

mekanizmasını barındıran kazı kolu, üst yapı üzerinde yer alan ve elektrik motorlarıyla tahrik 

edilen halat tamburları yardımıyla düşey düzlemde hareket ettirilmektedir. Kazı kolu yatay 

yönde hareketli olan tiplerde ise bu hareket, kızak tipi yataklar üzerine yerleştirilen kazı 

kolunun dişli sistemler tarafından itilmesiyle sağlanmaktadır (Köse vd., 2009). 

 

Döner kepçeli ekskavatörlerin üç temel tasarımı bulunmaktadır, bunlar: doğrudan döküm 

yapabilen (Şekil 4.35a) ya da bantı konveyörlere aktarma yapan büyük DKE’ler (Şekil 4.35b), 

geleneksel tasarımlı orta boyutlu DKE’ler (Şekil 4.35c) ve sabit kollu küçük DKE’ler (Şekil 

4.35d). 
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 a)  b) 

 

 

 c)  d) 

Şekil 4.35. a) Doğrudan dökebilen büyük DKE, b) Konveyöre aktaran büyük DKE c) Orta 

boyutlu DKE, d) Sabit kollu küçük DKE (Martin vd., 1982) 

 

Döner kepçeli ekskavatörlerin üretim kapasiteleri, ekipman boyutu ve kazılan malzemeye 

bağlı olarak 200 m³/sa – 36000 m³/sa arasında değişmektedir. Günlük üretim oranı 240000 

m³’e kadar yükselebilmektedir. Çevresinde genellikle 12 kepçenin bulunduğu döner çark 

çapları 4 m’den 21 m’ye kadar çıkabilmektedir. Döner çark hızı dakikada 1 ila 60 kepçe 

dökebilecek kadar değişebilmektedir. Yükleme bomu 110 m’ye kadar, boşaltma bomu ise 130 

m’ye kadar uzun olabilmektedir. Kurulu elektrik güçleri de 315 kW’tan 2500 kW’a kadar 

çıkabilmektedir. Çalışma kütleleri küçük birimlerde 1200 t’dan devasa birimlerde 14200 t’a 

yükselebilmektedir. 

 

Döner kepçeli ekskavatörleri kayabilen, standart/sabit ve zincirli olmak üzere üç farklı tipleri 

bulunmaktadır. Tipik bir DKE’ye ait şematik görünüş Şekil 4.36’da verilmiştir. Kayar kollu 

DKE’lerin kol yapısı hareket edebilecek şekilde tasarımlanmıştır (Şekil 4.37). Böylece çark, 

kolun kayma boyu kadar hareket edebilmekte ve araç, paletler üzerinde yürümeye gerek 

kalmadan kesilen dilim ile derinliğini değiştirerek, çalışmayı sürdürebilmektedir. Kayar kollu 

DKE’ler bu avantajlarına karşılık, araç yapılandırmasının daha karmaşık olmasından ötürü 

sabit kollu makinelere göre %25 ile %30 arasında daha ağırdırlar. Kayma miktarı kazı cephesi 
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yüksekliği ve şev açısı tarafından sınırlanmaktadır. Bu tip DKE’ler sürekli olarak uzun bir 

cephede çalışılan ve cevher ile dekapajın ayrı çıkarılması gereken ocaklarda kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.36. Döner kepçeli ekskavatörün terminolojisi ve çalışma boyutları (Krupp, 2000) 

 

Sabit tipte DKE’ler yumuşak, orta sert ve kireçtaşı gibi sert malzeme kazısında 

kullanılmaktadır. Tasarımda kepçe çarkı ulaşım kolu, ekskavatörün üst kısmına sabit bir 

şekilde monte edilmiştir. Bu nedenle çark üzerine düzenli aralıklarla yerleştirilmiş olan 

kovaların kesme derinliklerini ayarlamak ve basamaklara geçişleri yapabilmek için araç, palet 

sistemi ile yürümek durumundadır (Şekil 4.38). Standart tipteki DKE’ler blok genişliği 

boyunca dönerken ulaşım yolu uzunluğu değişmediği için orak biçiminde kazı cephesi 

oluşturmakta ve bloğun ucuna doğru kazı aynası küçüldüğünden kovalar tam 

doldurulamamakta ve böylece verim düşmektedir. Bu durumu telafi edebilmek için çark 

dönüş hızı blok ucuna doğru otomatik olarak arttırılmaktadır. Bu tip DKE’ler diğerlerine göre 

oldukça sıklıkla yürümektedir. Diğerlerine göre nispeten hafif ve yüksek hareket yeteneğine 

sahip olan sabit DKE’ler otomatik ayar sistemi aracılığıyla kullanım kolaylığı sunmaktadır 

(Krupp, 2000). Sabit DKE’ler; mobil konveyörler, bant konveyörler, gezici aktarıcılar ve ocak 
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üstü yayıcılar (XPS) ile kullanılmaktadırlar. Üretim kapasiteleri, ekipman boyutu ve kazılan 

malzemeye bağlı olarak 4000 m³/gün – 65000 m³/gün arasında değişmektedir. 

 

 

Şekil 4.37. EÜAŞ AEL İşletmesi Kışlaköy linyit ocağında DKE çalışması 

 

 

Şekil 4.38. Kireçtaşı ocağında sabit kollu döner kepçeli ekskavatörün çalışması (Krupp, 2000) 

 

Yerlerini yavaş yavaş döner kepçeli ekskavatörlere bırakan zincir kepçeli ekskavatörler linyit 

açık işletmelerinde, alüvyonlu cevher yataklarında ve formasyonları gevşek olan diğer 

işletmelerde kullanılabilmektedir. Bunun yanında kiltaşı, şist ve zayıf kumtaşı gibi kayaçlarda 

da zincir kepçeli ekskavatörlerle çalışmak mümkündür. Şekil 4.39’de zincir kepçeli 

ekskavatör şematik görünümü verilmektedir. Kapasiteleri 1000 m³/sa ile 3000 m³/sa arasında 
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değişirken, kazı derinlikleri ve yükseklikleri 5 m ile 19 m arasında olup su altında 

çalışabilirler 

(http://www.takraf.com/en/Products/Mining_Equipments/bucketchainexcavator.htm; erişim 

tarihi: 08.11.2015). 

 

Zincir kepçeli ekskavatörler alt kısım, üst kısım ve bom olmak üzere üç ana parçaya 

ayrılmaktadır. Tüm makinayı taşıyan alt kısım, raylı veya paletli olabilir. Ağırlığı zemin 

üzerine eşit biçimde dağıtabilmek ve duraylılığı artırmak amacıyla ekskavatörün alt kısmı üç 

nokta esasına göre oturtulmakta, raylı alt kısım da genellikle taşıtlar için alttan geçit verecek 

şekilde tasarımlanmaktadır. Kazılan malzeme, ekskavatörü taşıyan rayların arasına döşenmiş 

olan raylar üzerinde hareket ederek bu alt geçitten geçen vagonlara doğrudan doğruya 

yüklenmekte ya da bantlarla taşınmaktadır. Zincir kepçeli ekskavatörlerin taban seviyesinin 

altında ve üstünde çalışan iki tipi mevcuttur. Taban seviyesinin altında çalışanlarda, bom 

doğrusal olarak aşağıya doğru eğimli olup bom zincirinin takılış tarzına göre bunlar, sarkık 

zincirli ve kılavuz zincirli olmak üzere iki tiptir. Sarkık zincirlilerde kepçeleri zemine bastıran 

bir kuvvet bulunmadığı için, bunlar ancak yumuşak zeminlerde kullanılabilmektedir (Köse 

vd., 2009). Şekil 4.40’da Almanya’daki bir açık ocakta bir zincirli ekskavatör görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.39. Zincir kepçeli ekskavatör şematik görünümü (Krupp, 2000) 

 

http://www.takraf.com/en/Products/Mining_Equipments/bucketchainexcavator.htm
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Şekil 4.40. Zincir kepçeli ekskavatör çalışması (Krupp, 2000) 

4.4.4. Uygulama 

DKE’ler ile üretim, önceden belirlenen bir kesme derinliğinde, kazı kolunun her iki yöne 

salınımı ile oluşturulan bir dilim üzerinde gerçekleştirilmektedir. Dilim kalınlığı normalde 

çark çapının %60 ile %70’i arasındadır. Çark açısal hızı malzeme özellikleri ve kol yanal 

salınım hızı tarafından belirlenmektedir. DKE salınım yayı her iki uçta incelecek biçimde 

orak şeklindedir. Bunun sonucu olarak dilim kalınlığı azalmakta ve kolun salınım hızı orantılı 

biçimde artırılmadığında üretim %20 - %30 arasında düşebilmektedir. Büyük DKE’ler, sabit 

üretim sağlayacak şekilde salınım hızını ayarlayan sistemlerle donatılmışlardır. 

 

DKE’lerin anma salınım hızları 18 m/dak ile 21 m/dak arasında değişmekle birlikte 42 

m/dak’lık en yüksek hızlar da uygulanabilmektedir. Kazı kolunun dönüş ataleti nedeniyle 

kesme yönü çevrilirken frenleme uygulanmalı ve bir engele çarpıldığında oluşan darbe 

enerjisi sönümlenmelidir. DKE’ler kademeli ve düşmeli olmak üzere iki dilim geometrisi 

oluşturarak kazı yapmaktadır (Şekil 4.41). Kademeli kazıda çarkın ileri yönlü hareketi ile 

oluşturulan yay biçimli bir dizi dilim, basamak aynasını şekillendirmektedir. DKE, orak 

biçimli her dilim kazısı tamamlandığında yeni dilim derinliğini sağlayacak biçimde ileri 

yürütülmektedir. Bu işlemler arzu edilen kademe genişliğine erişilesiye kadar 

sürdürülmektedir. DKE daha sonra, yeni bir kademe kazısına başlamak üzere yanal yönde yer 

değiştirmektedir. 
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Düşmeli kazıda basamak şevi DKE kazı kolunun oluşturduğu düşey yay tarafından 

belirlenmektedir. Kazı yukarıdan aşağıda doğru ilerlemekte ve orak biçimli dilim, kazı 

kolunun yatay düzlemde her iki yöne doğru salınımı sonucunda kazılmaktadır. Araç, erişimi 

içindeki tüm ayna kazısını tamamladığında, yeni bir konuma doğru yürütülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.41. DKE kazı kuvvetleri ve kazı profili (Martin vd., 1982) 

 

Üretim her iki kazı yönteminde yaklaşık olarak aynı olsa da nispeten dik bir aynanın oluştuğu 

düşmeli kazı ancak basamaktaki tabakalar uygun sağlamlıkta olduğunda uygulanabilmektedir. 

DKE’ler düşmeli kazı modunda daha az yürümektedir. Kademeli kazıda ise sıklıkla ileri-geri 

yönlü yer değiştirme gereksiniminden ötürü zemin taşıma kapasitesinin uygun olması 

gerekmektedir. Diğer yandan yatay tabakalı formasyonların bulunmadığı durumlarda düşmeli 

kazıda daha fazla enerji tüketilmektedir. 

 

DKE’ler kısıtlı basamak altı kazı yeteneğine sahip olsalar da genellikle bu biçimde nadiren 

çalıştırılmaktadırlar. Basamaklı ocaklardaki bazı uygulamalarda orta boyutlu DKE’lerin çark 



Temel Madencilik Bilgileri 

322 

 

çapı basamak yüksekliğinden büyük seçilmekte ve çark, kazı sırasında sabit tutulabilmektedir. 

Kazı işlemleri tam ya da yanal blok yöntemi ile yapılabilmektedir. En yaygın çalışma olan 

tam blok yönteminde DKE, basamak aynasına paralel hareket etmekte ve çark kazı yarıçapı 

ile salınım yayı tarafından belirlenen bir bloğu kaldırmaktadır. En uygun blok genişliğine şev 

tarafına doğru 80°, boşaltma tarafına doğru 45° - 50°’lik salınım açıları ile ulaşılmaktadır. 

 

DKE, yanal blok yönteminde de basamak aynasına paralel hareket etmekte ancak paletler 

ilerleme hattının dışına kaydırılmaktadır. Kademe üstünden başlanmak üzere basamak 

boyunca uzun ve derin dilimler alınmaktadır. Araç, ilerleme yönüne 10°-15° ile 90° arasında 

açı yapacak biçimde şev içine doğru salınım yapmaktadır. Bu nedenle uzun bir kazı kolu ile 

donatılmış olmalıdır. Tam blok yöntemi ile karşılaştırıldığında yürüme süreleri daha uzun, 

kazıya ayrılan süre daha kısa ve yürüyüş takımlarındaki aşınma daha fazladır. Ancak yanal 

blok yöntemi ile seçimli kazı yapılabilmektedir. 

 

Seçimli kazı, tabakalar arasındaki patarların etrafının oyulması, donmuş bloklar ve aşırı 

yükleme nedeniyle oluşan devre dışı kalma durumları üretimi önemli ölçüde 

düşürebilmektedir. DKE’ler düzenli ve sabit üretim yapacak şekilde kol salınım hızının 

kontrolü gibi işlemlerin otomatik dizgelenmesini yapabilmektedir. Kazı kolunun dilim 

uçlarında otomatik olarak geriye dönüşü ve yeni dilime başlangıç aşamasında arzu edilen 

kesme derinliğini sağlayacak şekilde konumlandırma yürüyüşü programlanabilmektedir. 

Ayrıca zor kazılabilen tabakalarda çalışılırken yüksek güç talebi olduğunda kol salınım hızı 

düşürülebilmekte ve salınım hızına hızlanma/yavaşlama sınırları da konulabilmektedir. 

 

Orta boyutlu DKE’ler kamyonlara yükleme amaçlı olarak kullanılabilse de, kamyonların her 

zaman mevcut olmadığı durumda aracın sürekli üretim yeteneği yok olmaktadır. Paralel iki 

kamyonun ardışık yüklenmesi planlandığında zaman kayıplarını engellemek için boşaltma 

noktasının ikili oluk ve akış yönlendirme kapısı ile teçhiz edilmesi gerekmektedir (Şekil 

4.42). İdeal üretime ulaşmak için kamyon filosu ile DKE kapasiteleri eşleştirilmeli ve taşıma 

programına güçlü şekilde nezaret edilmelidir. 
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Şekil 4.42. DKE ile doğrudan kamyonlara yükleme (Martin vd., 1982) 

 

DKE’ler, işletme derinliği, ekipman boyutu ve toplam işletme planına bağlı olarak malzemeyi 

yığın kümelerine dökebilmektedir (Şekil 4.43). Yanal blok kazı yönteminde çok yaygın olarak 

uygulanan bu işlem için genellikle özel tasarımlanmış uzun boşaltma bomları gerekmektedir. 

 

Çoğu DKE kazdığı malzemeyi bantlı konveyöre aktarmaktadır. Konveyör sistemi basamak-

harman arasında ya da daha yaygın olmak üzere ocak etrafında taşıma yapacak biçimde 

düzenlenebilmektedir. Yaygın uygulamada, basamak boyunca yerleştirilen ve kaydırılabilir 

ünitelerden oluşan bantlı konveyör sistemi DKE’den aktarılan malzemeyi taşımada 

kullanılmaktadır. 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

324 

 

 

 

Şekil 4.43. Uzun boşaltma kolu ile yığına döküm (Martin vd., 1982) 

 

DKE nispeten uzun boşaltma yarıçapına sahip olduğunda malzemeyi doğrudan bantlı 

konveyöre boşaltabilmektedir (Şekil 4.44). Ancak DKE boşaltma erimi içinde bulunma 

zorunluluğu nedeniyle bantlı konveyör sıklıkla, arına uyumlu biçimde ötelenmektedir. Bu 

işlem yardımcı ekipman ile ekip gerektirdiği gibi üretim süresini de kısaltmaktadır. 

 

DKE’nin bantlı konveyöre boşaltma erimini artırmak amacıyla sisteme hareketli bir aktarım 

konveyörü (bant vagonu) eklenmektedir (Şekil 4.45) Kazı arını ile harman ya da yığın 

kümeleri arasında değişen mesafeleri karşılamak amacıyla aktarım konveyörünün açısal 

doğrultusu değiştirilebilmektedir. Bazı durumlarda, ocaktaki özel gereksinimleri 

karşılayabilmek için çoklu aktarım birimlerine gereksinim duyulmaktadır. 
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Şekil 4.44. Ötelenebilir bantlı konveyöre döküm (Martin vd., 1982) 

 

Hareketli aktarım konveyörü kullanmanın birincil amacı DKE ve ötelenebilir bantlı konveyör 

arasına uzatılabilir bir köprü oluşturmaktır. Bu işlem, aktarım konveyörünü DKE boşaltma 

konveyörü ile değişken açılı doğrultu sağlayacak şekilde konumlandırarak 

gerçekleştirilmektedir (Şekil 4.46). Böylece ötelenebilir bantlı konveyörün yer değiştirme 

sıklığı büyük ölçüde azaltılabilmektedir. Aktarım konveyörünün DKE basamağının üstünde 

ya da altında diğer bir basamağa konulabileceği ve malzemeyi, başka bir basamaktaki bantlı 

konveyöre iletebileceği kaydedilmelidir. 
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Şekil 4.45. Ara aktarım konveyörü kullanarak yığına doğrudan döküm (Martin vd., 1982) 

 

DKE tarafından aktarım biriminin bir ucundaki besleme hunisine boşaltılan malzeme, buradan 

bir besleme vagonuna iletilmektedir. Ocak konveyör şebekesi üzerinde hareket eden vagon, 

kazı aynası ilerledikçe yeniden konumlandırılmaktadır. Basamak uçlarında, malzemeyi, 

harman tarafında kadar uzanan ana konveyörlere aktarmak üzere dik açılarda iletim 

yeteneğine sahip özel transfer birimleri kullanılabilmektedir. 
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Şekil 4.46. Ara aktarım konveyörü kullanılarak bantlı konveyöre döküm (Martin vd., 1982) 

 

Hareketli aktarım konveyörleri, DKE’lere benzer biçimde güç beslenen oldukça karmaşık 

makinelerdir. Düşey eksen etrafında tam dönebilen üst yapılara monte edilmekte olup 

gerektiğinde, malzeme aktaran uçlarını yükseltip, alçaltan mekanizmalar ile donatılmışlardır. 
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Ocakta kullanılabilen bantlı konveyör sistemleri çok çeşitlidir. Konveyörler, DKE’lerin 

çalıştığı tüm basamaklara paralel biçimde yerleştirilebilmekte ve tüm dizi, ocak ile birlikte 

ilerlemektedir. Diğer bir düzenlemede bir konveyör ara basamaklardan birisine 

kurulabilmekte ve altındaki ve üstündeki basamaklarda çalışan DKE’ler tarafından 

beslenebilmektedir. Bu sistemler araçların manevra yapabilmesini sağlayacak biçimde geniş 

ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Bantlı konveyör birimlerinin ötelenmesi ve zemin temizliği için 

genellikle dozerler kullanılmaktadır. 

 

Çalışılan basamaklardaki malzeme kil içeriği bakımından zengin ise yüksek yağış faaliyetlere 

problem oluşturabilmektedir. Su, malzemenin yapışkanlığını ve diğer maddelere tutunma 

özelliğini artırdığından kovalar tıkanmakta, konveyör bantları kaplanmakta ve bant ile tahrik 

tamburları arasındaki sürtünme kaybolabilmektedir. Diğer yandan düşük hava sıcaklığı 

malzemenin bant ve kovalara yapışmasına neden olmaktadır. Bazı uygulamalarda, kazılan 

malzemenin yığılmasını en aza indirmek amacıyla kovaların arka bölümleri propan 

tabancaları ile ısıtılmıştır. Dondurucu düzeyde soğuk hava gerekli kesme kuvvetlerini de 

önemli ölçüde artırdığı gibi malzemenin plakalar ya da iri bloklara dönüşmesine yol 

açabilmektedir. 

 

Özellikle büyük DKE’lerin bantlı konveyörlerine etki edecek şiddetteki sert rüzgârlar bandın 

doğrultudan çıkmasına, dökülmelere ve bandın şasi yan eteklerine sürtünmesinden ötürü 

hasarlanmasına yol açabilmektedir. Bu durumda oluşan toz bulutları da operatörün görüşünün 

bozulmasına neden olabilmektedir. 

 

Sert tabakalarla karşılaşıldığında çark dönüş hızının düşürülmesi önerilmektedir. Formasyon 

içindeki bloklara çarpılması sonucunda oluşan darbe yükleri çark bom yapısı ve tahrik 

mekanizmasına olumsuz etki etmektedir. Sert engellere çarpıldığında kova kesici dişleri 

üzerinde tekrarlanan darbe yüklerinin uzun süreli titreşim etkileri, kaynaklı bölgelerde 

yenilmeler ile sonuçlanmaktadır. Benzer biçimde, kovalardan banda aktarılan patarlar, kaya 

blokları ya da iri malzeme kitleleri konveyör makaraları ile destek elemanları üzerine şiddetli 

yükler uygulamaktadır. Kayaçlar bant üzerinde zıpladığında ilave dinamik yükler 

oluşturmakta ve oluk ve bank eteklerine hasar vermektedir. 

 

DKE ve/veya hareketli aktarım konveyörleri elektrik motorları ile donatıldıklarında güç 

kabloları konveyör yapısının yan tarafına asılarak ocağa indirilmektedir. Besleme vagonu da 
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kablo makarası, transformatörler ve diğer ekipmanı barındırarak, trafo gibi hizmet 

vermektedir. Bu durumda DKE ve hareketli aktarım konveyörüne ait kısa güç kabloları, 

besleme vagonundaki güç kaynağına bağlanabilmektedir. 

4.4.5. Seçim Ölçütleri 

DKE’ler, uygun formasyon ve işletme koşulları altında yüksek üretim sağlayabilmektedir. Bu 

araçlar genellikle pekişmemiş alüvyon, toprak ya da buzul toprağı gibi nispeten düşük 

dayanıma sahip malzemenin bulunduğu geniş yayılımlı yatay yatakların çıkartılmasında göz 

önüne alınmaktadır. Ancak bu araçların aşağıdaki kısıtları bulunmaktadır. 

 İri patarlar ya da bloklu malzeme kazılamamaktadır. 

 Sert, pekişmiş malzeme yüksek kesme kuvveti gerektirdiğinden makine amacına 

uygun kullanılmamış olmaktadır. 

 Yapışkan malzeme kovaları tıkayarak, bant ve bant aktarım noktalarında birikerek 

problemlere neden olmaktadır. 

 Aşındırıcı malzeme kova, kesici dişler ve konveyör bantlarını yüksek oranda 

yıpratmaktadır. 

 Kazı aynası nispeten duraylı olmalıdır. 

Çark tipi, boyutu ve kol erimi üretim gereksinimi ile işletme planı tarafından belirlenmektedir. 

DKE’lerin gerçek üretimlerinin teorik kapasitelerinin yarısı civarında olduğu bilinmelidir. 

Tahrik sistemi dizel ya da elektrik motorlarından oluşsa da büyük DKE’ler tamamen elektrik 

motorları ile donatılmışlardır ve ocak güç dağıtım şebekesinden beslenmektedirler. 

 

Kamyona, yığına ya da bantlı konveyöre boşaltma sistemlerinin temel makine yapılandırması 

üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Doğrudan döküm için uzatılmış boşaltma yarıçapı ile 

büyük dökme yüksekliğine sahip bir makine gerekmektedir. Kamyona yükleme arzu edilirse 

özel aktarım mekanizmaları ile yükleyiciye uyumlu ve programlı bir kamyon filosu 

kullanılmadığında makinenin sürekli üretim avantajından faydalanılamayacaktır.  

 

DKE’ler ocak içinde, basamak-harman arasında ya da ocak etrafında taşımada kullanılan 

bantlı konveyör sistemleri ile bütünleşik olarak çalıştırılabilmektedir. Tipik bir ocak kazı-

taşıma sistemi aşağıda verilen hatırı sayılır ölçüdeki elemanlarından oluşmaktadır. 
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 DKE’ler 

 Aktarım konveyörleri 

 Basamak konveyörleri 

 Şev konveyörleri 

 Harman konveyörleri 

 Dağıtım vagonları 

 Dökücüler 

 Bantlı konveyör ve büyük tahrik istasyonlarını ötelemek için ilave özel yardımcı 

ekipman da gerekebilmektedir. 

Bu araçlar, bütünleşik bir DKE-bantlı konveyör sistemini oluşturan elemanlar olarak görülse 

de her birisi, tasarımdaki karmaşıklıklarına bağlı olarak belirli bir güvenilirliğe sahip büyük 

araçlardır. Sistemin toplam hazır bulunma oranı da tüm elemanların değerlerinin bileşkesidir. 

Bu nedenle devre dışı kalma durumlarını karşılayacak biçimde ilave kapasite göz önüne 

alınmalı ya da destek birimleri bulundurulmalıdır. Ancak bu sistemlerin yatırım maliyetinin 

oldukça yüksek olduğu ve kurulum sonrası değişim için çok esnek olmadıkları 

kaydedilmelidir. 

 

Bütünleşik DKE-bantlı konveyör sistemleri, madencilik sonrası yapılması zorunlu hale gelen 

arazi düzenlemeleri konusunda avantajlara sahiptir. En son evrede kullanılan dökücü-yayıcı 

makineler ile malzeme, takip eden kaba düzleştirme faaliyetlerini en aza indirgeyecek 

biçimde nispeten düzgün olarak serilebilmektedir. 

 

Sistemde gerekli işgücü ihtiyacını tam olarak kestirebilmek olanaklı olmasa da sürekli taşıma 

sisteminin kullanılması ile daha düşük işgücü gereksinimi ve oldukça yüksek düzeyde 

otomasyon mümkün olabilmektedir. Personelin üretimden bakım faaliyetlerine aktarımı söz 

konusudur. 
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4.5. ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRLER 

4.5.1. Genel 

Düzkepçe ekskavatör ya da kepçeler, açık işletmelerde ilk kullanılmaya başlanan kazı ve 

yükleme araçlarındandır. Başlangıçtaki 0,7 m³ kepçe kapasitesinden, zaman içerisinde 

geliştirilen dökücü kepçelerde 138 m³’lük devasa boyutlara ulaşılmış, temel araç 

yapılandırması büyük oranda değişmemekle birlikte önemli ölçüde geliştirilmiş ve verimlilik 

de artırılmıştır. Günümüzde kepçe kapasitesi 59 m³’e varan çift paletli elektrikli ekskavatörler 

açık işletmelerde dekapaj ve cevher kazısında yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

 

Elektrikli ekskavatörler sağlam yapılı ve yüksek üretim kapasitesine sahip araçlardır. Tüm 

fonksiyonları için gerekli güç, elektrik motorları tarafından sağlanmaktadır. Tipik bir çalışma 

döngüsü kepçe doldurma, dökme noktasına doğru dolu dönüş, kepçe boşaltma ve kazı 

aynasına boş dönüş evrelerinden oluşmaktadır. Genellikle 70° ile 120° arasında değişen dönüş 

açıları sonucunda tipik bir döngü, 25 s – 35 s sürmektedir. Araç, kazı aynasında yeniden 

konumlandırma için periyodik aralıklarla yürütülmektedir. Ocak içerisindeki bu yer 

değiştirme işleminde güç kablosunun da ötelenmesi için özel işlemler gerekmektedir. 

Kepçenin kazı yörüngesi düşey yönlü kaldırma ve yatay yönlü daldırma hareketlerinin 

bileşkesidir. Nispeten sınırlı kazı yörüngesi, düşey dairesel yaylar ile temsil edilmektedir. 

Kepçe, tabanındaki kapağı tutan mandalın açılması ile yerçekimi yardımıyla boşaltılmaktadır. 

Makine üstyapısı, paletli yürüyüş takımlarının bulunduğu altyapı üzerinde serbestçe 

dönebilmekte ve kepçe, her iki yanda bulunabilen kamyon ya da mobil besleme hunisine 

boşaltılabilmektedir. 

 

Elektrikli ekskavatörlerin daha çetin çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülse de, 

genellikle hidrolik ekskavatörler ile aynı olacak biçimde, basamaklara bölümlenmiş bir üretim 

düzenine uygun uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Ancak daha büyük kepçe kapasiteli 

birimleri mevcut olup çok vardiyalı çalışma koşullarında kanıtlanmış hizmet kayıtları 

bulunmaktadır. Ayrıca yatay erimleri de daha uzundur. 
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4.5.2. Genel Özellikler 

Elektrikli ekskavatörler, kısmen, basitlikleri ile popülarite kazanmışlardır. Fonksiyonları Şekil 

4.47’de gösterilen aracın işlevleri ve hareket mekanizmaları aşağıda liste halinde sunulmuştur. 

 Paletli yürüme  elektrik motorları 

 Halat ve tambur ile kaldırma  elektrik motorları 

 Halat ve tambur ya da kremayer ve pinyon dişlisi ile itme  elektrik motorları 

 Üstyapı dönüşü  elektrik motorları 

 Kepçe kapak açımı  küçük elektrik motoru 

 

 

Şekil 4.47. Elektrikli ekskavatör fonksiyonları (Martin vd., 1982) 

 

Makinelerin genel özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 Sürdürülebilir yüksek üretim yeteneği 

 Çetin işletme koşullarına uygun biçimde ağır ve sağlam yapı 

 Düşük hazırlık (patlatma) gereksinimi 

 Yüksek güvenilirlik ve kendini kanıtlamış tasarım 

 Sınırlı tırmanma yeteneği 

 İyi duraylılık 

 Orta düzeyde zemin basıncı 
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 Nispeten sabit kazı yörüngesi nedeniyle sınırlı seçimli yükleme yeteneği.  

 Kazı aynasında düşey yönlü harmanlama yeteneği. 

 Düşük yürüme hızı (<1,6 km/sa) ve bundan dolayı çalışma bölgeleri arasında sınırlı 

hareketlilik 

 Dar bölgelerde çalışabilme yeteneği 

 Yerçekimi etkisi ile malzemenin kepçeden hızla boşaltılması sonucunda kamyonlara 

şiddetli etki 

 Kepçe dişlerinde yüksek kazı kuvveti (makine duraylılığı tarafından 

sınırlandırılmıştır) 

 Kötü zemin koşullarında iyi performans 

 Zemin seviyesi altında sınırlı kazı yeteneği 

 Çalışma alanının düzenlenmesi için destek ekipmanı gereksinimi 

 Rakım, sıcaklık ve nem, elektriksel verimliliği etkilemektedir. Standart değerler 915 m 

yüksekliğe kadar geçerli olduğundan diğer durumlarda özel donanım 

gerekebilmektedir. Ancak genellikle hava durumunun etkisi düşük düzeylidir ve 

elektrik motorlarının soğuk havalarda çalıştırılmasında nadiren güçlük çıkmaktadır. 

 Emniyetli operatör konumu ve iyi görüş alanı 

 1 ya da 2 kişilik ekip, orta/yüksek operatör becerisi ve eğitimi gereksinimi. Düşük 

operatör yorgunluğu 

 Çalışma bölgesinde bakım yapılabilme kolaylığı 

 Çalışma bölgesinde montaj için parçalarına ayrılabilecek şekilde modüler yapı 

 20 yılın üzerinde hizmet ömrü 

 Yüksek yatırıma karşın düşük işletme maliyeti 

 

Bir elektrikli ekskavatörün kütlesi, eşdeğer kepçe kapasitesine sahip bir hidrolik ekskavatörün 

yaklaşık bir katıdır. Elektrikli ekskavatörlerdeki karşı ağırlıklar (balast), benzer hidrolik 

ekskavatörlerden 3-4 kat daha ağırdır. 

 

Elektrik ve dizel motor güçleri doğrudan karşılaştırılamasa da elektrikli ekskavatörlerdeki 

birincil AC motorun gücü, eşdeğer kapasitedeki bir hidrolik ekskavatörden daha düşüktür. 

Ayrıca bunların kepçe kaldırma kuvveti, eşdeğer boyutlardaki bir hidrolik ekskavatörün 

koparma kuvvetinden yüksektir. 
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Kepçe kazı yörüngesi, kolun ileri/geri hareketi ile halatlı kaldırma hareketinin bileşkesidir 

(Şekil 4.48). Düzenli aralıklarla değiştirilmesi gereken kaldırma halatları bom ucundaki 

makaradan yön değiştirerek ana güverte üzerinde bulunan halat tamburuna sarılmaktadır. 

Kolun itme hareketi ise halatlar ya da kremayer ve pinyon dişlisi ile sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.48. Elektrikli ekskavatör kazı kuvvetleri ve kazı profili (Martin vd., 1982) 

 

Kol, bom üzerine mil monteli bir yatak bloğu içerisinde ileri/geri hareket etmektedir. Yatak 

bloğu kol için pivot işlevi görmekte ve yarıçapta küçük değişiklikler ile kepçenin yaklaşık bir 

yay çizecek şekilde hareketine olanak sağlamaktadır. Kazının en üst noktasında, kol da 

uzatılmış ise kaldırma ve itme hareketleri birbirini kısmen etkisizleştirmektedir. Kepçe 

üzerindeki yerçekimi kuvveti ile halatların açısı, kepçeyi, çok az kuvvet uygulanarak geriye 

ve aşağıya, kazı başlangıç noktasına doğru çekme eğilimindedir. 

 

Kepçe dişlerinin yönü sabittir. Böylece bağlantı basitleşmekte ve bir ayarlama aracından 

kaynaklanan ilave ağırlığa gerek kalmamaktadır. Bu tasarım esasen sağlam ve bakım 

gerektirmez tipte olmasına karşın dişlerin sabit yönü, kazı aynası tabanındaki patarlar ile iri 

blokları kavramaya yönelik hamleleri güçleştirmektedir (Şekil 4.49). Elektrikli ekskavatörler, 

özünde, kazı için oldukça basit geometriye sahip ön bölümleri ile aynaya ‘kaba kuvvet’ 

uygularken, hidrolik ekskavatörler karmaşık ve değişken kazı yörüngesi oluşturabilmektedir. 

 

Normal iş tipi kepçeler kabaca kare kesite sahiptir. Ön kenarları oldukça güçlendirilen 

kepçeler, malzeme dökülmesini kolaylaştıracak şekilde hafifçe koniktir. Boşaltma için kepçe 

sırtına menteşeli taban kapağı mandalından açılmakta ve malzeme, yerçekimi etkisiyle 

kontrolsüz biçimde aşağı doğru akmaktadır. Kazılan malzeme içerisinde iri blokların olması 

durumunda kepçe, taşıyıcı araçları yüksek şok etkisinden korumak için olabildiğince 

alçaltılmalıdır. Kepçe kazı başlangıç noktasına doğru indirildiğinde kapak otomatik olarak 
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kapanmaktadır. Üstyapının dönüşünü sağlayan tahrik sistemi, altyapıya sabitlenmiş iri bir 

dişliye bağlı pinyon dişlilerine güç aktaran ve güverte üzerine monteli iki ile dört arası motor-

indirgeme dişlisi mekanizmasından oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 4.49. Elektrikli ekskavatör kazı hareketi (Martin vd., 1982) 

 

Araç; kazı yüzeyi ötelendikçe, patlatma sırasında yer değiştirme ve yeni kazı bölgelerine 

doğru ilerlemek için paletli yürüme mekanizmasını kullanmaktadır. Bu mekanizma aynı 

zamanda çalışma sırasında araç ağırlığını destekleyen sağlam bir dayanak görevi görmekte, 

kazı ve dönüş kuvvetlerine de karşı koymaktadır. Ekskavatörün boyutu ve güç kablosu 

ilerleme hızını sınırlamaktadır. Çalışma bölgeleri arasında yer değiştirme dizel motor seti ya 

da aracın beraberinde sürükleyebileceği bir jeneratör seti kullanılarak, 

kolaylaştırılabilmektedir. 

 

Ekskavatörün tüm fonksiyonlarını sağlayan donanım gövde içerisinde tam muhafazaya 

alınmıştır. Çalışma sırasında oluşan ısı, filtreli bir hava dolaşım sistemiyle 

uzaklaştırılmaktadır. Operatör kabini, kazı ve boşaltma sırasında gerekli geniş görüş açısını 

sağlayacak şekilde, ana güvertenin önünde, yüksek bir noktaya yerleştirilmiştir. 

4.5.3. Uygulama 

Elektrikli ekskavatörlerin maden ocaklarında kullanımı üzerine büyük miktarda birikmiş 

deneyim bulunmaktadır. Genel uygulamalar aşağıda verilmiştir. 

 Oldukça pekişmiş tabakalar kazı öncesinde delinip, patlatılmalıdır. 

 Araç, mümkün olduğunca, eğimsiz ve düz bir zeminde çalıştırılmalıdır. 
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 Aracın ağırlığı, kazı yüzeyi dışına doğru hareket direncine katkıda bulunacağından, 

eğim aşağı yönlü kazıda daha yüksek itme kuvvetleri sağlanabilmektedir. 

 Normal koşullarda kazı aynası, bom makarasından daha yüksek olmamalıdır. 

 Paletler, konumlandırma manevralarını kolaylaştıracak ve aynada oluşabilecek 

göçükler ya da kaymalardan en az etkilenecek biçimde, aynaya dik 

konumlandırılmalıdır. 

 Araç, itme ve kaldırma kuvvetlerinin etkinliğini enbüyükleyecek şekilde kazı aynasına 

yakın tutulmak için sık ve düzenli aralıklarla yer değiştirmelidir. 

 Kaldırma ve itme kuvvetleri, kazı aynası tabanından başlayacak ve tek seferde kepçeyi 

tam dolduracak bir kazı yörüngesi elde edecek şekilde uyumlaştırılmalıdır. 

 Kepçenin 2 ya da 3 boy uzunluğuna karşılık gelecek mesafede tam olarak 

doldurulmasına yetecek biçimde düzgün derinlikte bir batma sağlanmalıdır. Kepçe, 

aşınmayı en aza indirgemek için dolduktan hemen sonra kazı aynasından 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Hizmet ömürlerini optimize etmek için motorların kazı sırasında aşırı yük nedeniyle 

uzun süreli durmalarından kaçınılmalıdır. 

 Aşırı itme kuvveti bomu yukarı kaldırmakta ve askı halatlarının ömrünün kısalmasına 

yol açmaktadır. 

 Güç çalışma koşullarında, alt kısımlarda kaldırma hareketini kolaylaştırmak için kazı 

aynasının üst bölümü tıraşlanarak, uzaklaştırılmalıdır. 

 İri patarlar ve don blokları önce altları kazılarak daha sonra da kepçe ile kaldırılarak, 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Zeminde sert tırnaklar bulunduğunda ekskavatör, itme kuvvetlerinden en yüksek 

düzeyde faydalanabilmek ve batma için kepçe diş doğrultusunu iyileştirebilmek 

amacıyla kazı aynasına mümkün olabildiğince yaklaşmalıdır. 

 Kamyon beklerken, kazı aynası boşaltma kapağı açık halde kürenerek, doldurmaya 

hazırlanabilir. 

 Kepçede sıkışan bir bloğu çıkarmak için boşaltma kapağı açık halde kazı yapılabilir ya 

da kepçe dişleri zemine çarptırılabilir. 

 Aşırı boyutlu bloklar çalışma bölgesinden açığa dökülmeli ya da dikkatlice makinenin 

arkasına bırakılmalı ancak kepçe dişlerinin üzerinden kamyona yuvarlanmamalıdır. Bu 

biçimde kamyona doğru dönüş yapmak çok tehlikelidir. 
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 Kepçe kazı aynasından kurtulmadan dönüşe başlanmamalı, zemin süpürülmemeli ya 

da aynadaki bloklar bir yana kürenmemelidir. Bu hareketler bom üzerinde çok büyük 

burulma kuvvetleri oluşturduğu gibi kolun da bükülmesine neden olabilmektedir. 

 Dönüş açısı, döngü süresini en aza indirmek için mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 

 Makine, dönüş başlangıcında hızla ivmelendirilmekte ve yavaşlamak için de ters yönlü 

kuvvet uygulanmaktadır. Dökülmeyi önlemek için bu hareketler sakince yapılmalıdır. 

 Kamyon ya da besleme hunisi bom makarası altına gelecek biçimde 

konumlandırılmalıdır. Böylece asılı konumdaki kepçe kamyonlar için konumlanma 

noktası olarak kullanılabilir. 

 İyi bir boşaltma uygulamasında kepçe, sürücü yakınında dökülmeyi önlemek için 

kamyon kasasının arkasına doğru boşaltılır. Dolu/boş kepçe personel ya da ekipman 

üzerinden döndürülmemelidir. 

 Kamyon kasasında boşaltma kaynaklı darbe etkilerini en aza indirgemek için kepçe 

mümkün olduğunda alçaltılarak döküm yapılmalıdır. 

 Kepçenin kamyon ya da besleme hunisi üzerinde konumlandırılması sırasında kolun 

gereksiz biçimde ileri/geri hareketinden kaçınılmalıdır. 

 Kazı aynasında kayma tehlikesi olduğunda operatörün tüm döngü boyunca kazı 

aynasına hâkim olacağı şekilde kamyonları kör tarafta yüklemesi düşünülebilir. 

 Güç kablosu kamyon manevra alanının açığından geçmelidir. 

 Uygulanabildiğinde, daha sonraki geçişlerde yüklenecek iri malzemenin darbe 

etkisinden kamyon kasasını korumak amacıyla ilk turda yastık işlevi gören ince 

malzeme kullanılmalıdır. 

 Tipik bir döngü; doldurma %24, dolu dönüş %32, boşaltma ve boş dönüş %34 ve 

kepçe konumlandırma %10 pay ile 25 s – 35 s sürmektedir. 

 Makinenin her hareketinde operatör önde ve hareket yönüne bakar durumda 

bulunmalıdır. 

 Yürüme sırasında sürücü dişlileri geri tarafta bulunmalıdır. Böylece palet takımında 

oluşabilecek gevşeklik, üst tarafta oluşacaktır. 

 Ekskavatör, paletlerin yanında döküntü birikmesinden kaçınmak için düzenli 

aralıklarla 15° - 20° arasında döndürülmelidir. 

 Eğim aşağı dik yollarda hareket ederken dikkatli olunmalıdır. Yürüme frenleri ve 

dönüş kavramaları kontrol edilmeli, acil bir durumda yavaşlatıcı olarak kullanılmak 
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üzere kepçe zemine yakın konumlandırılmalı ve güç kablosu aracın eğim yukarı 

bölümünde bulunmalıdır. 

 Operatöre önceden haber vermeden hiç kimse makineye tırmanmamalıdır. 

 

Elektrikli ekskavatörden kamyon yüklemede yüksek üretim elde edebilmek için çalışma 

bölgesinde dikkatlice eşzamanlama sağlanmalıdır. Makine çevresinin temizliği ve güç 

kablosunun konumlandırılması, üretime en az düzeyde ara verilmesini sağlayacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Kamyonlar, ekskavatörün sürekli çalışmasını sağlayacak biçimde her zaman 

mevcut olmalı ve konumlandırılmalıdır. Araç tamamen dolduğu zaman şoföre uyarı sinyali 

gönderen bir düzenek de sağlanmalıdır. 

 

Şekil 4.50 ve 3.51’de farklı işletme senaryolarına göre ekskavatör/kamyon yükleme düzenleri 

görülmektedir. Güç kablosu, kamyonların yükleme konumlarına hareketine izin verecek 

şekilde zeminden yukarıda tutulmalıdır. İkili kamyon yükleme, uygulanabildiğinde, üretim ve 

verimi en yüksek düzeye çıkaracaktır. Her zaman ekskavatör dönüş süresi ile kamyon 

manevra süresini en aza indirgeyecek çaba gösterilmelidir. 

 

Kepçeden dökülmelerin oluştuğu yerlerde kamyonların geri yönlü hareketinden 

kaçınılmalıdır. Yükleme alanı, lastikleri tabandaki kayaçlardan korumak amacıyla kazı 

aynasından uzak tutulmalıdır. Genellikle, düzenli aralıklarla zemini temizlemek için bir dozer 

kullanılmaktadır. Tek kamyonun yüklendiği planda, dolu birim hareket eder etmez hazır 

bulunan diğer aracın yükleme için yanaştığı kabul edilmektedir. 

 

Şekil 4.52’de kamyonun yükleme için ekskavatörün yanında şeve paralel konumda bulunduğu 

işletme planı görülmektedir. Ekskavatörün dönüş açısı genellikle 90°’den dar olup makine 

merkezi şev ile aynı doğrultudadır. Bu düzende güç kablosu kamyon hareket alanından 

geçmemekte ancak kamyon lastikleri kepçe döküntülerine daha fazla maruz kalmaktadır. 

Ekskavatör iri blokları yükleme işlemlerini kesintiye uğratmadan bir kenara koyabilmektedir. 

Kamyonların yükleme noktasına doğru geriye manevra yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak bu düzende üretim, iki kamyonlu sistemden daha düşüktür. 
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Şekil 4.50. Tipik ekskavatör/kamyon yükleme planı: iki kamyon (Martin vd., 1982) 

 

 

Şekil 4.51. Tipik ekskavatör/kamyon yükleme planı: tek kamyon (Martin vd., 1982) 
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Şekil 4.52. Tipik ekskavatör/kamyon yükleme planı: kamyon yanda (Martin vd., 1982) 

4.5.4. Tasarım Özellikleri 

Elektrikli ekskavatör terminolojisi Şekil 4.53’de, çalışma boyutları Şekil 4.54’de 

gösterilmiştir. Geçtiğimiz yıllar boyunca bu makinelerin tahrik sistemlerinde kayda değer 

gelişmeler kaydedilmiştir. Ocaklarda üç fazlı voltaj, güç kablosu ve ekskavatör gövdesindeki 

yüksek voltaj kolektörleri aracılığıyla iletilmektedir. Uzun yıllar boyunca doğru akım 

motorlarının bulunduğu Ward-Leonard motor-jeneratör sistemleri kullanılmıştır. Daha sonra 

dalgalı akım değişken frekanslı sistemler ile statik tipte doğru ve dalgalı akım dönüştürücüleri 

geliştirilmiştir. Üç farklı tahrik sistemi aşağıda özetlenmiştir. 

 Ward-Leonard motor-jeneratör sistemi ayarlanabilir voltajlı doğru akım sistemidir. Güç 

kablosundan beslenen ana dalgalı akım motoru, her işlev için ayrı doğru akım 

jeneratörlerini beslemektedir. Doğru akım jeneratörleri de kaldırma, itme, yürüme ve 

dönüş işlevleri için doğru akım motorlarının armatürlerini çalıştırmaktadır. Bunlar statik 

tipte tristör kullanmaktadır. 
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 Ward-Leonard statik jeneratör sisteminde güç kablosundan gelen yüksek voltajı düşürmek 

için bir transformatör kullanılır ve dalgalı akım, katı-hal elektroniği aracılığıyla doğru 

akıma çevrilir. Ekskavatörün işlevleri için de statik tipte tristör kontrollü doğru akım 

motorları kullanılır. 

 Değişken frekanslı statik dalgalı akım sistemlerinde dalgalı akımı doğru akıma çevirmek 

için bir transformatör ve doğrultucudan faydalanılır. Daha sonra kontrollü frekanslı dalgalı 

akım, inverterler aracılığıyla dönüştürülür. Ekskavatör işlevleri için gereken güç, statik 

kontrollü sincap kafesli endüksiyon motorları tarafından sağlanır. 

 

 

A Kepçe I Kabin 

B Boşaltma kapağı J A-çerçeve 

C Kol K Makine dairesi 

D Bom makarası L Döner üst yapı 
E Bom M Harman dişlisi 
F İletim mili N Alt yapı 
G Yatak kovanı O Karşı ağırlık bölmesi 
H Askı halatı P Palet yan çerçevesi 

Şekil 4.53. Elektrikli ekskavatör terminolojisi (Martin vd., 1982) 
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Şekil 4.54. Elektrikli ekskavatör çalışma boyutları (Martin vd., 1982) 

 

Ward-Leonard motor-jeneratör sistemi nispeten yüksek toplam verimliliğe (~%75) sahiptir. 

Güç-tersinebilirlik özelliği sayesinde, frenleme sırasında diğer işlevler için güç 

üretilebilmekte ve fazla enerji, hatta geri beslenebilmektedir. Ancak sistemin olumsuz yanları 

üst yapının arka bölmesi boyunca sıralanmış olan motor-jeneratör setlerinin düzenli bakımının 

yapılması, komütatör ve fırça değişimi ile birimin periyodik hizalama ve dengeleme 

gereksinimidir. Bu tahrik sistemine ait güverte düzeni Şekil 4.55a’da görülmektedir. 
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Motor-jeneratör seti bulunmayan statik doğru akım tahrik sistemleri, ilintili bakım ve 

gürültüyü giderdikleri gibi uzun hizmet ömürlü bileşenlerden faydalanırlar. Mekanik ataletin 

bulunmadığı sistem, hızlı tepki verir. İlk çalışmada meydana gelen tepe akım talebi de önemli 

ölçüde azaltılmış olup toplam verimlilik %12 - %15 arasında artırılmıştır. Bu tahrik sistemine 

ait güverte düzeni Şekil 4.55b’de görülmektedir. 

 

Statik dalgalı akım tahrik sistemlerinde de motor-jeneratör seti bulunmamakta olup, önceki 

sistemlerin avantajlarına sahiptir. Doğru akım motorları daha iyi ivmelenebilen, daha yüksek 

hızlar sunan ve daha yüksek sıcaklıklarda çalışabilen ucuz, sincap kafesli dalgalı akım 

motorları ile yer değiştirmiştir. Bu motorlarda komütatör ve fırça bulunmadığından, rutin 

bakım gereksinimi iyice azalmıştır. Bu sistemde sabit güç faktörü korunabilir, toplam güç 

tüketimi azaltılabilir ve voltaj düşmelerine karşı daha toleranslıdır. Ancak diğer hareketler 

için yeniden güç üretilebilse de, fazla güç hatta beslenemez. Bu tahrik sistemine ait güverte 

düzeni Şekil 4.55c’de görülmektedir. 

 

 

 a)  b) 

c)  

Şekil 4.55. Güverte düzeni a) motor-jeneratör tahrik sistemi, b) statik doğru akım tahrik 

sistemi, c) statik dalgalı akım tahrik sistemi (Martin vd., 1982) 
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Elektrikli ekskavatörlerin kepçe kaldırma sistemi, halat tamburuna indirgeme dişlileri ile bağlı 

doğru ya da dalgalı akım motorları ile sürücülerinden oluşmaktadır. Ortalama kazı 

koşullarında iyi performans veren sistemin toplam güç tüketimi de düşüktür. Kepçe hız ve 

konum kontrolü mükemmeldir. Kepçenin alçaltılması sırasında enerji üretilebilmektedir. 

Kaldırma tahrik düzeneğinin yürüme için de kullanıldığı durumlarda ayırma debriyajı devreye 

alınmaktadır. 

 

Elektrikli ekskavatörlerde kepçe itme/çekme sistemi halatlı ya da dişli mekanizmalar ile 

çalışabilmektedir (Şekil 4.56). Halatlı sistemde, tamburlara farklı indirgeme oranları ile 

bağlanan değişken hızlı doğru ya da dalgalı akım motorları kullanılmaktadır. İtme ve çekme 

halatları, bom üzerindeki bir mil yatağı üzerindeki makaralar aracılığıyla kola kuvvet 

iletmektedir. Kol üzerindeki şok yükler, halatların esnekliği ve yastıklı makaraların ortak 

hareketi ile azaltılmaktadır. Bir geri besleme devresi de itme kuvvetlerine karşı ilave 

yastıklama sağlamaktadır. Donanım makine güvertesi üzerinde, korumalı bir konumda, dönüş 

ataletine asgari katkı sağlayacak biçimde tutulmaktadır. Kepçe kolu dairesel bir tüp biçiminde 

olup, serbestçe dönebilmektedir. Kremayer kolu ve pinyon dişlisi sisteminde güç, değişken 

hızlı bir doğru akım ya da hidrolik motor tarafından sağlanmaktadır. Motor, indirgeme dişlisi 

üzerinden, kepçe kolunun alt yüzüne bağlı bir pinyon dişlisini döndürmektedir. Kazı sırasında 

kremayer kolu ve pinyon dişlisine iletilen şok yükler, ayarlanabilir havalı kavrama tarafından 

sönümlenmektedir. Tahrik donanımı bom üzerinde, mil yatağı yakınında yer aldığından dönüş 

ataletine katkıda bulunmaktadır. Kepçe kolu kutu kesitli elemanlar ya da bomu arasına alacak 

şekilde ikili çatal kutu elemanlardan imal edilmektedir. 

 
Şekil 4.56. Elektrikli ekskavatörlerde farklı kol itme/çekme düzenekleri (Martin vd., 1982) 



Temel Madencilik Bilgileri 

345 

 

 

Elektrikli ekskavatör bom uzunlukları, kazı yüksekliği ve dökme erimi gibi ocak işletme planı 

gereksinimlerini karşılayacak biçimde değişkenlik göstermektedir. Benzer tasarımdaki diğer 

araçlarda olduğu gibi uzanım arttığında, duraylılık kısıtlarından dolayı kepçe kapasitesi 

azaltılmak durumundadır. Yapısal tasarım, burulma yükleri ile bom makarasından geçen 

kaldırma halatları ile askı halatları arasındaki etkileşimden kaynaklanan eksenel yüklere karşı 

koyabilmelidir. Aynı zamanda dönüş ataletinin etkisini en aza indirgemek için kütlesi de hafif 

olmalıdır. 

 

Kepçeler, beklenen kazı güçlüğüne uygun sağlamlıkta imal edilmekte ve kazılacak malzeme 

yoğunluğu dikkate alınarak boyutlandırılmaktadır (Şekil 4.57). Geniş kepçeler doldurma 

oranlarını artırabilse de birim genişlik başına batma kuvvetlerini düşürmektedir. Kepçe 

derinliğini azaltmak dolum verimini artırabilmektedir. Hafif iş tipi kepçeler yükleyicilerde 

olduğu gibi geniş ağızlı ve yüksek kazı kuvvetlerine direnebilmesi için ara diyaframlarla 

desteklenecek biçimde imal edilmektedir. Diğer yandan ağır iş tipi kepçeler hidrolik 

ekskavatör kepçelerinden daha dar ve daha derin olup gerekli dayanımı sağlamak için 

aşınmaya dirençli dökme çelik plakalar ile kaplanmışlardır. Kepçe tabanı ile kol merkezi 

arasındaki açı (küreme açısı) genellikle yaklaşık 65°’dir. Kepçeler, blok sıkışmasını 

engellemek için hafif konik tasarıma sahiptir. Kepçe kapağı arka yüze menteşeli olup serbest 

salınımını engellemek için kapak frenleri kullanılmaktadır. Kapak, küçük bir elektrik 

motoruna bağlı ince bir halatın bağlantı mandalını çekmesiyle açılmaktadır. Kepçe, makine 

tarafından kaldırılabilecek toplam yük içinde belirli bir ölü yükü temsil ettiği için kütlesi en 

aza indirgenmelidir. 

 

Dönüş motoru tarafından tahrik edilen bir pinyon dişliye yataklık ederek makine üst yapısının 

360° dönmesine olanak sağlayan harman dişlisi, makine alt şasisine sabitlenmiş dairesel bir 

dişlidir. Elektrikli ekskavatörlerde yürüme, paletler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

Makinanın ileri-geri hareketini yaptıran paletler, taşıyıcı makaralar, istikamet tekerleri, çekiş 

tekerleri ve dişli grubu ile yürüme motoru gibi mekanizmalar, yürüme şasisi içinde yer 

almaktadır (Şekil 4.58). Taşıyıcı makaralar makinenin ağırlığını paletler üzerine eşit olarak 

dağıtmaktadır. Sürücü tekerler, yürüme motorundan gelen dönme hareketi ile üzerinde 

bulunan yuvalar aracılığıyla palet pabuçları üzerindeki tırnaklara tutunarak, yürüme hareketini 

sağlamaktadır. Yürüme şasisi üzerindeki bloklara yataklanmış sabit bir mil üzerinde paletlerle 
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birlikte dönerek hareket eden ve şasinin ön tarafında yer alan dönüş tekerleri ise paletlerin 

istenilen yöne dönmesini sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 4.57. Elektrikli ekskavatör kepçesi (Martin vd., 1982) 

 

 

Şekil 4.58. Elektrikli ekskavatör yürüme sistemi (Martin vd., 1982) 
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4.5.5. Seçim Ölçütleri 

Açık işletmelerde yaygın olarak kullanılan farklı tipte yükleyici makinelerin yükleme 

koşullarına eşleştirmede dikkate alınan ölçütler bazında avantaj ve dezavantajları Çizelge 

4.6’da, elektrikli (EE) ve hidrolik (HE) düzkepçe ekskavatörlerin karşılaştırılması ise Çizelge 

4.7’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6. Yükleyici ekipmanı yükleme koşullarına eşleştirmede dikkate alınan ölçütler 

Faktör Koşul LTE HDE HTE HE 

Yükleme alanı Tek, açık basamak     

Çift taraflı yükleme     

Çoklu basamak     

Kısıtlı alan     

Kötü kamyon konumlandırma     

Malzeme durumu İyi derecede parçalanma     

Yoğun malzeme     

İri boyutlu malzeme     

Seçimli kazı     

Basamak yüksekliği Yüksek   *  

Sığ   *  

Yığın açısı Dik     

Sığ     

Zemin – biçim Düz ve sert     

Düzensiz ya da dalgalı     

Zemin – yüzey Kuru, iyi tutunma     

Islak, iyi tutunma     

Islak, zayıf tutunma     

Islak ve pürüzlü     

Kepçe/kova performansı Anma kapasitesine ulaşma     

Çoklu eşleştirme (kamyon boyutu)     

Zeminden yukarı yönlü kazı     

Zeminden aşağı yönlü kazı     

Yüzey temizleme 

 

Patlatma alanı temizleme     

Kazı yüzeyini temizleme     

Yükleme alanı temizleme     

Tırnak kazısı     

Saha içinde dolaşım Birden fazla yükleme alanı     

Patlatma nedeniyle hareketlilik     

Yükleme ve taşıma     

İkincil görev Harmanlama     
* Hidrolik terskepçe ekskavatör için basamak yüksekliği optimize edilmelidir. 

LTE : Lastik tekerlekli yükleyici  : İdeal 
HDE : Hidrolik düzkepçe ekskavatör  : Önerilir 

HTE : Hidrolik terskepçe ekskavatör  : Yapabilir 

HE : Halatlı ekskavatör  : Önerilmez 
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Çizelge 4.7. Elektrikli (EE) ve hidrolik (HE) düzkepçe ekskavatörlerin karşılaştırılması 

Ölçüt Seçim 

Önceliği 
Avantaj Ölçüt Seçim 

önceliği 
Avantaj 

A. TEKNİK F. KAZI ve YÜKLEME 

Ortam sıcaklığına uyum Yüksek EE Döngü süresi Çok yüksek Eşit 
Kazı kuvvetleri Yüksek EE Moloz temizliği Düşük HE 

Zemin taşıma basıncı 
(statik) 

Yüksek HE Seviye altı kazı Düşük Eşit 

Makine montaj süresi Düşük HE Dolma faktörü Çok yüksek EE 

Makine kütlesi Yüksek Eşit Zemin temizliği Düşük HE 

Hareketlilik Çok yüksek HE Zeminde kazı 
uzanımı 

Yüksek Eşit 

Güç seçimi seçenekleri Düşük HE Malzeme boşaltma Yüksek HE 

Güç kaynağı 
gereksinimleri 

Yüksek Eşit Aynaya yakınlık Yüksek EE 

Teknoloji değişimine 
uyum 

Yüksek Eşit Uzanım Çok yüksek EE 

Güç kablosu Yüksek HE Aynadan iri 

blokların kazısı 
Düşük HE 

B. MAKİNE ÖZELLİKLERİ Ocak zeminindeki 

engellerin 

kaldırılması 

Düşük HE 

Kabin yeri Yüksek EE Kayaç elleçleme 

yeteneği 
Düşük HE 

Kazı evresi kontrolleri Çok yüksek EE Kamyonlara uyum Çok yüksek EE 

Ergonomi Yüksek EE Kamyon yükleme Çok yüksek EE 

Yürüyüş desteği ile dolma 
faktörünün 

enbüyüklenmesi 

Yüksek EE Çalışma boyutları Yüksek EE 

Görüş durumu Yüksek EE G. TİCARİ HUSUSLAR 

C. JEOLOJİ ve MADEN 

YATAĞI KARAKTERİZASYONU 

Yatırım maliyeti Yüksek HE 

Basamak yüksekliği Yüksek EE Birim maliyet Çok yüksek EE 

Katmanlar halinde kazı Düşük HE Enerji maliyeti Çok yüksek EE 

Delme-patlatma 

gereksinimi 

Yüksek Eşit Sigorta 

yükümlülüğü 

Yüksek EE 

Eğim yukarı tabaka takibi Düşük HE Makine ömrü Yüksek EE 

Malzeme aşındırıcılığı Yüksek EE İmalatçı Düşük Eşit 
Aynada seçimli kazı Düşük HE Proje ömrü Yüksek EE 

D. VERİMLİLİK Proje riski Yüksek EE 

Mevcudiyet Çok yüksek EE Yer değiştirme Yüksek HE 

Kapasite Çok yüksek EE İkinci el bedeli Yüksek EE 

Güvenilirlik Çok yüksek EE Destek altyapısı Düşük Eşit 
E. BAKIM Teknolojik bilgi Yüksek Eşit 
Bakım kolaylığı Çok yüksek EE H. ÇEVRESEL ETKİ 
Yakıt besleme Çok yüksek EE Temizlik Yüksek EE 

Planlı parça değişimi Çok yüksek EE Yakıt bertarafı Yüksek EE 

Önleyici bakım programı Çok yüksek EE Sera gazı emisyonu Çok yüksek EE 

Güvenilirlik göstergeleri Yüksek EE Dökülme Yüksek EE 
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4.6. HİDROLİK EKSKAVATÖRLER 

4.6.1. Genel 

İlk geliştirildiği yıllarda inşaat ve hafriyat projelerinde terskepçe ekskavatör olarak 

kullanılmaya başlanan hidrolik ekskavatörler, günümüzde yüksek güvenilirlik ve büyük kova 

kapasiteleri sayesinde açık işletmelerde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Düzkepçe 

ekskavatörler başlangıçta alçak dökme yüksekliğine sahipken, kova tasarımlarında sağlanan 

gelişmeler sonucunda bu engel giderilmiştir. 

 

Hemen tüm hidrolik ekskavatörler dizel motorlu olup makine fonksiyonları hidrolik güç ile 

çalışmaktadır. Terskepçe ve düzkepçe tasarımları arasındaki temel farklılık, ekskavatör ön uç 

geometrisi ile kova yöneliminden kaynaklanmaktadır. Küçük kapasiteli makinelerde her iki 

tasarım arasında dönüşüm kısa sürede yapılabildiğinden, temel bir hidrolik ekskavatör 

düzkepçe ve terskepçe yapılandırması ile piyasaya sunulabilmektedir. Uygulamadaki farklılık 

ise kazı hareketi ve çalışma aynası profilinde ortaya çıkmaktadır. 

4.6.2. Temel İşlemler 

Hidrolik ekskavatörler çok kısa mesafelerde malzeme taşıyabilseler de başlıca kazı ve 

yükleme işlemleri olmak üzere örtükazı, kömür/cevher yükleme ya da küçük kapasiteli tipler 

ile sınırlı olmak üzere, işletmelerdeki drenaj kanallarının açılması gibi genel amaçlı 

faaliyetlerde kullanılmaktadır. Terskepçe ve düzkepçe tasarımlar benzer işlev görse de 

terskepçeler, kanal açma ya da su seviyesi altında kazı gibi işler için oldukça uygundur. 

Bunlar, madencilik faaliyetlerinde zemin koşullarının, makinenin ocak tabanından yukarıda 

çalışmasını gerektirdiği durumlarda kullanılmaktadırlar. 

 

Temel bir çalışma döngüsü kovanın doldurulması, boşaltma noktasına doğru dönüş, boşaltma 

ve kazı aynasına geri dönüş aşamalarından oluşmaktadır. 

 Ocak içinde yürümek ve kazı sahası içerisinde konumlanmak için paletli yürüyüş 

takımlarından faydalanılmaktadır. 

 Kazı sırasında kovanın düşey ve yatay yönlü hareketleri, birbirine bağlı iki bölmeli bir 

bomun hidrolik silindirler aracılığıyla harekete geçirilmesi ile sağlanmaktadır. Bu 

birleşim sayesinde kova, kazı yüzeyi üzerinde yatay ya da düşey ışınsal eğrilerden 

oluşan çok sayıda yörüngeyi izleyebilmektedir. 



Temel Madencilik Bilgileri 

350 

 

 Terskepçe ekskavatörler aşağıya ve geriye, makine gövdesine doğru kazı yaparken 

düzkepçe ekskavatörler yukarıya ve kendisinden uzağa doğru kazmaktadır. 

 Kazı sırasında kova, dişlerin kazı yüzeyine batışını en uygun hale getirecek şekilde 

bükülmektedir. Terskepçe ekskavatörlerde kova, malzemeyi taşımak ve boşaltmak için 

yukarı ve aşağı doğru bükülmektedir. Diğer yandan düzkepçe ekskavatörlerin kovası, 

ön bölmenin arka bölmeye göreli olarak döndürülmesi ile boşaltılmaktadır. 

 Makine üstyapısı (kule), yürüyüş takımları üzerinde saat ibresi yönüne ve tersine 

olacak şekilde serbestçe dönebilmektedir. Bu esneklik sayesinde hidrolik 

ekskavatörler; kamyon, yığın ya da besleme hunisine boşaltma yapabilmektedirler. 

4.6.3. Genel Özellikler 

Hidrolik ekskavatörlerin genel yapılandırması oldukça benzerdir. İşlevler ve hareket 

mekanizmaları aşağıda verilmiştir (Şekil 4.59). 

 Paletli yürüyüş  hidrolik motorlar 

 Bom konumlandırma  hidrolik silindirler 

 Düzkepçe ekskavatörde kova boşaltma  hidrolik silindirler 

 Kule dönüşü  hidrolik motorlar 

 

 

Şekil 4.59. Hidrolik ekskavatör işlevleri ve güç kaynakları (Martin vd., 1982) 
 

Hidrolik ekskavatörlerde kova doldurma yörüngesi çok değişken olabildiğinden alışılmadık 

derecede yüksek çalışma esnekliği sunulmaktadırlar. Makinelerin genel özellikleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

 Yaklaşık 2,5 km/sa yürüme hızı ile orta derecede hareketlilik 
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 Bağımsız palet tahriki sayesinde mükemmel konumlanma yeteneği (kendi etrafında 

dönebilme) 

 Yüksek tırmanma yeteneği 

 Orta düzeyde zemin basıncı 

 Zeminden yeterli düzeyde yükseklik 

 İyi düzeyde duraylılık 

 Yüksek dönüş hızı 

 Kovanın bükülmesi ile ulaşılan yüksek koparma kuvveti 

 Çok değişken kova doldurma yörüngesi ile kazı aynasında esneklik 

 Doldurma kuvvetlerinin tamamen makine duraylılığı ile sınırlanmaması 

 Dar kova 

 Dökme hareketinin kontrol edilebilmesi sayesinde yumuşak ve düşük şok üreten 

boşaltma 

 Kova doldurma aşamasında yürüme yerine kule dönüşünden faydalanıldığından 

yürüme takımlarında ve zeminde daha az hasar 

 Yüksek kova dolma faktörü 

 Küçük boyutlar ve düşük kütle 

 Kamyonlara doğrudan ve şoklara yol açmayacak şekilde yükleme 

 Dar ve sınırlandırılmış alanlarda çalışma yeteneği 

 Orta düzeyde toz oluşumu 

 Destek ekipmanına gereksinim duymadan çalışabilme 

 Tek operatör ve orta düzeyde beceri gereksinimi ile düşük düzeyli operatör 

yorgunluğu 

 Emniyetli operatör konumu, kazı için iyi görüş açısı (ancak büyük kapasiteli 

kamyonlarda bu durum sınırda olabilir) 

 Karşılaştırılabilir boyuttaki bir yükleyiciye göre düşük yakıt tüketimi 

 Görece yüksek hidrolik bakımı 

 20000 saat – 30000 saat arası orta düzeyde hizmet ömrü 

 Yüksek yatırım maliyeti 

 Sahada kısa montaj süresi gereksinimi 
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4.6.4. Uygulama 

Düzkepçe ve terskepçe ekskavatörlerin kazı profilleri arasındaki fark Şekil 4.60’da 

gösterilmektedir. Düzkepçeler zemin düzeyinin bir miktar altında kazı yapabilseler de buna 

yalnızca çalışma seviyesini alçaltmada başvurmakta ve esas olarak zeminden yukarı doğru 

kazı yapmaktadırlar. Benzer şekilde terskepçeler de nadiren zemin seviyesi üzerinde kazı 

yapacak şekilde çalıştırılmaktadır. 

 

 

Şekil 4.60. Hidrolik ekskavatör kazı profilleri (Martin vd., 1982) 

 

Hidrolik ekskavatörlerin tipik manevra ve kazı modelleri Şekil 4.61 ve 3.62’de verilmiştir. En 

kısa döngü süresine, genellikle, en küçük makine dönüş açısına erişildiğinde ulaşılmaktadır. 

Diğer yandan, yükleme süresi kısaldıkça yüklenen kamyon sayısı artacağından bu süre 

maliyet ve verimlilik açısından çok önemli olduğu ve yükleme süresinin; kepçe kapasitesi, 

malzemenin cinsi, kazı derinliği ve dönüş süresine bağlı olduğu ifade edilmektedir (MSW, 

2000). 

 

İşletme planına bağlı olarak tek ya da çift taraflı kamyona boşaltma yapılabilmektedir. Her iki 

yandaki kamyonlara dönüşümlü boşaltma yapıldığında ekskavatörün atıl bekleme süresi de 

azalmaktadır. Makine, tam dolu kova elde etmek için düzenli aralıklarla yer değiştirmeli ve 

yeniden konumlandırılmalıdır. Hidrolik ekskavatörler destek aracına ihtiyaç duymadan temiz 

ve düzgün bir zemin oluşturabilmektedir. 
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Şekil 4.61. Düzkepçe ekskavatör üretim döngüsü (Martin vd., 1982) 

 

 

Şekil 4.62. Terskepçe ekskavatör üretim döngüsü (Martin vd., 1982) 
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Hidrolik ekskavatörler, kova yönelimi ve konumunun çok hassas olarak kontrol edilebilmesi 

özellikleri ile halatlı ekskavatörlerden ayrılmaktadır. Kovanın mafsalından bükülebilmesi 

sayesinde kazı aynası yarılarak, bloklar alınabilmektedir. Kova, kazı aynasına, mevcut çatlak 

ya da klevaj düzlemlerinden faydalanacak biçimde herhangi bir noktadan uygun diş 

konumunda batırılabilmekte ve ayna, yukarıdan aşağıya doğru tabakalar halinde 

kazılabilmektedir. Zemin yüzeyinde yatay daldırma hareketi ile ayna topuğunda bulunan 

patarlar toplanabilmektedir (Şekil 4.63). Ayna, tabakaların yapısına uygun olacak şekilde 

biçimlendirilebilmektedir. Hassas kova kontrolü sayesinde seçimli kazı yapılabilmekte ve 

ince damarlar kazanılabilmektedir. Hidrolik silindirler çift yönlü çalışabildiğinden, kötü 

zemin koşullarında kova zemine daldırıldıktan sonra makine ileri ya da geri yönlü hareket 

yapabilmektedir. 

 

 

Şekil 4.63. Hidrolik ekskavatör kazı yörüngesi örnekleri (Martin vd., 1982) 
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4.6.5. Tasarım Özellikleri 

Ekskavatörler, bir altyapı (yürüyüş şasesi) ile bunun üzerine monte edilen bir üstyapıdan 

(kule) oluşmaktadır. Yürüyüş şasesi üzerinde 360º dönebilen kule; karşı ağırlık, kaporta, 

motor, kabin, bom, kol, kova ve güç iletim silindirlerini barındırmaktadır (Şekil 4.64). 

Ekskavatör; kazı, koparma ve taşıma işlemlerini hidrolik silindirler ve motorlarla, yürüyüş ve 

kule dönüş işlemlerini hidrolik motorlarla, bom, kol ve kova hareketlerini ise hidrolik 

silindirler ile sağlamaktadır. Hidrolik sistem; hidrolik pompalar, kumanda valfleri, hidrolik 

motorlar, filtre, soğutucu ve yağ tankından oluşmaktadır. Motor tarafından üretilen güç bir 

aktarma organı aracılığıyla hidrolik pompaya iletilmekte, burada yüksek basınç enerjisine 

kavuşturulan hidrolik yağ, operatörün komutlarına göre kumanda valfleri aracılığıyla hidrolik 

silindir ve hidrolik motorlara gönderilmektedir (Sarı ve Ercan, 2005). 

 

 

Şekil 4.64. Hidrolik ekskavatör terminolojisi (Martin vd., 1982) 

 

Hidrolik ekskavatörlerde üst yapı tarafından şasiye aktarılan reaksiyon kuvvetleri ile eğilme 

momentleri, paletler aracılığıyla zemine iletilmektedir. Yürüyüş takımlarındaki paletlerin 

bakım gereksinimlerinin düşük olması ve arızalanmaları durumunda kolayca değiştirilmesi 

arzu edilmektedir. Sert kayaçların olduğu ocaklarda ağır hizmet-tipi, yumuşak zeminlerde ise 
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aracın özgül zemin basıncını azaltmak için daha geniş tabanlı palet pabuçları kullanılmaktadır 

(Köse vd., 2009). 

 

Hidrolik ekskavatörlerde kova boyutu, kol ve bom uzunluklarının bileşimi, çalışma koşulları 

ile uyum sağlayacak şekilde seçilmelidir. Makine, uzun bir kol ve tavsiye edilenden daha 

büyük bir kova ile çalıştığında dengesini yitirmekte, kazı gücü azalmakta ve çalışma verimi 

düşmektedir. Ayrıca, kovaya güçlü bir şok yükleme uygulandığında, boma bağlı kolun 

kırılma tehlikesi bulunmaktadır (Şekil 4.65a). Diğer yandan, aşırı kapasiteli bir kova ya da 

ağır ataşmanlar makineyi dengesizleştirdiğinden yaygın uygulama karşı ağırlık kullanımı 

olmaktadır. Bununla birlikte bu aşırı yük, yalnızca iş yapan ekipmana ve şasiye değil aynı 

zamanda tüm makineye de uygulandığından bu durum, makinenin hizmet ömründe azalmaya 

neden olmaktadır (Şekil 4.65b). Bu nedenle makine seçimi yapılırken değerlendirilmesi 

önerilen hususlar Çizelge 4.8’de verilmektedir (Komatsu, 2009). Hidrolik ekskavatörlerin 

tipik çalışma boyutları Şekil 4.66’da gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.65. a) Uzun kol-büyük kova bileşimi, b) Fazladan karşı ağırlık (Komatsu, 2009) 

 

Hidrolik ekskavatörlerde kesme kuvvetini kovanın kesici ağız eni belirlemektedir. Sert 

malzeme kazısında kesme kuvvetini arttırmak için dar kepçeler seçilmeli ancak kova 

kapasitesinin de artması istendiğinde daha derin kepçeler tercih edilmelidir. Ancak çalışılan 

malzeme killi ve nemli olduğunda çok derin kovalar malzemenin kepçeye yapışmasına neden 

olabilmektedir. Genel hizmet kovaları (GD) kolay kazılabilen, aşınma derecesi düşük 

malzemelerde kullanılmaktadır (Şekil 4.67a). Ağır hizmet tipi kovalar (HD) ise en çok tercih 

edilen kova türüdür (Şekil 4.67b). Bu kovaların içi, tırnakları ve dış tabanı aşınmaya dayanıklı 

malzeme ile kaplanmış olup aşındırma derecesi yüksek malzemelerde kullanılmaktadırlar. 

Şekil 4.67c’deki kova (SD) aşındırma derecesi düşük granit içerikli malzemelerde (iyi 

patlatılmış granit ve kaliş) kullanılırken Şekil 4.67d’deki kova (XD) aşındırma derecesi 

yüksek kuvars ve granit gibi malzemeler için önerilmektedir (Caterpillar, 2014). 
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Şekil 4.66. Hidrolik ekskavatör çalışma boyutları (Caterpillar, 2014) 

 

a b c d 

Şekil 4.67. a) Genel hizmet tipi; b, c, d) ağır hizmet tipi kovalar (Caterpillar, 2014) 
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Çizelge 4.8 Hidrolik ekskavatör seçimi yapılırken değerlendirilmesi önerilen hususlar 

(Komatsu, 2009) 

Temel çalışma tipi Bom/kol ve kepçe bileşimi 

Geniş çalışma menzili 
 

 

Uzun bom, 

Uzun kol, 

Küçük boyutlu kova 

Büyük miktarda üretim 

 

Kısa bom, 
Kısa kol, 
Büyük boyutlu kova 

Büyük kazı kuvveti, büyük kaldırma kapasitesi 

 

Kısa kol, 
Dar ağızlı kova 

Riper tipi kova 

Ağır hizmet tipi çalışma 

 

Güçlendirilmiş bom, 
Güçlendirilmiş kol, 
Ağır hizmet tipi kova 

 

Şekil 4.68a’daki kova, tırnakları olmadığı için temizlik amaçlı olarak kullanılabilmektedir. 

Döngü sürelerinin önemli olduğu ve yüksek koparma gücü gerektiren ancak kil içermeyen 

sert kayaçların kazısında Şekil 4.68b’de kova kullanılmaktadır. Şekil 4.68c’de geniş kullanım 

yelpazesine sahip, genel amaçlı kova gösterilmektedir. Bu kovanın diş (tırnak) yapısı 

sayesinde pürüzsüz bir zemin elde edilebilmektedir. Şekil 4.68d’deki kova, yüksek üretim 
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kapasitesi sağlamak amacıyla tasarımlanmıştır. Malzeme türlerine göre önerilen kova tipleri 

Şekil 4.69’da verilmiştir. 

 

a b c D 

Şekil 4.68. a) Genel hizmet tipi; b, c, d) ağır hizmet tipi kovalar (Caterpillar, 2014) 

 

 

Şekil 4.69. Malzeme türlerine göre önerilen kova tipleri (Caterpillar, 2015) 
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Kazılabilirlik, kayaçların bulundukları yerden kazı makinaları ile ne ölçüde 

koparılabildiklerinin göreceli ifadesi olarak tanımlanmıştır (Ceylanoğlu vd., 2007). Bu 

nedenle yüksek kazı gücüne sahip makinelerin seçilmesi, birim kazı ve yükleme 

maliyetlerinin düşük olmasını sağlayacaktır. 

 

Verimli bir kazı için kepçenin tamamen malzemeyle dolması sağlanmalıdır. Ekskavatörün 

çalıştığı basamak alçak olduğunda makine kepçeyi tam doldurmaya çalışırken zaman 

kaybetmekte ya da kepçe tam dolmamaktadır. Basamak gereğinden yüksek olduğunda ise 

kazı ve kepçenin kaldırılması için gerekli süre uzamaktadır. Bu nedenle ekskavatör çalışma 

boyutları ile çalışma aynası boyutları eşleştirilmelidir. 

3.6.6. Seçim Ölçütleri 

Açık işletmelerde kazıcı-yükleyici ekipman seçiminde göz önüne alınması gereken birçok 

faktör bulunmaktadır. Bunlar proje ölçütleri, jeolojik yapı ve makine özellikleri olmak üzere 

üç başlık altında toplanmış ve Şekil 4.70’de sunulmuştur. Açık işletmelerde yaygın olarak 

kullanılan farklı tipte yükleyici makinelerin işletme ilintili ölçütler temelinde avantaj ve 

dezavantajları da Çizelge 4.9’da verilmiştir (Hardy, 2007). 

 

Düzkepçe ve terskepçe hidrolik ekskavatörlerin işletme koşulları temelinde karşılaştırması 

aşağıda verilmiştir. 

 Düzkepçe ekskavatörlerin toplam kova doldurma ve koparma güçleri terskepçe 

ekskavatörlere göre oldukça yüksektir. Ancak çalışma aynasına uygulanan güç, kova kesici 

ağız genişliğine indirgenmiş birim kuvvet üzerinden belirlendiğinden, dar ve derin kovalı 

terskepçe ekskavatörler avantajlı durumdadır. 

 Düzkepçe ekskavatörlerin kova boşaltma süreleri daha kısadır. 

 Düzkepçe ekskavatörler genellikle daha büyük boyutlu kovalar ile donatılmakta ve büyük 

miktarda üretim yapılan ocaklarda kullanılmaktadır. Böylece büyük kapasiteli kamyonlara 

daha iyi uyum sağlanmaktadırlar. Ancak bunların imalat, taşıma ve montajı daha uzun 

zaman almaktadır. 

 Düzkepçe ekskavatörler çalışma zemininin düzeltilmesi ve çevre temizliği için yardımcı iş 

makinelerine (dozer vb.) gereksinim duyarken terskepçe ekskavatörler kendi çalışma 

zeminlerini hazırlayabilmektedir. 
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 Terskepçe ekskavatörlerin bom uzunlukları düzkepçelere göre daha büyük olduğundan 

daha geniş çalışma yarıçapında faaliyet gösterebilmektedirler. Diğer yandan aynı temel 

yapıya sahip makineler karşılaştırıldığında düzkepçe ekskavatörlerin boşaltma 

yükseklikleri terskepçelere göre daha büyüktür. 

 Terskepçe ekskavatörlerin seçimli kazı yeteneği daha iyidir. 

 Terskepçe ekskavatörler genellikle daha küçük boyutlu olduklarından nakledilmeleri daha 

kolaydır. Ülkemizdeki maden ocaklarında daha yaygın olarak kullanıldıklarından 

işletmelerin deneyimli operatör istihdam etme şansı da yüksektir. Ayrıca ikinci el satışı da, 

yaygın kullanımdan ötürü, daha kolay, servis ağı ve yedek parça temini daha geniştir. 

 

Çizelge 4.9 Yükleyici seçimi yapılırken değerlendirilmesi önerilen hususlar (Hardy, 2007) 
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Şekil 4.70. Hidrolik ekskavatör seçimini etkileyen ölçütler 
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4.7. KAMYONLAR 

4.7.1. Genel 

Kamyonlar, lastik tekerlekli taşıma araçlarıdır. Uygun yapıdaki yollarda kullanıldıklarında 

yüksek süratle seyredebilir ve görece düşük nakliyat maliyetlerine sahip olabilirler. 

Kamyonlar, toplam filo boyutunda değişiklik yapabilecek ve değişen taşıma mesafelerine 

göre ayarlama yapılabilecek şekilde yüksek esneklik düzeyine sahip araçlardır. Lastik 

tekerlekli taşıma araçları özellikle 2.Dünya Savaşından sonra çok büyük gelişmeler 

göstermiştir. 2. Dünya Savaşı sırasında sadece 15 t – 20 t yük taşıyabilen kamyonların taşıma 

kapasiteleri son yıllarda 370 tona kadar yükselmiş bulunmaktadır. 

 

Günümüzde her türlü toprak kazısında, skreyper gibi klasik kazı yöntemlerinin yerini 

ekskavatör-kamyon sistemleri almıştır. Toprak kazı sistemleri olarak kazıcı-yükleyici kamyon 

sistemlerinin yaygınlaşmasının nedenleri; tasıma mesafelerinin uzaması, bu sistemin nemli ve 

yapışkan malzemeler gibi her türlü malzeme için daha kullanışlı olması, özellikle büyük 

kapasiteli örtü kazı işlerinde kullanıldığında maliyetlerinin daha düşük olmasıdır (MSW, 

2000). 

 

Çoğu kamyon, aşırı eğimli olmamak kaydıyla, yeterli sertlik ve düzgünlüğe sahip yollarda 

taşıma yapabilecek şekilde tasarımlanmıştır. Bu bölüme konu olan kamyonlar ise şehir içi ya 

da şehirlerarası yollarda seyretmeye izin verilen boyut ve tonajdan büyük olduğundan “ağır 

iş” ya da “maden kamyonu” olarak adlandırılmaktadır. Bu araçlar, boyutları ve maliyetlerinin 

karşılanabildiği büyük proje sahalarında malzeme taşıma amacıyla kullanılmaktadır. 

Kamyonlar aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak gruplandırılabilirler: 

 Motor tipi ve boyutu (benzinli, dizel, elektrikli, bütan, propan vb.) 

 Aktarma organı tipi 

 Tahrik tipi (tek-dingil, iki-dingil, üç-dingil vb.) 

 Tekerlek ve dingil adedi ile çekiş yapan tekerleklerin düzeni 

 Boşaltma yöntemi (arkadan boşaltmalı, yandan boşaltmalı, alttan boşaltmalı) 

 Taşınan malzeme tipi (toprak, kaya, kömür, cevher vb.) 

 Kapasite (ton ya da m³) 
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Şekil 4.71’de taşıma mesafesinin nakliyat aracı seçimi üzerindeki etkisi verilmektedir. Paletli 

ya da tekerlekli dozerler/yükleyiciler ile birkaç yüz metreden fazla taşıma yapmak ekonomik 

olmazken, bir kilometre üzeri mesafelerde damperli kamyonlar tek seçenek olarak 

görünmektedir. 

 

 

Şekil 4.71. Taşıma mesafesinin nakliyat aracı seçimi üzerindeki etkisi 

(https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf; erişim tarihi: 09.11.2015) 

4.7.2. Maden Kamyonları ile Taşıma 

Arkadan boşaltmalı (damperli) kamyonlar geleneksel ve traktör-treyler olmak üzere iki 

tiptedir. Geleneksel kamyonlar şasi üzerine monte edilmiş arkası açık çelik bir kasa ve bunu 

kaldırmaya yarayan hidrolik silindir mekanizmasından oluşmakta olup taşıma için en yaygın 

biçimde kullanılan lastik tekerlekli araçlardır. Her tip malzemenin taşınmasında uygun olan 

bu tip kamyonlar, genellikle patlatılmış kaya, cevher gibi ağır ve blok boyutuna varabilen iri 

parçalı malzemelerin taşınmasında da kullanılmaktadır (Köse vd., 2009). Ancak kasa 

arkasından boşaltılması için taşınan malzemenin yığın halinde olup serbest akabilen 

parçalardan oluşması gerekmektedir. Bu tip kamyonlar malzemeyi bunker ağzı gibi kısıtlı 

dökme açıklığına sahip bir bölmeye ya da bir kademe ucundan aşağıya dökmektedirler. Ancak 

yükleme ve boşaltma sahasının uygun genişlikte olması gerekmektedir. 

 

Şekil 4.72 de görüldüğü gibi iki değişik tipte imal edilmektedirler. Bunlar; dingillerden biri 

veya her ikisinden çekiş sağlanan çift dingilli tip ve arkada iki dingilden çekiş sağlanan üç 

dingilli tiplerdir. 

 

https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf
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Şekil 4.72. İki ve üç dingilli arkadan boşaltmalı kamyonlar 

 

Çok yaygın olarak kullanılmayan traktör-treyler tipi kamyonlar, askı ve treyler olmak üzere 

iki tasarıma sahiptir (Şekil 4.73). Askı tip kamyonlar ileri yönlü harekete başlamadan, asılı 

durumdaki römork ile birlikte 90°’lik bir dönüş yeteneğine sahip olduğundan tünel inşaatları, 

dar yollu dağlık arazi ve sıkışık durumda çalışılan taş ocağı gibi işletmelerde yüksek manevra 

yetenekleri sayesinde kullanım alanı bulabilmektedir. Çift dingilli tipe göre manevra yeteneği 

düşük olan üç dingilli tip, daha iyi hareket karakteristiği sayesinde daha uzun taşımanın 

gerektiği yerlerde kullanılmaktadır (Köse vd., 2009). Genel olarak bu tip kamyonların 5 

km’den daha uzun taşıma mesafelerinde oldukça verimli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 

alçak damper yükseklikleri sayesinde küçük kapasiteli ekskavatörler ile de kolayca 

yüklenebilmektedirler. Taşıma kapasitesi 100 t olan bir kamyon traktör tipine 

dönüştürüldüğünde 160 t kadar taşıyabilmektedir (http://maxter-mp.com/products/rear-dump-

trailers/). 

 

 

Şekil 4.73. Askı ve treyler tipi arkadan boşaltmalı kamyonlar (http://maxter-

mp.com/products/rear-dump-trailers/; erişim tarihi: 09.11.2015) 

 

http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/
http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/
http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/
http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/
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Traktör-treyler tipi kamyonların kasa tasarımı ve damper uzunluğundan dolayı nemli ve 

bloklu malzemeler ile dekapaj malzemesinin taşınmasında uygun olmayıp, daha çok cevher 

ve kömür taşınmasında kullanılmaktadırlar. Geleneksel tipteki kamyonlara göre daha dikkatli 

yükleme gerektiren bu kamyonlar, verimli taşıma için de çok düzgün yol zeminlerine 

gereksinim duymaktadır (http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/). 

 

Kömür taşımada ve yol inşaatlarında yaygın kullanım alanı bulan alttan boşaltmalı kamyonlar 

tahrik kaynağı olarak traktör tipi bir çekici ile tabanı açılabilen treyler tipi kasadan oluşmuştur 

(Şekil 4.74). Treylerin ön kısmı, çekiş yapılan dingile daha fazla ağırlık etkimesini sağlamak 

amacıyla arka kısımdan daha geniş ve derindir. Aynı şekilde üst kısım, yan duvarların içe 

doğru koniklik kazanmaları için alt kısmından geniştir. İri boyutlu malzeme parçaları 

tabandaki ağzı boşaltma sırasında tıkayabildiğinden, daha çok ince ve orta tane 

büyüklüğündeki serbestçe akabilen malzemelerin taşınmasında kullanılmaktadırlar (Köse vd., 

2009; Assakhaf, 2015). Alttan boşaltmalı kamyonlar döküm alanlarında belirli bir hızda seyir 

halinde boşaltma yapabildikleri gibi bunker ağızlarına da boşaltma yapabilmektedirler. 

 

 

Şekil 4.74. Alttan boşaltmalı kamyonlar (http://maxter-mp.com/products/coal-haulers/; erişim 

tarihi: 09.11.2015) 

 

Diğer taraftan belden kırma kamyonlar ise yüksek manevra yetenekleri sayesinde dar çalışma 

alanlarında ve özellikle kötü zemin koşullarında kullanılabilmektedirler (Şekil 4.75). 

http://maxter-mp.com/products/rear-dump-trailers/
http://maxter-mp.com/products/coal-haulers/
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Şekil 4.75. Belden kırmalı kamyonlar (http://equipmentworld.com; erişim tarihi: 09.11.2015) 

 

Terskepçe, düzkepçe, çekmekepçe ya da bantlı konveyör ile yükleme yaparken kamyonların 

kasa kapasitelerinin taşıma birimlerinin kepçe/kova boyutları ile dengelenmiş olması 

önemlidir. Üretim hızı ile yükleme/taşıma maliyetlerini etkileyen faktörler arasında 

aşağıdakiler bulunmaktadır (Assakhaf, 2003): 

a. Büyük kamyonlara kıyasla küçük kamyon kullanmanın avantajları: 

i. Daha esnek manevra yeteneğine sahip olduklarından kısa taşıma mesafelerinde 

avantajlı olabilirler. 

ii. Daha yüksek süratle seyredebilirler. 

iii. Filodaki bir kamyonun arızalanması üretimde daha az kayba neden olur. 

iv. Yükleyici üretimi ile gerekli kamyon adedini dengelemek daha kolaydır. Böylece 

kamyonlar ya da yükleyici tarafından kaybedilen süre kısalır. 

b. Büyük kamyonlara kıyasla küçük kamyon kullanmanın dezavantajları: 

i. Kepçe yükünün bırakılması için hedef alan küçük olduğundan yükleyicinin küçük 

kamyonlar ile çalışması daha güçtür. 

http://equipmentworld.com/
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ii. Daha fazla sayıda kamyon gerekeceğinden yükleyiciye yanaşma süresi ile 

kaybedilen toplam üretim de artacaktır. 

iii. Belirli bir üretim miktarını taşımak için daha fazla sayıda şoföre ihtiyaç olacaktır. 

iv. Daha fazla sayıda kamyon ocakta, taşıma yollarında ve harman sahasında 

birimlerin tehlikeli şekilde bir arada olması anlamına gelecektir. 

v. Daha fazla sayıda kamyon, taşıma birimlerine yapılan yatırımın artması, daha fazla 

sayıda yedek parça stoku bulundurulması ve daha pahalı bakım-onarım demektir. 

c. Küçük kamyonlara kıyasla büyük kamyon kullanmanın avantajları: 

i. Daha az sayıda kamyon taşıma birimlerine daha az toplam yatırım, daha düşük 

bakım-onarım ve yedek parça stoku bulundurma zorunluluğundan kaynaklanan 

maliyet demektir. 

ii. Daha az sayıda şoför gerekir. 

iii. Daha az sayıda kamyon birimlerin eş zamanlanmasının kolaylaşması ve ocakta 

tehlikeli şekilde kamyon birikme tehlikesinin azalması demektir. Bu durum 

özellikle uzun taşıma güzergâhları için daha geçerlidir. 

iv. Motorlar daha ucuz olan dizel yakıtı kullanırlar. Ancak dizel yakıt dünyanın her 

bölgesinde daha ucuza satılmayabileceğinden, bu durum proje bazında 

değerlendirilmelidir. 

d. Küçük kamyonlara kıyasla büyük kamyon kullanmanın dezavantajları: 

i. Özellikle küçük yükleyiciler ile çalışılırken yüklemede kaybedilen sürenin 

maliyeti büyük olabilir. 

ii. Ağır yükler hem yol zemini hem de kamyon için daha büyük hasar anlamına gelir. 

Bu nedenle kamyonların mekanik bakımı ile taşıma yollarının bakımı için gerekli 

destek ekipmanı adedinin artması, toplam maliyetlerin de yükselmesi demektir. 

iii. Yükleyici üretimi ile gerekli kamyon adedini dengelemek daha güçtür. 

iv. Yedek parçaların temini daha güç olabilir. 

v. Büyük boyutlu kamyonların şehirlerarası yollarda seyrine izin verilmez. 
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4.7.3. Seçim Ölçütleri 

Genel olarak açık işletme madenciliğinde kullanılan kazıcı-yükleyici-taşıyıcı ve 

kamyonlarının farklı zemin şartlarına göre çalışma koşulları ve zemin çeşitlerine uyumu 

sırasıyla aşağıdaki gibidir (Şekil 4.76 ve 3.77). Diğer bir açıdan, açık işletmelerde kamyon 

seçimi yapılırken göz önünde tutulması önerilen ölçütler Şekil 4.78’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.76. Taşıma yolu zemin koşullarına göre farklı taşıyıcıların performansı 

(https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf; erişim tarihi: 10.11.2015) 

 

https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf
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Şekil 4.77. Taşınan malzemeye göre farklı taşıyıcıların performansı 

(https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf; erişim tarihi: 10.11.2015) 

 

https://mining.cat.com/cda/files/3698004/7/Hauling_Systems.pdf
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Şekil 4.78. Kamyon seçim özellikleri ve hiyerarşik yapısı (Komljenovic and Kecojevic, 2006) 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

372 

 

4.8. YÜKLEYİCİLER 

4.8.1. Genel 

Yükleyiciler; kazı, yükleme ve görece kısa mesafeli taşıma işlemlerinde yararlanılan ön 

bölümüne bir kova monte edilmiş lastik tekerlekli ya da paletli traktörlerdir. Çok yönlülükleri 

sayesinde çok çeşitli madencilik uygulamasında yer alabilmektedirler. 

 

Yükleyiciler ilk olarak, kamyon yükleme ve malzeme taşıma kapasitesi kısıtlı olan paletli 

dozerlere yapılan eklemeler ile geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde paletli yükleyiciler en 

fazla 4 m³ kova kapasitesine sahipken, madencilik uygulamalarında tercih edilen +4 m³ 

kapasiteli lastik tekerlekli ve eklemli yükleyiciler sürekli geliştirilmekte olup taşıma 

kapasiteleri 73 tona varan birimler, maden ocaklarında çalışmaktadır. Ancak büyük boyutlu 

yükleyiciler, orta-zor kazı koşullarını aşmamak üzere piyasadaki büyük kapasiteli kamyonları 

yüklemede birincil üretim araçları olarak kullanılmaktadır. 

 

Tasarım açısından kova bağlantı mekanizması dışında paletli dozerlere benzeyen görece 

küçük kapasiteli paletli yükleyiciler, açık işletmelerde nadiren kullanılmaktadır. Diğer yandan 

lastik tekerlekli yükleyiciler aşağıdaki temel tasarım parametreleri bakımından benzerlik 

göstermektedir. 

a) Eklemli iskelet (70° - 90° dönüş) 

b) Dört tekerlekten çekiş 

c) Bir ya da iki dizel motor 

d) Mekanik ya da elektrikli aktarma organları 

e) 40 m³’e kadar kova kapasitesi 

4.8.2. Temel İşlemler 

Eklemli iskelet ile lastik tekerlekli yürüme düzeni makineye yüksek bir hareketlilik ve 

manevra yeteneği vermektedir. Yükleyiciler ile doğrudan taşıma önemli ölçüde yükleme-

taşıma mesafesi gerektirirken, kamyon yükleme için genelde çok kısa mesafeler yeterli 

olmaktadır. Bir yükleme döngüsü aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır (Şekil 4.79). 

 Makine, kovasını, itme kaynaklı batırma hareketi, kepçe yönlendirme ve kaldırma 

deviniminin bir birleşimi ile yüklemektedir. Batırma ve kaldırma hareketleri, kova 

kesici ağzının yığın önünde konumlandırılmasına, kesici dişlerin batmasına ve kova 

dolacak şekilde belirli kalınlıkta düşey bir dilimin alınmasına imkân sağlamaktadır. 
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Yükün dökülmesini engellemek için kova, yığından çıktığında tamamen yukarıya 

bakacak şekilde tutulmaktadır. 

 Dönüş alanını küçültmek için yükleyici, bir ‘Y’ dönüşüyle geri yürümekte ve 

sonrasında yüklenecek kamyon ya da besleme hunisi (hopper) yönüne ilerlemektedir. 

Taşıma mesafesi kısa olduğunda kova, dökmeye hazırlanmak amacıyla en yüksek 

konumuna getirilirken, daha uzun taşıma mesafelerinde makinenin en dengeli 

konumuna ulaşmak için zemini sıyıracak şekilde alçaltılmaktadır. 

 Yükleyici durup, döküm için konumlandığında kova hafifçe ileri itilmekte ve aşağıya 

çevrilmektedir. Böylece kova içindeki yük, yerçekimi etkisiyle kesici ağız üzerinden 

dökülmektedir. 

 Geri dönüş genellikle, daha yüksek hızda keskin bir ‘Y’ dönüşü sonrasında kovanın 

yığın ya da kazı yüzeyi topuğunda uygun bir noktaya konumlandırılmasından 

oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 4.79. Genel yükleyici-kamyon yükleme işlemi döngüsü (Martin vd., 1982) 

 

 

 

 

 

Doldurma 

Geri yürüme 

Boşaltma 

Kamyon 

veya 

Besleme 
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4.8.3. Kullanım Alanları 

Lastik tekerlekli yükleyiciler kazıcı, yükleyici ve taşıyıcı olarak hizmet verebilmekte, kısa 

taşıma mesafelerinde dozer, greyder ve kamyonlarla rekabet edebilmektedirler. Hızlı, 

hareketli ve çok yönlü olmaları sayesinde birçok maden uygulamasında 

kullanılabilmektedirler. 

 

Yükleyicilerin genellikle maden ocaklarında bulunan sert tabakalara oranla düşük kazı 

kuvvetine sahip olduğu düşünüldüğünden, daha çok kolay kazılabilen kayaçlar, kömür/cevher 

yükleme ve depolama işlemlerinde kullanılmaktadırlar. Ancak büyük boyutlu yükleyicilerin 

kazı ve koparma kuvvetleri de yüksek olduğundan daha zor kazılabilen formasyonlarda 

kullanılabilmektedirler. Yükleyicilerin kullanıldığı öncelikli uygulamalar aşağıda verilmiştir. 

 Organik toprağın yüklenmesi ya da taşınması 

 Kazı aynasından kömür/cevher yüklenmesi ya da taşınması 

 Yığından kömür/cevher yüklenmesi ya da taşınması 

 Artık ve döküntülerin yüklenmesi ya da taşınması 

 

Yükleyiciler kamyonlara, demiryolu vagonlarına ya da bantlı konveyörlere yükleme 

yapabilmektedir. Taşıma, en yüksek %12’lik eğimlere ve 308 m’ye kadar mesafelerde 

yapılabilmektedir. 

Diğer uygulamalar şunlardır: 

 Ocakta temizlik işleri 

 İri patarların kaldırılması 

 Yol bakımı ve kar temizleme 

 Doldurma (özel eklemeler ile) 

 Genel destek işleri 

4.8.4. Genel Özellikler 

Yükleyici tasarımı, gelişmiş yükleme ve taşıma yeteneklerine karşın, basittir. Temel 

fonksiyonlar aşağıda verilmiştir (Şekil 4.80). 
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 4 tekerden çekiş sistemi, direk tork dönüştürücüsü ya da elektrikli teker 

motorları 

 Kova kaldırma/indirme, hidrolik silindirler 

 Kova döndürme, hidrolik silindirler 

Genel makine özellikleri kısaca şöyle özetlenebilir: 

 Lastik tekerlekli donanım sayesinde yüksek yer değiştirme yeteneği ve yürüme 

hızı 

 Kova kapasitesi ile artan boşaltma yüksekliği ve erim uzunluğu 

 İyi tırmanma yeteneği 

 Göbekten mafsallı eklemli iskelet sayesinde kısa dönüş yarıçapı 

 Geniş tekerlekler sayesinde düşük zemin basıncı 

 Tek operatör gereksinimi 

 Orta derecede operatör yeteneği gereksinimi 

 Atölyede bakım yapılabilme kolaylığı 

 Diğer yükleme ekipmanlarına kıyasla daha düşük yatırım maliyeti 

 Kısa teslimat süresi (çok büyük kapasiteli birimlerde geçerli olmayabilir) 

 

 

Şekil 4.80. Yükleyici işlevleri ve güç kaynakları (Martin vd., 1982) 
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Yükleyicilerin diğer işletme özellikleri şunlardır: 

 Geniş ağızlı kova büyük parçaları işlemeye olanak tanımaktadır. 

 En az karışma ile seçimli kazı yapabilmektedir. 

 Yüksek koparma gücüne sahiptir (statik devrilme yükünün %80 - %150 arası). 

 Yardımcı/destek ekipman gerektirmemektedir. 

 Çalışma sırasında büyük miktarda toz oluşturmamaktadır. 

 Taşıma araçlarına kolaylıkla boşaltma yapabilmektedir (ancak geniş ağızlı 

kovalar dökülmeye yol açabilmektedir). 

 Orta yükseklikteki kademelerde iyi kova doldurma yeteneği bulunmaktadır. 

 Güç kazılabilir malzemede riperleme ya da patlatma gibi ön hazırlıktan sonra 

yükleme yapabilse de kötü patlatma sonucunda iri parçalar halinde kalan sert 

kayaçlarda kullanımları uygun olmayabilmektedir. 

 Çalışma bölgesinde kayda değer ölçüde manevra alanı gerekmektedir. 

 Islak, batan ya da balçıklaşmış zemin koşullarında kısıtlı performans 

sağlamaktadır. 

 Keskin köşeli ve aşındırıcı taşlardan oluşan çalışma zeminlerinde aşırı lastik 

yıpranması meydana gelmektedir. 

 Bütünleşik kova bağlantı mekanizmasının kısa olması kamyon veya huniye 

döküm yeteneğini kısıtlamaktadır. İşletme gereksinimlerini karşılamak için 

yükleyicilerin kazı ve boşaltma yükseklikleri özel tasarımlanmış uzun destek 

kolları kullanılarak artırılabilmektedir. Ancak makinenin kaldırma kapasitesinin 

artırılması aracın devrilmesine neden olabileceği için böylesi bir değişim 

taşınabilecek en büyük kova yükünü azaltacaktır. 

 Kovada taşınan malzemenin neden olduğu devirme momentinden ötürü 

yükleme ve taşıma pozisyonunda kısıtlı denge sağlayabilmektedir. 

 Manevra yaparken arkaya doğru nispeten zayıf görüş sahası bulunmaktadır. 

 Yüksek seviyede operatör yorgunluğu meydana gelmektedir. 
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4.8.5. Kullanım Uygulamaları 

Yükleyiciler doğrudan yükleme ile yükleme-ve-taşıma olmak üzere iki üretim uygulamasında 

kullanılabilmektedir. Bunlardan ilkindeki geleneksel yöntemde yükleyici birim tek bir 

kamyonla çalışırken ardışık döngüler ile kamyonu yüklemektedir. Benzer uygulama, kazı 

sahasına yakın konuşlanmış hareketli bir besleme hunisine yükleme yapılırken de 

gerçekleştirilebilmektedir. İki yükleyicinin çalışma döngülerinin çakışmayacak şekilde 

düzenlendiği ikinci uygulamada, yükleyicilerin birisi kamyonu yüklerken diğeri kova 

doldurma evresinde bulunacaktır. Bu sistemde yükleyicilerin eşzamanlandırılması ile kamyon 

ortalama yükleme süresi azaltılabilmektedir. Yükleyici adedinin kamyonu doldurmak için 

gerekli kepçe yüküyle eşleştirilebildiği durumlarda, yükleyici manevra gereksinimi ve 

beraberindeki dönüş süresini kısaltan zincirleme yükleme yöntemi uygulanabilmektedir. 

Burada kamyon dizi halinde bulunan yükleyicilerin önünden sıra ile geçerek 

doldurulmaktadır. Tüm bu yükleme seçenekleri Şekil 4.81’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.81. Kamyon yükleme seçenekleri (Martin vd., 1982) 
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Yükleyiciler aynı zamanda taşıyıcı işlevini de görebilmektedir (Şekil 4.82). Taşıma yörüngesi 

ocak ve işletme koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte işlemin ekonomikliği bakımından 

275 m’nin geçilmemesi önerilmektedir. Bu durumda, hareketli ya da portatif hunilere 

boşaltma için rampaların inşa edilmesi hem yükleyici için bir yavaşlama alanı sağlamakta 

hem de gerekli kova kaldırma yüksekliğini azaltmaktadır. Yükleyici ile taşıma yapma 

durumunda aşağıdaki hususların da göz önüne alınması gerekmektedir. 

 Taşıma sırasında ön lastiklere gelen yük dağılımını eşitlemek için kova içindeki 

malzemenin ortalanması gerekmektedir. 

 Taşıma sırasında yola malzeme dökülmesini en aza indirgemek için kova yukarı bakar 

durumuna getirilmelidir. 

 Taşıma yolları uygun biçimde korunmalı ve sürüş hızı, makine sarsıntısını ve 

dökülmeleri kontrol edecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 Kova, yükleyicinin dengesini korumak ve en uygun görüş mesafesini sağlamak için 

olabildiğince alçak; ancak yine de, bozuk yollarda yer temasını önlemek için yeterince 

yüksekte tutulmalıdır. 

 Yüksek sürüş hızı ve beraberinde oluşan sarsıntılar, lastik yanaklarının aşırı derecede 

bükülmesine ve lastikte bozulmaya neden olabilmektedir. Sarsıntıları azaltmak için 

lastik hava basıncı artırılabilmektedir. 

 Yüksek sürüş hızı verimliliği artırabilmekte ancak yakıt tüketimini ve makine 

yıpranmasını artırmakta, sürüş güvenliğine de olumsuz etkide bulunmaktadır. 

 Arka lastikler çalışma sırasında daha düşük aşınmaya maruz kaldıklarından ömürleri, 

genellikle, ön lastiklerden büyük ölçüde uzun olmaktadır. Ayrıca, kova ağız 

genişliğinin lastikler boyunca mesafeden kısa olduğu durumda lastik aşınması daha 

şiddetli olmaktadır. 

 Aşınmayı en aza indirgemek etmek için yükleyiciler, ön lastiklerine koruma zinciri 

kaplanarak çalıştırılmaktadır. Bu durumda düz lastiklerin kullanılması önerilmektedir.  

 Lastik maliyetleri, lastikleri düzenli olarak kontrol ederek, uygun lastik hava basıncını 

koruyarak, lastik kaplamasını mümkün oldukça değiştirerek, aşınma belirtilerini 

gözlemleyerek ve aşınmadan kaçınarak en aza indirilebilmektedir. 
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Şekil 4.82. Yükleyicinin genel yükleme-ve-taşıma işlem döngüsü (Martin vd., 1982) 

 

4.8.6. Tasarım Özellikleri 

Hemen tüm lastik tekerlekli yükleyiciler, aracın arka tarafında bulunan ve ağırlıkları ile kova 

yükünün devirme momentini karşılayarak, dengeleyen dizel motorlardan birincil güç kaynağı 

olarak yararlanmaktadır. Yükleyici iş döngüsünden en yüksek performansın elde edilebilmesi 

için tahrik sistemi ile hidrolik sistem arasında dengeli bir güç dağılımı sağlanmalıdır. Diğer 

yandan elektrikli tahrik sistemlerinde motor, bir AC jeneratörünü çalıştırmakta, burada 

üretilen güç her tekerlekteki DC motorlarına dağıtılmaktadır. Şekil 4.83 temel yükleyici 

bölümlerini, Şekil 4.84 ise yükleyici boyutlarını göstermektedir. 
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Şekil 4.83. Yükleyicinin bölümleri (Martin vd., 1982) 
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Şekil 4.84. Yükleyicinin boyutları (Martin vd., 1982) 

 

Yükleyici diferansiyelleri; kayma yapmayan patinajsız (non-spin), sınırlı kaymalı (limited-

slip) ve tork oranlamalı (torque proportioning) diferansiyeller olarak üçe ayrılmaktadır. Tork 

oranlamalı diferansiyel yüksek tutunmaya sahip yüzeylerde en etkili tip olup yüzey ile 

tekerlekler arasındaki tutunma katsayısı düştükçe, etkinliği azalmaktadır. Patinajsız 

diferansiyel, toplam dingil torkunu aksın yavaş hareket eden tekerine yönlendiren dış 

merkezli kumandalı bir diferansiyel türüdür. Diğer yandan sınırlı kaymalı diferansiyel ise 
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torku, aksın her iki tekerine ulaştırırken gelişmiş yol tutuşu sağlayan debriyaj tipi bir 

diferansiyeldir. 

 

Yükleyicilerde genel olarak, tümü de hava ya da hidrolik basınçla çalışabilen balata, kuru disk 

ve su soğutmalı disk tipi frenler kullanılmaktadır. Balatalı frenlerde genellikle balata değişimi 

için tekerlek göbeğinin çıkarılması gerekirken kuru disk frenlerde balatalar, aks demontajı 

olmaksızın değiştirilebilmekte olup balata ömrü daha uzun olabilmektedir. Sıvı soğutmalı disk 

frenleri kirlenmeye karşı korunduğundan fren bileşen ömürlerinin, aks revizyonları kadar 

uzun olması beklenebilmektedir. Bu tür frenlerin başlangıçtaki yüksek maliyetlerinin, ağır ve 

yıpratıcı çalışma ortamlarında ulaşılabilecek düşük bakım maliyetleri ile telafi edilebileceği 

öngörülmektedir. 

 

Yükleyici kovaları, ön lastikleri korumak için araçtan daha geniştir. Bu boyut, bir yandan 

kovayı benzer kazı makinelerinin görece dar kovalarına göre yapısal olarak daha zayıf hale 

getirirken diğer yandan kesici ağza uygulanabilecek birim koparma kuvvetini de bir dereceye 

kadar sınırlamaktadır. Ayrıca, en büyük kova taşıma yükünü elde edebilmek için ölü 

kütlesinin de en aza indirgenme gerekliliği, diğer bir tasarım kısıtı olarak belirmektedir. 

 

Yükleyici kovaları, çalışılacak materyalin yaklaşık kütlesi ile aracın kaldırma yeteneğini 

eşleştirecek şekilde boyutlandırılmaktadır. Genel olarak üç kova tipi mevcuttur; hafif iş, genel 

kullanım ve kaya. İlk ikisi genellikle dişler olmaksızın düz kesici ağza, kaya tipi kova ise 

dişlerle donatılmış kürek şeklinde kesici ağza sahiptir (Şekil 4.85). Kesici ağız üzerine monte 

edilen diş adedi ve boyutları kazı koşullarına bağlı olarak belirlenmektedir. Yükleyicilerde 

yandan ve arkadan boşaltma yapabilen kovalar mevcut olsa da çalışmanın karmaşıklığı ve 

ekstra kütleleri nedeniyle üretim faaliyetlerinde nadiren kullanılmaktadırlar. 

 

Normal bir çalışma döngüsünde yükleyici operatörü, kovayı doldurduktan sonra boşaltma için 

en uygun konumlanma manevrasına yoğunlaşırken, benzer şekilde, boşaltma sonrasında da 

kovayı yeniden doldurmak için en uygun yükleme pozisyonuna yönelmektedir. Makine 

döngüsündeki bu evreler arasında kovanın konumlandırılması, operatörün başlattığı herhangi 

bir hidrolik hareketin otomatik olarak tamamlanması ile yapılabilmektedir. Kova boşaltma 

yüksekliğine ulaştığında hareket, ayarlanabilir bir ‘kaldırma otomatiği’ ile 

sonlandırılabilmekte; kova en uç noktaya ulaştığında hareket, ‘boşaltma otomatiği’ ile 

bitirilebilmekte ve kova zemin seviyesine indirilirken ‘kazıya dönüş otomatiği’ ile belirli bir 
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noktada kalması sağlanabilmektedir. Bu gibi özellikler döngüyü oluşturan evrelerin süresini, 

operatör yorgunluğunu ve makine yıpranmasını etkin biçimde azaltabilmektedir. 

 

 

Şekil 4.85. Yükleyici kovası (Martin vd., 1982) 

 

Bazı yükleyicilerde operatör kabini eklem mafsalının ön tarafına, diğerlerinde ise arka 

tarafına yerleştirilmiştir. Öndeki kabin kova ve çevresinin görünürlüğünü artırmakta, 

operatörü motor titreşimi, sıcaklık ve gürültüden korumaktadır. Ancak operatör bu konumda 

manevra yaparken, arka taraftaki perspektif sürekli değişmektedir. Günümüzde çoğu 

yükleyicinin operatör kabini arka bölümde bulunmaktadır. 

4.8.7 Seçim Ölçütleri 

Saha koşulları ile işletme gereksinimlerinin kullanılması düşünülen yükleyici ile ilişkisi 

aşağıda özetlenmiştir: 

 İşletme planı (aracın yalnızca yüklemede ya da yükleme-taşıma modunda çalışması) 

 Üretim (yükleyici döngüsü ve kapasitesi) 

 Kazı koşulları (makine gücü, kova tipi ve tasarımı, gerekli koparma kuvvetleri, 

çalışma yüksekliği ve yükleyicinin teçhiz edilmesi gereken balast kütlesi) 

 Malzeme özellikleri ve yoğunluğu (yükleyici kaldırma kapasitesi) 
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 Manevra alanı ve zemin koşulları (lastik seçimi ve dönüş yarıçapı) 

 İklimsel koşullar ve rakım (motor gücü ve yol tutuş koşulları) 

 Taşıma yolu koşulları (en yüksek seyir hızı ve lastik seçimi) 

 Kamyon ya da besleme hunisi yüksekliği ve ağız genişliği (yükleyici boşaltma 

yüksekliği, yatay erim ve boşaltma özellikleri) 

 Makine yapısı 

- Mekanik ya da elektronik 

- Sağlamlık ve güvenilirlik 

- Servis gereksinimleri 

- Bakım için ulaşım kolaylığı 

 

Yükleyicilerin, özellikle küçük kapasitelerde görece düşük yatırım maliyetine sahip 

olmalarından ötürü, işletmede talep edilen ortalama üretim tonajlarını garantiye almak için 

hesaplanandan daha büyük kapasitede seçilmeleri önerilmektedir. Diğer yandan hemen tüm 

ekipman üreticileri, verilen koşullar için benzer uygulamalardaki deneyimlerine dayalı olarak 

yetkin teknik personelleri tarafından hazırlanan üretim ve maliyet tahminleri sağlamaktadır. 

Ancak detaylı saha koşullarıyla ilişkilendirilmeyen ve makine performans özellikleriyle 

eşleştirilmeyen tahmini değerlerin, genellikle, işletme ömrü boyunca saha koşullarını temsil 

eden ortalama veriye dayalı olacağı, ‘ortalama’lardaki saçılımın yıllar ve bölgeler bazında 

düzeltme faktörleri ile işlenmesi ve yorumlanması gerekliliği mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Çünkü özellikle maliyetler, zaman ve genellemeleri tehlikeli hale getiren ekonomik koşullar 

altında, bölgesel olarak büyük değişkenlik gösterebilmektedir. Bu hesaplamalara dâhil olan 

üretim faktörlerinin bazıları şunlardır: 

 Malzeme yoğunluğu 

 Kova genişliği 

 Makine taşıma kapasitesi 

 Kazı koşulları 

 Yükleme düzenlemeleri (rötarlar dâhil) 

 Taşımada: 

- Yol segmentleri 

- Yuvarlanma dirençleri 

- Taşıma mesafesi 

- En yüksek seyir hızları 
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 Çalışma verimliliği 

 Çalışma programı 

 

Bu hesaplamalara dâhil olan maliyet faktörlerinin bazıları şunlardır: 

 Satın alma bedeli 

 Hurda değeri 

 Makine ömrü 

 Faiz 

 Sigorta 

 Vergiler 

 Yakıt tüketimi 

 Yağlama, yağlar, gres yağları, filtreler vb. 

 Operatör ücretleri 

 Lastik masrafları 

 Kesici ağız bedeli 

 Bakım-onarım 
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4.9. SKREYPERLER 

4.9.1. Giriş 

Traktör-skreyper birimleri paletli veya lastik tekerlekli bir traktör (çekici) ve buna bir bağlantı 

elemanı ile birleştirilmiş tekerlekli bir skreyperden oluşmaktadır. Lastik tekerlekli çekici ve 

skreyper bir ya da iki dingile sahip olabilir. Yaygın olan tip; motorun, tek dingilli çekicinin ön 

tarafında bulunduğu ve skreyper dingilinin de teknenin arka tarafında yer aldığı modeldir 

(Hays, 1990). Bu tip skreyperler elverişsiz eğimleri tırmanabilmekte, kötü zemin koşullarında 

nakliyat yapabilmekte ve küçük dönüş yarıçapına sahip bulunmaktadır. 

 

Traktör-skreyperler, çekici birim üzerinde bulunan bir dizel motoru ya da birisi çekici, diğeri 

de skreyperin arka tarafına yerleştirilen iki dizel motoru ile güçlendirilmişlerdir. Çift motorlu 

ya da çekici birimde tek dingil bulunan tandem tahrikli skreyperler, brüt araç kütlesinin 

(GVW) tümünün çekici dingillere dağıtılmasından dolayı en büyük çekiş gücünü 

sağlamaktadırlar. 

 

Traktör-skreyperler çekilerek, itilerek ya da kendi kendini yükleyecek şekilde 

tasarımlanmışlardır. Çekilerek yüklenen skreyperlerde çekiş gücü, paletli veya lastik 

tekerlekli bir traktör kullanılarak sağlanmaktadır. Geleneksel skreyperlerin verimli biçimde 

itilerek yüklenmesi için ise paletli veya lastik tekerlekli bir itici dozer gerekmektedir. Bu 

skreyperler tek veya ardışık-güçlendirilmeli olabilmektedir. Geleneksel tipte çift motorlu iki 

skreyper, birlikte, itiş-çekiş düzeninde yükleme yapabilmektedirler. Önce, arkada bulunan 

skreyperin itişi yardımıyla öndeki birim yüklenmekte, daha sonra da bu birimin çekiş gücü 

yardımıyla arkadaki skreyper yüklenmektedir. Kendini yükleyen skreyperlerde malzemenin 

tekne içerisine alınmasını kolaylaştıran bir burgu ya da elevatör mekanizması bulunmaktadır. 

Çeşitli traktör-skreyper tipleri Şekil 4.86’da gösterilmektedir. 

 

Tekerlekli skreyperlerin iki tipi bulunmaktadır; paletli traktörler tarafından itilerek 

yüklenenler ve bütünleşik, merdiven tipi bir elevatör yardımıyla kendisini yükleyenler. 

Skreyper; iki ya da üç dingilli olarak tasarımlanmakla birlikte, iki dingilli olanlar daha yaygın 

görülmektedir. İtilerek yüklenen skreyperler belirli koşullar altında kendilerini 

yükleyebilmektedirler. Bu koşullardan ilki, skreyperin yeni bir yarma (slot) kazısını yüksek 

eğimde aşağı doğru yapmasıdır. Bu durumda yükleme işlemi “buldozerleme ve yükleme” 

olarak tanımlanmaktadır. Diğer koşul; tüm tekerleklerden tahrikli bir skreyperin yüklenmesi 
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sırasında olmakta ve malzemenin uygun olması koşuluyla skreyper, normal yükün ’ünü 

alabilmektedir. Her iki durumda da normalde itilerek yüklenen skreyper, tam yükten daha az 

yük almaktadır (Church, 1981). 

 

 

Şekil 4.86. Traktör-skreyper tipleri 

 

Orta-sert dayanıma sahip çoğu kayaç, zemin hazırlığı işlemlerinden sonra, bloklu yapıya 

dönüşmekte ve traktör-skreyperler tarafından yüklenmek için elverişsiz hale gelmektedir. 

Büyük üretim kapasitesine ulaşabilen ve yüksek hareket kabiliyetine sahip olan skreyperler; 

açık ocaklarda, esas olarak doldurma-taşıma işlemi ile sınırlı olmakla birlikte, patlatma ve 

riperleme sonrasında iyi parçalanabilen kireçtaşı vb. orta sertlikteki kayaçlarda da, belirli bir 

sınıra kadar, kullanılabilmektedir. 

 

Aralarında 70 m³ silme kapasiteli olan tasarım önerilerinin de bulunduğu birçok model 

olmasına karşın en popüler skreyperlerin silme kapasiteleri, 15 m³ - 34 m³ arasında 

bulunmaktadır (Hays, 1990). 
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4.9.2. Skreyper Türleri 

4.9.2.1. Paletli Traktör Tarafından Çekilen Skreyperler 

Bu araçlar aşağıda verilen çalışma koşulları altında iyi çalışmaktadırlar: 

i. İçinde büyük ve sert, aşındırıcı kayaçların çoğunlukta olduğu kaya-toprak karışımı 

ii. Engebeli arazide yarma açmak gibi eğimli nakliye yolları yapımı 

iii. Tek yönlü 305 m’den daha kısa nakliye mesafeleri 

iv. İklim koşullarından dolayı üzerinde, kendinden tahrikli tekerlekli skreyperler 

tarafından bakımı zor olan derin izler bulunan kötü nakliye yolları 

v. Sürekli yağmur, kar ve buza yol açan kötü iklim koşulları 

 

Bunların yanında römork tipi yandan boşaltmalı tipteki skreyperler de yukarıda belirtilen 

koşullar altında çalışabilmektedirler (Şekil 4.87). Ancak römorkun freni olmadığından, %-

7’den daha dik eğimlerde dikkatli olunması gerektiği belirtilmektedir. Römork ağırlığından 

kaynaklanan eğim aşağı kuvvetin yuvarlanma direncini aştığı durumlarda römork, rahatlıkla 

çekiciyi ezebilmektedir. Böyle bir durumun meydana gelme olasılığı olduğunda operatörün, 

skreyper teknesini zemine alçaltarak, yükleme plakasının zeminle temasını sağlaması ve 

böylece yavaşlamaya destek sağlaması gerekliliği vurgulanmaktadır. 

 

 

Şekil 4.87. Römork tipi skreyper (www.heavymachineryinfo.com; erişim tarihi: 18.10.2015) 

 

4.9.2.2. Geleneksel Tek Motorlu Skreyperler 

Mevcut dört ana skreyper tipi arasında, tek motorlu geleneksel skreyper, en geniş ekonomik 

çalışma aralığına sahip olan tip olarak bilinmektedir. Yükleme için, çok kolay kazı ve eğim 

aşağı doldurma koşulları haricinde bir itici gerekmektedir. Yükleme işleminden sonra 

http://www.heavymachineryinfo.com/
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skreyper, itici tarafından seyir hızına erişmesi için hızlandırılmaktadır. Ancak geleneksel 

tipteki skreyperler; yüke karşı yüksek eğimli yol bölümlerinin, yüksek yuvarlanma 

dirençlerinin, kötü zemin koşullarının veya kısa nakliyat mesafelerinin bulunduğu 

çevrimlerde fazla kullanışlı olmamaktadırlar. 

 

Geleneksel tek motorlu skreyperler, bir veya daha fazla paletli dozer tarafından itildiklerinde 

kazılabilirliği zor olan malzemeleri yükleyebilmektedir. Bu itme kuvveti, genellikle, skreyper 

anma yükünün kg’ı başına 1 kgf – 2 kgf arasında değişmektedir. Geleneksel tek motorlu 

skreyperler oldukça iyi eğim tırmanma kabiliyetine sahip olacak şekilde tasarımlanmışlardır 

(182 kg/kW – 243 kg/kW). Bu tip skreyperler brüt kütlenin %50 - %55 kadarı çekici dingile 

geldiğinden dolayı, ortalama bir çekiş gücüne sahiptirler (Şekil 4.88). 

 

Bu tip skreyperler, anma yükünün brüt araç kütlesine oranı açısından en verimli tiplerdir ve 

bu oran %45 civarındadır. Geleneksel tek motorlu skreyperlerin temel avantajları; kısa 

yükleme süresi, geniş bir yelpazedeki malzemelerin yüklenebilmesi ve makul bir makine 

kütlesine sahip olmalarıdır. Asal dezavantajları ise skreyperler ile çalıştığında eş 

zamanlamaya gereksinim duyulan iticilere ihtiyaç duyulmasıdır. Geleneksel tek motorlu 

skreyperler, görece düz profile sahip orta-uzun mesafeli nakliyatta en iyi performansı 

sağlamaktadırlar. 

 

 

Şekil 4.88. Tek motorlu skreyper (www.heavyequipment.com; erişim tarihi: 18.10.2015) 

 

4.9.2.3. Geleneksel Çift Motorlu Skreyperler 

Tandem skreyperler, dik eğimlere ve yüksek yuvarlanma dirençlerine sahip ortamlarda uygun 

çekiş gücü ve yüksek güç/ağırlık oranı değerleri sağlayabilen, tüm dingillerden (ön ve arka) 

http://www.heavyequipment.com/
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çekişli makinelerdir. Dolayısıyla bu tipler, diğer modellerin kullanılamayacağı çamurlu 

bölgelerde, sıkıştırılmamış ve ıslak harmanlara döküm işlerinde uygun olmaktadır. Normal 

çalışma koşulları altında bir iticiye gereksinim duysalar da, kendi başlarına teknelerinin belirli 

bir bölümünü doldurabilmektedirler. Eğim aşağı yüklemede ise tam olarak 

yüklenebilmektedirler (Hays, 1990). 

 

Geleneksel çift motorlu skreyperler, paletli dozerler tarafından itildiklerinde, tek motorlu 

skreyperler ile aynı malzemeyi yükleyebilirler. Ancak iki skreyper itiş–çekiş düzeninde 

kullanıldığında, kolay kazılabilen malzeme ile sınırlı olmaktadırlar (Şekil 4.89). Geleneksel 

çift motorlu skreyperlerin eğim tırmanma kabiliyeti mükemmeldir (122 kg/kW – 281 kg/kW). 

Bu özelliklerinden dolayı tek motorlu skreyperlerden daha yüksek hızda nakliyat 

yapabilmekte, aracın tüm ağırlığı çekici dingillere dağıtıldığından mümkün olan en yüksek 

çekiş elde edilmekte ve diferansiyel kilidi ile teçhiz edildiklerinden herhangi bir tekerin 

patinaj yapma olasılığı da bulunmamaktadır. Ek tahrik düzeninden dolayı bu modellerin net 

araç kütlesi (NVW), eşit anma yükü için, tek motorlu skreyperlerden daha fazla olmakta ve bu 

yüzden taşınan yük brüt araç kütlesinin daha küçük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Geleneksel 

çift motorlu skreyperlerin temel avantajları; itici dozer(ler) kullanıldığında geniş bir 

yelpazedeki malzemenin yüklenebilmesi, mükemmel eğim tırmanma kabiliyeti ve çekiş, kısa 

yükleme süresi ile itici dozer kullanılmadığında itiş-çekiş düzeninde yükleme yapılabilmesi 

gibi üretimde artışla sonuçlanabilen avantajlar olarak sıralanmaktadır. Temel dezavantajları 

ise yatırım ve işletme maliyetinde yükselme ile sonuçlanan makine kütlesindeki artıştır. Bu 

skreyperler; kötü zemin koşulları, yüksek eğimler ile kısa-orta nakliyat mesafelerinde en 

yüksek performansı göstermektedir. 

 

 

Şekil 4.89. Tandem skreyperler itiş-çekiş düzeninde çalışırken 
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4.9.2.4. Kendinden Yüklemeli Skreyperler 

Kendinden yüklemeli skreyperler sadece kolay kazılabilen malzemede çalışabilmektedir. 

Elevatörlü skreyperler; bitkisel toprak, kum ve içinde kaya bulunmayan çakıl gibi 

malzemeleri yükleyebilmektedir (Şekil 4.90). Burgu tipi skreyperler yüklenebilen malzeme 

yelpazesini genişletmiş ve riperlenmiş kömür naklinde de kullanılmaktadır. Kendinden 

yüklemeli skreyperlerin; kötü zemin koşulları, yüksek eğimler ve uzun nakliyat mesafelerinde 

kullanılabilmesi, makinenin tek veya çift motor ile teçhiz edilmiş olmasına bağlı 

bulunmaktadır. Ancak eşit anma yükü için net araç kütlesi, ekipmanın yükleme mekanizması 

ile değiştirilen tasarımından dolayı artmıştır. Temel avantajları, yükleme sırasında dozer veya 

ikinci bir skreyper yardımı olmadan çalışabilmeleridir. Başlıca dezavantajları ise, uzun 

yükleme süresi, sınırlı malzemede çalışabilmeleri ve artan makine kütlesidir. 

 

 

Şekil 4.90. Elevatörlü skreyper (http://www.plantminer.com.au; erişim tarihi: 18.10.2015) 

 

Elevatörlü skreyperler, kendilerini yükleyebilmekte ve iticilerin arkasında bir kuyruğun 

oluştuğu kısa-orta mesafeli nakliyat işlemlerine ideal olarak uyum sağlamaktadırlar. Yüksek 

yuvarlanma direncine sahip dik eğimlerde de başarıyla kullanılabilmektedirler. Ancak bu 

modeller, ıslak ve yapışkan malzeme ile içerisinde +200 mm boyutlarında taş parçaları 

bulunan malzeme için uygun olmamaktadır. Kendi başına çalışabilme özelliğinden dolayı 

elevatörlü skreyperler, seçimli kazı ya da küçük filoların gerektiği operasyonlar için ideal 

makinelerdir. Elevatör kanatçıklarının yükleme sırasındaki hareketleri malzemenin 

http://www.plantminer.com.au/
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parçalanması ve karıştırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca silolara döküm yapmak diğer 

skreyperlerden daha kolay olmaktadır. 

 

Burgu-tipi skreyperler, geleneksel itiş-çekiş tipi elevatörlü rakiplerine alternatif olabilen ve 

kendilerini yükleme özelliği bulunan makinelerdir. Teknenin orta kısmında bulunan burgu, 

malzeme taban plakası ağzı üzerinden içeriye doğru aktıkça, dönerek malzemeyi teknenin 

diğer kısımlarına aktarmaktadır. 

 

Burgu-tipi skreyperler; kısa yükleme mesafesi, mükemmel malzeme boşaltma özelliği, 

nakliyat sırasında tekneden çok az malzeme dökülmesi ve daha uzun lastik hizmet ömrü ile 

çok geniş bir aralıkta bulunan malzeme için uygun olmaktadır. Ancak içerisinde +300 mm 

boyutlarında taş parçaları bulunan malzeme nakliyatında kullanılamamaktadırlar (Hays, 

1990). 

 

4.9.3. Skreyper Tasarımı 

Geleneksel bir skreyper; kutu şeklinde bir tekne (bowl), ön kapak (apron) ve malzemeyi 

tekneden boşaltan itici bir mekanizmaya (ejector) sahiptir. Tekne tabanı merkezden ikiye 

ayrılmış olup, ön parçaya bir kesme plakası (cutting edge) monte edilmiştir. Teknenin ön 

yüzeyini oluşturan ön kapak, tekne boş iken ve yükleme yapılırken açık, nakliyat esnasında 

ise kapalı tutulmaktadır. Teknenin arka tarafını oluşturan itici ise malzemeyi tekneden dışarı 

doğru itmektedir. Bu düzenleme Şekil 4.91’de verilmektedir. 

 

Elevatörlü skreyperlerde ön kapak görevini, üzerine kanatçıkların monte edildiği zincirli bir 

elevatör üstlenmektedir. Alt kısmı kesme plakasının hemen yanına konumlandırılan elevatör; 

geriye, tekne içine ve yukarıya doğru eğimlidir. Kanatçıklar malzemeyi kazarak tekne 

içerisine doğru naklederken boşaltma, genellikle teknenin durağan haldeki iticiye doğru geri 

hareketi ile başlamaktadır. Burada amaç elevatör ile kesme plakası arasında boş bir bölge 

oluşturmaktır. Daha sonra itici boşaltma işlemini tamamlamak için ileriye doğru hareket 

etmektedir (Hays, 1990). 

 

Çekici tekerleklere güç ileten tahrik mekanizması; yüksek devirli dizel motorlar, tork 

dönüştürücü, otomatik vites kutusu, diferansiyel ve nihai dişlilerden oluşmaktadır. 

Diferansiyel, patinaj önleyici (nonspin) ve kilitli (locking) tasarımda yapılabilmektedir. 
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Şekil 4.91. Motorlu skreyperlerin tekne, ön kapak ve itici plaka mekanizmaları 

 

Motorlu skreyperler; hizmet, acil durum ve park freni donanımına sahip bulunmakta olup 

genellikle hidrolik ya da havalı mekanik frenler veya retarderlar ya da retarder destekli frenler 

ile yavaşlatılabilmektedir. Modern taşıyıcılarda retarderlar aktarma topluluğunun bir 

parçasıdır. Bunlar, basit olarak, bir mil çevresine monte edilmiş ve bir yağ kutusu içinde 

dönen dinamik frenleme araçlarıdır. Kutunun yağ dolu olması pedal çemberini yavaşlatmakta 

ve milin frenlenmesini sağlamaktadır. Güç iletim mekanizması boyunca uzanan mil ise 

tekerlekleri frenlemektedir. Yağda meydana gelen sıcaklık artışı, retarderin soğutma sistemi 

tarafından dağıtılmaktadır (Church, 1981). 
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Motorlu skreyperlerde radyal ya da çapraz katlı (bias) lastikler kullanılmaktadır. Bunlar 

genellikle geniş çekiş tabanlı (E-2) ya da kaya tipi (E-3) lastiklerdir. 

4.9.4. Skreyper Çevrim Süresi ve Üretim Hesaplamalarına Yönelik Bilgiler 

4.9.4.1. İtilerek Yüklenen Skreyperler 

Çekiş ve zemine batma problemlerine yol açan dik nakliye yolları ya da yumuşak zemin 

koşullarında tandem motorlu ve tüm tekerleklerden çekişli skreyperlerin kullanımı uygun 

olmaktadır. 

4.9.4.2. Kendinden Yüklemeli Skreyperler 

Bu tip skreyperler, yumuşak topraktan riperlenmiş, oldukça ayrışmış ve iyi parçalanmış 

yumuşak kayaçlara kadar birçok malzeme için uygun olup, içinde büyük parçaların 

bulunduğu orta derecede ayrışmış kayaçlar için uygun değildir. Çünkü yapısı gereği elevatör, 

büyük boyutlu taş ve kayaçları yükleyememektedir. 

Kendinden yüklemeli skreyperlerin itilerek yüklenen skreyperlere üstünlükleri şunlardır: 

a) Yükleme, bir itici traktöre gerek duyulmadan yapılmaktadır. 

b) Destek aracına gereksinim duymadan herhangi bir alanda çalışabilirler. Bu yetenek, 

çok sayıda ve dağınık çalışma bölgelerinin olması durumunda önemlidir. 

c) Kaba ve ince son düzeltme işlemlerinde de kullanılabilirler. 

Dezavantajları: 

a) Özellikle kayaçlı malzemede çalıştığında, elevatörde oluşan yıpranma dolayısıyla daha 

fazla bakım gerektirmektedir. 

b) Tüm kayaç-toprak formasyonlarını yükleyememektedir. Bu sınırlama, çalışılan 

bölgede farklı ayrışma derecesine sahip malzeme ile karşılaşıldığında maliyetli 

olmaktadır. 

4.9.4.3. Motorlu skreyper çevrim süresi 

Motorlu skreyperin çevrim süresi, sabit ve değişken kısımlardan oluşmaktadır. Sabit kısım; 

dolma, boşalma, bekleme ve gecikme sürelerini kapsarken değişken kısım, taşıma ve dönüş 

elemanlarına sahiptir. Üretim ise taşınan yük ve ortalama çevrim süresine bağlıdır. İtici(ler)in 

gerekli olduğu durumda, uygun itme kuvveti sağlayabilmek için, skreyper filosu ile itici(ler) 

eşleştirilmelidir. 
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Skreyper dolma süresi birçok değişkene bağlıdır. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir: 

a) Skreyperin boyutu ve özelliği 

b) Malzeme özellikleri 

c) Dolma bölgesindeki çalışma koşulları 

d) Eğim (Yokuş aşağı itilen skreyperlerde doldurma süresi kısalmaktadır) 

e) Operatör tecrübesi 

f) İtici traktör(ler)in gücü 

 

Çizelge 4.10, çeşitli skreyper tipleri için çalışma koşullarına bağlı olarak dolma sürelerini 

vermektedir. Dolma süresi skreyper operasyonunun ekonomisi için en aza indirgenmelidir. 

 

İmalatçı firmalar, taşıma ve dönüşte, çeşitli skreyper tipleri için toplam direncin fonksiyonu 

olarak mesafe-süre grafikleri hazırlamaktadırlar. Bu grafikler, basit profillere sahip olan 

nakliyat yolları için ortalama seyahat sürelerini hesaplamada kullanılabilmektedirler. Eğim 

aşağı veya elverişli eğimler ile dönemeçlerde hız sınırlaması gibi çalışma kısıtları 

gerekebilmektedir. 

 

Çizelge 4.10. Motorlu skreyperlerin dolma süreleri (Hays, 1990). 

 Dolma süresi, dak 

 Elverişli Ortalama Elverişsiz 

Geleneksel, (itilerek yüklenen)    

     Tek motorlu 0,40 0,70 1,00 

     Çift motorlu 0,35 0,60 0,90 

Geleneksel, (itiş-çekiş)    

     Çift motorlu* 0,60 0,90 1,50 

Elevatörlü    

     Tek motorlu 0,60 0,90 1,30 

     Çift motorlu 0,45 0,70 1,00 

* Her iki skreyperin toplam dolma süresi 

 

Motorlu skreyperler, ağırlık merkezleri zemine yakın olduğundan, duraylılık açısından iyi bir 

profil çizmektedirler. Ancak belden kırmalı olan bu araçlar, belirli çalışma koşulları altında 

kontrolden çıkarak, römorkun bağımsız hareket etme eğilimine girdiği oldukça tehlikeli 

“çakı” hareketi de yapabilmektedirler. 
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Boşaltma süresi, skreyperin manevra ve tekne boşaltma sürelerini içermektedir. Bu süre de; 

skreyper tipine, malzeme özelliklerine, zemin koşullarına ve çalışma şartlarına bağlı 

bulunmaktadır. Çeşitli skreyperlerin boşaltma süreleri Çizelge 4.11’de verilmektedir. 

Malzeme, genellikle, hızı düşürmeyecek ve skreyper tarafından düzeltilebilecek kadar ince 

katlar halinde serilmektedir. 

 

Çizelge 4.11. Motorlu skreyperlerin boşaltma süreleri (Hays, 1990). 

 Boşaltma süresi, dak 

 Elverişli Ortalama Elverişsiz 

Geleneksel    

     Tek motorlu 0,30 0,60 1,00 

     Çift motorlu 0,30 0,50 0,90 

Elevatörlü    

     Tek motorlu 0,40 0,70 1,10 

     Çift motorlu 0,30 0,60 1,00 

 

Bekleme süresi skreyperin dolma bölgesinde ya da harmanda bir iticinin yardımını beklediği 

durumlarda ortaya çıkmaktadır. Beklemeye yol açan nedenler; yetersiz sayıda itici bulunması, 

uzun veya değişken yükleme süreleri ile son bulan elverişsiz itme kuvvetleri, farklı 

performans karakteristiklerine sahip farklı skreyperler, kötü hava koşulları ile çevrim 

süresinde değişikliğe yol açan operatör farklılığı olmaktadır. 

 

Gecikme süreleri ise; ne zaman meydana geleceği ve süresi tahmin edilemeyen değişken 

gecikmeleri içermektedir. Bunlar arasında nakliye yolu bakımı, yükleme bölgesi ile harmanda 

yapılan hazırlıklar, operatör dinlenme duruşları vb. bulunmaktadır. 

4.9.4.4. İtici çevrim süresi 

İtici çevrim süresi; skreyperin itilerek yüklenmesi, hızlandırılarak kazı alanından dışarıya 

çıkartılması, diğer bir skreyper için geri dönülmesi, manevra yapılması, beklenmesi ve 

gecikmelerden oluşmaktadır. İtici yükleme süresi, skreyper dolma süresine eşittir. 

Hızlandırarak itme (boost) süresi genellikle, 4 s – 11 s arasındadır. Geri dönüş ve manevra 

süreleri itme düzenine bağlı olarak değişmektedir. Yaygın olarak uygulanan üç itme düzeni 

Şekil 4.92’de gösterilmektedir. Burada, iticinin ters yönde hareket edip, tekrar kazı alanı 

başına dönmesi gereken tek düzenin geriye dönerek yükleme metodu olduğuna dikkat 

edilmelidir. 
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a) Kısa ve geniş yükleme bölgelerinde uygulanan en basit yöntem olan geriye dönerek 

yükleme (back-track loading) metodu. 

b) Uzun ve dar yükleme bölgeleri için zincirleme yükleme (chain loading) metodu. 

c) Farklı yönlere giden skreyperlerin bulunduğu uzun kazı alanları için mekik (shuttle 

loading) metodu. 

 

 

Şekil 4.92. Motorlu skreyperlerin yüklenme düzenleri 

 

Bekleme ve gecikme süreleri hariç tutularak, çeşitli itme düzenlerine ait çevrim süreleri 

Çizelge 4.12’de verilmektedir. Bekleme süresi, iticinin bir skreyperi beklediği zaman 

meydana gelmekte ve nedenleri arasında; yetersiz sayıda skreyper bulunması, farklı 

performans karakteristiklerine sahip farklı skreyperlerin bulunduğu filolar, kötü hava koşulları 

vb. bulunmaktadır. Gecikme süresi kazı alanı hazırlığı, operatör dinlenme molası vb. 
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değişkenlerden oluşmaktadır. Çoğu durumda bekleme süresi, kazı alanı hazırlığı ve gecikme 

süresinin azaltılması için harcanmaktadır. 

 

Çizelge 4.12. İticilerin gecikme veya bekleme olmaksızın çevrim süreleri (Church, 1981) 

 İtici çevrim süresi, dak 

 Elverişli Ortalama Elverişsiz 

İtici çalışma düzeni    

   Geriye dönerek yükleme 0,75 1,25 1,80 

   Zincirleme yükleme 0,60 0,95 1,40 

   Mekik yükleme 0,60 0,95 1,40 

 

Bir itici ile çalışabilecek teorik skreyper adedi, Np, aşağıda verilmektedir. 

 

pc

sc
p

t

t
N   

 

Burada: 

tsc: skreyperin toplam teorik çevrim süresi, dak (bekleme olmaksızın) 

tpc: İticinin toplam teorik çevrim süresi, dak (bekleme olmaksızın) 

 

  



Temel Madencilik Bilgileri 

399 

 

4.10. DOZERLER 

4.10.1. Giriş 

Madencilikte ilk kullanılmaya başlanan ekipmanlardan olan dozerler, kazı ya da küreme için 

ön tarafına bir bıçak monte edilmiş tekerlekli ya da paletli traktörlerdir. Temel tasarım 

kavramı ve kullanım amacı yıllar içerisinde büyük değişiklik göstermemekle birlikte özellikle 

boyutlarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

 

Çok sayıda ataşmanla desteklenen paletli dozerler çok yönlülükleri sayesinde açık 

işletmelerde sürdürülen işlerin hemen tüm aşamalarında yer alabilmektedir. Paletli dozerler 

ocaklarda kullanım yoğunluğu bakımından baskın konumlarını korurken lastik tekerlekli 

dozerler de daha hafif çalışma koşullarında tercih edilmektedir. 

 

Dozerlerin paletli ve lastik tekerlekli olmak üzere iki temel tipi bulunmaktadır (Şekil 4.93). 

Bunlar, yürüme mekanizmasındaki farklılık ile ayrılsa da diğer büyük tasarım farklılıkları da 

vardır. Paletli tip ağır rijit bir çerçeveye sahipken tekerlekli tip, yükleyicilerin bir varyasyonu 

olacak biçimde, eklemli çerçeve tasarımında imal edilmektedir. 

 

  

Şekil 4.93. Paletli ve tekerlekli dozerler (Martin vd., 1982) 

 

4.10.2. Temel Makine Çalışması 

Rijit çerçeveli paletli dozerler 14 km/sa’a kadar hızla seyredebilmekte ve 45° eğimli 

zeminlere tırmanabilmektedir. Tahrik sistemleri mekaniktir. Lastik tekerlekli dozerler ise dört 

tekerlekten çekişli olup eklemlerinden her iki yöne 45° dönebilirler. En yüksek hızları 60 

km/sa’a çıkabilen bu araçlar, mekanik ya da elektrik tahrikli olabilmektedir. 
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 Dozerler, temel işlemler ve operatör eğitimi bakımından en basit ekipmanlardan 

birisidir. Kazı ve kısa mesafelere taşıma için kullanılmaktadır. Ocak içerisinde 

herhangi bir çalışma noktasına ulaşım için gerekli hareketlilik, yüksek hızlı palet 

sistemi ya da lastik tekerlekler ile sağlanmaktadır. Ancak uzak mesafelere ya da 

karayolu üzerinde ulaşım için yardımcı ekipman gerekmektedir. 

 Zemin tesviyesi ya da kazı, bıçağın zemine zorlanması ve sonrasında aracın yürüme 

gücünü kullanarak malzemenin ötelenmesi ile yapılmaktadır. 

 Bıçağın boyutu ve yapılandırmasına bağlı olarak, yürüme sırasında bıçağın zeminden 

yüksekliği ayarlanarak malzeme ötelenebilmekte ya da serilebilmektedir. 

 Dozer kazı sırasında kısa bir yarma açmakta ve malzemeyi en fazla 100 m kadar 

öteledikten sonra geri hareket ederek bitişikteki diğer bir yarmaya geçmektedir. Tipik 

dozer üretim döngüsü Şekil 4.94’de verilmiştir. 

 Dozer bıçakları, malzemeye bağlı olarak, aracın kazı yeteneği ile taşıma verimliliğini 

artırmak amacıyla açılı, öne ya da arkaya eğik yatırılabilmektedir. 

 Dozerler çok güçlü motorlarla donatıldıkları için patinaj yapabildiklerinden en büyük 

kazı ya da küreme gücü zemine tutunma koşulları tarafından sınırlanmaktadır. 

 Geri hareket sırasında bıçak yüksek bir konumda tutulmakta ya da aşağı yönlü baskı 

kuvveti uygulanmadan, zemini kaba biçimde tesviye edecek şekilde sürüklenecek bir 

kontrollü ‘süzülme’ konumunda tutulmaktadır. 

 Dozerlerin yüksek çekiş kuvveti yükleme evresindeki skreyperlerin doldurulması 

amacıyla ya da takip eden doldurma ve yükleme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 

riperleme için kullanılabilmektedir. 
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Şekil 4.94. Tipik dozer üretim döngüsü (Martin vd., 1982) 

 

4.10.3. Uygulama 

Dozer çok esnek bir araçtır. Esasen, çekme ya da itme için çok çeşitli zemin koşulları altında 

büyük miktarda kuvvet uygulayabilen çok güçlü bir çekici olarak tanımlanabilir. 

Uygulamaları dört temel grupta toplanabilir. 

 

Küreme: Dozer ilerlerken öne monte edilen bıçak ile zeminden bir dilim sıyrılmakta ve 

malzeme yığın alanına kürünmektedir. Bu işlem çok çeşitli durumlarda uygulanabilmektedir: 

 Öncülük ve zemin temizleme: yeterli güç ile donatılan dozer, uygun kullanım 

teknikleri ile yolu üzerindeki kayalar, ağaçlar vb. engelleri temizleyebilir. Bu yetenek 

dozeri, madencilik faaliyetleri başlatılmadan arazinin temizlenmesi için kullanılan 

birincil ekipman haline getirmiştir. Bu işlem için özel bıçaklar kullanılmaktadır. 

 Örtü kazı: Bazı ocaklarda örtü kazısı için dozer-skreyper filoları kullanılmaktadır. Bu 

operasyonlarda dozer örtünün bir kısmını şevden aşağıya küremektedir. 
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 Ocaklarda kademelerin tesviyesi ve düzleştirilmesi: Çekmekepçe, elektrikli ekskavatör 

ve döner kepçeli ekskavatör gibi büyük kazı makineleri üzerinde blok bulunmayan düz 

çalışma yüzeyi gerektirmektedir. Temizlik işlemi için genellikle dozerler 

kullanılmaktadır. 

 Küçük-orta boyutlu yükleyicilerin çalışma verimi, bunlara malzeme riperleyen ve 

küreyen dozerlerin kullanımı ile artırılabilmektedir (Şekil 4.95). 

 Dozerler, bantlı konveyörleri besleyen bant bunkerlerine malzeme küremede etkin 

biçimde kullanılabilmektedir (Şekil 4.95). 

 Dozerler, cevheri alınmış bölgelerin düzleştirilmesi ve önceki yüzey yapısına 

döndürülmesinde kullanılan temel araçlardır. Bu tarz işlemler için özel bıçaklar ve 

tekerlekler mevcuttur. 

 

 

Şekil 4.95. Yükleyici ve bant bunkerlerine malzeme küreme (Martin vd., 1982) 



Temel Madencilik Bilgileri 

403 

 

 

Riperleme: Riperleme, pekişmiş malzemenin parçalanması ve gevşetilmesi için uygulanan 

bir yöntemdir. Dozerin arka bölümüne eklemli, ağır iş tipi uzun bir çubuk tipi bıçak olan riper 

önce zemine batırılmakta sonra da ilerleme yönünde çekilmektedir. Avantajları aşağıda 

verilmiştir: 

 Nispeten basit ve emniyetli çalışma 

 Düşük ekipman ve uzmanlık gereksinimi 

 Gürültü ve şok dalgaları içermemektedir. 

 Uygun malzemede uygulandığında genellikle delme-patlatmadan daha ekonomiktir. 

 

Riperleme derinliği mevcut dozer gücü ile sınırlıdır. Tabakalar kaldırıldıkça arzu edilen 

derinliğe kadar aynı işlemler sürdürülebilmektedir. Skreyper ya da yükleyiciler ile 

çalışıldığında, üst katmanların kademeli biçimde ince tabakalar halinde kaldırılması uygun bir 

yaklaşımdır. 

 

İtme: Dozerler diğer araçları itmede kullanılabilmektedir. Bu işlem, itilen aracın çalışma 

döngüsünün kısa bir bölümünde yürüme gücünde önemli ölçüde artırıma gereksinim 

duyduğunda arzu edilen bir uygulamadır. Bu güç artırımı dozer tarafından sağlandığında, 

itilen aracın tasarımı basitleşmekte ve gücü de azaltılabilmektedir. Nihai sonuç azalan yatırım 

ve işletme maliyeti olarak belirebilmektedir. İtme, dozerlerin birincil görevi olduğunda 

bunlar, diğer araçlardaki lastik hasarı ve darbe etkilerini azaltmak için özel dar ve yastıklı 

itme bıçakları ile donatılmaktadır. Başlıca uygulamalar aşağıda verilmiştir. 

 Skreyperlerin doldurulması sırasında itme. Ardışık skreyperlerin itilmesi sırasında 

dozer hareket yörüngeleri Şekil 4.96’da verilmiştir. Özellikle güç kazı koşullarında 

itilerek yüklenme sonucunda skreyper verimliliğinde önemli artırım 

sağlanabilmektedir. 

 Dik eğimli bir taşıma yolundaki skreyper ve kamyonların itilmesi 

 Riperleme yapan diğer dozerlerin itilmesi 

 

Genel amaçlı kullanım: Dozerler, çok yönlü çalışabilme esneklikleri sayesinde sıklıkla 

bakım faaliyeti ya da diğer özel görevlere atanabilmektedir. Bunlar arasında yığın oluşturma 

ve harmanlama, hendek ve gölet inşası gibi drenaj işleri, kar küreme ve yol bakımı sayılabilir. 
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Şekil 4.96. İterek skreyper yükleme yöntemleri (Martin vd., 1982) 

 

4.10.4. Genel Özellikler 

Açık işletmelerde kullanılan tüm dozerler temel güç kaynağı olarak dizel motorlarından 

faydalanmaktadır. Araç işlevleri Şekil 4.97’de verilmiştir. Ana yürüme sistemi dışındaki az 

sayıdaki işlev hidrolik silindirler tarafından gerçekleştirilmektedir. Böylece yüksek 

güvenilirliğe sahip basit tasarıma erişilmiştir. 

 Yürüme: Tork dönüştürücülü motorlar ile mekanik ya da elektrikli tahrik 

 Bıçak düşey konumlandırma: Hidrolik silindirler 

 Bıçak yatırma: Hidrolik silindirler 

 Riper bıçağı konumlandırma: Hidrolik silindirler 

 

Dozerler pekişmemiş malzeme, patar, parçalanmış kayaç, yumuşak şeyl ve kil, pasa, organik 

toprak ve kömürü işleyebilmektedir. Ancak pekişmiş malzeme kürenmeden önce riperlenmeli 

ya da patlatılmalıdır. 
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Şekil 4.97. Dozer fonksiyonları (Martin vd., 1982) 

 

Küreme yeteneği, zemine tutunma ile sınırlı olup makine kütlesi ile gücüne bağlıdır. Makine 

kütlesi, dolayısıyla dengesi, vinç ve riper aksamı gibi ataşmanlardan etkilenmektedir. Ancak 

büyük ve daha güçlü dozerlerin küreme kapasiteleri de fazla olduğundan, birim maliyetleri 

daha düşüktür. Dozer çalışması nispeten basit bir işlem olup sınırlı operatör eğitimi 

gerektirmektedir. Ayrıca, makine başına bir operatör yeterlidir. Dozerler; çalışmada yüksek 

oranda çok yönlülüğe, mükemmel eğim tırmanma yeteneğine, iyi manevra ve hareketlilik 

yeteneği ile duraylılığa ve yüksek güvenilirliğe sahip araçlardır. Paletli birimler genellikle 

daha derin kazı, yüksek eğim ve keskin, aşındırıcı malzeme üzerinde çalışma koşullarında 

kullanılmaktadır. 

 

Dozerlerin yatırım maliyeti düşüktür. Tasarımları standartlaşmış olduğu ve genellikle özel 

koşullar gözetilerek imal edilmediklerinden teslimat süreleri de kısadır. Çalışma koşulları ve 

bakım politikasına bağlı olarak hizmet ömürleri 8000 sa – 12000 sa arasında olabilmektedir. 

 

4.10.5. İşletme Uygulamaları 

 Dozerlerde tam bıçak yüküne genellikle yaklaşık 15 m’lik küreme sonucunda 

ulaşılmaktadır. Operatörlerin genel eğiliminin aksine bu işlem düşük hızda yapılmalı, 

yığın oluştuktan sonra daha yüksek hızda süpürmeye devam edilmelidir. Küreme 

sırasında uygulanan kuvvetler ve kazılan dilim Şekil 4.98’de görülmektedir. 
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Şekil 4.98. Dozer kazı kuvvetleri ve kazı profili (Martin vd., 1982) 

 

 Dozer çalışmasında üretim; araç tarafından açılan bir olukta küreme yapıldığında, 

bitişik düzende iki ya da daha fazla birim halinde çalışıldığında, mümkün olan en 

geniş bıçak kullanıldığında ve eğim aşağı yönlü küreme yapıldığında 

enbüyüklenebilmektedir. 

 Yumuşak zeminde çalışıldığında, paletlerde malzeme birikmesini önlemek amacıyla 

kademeli dönüşler yapılması gerekebilmektedir. 

 Yığından uzaklaşırken bıçağın askıda süzülme konumunda tutulması ön aksam 

üzerindeki yükleri azaltmaktadır. 

 Tahrik mekanizması bileşenlerindeki aşınmanın hızlanmaması ve zemine tutunma 

gücünün zayıflamaması için patinajdan kaçılmalıdır. 

 Malzemenin yüksek nem içeriği ve donmuş zemin küremeyi güçleştirmektedir. 

 Riperleme 2,5 km/sa ilerleme hızında, düzenli derinlikte oluklar açılarak yapılmalıdır. 

Hızlı ilerleme yerine daha derin ya da iki bıçaklı riperleme tercih edilmelidir. 
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 Ocaktaki bazı bölgelerin geleneksel yöntemlerle riperlenemediği durumlarda, destek 

amacıyla düşük yoğunluklu patlatma uygulanabilir. Riper mekanizmasında itme 

plakası varsa diğer bir dozerden de itme amaçlı olarak faydalanılabilir. 

4.10.6. Tasarım Özellikleri 

Dozerlerde çekiş gücü ekipman kütlesi ile yakın bağlantılı olduğundan motor gücü doğrudan 

kütle ile ilişkilendirilmiş olup, paletli ve lastik tekerlekli birimler arasında çok küçük 

farklılıklar bulunmaktadır. Dozer performansı, güç aktarım organlarının farklı tipler arasında 

büyük değişiklikler gösterdiği yürüme sisteminin verimliliğine bağlı olup birimler tasarım, 

dayanıklılık ve kontrol tepkisi bakımından birbirlerinden önemli ölçüde farklıdır. Tipik dozer 

bileşenleri Şekil 4.99’da, çalışma boyutları Şekil 4.100’de gösterilmektedir. 

 

Farklı gereksinimlere uygun bıçak tipleri Şekil 4.101’de verilmektedir. Küreme için bıçağın 

malzemeyi koparacak biçimde batma hareketi yapabilmesi ve taşıma evresinde bıçağın 

önünde toplanan yükü öteleyebilmek için çevreleme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. 

Kesme hareketi tabaka yapısına, kesici ağız doğrultusuna ve uygulanan kuvvete bağlıdır. 

Standart bıçaklar, boyut ile artacak şekilde, birim ağız genişliği başına yaklaşık olarak aynı 

kuvveti uygulamaktadır. Bu tür bıçaklar, önünde oluşan yığının yuvarlanarak ötelenmesini 

sağlamak amacıyla düşey yaya benzeyen yüzeye sahiptir ve her iki uçları, ‘U’ şekli verecek 

şekilde öne doğru uzatılmıştır. Taşıma kapasitesinde artış istendiğinde ise yükseklikleri en 

büyük değerine doğru artırılmaktadır. Uzun bıçakların kullanımı ile taşıma kapasitesinde 

sağlanan artış, batma kuvvetindeki düşme ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir. 

Bıçağın kesici ağız parçaları, bu bölümün maruz kaldığı şiddetli darbe etkileri ve aşınma 

dikkate alındığında, tersinebilir ve değiştirilebilir yapıdadır. 
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A Bıçak I Riper kirişi 

B Yatırma kolu J Sürücü dişli 

C Yükseltme silindiri K Palet çerçevesi 

D Motor L Palet taşıyıcı makarası 

E ROPS kabin M Palet rulmanı 

F Riper silindirleri N Dönüş makarası 

G Riper bıçağı O İtme kolu 

H Çekme çubuğu   

Şekil 4.99. Dozer terminolojisi (Martin vd., 1982) 

 

Dozerlerin palet tasarımları, çalışma sırasında oluşan yüksek aşınma ve yorulmaya karşı 

koyabilecek biçimde sağlam ve rijit yapı üzerine standartlaşmıştır. Zaman içerisinde 

tasarımda sağlanan gelişmeler ile rulman ve millerin yağlama sıklığı düşürülmüş, parça 

hizmet ömrü artırılmıştır. Aşınmanın azaltılması sayesinde gürültü düzeyleri düşürülmüş, 

palet ayar sıklığı azaltılmıştır. Askeri tank yapılandırmasına benzeyen diğer bir tasarım 

iyileştirmesinde paletlerin zemine daha iyi oturmasını sağlayan bogi üzerine monteli ve 

esneyebilen rulmanlar kullanılmıştır (Şekil 4.102). Böylece paletlerin zemindeki 

düzensizliklere uyumu güçlendirilmiş ve yük, daha fazla sayıda rulmana dağıtılabilmiştir. 

Yük dağılımının iyileştirilmesi sonucunda palet rulman ve milleri üzerindeki tepe yükler 

düşmekte ve daha küçük parçalar kullanılabilmektedir. Zemine daha iyi tutunma sonucunda 

çekiş ve sürüş kalitesi artmaktadır. 



Temel Madencilik Bilgileri 

409 

 

 

 

A Bıçak genişliği H Toplam genişlik (bıçak olmadan) 

B Bıçak yüksekliği I Kabin tepesine kadar yükseklik 

C Kesme derinliği J Yürüme takımı boyu 

D Yana yatım mesafesi K Yürüme takımı üzerinden genişlik 

E İleri/geri yatım mesafesi L Pabuç genişliği 

F Toplam uzunluk M Riperleme derinliği 

G Toplam uzunluk (bıçak olmadan)   

Şekil 4.100. Dozer çalışma boyutları (Martin vd., 1982) 

 

Dozer şasileri kutu şeklinde, tamamen kaynaklı olup bazı kritik yük iletim noktalarında 

dökümden oluşmaktadır. Çerçeve yapı; motor, silindir bağlantı destekleri, vites kutusu ve mil 

kovanını barındırmaktadır. 
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Şekil 4.101. Bıçak tipleri (Martin vd., 1982) 

 

 

Şekil 4.102. Esnek palet sistemi (Martin vd., 1982) 

 

Dozerin arka bölümüne bir riper eklenmesi aracın çok yönlülüğünü ve kütlesini artırmaktadır. 

Kütle artışı dozerin çekiş yeteneğini güçlendirirken duraylılığı artıracak biçimde aracın 

önündeki bıçak kütlesini de dengelemektedir. Ancak riperleme sırasında ana çerçeve üzerinde 

ciddi yükler oluşmaktadır. Üç temel riper yapılandırması ışınsal, paralelkenar ve ayarlanabilir 

düzeneklerdir. Büyük dozerlerde en çok tercih edilen paralelkenar ve ayarlanabilir düzenekler 

Şekil 4.103’de gösterilmektedir. Her iki düzenek arasındaki fark operatörün, riper bıçağının 

zemine batma açısı üzerindeki kontrolü ile ilintilidir. Değişik düzenlemelerde farklı batma 

derinliklerinde yan yana beş kadar riper bıçağı kullanılabilmektedir. Aşınmayı en aza 

indirgemek için yaygın olarak bıçak ve uç korumaları kullanılmaktadır. 
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 a) b) 

Şekil 4.103. Riper tipleri. a) Paralelkenar b) Ayarlanabilir (Martin vd., 1982) 

4.10.7. Seçim Ölçütleri 

Paletli ve lastik tekerlekli dozer seçimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 

 Eğim; paletli dozerlerin duraylılığı ve eğim tırmanma yeteneği daha iyidir. 

 Yürüme mesafeleri ve yer değiştirme sıklığı; lastik tekerlekli dozerler paletlilere göre 

2 – 4 kat daha hızlı hareket edebilirler. 

 Zemin basıncı; paletli dozerler, özellikle geniş pabuçlar ile donatıldıklarında, daha 

düşük zemin basıncına sahiptir. 

 Hava koşulları; paletli dozerler olumsuz hava koşullarından biraz daha az 

etkilenmektedir. 

 Çekiş; paletli dozerler benzer koşullar altında tekerlekli birimlere göre genellikle daha 

yüksek tutunma katsayısına sahiptir. 

 

Bıçak seçimi aşağıdaki faktörlere bağlıdır. 

 Düz bıçak, ilerleme yönüne dik açı yapacak şekilde sabitlenmiştir. Yukarı 

kaldırılabilir, zemin seviyesi altına indirilebilir, üst kenarı ileri/geri doğrultuda 10° 

kadar yatırılabilir. Bu bıçak tipi en çok orta küreme mesafelerinde malzemeyi düz 

doğrultuda ötelemek için etkin olarak kullanılabilir. Geriye yatırıldığında iyi batma 

sağlamakta, ileri yatırıldığında ise ağır malzeme ile güçlü şekilde başa 

çıkabilmektedir. 
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 Genellikle eğilebilme özelliği olan açılı bıçaklar uzun ve dar profile sahip olup 

ilerleme yönüne belirli bir açı yapacak şekilde makinenin önüne sabitlenmişlerdir. 

Küreme yerine daha yüksek hızlarda malzemeyi yana süpürecek biçimde 

tasarımlanmışlardır. 

  Öne doğru kavisli yan kanatlara sahip üniversal bıçaklar da düz bıçaklar gibi ilerleme 

yönüne dik eksende sabitlenmişlerdir. Bunlar düz bıçaklardan uzun olup 

yatırılabilmektedir. Nispeten hafif ve kolay kürenebilen malzeme için geliştirilmiş 

olan üniversal bıçaklar ile büyük hacimde malzeme, uzun mesafelere 

ötelenebilmektedir. 

 Yastıklı bıçaklar aslen skreyper ya da kamyon itme amacıyla kullanılmaktadır. 

Lastiklerde hasara neden olmaması için küçük boyutlu olan bu tür bıçaklar ile genel 

küreme işleri yapılsa da bunlar, üretim amaçlı örtü kaldırma faaliyetleri için 

tasarımlanmamışlardır. 

 Reklamasyon ya da hafif malzeme öteleme için kullanılan özel bıçak tipleri spesifik 

uygulamalar için geliştirilmektedir. 

 

Dozer üretim hesaplamalarında dikkate alınan faktörlerin bir kısmı aşağıda verilmiştir. 

 Malzeme kabarması 

 Malzeme yoğunluğu 

 Formasyon özellikleri 

 Çalışma verimi 

 Makine mevcudiyeti 

 Çalışma sahasındaki eğimler 

 Operatör becerisi 

 Bıçak tipi 

 Çalışma yöntemi 

 Küreme mesafeleri 

 Motor performans verisi 

 

Dozerin riperleme amaçlı olarak ta kullanılması arzu edildiğinde dikkate alınması önerilen 

ölçütler aşağıda verilmiştir. 

 Uygun dozer seçiminde göz önünde bulundurulması gerekli faktörler riper ucuna 

uygulanacak baskı kuvveti, batma açısı, motor gücü ve dozer kütlesidir. 
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 Riperleme sonucunda arzu edilen parçalanma, riper dişleri ve/veya riper geçişleri 

arasındaki mesafe ile batma derinliği tarafından kontrol edilmektedir. Malzemenin 

parçalanma derecesi aslen daha sonraki yükleme, taşıma ve işleme ekipman 

karakteristikleri tarafından belirlenmektedir. 

 Riperlenebilirlik malzeme özellikleri bağlıdır. Malzemenin, riperlenebilirlik için tercih 

edilen özellikleri arasında ayrışma, çatlaklı yapı, zayıflık düzlemler, kırılganlık, iri 

tane boyutu ve düşük basınç dayanımı bulunmaktadır. 

 Riperleme performansı tabakaların sismik dalga hızı verileri ile 

bağdaştırılabilmektedir. 

 Riper mekanizmasının tasarımı ve aynı anda kullanılabilecek uç sayısı dozer motor 

gücü, batma derinliği ve operatörün uç batma açısı üzerindeki kontrolüne bağlıdır. 

 Riperleme işlemi dozerler üzerinde ciddi yüklemeler oluşturduğundan genellikle 

büyük, güçlü ve paletli dozerler tercih edilmektedir. 

 

İş makinelerinin hafriyat ve kazı çalışması faaliyetlerindeki kullanımları Çizelge 4.13’de 

verilmiştir (Gransberg vd., 2006). Dozerlerin genel ya da özel kullanım amaçlı olarak çok 

sayıda faaliyette kullanılabildiği ve bu araçların çok yönlülüğü açıkça görülmektedir. 
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Çizelge 4.13. Hafriyat ve kazı çalışması faaliyetlerinde iş makinelerinin kullanımı (Gransberg 
vd., 2006) 

Faaliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kademe üstü kazı        X 

Kademe altı kazı X   X  X X  

Bitki kökü temizleme X      X  

Ağır riperleme X        

Hafif riperleme   X      

Bitki kalıntısı temizleme X      X  

Organik toprak kaldırma/depolama X  X X     

Kaba kazı X   X   X  

Kaba doldurma X X  X X    

Nihai düzleştirme   X      

Temel kazısı      X X  

Temel dolgusu  X    X X  

Taban kazısı      X X  

Yol temeli inşası X X X  X    

Servis yolu inşası X X X  X    

Taşıma yolu bakımı   X      

Menfez yerleştirme X  X  X X X  

Toprak basamak/set inşası X  X  X    

Drenaj hendeği bakımı      X X  

150 m’den kısa yolda taşıma X X       

150 m – 3200 m arası yolda taşıma    X     

3200 m’den uzun yolda taşıma     X    

Toprak yığma X  X      

Toprak yayma X X X X X    

Artık gevşek toprağı taşıma  X   X    

Derin hendek kazısı       X  

Sığ hendek kazısı      X   

Hendek dolgu X X    X X  

Boru yerleştirme - küçük      X X  

Boru yerleştirme - büyük       X  

Hendeğe tahkimat yerleştirme/yer değiştirme      X X  

Enkaz/çöp kaldırma  X   X  X  

Kaya kazısı/taşıma X X   X  X  

Asfalt kaplaması kazısı/taşıma X X   X  X  

Beton kazısı/taşıma X X   X  X  

Skreyperlere destek X   X     

Diğer ekipmanları çekme X X       

Beton yerleştirme       X  

Vinç tablası oluşturma X  X  X    

Biriktirme göleti inşası X   X   X  

Basamak oluşturma X  X    X  

Yan şev oluşturma X        

 

1 Dozer           3 Greyder   5 Damperli kamyon      7 Terskepçe ekskavatör 

2 Yükleyici     4 Skreyper   6 Traktör terskepçe       8 Düzkepçe ekskavatör 

  



Temel Madencilik Bilgileri 

415 

 

KAYNAKLAR 

Anonim. (1986), Blasthole Drilling (DTH). Colliery Guardian, April, 170-171. 

Assakhaf, I. (2015), Construction equipment and methods, 

http://www.assakkaf.com/Courses/ENCE420/Lectures/Chapter10.pdf. 

Atlas Copco. (2011), Blasthole drilling in open pit mining, Second edition, 

www.atlascopco.com/blastholedrills  

Aytekin, H., Taşel E.,, Ergener, B. (2003), Delik delme sistemleri ve üstten darbeli delik 

delme teorisi, III. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, 17 s.  

Baier, W.H., and Campbell, J.A. (1962), Lunar drilling study, Proceedings of Fifth 

Symposium on Rock Mechanics, Colorado School of Mines, 377-400. 

Bilgin, N. (1991), Maden işletmelerinde çalışan deliciler, çalışma şartları ve ekonomisi, İTÜ 

Maden Müh. Bölümü, Mayıs, 49 s. 

Caterpillar. (2014), Caterpillar performance handbook, Edition 44, USA, 2126 pp. 

Caterpillar. (2015), Cat buckets, GEHQ0201-12 (05-15), 12 pp. 

http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C850051. 

Ceylanoğlu, A., Gül, Y., Akın, A. (2007), Kazılabilirlik ve riperlenebilirlik sınıflama 

sistemlerinin incelenmesi ve yeni bir sınıflama sisteminin önerilmesi, Madencilik, 13-26. 

Church, H.K. (1981), Excavation handbook, McGraw-Hill Book Co., ISBN 0-07-010840-4, 

USA. 

Dinçer, T. (1991), Yerüstü madenciliğinde kullanılan delicilerin verimliliklerinin 

araştırılması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. 64 s. (Yayımlanmamış) 

Fung, R. (1981), Surface coal mining technology. Noyes Data Corporation, New Jersey, 380 

pp. 

Gransberg, D.D., Popescu, C.M., Ryan, R.C. (2006), Construction equipment management for 

engineers, estimators, and owners, Taylor & Francis, ISBN 0-8493-4037-3, 552 pp. 

Haddock, K. (1998), Giant earthmovers – an illustrated history, MBI Publishing Company, 

Osceola, 224 pp. 

Haddock, K. (2000), Colossal earthmovers, MBI Publishing Company, Osceola, 96 pp. 

Haddock, K. (2001), Extreme mining machines – stripping shovels and walking draglines, 

MBI Publishing Company, Osceola, 128 pp. 

Haddock, K. (2005), Bucyrus making the earth move for 125 years, MBI Publishing 

Company, Osceola, USA, 160 pp. 

http://www.assakkaf.com/Courses/ENCE420/Lectures/Chapter10.pdf
http://www.atlascopco.com/blastholedrills
http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/C850051


Temel Madencilik Bilgileri 

416 

 

Hadjigeorgiou, J. and Scoble, M.J. (1988), Prediction of digging performance in mining. 

International Journal of Surface Mining, 2, 237-244. 

Hardy, R.J. (2007), Selection criteria for loading and hauling equipment – open pit mining 

applications. PhD thesis, Curtin University of Technology, Western Australian School of 

Mines. 

Hartman, H.L. (1987), Introductory mining engineering. John Wiley and Sons, Singapore, 

633 pp. 

Hays, R.M., (1990). Scrapers (in Surface Mining Handbook), Society for Mining, Metallurgy 

and Exploration, Inc., Ed. Kennedy, B.A., Colorado, USA, 1194 pp. 

HCEA. (2002), Marion construction machinery, 1884 through 1975 photo archive, Historical 

Construction Equipment Association, Hudson, Wisconsin, 125 pp. 

Hrebar, M.J. (1997), Large wheel loaders vs. cable shovels. Mining Engineering, March, 58-

64. 

Kahraman, S. (1997), Açık işletmelerde uygun delme-patlatma şartlarını veren bir modelin 

geliştirilmesi, İTÜ, Doktora Tezi, 327 s (Yayımlanmamış). 

Kantarcı, E. A. ve Ergener, B. (2015), Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve 

Sergisi, 14-17 Nisan 2015, Antalya s. 550-556. 

Komatsu. (2009), Specifications & application handbook, Edition 30, 

http://www.directminingservices.com/wp-content/uploads/2011/05/Edition30.pdf. 

Komljenovic, D. and Kecojevic, V. (2006), Multi-attribute selection method for mining 

trucks, Transactions of the Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Vol. 320, 

January, 94-104. 

Köse, H., Yalçın, E., Şimşir, F., Onargan, T., Konak, G., ve Kızıl, S. (2009), Açık işletme 

tekniği. DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayınları, İzmir. 

Krupp. (2000), Open pit mining materials handling and mineral processing brochure. 

(http://www.tenovagroup.com/spreaders_cross_pit_spreaders.php?id_prodotto=57). 

Martin, J.W., Martin, T.J., Bennett, T.P., Martin, K.M. (1982), Surface mining equipment, 

Martin Consultants, Colorado, USA, ISBN 0-9609060-0-2, 455 pp. 

MSW. (2000), When digging beats scraping, Landfill Manager’s Notebook. 

Naapuri, J. (1990), Surface Drilling and Blasting. Tamrock, 473 pp. 

Orlemann, E.C. (2003), Power shovels the world’s mightiest mining and construction 

excavators, MBI Publishing Company, Osceola, USA, 160 pp. 

Ozan, T., Lundin, L. (1999), Kalker ocaklarında modern delme işlemleri, 2. Ulusal Kırmataş 

Sempozyumu bildiriler kitabı, İstanbul, 299-308. 

http://www.tenovagroup.com/spreaders_cross_pit_spreaders.php?id_prodotto=57


Temel Madencilik Bilgileri 

417 

 

Ozan, T. (2004), Kalker ocaklarında modern delme işlemleri, Kaya Patlatma Mühendisliği 

Semineri. 

Özdoğan, M. (1983), Yükleyiciler ve madencilikte kullanımları. Madencilik, Mart, 9-26. 

Özdoğan, M. (1986), Kayalarda delme ve patlatma. Madencilik Dergisi, Eylül, 5-15. 

Parlak, T. (1993), Uygulamalı kömür açık işletmeciliği. TKİ-MLİ Matbaası, Bursa, 206 s. 

Pearse, G. (1986), Blasthole drills. Mining Magazine, December, 588-599. 

Roberts, A. (1981), Applied Geotechnology, 86-109 p. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 

Rumfelt, H. (1971), Excavators, Mining Engineering, April, 51–53. 

Sarı, H., Ercan, Y. (2005), Ekskavatörlerin hidrolik tasarımlarına esas olacak temel 

parametrelerin belirlenmesi ve teknik ve ekonomik yönden optimum hidrolik elemanların 

seçimi, IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Bildiriler kitabı, İzmir, 337-352. 

Tamrock. (1999), Rock excavation handbook, Sandvik Tamrock Co., 183 pp. 

Vynne, J.F. (2008), Innovative dragline monitoring systems and technologies, 

http://www.tbirdpac.com/support/pdf/innovativedraglinevynne.pdf. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tcpdf.org/
http://www.tbirdpac.com/support/pdf/innovativedraglinevynne.pdf


Temel Madencilik Bilgileri 

418 

 

 

 
 
 
 
 

BÖLÜM 5 
 
 
 
 
 
 
 

    OCAK HAVALANDIRMASININ 
 

                         ESASLARI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yazarlar: 

 
Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN 

(İTÜ Maden Müh. Bölümü) 
 

Doç. Dr. Abdullah FİŞNE 

(İTÜ Maden Müh. Bölümü) 
 
 
 



Temel Madencilik Bilgileri 

419 
 

5. OCAK HAVALANDIRMASININ ESASLARI 

5.1.  GİRİŞ VE HAVALANDIRMANIN AMACI 

Yeraltı madenciliğinde gerçekleştirilen çalışmalar; kazı, nakliyat, tahkimat, havalandırma ve 

diğer işler (su atımı, aydınlatma, su, basınçlı hava, elektrik ve haberleşme hatlarının çekilmesi 

vb.) olarak sıralanmaktadır. Kazı boşluğunun kullanımı aşamasında ise, boşluğun duraylılığı ve 

havalandırılması ile ilgili sorunlar ve bunların çözümlenmesine yönelik çalışmalar ön plana 

çıkmaktadır.  

Madencilik sektöründe, ortam havası içinde bulunabilen boğucu, zehirli ve patlayıcı gazlar ve 

tozlar çalışanların sağlığını tehdit etmekte, özellikle yeraltı kömür madenciliğinde büyük can, 

mal kayıpları ile sonuçlanan grizu ve kömür tozu patlamalarına neden olmaktadır. Son yıllarda, 

üretim faaliyetlerinin daha derin seviyelere inmesi ile birlikte sıcaklık ve nem miktarlarındaki 

artış çalışmaları olumsuz yönde etkilemekte, iş verimini düşürmektedir. Ocak yangınları 

sonucu havaya karışan gazlar bazı durumlarda tüm ocağı etkilemekte, çok sayıda madenci 

hayatını kaybetmektedir.  

Bu sorunlar ancak, yeraltı açıklıklarına yeterli miktar ve özelliklerdeki havanın verilmesi ile 

çözülebilir. Havalandırma ile ilgili çalışmalar bir yeraltı ocağının faaliyete geçmesinden 

kapanışına kadar devam eder. Üretimin yeni bölümlere kayması, yeni açıklıkların şebekeye 

eklenmesi ve işlevi bitenlerin çıkarılması, doğal havalandırmanın etkisi, ortam havasında 

bulunan gazlar ve tozların miktarları, havanın sıcaklığı ve nem oranındaki değişimler vb. sürekli 

olarak izlenmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.  

Bu kapsamda, ocak havalandırması, yeraltında güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını 

oluşturmak için yeterli miktarda temiz havayı ocağa göndermek olarak tanımlanır. 

 

Ocak havalandırmasının amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

✓ Oksijen gereksiniminin karşılanması (solunum, dizel motorları, açık alevli lambalar), 

✓ Yayılan ve/veya oluşan zehirli, patlayıcı ve boğucu gazlar ile meslek hastalığına neden 

olan ve/veya patlayıcı özellik taşıyan tozların ocak havası içindeki oranlarını müsaade 

edilen yasal sınırların altına düşürmek, 

✓ Özellikle derin ocaklarda karşılaşılan yüksek sıcaklık ve nem sorunlarını denetim altına 

almak. 

Bu amaçlara ulaşmak için, aşağıda üç ana başlık altında toplanan kontrollerin planlı bir şekilde 

sürdürülmesi ve ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi gerekir. 
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✓ Havanın nitelik kontrolü (gaz, toz, buhar ve organik maddeler), 

✓ Havanın nicelik kontrolü (hava miktarı ve havanın dağılımı),  

✓ Sıcaklık ve nem kontrolü (soğutma, ısıtma, nemlendirme vb.) (Ayvazoğlu, 1986, 

Güyagüler, 1991). 

 

5.2. OCAK HAVASI 

Ocak havası, atmosfer havası ile ocakta bulunan gazlar ve bunların karışımından oluşur. Ocak 

havasında genellikle toz ve su buharı da vardır. Yerüstünden kuyu ve galeriler yoluyla ocağa 

girerek iş yerlerine ulaşan havaya “Giriş Havası”, iş yerlerinde kirlenerek ocağı terk eden 

havaya da “Çıkış Havası veya Dönüş Havası” denir. Giriş havası genellikle temiz olmasına 

karşın çıkış havası kirlidir. Bu nedenle ocak havası, “Temiz ve Kirli” olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılabilir (Şekil 5.1). 

 

 
Şekil 5.1. Ocak havasının sınıflandırılması. 

(http://www.grubenbewetterung.de/Bewetterung_durchschlagiger_Grubenbaue-

Hauptbewetterung.pdf). 

 

5.2.1. Temiz Hava 

Temiz havanın (atmosfer havası) % 99’u  azot (N2) ve oksijen (O2) gazlarından oluşmaktadır. 

Yeryüzünden 25 km’ye kadar yükseklikler için bileşimi Çizelge 5.1’de verilmiştir. Havada 

genel olarak bir miktar su buharı ve toz da bulunur. Su buharının miktarı hacimce % 0 – 4 

arasında değişir. 

 

http://www.grubenbewetterung.de/Bewetterung_durchschlagiger_Grubenbaue-Hauptbewetterung.pdf
http://www.grubenbewetterung.de/Bewetterung_durchschlagiger_Grubenbaue-Hauptbewetterung.pdf
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Çizelge 5.1. Temiz, kuru havanın bileşimini oluşturan gazlar (Hartman vd.,1997). 
 Kuru Havada 

Gazlar Hacimce (%) Ağırlıkça (%) 

Azot (N2) 78,09 75,55 

Oksijen (O2) 20,95 23,13 

Karbondioksit (CO2) 0,03 0,05 

Argon (Ar), Diğer gazlar 

(Neon, Helyum, Xenon, 

Kripton, vd.) 

0,93 1,27 

 

5.2.2. Kirli Hava 

Hazırlık veya üretim amacıyla sürdürülen yeraltı madencilik çalışmaları sırasında oluşan 

ve/veya çevreden yayılan gazlar temiz havaya karışarak onun bileşimini değiştirir. Aynı 

zamanda tozlar da havanın kirlenmesine neden olur. Kirli hava içerdiği gazlar ve tozların türüne 

bağlı olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 

  

5.2.2.1. Pis Hava (Boğucu Hava)  

İçinde %20’den daha az oksijen bulunan hava “Pis Hava” olarak tanımlanır. Bu özellikteki hava 

aynı zamanda vücutta oluşturduğu fizyolojik etkiler dikkate alınarak “Boğucu Hava” olarak da 

isimlendirilir. Bilindiği gibi, atmosfer havasında azot ve karbondioksit miktarlarının oksijen 

miktarına oranı sabittir (78,09/20,95 ve 0,03/20,95). Azot ve karbondioksitin artması ve bu 

oranın oksijen azalması yönünde gelişmesi boğulma olaylarına neden olmaktadır. Bu gazların 

yanı sıra bazı özel durumlarda, örneğin ani gaz ve kömür püskürmesi (ani degaj) olayları 

sonucu, ocak havasına karışan büyük miktardaki metan gazı da çalışma ortamında boğulma 

koşullarını oluşturabilir.  

 

5.2.2.2. Zehirli Hava  

Vücuda girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik işlevleri bozan ve miktarına göre canlıyı 

öldürebilen maddelere zehir, ortaya çıkan tabloya da zehirlenme denir. Ocak havasına karışarak 

insan yaşamını tehlikeye sokan zehirli gazlar; karbonmonoksit (CO), kükürtlü hidrojen (H2S), 

kükürtdioksit (SO2), azot oksitleri (NO, NO2 vd.) ve radon (Rn)’ dur. 

 

5.2.2.3. Patlayıcı Hava 

Yanıcı ve patlayıcı gazları bünyesinde bulunduran havadır. Ocak havasında bulunan bu gazlar, 

CnH2n+2 genel formülü ile belirtilen metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) vd.  
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hidrokarbonlar ile hidrojen (H2), karbonmonoksit (CO), kükürtlü hidrojen (H2S)’tir. Bunlar 

içinde en önemlisi hidrokarbonlar, özellikle metan gazı olup, hava içinde belli oranlarda 

bulunmaları “Grizu” olarak isimlendirilen patlayıcı karışımı oluşturur. 

 

5.2.2.4. Tozlu Hava  

İçinde taş ve/veya kömür tozu bulunan havadır. Taş tozları (özellikle 0,2 - 5 mikron 

boyutundaki tozlar) sağlığa zararlı olup, akciğer toz hastalığını meydana getirirler. Uluslararası 

Çalışma Örgütünün (ILO) tanımına göre, akciğerlerde doku reaksiyonuna yol açacak toz 

birikimi “Pnömokonyoz (Akciğer Toz Hastalığı)” olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu 

reaksiyon silis tozlarından oluşmuş ise “silikoz”, kömür tozlarından oluşmuş ise “antrakoz”, 

asbest tozlarından oluşmuş ise “asbestoz” vb. ismini alır. Kömür tozu ise hem sağlığa zararlı 

hem de patlayıcı özelliğe sahiptir (DMT, 1991, Ayvazoğlu, 1986, Akgün, 2011).  

Yeraltı madencilik çalışmalarında yukarıda belirtilen gazlar için müsaade edilen sınır değerler, 

“Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, (2013)” Ek-3, Madde 8.5’de 

verilmiştir. 

 

Madde 8.5 -  Havasında % 19’dan az oksijen, % 2’den çok metan, % 0,5’den çok karbondioksit, 50 ppm 

(%0,005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik 

çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (% 0,002)’dir. Oksijen miktarı 

azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava 

akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına 

atılır. Hava özelliklerinin bozulmasından, ısınmasından ve oksijen azalmasından kaynaklı olumsuz 

etkilerinden çalışanları korumak için, çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda çalışma alanı ve zamanı 

sınırlandırılır. 

 

Toz ile ilgili sınır değerler de, “Tozla Mücadele Yönetmeliği, (2013)” EK-1’de “Toz Mesleki 

Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu”nda yer almaktadır. 

 

5.3. HAVANIN GALERİ VEYA HAVA BORUSU İÇİNDE AKIŞI 

Çeşitli akışkan dağıtım şebekelerinde, boru ve kanallarda (galeri vb.) sıvı veya gaz akışı söz 

konusudur. Bu tür uygulamalarda akışkanlar genellikle bir pompa veya vantilatör ile akmaya 

zorlanır. Akış sırasında ortaya çıkan yük kaybı ve basınç kaybı (düşüşü) doğrudan boru veya 

kanal ile akışkan arasındaki sürtünmeye bağlıdır. 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

423 
 

Kayıplarla ilgili olarak, dairesel borulardaki laminer akış dışında kalan akış türleri için teorik 

çözümler geliştirilememiştir. Bu nedenle çoğu akış problemleri deneysel sonuçlar veya ampirik 

bağıntılar dikkate alınarak çözümlenir. 

 

5.3.1. Akış Türleri 

Havanın bir havalandırma borusu veya galeri içindeki akışı için üç farklı akış türü 

tanımlanmıştır. Bunlar, aşağıda belirtildiği gibi, Laminer, Geçiş ve Türbülanslı akış türleridir. 

 

✓ Laminer (tabakalı, katmanlı, düzgün) akış : Akışkanın tabakalar halinde aktığı düzgün 

akış türüdür. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli akışkanların hareketi genellikle 

laminerdir. 

✓ Geçiş akışı (laminer + türbülanslı) : Laminer akışla türbülanslı akış arasındaki geçiş 

bölgesidir. 

✓ Türbülanslı (girdaplı, tedirgin) akış : Tabakalar arasında hareketlerin (eddy = girdap) 

başladığı ve akışkanda bir karışma olayının meydana geldiği akış türüdür. Yüksek 

hızlarda hava gibi düşük viskoziteli akışkanların hareketi genellikle türbülanslıdır (Şekil 

5.2 ). 

  

 
Şekil 5.2. Bir boruda laminer ve türbülanslı akışta hız profilleri. 

 

Akışkanlar mekaniğinde bir akışın laminer ya da türbülanslı olduğu  Reynolds Sayısı  esas 

alınarak belirlenir. Reynolds Sayısı (Re)  dairesel kesitli yollar için (1) eşitliğinden 

hesaplanabilir. 

 

Re =  
ρ ∙ Vort  ∙  D

μ
  =

Atalet kuvvetleri

Viskoz kuvvetler
              (1)  
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Bu eşitlikte; 

Re   :  Reynolds sayısı, (-) 

ρ : Akışkanın yoğunluğu, (kg/m3) 

Vort : Akışkanın ortalama akış hızı, (m/sn) 

D : Boru (hava yolu) çapı, (m) 

µ : Akışkanın dinamik viskozitesi, (N sn/m2) 

 

Dairesel kesitli olmayan yollar için çap (D) yerine hidrolik çap (Dh) kullanılmakta olup, hidrolik 

çap Eşitlik 2 ile hesaplanır. 

 

Dh =
4 ∙ S

C
                                                                (2)  

 

Eşitlik 2’de; Dh: Hidrolik çap (m),  S: Akışkanın temas ettiği boru (hava yolu) kesit alanı (m2), 

C: Boru veya hava yolu duvarının çevre uzunluğudur (ıslak çevre) (m).  

 

Herhangi bir gaz ya da sıvı akışı, Reynolds Sayısına dayanarak; 

Re <  2.300  Laminer akış, 

2.300 <  Re  <  4.000  Geçiş akışı, 

Re >  4.000  Türbülanslı akış  

 

olarak sınıflandırılmaktadır (Cousin, 2003, http://www.grubenbewetterung.de/ 

Stromungstechnische_Grundlagen.pdf). 

 

Eğer Reynolds Sayısı 2.300 değerinin altında ise, akış kaynağının türbülanslı olup olmadığına 

ve borunun pürüzlülüğüne bakılmaksızın akışın laminer olduğu kabul edilir. Üst sınır değer iyi 

tanımlanamaz, ancak birçok mühendislik uygulamalarında laminer akışın Reynolds Sayısı 

4.000’in üzerine çıkmaz. Reynolds Sayısı için 2.000 ile 4.000 arasındaki bölgede belirsizlik söz 

konusudur. Pürüzlülük, keskin köşeler ve titreşim gibi etkenlerin varlığına bağlı olarak akış türü 

laminer veya türbülanslı olabilir (Kinski, 1992, Cousin, 2005).  

 

5.3.2. Akış Türü - Sürtünme Katsayısı İlişkisi 

Sürtünmeden kaynaklanan basınç kaybının (düşüşünün) hesaplanması için borularda Sürtünme 

Katsayısı (λ) ’nın belirlenmiş olması gerekir. Bu amaçla çok sayıda araştırma yapılmış ve 

formül geliştirilmiştir. Burada, laminer ve türbülanslı akışta, Reynolds  Sayısına bağlı olarak 

hesaplama imkânı sağlayan temel formüller verilmiştir. 

http://www.grubenbewetterung.de/
http://www.grubenbewetterung.de/Stromungstechnische_Grundlagen.pdf
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5.3.2.1. Laminer Akış 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Reynolds Sayısı 2.300’ün altında ise akış türü laminerdir. Bu 

rejimde tabakalar arasındaki sürtünme kuvveti yani akışkanın viskozitesi basınç düşüşüne 

neden olan tek etkendir. Boru iç yüzeyinin durumu (pürüzlülük) önem taşımaz. 

 

Sürtünme katsayısı (λ) HAGEN ve POISEUILLE eşitliği (3) ile belirlenir 

 

λ =  
64

Re
                                                             (3) 

 

5.3.2.2. Türbülanslı Akış 

Türbülanslı akışta moleküller sadece boru ekseni yönünde hareket etmezler, boru eksenine dik 

yönde hareketleri de söz konusudur. PRANDTL’ın ileri sürdüğü teoriye göre; türbülanslı akışa 

geçildikten sonra boru iç yüzeyine temas eden ince bir tabaka içinde akış türü hâlâ laminerdir. 

Türbülanslı akıştan etkilenmeyen bu tabakanın kalınlığı Reynolds Sayısı arttıkça azalır. 

Laminer akış tabakasının boru iç yüzeyindeki pürüzleri örtmesi veya örtmemesi sürtünme 

kayıpları açısından çok önemlidir.  Bu nedenle türbülanslı akışta sürtünme katsayısı; hidrolik 

açıdan pürüzlü, pürüzsüz ve geçiş ortamları için ayrı ayrı ele alınarak incelenir. 

 

a- Pürüzsüz ortamda 

Boru iç yüzeyindeki pürüzler laminer akış tabakası ile tamamen örtülüyorsa, bu akış türü 

pürüzsüz ortamda türbülanslı akış olarak tanımlanır. Bu durumda sürtünme katsayısı boru iç 

yüzeyindeki pürüzlerden etkilenmez. Çünkü; sürtünme kayıpları sadece akışkanın iç 

sürtünmesi nedeniyle ortaya çıkmaz, türbülanslarda molekülleri hızlandıracak enerjiye de 

ihtiyaç vardır. BLASIUS, PRANDTL ve von KARMAN pürüzsüz ortamdaki türbülanslı 

akımda sürtünme katsayısı λ 'nın hesabı için aşağıdaki eşitlikleri (4) (5) vermişlerdir. 

 

− BLASIUS eşitliği; 
 

 λ = 0,316 ∙ (Re)− 
1
4                                        (4) 

 

Bu eşitlik Re  < 105 olması durumunda kullanılabilir. 

 

− PRANDTL ve von KARMAN eşitliği; 
 

1

√λ
= 2 ∙ log(Re ∙  √λ ) −  0,8                      (5) 
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b- Pürüzlü ortamda 

Reynolds Sayısı arttıkça laminer akış tabakasının kalınlığı azalır ve boru iç yüzeyindeki 

pürüzler tamamen ortaya çıkar. Bu durumda sürtünme kayıpları daha da artar. PRANDTL, 

COLEBROOK ve NIKURADSE'nin araştırmalarına göre, pürüzlü ortamda λ katsayısı 

Reynolds Sayısından bağımsızdır ve " ks/D " ile gösterilen rölatif pürüzlülük oranına bağlı 

olarak değişmektedir (Eşitlik 6). 

 

− PRANDTL, COLEBROOK ve NIKURADSE eşitliği; 
 

1

√λ
  = 2 ∙ log  

D

k𝑠

+ 1,14                                         (6) 

 

Eşitlik 3,4,5 ve 6’da; 
 

Re : Reynolds sayısı, (-) 

λ : Sürtünme katsayısı, (-) 

D : Boru çapı, (mm) 

ks : Pürüz boyutu, (mm)’dir. 

 

 

 

c- Pürüzsüz Ortamdan Pürüzlü Ortama Geçiş Bölgesi 

Geçiş bölgesinde sürtünme kayıplarını etkileyen faktörlerin sayısı artar ve bazılarının 

tanımlanması güçleşir. COLEBROOK ve WHITE pürüzlü ve pürüzsüz ortamlar için verilen 

formülleri birleştirmiş ve geçiş bölgesi için geçerli olan yeni bir eşitlik ortaya koymuşlardır. Bu 

eşitlik aşağıda verilmiştir.  

 

− COLEBROOK ve WHITE (7) eşitliği; 

 

1

√λ
 =  −2 log [

2,51

Re ∙  √λ
 +  

ks

3,72 ∙ D
]                    (7) 

 

Ayrıca sürtünme katsayısının belirlenmesi ile ilgili olarak birçok kartlar ve diyagramlar 

hazırlanmıştır. Bunlar içerisinde Şekil 5.3’de verilen Moody Diyagramı geniş bir kullanım 

alanına sahiptir (Cousin, 2005, Uğur, 1995, Atılgan, Öztürk,1999).  
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Şekil 5.3. Moody Diyagramı. 

 

5.3.3. Basınç Kaybı (Düşüşü) – Hava Hızı ilişkisi 

Boru veya galerilerde havanın akışı sırasında meydana gelen basınç kaybı (düşüşü) ile hava hızı 

arasında aşağıdaki şekilde bir bağıntı olduğu bilinmektedir. 

P ∝  Vn                                                                     (8) 

Eşitlik 8’deki (n) büyüklüğü akış türlerine bağlı olarak farklı değerler almaktadır. Örneğin 

laminer akış için n=1, türbülanslı akış için (pürüzsüz ve düzgün boru ya da galeriler vb.) n=1,75, 

ocaklardaki türbülanslı akış için (pürüzlü ve düzgün olmayan boru ya da galeriler vb.)  n= 2 

olarak alınmaktadır. Ocak havalandırmasında akış türü hakkında bir değerlendirme yapmak 

için, Reynolds Eşitliğinde; akışkanın (havanın) yoğunluğu (ρ = 1,2 kg/m3), galeri çapı (D = 

3m), havanın viskozitesi (µ = 18∙10-6 Nsn/m2) ve ocak havalandırmasında en düşük hava hızı 

(v = 0,1 m/sn) alınacak olursa; 

Re =  
ρ  ∙ v ∙  D

μ
   ;    

1,2 ∙  0,1 ∙ 3

18 ∙ 10−6
= 20.000 

sonucu elde edilir. Görüldüğü gibi, ocaklarda karşılaşılabilecek en düşük hava hızında bile 

Reynolds Sayısı 20.000 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla akış türü türbülanslıdır. Ocak 

açıklıklarının pürüzlü, düzgün olmayan yapısı da dikkate alınarak basınç düşüşünün hava hızın 

karesi ile değiştiği kabul edilebilir (Güyagüler, 1991). 
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5.3.4. Basınç Kayıpları (Basınç Düşüşü) 

Yeraltı ocaklarında hava akışının nedeni havalandırma şebekesinin iki noktası arasında 

oluşturulan basınç farkıdır. Hava, basıncın yüksek olduğu noktadan (ocak hava girişi) basıncın 

alçak olduğu noktaya (ocak hava çıkışı) doğru hareket ederken enerjisinin bir bölümünü 

kaybeder. Oluşan Basınç Kaybı (Basınç Düşüşü) iki şekilde ortaya çıkmaktadır: 

 

✓ Sürtünme Kayıpları (Pf): Ocak yollarında akan hava ile boşluğu çevreleyen yüzeyler 

arasındaki sürtünmeler nedeniyle oluşan kayıplar, 

✓ Şok Kayıpları (Px) : Ocak yollarında akan havanın aniden kesit daralması, kesit 

genişlemesi, yolun kollara ayrılması, dönemeçler, engeller (vagon, lokomotif, bant vb.) 

vb. değişikliklerle karşılaşması sonucu oluşan kayıplardır. 

 

Ocakta meydana gelen tüm basınç kayıplarının toplamı, Eşitlik 9’da görüldüğü gibi ocağın 

statik basıncına (Ps) eşittir.  

 

Ocak Ps  =  Σ PL  =  Σ (Pf + Px)            (9) 

 

Bu eşitlikte ΣPL toplam basınç kaybını (düşüşünü) göstermektedir. 

 

Ocak hız basıncı (Pv), ocağı terk eden dönüş havasının hız basıncı olup bir kayıp olarak kabul 

edilir. Çünkü yeryüzüne ulaşan hava kinetik enerjisini atmosfere bırakır. Havalandırma 

şebekesindeki tüm enerji kayıplarının (statik basınç ve hız basıncının) toplamı “Toplam Basınç 

(PT)” olarak isimlendirilir ve Eşitlik 10 ile hesaplanır (Şekil 5.4) (AMC Consultants Pty Ltd, 

2005, Güyagüler, 1991). 

 

PT  = Ps  +  Pv                                                (10) 
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Şekil 5.4. Bir boru içinde akan akışkanın oluşturduğu toplam, statik ve hız basınçları 

arasındaki ilişki (https://pawn.physik.uni-

wuerzburg.de/video2/alpha/kap2/Tip05/Tip05_ct.html). 

 

5.3.4.1. Sürtünme Nedeniyle Oluşan Basınç Kaybı 

Akışkanlar dinamiğinde, bir boruda akan akışkanın sürtünme kaynaklı yük ve basınç kaybı 

Darcy - Weisbach eşitliği ile hesaplanır. 

 

h =  λ ∙
L 

D
 ∙  

V2

2g
                                (11) 

 

Bu eşitlikte; 

h  : Sürtünmeden kaynaklanan yük kaybı, (m) 

λ :  Sürtünme katsayısı, (-) 

L  : Boru uzunluğu, (m) 

V :  Akışkanın ortalama akış hızı, (m/sn) 

D : Boru  hidrolik çapı, (m) 

g : Yerçekimi ivmesi, (m/sn2)’dir. 

 

Akışkanın basınç kaybı; Eşitlik 11, Eşitlik 12’de yerine koyularak; 

 

h =
P

ρ . g
                                                           (12) 

 

P =   λ ∙  
L

D
 ∙  

ρ ∙  V2

2
                                    (13) 

 

13 eşitliği ile hesaplanabilir (Cengel ve Cimbala, 2010). 

 

Eşitlik 13’de, borunun hidrolik çapı D = 4S / C ve V2 = Q2 / S2 yazılarak; 

https://pawn.physik.uni-wuerzburg.de/video2/alpha/kap2/Tip05/Tip05_ct.html
https://pawn.physik.uni-wuerzburg.de/video2/alpha/kap2/Tip05/Tip05_ct.html
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P =  λ ∙  
L ∙  C 

8 S
 ∙  ρ .  

 Q2

S2
                             (14) 

 

elde edilir. 

 

Atkinson, Darcy - Weisbach eşitliğindeki değerlerden hareketle bir “Sürtünme Faktörü (k)” 

tanımlamıştır. Farklı hava yolları ve havalandırma boruları için Sürtünme Faktörü (k) değerleri 

Çizelge 5.2’de derlenmiştir. 

 

 

k =
λ . ρ

8
     (kg m3,⁄  

N sn2

m4
)                         (15) 

 

Bu durumda Atkinson Eşitliği aşağıdaki şekli (Eşitlik 16) alır. 
 

P =  k ∙  
L ∙ C

S3
  ∙  Q2                                          (16) 

 

Havanın yoğunluğunun standart yoğunluktan önemli ölçüde sapması durumunda (Standart hava 

yoğunluğu: ρst =1,2 kg/m3) bir düzeltme işlemi yapılması gerekir.  Bu durumda Eşitlik 16; 

 

P = k ∙  
L ∙ C

S3
  ∙  Q2      ∙  

ρ

ρst

                             (17)   

 

şeklinde yazılabilir. Eşitlik 16’da  
 

     k ∙  
L ∙ C

S3
 = R                                                 

 

yazılması durumunda, Eşitlik 18 elde edilir.  Bu eşitlik, basınç düşüşünün hava yolunun direnci 

(R) ve hava miktarı (Q) ile ilişkini veren genel bağıntıdır. 

 

           P = R  ∙   Q2                                            (18) 
 

Yukarıdaki eşitliklerde (Eşitlik 12’den 18’e kadar) geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır:  

S : Galeri (boru) kesit alanı, (m2) 

C: Galeri (boru) ıslak çevresi, (m) 

Q: Hava miktarı, (m3/sn) 

R: Galeri (boru) direnci, (N sn2/ m8, gaul) 

P : Basınç kaybı (düşüşü), (N/m2, Pa) 

k : Atkinson sürtünme faktörü, (kg /m3,  N sn2/m4). 
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(http://nptel.ac.in/courses/123106002/MODULE%20-%20V/Lecture%20%201.pdf, 

McPherson, 1987). 

Çizelge 5.2. Farklı yeraltı açıklıkları ve havalandırma boruları için Sürtünme Faktörü (k) 

değerleri (McPherson, 1993). 

Hava yolu türü Hava yollarının özellikleri 
Sürtünme Faktörü, k 

(kg/m3) 

 Kuyular 

Düz beton kaplama (kılavuz makaralar ve 

borular mevcut) 

Tuğla kaplamalı (kılavuz makaralar ve borular 

mevcut) 

0,0065 

 

0,0075 

 Demir Bağlı Galeriler 
Her tarafı düzgün beton kaplanmış 

Bağlar arası ahşap sarma ile kamalanmış 

0,003 

0,009 

 Dörtgen Galeriler 
Pürüzsüz beton kaplı 

Yan duvarları kaplanmamış, düzgün yollar 
0,004 

0,012 

 Ayaklar 
İyi şartlarda, düzgün arın 

Tipik ayak koşulları, konveyör olan ayaklar 

0,035 

0,065  

Havalandırma Borusu 

Vantüp (Üfleyici havalandırma) 

Fiberglas vantüp 

Spiral destekli galvanize boru 

0,0037 

0,0024 

0,0021 

 

5.3.4.2  Şok Nedeniyle Oluşan Basınç Kaybı 

Yeraltı ocaklarındaki hava yollarında sürtünme kayıplarına ek olarak şok kayıpları (Px) da 

meydana gelir.  

 

Şok kayıpları;  

✓ Hava yolu ya da borunun yön değiştirmesi,  

✓ Hava yolunda bulunan engeller (vagon, lokomotif, bant konveyör vb.),  

✓ Hava yolu kesitinin değişmesi,  

✓ Hava yolunun birden çok kola ayrılması ya da birden fazla kolun hava yoluna 

bağlanması gibi nedenlerden kaynaklanır.  

 

Maden havalandırma şebekelerinde ortaya çıkan toplam basınç kayıplarının ancak %10 - 

30’unun şok kayıplarından kaynaklandığı bilinmektedir.  Şok kayıpları özellikle ana yollar, 

kesit ya da yön değiştiren borular ve hava yolları ile ilişkili hesaplamalarda dikkate alınmalıdır. 

 

Bu tür kayıplar aşağıda belirtilen yöntemlerle hesaplanabilir: 

✓ Hız basıcı ve şok faktörünü esas alan eşitlilerden yararlanarak, 

✓ Koşullara uygun sürtünme faktörü (k) kullanarak, 

✓ Şok kaybına neden olan koşula denk basınç kaybı oluşturacak galeri uzunluğu esas 

alınarak (Akgün, 2011). 

 

http://nptel.ac.in/courses/123106002/MODULE%20-%20V/Lecture%20%201.pdf
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5.4. HAVALANDIRMA TÜRLERİ 

Yeraltı madenciliğinde ocağın temiz hava ihtiyacı doğal ve mekanik olmak üzere iki farklı 

şekilde karşılanır. 

 

5.4.1.  Doğal (Tabii) Havalandırma 

Doğal havalandırma, ocağın hava giriş ve çıkış kuyu ve galerinde hava yoğunluğunun farklı 

olması sonucu meydana gelen basınç farkının, ocakta yarattığı hava akımı olarak tanımlanır. 

Hava akımı herhangi bir mekanik donanım kullanmadan kendiliğinden oluşur. 

Doğal havalandırma basıncını oluşturan etkenler; havanın sıcaklığı ve nem içeriği, barometrik 

basınç, ocak havasına karışan gazlar, hava kaçakları vb.’dir. 

Özellikle kuyuların derinliği ve sıcaklık hava miktarını ve yönünü etkileyen iki önemli 

faktördür. Kuyuların derinliği veya hava giriş ve çıkış kuyularının ağızları arasındaki kot farkı 

arttıkça doğal hava akımının şiddeti de artmaktadır. Sıcaklık ise doğrudan havanın 

yoğunluğunu etkilemektedir. İlkbahar ve sonbaharda ocak içi ile dışındaki hava sıcaklıkları 

birbirine yakın olacağı için hava akımı çok azalır. Yaz ve kış mevsimlerinde doğal hava 

akımının yönü Şekil 5.5’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.5. Yaz ve kış düzeninde doğal hava akımının yönü (Hartman vd., 1997). 

 

Derinlikleri aynı olan hava giriş ve çıkış kuyularında yoğunluk farkı nedeniyle oluşan doğal 

havalandırma basıncı (DHB) 19 No.lu eşitlikten hesaplanabilir. 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

433 
 

DHB = H ∙ ρ1 ∙ g − H ∙ ρ2 ∙ g              (19) 

 

DHB = H ∙ g ∙  (ρ1 −  ρ2)        
 

Bu eşitlikte; 

DHB : Doğal havalandırma basıncı, (Pa) 

H      : Kuyuların derinliği, (m) 

1, 2 : Hava giriş ve çıkış kuyularındaki hava yoğunlukları (kg/m3) 

g       : Yerçekimi ivmesi, (m/sn2)’dir. 

   

Sonuç olarak, doğal havalandırma ile sabit bir havalandırma basıncı, hava miktarı ve hava akış 

yönü sağlanamayacağı söylenebilir. Bu özellikleri nedeniyle, yeraltı kömür ocaklarında, ocağın 

doğal olarak havalandırılmasına izin verilmez (Durucan ve Güyagüler, 1985, Yalçın, 2012). 

 

5.4.2. Mekanik Havalandırma 

Mekanik havalandırma, havayı basınçlandırarak belirli bir akış yolu içinde hareket etmesini (bir 

yerden başka bir yere naklini) sağlayan vantilatörler (fanlar) ile yapılır. Vantilatörlerin tahrik 

sistemlerinde genellikle elektrik motorları kullanılmakta olup, basınçlı hava ve dizel motoruyla 

çalışanlar da vardır.  

Yeraltı ocaklarının havalandırılmasında kullanılan vantilatörler, kullanım amacı ve 

yerleştirildikleri yere göre ana, yardımcı ve tali vantilatörler olmak üzere üç grupta toplanır.  

 

✓ Ana vantilatörler yerüstüne yerleştirilir, ocağın genel havalandırmasını sağlar, kapasiteleri 

büyüktür ve uzun süre devrede kalırlar.  

✓ Yardımcı vantilatörler ocağın bir bölümündeki havalandırma koşullarının iyileştirilmesi 

için kullanılır, orta kapasitelidirler ve belli bir süre için tesis edilirler.  

✓ Tali vantilatörler genellikle ana hava akımının ulaşamadığı, galeri sürme, kuyu açma vb. 

işlerde kullanılır, kısa süreli olarak tesis edilirler ve kolaylıkla taşınabilirler. 

 

Vantilatörler genel olarak Radyal (santrifüj, merkezkaç) ve Aksiyal (eksenel) olmak üzere iki 

çeşittir (Ayvazoğlu, 1986). 
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5.4.2.1. Radyal (Santrifüj) Vantilatörler 

Radyal vantilatörlerde hava, üzerine kanatlar bulunan çarkın miline paralel olarak bir veya iki 

tarafından spiral gövdeye girer ve çark miline dik açı ile basılır. Şekil 5.6’da bu tip bir 

vantilatörün kesiti ve yandan görünüşü verilmiştir.  

 
Şekil 5.6. Radyal vantilatörün kesiti ve yandan görünüşü. 

 

Radyal vantilatörler basit ve sağlam yapıdadır ve geniş bir uygulama aralığı vardır.  Özellikle 

değişen akış direncine sahip yerlerde daha verimli ve sessiz çalışırlar. Yüksek basınç ve debi 

gerektiren yerlerde tercih edilirler. Bu tip vantilatörler, kanat uçlarının dönme yönüne göre 

eğimi esas alınarak öne eğik kanatlı, geriye eğik kanatlı ve radyal kanatlı olmak üzere üç sınıfa 

ayrılır (Şekil 5.7). İleriye eğik kanatlıların verimi çok düşük olup en fazla % 65 civarındadır. 

Geriye eğik kanatlı vantilatörlerde ise verim en yüksek olup % 70 – 80 arasındadır. 

(http://grubenbewetterung.de/Ventilatoren_zur_Beluftung_und_fur_die_Wettertechnik.pdf, 

Güyagüler, 1991, Alarko, 2007, Alfer, 2011). 

 

 

Şekil 5.7. Radyal vantilatörlerde kanat tipleri. 

 

http://grubenbewetterung.de/Ventilatoren_zur_Beluftung_und_fur_die_Wettertechnik.pdf


Temel Madencilik Bilgileri 

435 
 

5.4.2.2. Aksiyal (Eksenel) Vantilatörler 

Aksiyal vantilatörler aerodinamik yapıdaki bir mil üzerine monte edilmiş, silindirik bir boru 

(kanal) içinde dönen kanatlardan meydana gelir (Şekil 5.8). Bu tip vantilatörlerde hava, 

vantilatör miline paralel olarak girer ve aksiyal hıza dönme hızı eklenmiş olarak çıkar.  

İki kanal arasına doğrudan bağlandıkları için az yer kaplarlar. Tesisleri daha kolay ve ilk yatırım 

masrafları düşüktür. Radyal vantilatörlere göre daha hafiftirler. Kanat açısı değiştirilerek farklı 

sistem ihtiyaçlarına cevap verebilirler. Gerektiğinde ters yönde çalıştırılabilirler. Aynı dönüş 

hızlarında gürültü düzeyleri daha düşüktür. 

 

Şekil 5.8. Aksiyal vantilatörün kesiti ve önden görünüşü. 

Aksiyal kanal tipi vantilatörlerde, gövde içerisine yerleştirilmiş yönlendirici kanatlar 

kullanılarak türbülans azaltılabilir. Böylece havanın dönmesi nedeniyle kaybolan enerji basınca 

dönüştürülerek, verimlilik artırılmış olur. Verimleri % 70 – 90 arasındadır. 

(http://grubenbewetterung.de/Ventilatoren_zur_Beluftung_und_fur_die_Wettertechnik.pdf, 

Güyagüler, 1991, Alarko, 2007, Alfer, 2011). 

5.4.2.3. Vantilatör Karakteristik Eğrileri 

Bir vantilatörün farklı koşullarda çalışma özelliklerini gösterebilmek için üç ayrı karakteristik 

eğrisi verilmelidir. Bunlar, hava miktarına bağlı olarak çizilen basınç, güç ve verim eğrileridir. 

Karakteristik eğriler her vantilatör için farklı olup belli bir motor dönüş hızı ve hava yoğunluğu 

için hazırlanmıştır (Şekil 5.9). Basınç - hava miktarı eğrisi “basınç eğrisi” olarak 

tanımlanmaktadır. Pervane giriş gücü eğrisi “mil (giriş) gücü eğrisi” değişik hava miktarlarında 

pervane milindeki gerekli güç miktarını göstermektedir.  

Bir vantilatörün Havalandırma Gücü (Gh) Eşitlik 20’den hesaplanır. 

http://grubenbewetterung.de/Ventilatoren_zur_Beluftung_und_fur_die_Wettertechnik.pdf
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Gh =  
P . Q

1000 
                                            (20) 

Burada; 

Gh : Havalandırma gücü, (kW) 

P :  Ocakta meydana gelen toplam basınç kaybı, (Pa) 

Q : Hava miktarı, (m3/sn)’dir. 

Bir makinenin verimi, ürettiği yararlı gücün kullandığı enerjiye oranı olarak tanımlanır. 

Vantilatörün Verimi (η) ise; Havalandırma Gücü’nün (Gh) Vantilatör Giriş Gücü (Gv)’ne oranı 

olarak Eşitlik 21’den hesaplanır. Verim eğrisi basınç ve güç eğrilerinden yararlanarak çizilir.  

η =  
Gh

Gv
∙ 100             (%)                      (21) 

    

 

Şekil 5.9. Aksiyal vantilatörün karakteristik eğrileri. 

 

Ocak karakteristik eğrisi (sistem eğrisi), Atkinson Eşitliği (P= R ∙ Q2) ile tanımlanan ikinci 

derece bir eğridir. Bu eşitlikte P: Ocakta oluşan toplam basınç kaybı (Pa), R: Ocak yollarının 

toplam direnci (gaul, N sn2/ m8), Q: Ocak yollarından geçen hava miktarı (m3/sn)’dır. Vantilatör 

karakteristik eğrisi ile ocak karakteristik eğrisi aynı eksen takımı üzerine çizilirse, iki eğrinin 

kesişim noktası “Sistem Çalışma Noktası”nı verir (Şekil 5.9). Bu noktadaki hava miktarına 

karşı gelen basınç, güç ve verim değerleri vantilatörün çalışma karakteristiklerini, diğer bir 

deyimle çalışma basıncını, vantilatörün verimini ve güç miktarını gösterir (McPherson, 1993, 

Güyagüler, 1991). 
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5.4.2.4. Vantilatör Kanunları 

Vantilatör karakteristik eğrileri, belirli pervane dönme sayısı (n), pervane çapı (D) ve hava 

yoğunluğu (ρ) için hazırlanmıştır. Bu büyüklüklerden birisindeki değişme karakteristiklerin 

değişmesine neden olur. Dönme sayısı, pervane çapı ve hava yoğunluğu değişikliği sırasıyla,1., 

2. ve 3. Vantilatör Kanunları olarak tanımlanmaktadır (Çizelge 5.3) (Ayvazoğlu, 1986, 

Güyagüler, 1991, Alarko, 2007). 

 

  Çizelge 5.3. Vantilatör kanunları. 

Değişiklik Dönme Sayısı   

(n) Değişmesi 

(ρ ve D sabit) 

Pervane Çapı (D) 

Değişmesi 

(ρ ve n sabit) 

Hava Yoğunluğu (ρ) 

Değişmesi 

(n ve D sabit) 

Q  (Hava miktarı)  Q1

Q2
=  

n1

n2
 

Q1

Q2
=  (

D1

D2
)

3

 Q1 =  Q2 

P  (Basınç) P1

P2
=  (

n1

n2
)

2

 P1

P2
=  (

D1

D2
)

2

 
P1

P2
=  

ρ1

ρ2
 

G  (Güç) G1

G2
=  (

n1

n2
)

3

 
G1

G2
=  (

D1

D2
)

5

 
G1

G2
=  

ρ1

ρ2
 

η   (Verim) 

η1 =  η2 η1 =  η2 η1 =  η2 

 

5.5. GEREKLİ HAVA MİKTARININ BELİRLENMESİ 

Yeraltı madenciliğinde güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak için yeterli miktar ve 

özelliklerdeki havayı çalışma yerlerine göndermek gerekir. Ancak hava miktarının istenilen 

doğrulukta hesaplanabilmesi için gerekli incelemeler yapılmalı ve elde edilen sonuçlar işletme 

teknik elemanları tarafından değerlendirmelidir. Bazı ön kabullere dayanarak yapılan 

hesaplamalar sonucu bulunan değerler uygulama sırasında önemli sorunlara neden olmaktadır. 

Yeterli miktarda temiz hava temin edilememesi durumunda, havadaki gaz ve toz 

konsantrasyonlarının yasal limitlerin üzerine çıkması, oksijen konsantrasyonun ise altına 

düşmesi söz konusudur. Dolayısıyla, hazırlık ve üretim çalışmalarının kısıtlanması hatta 

tamamen durdurulması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayrıca hava yetersizliği 

çalışanların iş veriminin düşmesine, maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Yeterli olmayan hava miktarı gibi, ocağa gereğinden fazla hava verilmesi de istenmeyen 

sonuçlar doğurur. Fazla miktarda hava kaçakları artırır, kömürün ve pirit cevherinin 
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kendiliğinden kızışmasına ve tozun havaya karışmasına neden olur, artan soğutma etkisi 

nedeniyle çalışanlar hastalanabilir. Ayrıca artan enerji sarfiyatı nedeniyle havalandırma 

maliyeti yükselir.  

Diğer taraftan hava miktarı, bir yeraltı ocağının iskeletini oluşturan kuyu, desandre, galeri vb. 

yeraltı boşluklarının kesit alanlarının belirlenmesinde ve ocağı havalandıracak vantilatörün 

seçiminde göz önünde bulundurulması gereken temel büyüklüklerden birisidir. 

Söz konusu nedenler, hava miktarındaki doğruluk derecesinin yeraltı madencilik 

faaliyetlerindeki önemini ortaya koymaktadır. Hava miktarı hesaplamalarında esas alınan 

kriterler; 

✓ Yeraltında çalışan işçi sayısı, 

✓ Yayılan gazların miktarı, 

✓ Kullanılan patlayıcı madde miktarı, 

✓ Oluşan toz miktarı, 

✓ Dizel motorlu araçlardan yayılan gaz miktarı, 

✓ Hava hızı limitleri’dir. 

 

5.5.1. Yeraltında Çalışan İşçi Sayısı 

Dinlenme durumundaki bir insan dakikada 12 - 15 defa nefes alıp verir ve her seferde 0,5 l 

temiz hava solur. Dolayısıyla hava ihtiyacı 6 - 7,5 l/dk’dır. Orta ağırlıktaki bir işte çalışan 

insanın temiz hava ihtiyacı 45 - 60 l /dk’ya yükselir. Ağır işlerde 100 l/dk’nın üstüne çıkar. 

Solunumdan başka kirletici kaynakların bulunmadığı durumlarda, ocaklarda çalışanların temiz 

hava ihtiyacı 1 - 2 m3/dk civarındadır. 

Ancak ocak havasını kirleten tek etken çalışanların solunumu değildir. Kömür ve çevre 

kayaçlardan yayılan gazlar ve tozlar, dizel motorlu araçların egzoz gazları vb. dikkate 

alındığında, kişi başına hava miktarının artırılması gerektiği anlaşılmıştır. F. Almanya’da 

Maden Tüzüğü’ne göre,  taşkömürü madenciliğinde gaz yayılımı da dikkate alınarak ocağa 

verilecek hava miktarı işçi başına 6 m3/dk olarak belirlenmiştir (Reuther, 1989). Eğer aynı anda 

çalışan en fazla işçi sayısı (n) ise, gerekli hava miktarı Eşitlik 22  ile  hesaplanır. 

Q = 6 ∙ n (m3 dk) ⁄                          (22) 

Ayrıca, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 

hazırlanan “Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 
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(2010)”nde ocaklar  metan gazı yayılımına göre üç grupta toplanmış ve her bir işçi için ocağa 

verilmesi gereken hava miktarı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Grizu miktarı çok az olan ocaklarda  :   1 -   2    m3/dk 

Grizu miktarı orta seviyede olan ocaklarda :   3 -   6    m3/dk 

Grizu miktarı yüksek seviyeli ocaklarda  :  20 - 25   m3/dk 

 

5.5.2. Yayılan Gaz Miktarı 

Kömür ocaklarında farklı vardiyalardaki gaz yayılımının uniform olmadığı bilinmektedir. 

Ancak deneyimler toplam gaz yayılımındaki değişimlerin sınırlı olduğunu göstermiştir. 

Dolayısıyla hava ihtiyacı sabit kabul edilebilir ve hava miktarının yayılan gaz miktarı esas 

alınarak hesaplanması doğru bir seçimdir. 

Bir ocakta, günlük çalışma süresi içinde yayılan gaz miktarı q  (m3/gün) olsun. Bu gazın ocak 

havası içindeki oranını % p’ye düşürmek için ocağa verilmesi gereken hava miktarı Eşitlik 

23’ten yararlanarak hesaplanır. 

 

Q =  
100  . q

p . 24 . 60 . 60
                                      (23) 

 

Eşitlik 23’te; 

Q : Ocağa verilecek hava miktarı, (m3/sn) 

q : Günlük çalışma süresi içinde ocak havasına karışan gaz miktarı, (m3/gün) 

p : Yayılan gazın ocak havasında müsaade edilen konsantrasyonu, (%)’dir. 

 

5.5.3. Kullanılan Patlayıcı Madde Miktarı 

Bilindiği gibi patlayıcı madde ateşlemeleri sonucu karbondioksit (CO2), karbonmonoksit (CO) 

ve azotoksit (NOx “NO ve NO2”) gazları açığa çıkmaktadır. Bunlardan karbondioksit boğucu, 

karbonmonoksit ve azotoksitler zehirleyici özellik taşımaktadır.  

Söz konusu hesaplama tekniği genellikle, patlayıcı madde ile kazı yapılan yeraltı metalik maden 

ocaklarında kullanılmaktadır. Hesaplamalarda 1 kg patlayıcı maddenin ateşlenmesi sonucu 

açığa çıkan karbonmonoksit miktarı ile bu gaz için belirlenen MAK (x) değeri esas alınır. 
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(x) MAK Değeri (Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon) : Günde 8 saat ve haftada 45 saatlik 

çalışma süresi için kapalı işyeri ortamında bulunmasına izin verilen ve çalışanların gün 

boyu sağlıklarını bozmayacak maksimum kimyasal madde konsantrasyonudur. 

Son yıllarda  F. Almanya – Berlin’deki  Malzeme Araştırma ve Test Kurumu’nda yapılan 

deneysel araştırmalarda, patlayıcı madde ateşlemeleri sonucu açığa çıkan gaz miktarları 

belirlenmiştir (Çizelge  5.4). Görüldüğü gibi karbonmonoksit miktarı; jelatin tipi patlayıcılarda 

17 - 23 l/kg (0,017 – 0,023 m3/kg), emülsiyon tipi patlayıcılarda 6 – 23 l/kg (0,006 – 0,023 

m3/kg)’dır. Bu verilere dayanarak açığa çıkan karbonmonoksit miktarı için 0,04 m3/kg değeri 

kabul edilebilir.  

Karbonmonoksit gazı için MAK değeri, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği (2013)’nde  50 ppm (milyonda 50), % 0,005 olarak verilmiştir. 

 

 

Çizelge 5.4. Patlayıcı madde ateşlemeleri sonucu açığa çıkan zararlı gaz miktarları 

(Staskiewicz, 2006). 

Patlayıcı Türü CO  (l/kg) CO2  (l/kg) NOX  (l/kg) 

Jelatin tip 17 -  23 168 - 182     9 - 5 

Emülsiyon tipi  6 -  23  71 - 101 1,5 - 5 

 

Bu değerlendirmelerden sonra, kullanılan patlayıcı madde miktarına göre gerekli hava miktarı 

Eşitlik 24 ile hesaplanabilir. 

Q =  
A .  a .  100

t .  0,005
                                         (24) 

Bu eşitlikte; 

Q : Gerekli hava miktarı, (m3/dk) 

A  : Bir defada ateşlenen patlayıcı madde miktarı, (kg) 

a : Patlayıcı maddenin ateşlenmesi sonucu açığa çıkan CO miktarı, (0,04 m3/kg) 

t  : Havalandırma için ayrılan süre, (dk)’dır. 
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5.5.4. Oluşan Toz Miktarı 

Burada, üretilen beher ton kömür için açığa çıkan toz miktarının belirlenmesi önem taşır. Toz 

miktarı ise kömürün özelliklerine, üretim yöntemine ve uygulanan kazı tekniğine bağlıdır. Toz 

miktarı esas alınarak gerekli hava miktarı, Eşitlik 25 ile hesaplanabilir (McPherson, 1993). 

 

Q =  
Ed

Cd
 ∙  

M

3600
                                           (25) 

Eşitlik 4’de; 

 Q : Gerekli hava miktarı, (m3/sn) 

 Ed : Solunabilir tozun oluşma oranı, (mg/t) 

 Cd : Müsaade edilen solunabilir toz konsantrasyonu, (mg/m3) 

 M : Üretim miktarı, (t/saat)’tir. 

 

Tozla Mücadele Yönetmeliği, (2013), EK-1’de; kömür tozu ile ilgili Maruziyet Eşik Sınır 

Değerleri, solunabilir kısım için 5 mg/m3, toplam toz için 15 mg/m3 olarak verilmiştir. Ayrıca 

toz içinde SiO2 bulunması durumunda, % 5 ve daha az SiO2 için 2,4 mg/m3, % 5’ten fazla SiO2 

için: (10 mg/m3 / % SiO2 +2) değerleri öngörülmüştür. 

5.5.5. Dizel Motorlu Araçlardan Yayılan Gaz Miktarı 

Dizel motorlarında yanma sonucu oluşan egzoz gazlarındaki kirleticilerin en önemlileri partikül 

madde (PM), azotoksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve karbonmonoksit (CO)’tir. Egzoz gazı 

bileşimi büyük ölçüde motor tipi, araç kullanım şartları, yakıt, yağlama yağı ve kontrol sistemi 

kullanıp kullanılmadığına göre değişmektedir (Keskin ve Sağıroğlu, 2010). 

Hava miktarını, yayılan egzoz gazı miktarı dikkate alınarak hesaplamayı sağlayan farklı 

yaklaşımlar bulunmaktadır. En basit ve kullanışlı olanı, dizel motorlu araçların beher kW güç 

değeri için birim zamanda verilmesi öngörülen hava miktarı değerleridir. Bu değer 100 kW 

motor gücü için 6 – 8 m3/sn’dir (McPherson, 1993).  

Bu durumda dizel motorlu araçlardan yayılan gaz miktarı açısından ocağa verilmesi gereken 

hava miktarı Eşitlik 26 ile hesaplanır. 

 

Q = q ∙  
G 

100
                                                (26) 

Bu eşitlikte; 
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 Q: Gerekli hava miktarı, (m3/sn) 

 q: 100 kW motor gücü için gerekli hava miktarı, (6 – 8 m3/sn) 

 G: Yeraltında çalışan dizel motorlu araçların toplam gücü, (kW)’tır. 

 

Bu konuda F. Almanya’daki değerlendirmelerde,  egzoz gazındaki karbonmonoksit miktarı da  

dikkate alınmakta, beher HP motor gücü için üç farklı hava miktarı (m3/dk) öngörülmektedir 

(Çizelge 5.5). 

Çizelge 5.5. Egzoz gazındaki CO oranına göre verilecek hava miktarı (DMT, 1991). 

Egzoz gazındaki CO miktarı (%) Hava miktarı ( HP/ m3/dk) 

0,12 6 

0,08 4 

0,06 3 

 

(1 HP = 0,736 kW) 

5.5.6. Hava Hızı Limitleri 

Hava hızının, işçilerin çalıştığı ve kullandıkları ocak yollarında 0,3 m/sn’den düşük olmaması 

gerekir (McPherson, 1993, DMT, 1991). Çünkü bu değerdeki hava hızları çalışanlar tarafından 

çok az hissedilir. Ayak arınlarında hava hızının 1 - 3 m/sn arasında olması tavsiye edilmektedir 

(McPherson, 1993). Ayrıca, T.C. ÇSGB tarafından hazırlanan “Yeraltı ve Yerüstü Maden 

İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi (2010)”nde ayaklarda ve kömür kazılan 

arınlarda hava hızının en az 0,5 m/sn, en fazla 2 m/sn olması gerektiği belirtilmektedir. Hızın 4 

m/sn’yi aştığı durumlarda, taşınan toz parçaları ve havanın soğutma etkisi nedeniyle çalışanlar 

rahatsız olmaktadır. Farklı yeraltı işyerlerinde hava hızı için üst limit değerler Çizelge 5.6’da 

verilmiştir. 

Çizelge 5.6. Yeraltı işyerlerinde hava hızı üst limit değerleri (McPherson, 1993). 

Yeraltı İşyerleri 
Hava Hızı 

(m/sn) 

Ayak arını 4 

Bant galerileri 5 

Ana nakliyat yolları 6 

Ana hava yolları 8 

Nakliyat kuyuları 10 

Havalandırma kuyuları 20 
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Tali olarak havalandırılan galerilerde hava hızının 0,5 m/sn’den az olmaması gerekmektedir 

(DMT, 1991). Ülkemizde ise “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  (2013), 

Ek 3, Madde 8.3 “Hava hızı her halde 0,5 m/sn’den az olamaz” ve Madde 8.4”de hava hızı üst 

sınırı “İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, 

eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 8 metreyi geçemez” şeklinde sınırlandırılmıştır. 

5.6. OCAK HAVALANDIRMA DEVRELERİ 

Yeraltı madenciliğinde ocak planlaması yapılırken, ocak yollarından geçecek hava miktarının 

belirlenmesi ve havanın ihtiyaçları karşılayacak şekilde dağıtılması önem taşır. Ancak, 

madencilik faaliyetlerinin dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle çalışma yerleri ve hava 

dağılımı devamlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla havalandırma planlamaları, üretime paralel 

olarak ortaya çıkabilecek değişiklikler de dikkate alınarak yapılmalıdır (Yalçın, 2012). 

 

Ocağa verilecek toplam hava miktarının belirlenmesi ve bunun kartiyelere dağıtılması ile ilgili 

çalışmalarda aşağıdaki sıra izlenir.  

a- Sistemin toplam direnci bulunur, 

b- Sistemden geçecek toplam hava miktarı hesaplanır, 

c- Havanın ocak yollarındaki dağılımı belirlenir. 

Ocak havalandırmasında, bir hava yolunda veya ocakta sürtünme nedeniyle meydana gelen 

toplam basınç kaybı (basınç düşüşü) Atkinson Eşitliği (27) ile hesaplanır. 

P = R ∙  Q2       (27) 

Bu eşitlikte; 

P : Basınç kaybı (basınç düşüşü), (Pascal, N/m2) 

R : Ocağın direnci, (gaul, N sn2/m8) 

Q : Ocağa gönderilen hava miktarı, (m3/sn)’dir. 

 

Ocağın direnci (R), ocak yapısında değişiklikler yapılmadığı sürece (yeni kuyu, galerilerin 

açılması, yeni üretim ünitelerinin (kartiye) oluşturulması, işlevini tamamlayan ocak 

bölümlerinin kapatılması vb.) sabittir. Ocağa gönderilecek hava miktarı ise gün içinde 

vardiyadan vardiyaya değişebilir. Basınç farkı ile hava miktarı arasındaki ilişki; 

P  α  Q2 
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şeklinde ifade edilir. Havalandırma hesaplamalarında ilk adım ocak yollarının ve ocağın toplam 

direncinin belirlenmesidir. 

Bir hava yolunun direnci iki farklı şekilde belirlenebilir. 

- Hava yolunun iki ucu arasındaki basınç düşüşü (P) ve hava yolundan geçen hava miktarı 

(Q) ölçülerek. Elde edilen sonuçlar; 

R =  
P

Q2
          (28) 

Eşitlik 28’de yerine koyulur ve hava yolunun direnci hesaplanır. 

- Hava yolunun geometrisinin ve boyutlarının bilinmesi durumunda; 

 

R = k ∙  
L  ∙  C

S3
                                    (29) 

   

Eşitlik 29’dan direnç hesaplanabilir (Önce ve Saraç, 1986). 

 

5.6.1. Sistemin Toplam Direncinin Belirlenmesi 

Bir havalandırma devresinde hava yolları birbirine dört farklı şekilde bağlanabilir. Farklı 

şekillerde bağlanan hava yollarından oluşan bir sistemde ocağın toplam direncinin nasıl 

hesaplanacağı aşağıda açıklanmıştır. 

a- Seri bağlı hava yolları, 

b- Paralel bağlı hava yolları, 

c- Çapraz bağlı hava yolları, 

d- Kompleks şebekeler. 

 

5.6.1.1. Seri Bağlı Hava Yolları 

Seri bağlamada hava yolları uç uca eklenir (Şekil 5.10). Bütün yollardan geçen hava miktarı 

eşittir. Ancak hava yollarının direnci farklı olduğundan, her bir yoldaki basınç düşme miktarı 

da farklıdır. Basınç düşme miktarlarının toplamı sistemdeki “Toplam Basınç Kaybını” verir. 

 
Şekil 5.10. Seri bağlı hava yolları. 

 

Toplam Basınç Kaybı (30)  eşitliğinden hesaplanabilir. 
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 PT = P1 +  P2  +  P3                    (30) 

 

P = R ∙  Q2 olduğundan, (30) eşitliği aşağıdaki gibi yazılabilir. 

 

RT ∙ QT
2 = R1 ∙  Q1

2 +  R2 ∙  Q2
2 + R3 ∙ Q3

2   (31) 

Q1 = Q2 = Q3 = QT   olduğu için; 

RT ∙  Q2 = (R1 + R2 + R3) ∙ Q2                   (32) 

 

  RT =  R1 + R2 + R3  

Sonuç olarak;                RT =  ∑ Ri
n
i=1                           (33)   

eşitliği elde edilir. 

 

 

5.6.1.2. Paralel Bağlı Hava Yolları 

Paralel bağlamada, bir hava yolundan gelen hava kavşak noktasında (A kavşağı) birden fazla 

hava yoluna ayrılır (Şekil 5.11). Hava yolundan ayrılan her yola “Kol” adı verilir. 

 

Şekil 5.11. Paralel bağlı hava yolları. 
 

Kirchhoff’un 1. Kanununa göre, bir kavşak noktasından ayrılan hava miktarları, kavşağa gelen 

hava miktarına eşittir. Dolayısıyla, Şekil 5.11’deki A kavşağı için; 

QT =  Q1 + Q2 + Q3                        (34) 

yazılabilir. 

 

Paralel bağlı kollarda, sistemdeki toplam basınç düşme miktarı, kolların direncine ve kollardan 

geçen hava miktarına bağlı olmaksızın birbirine eşittir. 

PT =  P1 = P2 = P3                     (35) 

Her bir kolda meydana gelen basınç düşme miktarları;   

P = R ∙ Q2      olduğundan;    Qi = √Pi  Ri⁄                                           (36)  yazılabilir. 

 

Bu değer Eşitlik 34’de yerine koyulacak olursa; 

√
PT

RT
=  √

P1

R1
+ √

P2

R2
+ √

P3

R3
                                  (37) 
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Paralel bağlı kollarda basınç düşme miktarları eşit olduğundan (Eşitlik 38); 

√
1

RT
= √

1

R1
+ √

1

R2
+ √

1

R2
                                  (38) 

  

Sonuç olarak; 
1

√RT
= ∑

1

√Ri

n
i=1                       (39)     elde edilir.

  

5.6.1.3. Çapraz Bağlı Hava Yolları 

Çapraz bağlantı, paralel bağlı iki yolun başlangıç ve bitiş noktaları dışında başka kollarla 

birbirlerine bağlanmış olması durumudur. Şekil 5.12’de çapraz bağlı hava yolları 

görülmektedir. Çapraz bağlı yolların özelliği havanın, yolların direncine bağlı olarak her iki 

yönde hareket edebilmesi veya hiç hareket edememesidir. Hava BC yolunda B’den C’ye 

akabileceği gibi, C’den B’ye doğru da akabilir. Bir havalandırma devresinde çapraz bağlantı 

söz konusu ise aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir. 

 

− Çapraz yoldaki hava akım yönünün belirlenmesi, 

− Çapraz yolun direncinin hesaplanması, 

− Çapraz bağlı devrede yollardan geçen hava miktarlarının belirlenmesi 

 

Şekil 5.12. Çapraz bağlı hava yolları. 
 

Hava akımının yönü aşağıdaki bağıntılarla belirlenir. 

 
R1

R4
=

R2

R5
 ise çapraz yoldan hava geçmez   

 
R1

R4
>

R2

R5
  ise hava C′den B′ye doğru akar. 

 
R1

R4
<

R2

R5
   ise hava B′den C′ye doğru akar. 

 

Hava akış yönü C’den B’ye doğru ise, AB ve ACB kolları ile CD ve CBD kolları paralel 

bağlıdır. Paralel bağlı kollarda basınç düşme miktarı eşit olduğu için; 
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PAB =  PAC + PCB     

R1 ∙ Q1
2  =  R2 ∙ (Q3 + Q5)2 + R3Q3

2        (40) 

 

PCD = PCB + PBD 

R5 ∙ Q5
2 = R3 ∙ Q3

2 + R4 ∙ (Q1 + Q3)2       (41) 

 

yazılabilir.  Eşitlik 40 ve 41’deki ifadeler   Q3
2  ‘ye bölünür. Bundan sonra elde edilen 

eşitliklerde;   Q1/Q3 = x ve Q5/Q3 = y yazıldıktan sonra gerekli işlemler yapılırsa, kollardan 

geçecek hava miktarları hesaplanabilir. 

 

5.6.1.4. Kompleks Şebekeler 

Seri ve paralel bağlı kollara dönüştürülemeyen yeraltı havalandırma sistemlerine “Kompleks 

Şebekeler” adı verilir. Büyük yeraltı ocaklarının havalandırma şebekeleri genellikle bu tiptedir. 

Kompleks şebekelerin çözümünde bu amaçla geliştirilmiş Bilgisayar Paket Programları’ndan 

yararlanılır (Saltoğlu, 1975, Önce ve Saraç, 1986, Yalçın, 2012). 

 

5.6.2. Sistemden Geçecek Toplam Hava Miktarının Belirlenmesi 

Sistemden geçecek hava miktarı, diğer bir deyimle ocağa verilecek hava miktarı belirlenirken 

farklı kıstaslar dikkate alınmaktadır. Söz konusu kıstaslar ve hesaplama teknikleri Bölüm 5.5’de 

açıklanmıştır. 

 

5.6.3. Havanın Ocak Yollarındaki Dağılımı  

Ocağa gönderilen hava, yolların dirençlerine bağlı olarak doğal bir dağılım gösterir. Bu işlem 

“Serbest Dağılım” olarak tanımlanır. Ancak bu durumda ocaktaki çalışma yerlerine genellikle 

istenilen miktarda hava sağlanamaz. Çalışma yerlerinde istenilen miktarlarda havayı 

dolaştırmak için “Kontrollü Dağılım” uygulanır. 

Kollardaki hava dağılımının ayarlanması aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir: 

a- Hava miktarı artırılmak istenen yolun (kolun) direncinin azaltılması (pozitif ayarlama), 

b- Hava miktarı azaltılmak istenen yolun (kolun) direncinin artırılması. Ayarlı hava kapısı 

ile düzenleme (negatif ayarlama) 

c- Hava miktarı artırılmak istenen yola (kola) yardımcı vantilatör (kol pervanesi) 

yerleştirilmesi. 
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5.6.3.1. Hava Yolu Direncinin Azaltılması (Pozitif Ayarlama) 

Bir hava yolunun direnci azaltılarak, bu koldan daha fazla hava geçmesi sağlanabilir. Bu işlem 

ya hava yolunun sürtünme faktörünü (k) azaltarak ya da kesit alanını artırarak 

gerçekleştirilebilir. Sürtünme faktörünü azaltmak için, yol üzerindeki hava akışını engelleyen 

unsurların (vagonlar, tahkimat malzemesi, makine parçaları vb.) kaldırılması, galeri 

yüzeylerindeki pürüzlülüğün azaltılması (püskürtme beton, sıva vb. ile kaplama) gibi 

uygulamalar yapılabilir. Kesit alanının genişletilmesi için hava yolunun taranması gerekir. 

Direncin azaltılması zaman gerektiren ve maliyeti yüksek bir yöntem olmasına rağmen en 

uygun çözümdür. 

Paralel iki koldan birinin üzerinden geçen hava miktarı (Q1) aşağıdaki şekilde hesaplanır; 

− Paralel kollardaki basınç düşüşleri eşittir 

R1 ∙ Q1
2 = R2 ∙ Q2

2  

 ve 

− Bir kavşak noktasından ayrılan hava miktarları, kavşağa gelen hava miktarları 

toplamına eşittir. 

QT = Q1 + Q2 

bağıntılarından yararlanarak hesaplanır. 

Sonuç olarak;  

Q
1
=

Q
T

√
R1

R2
 + 1

                                           (42) 

                                                

Eşitlik 42 elde edilir. Bu bağıntıda R1 ve R2 kolların dirençleri, QT ise toplam hava miktarıdır. 

Q1 hava miktarını  Q1
′ ’ne arttırmak için R1 direncini R1

′ ’ne indirmek gerekmektedir. Bu 

durumda Q2 hava miktarı da azalacak ve Q2
′ ’ne inecektir. 

Yukarıdaki temel bağıntılardan yararlanarak, R1
′  direncinin değeri Eşitlik 43 ile hesaplanabilir. 

R1
′ = R2 ∙ (

QT

Q1
′ − 1)

2

                               (43) 

   

Galeri kesiti ise aşağıdaki Eşitlik 44’den hesaplanır. 



Temel Madencilik Bilgileri 

449 
 

R1
′ = k ∙

C . L

S3
  

S = √
k ∙ C ∙ L

R1
′

3

                                           (44) 

Bu eşitlikte; 

S : Galeri kesit alanı, (m2) 

k  : Sürtünme faktörü, (kg /m3,  N sn2/m4) 

C: Galeri çevre uzunluğu, (m) 

L: Galeri uzunluğu, (m) 

R1
′ : Galeri direnci, (gaul, Nsn2/m8)’dir. 

 

Eşitlik 44’de görüldüğü gibi, yeni kesit alanı hesaplanırken, bu kesite ilişkin C çevre 

uzunluğunun da bilinmesi gerekir. Hesaplamalarda galeri çevre uzunluğu (C) ile kesit alanı  (S) 

arasındaki ilişkiyi veren “Şekil Faktörü (F)” değerinden yararlanılır. 

 

Şekil Faktörü F = C √S⁄    bağıntısından hesaplanır. Örneğin dairesel kesit için F = 3,55’tir. 

Bu durumda Eşitlik 44; 

S = √
k ∙ L ∙ 3,55 ∙ √S

R1
′

3

;               𝑆5 2⁄ =
k ∙ L ∙ 3,55

R1
′    (45) 

şeklini alır. 

 

5.6.3.2. Hava Yolu Direncinin Artırılması (Negatif Ayarlama) 

Kontrollü hava akışı, genellikle paralel bağlı kollardan birisi hariç diğerlerinde ayarlı hava 

kapıları ile yapay dirençler oluşturarak sağlanır. Ayarlı hava kapıları, üzerinde regülatör adı 

verilen pencere bulunan kapılardır. Pencere açıklığı (kesit alanı) bir sürgülü kapak ile 

değiştirilebilir. Regülatör, pencere açıklığına bağlı olarak yerleştirildiği kolun direncini artırır. 

Böylece bu koldan geçen hava miktarının azalması, diğer paralel koldan geçen hava miktarının 

ise artması sağlanmış olur. 

Bu uygulamada, oluşturulan yapay direnç, ocak toplam direncini artırmaktadır. Dolayısıyla 

aynı miktarda havayı ocak içinde dolaştırmak için daha fazla enerjiye gereksinme duyulur ve 

enerji giderleri de artar. 



Temel Madencilik Bilgileri 

450 
 

Diğer bir konu, paralel iki koldan birisine koyulacak olan ayarlı hava kapısı kesit alanının 

hesaplanmasıdır. 

 

5.6.3.2.1. Ayarlı Hava Kapısının Kesit Alanının Hesaplanması 

Serbest dağılımda, Şekil 5.13‘te görülen ABD ve ACD kollarından sırasıyla R1 ve R2 olan 

direnç değerlerine göre, Q1 ve Q2 miktarında hava geçer.  

 

Şekil 5.13. Ayarlı hava kapısı ile hava miktarının ayarlanması (Negatif ayarlama). 

Bu hava dağılımı uygun değilse veya ABD kolundan geçen hava miktarının artırılması 

isteniyorsa, diğer kola (ACD kolu) ayarlı hava kapısı yapılması gerekir. Yeni durumda 

kollardan geçen hava miktarları Q1
′  ve Q2

′  olur ve aralarındaki ilişki aşağıdaki şekilde 

gösterilebilir. 

Q1
′ > 𝑄1   𝑣𝑒   Q2

′ < 𝑄2           𝑚 =
Q1

′

Q2
′   >

Q1  

Q2  
            (46) 

Havalandırma devresi iki paralel koldan oluşuyorsa, ayarlı hava kapısının kesit alanı iki adımda 

belirlenir. 

a- Ayarlı hava kapısı koyulduktan sonra ACD kolunun toplam direnci (R2 + Ra) olur. ABD 

ve ACD kolları paralel bağlı olduğu için her iki koldaki basınç düşme miktarları birbirine 

eşittir.  

Dolayısıyla; 

PABD =  PACD 

R1 ∙ Q1
′ 2

= (R2 + Ra) ∙   Q2
′ 2

                                 (47) 

Ra  = R1 ∙ (
Q1

′ 2

  Q2
′ 2) − R2  =  R1 ∙ m2 − R2            (48)      
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b- Ra direnci Eşitlik 48 ile hesaplanır. Üzerine ayarlı hava kapısı yapılacak kolun kesit 

alanı da bilindiğine göre, bu değerler Eşitlik 49’da yerine koyularak kapının kesit alanı 

elde edilir. 

sa =  
S

0,65 + 0,82 ∙ S ∙ √Ra

                                   (49) 

Bu eşitlikte; 

sa : Ayarlı hava kapısının kesit alanı, (m2) 

S : Galeri kesit alanı, (m2) 

Ra: Ayarlı hava kapısının direnci, (gaul, Nsn2/m8)’dir.   

 

5.6.3.3. Yardımcı Vantilatör (Kol Pervanesi) Kullanılması  

Bir koldan geçen hava miktarını artırmak için, kol üzerine yardımcı vantilatör yerleştirilebilir. 

Vantilatör, direnci belli olan bu kol üzerinden istenilen miktarda havayı geçirebilmek için 

gerekli basınç düşüşünü sağlamalıdır. En kolay uygulanabilecek bir yöntem olmakla birlikte, 

bazı sakıncaları da bulunmaktadır. Bunlar;  

− Genellikle kısa devre yaparlar. Dolayısıyla ani patlamalara, yangınlara, gaz 

birikmelerine ve havadaki toz konsantrasyonunu düşürmek için gerekli sürenin 

uzamasına neden olabilir. 

− Çok gürültü yaparlar, kontrol ve bakımları zordur. Vantilatörün bir anlık durması büyük 

miktarda gaz birikmesine neden olur. Tekrar çalıştırılması sırasında biriken gaz 

patlayabilir. 

− Bazen ana vantilatörden daha fazla hava çekerler. Böyle bir durumda istenmeyen 

sonuçlar doğar ve ocağın tüm havalandırma sistemi bozulabilir. 

− Ocakta yangın çıktığı veya patlama olduğu zaman yardımcı vantilatör hasar görebilir 

veya yanına yaklaşılamaz. Bu gibi durumlarda o bölümdeki havalandırmayı tekrar 

düzenlemek güçleşir. 

Yukarıda belirtilen yöntemler arasında bir seçim yapmadan önce elde edilecek sonuçlar ve 

maliyetler karşılaştırılmalıdır. Etkili ve sorunsuz bir yöntem olmakla birlikte “Hava yolu 

Direncinin Azaltılması” yüksek maliyeti nedeniyle fazla tercih edilmemektedir. “Yardımcı 

Vantilatör (Kol Pervanesi) Kullanılması”  kolay uygulanan bir yöntemdir. Ancak kullanımı 

sırasında yukarıda belirtilen birtakım sorunlar içermektedir. Etkinliği diğerlerine göre daha 

sınırlı olduğu halde, Ayarlı Hava Kapıları ile direncin artırılması; basitliği ve düşük maliyeti 



Temel Madencilik Bilgileri 

452 
 

nedeniyle uygulamada en fazla tercih edilen yöntemdir (Ayvazoğlu, 1986, Güyagüler, 1991, 

Yalçın, 2012). 

5.7. HAVALANDIRMA ŞEBEKELERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ  

Yeraltı maden ocaklarının havalandırılması gerek planlama aşamasında gerekse günlük 

çalışmalarda maden mühendisinin en önemli uğraşı alanlarındandır. Madencilik faaliyetlerinin 

dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle çalışma koşulları ve kollardaki hava dağılımı 

devamlı olarak değişmektedir. Bir maden mühendisi, yeni damarlarda üretime geçmek, yeni 

galerilerin sürülmesi veya bazı eski galerilerin kapatılması, kullanılmakta olan bir veya birkaç 

vantilatörü şebekeden çıkarmak, devreye yeni vantilatörler ilave etmek  gibi sorunlarla 

karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda hava dağılımını yeniden düzenlemek maden mühendisinin 

görevidir. Bu ise ancak havalandırma şebeke analiz yöntemleri uygulanarak 

sağlanabilmektedir.  

5.7.1. Havalandırma Şebeke Analizinde Uygulanan Yöntemler 

Havalandırma şebeke analizinde kullanılan yöntemler genel olarak Analitik ve Nümerik 

yöntemler olmak üzere iki grupta toplanabilir. Analitik çözümleme; Eşdeğer Direnç Yöntemi 

ve Kirchhoff Kanunları yardımı ile yapılmaktadır. Nümerik çözümlemede ise analog ve sayısal 

bilgisayarlar yardımı ile çeşitli iterasyon teknikleri kullanılmaktadır. 

5.7.1.1.  Eşdeğer Direnç Yöntemi 

Paralel ve seri bağlı devrelerden oluşan basit şebekeler için kollardaki hava dağılımının 

hesaplanması, elektrik devrelerine benzer şekilde “Eşdeğer Direnç Yöntemi” ile kolayca 

yapılabilmektedir (Bölüm 5.6.1). Ancak genelde havalandırma şebekelerinin büyük çoğunluğu 

seri ve paralel bağlı devrelere dönüştürülemeyen kompleks şebekeler durumundadır. Bu tür 

şebekelerin çözümlenmesi ise yoğun ve karmaşık matematiksel işlemleri gerektirmekte, 

hesaplamalarda sayısal bilgisayarların kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle Eşdeğer 

Direnç Yönetimi’nin uygulanması küçük ocaklar ve ocağın sadece bir bölümü ile sınırlı 

kalmaktadır (Ayvazoğlu, 1986, Güyagüler, 1991). 

 

5.7.1.2. Kirchhoff Kanunlarının Doğrudan Uygulanması 

Temelde elektrik şebekeleri için geliştirilen Kirchhoff Kanunları havalandırma şebekeleri için 

de geçerlidir. Kirchhoff 1. Kanunu olarak bilinen Akımlar Kanununa göre; bir kavşak noktasına 
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gelen hava miktarları toplamı, kavşak noktasından giden hava miktarlarının toplamına eşittir. 

Diğer bir tanımla, bir kavşak noktasındaki hava miktarlarının toplamı sıfırdır (Şekil 5.14). 

 

Şekil 5.14. Kirchhoff  1. Kanunu. 

Kirchhoff 2. Kanunu olarak bilinen Gerilim Kanununa göre, kolların oluşturduğu kapalı bir 

devrede (Göz’de) basınç düşme miktarlarının cebirsel toplamı sıfırdır (Şekil 5.15). 

 
Şekil 5.15. Kirchhoff  2. Kanunu. 

  0
1

=
=

n

i

iP  

  Pa + Pb + Pc – Pd = 0 

Eğer gözü oluşturan kolların herhangi birinde vantilatör veya THB varsa Kirchhoff 2. Kanunu 

aşağıdaki şekli alır (Hartman vd., 1997). 

              ( ) 0  P - 
1

v =
=

n

i

iP                          (51) 

Havalandırma şebekelerinin Kirchhoff Kanunları ile çözümünde kullanılan  bazı terimler 

aşağıda verilmiştir. 

✓ Şebeke : Ocağın çok parçalı olan kapalı bir sistemine şebeke denir. 

✓ Kavşak : Üç veya daha fazla hava yolunun birleştiği noktaya kavşak denir. 

✓ Kol  : İki kavşak arasında kalan hava yoluna kol denir. 

Q1 + Q2 = Q3 + Q4       

Q1 + Q2 - Q3 - Q4 = 0 

0 
1

=
=

n

i

iQ                     (50) 
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✓ Göz : Şebeke içinde izlenebilen kapalı bir kısma göz denir. 

✓ Diyagram : Kavşak ve kol düzenini belirtmek için ocağın çizgilerle ve ölçeksiz olarak 

gösterilen şekline diyagram denir (Şekil 5.16) . 

Ayrıca havalandırma şebekelerin çözümü sırasında bazı kabullerin de yapılması gerekir. 

✓ Ocak havası sıkışmazdır. Havanın hacminde sıcaklık değişimleri nedeniyle artma veya 

azalma olmaz. 

✓ P = R · Q2 eşitliği (Atkinson Eşitliği) şebekenin bütün kolları için geçerlidir. 

✓ Elektrik şebekeleri için geliştirilmiş olan Kirchhoff 1. ve 2. Kanunları havalandırma 

şebekeleri için de geçerlidir (Ayvazoğlu, 1986, Yalçın, 2012). 

 

Şekil 5.16. Ocak havalandırma diyagramı. 

Eğer şebekede (b) tane kol varsa, her koldan geçen hava miktarının bulunması için kol sayısı 

kadar bağımsız eşitliğe gereksinim vardır. Şebekede (j) tane kavşak olduğunda Kirchhoff’ un 

1. Kanunu’nu kavşaklara uygulayarak (j-1) adet bağımsız eşitlik elde edilebilir. Geri kalan [b- 

(j-1)] adet eşitlik ise Kirchhoff 2. Kanunu’nun gözlere uygulanması ile elde edilir. 

5.7.1.3. Hardy Cross İterasyon Tekniği 

Kompleks havalandırma şebekelerinin analizinde kullanılan tekniklerden en yaygın olanı 

Hardy Cross iterasyon tekniğidir. Bu teknik esas olarak şehir suyu dağıtım şebekesi hesapları 

için Hardy Cross tarafından 1936 yılında  ortaya konmuştur. Daha sonra Scott - Hinsley ve 

McPherson’ın çalışmaları ile havalandırma şebekelerine uyarlanarak geliştirilmiştir. Ocak 

yollarındaki hava akışı P = R ⸳ Q2 eşitliğine uymaktadır. Bu ifadede P ve R değerleri bilindiğinde, 

üçüncü parametre olan hava miktarının (Q) gerçek değerinin saptanması ve havalandırma 

şebekesinin analizi söz konudur. Bu analizde önce şebekenin her kolu için akımın korunumu 

ilkesini gerçeklemek koşulu ile kollardan geçen hava miktarları (Qa) rassal olarak atanır. Bu 

durumda gerçek Q değeri ile atanan Qa değerleri arasında Q kadar bir hata olacaktır. 
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              Q = Qa + Q                  (52) 

Bu ifadeyi P = R⸳Q2 bağıntısında yerine koyarsak,Denklemi buraya yazın. 

        P = R⸳( Qa + Q)2        (53) 

Bu eşitliğin açılımı 

    P = R⸳Qa
2 + 2∙Qa∙ Q + Q2)                 (54) 

Q çok küçük bir değer olacağı için Q2 ikinci dereceden terimi ihmal edilebilir. Bu durumda, 

          P = R ⸳Qa
2 + 2 ⸳R ⸳Qa ⸳Q       (55) 

Eşitlik 55’den Q çekilirse, 

          
aQR

Q
 . .2

Q . R - P
  

2

a=                     (56) 

düzeltme değerini veren Eşitlik 56 elde edilir.  

Bu ifadeden hesaplanan düzeltme değeri, Qa başlangıç hava miktarı değerine uygulanır. 

Düzeltme işlemleri ardışık olarak birçok kez yapılırsa, gerçek Q değerine istenen duyarlılıkta 

yaklaşılmış olur. Tek bir kol için verilen hesaplama mantığı bütün şebekeye uyarlandığında, bu 

şebekeden seçilen kapalı gözler için düzeltme değerleri hesaplanır. Bir göz etrafındaki basınç 

düşüşlerinin toplamı sıfır olduğundan, m’ inci göze uygulanacak düzeltme için, 

           



=
)Q . R . 2(

P - )Q . (R
 -  

a

v

2

a

mQ         (57)   

Eşitlik 57  elde edilir. Bu eşitliğin payı m’ inci göz etrafındaki toplam basınç düşüşünün ifadesi 

olup, hava akış yönüne göre pozitif veya negatif olması söz konusudur. Payda ise kol 

karakteristik eğrilerinin eğimlerinin toplamıdır ve daima pozitif işaretlidir. Bu işaret sistemini 

gerçekleyerek ve vantilatör karakteristik eğrisinin eğimi (S) ile gözdeki doğal havalandırma 

basıncını (DHB) da hesaba katarak, 

       
( )

( )


=
S - Q . R . 2

DHB - P - Q . Q . R
 -  

a

vaa

mQ                    (58)   

Eşitlik 58  elde edilir. 
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Elde edilen ifadenin şebekeden seçilen gözlere tekrarlı olarak uygulanması ile şebekenin her 

kolundaki gerçek hava miktarı belli bir yaklaşıklıkla hesaplanmış olur (Ayvazoğlu, 1986, 

McPherson, 1993). 

 

5.7.1.4. Havalandırma Şebekelerinin Çözümünde Bilgisayar Kullanımı 

Günümüzde bu hesaplar, yukarıda kısaca açıklanan sayısal iterasyon tekniklerini kullanan 

bilgisayar programları ile yapılmaktadır. Kullanılan havalandırma simülasyon programları 

arasında Ventsim, VnetPC, VUMA, MINEV, ClimSIM, DuctSIM sayılabilir. 

Bütün simülasyon programları yukarıda verilen şebeke analiz tekniklerinden Kirchhoff 

Kanunları ve iterasyon teknikleri ile hesaplama yapmalarına rağmen arayüz, grafik, 

fonksiyonları ve yetenekleri bakımından farklılıklar göstermektedir. Temel olarak bu 

programlar şebekenin oluşturulması, veri girişi ve simülasyon aşamalarından oluşmaktadır. 

Ventsim Visual programı havalandırma şebekesinin oluşturulmasında kullanıcıya çeşitli 

seçenekler sunmaktadır. Kullanıcı ocak havalandırma şebekesini el ile çizebilir. Bu seçenekte 

ocak şebekesini ölçekli ve üç boyutlu olarak çizmek zordur. Ancak küçük ve karmaşık olmayan 

havalandırma şebekeleri bu yöntemle oluşturulabilir.  İkinci yöntem, ocak yollarındaki kavşak 

noktalarının koordinatlarını kullanarak şebekeyi ölçekli bir şekilde oluşturmaktır. Söz konusu 

koordinatları “text dosyası” olarak programa tanıtmak da bir diğer yoldur. Diğer bir yöntem ise 

madencilik yazılımlarından veya çizim programlarından üç boyutlu ocak planlarının Ventsim 

Visual programına aktarılması ile ocak şebekesinin oluşturulmasıdır (Şekil 5.17). Bu yöntem 

doğal olarak söz konusu programların işletme tarafından kullanılması durumunda uygulanma 

şansına sahiptir. “Autocad ve Netcad” gibi çizim programlarından yararlanılması ise ocak 

planlarının bu programlarda üç boyutlu olarak çizilmesine bağlıdır. İki boyutlu çizimlerden 

faydalanma şansı yoktur. 
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Şekil 5.17. Ventsim Visual programının arayüzü (Ventsim User Guide, 2013). 

Oluşturulan havalandırma şebekesinde, her bir kol ile ilgili özellikler (veri girişi) Şekil 5.18’de 

gösterilen Ventsim Visual programının “EDIT BOX” kutusu kullanılarak girilmektedir. 

  

Şekil 5.18.  Hava yolu özelliklerinin Ventim Visual programına girilmesi. 
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Hava yollarının kesit türü, kesitlerin hangi geometrik şekilde olduğunu simgelemektedir. 

Ventsim Visual programında belirli türde galeri kesitleri tanımlanmıştır. Bunlar arasında 

dairesel, kare, dikdörtgen, düzgün şekilli olmayan vb. sayılabilir. Programda tanımlı olmayan 

galeri şekilleri (trapez, at nalı vb.) programa tanıtılmalıdır. Ventsim visual programı 30.000 

koldan oluşan şebekelerin analizini yapma kabiliyetine sahiptir. Diğer simülasyon programları 

gibi şebekedeki hava dağılımı, vantilatör seçimi, ısı, duman, gaz ve havalandırma maliyet 

simülasyonları yapılabilmektedir (Ventsim User Guide, 2013). Derin ocaklarda soğutma 

sisteminin tasarımı ve simülasyonu da gerçekleştirilebilmektedir. Simülasyon sonuçları grafik 

olarak veya Excel formatında alınabilmektedir. 

 

5.8. SONUÇ 

Ocak havalandırması, yeraltında güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak için yeterli 

miktarda temiz havayı ocağa göndermek olarak tanımlanabilir. Maden işletme faaliyetlerinin 

dinamik yapıda olması nedeniyle, havalandırma ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne 

yönelik çalışmalar ocağın ömrü boyunca devam eder. Ocağa verilecek hava miktarının 

belirlenmesi, kollardaki hava dağılımının ayarlanması, doğal havalandırmanın etkisi, vantilatör 

seçimi vb. bu kapsamda değerlendirilebilir. Söz konusu düzenlemeler maden mühendislerinin 

başlıca çalışma alanları arasındadır. 

Yeraltı madenciliğinde ocağa verilecek hava miktarı farklı kriterler dikkate alınarak 

hesaplanmaktadır. Kömür madenciliğinde, son elli yıl içinde mekanizasyon uygulamalarının 

artışına paralel olarak işçi sayısının azalması “Yeraltında Çalışan İşçi Sayısı” na dayanan 

hesaplama yöntemini ikinci plana itmiştir. Hesaplamalar genellikle “Yayılan Gaz Miktarı” esas 

alınarak yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar farklı hava yolları için belirlenmiş olan “Hava Hızı 

Limitleri“ni de karşılamalıdır. 

Metalik maden işletmeciliğinde ocağın hava ihtiyacı genel olarak “Kullanılan Patlayıcı Madde 

Miktarı”na göre belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda kazı, yükleme ve taşıma işlerinde dizel 

motorlu araçların yaygın olarak kullanılması nedeniyle, ocağın hava ihtiyacı hesaplanırken 

dizel motorlu araçların egzozundan çıkan gazlar ile partikül madde miktarı da dikkate 

alınmaktadır. 

 

Sonuç olarak, eldeki veriler çerçevesinde farklı kriterlere göre hesaplamalar yapılmalı, bulunan 

en büyük “Hava Miktarı” değeri esas alınmalıdır. 
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Yeraltı madenciliğinde ocak planlaması yapılırken, ocak açıklıklarından geçecek hava 

miktarının belirlenmesi ve havanın ihtiyaçları karşılayacak şekilde dağıtılması da önem taşır. 

Ancak, madencilik faaliyetleri sırasında çalışma yerleri ve hava dağılımı devamlı olarak değişir. 

Havalandırma ile ilgili planlamaların da ortaya çıkabilecek değişiklikler dikkate alınarak 

yapılması gerekir. 

Ocağa verilecek toplam hava miktarının belirlenmesi ve bunun kartiyelere dağıtılması ile ilgili 

çalışmalarda aşağıdaki sıra izlenir.  

a- Sistemin toplam direnci bulunur, 

b- Sistemden geçecek toplam hava miktarı hesaplanır, 

c- Havanın ocak yollarındaki dağılımı belirlenir. 

Seri ve paralel bağlı dirençlerden oluşan havalandırma devrelerinde, toplam direnç kolayca 

hesaplanabilirken, kompleks şebekelerin çözümünde bu amaçla geliştirilmiş Bilgisayar Paket 

Programları’ndan yararlanılır. Sistemden geçecek hava miktarı, diğer bir deyimle ocağa 

verilecek hava miktarının hangi kıstaslar dikkate alınarak belirlendiği yukarıda açıklanmıştır.  

Yeraltı ocaklarında çalışma yerlerinde istenilen miktarlarda havayı dolaştırmak için genellikle 

“Kontrollü Dağılım” uygulanır. 

Kontrollü dağılımda kollardaki hava miktarının ayarlanması için; 

a- Hava miktarı artırılmak istenen yolun (kolun) direncinin azaltılması (pozitif ayarlama), 

b- Hava miktarı azaltılmak istenen yolun (kolun) direncinin artırılması. Ayarlı hava kapısı  

ile düzenleme (negatif ayarlama) 

c- Hava miktarı artırılmak istenen yola (kola) yardımcı vantilatör (kol pervanesi) 

yerleştirilmesi, 

yöntemleri uygulanmaktadır. 

Paralel ve seri bağlı devrelerden oluşan basit şebekelerde kollardaki hava dağılımı elektrik 

devrelerine benzer şekilde “Eşdeğer Direnç Yöntemi” ile kolayca hesaplanabilmekte ve gerekli 

düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak havalandırma şebekelerinin büyük çoğunluğu seri ve 

paralel bağlı devrelere dönüştürülemeyen kompleks şebekeler durumundadır. Bu tür 

şebekelerin çözümlenmesi karmaşık matematiksel işlemleri gerektirmekte olup, hesaplamalar 

sayısal bilgisayarların kullanımını zorunlu kılmaktadır. Bu konuda çok sayıda yazılım 

geliştirilmiş olup,  Ventsim, VnetPC, VUMA, MINEV, ClimSIM, DuctSIM programları en 

yaygın olarak kullanılanlardır. 
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6. YERALTI MADENLERİNDE KAZI MAKİNELERİ 

6.1. Giriş 

Günümüzde modern kazıcı makinalarının yeraltı kazılarında kullanımı giderek artmaktadır. 

Özellikle de TBM, kollu galeri açma makinası ve tamburlu kesici yükleyici makinaların 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Mekanize kazı makinalarının ilk yatırım maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle, kazıcının yanlış seçimi yatırımcı için ekonomik kayba, çok büyük verim 

düşüklüğüne ve zaman kaybına neden olabilecektir. Uygulayıcı mühendisler tarafından en 

uygun kazıcının seçiminde veya mevcut kazıcının performans tahmininde özgül enerji (ÖE) 

değerinin bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Birim hacimdeki malzemenin kazılmasında 

makinanın harcadığı enerji ÖE olarak tanımlanmaktadır (kWh/m3 ). Kazıcı makinanın 

performans analizlerinde kullanılan ÖE yardımıyla net kazı hızı (m3 /h) ve makinanın 

ilerleme hızı hesaplanabilmektedir. 

 

Tünel açma ve ilerleme işlerinde kazı donanımı, pasa alma yöntemi ve uygulanacak 

tahkimat/iksa sistemi birbirleri ile ilişkilidir. Bunların seçiminde ise kazı kesiti, geometrisi, 

eğim, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik koşullar, duraylılık ve olası deformasyon miktarları rol 

oynar. Mekanize kazı makinaları seçiminde tek eksenli basınç dayanımı, kaya kütlesindeki 

süreksizliklerin sıklığı ve kalitesi gibi temel parametrelere ilaveten kazılabilirlik ile ilgili 

Cherchar (ISRM, 2015) gibi deneyler de bulunmaktadır. Bu veriler ışığında, mekanize kazı 

makinalarının kazı performanslarını ve keski tüketimlerini öngörmek mümkündür. 

6.1.1. Kazı Performansı İle Bağıntılı Temel Kaya Mekaniği Parametreleri Ve 

Kazılabilirlik Laboratuvar Deneyleri  

Kazı performansı kestirimi ve kazı ekipmanı seçimi için hedef bölgenin jeolojik durumu ve 

kaya mekaniği ile ilgili parametrelerinin bilinmesi gerekir. Tek eksenli basınç dayanımı, nokta 

yükleme indisi, kaya kalite göstergesi (RQD) kolaylıkla ve yaygın şekilde tespit edildiği için 

araştırmacılar kazı performansı ve bu değerler arasında ilişkiler geliştirmişlerdir. Kaya 

mekaniği laboratuvar testleri için ISRM (1974-2006), TS-EN 699, TS-EN 1926 veya 

ASTM’nin ilgili standartları dikkate alınmalıdır. Tek eksenli basınç dayanımı temelde 

silindirik karot örneğinin yüzeylerinin düzeltildikten sonra eksenel basınç altında 

yüklenmesidir. Yenildiği yük kayıt edilir ve sondaj çapına bağlı olarak yükün uygulandığı 

alan tespit edilir. 
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Yenilme yükü/alan=tek eksenli basınç dayanımı değerini alır ve genellikle basınç dayanımı 

MPa, kg/cm
2
 gibi basınç birimleri ile ifade edilir (1MPa=1N/mm2

= 10.2kgf/cm
2
). Nokta 

yükleme testi ise sahada veya laboratuvar ortamında kolay uygulama sağlayan bir testtir. 

Konik uçlar arasına eksenel, çapsal şekilde veya şekli bozuk örnekler yerleştirilir. 

Standartlarda belirtilen hesaplamalar yapıldıktan sonra nokta yükleme indeks değeri Is(50) 

tespit edilmiş olur. Bu değer ile tek eksenli basınç dayanımı değeri de kestirilebilir. Kahraman 

(2001) çalışmasında Schmidt çekici, nokta yükleme indeksi gibi testlerden tek eksenli basınç 

dayanımı kestirimi ile ilgili çok sayıda bağıntıyı ve kendi çalışmasının sonucunu sunmuştur. 

 

Sahada basınç dayanımı kestirmek için yaygın olarak kullanılan basit yöntemlerden biri de 

Schmidt çekicidir. Hata payı nispeten yüksektir. Tek eksenli basınç dayanımı 10MPa’nın 

altında kayalarda bu yöntem önerilmez. L tipi Schmidt çekici için tek eksenli basınç dayanımı 

bağıntı tablosu Şekil 6.1’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.1. L-tipi Schmidt çekici için tek eksenli basınç dayanımı korelasyon tablosu 
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Kazı yapılması hedeflenen kaya kütlesinde kaya malzemesinin dayanımına ilaveten kayanın 

yapısal kalitesi de önemli rol oynar. Kaya kütlesinin masif veya çatlaklı olması aynı kaya 

malzeme dayanımına sahip olsa dahi kazı performansı, kesici tüketimi ve ekipman seçimi 

açısından önemli rol oynar. En yaygın kullanılan temel parametreler, süreksizlik aralığı, birim 

hacimde eklem sıklığı ve RQD gibi değerlerdir. 

Süreksizlik aralığı doğrudan kazı aynasında tespit edilebileceği gibi sondaj karot 

örneklerinden de tespit edilebilir. RQD ise 10 cm’den büyük sağlam karot parçalarının 

uzunluk toplamının, sondaj ilerleme aralığına  yüzde olarak oranlanmasıdır, (Şekil 6.2), 

(Deere, 1989). 

 

Şekil 6.2. Sondaj karotundan RQD değerinin hesaplanması (Deere, 1989) 
 

CHERCHAR testi ise doğrudan aşınma ile ilgili testtir. Test için 2 farklı düzenek Şekil 6.3’te 

verilmiştir (ISRM, 2015). 



Temel Madencilik Bilgileri 

466 

 

 

Şekil 6.3. Solda; Tip 1 orijinal CHERCHAR, sağda; Tip 2 modifiye CHERCHAR test cihazı 
(West, 1989’da belirtildiği üzere). 1: ağırlık, 2: keski muhafazası, 3:stylus, 5:kaya örneği, 6:el 

mili. (ISRM, 2015’den alınmıştır). 
 

Kazı yönteminin ve ekipmanının belirlenmesi için Tsiambaos ve Saroglou (2010) Jeolojik 

Dayanımı İndeksini (Geological Strength Index, GSI) kullanmışlardır. GSI değeri yaygın 

olarak kullanılan kaya kütlesinin çatlaklılığı, içerdiği süreksizlikleri ve bu süreksizliklerin 

kalitesini dikkate alan bir indeks çalışmasıdır. Aslen, Hoek-Brown yenilme ölçütü ve GSI 

birlikte kullanılarak, kaya kütlesinin mukavemet ve deformabilite karakterinin 

kesitirilmesinde kullanılır (Hoek ve Marinos, 2000, 2007; Hoek, vd., 2002). Tsiambaos ve 

Saroglou (2010) çalışmalarında sedimanter ve metamorfik tipte kayalar üzerinde örnekleri 

dikkate almışlardır, (Şekil 6.4 ve 6.5). 
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Şekil 6.4. Is(50)<3MPa veya Tek eksenli basınç dayanımı <~70MPa kaya malzeme dayanımı 
için önerilen kazı metodları: Blasting (Delme-patlatma), Hidrolik darbeli kırıcı (Hammer) ve 
patlatma, riperleme (Ripping), Kazı (digging). (GSI tablosu Hoek ve Marinos, 2000, 2007 ve 

kazı tipleri Tsiambaos ve Saroglou, 2010) 
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Şekil 6.5. Is(50)>3MPa veya Tek eksenli basınç dayanımı >~70MPa kaya malzeme dayanımı 
için önerilen kazı metodları: Blasting (Delme-patlatma), Hidrolik darbeli kırıcı (Hammer) ve 
patlatma, riperleme (Ripping), Kazı (digging). (GSI tablosu Hoek ve Marinos, 2000, 2007 ve 

kazı tipleri Tsiambaos ve Saroglou, 2010) 
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Mekanize kazı makinaları seçilirken, dikkate alınması gereken diğer özellikler de dayanım 

değeri düşük olduğu halde plastik kil gibi zeminler kazı makinalarının performansını 

düşürebilir. Örneğin oldukça sert ve yüksek dayanımlı kayaçları kazabilecek bir galeri açma 

makinası, killi bir birime denk geldiğinde gerek kesici kafanın kil ile sıvanması gerekse pasa 

alınması sırasında çeşitli zorluklar yaşanabileceği hatırlanmalıdır. Benzer şekilde mineralojik 

özellikleri itibari ile aşındırıcı minerallerin varlığı da beklenmedik keski tüketimi ve düşük 

performansa yol açabilir. 

6.2. Hidrolik (Darbeli) Kırıcılar 

Hidrolik kırıcılar genelde paletli veya lastik tekerlekli araçlara monteli, tünelcilikte yaygın 

uygulama alanı bulan araçlardandır, (Şekil 6.6). İlk yatırım maliyetleri diğer ekipmanlara göre 

daha az olduğu için, kısa tünellerde maliyet açısından avantajlıdır. Tünelcilik kazı işlerine 

ilaveten delme-patlatma sonrası kavlak alımı, kazı profili şekli düzeltilmesinde de 

kullanılmaktadır. Zayıf zeminlerde maden galerilerinin sürülmesinde de kullanılmaktadır. 

 
Şekil 6.6. Atlas Copco HB 2000 DP: 22 ila 38 t ağırlıkta taşıyıcılar için HB Hidrolik Kırıcı 

(http://www.atlascopco.com/trus/products/y%C4%B1k%C4%B1m-

ekipman%C4%B1/1594716/3015000/ ) 

 

Kırıcı yükleyici olarak tasarlanmış, önde pasa alma donanımı ve zincirli konveyor ile arkada 

bant konveyör tertibatına veya kamyona yükleme yapabilen ekipmanlar da mevcuttur (Şekil 

6.7). Nispeten yumuşak zeminlerin kazılmasında tercih edilmektedir. 

http://www.atlascopco.com/trus/products/y%C4%B1k%C4%B1m-ekipman%C4%B1/1594716/3015000/
http://www.atlascopco.com/trus/products/y%C4%B1k%C4%B1m-ekipman%C4%B1/1594716/3015000/


Temel Madencilik Bilgileri 

470 

 

 

Şekil 6.7. Kırıcı-yükleyici (ITC galeri açma makinesi : 

http://alpinecutter.com/en/products/mucking-tunneling/itc-hammer-machines.html) 

 

Üst yarı ve alt yarı ilerleme şeklinde hidrolik kırıcı kullanımı Şekil 6.8’de verilmiştir. 

 

Şekil 6.8. Üst ve alt yarı kazı şeklinde hidrolik kırıcı kullanımı (Sandvik Tamrock Corp. 

1999’dan alıntıdır) 
 

Tipik kırıcı kazı sıralaması Şekil 6.9’da verilmiştir. Bu şekilde kazı, rastgele kazıya göre daha 

iyi performans verecektir. 

http://alpinecutter.com/en/products/mucking-tunneling/itc-hammer-machines.html
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Şekil 6.9. Hidrolik kırıcının tabandan tavana kazı yapması (üstten alta) (Sandvik Tamrock 

Corp. 1999’dan alıntıdır) 
 

Kırıcıların kazı performanslarının kestirilmesinde aşağıdaki eşitlikler kullanılabilir (Bilgin vd, 

1996, 1997): 

IBR = 4,24P(RMCI)‐0,567
 

RMCI= (RQD/100)
 2/3 

Burada; 

IBR=Anlık veya net kırılma oranı, (m3
/saat) 

P=Makinenin gücü, (hp) 

RMCI=Kaya kütlesinin kazılabilirlik-kesilebilirlik indeksi, (MPa) 

σci= Sağlam kaya numunesi tek eksenli basınç dayanımı (MPa) 
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RQD = Kaya kalite göstergesi (%) 

 

Tunçdemir (2007) çalışmasında kırıcıların ünite ağırlıkları, güçleri gibi önemli bilgileri 

ilişkilendirmiştir ve yukarıdaki hesaplamaları grafik olarak düzenlemiştir (Şekil 6.10): 

 

 

Şekil 6.10. Bilgin 1996 tarafından geliştirilen teorinin atama sayılar yardımıyla 
grafikselleştirilmesi (y eksenleri log eşel)(Tunçdemir, 2007’den alınmıştır) 

 

Aksoy vd. (2011) disk makaslama dayanım indeksi (BPI), Jeolojik Dayanım İndexi (GSI), 

kırıcı gücü P (kW) değerlerinden yola çıkarak kırıcı performansının kestirilmesine yönelik 

çalışma yapmışlardır. 

IBR=289,28P
0.036 

GSI
-0.73  

BPI
-0.17

 (şev kazıları için) 

IBR=1596,71P
-0.25

 GSI
-1.025  

BPI
-0.11

 (şev kazıları için) 

IBR=406.87P
-0.064

 GSI
-0.76  

BPI
-0.15

 (tüm kazı tipleri için) 

IBR = Anlık veya net kazma oranı  (m3
/saat)  
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Aksoy vd. (2011) tarafından önerilen yukarıdaki eşitlikler, aşağıda grafik olarak verilmiştir. 

 

Şekil 6.11. a)şev kazısı için GSI ve karşılık gelen saatlik kazı miktarı (m3
/saat), b)tünel kazısı 

için GSI ve karşılık gelen saatlik kazı miktarı (m3/saat), c)şev ve tünel kazısı için GSI ve 

karşılık gelen saatlik kazı miktarı (m3/saat) (Aksoy vd., 2011) 

 

6.3. Galeri açma makineleri (Roadheader) 

Kollu galeri açma makinaları olarak da anılmaktadır. İlk olarak 1960 larda kullanılmaya 

başlanmış, 1970’ler de yaygın kullanım alanı bulmuştur. Ülkemizde özellikle kömür 

madenciliğinde galeri sürülmesi ve tünelcilikte kullanım alanı bulmaktadır, (Tatiye 2005). 

Galeri açma makinasının tipik ana parçaları Şekil 6.12 ‘da verilmiştir. 

 

Şekil 6.12. Galeri açma makinesi tertibatı (1:kesici kafa ve bom, 2:taret, 3:pasa alma 
besleyicisi, 4:zincirli konveyor, 5: palet hareket tahriği, 6:ana gövde, 7:elektrik donanım, 

8:hidrolik donanım)( Sandvik Tamrock Corp. 1999’dan alıntıdır) 
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Galeri açma makinasının arkasına kamyon yanaştırılarak veya köprü bandı-aktarma 

konveyörü  ve bant konveyor kombinasyonu ile ilerleme yapmak mümkündür. Yaygın olarak 

transverse (Şekil 6.13) ve eksenel (Şekil 6.14) kesici kafa kullanılmaktadır.  

 
Şekil 6.13. Transverse tip kesici kafaya sahip galeri açma makinası 

(http://mining.sandvik.com) 

 

Şekil 6.14. Eksenel tip kesici kafa, yıldız tipi besleme kolları ile galeri açma makinesi 

(http://www.mitsuimiike.co.jp/english/product/excavator/rh/index.html) 

 

http://www.mitsuimiike.co.jp/english/product/excavator/rh/index.html
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Şekil 6.15. Transvers(1) ve eksenel (2) kesici kafa tipleri (Sandvik Tamrock Corp. 1999’dan 

alıntıdır) 
 

Eksenel tip kesici kafa galeri açma makinasının gövdesi, kesici kafanın tepki kuvvetlerine 

karşı koyabilmesi için, transverse kafalı makinalara göre daha ağır olması gerekmektedir. 

Axial kesici kafa kullanan galeri açma makinaları daha düzgün kazı profili vermektedir. Tek 

eksenli basınç dayanımı 100MPa’dan düşük kaya birimlerinde daha çok tercih edilmektedir 

(Chapman vd.,2010). Pasa almak için kullanılan çeşitli besleyici tasarımları mevcuttur. 
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Şekil 6.16. Besleyici (pasa alma tablası) tipleri. (SME Mining Engineering Handbook, 1992. 

Vol. 2, 2nd ed., Chapter 22.1, pp. 1871–1907.) 

 

Besleyici tiplerinde kollu yükleyici (gathering arm loader) (Şekil 6.16, en üst) bloklu, 

birbirine tutunmuş, ıslak ve yapışkan kaya malzemesinde ve dik eğimde çalışmaya daha 

uygundur. Yıldız tipli olan (star – Wheel loader)(Şekil 6.16, orta sol) ve disk tipi (spinner-disk 

loader) (Şekil 6.16, orta sağ) kuru, yapışkan olmayan malzemeler için uygundur. Şekil 6.16, 

en allta yer alan skraper türü besleyici ise ufak kaya parçaları ve aşındırmayacak malzemeleri 

için daha uygundur, (SME Mining Engineering Handbook, 1992) 

Kesici kafanın oturduğu bom teleskopik (uzayabilir) olabilmektedir. Kazı esnasında sadece 

kontur kazabilmek ve aynada göbek bırakabilmek için önemli bir makine elemanıdır. Ayrıca 

galeri açma makinalarının altında bulunan hidrolik sistemler ve besleyicinin manevraları 

sayesinde makineyi sabitlemek veya yükseltmek mümkün olmaktadır. Kesici kafada zemine 

göre farklı keski uçları (pik) ve çeşitli kesici kafa tasarımları kullanılabilmektedir. Kesim 

sırasında oluşan tozu yönetilebilir seviyede tutmak için toz bastırıcı sistemleri de adapte 

edilmektedir. Çelik tahkimat yerleştirilmesi için çelik tahkimat kaldırma, kaya saplaması 
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uygulaması için delici jumbo, insan çalışma platformu eklentileri de galeri açma makinalarına 

yerleştirilebilmektedir. 

Galeri açma makine üreten firmalar, kendi makinalarına özel kazı performansları tabloları 

sunmaktadırlar.  

Bunlara ilaveten; Gehring (1989) ICR (anlık veya net kazı oranı) değerinin basınç dayanımı 

değerleri ile ilişkilendirerek süreksizlik içermeyen kaya birimlerinde ve eksenel ve transverse 

kesiciler için bağıntı geliştirmiştir. 

230kW (eksenel) ve 250 kW (travers) kesici güçlerine göre yapılan çalışmalarda kesici kafa 

gücü bu değerler ile oranlanabilir. 

ICR = ( 1739 / σci
 1,13 

) x (P/230) 

 (Eksenel kesici kafa için) 

ICR = ( 719 / σci
 0,78 

) x (P/250) 

 (Transvers kesici kafa için) 

ICR=Anlık veya net kırılma oranı, (m3
/saat) 

P=Makinenin gücü, (kW) 

σci= Sağlam kaya numunesi tek eksenli basınç dayanımı (MPa) 

Bilgin vd (1990,1996) kazı yüzeyindeki çatlaklılığı ve basınç dayanımını da dikkate alarak 

eksenel tip kesici kafalar için aşağıdaki eşitliği geliştirmiştir: 

ICR = 0.28 x P x 0.974RMCI 

RMCI = σci x ( RQD / 100 )
2/3 

ICR=Anlık veya net kırılma oranı, (m3
/saat) 

P=Makinenin gücü, (hp) 

RMCI=Kaya kütlesinin kazılabilirlik-kesilebilirlik indeksi, (MPa) 

σci= Sağlam kaya numunesi tek eksenli basınç dayanımı (MPa) 

RQD = Kaya kalite göstergesi (%) 

Alternatif olarak yukarıdaki bağıntıları dikkate alarak aşağıdaki grafikler gibi nomogramlar 

üretmek pratik kullanım için kolaylık sağlamaktadır, (Şekil 6.17). 
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Şekil 6.17. Tek eksenli basınç dayanımı ve RQD değerine bağlı olarak anlık kesim oranı 
(Bilgin, N., Yazici, S., Eskikaya, S., 1996. Proceedings of the International Eurock ‘96 

Symposium, Torino, pp. 715–720) 

 

Thuro ve Plinninger (1999) galeri açma makinalarındaki temel problemleri tanımlamışlardır: 

zayıf kesme performansı, yüksek keski ucu tüketimi ve aşırı aşınma, kesici kafanın penetre 

edememesi, suya doygun pasa/çamur vb. paşanın alınıp aktarılamaması, iri blokların pasa 

besleyici, konveyör sistemine zarar vermesi. Galeri açma makinalarında keski uçlarının 

aşınmasında 7 değişik aşınma tipine dikkat çekmişlerdir. Şekil 6.18’da verilen keski ucu (pik) 

aşınma şekillerinden 2,4,5,6 çalışmada daha çok sıklıkla görülmüştür. 
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Şekil 6.18. Karakteristik kesici uç aşınma şekilleri (Thuro ve Plinninger, 1999) 

 

 

Galeri açma makinalarının, ağırlığı, kurulu güçleri ve kesici kafa güçleri arasıda bağıntılar 

aşağıda verilmiştir (Arıoğlu, 2007): 

Pt =14,75(G)
0,735

 10 t < G < 120 t 

Pt =4,63.Pk
0,811

 10 t < G < 120 t 

Pt: Toplam kurulu güç (kW) 

G: Galeri açma makinası ağırlığı (t) 
Pk: Kesici kafa gücü (kW) 

Galeri açma makinaları için dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, palet-zemin temas 

alanının tespit edilmesi ve makine ağırlığı/palet temas alanı oranından elde edilen zemin 

basıncının, zeminin taşıma kapasitesi ile kontrol edilmesidir. 
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1. Sürekli yüzey kazıcı (Continous Miner) 

Sürekli yüzey kazıcılar temel olarak galeri açma makinalarına benzemektedir (Şekil 6.19). 

Aşağı ve yukarı hareket eden silindirik tambur kafaya sahip olup genelde daha ağırdırlar. 

Yaygın olarak ABD, Avustralya ve Çin yer altı kömür madenlerinde kullanılmaktadırlar. Bu 

makineler, kömür kazılmasında kullanılıp, nispeten sağlam kaya koşullarında (σci>30MPa) ve 

killi birimlerde performanslı çalışamazlar. Kazı kesiti dikdörtgen olmaktadır. 

 
Şekil 6.19. CAT CM345 N Sürekli yüzey kazıcı 

(http://www.cat.com/en_US/products/rental/equipment/underground-room-and-

pillar/continuous-miners/18316216.html) 

 

Bolter miner olarak anılan sürekli yüzey kazıcılarda, üzerinde rotary (döner) tip matkap 

eklentileri ile kaya saplaması deliği açılması ve reçine kartuşlu (resin cartridge) kaya 

saplaması yerleştirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca hidrolik direkler ile hemen tavan 

desteği sağlanması ve makine kesim yaparken sabitlenmesi için yararlı olmaktadır. Kısa kaya 

saplamaları ile dikdörtgen kesitte kazı yapabilen makinalar, düzenli kömür damarlarında ve 

duraylı kaya koşullarında çok yüksek ilerleme hızlarına sahiptirler (Şekil 6.20). 

http://www.cat.com/en_US/products/rental/equipment/underground-room-and-pillar/continuous-miners/18316216.html
http://www.cat.com/en_US/products/rental/equipment/underground-room-and-pillar/continuous-miners/18316216.html
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Şekil 6.20. JOY 12ED15 bolter miner, delici ve hidrolik direk destek/sabitleme elemanları ile 

(http://www.directindustry.com/prod/joy-mining-machinery/product-55670-853111.html) 

 

Genellikle sürekli yüzey kazıcıların arkasına lastik tekerlekli yükleyici (shuttle car) (Şekil 

6.21) yanaştırılarak pasa veya kömür alımakta, bu araçlar sabit kırıcı/yükleyici istasyonları 

vasıtası ile ana nakliye bantlarına aktarma yapmaktadır,. Alternatif olarak mobilize zincirli 

konveyör ile malzeme transferi yapılabilir, (Şekil 6.22).  

 
Şekil 6.21. Lastik tekerlekli yükleyici (shuttle car) ( JOY Global, 

http://www.joyglobal.com/product-details/shuttle-cars) 

http://www.directindustry.com/prod/joy-mining-machinery/product-55670-853111.html
http://www.joyglobal.com/product-details/shuttle-cars
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Şekil 6.22. Zincirli konveyör pasa alma sistemi (JOY Global, 

http://www.joyglobal.com/product-details/chain-haulage-systems) 

 

Lastik tekerlekli yükleyicilerin manevra alanı ihtiyacı nedeni ile paralel galeriler açılması 

gerekebilecektir ancak bu manevraları ortadan kaldıracak bant sistemleri de 

kullanılabilmektedir. 

6.4. Tünel açma makinaları (TBM) 

TBM teknolojisinin öncüleri 1800’lü yıllarda ortaya çıkmıştır ve 1950’lerden itibaren TBM 

teknolojisi hızlanarak ilerlemiştir. Günümüzde de projelere özgü, zemin koşullarına uygun 

TBM’ler üretilmektedir (Bilgin vd, 2014). Kısmi ayna kazı yapan, zemine ve koşullara uygun 

çok çeşitli TBM türü makinalar bulunmaktadır.  

a. Sağlam kaya TBM’leri 

Temel ve yaygın olarak açık (open TBM), tek şiltli (kalkanlı) (single shield TBM), çift şiltli 

(double shield TBM) TBM’ler olarak ayırılabilir. Açık tip TBM’ler kilitleme pabuçlu 

(gripper) TBM olarak da anılmaktadır (Maidl vd, 2008). Sağlam kaya TBM’leri özel 

durumlarda zemin denge basınçlı olarak kapalı modda (closed mode,  Earth Pressure Balance) 

çalışacak şekilde imal edilebilmektedir (Şekil 6.23) (Bilgin vd, 2014).  
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Şekil 6.23 Sağlam kaya TBM çeşitleri (Maidl vd, 2008) 
 

TBM’lerde prekast betonarme segmanlar ile tahkimat sağlanabildiği gibi anjkraj uygulaması 

için jumbo, çelik hasır döşenmesi için ve çelik tahkimat uygulaması için ayrıca ek donanımlar 

bulunabilmektedir. Genellikle aynadan alınan pasa bant konveyorler ile tünel dışına 

aktarılmaktadır. Ayna kazısı genellikle uygun tork ve itici güç sağlanarak kesici diskler ile 

sağlanmaktadır. Kesici disklerin aynaya baskı uygulaması, kilitleme pabuçlarının (gripper) 



Temel Madencilik Bilgileri 

484 

 

tünel duvarlarına kenetlenmesi ve bunlara bağlı hidrolik silindirler sayesinde sağlanmakta ve 

TBM’in ilerlemesi mümkün olmaktadır. 

Sağlam kayada tek ve çift kalkanlı TBM’ler için gereken itki ve tork değerleri Şekil 

6.24,6.25,6.26 ve 6.27’de verilmiştir, (Bilgin vd, 2014) . 

 

Şekil 6.24. Açık TBM’lerde çapa ve kaya dayanımına bağlı itki (Bilgin vd, 2014’den 

alınmıştır) 
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Şekil 6.25. Açık TBM’lerde çapa ve kaya dayanımına bağlı tork (Bilgin vd, 2014’den 

alınmıştır) 

 

Şekil 6.26. Kalkanlı TBM’lerde çapa ve zemin davranışına bağlı itki (Bilgin vd, 2014’den 

alınmıştır) 
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Şekil 6.27. Kalkanlı TBM’lerde çapa ve zemin davranışına bağlı tork (Bilgin vd, 2014’den 

alınmıştır) 
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Şekil 6.28. TBM çapına ve tipine bağlı maksimum dönme hızı (Bilgin vd, 2014’den 

alınmıştır) 
 

b. Zayıf kaya/zemin tünel açma makinaları 

Sağlam kaya TBM’lerinin aksine kesici diskler yerini pik veya drag bit ler kesici kafada 

yerini almıştır. Zemin özelliklerine bağlı olarak gerekli tahkimat basıncını yaratacak özel 

yöntemler kullanılmaktadır. Genellikle destekleme prekast betonarme segmanlar ile 

sağlanmaktadır (Tatiya, 2005). Yumuşak/zayıf zemin TBM’leri, Zemin denge basınçlı (Earth 

Pressure Balance – EPB), çamur basınçlı (slurry shield), kısmi ayna kazısı yapabilen basınçlı 

hava destekli, polyshield (mixsshield) ve Kör (blind – extrusion shields) olarak beş çeşide 

ayrılabilir(Bilgin vd, 2014). Bu shield lar açık ve kapalı modda çalıştırılabilmektedir. Değişik 

tiplerde şiltli tünel açma makinaları da mevcuttur, (Şekil 6.29). 
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Şekil 6.29. a) kovalı ve b)kesici kafa taşıyan şiltli (kalkanlı) tünel açma makinaları 
(Herrenknecht, Chapman vd. (2010)’den alıntıdır) 

 

Tipik zemin denge basınçlı (EPB) TBM ana bileşenleri ve çalışma mekanizması Şekil 6.30’da 

verilmiştir. TBM itici gücünü prekast betonarme segmanlara dayanarak almaktadır. 

 

Şekil 6.30 Zemin denge basıncı (EPB) prensipi ile çalışan TBM ve ana bileşenleri (1: Zemin 
tipi kesici kafa, 2-3:basınçlı kazı odası, basınç bölmesi, 4: itici pistonlar, 5: vidalı tip 
(helezon) konveyor, 6: Gövde, aktarma donanımı, 7: prekast betonarme segmanlar 

(Herrenknecht AG, Maidl vd, 2008’den alınmıştır) 
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Buradaki ayrım, kazı aynasını destekleme ve kazı yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. Zemin 

denge basınçlı TBM’ler kazılmış basanın bir yada birkaç malzeme ile daha (su, kimyasal 

katkı vs.) karıştırılarak arından kontrollü çekilmesi ile arını desteklerken, çamur basınçlı 

TBM’ler bentonit, su, çeşitli kimyasal veya ilave malzemelerin basınçlı hava ile 

desteklenmesi vasıtası ile sağlamaktadır. 

Prekast betonarme segmanlar bu TBM çeşitleri ile yaygın kullanılıp, bu segmanların zemin ile 

kontağının harç ve enjeksiyon malzemesi ile sağlanması da oldukça kritiktir. 

Şekil 6.31’da prekast betondan dayanak alan pistonlar, kalkan ve kuyruğu, prekast segmanlar 

arkaları enjeksiyonlanmış halde görülmektedir. 

 

 

Şekil 6.31. Tipik prekast betonarme segmanlı TBM ilerlemesi (Chapman vd. (2010)’den 

alıntıdır). 

Şekil 6.32 ve 6.33’te zemin denge basıncı yöntemi ile çalışan (EPB) TBM’lerin kazı çapı, 

zemin basıncı ve kalkan-zemin arası sürtünme katsayısına bağlı itki değerleri (Bilgin vd, 

2014) verilmiştir. 
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Şekil 6.32. Zemin denge basıncı ile çalışan (EPB) TBM’lerin çap, zemin basıncı ve kalkan-

zemin arası sürtünme katsayısına bağlı itki değerleri (Bilgin vd, 2014’den alınmıştır) 



Temel Madencilik Bilgileri 

491 

 

 

Şekil 6.33. Zemin denge basıncı ile çalışan (EPB) TBM’lerin çap, zemin basıncı ve kalkan-

zemin arası sürtünme katsayısına bağlı tork değerleri (Bilgin vd, 2014’den alınmıştır) 
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7. MADENLERDE NAKLİYAT 

7.1. GİRİŞ VE TAŞIMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

7.1.1 GİRİŞ 

Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında söz konusu olan refah düzeyi artışı, ancak 

yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Maden işletmelerinde nakliyat başlıca üretilen hammaddenin üretim noktasından 

konsantre/lavvara veya tüketim noktasına iletilmesinde, atık malzemenin pasa sahasına 

iletilmesinde, yeraltına dolgu malzemesi iletilmesinde, çalışanların işyerlerine ulaşmalarında 

ve çalışma noktalarına işletme malzemesi (patlayıcı, tahkimat malzemesi vb.) iletilmesinde 

söz konusu olmaktadır. Burada da belli bir üretim kapasitesi ve birim maliyet tutturabilmek, 

ancak doğru nakliyat yönteminin seçimiyle mümkün olmaktadır. Nakliyat en genel anlamıyla, 

kütlenin bir yerden bir başka yere taşınması işlemidir. Madencilikte nakliyat yatay, eğik veya 

düşey düzlemde olabilmekte, çoğu zaman birkaç nakliyat yöntemi birlikte 

kullanılabilmektedir. Uygun nakliyat yönteminin seçilmesinde bazı faktörler göz önüne alınır. 

Bunların başlıcaları şunlardır (Şimşir vd., 2013): 

 

 Malzemenin fiziksel özellikleri (tane iriliği, kırılma şekli, nem oranı, yoğunluğu, 

sıcaklığı), 

 Gerekli nakliyat kapasitesi, 

 Nakliyat güzergahı (yatay, düşey ve eğimli konumda), 

 Taşıma mesafesi, 

 Taşıma kesit alanı, 

 Kullanılan enerji kaynağıdır. 

 

Madencilikte taşıma işleri, kullanılan nakliyat araçlarının yapılarına, yöntemin uygulandığı 

ortama bağlı olarak üç safhada gerçekleşmektedir (Akçın, 1988). 

 

1. Kuyudan taşıma işleri 

2. Yerüstü taşıma işleri 

3. Yeraltı taşıma işleri 
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Kuyudan taşıma işleri, maden yatağı üzerinde kalın örtü tabakasının bulunması durumunda, 

kazılan malzemenin en kısa yoldan yerüstüne taşınması kuyu nakliyatı ile mümkün 

olmaktadır. Bu sebeple kuyudan taşıma işleri oldukça standartlaşmıştır. Tesis kurulduktan 

sonra çıkarma işleri ancak dar sınırlar içinde değiştirilebilir. 

 

Yerüstü taşıma işleri, çalışma şartlarının uygun oluşu, yer ve hacim darlığı probleminin 

olmaması nedeniyle kolayca organize edilebilir ve değişen koşullara uydurulabilir. Bu 

nakliyat işinde, karayolu, demiryolu, havai hat, bantlı konveyör, hidrolik boru hattı gibi farklı 

taşıma yöntemleri uygulanabilir. Yerüstü nakliyatında,  seçilen taşıma yöntemi ile taşıma 

güzergâhının uyumlu seçilmesi nakliyat işinin ekonomik olmasını sağlayacaktır. 

 

Buna karşılık yeraltı taşıma işleri; yer ve hacim darlığının sınırlamalarına ve her gün değişen 

işletme koşullarının getirdiği dinamizme (Örneğin: ayak ilerlemesi, lağım ilerlemesi vb.) 

uymak zorunda olduğundan özel bir konuma sahiptir. Üretim yerleri ve bu yerlerin ana ve 

bağlantı galerileri gibi değişik kısımlar farklı yapıda taşıma sistemi gerektirmektedir. Taşıma 

sisteminin tüm yeraltını kapsayacak şekilde üniform olmayışı olaya karmaşık bir yapı 

vermekte ve sorunları artırmaktadır. Bu nedenle burada yeraltı taşıma işleri üzerinde ayrıntılı 

durulacaktır. Yeraltı taşıma sistemleri ile ilgili yapılacak genelleme ve hesaplamalar yerüstü 

taşıma sistemleri için de geçerli olacaktır. Yerüstünde gelişen taşıma sistemlerinin, yeraltı 

taşıma sistemlerine de olanaklar ölçüsünde uygulandığı unutulmamalıdır. 

7.1.2 Taşıma Sistemlerinin Sınıflandırılması 

Taşıma sistemleri için yapılan en güzel sınıflama taşıma işinin doğasına ve taşıma işinde 

kullanılan araçlara göre yapılanıdır. Taşıma sistemleri doğasına göre üç grupta toplanmaktadır 

(Bahke, 1973; Aşık, 1988). 

 

1. Devamlı taşıma sistemleri 

2. Yarı devamlı taşıma sistemleri 

3. Taşıyıcı araçlarla parça parça taşıma sistemleri 

 

Birinci sistemle taşıma yapıldığı zaman taşınan malzeme, tüm taşıma ünitesi boyunca 

kesintisiz hareket halindedir. İkinci ve üçüncü sistemde ise özel yapılı taşıyıcılara da ihtiyaç 

duyulabilmektedir. 
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Taşıma sistemlerinin işin doğasına ve kullanılan araçlara göre daha da genişletilen sınıflaması 

Çizelge 7.1’de verilmiştir. Taşıma sistemleri için diğer bir sınıflama kullanılan taşıma aracını 

harekete geçirici bir güç kaynağı kullanıp kullanmadığına göre de yapılabilir (Akçın, 1988). 

 

1. Güç kaynağı gerektirmeyen taşıma sistemleri 

 Sabit oluklar 

 Helezoni oluklar 

 Taşıma bacaları 

2. Güç kaynağı gerektiren sistemler 

 Sallantılı oluklar 

 Zincirli oluklar 

 Lastik bantlı taşıyıcılar 

 Ray üzerinde taşıma yapan sistemler 

 Kuyu ve vinç taşıma sistemleri 

 Akışkanla ve akışkan içinde taşıma yapılan sistemler 

 

Güç kaynağı gerektirmeyen sistemlerde taşıma işleri yerçekiminden yararlanılarak 

gerçekleştirilmektedir. İkinci grupta yer alan sistemlerde ise taşıma aracını veya araç 

üzerindeki malzemeyi harekete geçirmek için daima bir güç kaynağına ihtiyaç vardır. 
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Çizelge 7.1. Taşıma sistemlerinin işin doğasına ve kullanılan araçlara göre sınıflandırılması     
                     (Akçın, 1988). 
1. DEVAMLI TAŞIMA SİSTEMLERİ 

A. Taşıyıcı Sistemler 1. Lastik bantlı taşıyıcılar 
2. Diğer devamlı hareketli taşıyıcılar 

B. Sürükleyici Sistemler 1. Açık zincirli oluklar 
2. Kapalı zincirli oluklar 
3. Spiral taşıyıcı ve besleyiciler 

C. Yönlendirici Sistemler 

(Kılavuz Sistemler) 
1. Sabit oluklar 

2. Sallantılı oluklar 
3. Titreşimli oluklar 

D. Akışkan İçinde Taşıma  
Yapılan Sistemler 

1. Açık kanal akımıyla 

2. Emici hidrolik taşıma 

3. Basıcı hidrolik taşıma 

4. Emici pnömatik taşıma 

5. Basıcı pnömatik taşıma 

2. YARI DEVAMLI TAŞIMA SİSTEMLERİ 
A. Taşıyıcı Sistemler 1. Lastik bantlı taşıyıcılar 

2. Diğer bantlı taşıyıcılar 
3. Monoray 

4. Kepçeli elevatör 

5. Havai hat taşımacılığı 
B. Sürükleyici Sistemler 1. Zincirli oluklar 

C. Yönlendirici Sistemler 1. Sabit oluklar 

2. Sallantılı oluklar 
3. Titreşimli oluklar 
4. Rulolu taşıyıcılar 

3. TAŞIYICI ARAÇLARLA PARÇA-PARÇA TAŞIMA SİSTEMLERİ 
A. Raylı Sistemler 1. Halatlı taşıma sistemleri 

2. Lokomotifli taşıma sistemleri 
B. Karayolu Sistemleri 1. Kamyon taşımacılığı 

2. Özel taşıma araçları 
C. Çıkartma ve Vinç Sistemleri 1. Vinç sistemleri 

2. Kafes ve skip sistemleri 

3. Kablolu taşıma sistemleri 
D. Akışkan Yardımıyla Taşıma Yapılan 

Sistemler 

1. Deniz taşıma sistemleri 
2. Hava taşıma sistemleri 

 

Yukarıda yapılan sınıflamalarda yer alan taşıma sistemlerine ve o sistemlerinde kullanılan 

taşıma araçlarının seçimi aşağıda sayılan etkenlere göre yapılmaktadır. 

 

1. Taşıma yapılacak yerin koşulları 

a) Yeraltı; ayak içi, taban yolu, ana galeri vb. 

b) Kuyudan; skip veya kafes 

c) Yerüstü 
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2. Taşınacak malzemenin özellikleri 

a) Malzemenin cinsi 

b) Malzemenin tane boyutu 

c) Malzemenin yığın açısı 

d) Malzemenin yoğunluğu 

e) Malzemenin nemi, sıcaklığı vb. 

 

3. Mühendislik etkenleri 

a) Taşıma kapasitesi 

b) Taşıma şekli (devamlı veya yarı devamlı gibi) 

c) Taşıma yönü 

d) Taşıma uzaklığı 

e) Eğim 

f) Yükleme ve boşaltma metotları 

g) Kullanılacak taşıma aracının üretim yöntemine uygunluğu 

h) Kullanılacak taşıma aracının çevre koşullarına uyumu (grizu gibi) 

 

4. Ekonomik etkenler 

a) İlk yatırım miktarı 

b) Kurma ve işletme giderleri (işçilik, enerji vb.) 

c) Faizler 

 

5. Organizasyon- İşletme koşulları 

7.2. Güç Kaynağı Gerektirmeyen Taşıma Sistemleri 

Bu bölümde yeraltı maden ocaklarında üst kotlarda üretilen cevherin ve pasanın daha alt 

kotlara oldukça ekonomik olarak iletilmesinde kullanılan güç kaynağı gerektirmeyen yani 

taşıma işleri yerçekiminden yararlanılarak yapılan taşıma sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu sistemler başlıca üç taşıma sisteminden oluşmaktadır. Bunlar; 

 

 Sabit oluklar 

 Helezoni oluklar 

 Taşıma bacaları 
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7.2.1. Sabit Oluklar 

Sabit oluklar yerçekimi yardımıyla taşıma yapan en basit taşıma araçlarıdır. Kazı yapılan 

yerlerdeki cevher veya pasa, eğer tabanı yeterli eğimde ise taban üzerinde kendiliğinden 

kayar. Bazı durumlarda tabana tahta veya çelik saç yerleştirilerek daha düşük eğimlerde 

kayma sağlanabilir. Yapılan araştırmalara göre kömür, yerçekiminin yardımıyla aşağıdaki 

eğimlerde kaymaktadır. 

 

Kayma Zemini Eğim 

Taban taşı >35° 

Tahta oluk 30° - 35° 

Çelik saç 17° - 25° 

 

Diğer cevherler çelik saç üzerinde 30° - 35°’den itibaren kaymaya başlamaktadır. 

 

Bu özellikten faydalanılarak koşullar elverdiği takdirde sabit oluklar ayaklarda ve bacalarda 

taşıma aracı olarak kullanılmaktadır. Taşınacak malzemeye ve zemine bağlı olarak 25°-35° 

arasındaki eğimlerde kullanılabilirler. Yarı dik damarlarda dolgu (ramble) malzemesinin 

taşınmasında da kullanılmaktadırlar. 

 

Sabit oluklar dairesel veya trapez kesitli olabilirler  (Şekil 7.2) veya şartlara göre daha başka 

şekillerde de yapılabilirler. Fazla işçilik gerektirmeden profiller uç-uca eklenerek gerekli 

uzunlukta bir ünite kurulur. DIN 20902’e göre sabit oluk boyutları Çizelge 7.1’de verilmiştir. 

 

 
                 Köşe profil                    Yarım daire profil                           Trapez profil 

 

Şekil 7.1. Sabit oluk profilleri (Erdem, 2013). 
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Çizelge 7.2. Sabit oluk boyutları (DIN 20902; Erdem’den, 2013). 

 

Büyüklük 

No 

Köşe Profil Yarım daire profil Trapez profil 

a (mm) b (mm) a (mm) b (mm) a (mm) b (mm) 

 

1 

250 

200 

100 

250 

300 

350 

 

410 

 

85 

 

370 

 

93 

 

2 

350 

300 

250 

350 

400 

490 

 

490 

 

180 

 

525 

 

110 

 

3 

390 

340 

290 

240 

390 

440 

490 

540 

 

550 

 

215 

 

510 

 

116 

Ünite uzunluğu = 2000 mm 

7.2.2. Helezoni Oluklar 

Sabit olukların düşey yönde taşıma yapan şeklidir. Kömür veya cevherin kayma hızı kontrol 

edilerek ufalanması önlenir. Düşey bir eksen etrafında 22° - 25°’lik bir eğim olacak şekilde 

vida adımına benzer helezonlar oluşturulmuştur. 1,5 m - 3 m’lik adımlar (hatve) halinde 

hazırlanan kapalı üniteler üst-üste konularak düşey bir taşıma sistemi oluşturulmaktadır (Şekil 

7.2). Helezon kanatları üzerine dökülen malzeme harekete geçtikten sonra, malzeme ile oluk 

arasındaki sürtünme katsayısının azalması nedeniyle gittikçe hızlanmaktadır. Ancak, hızlanan 

malzeme vida adımlarını dönerken merkezkaç kuvvetinin etkisiyle kenara doğru da 

sürüklenmektedir. Kenara sürüklenen malzeme helezonun kenarına çarpınca yavaşlamakta ve 

oradan itibaren yeniden harekete geçmektedir. Bu sayede doğal olarak hız kontrolü 

yapılmaktadır. Helezonun eğim açısı da hız kontrolünde etkili olmaktadır. Kömür taşımada 

22°’lik bir eğim açısı ile 1,5 m/s civarında bir hız düzeyinde kalınmaktadır (Akçın, 1988). 

 

Helezonların yapılarının bir vidaya benzediği daha önce belirtilmişti. Helezonun adım 

yüksekliği; taşınacak malzemenin parça büyüklüğüne ve sürtünme katsayısına bağlıdır. Şekil 

7.3’den de görüleceği üzere adım yüksekliği aynı olduğu halde eğim değiştiği zaman hızlar 

değişmektedir. Helezoni olukların boyu 250 m kadar olabilmektedir. Kapasiteleri de 300 ton/h 

düzeyine ulaşabilmektedir. Yüksekliklerin fazla olması halinde, oluklar kısa süreli silo olarak 

da kullanılır. Bu durumda, tıkanmalar olabileceği için bunu önlemek amacıyla belirli 

seviyelerde pencereler konulmaktadır. Taşınacak malzemenin parça büyüklüğünün 8 cm - 10 

cm civarında olması istenilir. Bunu sağlamak için malzemenin döküldüğü ağız kısmına 
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ızgaralar yerleştirilerek iri parçaların geçmesi önlenir  (Akçın, 1988). Helezonlar adi saçdan 

yapılırlar ve üzerleri fort döküm, sert çelik ve bazaltla kaplanır. İlk tesis masraflarının yüksek 

olmasına karşılık, işletme masrafları yok denecek kadar azdır. Bu nedenle ucuz bir taşıma 

yapılabilmektedir. Helezoni oluk karakteristikleri Çizelge 7.3’de verilmiştir. 

 

  

 

 

 

Şekil 7.2. Helezoni oluk. Şekil 7.3. Malzemenin helezoni oluk üzerinde 

kat edeceği yollar. 
 

Çizelge 7.3. Helezoni oluk karakteristikleri (Erdem, 2013). 

Tip 1050 (Uzun 

olmayan adım) 
1250 

Normal 

1250 (Uzun 

adım) 
Dış çap (mm)  1050 1250 1250 

Orta direk çapı (mm)  400 334 477 

Adım (mm)  2000 1500 3000 

r yarıçaplı iç helezonun 
eğimi (°)  

58 55 63 

R yarıçaplı dış helezonun 
eğimi (°)  

32 21 37 

Dikey düşme hızı (m/s)  1,45 1,05 2,05 

Bir ünitenin yüksekliği 
(mm)  

2000 (1 adım) 750 (½ adım) 1500 (½ adım) 

Blokların en büyük 
uzunluğu (mm)  

800 800 1000 

Nominal debi (m³/saat)  500 450 800 
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7.2.3. Taşıma Bacaları (Bürler, Fereler, Kelebeler) 

Malzemenin, yerçekiminin etkisiyle taş veya cevher içinde açılmış dik veya oldukça eğimli 

kanallardan kayarak taşınması madencilikte yaygın olarak kullanılan bir taşıma sistemidir. Bu 

kanallar açılış koşullarına göre “bür, fere ve kelebe” olarak bilinmektedirler (Akçın, 1988). 

 

 Bür: İki yatay galeriyi bağlayan içsel kuyulara denir. 

 Kelebe: Kömür madenciliğinde insan ve taşıma yolu ayrılmış bürlerdir. 

 Fere: Özellikle metal madenciliğinde tahkimatsız bürlere denir. 

 

Taşıma bacaları açımında genel kaide eğimin malzemenin yerçekiminin etkisiyle kaymaya 

başladığı eğimden daha büyük bir değerde olmasıdır. Kömür madenciliğinde toz ve 

ufalanmaya neden olduğu için özellikle dolgu malzemesi taşınmasında kullanılır. Bir taşıma 

bacası birkaç kolun birleşmesiyle de oluşabilir (Şekil 7.4). 

 

 

Şekil 7.4. Taşıma bacası görünüşü. 

 

Taşıma bacaları çoğu zaman kare kesitlidir, fakat dairesel veya dikdörtgen kesitli de olabilir. 

Kesit alanları iki etkene bağlıdır: hacim bakımından kapasitelerine ve taşınacak malzemenin 

parça büyüklüğüne. Kesit şekline göre çaplarının veya kenarlarının maksimum parça 

büyüklüğünün en az üç katı olması gerekir. Eğim az ise tıkanmalar düşünülerek dikdörtgen 

kesitli bacalar seçilmelidir. Bacalar genellikle 2-6 m² kesitine sahiptir. Ağaç tahkimat 

yapılacaksa dikdörtgen kesit tercih edilmelidir. Dikdörtgen kesit yapılması halinde insan iniş-

çıkışı için ayrı bir bölüm de yapılabilir (Akçın, 1988). 

 

Tıkanmaları önlemek için ağız kısımlarına ızgara konulur. Izgaralardan geçemeyen büyük 

parçalar balyozla kırılır. Baca uzunlukları arazinin dayanımına ve tahkimat durumuna göre 
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belirlenir. Takriben 40-150 m uzunlukta bacalar vardır. Eğer yükseklik ve eğim çok fazla ise 

malzeme bacadan düşerken aşırı derecede hızlanır. Bacalarda hızlanmayı önlemek için ya 

bacanın eğimi bir veya birkaç yerden değiştirilir ya da içine platformlar yapılır. 

 

Eğimin Değiştirilmesi: 

 

Bacada hızı kontrol etmek için baca içinde değişik açılarla zikzak yapılır (Şekil 7.5). Malzeme 

zikzakları dolaşırken hızı azalır ve malzeme direk olarak kapak üzerine düşmemiş olur. A-B 

uzunluğu baca uzunluğuna göre artırılabilir. 

 

Platformlu sistemler: 

 

Dik bacalarda düşme hızını kontrol etmek için uygulanan bir sistemdir (Şekil 7.6). Baca 

kesitinin yapısından daha az bir kısmını kaplayan platformlar 1,5 – 2,5 m aralıklarla 

yerleştirilir. Yönleri birbirine ters olarak yerleştirilen platformların üstü çelik sacla kaplanır. 

Malzeme dökülmeye başlayınca önce platformun üzeri dolar daha sonra taşan malzeme 

parabolik bir hareket yaparak düşmeye başlar. Alttaki platform bu parabolik harekete göre 

yerleştirilir ve üstten taşan malzeme alt platformun üzerine düşer. Bu şekilde, bacaya dökülen 

malzeme platformlar arasında sekerek alt kata taşınır. Bu sekme esnasında hız düşer ve 

ufalanmanın önüne geçilmiş olunur. 

 

Taşıma bacalarının ağızlarında çeşitli şekillerde açılıp kapanan kapaklar vardır. Baca 

kapasitesi çok yüksek değilse elle açılıp kapanan kapaklar yeterlidir. Ancak, taşıma bacası 

büyük ve kapasiteleri de yüksek ise o zaman kapağın açılıp kapanması hidrolik veya pnömatik 

olarak harekete geçen mekanik araçlarla olur. Kapaklar tek parçalı veya iki parçalı olarak 

yapılırlar. Boşaltmayı kolaylaştırmak için baca altına boşaltma düzeni de konulabilir. 
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 Şekil 7.5. Taşıma bacasında eğim değişikliği.            Şekil 7.6. Dik bacada platformlu sistem. 

7.3. Zincirli Oluk (Konveyör) Nakliyatı 

7.3.1. Giriş 

Zincirli oluklar ayakların vazgeçilmez taşıma araçlarıdır. Zincirli oluklar ayaklarda taşıma 

işinin yanında özellikle mekanize kazıda, kazı araçlarına kılavuzluk da yapmaktadır (Şekil 

7.7). Ayrıca yürüyen tahkimat ünitelerinin ötelenmesinde yararlanılır. Zincirli oluklar ocak 

içinde ayaklardan başka taban yollarında da taşıma aracı olarak kullanılırlar. Zincirli olukların 

kullanım özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

 

1. Darbe tesirlerine karşı dayanıklıdır. 

2. Ayakta, kazı cephesine tamamen yaklaştırılabildiği için yüklemede kolaylık vardır. 

3. Yüksekliklerinin az oluşu yine yüklemede kolaylık sağlar. 

4. Ocak içinde ve ayakta taşınması, kurulması ve sökülmesi kolaydır. 

5. Arın ilerledikçe ayak içinde ötelenmesi kolaydır. 

6. Kapasiteleri yüksektir (birkaç ton’dan 1000 ton/h kadar). 

7. Ayaktaki engebelere uyum sağlayabilirler. 
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Şekil 7.7. Zincirli olukların mekanize kazı makinalarına kılavuzluk yapması. 

7.3.2. ZİNCİRLİ OLUK ELEMANLARI 

Zincirli oluk üç ana elemandan meydana gelmektedir. Bunlar Şekil 7.8’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 7.8.  Zincirli oluk elemanları (Yaralı, 2013). 

7.3.2.1. Oluk Üniteleri 

Oluk üniteleri çelik sacdan veya özel olarak haddelenmiş çelik malzemeden çeşitli profillerde 

yapılmaktadır. Üniteler 1,5 m boyunda olup uç-uca eklenerek gerekli uzunluk sağlanmaktadır. 

Oluk üniteleri, uç kısımlarından ve her iki yanında bulunan bağlantı elemanları ile kolayca 

takılıp sökülebilirler. Buna göre bir ünitenin ucu erkek diğerinin ucu dişi bir yapıya sahiptir. 

Oluk üniteleri birbirine bağlandıktan sonra yatay ve düşey planda 3° - 5°’lik bir esneme 

yapabilmelidir. Ayak içindeki engebelere bu sayede uyum sağlayabilir. 

 

Zincirli oluğun taşıma kesit alanı oluk ünitesinin b ve h boyutlarına göre değişmektedir (Şekil 

7.9). Taşıma kesit alanını artırmak için ünitenin bazen bir kenarına veya bazen de her iki 

kenarına ilave plakalar takılmaktadır. 
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Şekil 7.9. Zincirli oluk ünitesi ve diğer oluk elemanları 

7.3.2.2. Zincir ve Paletler 

Oluk ünitesi üzerine dökülen malzemenin sürüklenmesi zincir-palet takımıyla sağlanmaktadır. 

Zincirli oluklar kullanılan zincir sayısına göre tek zincirli, çift zincirli, üç zincirli ve çok 

zincirli oluklar şeklinde isim alırlar (Şekil 7.10). 

 

Tek  

Zincirli 

Kenardan  

Çift Zincirli 

Ortadan  

Çift Zincirli 

Üç 

Zincirli 

 

Şekil 7.10. Zincirli oluklarda zincir-palet takımı. 

 

Zincirli oluklarda zincirlere belirli aralıklarda paletler takılır. Paletler arasındaki zincir 

boylarının bütün ünite boyunca eşit olması gerekir. Zincirler iyi kalite çelikten yapılırlar. Oluk 

genişliğine ve taşınan malzemeye göre 12 Ø – 32 Ø mm çapa kadar zincirler kullanılmaktadır. 

Ayrıca tek zincirli sistemler için kilit tertibatlı, geçmeli veya zincirli de yapılmaktadır. Zincir-

palet takımı oluğun üstünden ve altından geçirilip uç-uca eklenerek sonsuz uzunlukta bir 

halka oluşturulur (Eskikaya, 1985). 
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7.3.2.3. Dişli Sistemleri ve Tahrik Üniteleri 

Zincirli oluk ünitelerinin başında ve sonunda yer alan baş oluk ve kuyruk oluk özel bir yapıya 

sahiptir. Bu oluklara, zincir sayısına ve oluk tipine göre tekli, ikili, üçlü veya çoklu birer 

yıldız dişli de yerleştirilmiştir. Yıldız dişlinin boyutları ve diş sayısı zincir baklalarının 

boyutuna göre belirlenir. Zincirli oluklarda hareket, yıldız dişli miline bağlanan tahrik 

üniteleri yardımıyla sağlanır. Çalışma koşullarına göre tahrik ünitesi kuyruk veya baştaki 

yıldız dişliye bağlanabilir. Bazı durumlarda her iki dişliye de ayrı ayrı tahrik ünitesi 

takılabilir. Hız kontrolü için tahrik ünitesi ile yıldız dişli arasına aktarma (redüktörler) 

yerleştirilir. Yeraltı şartlarında kömür taşınması durumunda hızın 1 m/s’yi geçmesi istenmez 

(Wöhlbier, 1987). Güç ihtiyacına göre, dişlilerin bir ucuna veya her iki ucuna birden, birkaç 

motor takılabilir. Tahrik ünitesi olarak, elektrik, basınçlı hava ve son zamanlarda hidrolik 

motorlardan yararlanılmaktadır (Yaralı, 2013). Ayak, mekanize bir ayaksa, kazı aracının 

tahrik üniteleri de baş ve kuyruk oluğu monte edilir. Oluk ilerletilince tüm sistemler ötelenmiş 

olur. 

 

 

Şekil 7.11. Yıldız dişli (Wöhlbier, 1987). 

7.3.3. Zincirli Oluklara Ait Hesaplamalar 

Zincirli olukların hareketi için gerekli güçler; doğrudan zincirlere gelen kuvvetlere 

(gerilmeler) bağlıdır. Minimum güç gereksinimi için bu gerilme değerlerinin ve bu değerlerin 

hangi şartlarda değiştiğinin bilinmesi gerekir. Zincirler gelen kuvvetler, uygulamada görülen 

zincirli oluk, tiplerine göre hesaplanacaktır. Zincirli oluklar uygulamada; 

 

1. Tek uçtan tahrikli 

a) Malzemenin boşalmadığı uçtan tahrikli 

b) Malzemenin boşaldığı uçtan tahrikli 

2. İki uçtan tahrikli 
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Sistemler halinde kurulurlar. Her durumda zincirlere gelen gerilme kuvvetleri farklılık 

gösterir. 

7.3.3.1. Tek Uçtan Tahrikli 

7.3.3.1.1. Malzemenin Boşalmadığı Uçtan Tahrikli Zincirli Oluk 

Bu sistemde maksimum zincir gerilmesi D noktasında oluşacaktır (Şekil 7.12). Zincirdeki 

çalışma gerilmesi ve öngerilme miktarına göre zincir A noktasında hiçbir gevşemenin 

olmayacağı bir denge durumu sağlamak için sisteme belirli bir öngerilme değeri verilmelidir. 

 

 

Şekil 7.12. Malzemenin boşalmadığı uçtan tahrikli bir zincirli oluk. 

 

A noktasından X uzaklığındaki bir noktada oluşan gerilmenin değeri Şekil 7.13‘e göre 

bulunursa: 

 

Şekil 7.13. Zincirde oluşan gerilme durumu. 

 

Fx  = x.mp.µp.g+x.mm.µm.g          (1) 

 

ifadesi ile hesaplanabilir. Burada; 

 

mp = Zincir-palet takımının 1 m’sinin kütlesi (kg/m) 

µp = Zincir-palet takımının olukla yaptığı sürtünme (0,30-0,35) 

x = Oluk üzerinde yayılı malzemenin 1 m’sinin kütlesi (kg/m) 
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g = Yerçekimi ivmesi (9,81 m/s²) 

Fx  = Zincir kolundaki gerilme (N) 

 

Üst zincir kolu için 0 < x < l şartı vardır. 

 

Pxü  = l.mp.µp.g + l.mm.µm.g           (2) 

 

Alt zincir kolu için l < x < 2l şartı vardır. 

 

Pxa  = 2.l.mp.µp.g + l.mm.µm.g          (3) 

 

Zincirlerde oluşacak bu gerilmeler, zinciri uzatmaya çalışacaktır. Zincirlerde oluşacak 

uzamaların elastik sınırlar içinde kalması gerekir. Robert Hooke Kanununa göre, elastik 

bölgede kalmak şartıyla uzama miktarı ile uzamaya neden olan kuvvet arasında Eşitlik 4’deki 

ilişki vardır (Akçın, 1988). 

 

L.
S.E

P
l              (4) 

 

∆l = uzama miktarı 

P = uzamaya neden kuvvet 

S = uzayan cismin kesit alanı 

E = uzayan cismin elastik modülü 

L = uzayan cismin ilk uzunluğu’dur. 

 

Şekil 7.14’de A noktasından itibaren dx1 zincir uzunluğunda meydana gelecek uzama Eşitlik 

5’den belirlenir. 

 

1x
1x

1 d.
S.E

P
l              (5) 

 

Bu uzunluk biraz artınca Eşitlik 6’ya dönüşür: 

 

2x
2x

2 d.
S.E

P
l              (6) 

 

olacaktır. Dolayısıyla toplam uzama ∆l Eşitlik 7’den bulunur: 
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x

l2

0

x
1 d.

S.E

T
l                          (7) 

 

olacaktır. Eşitlik 7’den de görülmektedir ki bütün oluk boyunca zincirdeki uzama ∫Tx.dx 

alanına orantılıdır (Şekil 7.14). Bu kavramdan hareket ederek, üst zincirdeki ∆lü ve alt 

zincirdeki ∆la uzamalarını hesaplayalım: 

 

Şekil 7.15’den üst zincirdeki uzama ABB' arasındaki uzamadır ve ABB' alanı (A1) ile 

orantılıdır (Eşitlik 8 ve 9). 

 

.
S.E

A
l 1

ü             (8) 

 

l.
2

)g.l..mg.l..m(
A

ppmm

1


          (9) 

 

Aynı şekilde hareket edilerek alt zincirdeki uzama CC'DD' alanına (A2) bağlı olarak bulunur 

(Eşitlik 10 ve 11). 

 

 

Şekil 7.14. Zincirlerde oluşan gerilme diyagramı. 
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.
S.E

A
l 2

a                      (10) 

 

l.
2

)g.l..m.3g.l..m.2(
A

ppmm

2


                              (11) 

 

D noktasındaki toplam uzama ise; 

 

üa lll      

 

şeklini alır. Buradan Eşitlik 12 yazılır. 

 

S.E

)g.l..m.4g.l..m.3(
.

2

l
l

ppmm
2 

                                         (12) 

 

olarak bulunur. Bu uzamanın oluşmaması için gerekli minimum gerilme kuvveti ise Eşitlik 

13’den bulunur. 

 

S.E

)g.l..m.4g.l..m.3(
.

2

l
L.

S.E

P
l

ppmm
2 

                                     (13) 

 

bağıntısı ile bulunabilir. Bu bağıntıda L=2.l koyulursa Eşitlik 14 elde edilir. 

 

Pön = µp mp . l . g + ¾ mm µm . l . g                                     (14) 

 

Buna öngerilme denir. D noktasında oluşan maksimum gerilme ise Şekil 7.15’den görüleceği 

gibi Eşitlik 15 bağıntısı ile bulunur. 

 

Pmax = 2 . mp . µp l . g +  mm µm . l . g                                     (15) 

 

Pön, sistem durgun halde iken zincirlerde bulunması gereken gerilmenin değeridir. 

7.3.3.1.2. Malzemenin Boşaldığı Uçtan Tahrikli Zincirli Oluk 

Bu sistemde maksimum gerilme A noktasında oluşur (Şekil 7.15). D noktasında ise gevşeme 

görülür. Aynı yaklaşımla zincirlerde oluşan uzama miktarları ve dengeyi sağlamak için 

gerekli olan öngerilme değeri bulunabilir (Şekil 7.16). 
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Şekil 7.15. Malzemenin boşaldığı uçtan tahrikli bir zincirli oluk. 

 

 

 

 

Şekil 7.16. Zincirlerde oluşan gerilme diyagramı. 

 

Bu sistem için alt (∆la, Eşitlik 16) ve üst (∆lü, Eşitlik 17) zincirdeki uzama miktarı A1 ve A2 

alanları ile orantılıdır (Şekil 15). 

 

A1 alanı: CC’D üçgeni (Eşitlik 17) 

A2 alanı: BB'A'A yamuğu (Eşitlik 19) 
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.
S.E

A
l 1

a                      (16) 

 

l.
2

)g.l..m(
A

pp

1


                                                           (17) 

 

.
S.E

A
l 2

ü                                  (18) 

 

l.
2

)g.l..m.3g.l..m(
A

ppmm

2


                   (19) 

 

şeklinde yazılabilir. Buradan toplam uzama miktarı yazılarak ve L yerine 2l konmak suretiyle 

Eşitlik 20 elde edilir. Ön gerilme değeri ise Eşitlik 21’den, maksimum zincir kuvveti ise 

Eşitlik 22’den bulunur. 

 

l2.
S.E

P
lll üa                     (20) 

 

Pön = mp µp . l . g + ¼ mm µm . l . g                                     (21) 

 

Pmax = 2 . mp . µp l . g +  mm µm . l . g                                     (22) 

 

bir önceki sistemle aynıdır. Yalnız öngerilme değerleri farklılık gösterir. 

7.3.3.2. İki Uçtan Tahrikli Zincirli Oluk 

Bu sistemde malzemenin boşaldığı uçtaki tahrik ünitesi ana, diğer taraftaki yardımcı (veya 

kuyruk) tahrik ünitesi olarak adlandırılır. Ana tahrik ünitesi, üst zincire gelen gerilmeleri 

karşılar. Yardımcı tahrik ünitesi de alt zincire gelenleri karşılar (Şekil 7.17). 

 

Sistemdeki zincir uzamaları benzer şekilde hesaplanır ve öngerilme ile dengelenir (Şekil 

7.18). 
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Şekil 7.17. İki uçtan tahrikli zincirli bir oluk. 

 

 

 

Şekil  7.18. Zincirlerde oluşan gerilme diyagramı. 

 

A1 alanı : AAB' üçgeni (Eşitlik 24) 

A2 alanı : CDD' üçgeni (Eşitlik 26) 

Üst zincirdeki uzama miktarı (Eşitlik 23): 

 

.
S.E

A
l 1

ü                       (23) 

 

l.
2

)g.l..mg.l..m(
A

ppmm

1


                   (24) 

 

Alt zincirdeki uzama miktarı (Eşitlik 25): 
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.
S.E

A
l 2

a                       (25) 

 

 l.
2

)g.l..m(
A

pp

2


                                                                           (26) 

 

eşitliklerinden bulunabilir. 

Toplam uzama miktarı  üa lll    dan öngerilme Eşitlik 27’den bulunur. 

 

Pön = ½ mp µp . l . g + ¼ mm µm . l . g                                     (27) 

 

Bu sistemde maksimum gerilme B noktasında oluşur ve Eşitlik 28’den bulunur. Yardımcı 

veya kuyruk tamburdaki gerilme ise Eşitlik  29’dan hesaplanır. 

 

Pmax = mp . µp l . g +  mm µm . l . g                                     (28) 

 

Py = mp . µp l . g                                         (29) 

7.3.4. Güç Hesabı 

Güç hesabına geçmeden önce oluğun taşıma kapasitesinin bulunması gerekir (Eşitlik 30). 

Herhangi bir zincirli oluğun taşıma kapasitesi 

- Oluğun taşıma kesit alanına 

- Hızına 

- Taşınan malzemenin yoğunluğu vb.’ne bağlıdır. 

 

T = F . ρ . V                     (30) 

 

Burada: 

T : Kapasite, (ton/s) 

V : Hız, (m/s) 

ρ : Taşınan malzemenin yoğunluğu, (ton/m
3
) 

F : Fiili taşıma kesit alanı, (m
2
) dir. 

 

Fiili taşıma kesit alanı Eşitlik 31’den bulunur.: 

 

F = Fmax . Ψ                     (31) 
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Burada; 

Fmax  : Kuramsal taşıma kesit alanı (m²) 

Ψ : Yükleme (doluluk) katsayısı’dır. 

 

Tam dolu iken Ψ = 1,0 

Genellikle Ψ = 0,65 – 0,90’dur. 

 

Bu açıklamadan sonra Eşitlik 30 düzenlenirse Eşitlik 32 elde edilir. 

 

T = Fmax . Ψ . ρ . V  (ton/s)                  (32) 

 

Taşınacak kapasite belirli ise hesaplamalara buradan başlanır. Kapasite Q ton/vardiya olarak 

belirli ise ve başka veri yoksa öncelikle oluğun saatlik taşıma kapasitesi belirlenmelidir. 

Q(ton/var)/4 = Q ton/h olarak alınabilir. 

 

Güç hesabı zincirlere gelen kuvvetlerden hesaplanabilir. Buraya kadar yapılan hesaplamalarda 

zincirli oluklar yatay olarak düşünülmüştür. Halbuki bunlarla meyil aşağı ve yukarı taşıma 

yapılmaktadır. Güç hesabı; boş oluğu hareket ettirmek için, malzemeyi taşımak için ve 

malzemeye kot farkı kazandırmak için harcanan ayrı ayrı güçlerin toplanmasıyla elde 

edilmektedir. 

 

1. Oluğu boş olarak hareket ettirmek için gerekli güç: 

 

Oluğu boş olarak hareket ettirmek için gerekli kuvvet Eşitlik 33’den hesaplanır. 

  

 Pe = 2 . mp .µp.l.g (N)                                     (33) 

 

         Bu kuvveti karşılayacak gerekli güç Eşitlik 34’den bulunur. 

  

 We = Pe .V = 2.mp.µp.l.g.V (W)                                               (34) 

 

2. Malzemeyi taşımak için gerekli güç: 

 

Bu güç (Eşitlik 35), oluk üzerindeki malzeme miktarının olukla yaptığı sürtünmeye ve 

hıza bağlıdır. 

 

 Wm = mm.µm. l. g.V          (W)                                    (35) 
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Burada mm, oluk üzerinde yayılı malzemenin 1 m’sinin kütlesidir (Eşitlik 36). 

 

V

T

)s/m(V

)s/ton(T
mm     (ton/m)                  (36) 

 

Eşitlik 35’de mm yerine Eşitlik 36 değerini konulduğunda Eşitlik 37 elde edilir. 

 

Wm = T.µm .l.g                                                                                   (37) 

 

 )s/ton(
3600

)h/ton(Q
T   

 

3. Malzemeye kot farkı kazandırmak için gerekli güç: 

 

Wr = T . g. h  (W)                                     (38) 

 

eşitliği ile bulunur. Burada; 

 

 h : kot farkıdır. 

 

Toplam güç Eşitlik 39’dan bulunur. 

 

 WT = We + Wm ± Wr                                      (39) 

 

Meyil aşağı taşıma yapıldığında Wr (-) alınır. 

 

Gerekli motor gücü Eşitlik 40’dan hesaplanır. 

 


 TW

2.1W      (W)                                    (40) 

 

 = Randıman (0,60 – 0,90) 

 

zincirli oluktaki maksimum zincir kuvvetleri oluk tam dolu halde iken durgun oluğun ilk 

harekete geçmesi sırasında oluşur. Bu durumda statik sürtünme kuvvetlerinin yenilmesi 

gerekir. Statik sürtünme katsayıları dinamik sürtünme katsayılarından %50 daha fazladır. 

Maksimum zincir kuvveti Eşitlik 41’den bulunur. 

 

Pmax = mm . l .g. (
'

m  ± G) + mp . l .g. (
'

p  ± G)                                    (41) 
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bağıntısı ile bulunur. Burada; 

 
'

m  = Statik sürtünme katsayısı (
mm x 50,1'  ) 

'

p  = Statik sürtünme katsayısı  ( pp x 50,1'  ) 

G = Eğim faktörü (sinα) dür. 

 

Her bir zincire gelen kuvveti bulmak için maksimum zincir kuvveti zincir sayısına bölünür. 

7.3.5. Zincirli Oluk Uygulaması 

Bir zincirli olukla vardiyada 1700 ton kömür taşınacaktır. Oluğun maksimum taşıma kesit 

alanı 0,09 m², zincir-palet takımının 1 m’sinin kütlesi 19 kg oluk boyu 125 m ve eğim faktörü 

1/5 olduğuna göre; 

 

a.) Oluk hızı ne olmalıdır? 

b.) Bu oluğu harekete geçirecek kaynağın gücü ne olmalıdır. 

 

µp = 0,3; µm = 0,5 ve kömür için ρ = 1,00 ton/m3’tür. 

 

ÇÖZÜM: 

a.)  
3600

Q
T   (ton/s)      ;75,0 alılınır  

 

Hiçbir veri yoksa; seçilecek oluk kapasitesini vardiyadaki kapasiteyi 1/4 saatte taşıması bir 

kriter olarak alınabilir. Buradan: 

T= Fmax . Ψ . ρ . V      smVxVxx /72,00,175,009,0
3600

175
  bulunur. 

 

b.)  We = 2 . mp . l . µp . g .V    We=2×19×0,33×125×0,72×9,81=11072 Watt 

                                                                                              We =11,072 kW 

 

         Wm =  T . l . µm . g = (175/3600) × 125 × 0,5 × 9,81     Wm=29,8 kW 

 

          Wr =  T . g . h = (175/3600) × 9,81× (125/5)    Wr = 11,92 kW 

 

          WT = We + Wm ± Wr = 11,072 + 29,8 + 11,92     WT = 52,792 kW 
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           kWWW
W

W motormotor
T

motor 188,79
8,0

792,57
2.12.1 


 

 

                                                                               Wmotor 80 kW 

 

Pmax = mm . l .g. (µm + G) + mp . l .g. (µp + G) 

 

)5/150,0(81,912519)5/175,0(81,9125
72,03600

175
max  xxxxxx

x
P  

    

Pmax = 75.5 kN + 16309 N    Pmax=97,81 kN 

 

Güç = Pmax . V = 91,81 ×0,72  Güç= 66 kW bulunur. 

7.4. Lastik Bantlı Konveyör Nakliyatı 

7.4.1. Giriş 

Lastik bantlı taşıyıcılar devamlı bir taşıma sistemidir ve taşınacak malzemeyi üzerinde 

taşıyarak götürürler. Sonsuz bir iletim bandı ve buna yataklık eden rulo grupları ile tahrik, 

saptırma ve dönüş tamburlarından oluşur. Sistem, iletim bandı ile tahrik tamburu arasında 

oluşan sürtünme kuvvetiyle hareket eder (Wöhlbier, 1987). 

 

Lastik bantlı taşıyıcılar, açık ve yeraltı maden işletmelerinde, cevher hazırlama tesislerinde, 

termik santrallerde, sanayide, depolarda, liman yükleme ve boşaltma tesislerinde, inşaat 

işlerinde, hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde vb. yerlerde yaygın olarak kullanılırlar 

(Wöhlbier, 1987). 

 

Lastik bantlı taşıyıcılarla; kömür, demir, kuvars, çimento, kum, çakıl, kil, silis, cüruf, cam 

kırığı, cam elyafı, demir cevheri (kalsine), demir cevheri atığı (pirit), deterjan, çikolata, kuru 

kauçuk, altın cevheri, 1500 ºC pişirilmiş toprak (klinker), şeker pancarı (küspe), bor, gümüş, 

taş gübre vs. malzemeler taşınır (Bavci, 2012). 

 

Ocakta; taban yollarında ve desandrilerde kurulurlar. Lastik bantlarla her türlü malzeme ve 

özel önlemler alınmak şartıyla insan da taşınabilmektedir. Yatay ve eğik olarak taşıma 

yapabilirler. Kömürde 18º, toprakta 20º -25º lik eğime kadar çalışabilir  (Akçın, 1988). 
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Lastik bantlı taşıyıcılarda, taşıma işi çoğu defa üst bant kolu ile yapılmaktadır. Taşıma işinin 

alt bant kolu ile veya her iki kolda birden yapıldığı sistemlere de rastlanmaktadır. Lastik bantlı 

taşıyıcılar yukarıdan aşağıya doğru yapılan nakliyatta -14º, aşağıdan yukarıya doğru yapılan 

nakliyatta 18º eğime kadar sorunsuz olarak kullanılabilmektedir (Şimşir vd., 2013). 

 

Normal bantlar -20°C ile 125°C arasında ve özel sentetik bantlar 170°C sıcaklığa kadar 

kullanılmaktadır. Uzunlukları birkaç metreden kilometrelerce (12-20 km) olabilmektedir. 

Genişlikleri 300 mm’den 4000 mm’ye kadar değişmektedir. Çalışma hızları 10 m/s’ye kadar 

çıkabilmektedir. Bu değerler göre kapasiteleri de birkaç ton/h’ten 14000-15000 ton/h kadar 

ulaşmaktadır. Yeraltında kömür taşıma işinde hızları 2 m/s ile sınırlıdır (Akçın, 1988). 

7.4.2. Lastik Bantlı Taşıyıcıların Elemanları 

Bir lastik bantlı taşıyıcı başlıca 6 kısımdan oluşmaktadır (Şekil 7.19). Bunlar: 

1. Bant 

2. Rulolar 

3. Tamburlar 

4. Gerdirme tertibatı 

5. Temizleme tertibatı (sıyırıcılar) 

6. Besleme ve boşaltma kısımları 

 

 

Şekil 7.19. Bantlı konveyörlerin temel elemanları (Alışverişçi, 1985). 

 

Şekil 7.19’de bir bantlı konveyörün temel elemanları gösterilmiştir. İletme bandı (a), taşıma 

şasisi (c) üzerine tespit edilmiş taşıma makaraları (b) üzerinde hareket etmektedir. Tahrik 

kuvveti bir veya birkaç tahrik tamburu (d) vasıtasıyla sürtünme sonucu bant üzerine 
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nakledilir. Sürtünmeyi sağlayabilmek için bant bir gergi tertibatının (e) yardımı ile ön 

gerilmeye tabi tutulur. Bandın malzeme ile doldurulmasını, doldurma istasyonu (f) sağlar. 

Boşaltma istasyonunda (g) bant malzemeyi tekrar geri verir. Bandın düzgün hareket tertipleri 

ve bant temizleyicileri (h) düzgün bir taşıma için birçok tesiste gerekli olmaktadır. 

 

7.4.2.1. Bant 

Lastik bantlı taşıyıcılarda bant ana elemandır. Bant, tamburlardan gelen çekme kuvvetlerine 

ve malzemeden gelen ağırlık, aşınma, sıcaklık ve rutubet gibi etkilere karşı dayanıklı 

olmalıdır. Bantlarda aranan en önemli özellik çekmeye karşı olan dayanımlarıdır. Bu 

bakımdan bant elamanı aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir (Köse ve Gürgen, 1989): 

 

1. Az nem çekme özelliği 

2. Yüksek dayanım 

3. Düşük yoğunluk 

4. Az uzama 

5. Tamburlara sarılma ve oluklaşmadan dolayı oluşan eğilme tesirlerine karşı 

dayanıklılık 

6. Eğim değişikliklerinden doğacak gerilmelere dayanım 

7. Malzemenin aşındırıcı tesirlerine dayanım ve uzun ömür 

8. Sıcağa, soğuğa, iklim tesirlerine, yağa oksitlenmeye, statik elektrik toplamamak vb. 

özellikler. 

 

Konveyör bant iki kısımdan oluşmaktadır, bunlardan birincisi karkas denilen kısmıdır. 

Bandın ortasındaki doku tabakalarının tümüne birden “KARKAS” adı verilir. Her doku 

tabakasına önce lastik emdirilir ve böylece lastik tabakalarının birbirine iyice bağlanması 

sağlanır. Bu şekilde doku telleri dış etkilerden korunmuş olur ve dokular arası sürtünme 

azalmış olur (Akçın, 1988). İkinci kısım ise kaplama yani “KAUÇUK” kısmıdır.  Kauçuğun 

amacı doku ve dokuyu oluşturan iplerin (pamuk, naylon, fiber vb.) dış etkilere karşı 

korunması, dokular arasındaki sürtünmenin azaltılmasıdır. Ayrıca dokuyu kaplayan ince lastik 

tabakası, bandın çalışması sırasında oluşan yoğrulma işleminde tabakaları birbirine karşı 

koruyarak, aralarında elastik bir bağlantı sağlar (Şimşir vd., 2013). 

 

Karkas yapı yükü çeken kısımdır, kauçuk kısım banda dış görünümü veren ve dış etkilere 

maruz kalan kısımdır (Şekil 7.20). Bandın kauçuk kısmı alt kalınlığı ve üst kalınlığı farklı 
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olabilir. Örneğin; alt kalınlığı 2 mm, üst kalınlığı 4 veya 6 mm olabilir. Bant sıyırıcısı üst 

kısımda çalıştığından, bu kısım daha fazla darbeye ve aşınmaya maruz kaldığından, üst katın 

kalınlığı fazla olur (Bavci, 2012). 

 

 

Şekil 7.20. Bant kesiti ve karkas doku. 

7.4.2.1.1. Bant Tipleri 

Bant tipleri karkasına, kaplamasına ve tırmanma açısına göre üçe ayrılırlar (Özer Bant, 2014). 

Bunlar; 

 

1- Karkasına Göre Bantlar  

a) Tekstil Bantlar  

     * Pamuk dokulu bantlar 

     * Sentetik dokulu bantlar 

     * Fiber dokulu bantlar 

     * Karışık dokulu bantlar 

  b) Çelik Bandlar – Çelik Kordlar 

c) Çelik Halatlı Bantlar  

d) Çelik Saclı Bantlar 

2- Kaplamasına Göre Bantlar  

a) Aşınmaya dayanıklı bantlar  

b) Aleve dayanıklı bantlar 

c) Isıya dayanıklı bantlar 

d) Yağa dayanıklı bantlar    

3- Tırmanma açısına Göre Bantlar 

a) Düz yüzeyli konveyör bantları (20º ye kadar) 

b) İnce profilli bantlar (20º- 35º arası) 

c) Çavuş profilli bantlar (35º- 45º arası) 

d) Esnek kenarlı paletli bantlar (45º- 60º arası) 
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e) Sandviç dizaynlı bantlar (60º- 87º arası) 

f) Elevatör bantları (87º- 90º arası)   

 

7.4.2.1.1.1. Karkasına Göre Bantlar  

Bant yükünü taşıyan karkas; pamuk veya sentetik malzemeden dokunmuştur. Pamuk dokuma 

uzun elyaflı mısır pamuk ipliğinden yapılır. Dokuma hem enlemesine hem de boylamasına 

yapılır. Pamuk dokudan yapılan bantlar kalın olmakta ve bandı rijit bir hale getirmektedir. Bu 

durum tekneleşme kabiliyetini de azaltmaktadır. Bunun için bant yapımında sentetik 

maddelerden yapılan “kord” yapılı bantlar kullanılmaktadır. Karkas kısımda polyester, 

polyamid, rayon, pamuk, aramid vb. malzemeler kullanılır (Çizelge 7.3).  Bu malzemeler 

kauçuğun iç kısmında bulunarak mukavemeti ve bant üzerindeki ağırlığı çekerler. 

 

Çizelge 7.3. Çeşitli karkas malzemelerinin özellikleri (Şimşir vd., 2013). 

Karkas 
Malzemesi 

Piyasa 
Adı 

İplik Çapı 
(mm) 

Kopma 
Dayanımı 
(kg/mm2) 

Uzama 
(%) 

Yoğunluk 
(gr/cm3) 

Pamuk 

 
 0,02 41-60 3-7 1,54 

Suni İpek/ 
Viskon 

Rayon/Viskon 0,01-0,038 40-60 9-20 1,50 

 

Polyamid 

 

Naylon, Perlon >0,007 70-90 16-28 1,14 

Polyester 

Dacron, Diolen, 

Trevira, Tergal, 

Terylene, Vestan 

0,007 74-94 11-13 1,38 

 

Polyvinyl/ 

Alkol 

Kuralon, Vinylon >0,007 40-80 20-25 1,30 

 

Çelik kort 

 

 1-5 250 1-2 7,8 

Çelik saç  0,8-1,0 120 9-10 7,85 

 

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bant yapımında sentetik maddeler de kullanılmaya 

başlanmıştır. Sentetik maddelerin mekanik özellikleri pamuğa göre çok üstündür ve rutubete, 

çürümeye vs. karşı oldukça dayanıklıdırlar. Kauçuğa da çok iyi yapışırlar. Buna karşılık çok 

elastik oluşları, fazla yüklemelerde bukleler oluşmasına neden olur. Bir diğer kusurları da 

yanmaya karşı dayanımlarının az olmasıdır. Bu kusurları nedeniyle sentetik maddeler tek 

başlarına kullanılmazlar (Akçın, 1988). Sentetik madde olarak, Rayon (Suni ipek – viskon), 
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Polyamid (Naylon, Perlon) ve Polyester (Dacron, Diolen, Trevira, Tergal, Terylene, Vestan) 

kullanılmaktadır. Bu maddeler yapılacak bandın özelliklerine ve kullanılacağı yere göre 

“Pamuk+Naylon”, vs. şekillerde doku malzemesi olarak kullanılırlar. Karkastaki dokunun 

cinsi ve sayısı, banda gelecek çekme gerilmesini karşılayacak şekilde tayin edilir. Tekstil 

bantlarda tabaka sayısı en az üç olmak üzere altı kata kadar olabilirler. Çelik malzemeli 

taşıyıcı bantlarda tabaka sayısı tek kattan oluşur. Bant genişledikçe tabaka sayısı artmalıdır. 

Kat sayısının, altıdan fazla olması göreli olarak bükülmez bir bandın oluşmasını sağlar. Bu tür 

bantlarla yeterli bir tekneleşme sağlanamaz ve daha büyük bir tambur çapına ihtiyaç 

gösterirler. Doku tipinin daha kaliteli seçilmesi ile bant kalınlığı ve buna bağlı olarak da 

tambur çapı küçülür (Şimşir vd., 2013).   Lastik bantlı taşıyıcılarda kullanılan doku malzemesi 

ile özellikleri Çizelge 7.4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7.4. Lastik bant doku malzemeleri (Yaralı, 2013). 

Malzeme Özelliği 
Rayon Çok esnektir 

Isınmaz 

Yüksek tekneleşme özelliğine sahiptir 
Pamuk 

 

Çok bilinen bir doku 

Dokuyu iyi destekler 

Islak ve kaygan uygulamalar için iyi 

Diğerlerinden daha ucuz 

Naylon 

 

Yüksek dayanım 

Yüksek elastik modül 

Aşınmaya dayanıklı 
Pamuk+Naylon 

 

Pamuk kaplamanın özelliklerini taşır 
Yırtılma ve kesilmeye karşı dayanıklı 

Darbelere dayanıklı 
Biraz pahalı 

Fiberglass 

 

Çok yaygın değil 
Sıcak malzeme taşımada kullanılır 

Yüksek sıcaklıklarda kopmaz 

Çelik Kord 

 

Yüksek darbe dayanımı 
Yüksek boylamasına dayanım 

Uzun mesafeler için uygun 

Çok az uzama 

Biraz pahalı 
 

7.4.2.1.1.1.1. Tekstil Bantlar  

Bandın orta kısmında dayanımı sağlayacak pamuk, naylon vb. sentetik malzemeden yapılmış 

birkaç tabakalı bir tekstil doku tabakası bulunur. Doku tabakasının alt-üst ve yanları lastik 
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tabakaları ile kaplanır. Her doku tabakasına önce lastik emdirilir ve böylece lastik 

tabakalarının birbirine iyice bağlanması sağlanır. Bu şekilde doku telleri dış etkilerden 

korunmuş olur ve dokular arası sürtünme azalmış olur (Şekil 7.21 ve Şekil 7.22). 

 

Bant yükünü taşıyan karkas; pamuk veya sentetik malzemeden dokunmuştur. Pamuk dokuma 

uzun elyaflı mısır pamuk ipliğinden yapılır. Dokuma hem enlemesine hem de boylamasına 

yapılır. Pamuk dokudan yapılan bantlar kalın olmakta ve bandı rijit bir hale getirmektedir. Bu 

durum tekneleşme kabiliyetini de azaltmaktadır. Bunun için bant yapımında sentetik 

maddelerden yapılan “kord” yapılı bantlar kullanılmaktadır. 

 

Kord bantlarda enlemesine doku yoktur. Uzunlamasına yerleştirilen iplikler lastik içine 

gömülerek karkas oluşturulur. Bu tip bantlarda enine dayanım azdır ve raptiyeleme ile yapılan 

ekleme için uygun değildirler. Bu nedenle yeraltında kullanılmaları uygun değildir. Bunun 

üzerine kord ve çapraz dokunun beraber kullanıldığı “multi-kord” bantlar yapılmıştır. Kord 

doku darbe etkilerine karşı elastik bir davranış göstermektedir. 

 

 

 

 

Şekil 7.21. Tekstil bant (Özer Bant, 2014). 

 

 

Şekil 7.22. Tekstil bant (Labris, 2015). 
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Bant seçerken mukavemet değerleri EP veya PP sınıfında seçilir. EP: çözgüleri polyester 

(uzunlamasına doku lifleri), atkıları (enlemesine doku lifleri) polyamid olarak yapılan kort 

bezleridir (EP80, EP100, EP160, EP200, EP250, EP315, EP430, EP500, EP630).  PP ise 

çözgü ve atkıları polyamid malzemeden üretilirler Bu iki bezin yükte uzama miktarları 

farklıdır (Bavci, 2012). EP (polyester–polyamid) tipi tekstil bantların genel özellikleri Çizelge 

7.5’de ve bez tipleri de Şekil 7.23’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7.5. EP tipi tekstil bantların genel özellikleri (Transbant, 2015) 

BEZ TİPİ EP-70 EP-100 EP-125 EP-160 EP-200 EP-250 EP-315 EP-400 

Bez ağırlığı (g/m²) 260 355 430 560 690 860 1050 1300 

Bez kalınlığı (mm) 0,50 0,55 0,70 0,90 1,05 1,20 1,40 1,60 

%10 Yükte uzama (%) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Krimp (%) 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 

PP Tekstil Konveyör Bantları (Yörük Konveyör, 2014) 

PP tekstil bantları genellikle maden ve dönüştürme endüstrilerinde büyük parçalı dökme 

sıcaklığı -25° ile +60° arası olan materyalleri taşımak için kullanılır. Karkas PP (polyamid 

atkı ve çözgü) sentetik dokuma ile örülmüş 2 ila 5 kattan oluşur. Her kat arası yapıştırıcı ile 

kaplanmıştır. Dış yüzey karkası hasar, kötü hava koşulları, biyolojik ve kimyasal aşındırmaya 

karşı koyacak şekilde dizayn edilmiştir. Karkasın banttaki rolü boylamasına etki eden kuvveti 

iletmek ve materyalin düşmesi ve taşınması sırasında oluşan dinamik kuvveti emmektedir. PP 

tekstil bantları DIN22102 Standartlarına göre hazırlanan WXY ve Z kaplamaları ile veya 

aşınmaya dayanıklı V kaplaması ile üretilmektedir. PP tekstil bantları kullanım alanları: 

- Açık kömür ocakları (üst tabakada bulunan kömür ve çakılı taşımak için) 

- Açık mineral ocakları (kireç fosfat ve çeşitli madenler) 

- Mineral işleyen yerler 

- Demir Çelik Endüstrisi 

- Çimento İşletmeleri (madeni materyaller ve dönüştürme) 

- Kağıt Fabrikaları 

- Liman Tesisleri 

- Bayındırlık İşleri 

- Tarım 

- Şeker Fabrikaları 

- Termal Enerji Tesisleri 

- Taş ve Kum Ocakları  
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Şekil 7.23. EP tipi tekstil bant çeşitleri (Transbant, 2015). 

 

Pamuk Dokulu Bantlar 

Tekstil bantlarda kullanılan dokuma malzemelerinin özellikleri daha önce verilmişti. Yeraltı 

ve yer üstü madencilik çalışmalarında en çok kullanılan malzeme sert pamuktur. Sentetik 

ipliklerin kopma mukavemetleri pamuğunkine göre fazla olmasına karşın uzaman miktarı 

bakımından pamuk, sentetik malzemelere göre daha üstündür. Aynı yük altında naylon, 

pamuktan daha fazla uzama göstermektedir. 

 

Pamuğun söz konusu dezavantajını gidermek için sentetik ve pamuk ipliklerinin birlikte 

kullanıldığı dokumalar tercih edilmektedir. Sert pamuk ise çekme mukavemeti, kopma, uzama 

ve iş yüklü kapasitesi bakımından pamuğa nazaran daha avantajlıdır. Sentetik iplikle 

dokunmuş bir tabaka neme karşı pamuktan daha fazla mukavimdir. Buna rağmen sert pamuk 

dokusu, kauçukla özel olarak donatılarak neme karşı korunursa sentetiklerin yerine tercih 

edilebilir. Kullanılan pamuk, uzun elyaflı mısır pamuğudur. Pamuğun kullanılmasının bir 

başka sebebi ise, maliyetinin diğerlerine nazaran düşük olmasıdır (Şimşir vd., 2013).    
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Sentetik Dokulu Bantlar 

Bant imalatında sıkça kullanılan bir malzeme de naylondur. Naylonun mekanik özelliklerinin 

bir çoğu pamuğa göre üstündür. Hem çok sağlam, hem de neme ve çürümeye karşı çok 

dayanıklıdır, kauçuğa da çok iyi yapışır. Bu avantajlarına karşılık, fazla elastik olması, fazla 

yükleme sonucu bukleler oluşturması, ateşe dayanıksız olması gibi sakıncalı yönleri vardır. 

Bu olumsuzluklardan dolayı polyesterler dışındaki sentetik malzeme genellikle pamukla 

birlikte kullanılmaktadır (Şimşir vd., 2013). 

 

Fiber Dokulu Bantlar 

Tekstil fiberle güçlendirilmiş bantların kullanılması iyi sonuçlar vermiştir. Bu fiber bantlar 

çalışma anında çelik gibi davranış gösterirler. Buna rağmen çarpma dayanımları çelikten daha 

yüksektir. Çelik bantların uzama gerilmesine karşı mukavemetleri fazla olmasına karşın birim 

ağırlıkları fazladır. Günümüzde geliştirilen fiber dokulu bantlar çelikle aynı çekme 

mukavemetine sahiptirler. Birim ağırlıkları da çelik tellilere nazaran daha düşüktür. Düşük 

birim ağırlık, çalışma anında daha az enerji sarfiyatı demektir. Fiber dokulu bantların enerji 

soğurma yetenekleri büyüktür. Diğer bir üstünlükleri de korozif maddelerden 

etkilenmemelerinden dolayı aşınmaya karşı dayanıklı olmalarıdır (Şimşir vd., 2013). 

 

Karışık Dokulu Bantlar 

Tekstil bantlarda dokuma, hem enlemesine (atkı lifleri) hem de uzunlamasına (çözgü lifleri) 

yapılır. Dokumadaki çözgü lifleri çekme kuvvetlerini, atkı lifleri de enine zorlanmaları 

karşılayarak banda her yönde sağlam bir yapı kazandırır. Yüksek çekme mukavemetinin 

istendiği durumlarda iki çözgü ve bir atkı lifi kullanılarak dokuma yapılır. Böylece boyuna 

gerilmelerden doğacak uzamanın önüne geçilmiş olunur. Birim yüzeydeki liflerin kesişme 

noktaları azalacağından mukavemet arttırılmış olunur. Bantlarda kullanılan karışık dokunun 

faydaları şunlardır (Şimşir vd., 2013): 

 

Boyuna yönde; 

 Aynı yöndeki çekme mukavemeti artar. 

 Aynı çekme kuvvetinde daha az uzama, daha küçük germe mesafesi sağlanır. 

 Aynı çekme kuvvetinde az kalınlık kullanılır. 

 Birim ağırlık düşük tutulmuş olur. 

 Daha küçük çaplı tamburlar kullanılabilir. 



Temel Madencilik Bilgileri 

530 

 

Enine yönde; 

 Yüksek çukurlaşma ve fleksibilite (esneklik) kabiliyeti sağlanır. 

 Yüksek iş yapabilme kabiliyetine ulaşılır. 

 Çarpma esnasında, zorlanmalara karşı daha mukavim bir bant elde edilmiş olur. 

7.4.2.1.1.1.2. Çelik Bantlar – Çelik Kordlar 

Tekstil bantların çekmeye karşı dayanımlarının sınırlı oluşu, bant tesislerinin uzunluklarını 

sınırlayan bir etkendir. Bu nedenle bantların iç yapılarına çapları 1-5 mm arasında değişen 

çelik tellerden yapılmış kortlar yerleştirilmektedir. Bu sayede çekme dayanımları 300-4000 

kg/cm²
 değerine ulaşmaktadır. Çelik tellerin enlemesine de yerleştirilmesiyle enine olan 

dayanımları da 60-200 kg/cm² düzeyine ulaşmaktadır. Bu tür bantlarla, bant boyu uzun 

yapılabilir (Şekil 7.24). Uzama az olduğu için germe mesafeleri kısadır. Uzun ömürlüdür. 

Bunun yanında fiyatları yüksektir ve eklenmeleri zordur. Bunun için daha ziyade yerüstü 

tesislerinde kullanılırlar (Akçın, 1988). 

 

 

Şekil 7.24. Çelik kordlu bantlar (Labris, 2015). 

 

7.4.2.1.1.1.3. Çelik Halatlı Bantlar 

Çelik halatlı iletim bandı bir çekme elemanı ve bunu saran bir koruyucu tabakadan meydana 

gelmektedir (Şekil 7.25). Çekme elemanı olarak, çelik tellerden meydana getirilmiş halatlar 

bir düzlem üzerinde yan yana konumlandırılmışlardır. Uzun ömre sahip bu bantlarda 

maksimum 9,5 mm kalınlığında yüksek mukavemetli çelik halatlar kullanılmaktadır. Çelik 

halatlı bantla aynı kopma mukavemetine ulaşmak için 1220 kg/cm²’lik kopma mukavemetine 

sahip tekstil dokusundan 100 katlı bir tabaka oluşturmak gerekmektedir. Boyuna ve özellikle 
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enine yöndeki eğilebilirlik ve çukurlaşma özelliği çok iyidir. Küçük tambur çapları gerektirir. 

Bant boyunu çok uzatmak, çelik halatlı bantlarla olasıdır. Bant boyu uzadıkça, yükleme 

noktasındaki darbeler nedeniyle oluşacak aşınma azalmaktadır. Uzama az olduğundan germe 

mesafeleri daha kısadır. Ayrıca uzun bir bant, aynı noktalar arasında çalışan birkaç kısa 

banttan daha uzun ömürlüdür. 

 

Çelik halatlı bantlar normal pamuk karkaslı bantlardan daha pahalı olmasına rağmen, ara 

tahrik, germe ve transfer noktalarının daha az olmasına imkân verdiğinden uzun bantlı 

konveyör sistemlerinde avantajlı duruma ulaşılmaktadır. 

 

Tek katlı pamuklu dokuma arasına yerleştirilmiş çelik halatlı bant tipleri de mevcuttur. 

Burada pamuklu dokuma içine 7-8 cm aralıklarla çelik halatlar ya da çelik teller 

yerleştirilmektedir. Çekme işi halatlar boyunca yapılmakta, kauçuk bant sadece malzemeyi 

taşımakta kullanılmaktadır. Bant koptuğunda kauçuk kısmın eklenmesi kolay olmasına 

rağmen halatları eklemek zordur. 

 

 

  

 

Şekil 7.25. Çelik halatlı bant görünüşü (Yaralı, 2013). 

7.4.2.1.1.1.4. Çelik Saclı Bantlar 

Bandın orta kısmına kalınlığı 0,8-1,6 mm arasında olan çelik sac konulmuştur (Şekil 7.26). 

Taşıyıcı yüzdeki örtü kalınlığı 3-10 mm ve alt yüzdeki 2 mm kalınlığındadır. 

 

Çelik sacın kopma dayanımı 120 kg/mm² mertebesindedir. Yan yönlerde elastiklik azdır. 

Darbelere, çarpmalar ve keskin dönüşlere karşı hassastır. Tambur çapı sac kalınlığının 800-

1200 katı arasında değişir. Eklenmeleri geniş çaplı perçinlerle yapılır.  
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Şekil 7.26. Çelik saclı bant. 

7.4.2.1.1.2. Kaplamasına Göre Bantlar 

Kaplamasına göre bantlar beş grupta toplanabilir: 

1. Aşınmaya dayanıklı bantlar 

2. Aleve dayanıklı bantlar 

3. Isıya dayanıklı bantlar 

4. Yağa dayanıklı bantlar 

5. Tırmanma açısına göre bantlar 

 7.4.2.1.1.2.1 Aşınmaya Dayanıklı Bantlar 

Genellikle NR (ASTM standardında tabii kauçuk, isoprene) esaslı malzeme kullanılan, iri 

taneli, aşındırıcı malzemenin zor çalışma şartlarında taşınmasında kullanılan, yüksek darbe 

enerjisine dayanıklı, maksimum 70 ºC’ye kadar çalışabilen, elektrostatik geçirgenliği olan, 

oksijene, ozona, darbelere, aşınmaya dayanıklı iken yağ, asit, alkali ortamlarda 

kullanılamayan bantlardır. Aşınmaya dayanıklı bantlar çimento fabrikalarında (ocaklar, açık 

depolama, kurutma ve ön harmanlama), limanlarda (yükleme ve boşaltma taşıyıcıları), taş 

ocaklarında (primer ve seconder kırıcılar) karayollarında (tünel açmada toprak taşıma işleri), 

enerji santrallerinde (ön harmanlama, silolara besleme, açık depolama ve kurutma), kömür 

madenlerinde (devirme, doldurma, yıkama), demir-çelik fabrikalarında (demir cevheri 

taşımacılığı, yüksek fırın yükleme, cüruf alma) kullanılır (Şimşir vd., 2013). 

 

7.4.2.1.1.2.2 Aleve Dayanıklı Bantlar 

CR (ASTM’ye göre kloroprene esaslı kauçuk) esaslı kaplamaya sahip olup, yanmaya karşı 

dayanıklı bantlardır. Genellikle yeraltı maden ocaklarında kullanılan ve 100 ºC’ye kadar 

çalışabilen bantlardır (Şimşir vd., 2013). 
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7.4.2.1.1.2.3 Isıya Dayanıklı Bantlar 

Genellikle EPDM (ASTM’ye göre etilen-propilen dieneterpolymer kauçuk) esaslı üretilen 

bantlardır. Sıcak malzemelerin taşınmasında kullanılır. Taşınabilecek malzeme sıcaklığı 10-

40ºC, bant yüzeyi sıcaklığı ise 60-200ºC’dir. Asitlere, oksijene, suya, ozona dayanıklı ve 

elektrostatik geçirgenliği olan bantlardır. Çimento fabrikalarında (klinker taşınmasında), 

demir-çelik fabrikalarında (sıcak sinter taşıma işlemi), kireç ocaklarında (fırın boşaltma 

işleminde), tuğla fabrikalarında kullanılmak üzere dizayn edilirler (Şimşir vd., 2013). 

7.4.2.1.1.2.4 Yağa Dayanıklı Bantlar 

NBR (ASTM’ye nitril kauçuk) esaslı bantlardır. Yağ ve grese dayanıklı olup bu tür ortamda 

çalışan konveyörlerde kullanılır. 90ºC’ye kadar çalışma sıcaklığına, asitlere, alifatik ve 

aromatik hidrokarbonlara dayanıklı, elektrostatik geçirgenliği olan bantlardır. Cam 

fabrikalarında (yağ emdirilmiş cam artıklarının taşınmasında), gübre fabrikalarında (gübre 

taşıma işleminde) kullanılır (Şimşir vd., 2013). 

7.4.2.1.1.2.5 Tırmanma Açısına Göre Bantlar 

Kaplama yüzeyi düz olan bantlar, ancak 18º eğim açılarına kadar kullanılabilirler. Daha 

yüksek eğimlerde, eğim yukarı nakliyatta malzemenin geri kaymasını veya eğim aşağı 

nakliyatta malzemenin yuvarlanmasını önlemek için, taşıyıcı yüzdeki bant kaplamasına özel 

profiller vulkanize edilir. Bu tür bantlar bant kaplamasındaki şekillere bağlı (Şekil 7.27) 

olarak İnce Profilli Bantlar (1), Çavuş Profilli Bantlar (2), Esnek Kenarlı Paletli (kutu) Bantlar 

(3), Sandviç Dizaynlı Bantlar (4) ve Elevatör Bantlar (5) şeklinde sınıflandırılabilir (Şimşir 

vd., 2013). İnce profilli bantlar, kutu, kitap, karton gibi hafif malzemelerin naklinde 

kullanılırlar. Ağır malzemelerin nakline uygun değildirler. Profil kalınlıkları 2 ila 4 mm 

arasındadır. Bu bantlarda eğim düz bantlara nazaran 5º daha yüksek olabilir. 

 

Çavuş profilli bantlarda U veya V şeklinde 15-20 mm yüksekliğinde çıkıntılar vardır. Çıkıntı 

aralıkları 300-650 mm arasındadır. Bu bantlar hem yığma hem de parça malzemenin naklinde 

kullanılabilirler. Kuru yığma malzemede maksimum eğim 35º, nemli kum veya betonda 50º 

olabilir. 

 

Malzeme ağır ve iri parça yüzdesi fazla ise palet profili (kutu) bantlar kullanılır. Çarpmalara 

karşı hassas olan briket halindeki malzemeler için bu bantlar idealdir. Bu bantlarda 

maksimum çalışma eğimi, U şeklinde çıkıntıları olan çavuş profilli bantlara nazaran 5º daha 
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fazla olabilir. Sandviç dizaynlı bantlar ve elevatörler parça ve yığın malların dik veya eğik 

olarak (eğim açısı > 70º) yukarı doğru iletiminde kullanılırlar (Şimşir vd., 2013). 

 

   

Şekil 7.27. Çeşitli bant profilleri. 

7.4.2.1.2. Bantların Eklenmesi 

Bantlar rulolar halinde ocağa sevk edilir. Parçalar birbirine eklenerek sonsuz uzunlukta bir 

bant elde edilir. Bağlantı noktaları bandın en zayıf noktalarıdır. Bantlar birbirlerine 3 yöntem 

ile eklenmektedir. 

 

1. Mekanik ekleme 

       1.1 Raptiyeleme 

       1.2 Perçinle 

       1.3 Menteşe ile 

  2. Soğuk yapıştırma 

 3. Sıcak yapıştırma - vulkanizasyon-sıcak kaynak 

7.4.2.1.2.1. Mekanik Ekleme 

Mekanik ekleme, raptiyelemeyle, perçinle veya menteşe kullanılarak yapılır (Şekil 7.28).  Bu 

tür eklemede bandın iki ucu düz bir şekilde kesilir ve mekanik ekleme malzemesi (raptiyeler, 

perçinler veya menteşeler) bant eksenine dik olarak banda saplanır. Her iki uçtaki raptiyeler 

birbirine kenetlenir ve ortadan metal bir çubuk veya bir halat parçası geçirilerek ekleme 

tamamlanmış olur. Bandın rulo vb.’ye takılmasını önlemek için bant uçlarındaki köşeler 

kesilerek yuvarlatılır. 
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a) Raptiyeleme b) Perçinleme c) Menteşeleme 

Şekil 7.28. Bantların mekanik olarak eklenmesi (Yaralı, 2013). 

 7.4.2.1.2.2. Soğuk Yapıştırma 

Bu yöntemde daha çok bant onarımlarında uygulanır. İnce ve az katlı bantlarda kullanılır. 

Bandın soğuk yapıştırmayla eklenme aşamaları Şekil 7.29.’da gösterilmiştir. Bant uçları 

merdiven şeklinde katlar oluşturacak şekilde özel olarak hazırlanır (Şekil 7.29a).  Yüzeyler 

iyice zımparalandıktan sonra (Şekil 7.29b) kimyasal solüsyon karşımı hazırlanır (SC 2000 tip 

top (macunu) + UTR 20 (katalizör) birebir karışım). Bant katlarına sürülür (Şekil 7.29c) ve 

birbiri üzerine gelecek şekilde üst üste yerleştirilir (Şekil 7.29d). Bandın yapıştırılan uçları 

üzerine bir ağırlık konularak 3-5 saat tam olarak yapışması ve kuruması beklenir. Yapıştırılan 

yerler geniş ağızlı bir çekiçle veya merdane ile iyice dövülür, tokmaklanır (Şekil 7.29e). 

Ekleme yerlerinde yapışmadan dolayı oluşan lastik fazlası keskin bir bıçakla kesilir (Şekil 

7.29f). Eğer yapıştırma yerlerinde boşluklar oluşursa, lastik tozu ve yapıştırıcıdan oluşan 

macun boşluklara emdirilir. 6 saatten sonra kullanıma hazır hale gelir. 
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a) 

 

b) 

 

c) 
 

d) 

 

e) 
 

f) 

 

Şekil 7.29. Bandın soğuk yapıştırma ile yapıştırılması (Osmanlı Bant, 2014). 

7.4.2.1.2.3. Sıcak Yapıştırma 

Sıcak yapıştırma işlemi diğer yapıştırma işlemlerine göre daha zahmetli ve ustalık 

gerektirmektedir. Sıcak kaynakla, bandın orijinal dayanımının %80’ına varan bir sağlamlık 

elde edilir (Şimşir vd, 2013). Yapıştırma işi için elektrikli ısıtıcı kullanılması gerekmektedir. 

Bu durum özellikle grizu tehlikesi olan ocaklarda kullanımını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, 

patlamaya karşı önlem alınmış “Ex-proof” özellikte vulkanizasyon aleti kullanımı 

gerekmektedir. Bandın eklenmesi üç aşamada gerçekleşir; bant uçları özel olarak hazırlanır, 
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ek yerlerine dolgu maddesi ve yapıştırıcı konulur. Son aşamada da 145 ± 5 ºC’de 25-60 

dakika kaynak makinasında tutularak yapıştırma işlemi tamamlanır. Tekstil bantların  (Şekil 

7.30) ve çelik telli bantların sıcak işlemle yapıştırılması işi birbirlerinden farklıdır (Yaralı, 

2013).  

 

 

Şekil 7.30. Tekstil bantların sıcak işlemle eklenmesi (Transbant, 2015) 
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Çelik telli bantların eklenmesi ise daha farklıdır. Bunlarda, alt ve üst kaplamalar tamamen 

sökülür. Kaplaması sökülmüş yüzey çelik makası ile tarak şeklinde kesilir (Şekil 7.31). 

Karşılıklı uçlar bir araya getirilerek bant tespit edilir (Şekil 7.32). Tarak uçları geriye doğru 

kıvrılarak alt kaplama hamuruna yayılır. Yüzeye kauçuk solüsyonu sürülür (Şekil 7.33) ve 

araları bir tarafı kauçuklu bezle kaplanır ve preste ısıl işleme tabi tutulur (Şekil 7.34). 

 

 

Şekil 7.31. Bant yüzeyine çelik makasla tarak şekilleri kesilmesi. 

 

 

Şekil 7.32. Karşılıklı uçların tesbiti. 

 

  

Şekil 7.33. Solüsyonun sürülmesi ve kauçuk 

bezle kaplanması. 
Şekil 7.34. Isıl işlem. 
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7.4.2.2. Rulolar 

Rulolar (makaralar) genel olarak sabit bir mil üzerinde iki noktadan yataklanmış, serbest 

dönen bir borudan ibarettir. Dönmeye karşı olan dirençleri çok azdır. Çapları ve boyları 

bandın genişliğine çalışma hızına ve malzemenin cinsine göre seçilir Lastik bantlı 

taşıyıcılarda ruloların iki görevi vardır. 

1. Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda boş banda yataklık etmek 

2. Gerektiği zaman banda oluk şeklinde bir form vermek. 

Üzerinde malzemenin taşındığı makaralara “taşıyıcı makaralar”, alt tarafta sadece boş bandı 

taşıyan makaralara ise “dönüş makaraları” denir. Taşıyıcı makaralar tekli düz, ikili, üçlü, 

beşli, vs. makaralar halinde yer alırlar (Şekil 7.35). Bunlar çeşitli açılarda dizilerek taşıma 

kesit alanları ve dolayısıyla bandın kapasitesi artırılabilir. Eğer dönüş makaraları taşıma için 

kullanılmıyorsa genellikle düz bir makaradan ibarettir. Çok geniş bantlarda bant şasisini 

daraltmak için dönüş makaraları da belirli bir konuma yerleştirilir. 

 

 

Şekil 7.35. Bantlı konveyörlerde taşıyıcı makara grupları (Su, 2013). 

 

Tekli düz makaralar daha çok parça malzeme taşımasında veya besleyici bantlarda kullanılır. 

500 mm genişliğe kadar olan bantlar için ikili makara grupları kullanılır. Taşıyıcı makara 

grupları en yaygın olarak üçlü grup halinde bulunurlar. Bunlardan ortadaki makara yatay ve 

iki yandaki makara 20°-35° lik bir açı yapacak şekilde eğimlidir. En çok 20° olanı kullanılır. 

Eğim arttıkça taşıma kesit alanı artar. Eğim 30° den 35° ye çıkarsa kapasite %20 artar. Yatay 

planda da yandaki makaralar ortadakine göre 3° kadar öne doğru pozisyonludur (Şekil 7.36). 
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Şekil 7.36. Üçlü makara grubu a.) kesit, b.) perspektif 

 

Yatay bir konveyör bandı üzerindeki malzemenin anma kesit alanı (F), banda dik bir düzlem 

üzerinden ölçülür. Yukarı veya aşağı eğimli bir konveyör bandı üzerinde, yerçekiminden 

dolayı gerçek yük kesit alanının düşey bir düzlem üzerinden ölçülmesi gereklidir. Eğik rulolu 

bantlar, düz bantlardan daha büyük bir doldurma kesitine sahiptirler (Şekil 7.37). Böylece, 

özellikle yığma malzeme taşınması durumunda daha büyük bir doldurma kesiti sağlanmakta, 

bant ve tesis daha dar ve daha ucuz tutulabilmektedir. Ayrıca düşerek doldurulan maldan 

doğacak kayıptan da büyük ölçüde sakınılabilir (Erdem, 2013). 

 

Yükleme noktalarında, taşıyıcı makara gruplarının arası normalin yarısı kadar alınır ve 

gerekirse bandın ezilmesini önlemek için lastik kaplı makaralar kullanılır. Bandın yanlara 

doğru kaçmasını önlemek için sabit veya hareketli kılavuz makaralar yerleştirilmektedir. 

Bantların konveks veya konkav eğriler çizerek topoğrafyaya uymaları da makara grupları 

yardımıyla sağlanmaktadır. Bant genişliğine göre rulolar arası mesafe değişmektedir (Çizelge 

7.6).  
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Şekil 7.37 Doldurma kesit alanı (Alışverişçi, 1985). 

 

Çizelge 7.6. Bant genişliği ile rulolar arası uzaklıklar (m) (Akçın, 1988). 

Rulo Cinsi 

Nakledilen 

Malzemenin 

Yoğunluğu 

kg/m
3
 

Bant Genişliği 

(mm) 

500 600 880 900 1000 1200 1500 

Taşıyıcı Rulo 

800 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 

1200 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 

1600 1,3 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 

2400 1,2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 

Dönüş Rulosu Her Cins 3 3 3 3 3 3 3 
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7.4.2.3. Tamburlar 

Bir bantlı taşıyıcı çeşitli görevleri yüklenmiş olan tamburlar arasında gerilmiş olarak hareket 

eden bir banttan oluşmaktadır. Tamburlar kullanıldıkları yerlere ve gördükleri işe göre isim 

alırlar (Şekil 7.38). Tambur genişlikleri; bant genişliği 1000 mm’ye kadar olanlarda bant 

genişliğinden en az 50 mm fazla alınır. Genişlik 1000 mm’den fazla ise tambur genişliği bant 

genişliğinden 75-100 mm fazla alınır. 

 

Tambur çapları; tamburlarda bant eğildiğinden, tambur çapının küçük olması bant ömrünü 

azaltır. Buna karşılık tambur çapının büyük olması ekonomik yönden uygun olmayacaktır. 

Pamuk, naylon, suni ipek vb. doku karkaslı bantlarda tambur çapını ampirik olarak veren 

bağıntılar vardır. Bant kuvvetlerinin büyük olduğu tahrik tamburlarında, çap yardımcı 

tamburlarınkinden daha büyük seçilmelidir. 

 

 

1-Tahrik tamburları, 2-Baş (ön) tambur, 3-Kuyruk tamburu, 4-5-Saptırma tamburları 

6-Ağırlık tamburu 

Şekil 4.38. Bir lastik bantlı taşıyıcıdaki tamburlar (Yaralı, 2013). 

 

Lastik bantlı taşıyıcılarda hareketi sağlayan tahrik tamburu ile bant arasındaki sürtünme 

kuvveti olduğu için bunu artırma amacıyla tamburların üzeri ahşap, lastik, tekstil ve seramik 

malzemelerle kaplanır (Şekil 7.39). Böylece sürtünme katsayısı ve dolayısıyla kuvvet 

artırılmış olur. 
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Şekil 7.39. Kauçuk kaplamalı tamburlar. 
 

Lastik bantlı taşıma sistemlerinde tahrik tamburları ve ön tamburlar ile yardımcı tamburlar 

(Şekil 7.40) için tekstil ve çelik karkaslı bantlar ait minimum tambur çapları Çizelge 7.7 ve 

Çizelge 7.8’de verilmiştir. Bantlı konveyörün tahrikinin tasarımı ve tertibi, en büyük bant 

çekme kuvveti ve iletmenin uzunluğuna göre hareketinden, ayrıca bandın önceden seçilmiş 

olan boyutlarından ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, işletme şartları da göz önüne 

alınmalıdır. Bantlı konveyörlerde tahrik çeşitleri aşağıda sıralanmış ve Şekil 7.41’de 

gösterilmiştir (Erdem, 2013). 

 

 

 

Şekil 7.40. Bantlı taşıma sistemindeki değişik amaçlı tamburlar (Özer Bant, 2014). 
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Çizelge 7.7. Tekstil dokulu bantlar içim önerilen tambur çapları (Özer Bant, 2014) 

 

Faydanılan  

Max Yük 

TEKSTİL DOKULU  BANTLAR / BEZ TİPİ 

Kat 

Sayısı 

EP 100 EP 125 EP 160 EP 200 EP 250-315 

A B C A B C A B C A B C A B C 

 

 

 

%65-100 

 

2 

3 

4 

5 

6 

160 

200 

315 

400 

 

160 

200 

250 

315 

 

125 

160 

200 

250 

 

200 

315 

400 

500 

630 

160 

250 

315 

400 

500 

160 

200 

250 

315 

400 

250 

400 

500 

630 

800 

200 

315 

400 

500 

630 

160 

250 

315 

400 

500 

315 

500 

630 

800 

1000 

250 

400 

500 

630 

800 

200 

315 

400 

500 

630 

 

630 

800 

100 

1250 

 

500 

630 

800 

1000 

 

400 

500 

630 

800 

 

 

 

%30-64 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

160 

200 

250 

315 

 

125 

160 

200 

250 

 

125 

160 

160 

200 

200 

250 

315 

400 

500 

160 

200 

250 

315 

400 

160 

160 

200 

250 

315 

200 

315 

400 

500 

630 

160 

250 

315 

400 

500 

160 

200 

250 

315 

400 

250 

400 

500 

630 

800 

200 

315 

400 

500 

630 

160 

250 

315 

400 

500 

 

500 

630 

800 

1000 

 

400 

500 

630 

800 

 

315 

400 

500 

630 

 

 

 

%30’un 

altında 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

125 

160 

200 

250 

 

125 

160 

160 

200 

 

125 

160 

160 

200 

160 

200 

250 

315 

400 

160 

160 

200 

250 

315 

160 

160 

200 

250 

315 

160 

250 

315 

400 

500 

160 

200 

250 

315 

400 

160 

160 

200 

250 

315 

200 

315 

400 

500 

630 

200 

250 

315 

400 

500 

160 

200 

250 

315 

400 

 

400 

500 

630 

800 

 

315 

400 

500 

630 

 

250 

315 

400 

500 

 

Çizelge 7.8. Çelik karkaslı bantlar için önerilen tambur çapları (Özer Bant, 2014). 

ÇELİK DOKULU 

BANT TİPLERİ 

Klasik ekleme Tarak Ekleme Halat Ekleme 

A B C A B C A B C 

350-500-630 500 400 315 400 315 250 500 400 315 

800-100 630 500 400 500 400 315 630 500 400 

1250-1400-1600 800 630 500 630 500 400 630 500 400 

1800-2000    800 630 500 800 630 500 

2500       1000 800 630 

3150       1250 1000 800 
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Şekil 7.41. Farklı tahrik tamburlarının konumları  (Alışverişçi, 1985). 

 

Bir tamburlu tahrikler : 

a. Bir tamburlu-baştan tahrik, direkt boşaltmalı  

b. Bir tamburlu tahrik-Boşaltma kollu  

c. Bir tamburlu-Kuyruktan tahrikli  

d. Bir tamburlu-Tersinir tahrik, ortada tertipli  

e. Bir tamburlu-Tersinir tahrik, başta tertipli  

 

Çok tamburlu tahrikler : 

f. Çift tamburlu tahrik  

g. Çift tamburlu-baştan tahrikli  

h. Baş ve kuyruk tahrikli  
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i. Baş ve kuyruk tahrikli, tersinir  

j. İki tambur baş ve kuyruk tahrikli  

k. Ara tahrikli  

7.4.2.4. Gerdirme Tertibatı 

Gerdirme tertibatı bant kollarındaki gerekli çekme kuvvetini sağlar. Bu tertibat bantta çekme 

kuvvetinin en az olduğu kısma konulur. En basit germe düzeneği vidalı olanıdır. Gerdirme 

kuvveti: Gerdirmenin yapılacağı yerdeki bant çekme kuvvetinin iki katıdır. 

 

Gerdirmenin amacı; 

 

1. Yukarıda da söylendiği gibi bandın tahrik tamburunda kayma yapmaması için gerekli 

kuvveti sağlamak. 

2. Özellikle yükleme bölgesinde bant oluklaşmasının bozulmaması ve bandın makaralar 

arasında gerekenden fazla sarkmaması için 

3. Bantta oluşacak uzama ve kısalmaları karşılamak 

4. Bant ekleri için bir miktar rezerv bant sağlamak. 

 

En fazla 100 m’ye kadar olan tesislerde vidalı gerdirme tertibatı kullanılır (Şekil 7.42). 

Sistemde gerdirme kuvvetinin tayini tamamen işletmecinin sağduyusuna bağlıdır. Bunun için 

boyları kısa olan yüksek kapasiteli sistemlerde ağırlıklı sistemler kullanılmalıdır (Şekil 7.43). 

 

 

Şekil 7.42. Vidalı tip gerdirme tertibatı (Özer Bant, 2014). 
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Şekil 7.43. Ağırlıklı tip gerdirme tertibatı (Özer Bant, 2014). 

 

Eğer tesis uzun ise otomatik gergi tertibatları kullanılır (Şekil 7.44) ve gerdirme tertibatı 

tahrik sisteminin yanına konulur. Gerdirme tertibatının bu şekilde yerleştirilmesiyle; ön 

gerilme kalkış esnasında sabit tutulmakta ve meydana gelen uzama, gerdirme tertibatı 

tarafından hemen karşılanabilmektedir. Otomatik gerdirme tertibatı; ağırlık yükleme, elektro 

hidrolik ve pnömatik olarak yapılmaktadır (Akçın, 1988). 

 

 

Şekil 7.44. Otomatik gerdirme tertibatı (Şimşir vd., 2013). 

 

Tekstil ve çelik dokulu bantlarda gerdirme mesafesi Eşitlik 41-43’de, gerdirme için gerekli 

olan ağırlık Eşitlik 44’den hesaplanmaktadır (Özer Bant, 2014). EP (çözgü ve atkı cinsi 

polyester, atkı cinsi polyamid) dokulu bantlar için: 

 

tt= %1,5 L            (41) 

  

PP (çözgü ve atkı cinsi polyamid) dokulu bantlar için: 

tt= %2,4L            (42) 

Çelik dokulu bantlarda gerdirme mesafesi: 
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2

nxL
xL5.0%t s

t            (43) 

Gerdirme için gerekli olan ağırlık: 

)kg(
g

T2
G 2

v            (44) 

Burada; 

tt : gerdirme mesafesi (m) 

Ls : yapılan ek boyu (m) 

L : bandın dolanım yaptığı iki tamburun merkezleri arasındaki mesafe (m) 

n : yapılan ek sayısı 

T2 : gevşek taraf gerilmesi (N) 

G : yerçekimi ivmesi (m/s
2
) 

7.4.2.5. Bandın Temizlenmesi 

Taşınan malzemenin özelliklerine bağlı olarak bir kısım malzeme taşıyıcı yüzeye yapışacaktır. 

Yapışan malzemenin temizlenmemesi durumunda tesisin tüm elemanları kirlenir. Bunu 

önlemek için, 

1. Sabit sıyırıcılar 

2. Doğrusal hareketli sıyırıcılar 

3. Döner tambur ve döner fırça 

4. Bant çevrilmesi 

gibi düzeneklerden birisi bant temizlenmesinde kullanılır.  

 

Fazla yapışkan olmayan malzemeler için 12-15 mm kalınlığında 100-150 mm genişliğinde 

boyu bant genişliğinden fazla olan kauçuktan yapılmış sabit sıyırıcılar kullanılır (Şekil 7.45). 

Sabit sıyırıcıların bant genişliği boyunca bastırılması zordur ve yapışkan malzemeyi tam 

olarak ayıramazlar. Bunun için banda sadece bir noktadan temas eden ve tambur eksenine 

paralel hareket eden sıyırıcılar kullanılmaktadır. 

 

Temizleme tamburu saptırma tamburunun karşısına konur ve arada çok az bir aralık bırakılır. 

Saptırma tamburunun üzeri kirlenince bu tambur onu temizlemektedir. Kuru ve taneli 

malzeme için düşük hızla dönen fırçalar kullanılır (Şekil 7.46). Fırçalar sert kıldan veya 

plastik malzemeden yapılabilir. Bunların dönüş yönü bandın tersinedir. 
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Şekil 7.45. Sabit sıyırıcılar ile bant 
temizlenmesi. 

Şekil 7.46. Fırça sıyırıcılar ile bant 
temizlenmesi. 

 

Temizleyiciler ile bant tam olarak temizlenmemesi durumunda bandın çevrilmesi gerekir. 

Bandın malzeme ile temasta olan taşıyıcı yüzü dönüş kolunda ikili düz makara grupları ile 

180° döndürülür ve bandın temiz yüzünün makaralarla teması sağlanır. Daha sonra, bant 

kuyruk tamburu yakınında tekrar 180° döndürülerek eski konumuna getirilir. Bu döndürme 

işlemi üç şekilde yapılır, bunlar; kılavuzsuz (Şekil 7.47a), kılavuzlu (Şekil 7.47b) ve destek 

makaraları kullanılarak (Şekil 7.47c). Döndürme uzunluklarının iyi ayarlanması gerekir 

(Çizelge 7.9). 

 

Çizelge 7.9. Bandın çevirme şekline göre minimum çevirme mesafesi (Özer Bant, 2014). 

Çevirme 

Şekli 

Bant 

Genişliği 

(mm) (B) 

Bant 

Hızı 

(m/sn) 

Min. Çevirme Mesafesi 

(Lw) 

EP Bantlar Çelik Bantlar 

Kılavuzsuz ≤ 1200 1,6 10xB - 

Kılavuzlu ≤ 1600 3,4 12,5xB 22xB 

Destekli ≤ 2400 6,0 10xB 15xB 

 

 (a) 
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(b) 

(c) 

Şekil 7.47. Bandın ters çevrilerek temizlenmesi (Özer Bant, 2014) 

7.4.2.6. Besleme ve Boşaltma Yerleri 

Besleme bantta en kuvvetli zorlamayı oluşturur. Bandın hiçbir şekilde düşen malzemenin 

düşme enerjisini almaması gerekir. Malzeme, banda bir oluk yardımıyla verilir. Oluk 

malzemenin etrafa yayılmasını ve dökülmesini önleyerek muntazam bir yükleme yapılmasını 

sağlar. Bant düzgün bir şekilde ve bant eksenine göre simetrik olarak beslenmelidir. Banda 

gelen darbe ve aşınma etkileri en aza indirilmelidir (Konuk, 1982). 

 

Bandın beslendiği noktalarda; taşıyıcı makaraların arası sıklaştırarak, makaraların üzeri 

kauçukla kaplanarak, yükleme oluğuna ızgara konularak ve yükleme oluğundan malzemenin 

düşmesini engelleyecek bazı konstrüktif tedbirler alınarak bant korunabilir (Şekil 7.48). 

Ayrıca, malzemenin boşaldığı noktalarda bantların altına ek rulo grupları konularak bandın 

hasar görmesi de önlenmelidir (Şekil 7.49). 

 

Bantlar; bantlı besleyici, çelik plakalı besleyici, varagel besleyici vidalı besleyici, küreyici 

besleyici, titreşimli besleyici, döner kanatlı besleyici, döner tamburlu besleyici, döner tablalı 

besleyici ve döner küreyici besleyicilerle beslenir. Bantlı konveyörlerde en çok rastlanan 

boşaltma şekli baş tamburdan malzemenin boşaltılmasıdır. Malzeme parabolik bir yörünge 

çizerek boşalır. Bant üzerindeki yığma ve parça malzemenin boşaltılmasında sabit veya 

hareketli sıyırıcılar kullanılır. Boşaltılacak malzeme bir bant arabası yardımıyla da boşaltılır. 

Boşaltma arabası, bandın yatay kısmına konmuş raylar üzerinde hareket edebilen bir arabadır. 

Araba üzerinde; bandın esas bant seviyesinden yükseltilip tekrar aynı seviyeye indirilmesine 

yarayan iki tambur vardır. Bantlardaki malzeme, yerçekiminin etkisinden yararlanılarak döner 

oluk, raflı oluk, spiral oluk ve teleskopik oluklarla da boşaltılmaktadır. 
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Şekil 7.48. Bantların döküldüğü noktalarda kullanılan konstrüktif  yapılar (Labris, 2015). 

 

  

a) Bandın aynı yönde beslenmesi. b) Bandın yandan beslenmesi. 

Şekil 7.49. Bantların döküldüğü noktalarda ek rulolar ile desteklenmesi (Wöhlbier, 1987). 

7.4.3. Lastik Bandlı Taşıyıcılarla İlgili Hesaplama 

7.4.3.1. Kuvvet Aktarımı 

Daha önce de belirtildiği gibi lastik bantlı taşıyıcılarda kuvvet aktarımı, bant ile tambur 

arasındaki sürtünme esasına dayanır (Aşık, 1988). Bant üzerindeki malzemenin taşınması için 

gerekli kuvvet, tambur üzerine sarılı bandın iki kolu arasındaki gerilmelerin farkı ile ilgilidir 

(Şekil 7.50). 
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Şekil 7.50. Tambura sarılı bandın ucundaki gerilme kuvvetleri. 

 

P1 kuvveti, bandın üzerindeki malzemenin miktarına göre belirlenebilir. Buna göre net çekme 

kuvveti u, bir yandan µα’ya diğer yandan P2’ye bağlıdır. Diğer yandan da P2=0 için P1=0 ve 

u=0 olmaktadır. Verilmiş bir P1 değeri için P2 çok küçükse bant kasnak üzerinden kayar. 

Diğer bir nokta, P2 ne kadar büyürse, belli bir u, net çekme kuvveti elde etmek için P1’in de o 

kadar büyümesi gerekir. P1, malzeme miktarına bağlı olarak sabit olduğuna göre P2 ne kadar 

büyürse “u” o kadar azalacaktır. 

 

Bant ile tambur arasındaki sürtünmeyi artırmak için tamburun üzeri sürtünmeyi artıracak 

malzemeyle kaplanır. Sürtünme katsayısının değeri (µ) tambur ve bandın temiz ve nemli olup 

olmadığına bağlıdır. Genellikle µ katsayısı kaç defa büyürse eµα' da hemen hemen o kadarlık 

bir artış olmaktadır. 

 

Örneğin: 

α = 180° ve µ = 0,25 için        19,2
2

1  e
P

P
 bulunur. 

 

α = 180° ve µ = 0,50 için        18,4
2

1  e
P

P
bulunur. 

 

Tek tahrik tamburlu sistemlerde α sarılma açısı saptırma kasnağı yardımıyla ancak 250°’ye 

kadar çıkartılabilmektedir. Sarılma açısının daha büyük değerler alması ancak birden fazla 

tahrik tamburu (Şekil 7.51) kullanılmasıyla sağlanabilir. 
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Şekil 7.51. Çift tahrikli bir lastik bantlı taşıyıcı. 

 

Şekil 7.50’deki kuvvetlere göre 

 

1
1 e.PP

             (45) 

 

2
2 e.PP

                       (46) 

 

yazılabilir. Buradan da 

 

)21(
21 e.PP

                     (47) 

 

bağıntısı yazılabilir. Her iki kasnaktaki sürtünme katsayıları eşit alınır ve  α1+α2= α0 şeklinde 

ifade edilirse 

 

 0
21 e.PP

                       (48) 

 

bağıntısı elde edilir. 

 

7.4.3.2. Kapasite Hesabı 

Lastik bantlı taşıyıcılarda kapasite hesabını veren birçok bağıntı vardır. Bunların bazıları 

pratik ve kolay sonuç vermektedir, bazıları ise teorik yaklaşımları içermektedir (Akçin, 1988). 

Bandın kapasitesinin, belirlenmesi tesisin planlanmasındaki ilk adımdır. Kapasite; bandın 

taşıma kesit alanı, malzemenin cinsi, yığın yoğunluğu, tesisin eğim açısı, bant hızı, 

malzemenin beslenme durumu vb. etkenlere bağlıdır. Burada en önemli etken taşıma kesit 

alanıdır. Bu da birçok etkene bağlıdır (Şekil 7.52): 
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- Geometrik şekil (makara sayısı, eğimi vb.) 

- Bant genişliği (B) 

- Malzemenin parça büyüklüğü 

- Malzemenin yükleme açısı (sürşarj (yığılma) açısı, ) 

- Malzemenin nemlilik derecesi vb. 

 

 

Şekil 7.52. Bir bantta taşıma kesit alanı. 

 

Taşıma kesit alanı direkt olarak Eşitlik 49'daki ampirik bağıntıdan elde edilebilir, 

 

12

B

10

B
F

22

                      (49) 

 


10

B2

bloklu malzeme için, 
11

B2

taneli malzeme için, 
12

B2

çok ince taneli malzeme için  

 

kullanılır. 

 

Kesit alanı bulunduktan sonra kapasite, saatte ton olarak Eşitlik 50'deki eşitlikten bulunur. 

 

Q =3600.F.ρ.V                    (50) 

 

Burada: 

 

Q = Bandın kapasitesi (ton/h), 

V = Bant hızı (m/s), 

ρ = Taşınan malzemenin yığın yoğunluğu (ton/m3
) tür. 

 

Bandın kapasitesi (T) ton/s olarak bulunmak istenirse 
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T = F.ρ.V                      (51) 

 

eşitliği kullanılır.  

 

Görüldüğü üzere kapasite bant genişliği ve bant hızına büyük ölçüde bağlıdır. Bant genişliği; 

taşınacak malzemenin parça büyüklüğü ile yakından ilgilidir. Malzeme boyutlandırılmış ise 

bant genişliği, parça büyüklüğünün en az 5 katı olmalıdır. Malzeme irili ufaklı ise en büyük 

parça boyutunun en az 3 katı olması gerekir. 

 

Bant hızı; nakledilen malzemenin özelliklerine, istenilen kapasiteye, bant kuvvetlerine ve 

çalışma ortamı koşullarına göre belirlenir. Tozlu ve kırılgan malzemeler düşük hızlarda 

beslenir ve taşınır. Ağır ve keskin kenarlı malzemeler orta hızlarda taşınır. Yeraltı şartlarında 

kömür taşıma için 1,25-2,50 m/s’lik hızlar uygundur. Eğim arttıkça hız düşürülmelidir. 

Yerüstü şartlarında ve büyük kapasiteli bantlarda hız 6-10 m/s değerlerine ulaşabilmektedir.  

Hız ve genişliğe bağlı bant kapasiteleri değişimleri Çizelge 7.10’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7.10. Hız ve genişliğe bağlı bant kapasiteleri (Yığın yoğunluğu 1 ton/m3
 olan  

                   malzemeler için ton/h) (Yaralı, 2013). 
Bant 

Hızı 

(m/s) 

Bant Genişliği 

(mm) 

400 500 600 650 700 800 900 1000 1200 

1,00 50 75 110 125 145 190 240 300 430 

1,25 60 95 145 155 180 235 300 375 535 

1,50 75 110 165 185 215 285 360 450 645 

2,00 100 150 220 250 290 380 480 600 860 

2,50 125 185 275 310 360 475 600 750 1075 

3,00 150 225 330 375 435 570 720 900 1290 

 

Not: 1. Yığın yoğunluğu 1 ton/m3‘ten farklı malzemeler taşınacaksa tablodaki kapasite değeri 

taşınacak malzemenin yığın yoğunluğu ile çarpılmalıdır. 

 2.  Bu değerler düz bantlar içindir.  

 

Bandın eğimi arttıkça özellikle yuvarlanmaya ve kaymaya meyilli malzeme taşıyan bantların 

kapasiteleri oldukça artar. Bu bakımdan seçilen bir kapasite değeri için her bir derece eğim 

artışı için kapasitede %1,5 oranında bir indirme yapılır. 
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7.4.3.3. Güç Hesabı 

Lastik bantlar için gerekli gücün hesabı zincirli oluklarda olduğu gibi üç aşamalı olarak 

yapılır. 

 

1. Bandı boş olarak hareket ettirmek için gerekli güç bandı boş olarak hareket ettirmek için 

gereken kuvvet: 

 

Pe = bandın hareketli kısımlarının ağırlığı × sürtünme katsayısı 
Pe = mi.lg.µe                    (52) 

 

eşitliği ile bulunabilir. Burada: sürtünme katsayısı oldukça düşüktür ve değer olarak genellikle 

µe=0,03 kullanılır. Hareketli kısımların toplam ağırlığına ise; bant harekete geçtiği zaman 

hareket eden elemanların ağırlığı ve dönen elemanların yalnız dönen kısımlarının ağırlıkları 

dahildir. Buna; alt ve üst bandın toplam ağırlığı, alt ve üst ruloların dönen kısımlarının 

ağırlıkları ile tüm tamburların dönen kısımların ağırlıkları toplamları katılmalıdır. Yapımcı 

firmalar bandın hareketli kısımlarının kütlesini (mi) birim uzunluk başına verirler. Herhangi 

bir l uzunluğundaki bir bant için toplam ağırlık “mi.l.g” olacaktır. mi bant genişliğine bağlı 

olduğu için ampirik olarak 

 

mi=60×B                                 (53) 

 

eşitliği ile bulunabilir. Burada; mi, kg/m, B, m olarak bant genişliğidir. l uzunluğundaki bir 

bant tesisinde sarılmalardan dolayı lx kadarlık bir bant uzunluğu daha vardır. lx in değeri 40-

45 m arasında değişir. Hesaplamalarda bunun tesis uzunluğuna eklenmesi gerekir. 

 

Bu durumda kuvvet 

 

Pe=mi (l+lx).g.µe                     (54) 

 

eşitliği ile bulunabilir. Buradan güce geçersek, güç; 

 

We = Pe . V             ya da 

 

We = mi.(l+lx).g.µe.V            (W)                                        (55) 

 

eşitliği ile bulunabilir. 
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2. Malzemeyi taşımak için gerekli güç 

 

Wm=mm.l.g.µm.V                        (kW)                                (56) 

 

eşitliği ile hesaplanabilir. Burada; 

 

mm= bant üzerine yayılı malzemenin birim uzunluktaki kütlesidir (kg/m).  

 

Bunu bir başka şekilde ifade edersek; 

 

m

ton

)
s

m
(V

)
s

ton
(T

)
s

m
(V.3600

)
h

ton
(Q

mm   

 

olarak bulunur. Bunu 56 Eşitliğinde yerine koyarsak 

 

Wm=T.l.g.µm           (kW)                                                      (57) 

 

eşitliğinden gücü bulabiliriz. Burada µm= 0,03 ≈ 0,04 arasındadır. 

 

3. Malzemeye kot farkı kazandırmak için gerekli güç benzer yaklaşımla  

 

Wr=T.g.h                      (kW)                                              (58) 

 

eşitliği ile bulunur. Toplam güç: 
 

WT = We + Wm ± Wr                                            (59) 

 

ve motor gücü 

 


T

motor

W
W 2,1                        (60) 

 

eşitliği ile bulunur. 
 

Net çekme kuvveti = U ise  

 

V

W
U T                                             (kN)                                     (61) 

 

eşitliğinden bulunur. 
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7.4.4. Uygulama 

1800 m uzunluğundaki bir banda iki noktadan yükleme yapılmaktadır. Birinci noktadan 

yüklenen 280 ton/h malzemeye, 1200 m sonra ikinci noktadan yüklenen 360 ton/h’lik 

malzeme eklenmektedir. Bandın ortalama eğimi 1/40’dır. Taşınan malzemenin yığın 

yoğunluğu 1,5 ton/m³, µe= µm=0,03, bant kasnak arası sürtünme katsayısı µ=0,3, sistem çift 

tamburlu ve sarılma açısı 450° ve bant genişliği 1,0 m olduğuna göre motor gücünü ve bant 

kuvvetlerini bulunuz.  

 

 

 

ÇÖZÜM: 

 

Toplam kapasite = 280 + 360 = 640 ton / h 

 

Bant hızı:  Eşitlik 11'den   

 

    T = F . ρ . V     

 

12

B
F

2

  konularak   smsm
F

T
V /45,1/2,1

5,1
12

1
3600

640




 

Güç: 

 
We = mi . (l+lx) . g . µe . V 

 = 60×1(1800+45) ×9,81×0,03×1,45 = 47293.,56 W 

 = 47,24 kW 

 

Wm = µm . g . Σ T . l 
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 = 0,03×9,81 





 

3600

600.3601800.280
 = 58,86 kW  

 

Wr = g . Σ T.h = 9,81 × 





 

40.3600

600.360

40.3600

1800.280
  = 49,05 kW 

 

WT = We + Wm ± Wr   

 = 47,24 + 58,86 + 49,05 = 155,15 kW 

 

80,0

15,155
2,12,1  motor

T
motor W

W
W


 

                                   725,232motorW   kW                   233Wmotor   kW 

 

  U = P1 - P2        
 e

P

P

2

1  

 

α = 450°= 450/57,295 = 7,854 radyan 

 

e
µα

=  e
0,30×7,54

 = 10,55 

 

107
45,1

15,155


V

W
U T  kN 

 

)1e(PU 2  
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7.5. Ray Üzerinde Lokomotif İle Taşıma Sistemeleri 

Lokomotifli sistemler çok yüksek kapasiteli uzun mesafeler için uygundur. Madenlerdeki 

taşıma işlerinde hem yeraltında ve hem de yerüstünde yararlanılmaktadır. Çeşitli taşıma ve 

ulaştırma türleri içinde demiryolu, boru ve su yolu taşıma sistemlerinden sonra en ekonomik 

bir taşıma sistemidir. Ekonomik oluşunu etkileyen en önemli faktörlerden biri ton-kilometre 

başına tüketilen enerjinin az olmasıdır. İstatistiksel verilere göre demiryolu, kara 

taşımacılığına göre 5 kat ve hava taşımacılığına göre 22 kat daha ekonomiktir (Akçın, 1988). 

 

Avantajları; 

1- Çok büyük nakliyat kapasitesi vardır. 

2- Emniyetlidirler. 

3- Uzun mesafe taşımalarda çok ekonomiktir. 

4- Her türlü malzeme nakledilir (cevher, insan, malzeme vb.). 

5- Tahrik sistemi çeşitliliği vardır (elektrikli, havalı, dizel vb.). 

 

Dezavantajları; 

1-Yüksek eğimlerde çalışamaz. 

2-Kısa mesafelerde ekonomik değildir. 

3-Yeraltında ancak düşük eğimdeki anayollarda çalışır. 

7.5.1. Demiryolu Yapı  Üniteleri 

Özel bir yol üzerinde hareket eden, araçlarla çekilen yolcu ve yük taşıma sistemlerine 

«demiryolu» denir. En eski nakliyat yöntemlerindendir. Ray, travers, balast vb. elemanlar ile 

mekanik olarak hareket eden araçların (vagon, lokomotif) oluşturduğu taşıma sistemine raylı 

taşıma sistemi denir. Bunlara demiryolunun “üst yapısı” da denir (Şekil 7.53). Demiryolu 

üzerindeki vagon ve lokomotiflerden gelen statik ve dinamik kuvvetler tekerleklerden üst 

yapıya gelir ve buradan zemine geçerler. 
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Şekil 7.53. Demiryolu elemanları (MEGEP, 2008). 

7.5.1.1. Raylar  

Ortada nötr bir eksen ve bu eksenden yeteri kadar uzakta iki kütle ile bunları bağlayan bir 

gövdeden ibarettir. Eksenin üstündeki kütle tekerleklerin yuvarlanma hareketine elverişli 

olmalıdır. Üst kütleye «mantar», alt kütleye «paten» denir. Rayın en önemli kısmı aşınmaya 

karşı dayanıklı olan mantardır. Bu kısmın vagon tekerleğinin konik kısmını iyi kavraması için 

1/20 eğiminde oturtulması gerekir. 

 

 

 
 

 

Şekil 7.54. Ray bölümleri (MEGEP, 2008; Yaralı, 2013). 

 

Rayların tip ve boyutlarına göre metre uzunluk ağırlıkları da değişir. Raylar bu ağırlıkları ile 

karakterize edilirler. Örneğin; 46’lık ray metre uzunluğu 46 kg olan ray demektir. Metre 

uzunluğu 30 kg’dan az olanlar küçük vagon (dekovil) rayı, 30 kg’dan büyük olanlar 

şehirlerarası yollarda kullanılan raylardır. Boyları 6 m - 12 m arasında değişir. Türkiye 

Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) 5 tonluk vagonlar için 32 kg’lık, tonluk vagonlar için 19,5 

kg’lık raylar kullanılmaktadır (Akçın, 1988). 
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Sınırlı boydaki rayların birbirine bağlanmasıyla hat boyunca bir dizi oluşturulur. İki dizi rayın 

traverslere bağlanmasıyla hat meydana gelir. Rayların birbirine bağlandığı ek yerine “conta” 

denir. Bağlantı yerleri ray şebekesinin en zayıf olduğu yerlerdir. Bu nedenle önem verilmesi 

gerekir. 

7.5.1.1.1. Ray-Ray Bağlanma 

Rayların birbirine bağlanması pabuç ile ve kaynakla bağlantı en klasik iki bağlantı şeklidir.  

 

Pabuç ile bağlantı:  

Bağlantı yerlerinde rayın iki yanına “cebire” adı verilen iki pabuç konulur ve iki ray 4 adet 

cıvata ile birbirine bağlanır (Şekil 7.55). Pabuçların özel yapısı rayın mantar kısmına gelen 

yükü doğrudan rayın tabanına taşır. Cebirlerdeki delikler dairesel fakat ray gövdelerindeki 

delikler ovaldir. Deliklerin oval açılmasının amacı sıcaklık değişimi ve diğer nedenlerle 

raylarda oluşacak genleşmenin karşılanması içindir. Cıvatasız kullanılabilen pabuçlar da 

vardır. Rayların uç kısımları delinmediği için raylar zayıflamamaktadır. Ancak bu tip bağlama 

hafif yollar için uygundur. 

 

Kaynak ile  bağlantı:  

En iyi bağlantı şeklidir. Sağlamdır, darbe tesirlerine dayanıklıdır. Elektrik veya alüminotermi 

ile yapılır. Grizulu ocaklarda yapılması zordur. Troley lokomotif kullanıldığı zaman, 

sinyalizasyon (işaretleşme) probleminde rayları tamamen iletken hale getirdiği için çok 

avantajlıdır. Bağlantı noktasında her iki ucun altına travers konulmaktadır. 

 

 

  

Şekil 7.55. Rayın raya bağlanması (MEGEP, 2008). 
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7.5.1.1.2. Ray-Traverse Bağlanma 

Raylar traverse beş şekilde bağlanır (MEGEP, 2008). Bunlar; 

1. Demir travers bağlanma 

2. Blon-tirfon” tipi bağlanma 

3. “N” tipi bağlanma 

4. “K” tipi bağlanma 

5. “HM” tipi bağlanma 

7.5.1.1.2.1. Demir Travers Bağlanma 

Ergo, krapo, travers blonu ve rondeladan oluşan rijit bir bağlantı sistemidir. İsminden de 

anlaşılacağı üzere sadece demir traverslerde ergolu ve krapolu bağlantısı olan bir sistemdir 

(Şekil 7.56). Karşılıklı iki ray arasında elektrik akımını geçirdiğinden sinyalizasyonlu ve ray 

devreli hatlarda kullanılmamaktadır. Ayrıca bakım maliyeti yüksek, yüksek hıza müsait 

olmayıp, konforsuz seyahate neden olan bir sistemdir. 

7.5.1.1.2.2. Blon-Tirfon Tipi Bağlantı 

Çelik selet, blon-tirfon, krapo, rondela, plastik seletden oluşan rijit bir bağlantıdır (Şekil 7.57). 

Ahşap, beton, plastik traverslerde ve traverssiz beton bağlantılarda kullanılabilen bir bağlantı 

sistemidir. Trenlerin normalin üzerinde hız yaptığı yerlerde bu tirfonlar merkezkaç kuvvetini 

karşılayamadığından sık sık kırılmakta veya tirfon yatakları laçkalaştığından traversler 

kullanılamaz duruma gelmektedir. Bu olumsuzluklar yoldaki malzeme ve bakım masraflarını 

artırdığından ve esnek bir bağlantı sistemi olmadığından bu bağlantı sistemi tercih 

edilmemektedir. 

 
 

Şekil 7.56. Demir travers bağlantısı 
(MEGEP, 2008). 

Şekil.7.57. Beton traversli blon-tirfon 

bağlantı şekli (MEGEP, 2008). 
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7.5.1.1.2.3.   “N” Tipi Bağlantı 

Çelik selet, tirfondan oluşan rijit bir bağlantıdır (Şekil 7.58). Özellikle plastik selet 

kullanılmadığından rayların vuruntu olan kesimlerinde ray, travers ve bağlantı malzemelerinin 

kırılmalarına neden olmaktadır. Sadece ahşap traverslerde kullanılır. Tirfon delikleri 

laçkalaştığında traverslerde ayrıca delik açılması zorunluluğu getirmektedir. Bu durum 

traverslerin ömrünü kısalttığı gibi bakım masraflarını da arttırdığından trafiğin yoğun olduğu 

hatlarda kullanılmamaktadır. 

7.5.1.1.2.4.  “K” Tipi  Bağlantı 

Çelik selet, tirfon, krapo, krapo bulonu, çift katlı rondela, plastik seletten oluşur. Elastik bir 

bağlantı olup, ahşap, beton, plastik traverslerde ve traverssiz beton bağlantılarda 

kullanılabilen bir bağlantı sistemidir (Şekil 7.59). Beton traverslerde bir selette sadece iki 

tirfonla bağlantı yapılır. Bu bağlantıda yatay kurplardaki merkezkaç kuvvetini bu iki tirfon 

karşılamaktadır. Blon-tirfon” tipi bağlantı sistemindeki olumsuzluklar bu sistem için de 

geçerlidir. Sadece konvansiyonel (hızın 200 km/s’den düşük olduğu hatlar) hatlarda bulunan 

ahşap traversli makaslarda hız düşük olduğunda kullanımı devam etmektedir. “K” tipi ve 

blon-tirfon tipi bağlantılar rondela, ray altı ve selet altı plastik seletleri ile yumuşatılarak 

elastik bağlantı haline getirilmiştir. Bu bağlantılarda plastik seletler kullanılmazsa rijit 

bağlantı durumuna geçerler. 

 

  

 

Şekil 7.58. Ahşap traversli “ N” tipi 

bağlantı şekli (MEGEP, 2008). 

 

Şekil 7.59. “K” tipi bağlantı şekli (MEGEP, 
2008). 
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7.5.1.1.2.5.  “Hm” Tipi Bağlantı 

Gergi kıskacı, açı kılavuzu, ara plastik selet, tirfon ve besleme rondelasından oluşan, sadece 

beton traverslerde kullanılan, tek elastik sistemdir (Şekil 7.60). Diğer sistemlerdeki 

olumsuzlukların tamamı bu sistemde giderilmiştir. Kurbalardaki merkezkaç kuvvetleri beton 

traverslerin inşası esnasında oluşturulan omuzlar vasıtasıyla karşılandığından malzeme 

kırılmaları ve  laçkalıkları görülmemektedir. Merkezkaç kuvvetinin oluşturduğu 10-12 tonluk 

fazla yükte, malzemenin yatay ve düşey eksendeki, elastikiyetinden kaynaklanan 10 mm’lik 

yol açıklığı oluşmakta, daha büyük kuvvetlerde ise yol açıklığı sabit kalmakta daha fazla 

açıklık oluşturmamaktadır. Bu sistemde tirfonlar tirfonöz motoru ile tork ayarına uygun 

olarak sıkıldığı takdirde traverslerin ömrü uzun ve bakım masrafları az olmaktadır. 

 

 

 

Şekil 7.60. “HM” tipi bağlantı şekli (MEGEP, 2008). 

7.5.1.2. Traversler 

Traversler, raylara mesnet oluşturur ve rayların birbirine paralel tutulmasını sağlarlar. Raylara 

etki eden bütün kuvvetler sonunda traverslere geçer. Traverslerin aşınmaya, kırılmaya ve 

ezilmeye dayanıklı, elastik rayların tespitine elverişli olması gerekir. 

 

Raylar traverslere en kolay olarak düşey konum da tespit edilirler. Fakat, raylara içe doğru 

1/20’lik bir eğiklik vermek gerekir. Bu eğiklik, vagonların tekerleklerindeki 1/20’lik 

konikliğe karşılık yapılmaktadır. Ray pateninin travers üstüne oturacak kısmının buna uygun 

hazırlanması gerekir. 
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Genellikle üç çeşit travers kullanılmaktadır. 

1. Ahşap traversler 

2. Demir traversler 

3. Betonarme traversler 

7.5.1.2.1. Ahşap Traversler 

En çok kullanılan ağaç cinsleri çam, meşe ve kayındır. Bunlar kreozot emdirilerek ömürleri 

uzatılabilir. Ağaç traversler diğerlerine göre biraz daha avantajlıdır.  

  

 Rayların tespiti kolaydır.  

 Şekilleri düz ve yükseklikleri fazla olduğu için yol bakımı kolaydır. 

 Sinyal sistemi yerleştirilmesine olanak verirler.  

 

Rayların ahşap traverslere bağlanması, “krampon” denilen çivilerle veya “trifon” denilen özel 

vidalarla yapılmaktadır (Şekil 7.61). Trifonların başları geniştir ve rayın pateninin ucundan 

traverse vidalanırlar. 1/20’lik eğimi sağlamak için ya traverste yuva açılmakta ya da 1/20’lik 

bir eğime sahip “sela” adı verilen bir demir parçası rayın altına yerleştirilmektedir.  

 

  

Şekil 7.61. Ahşap travers (Yaralı, 2013). 

7.5.1.2.2. Demir Traversler 

Bunlar ahşap traverslere göre daha kolay ve çabuk bir şekilde üretilirler. En kesitleri (u) 

şekline olup haddelenirler (Şekil 7.62). Normal şartlarda ömürleri çok uzundur. Fakat asitli 

ortamlarda çabuk deforme olurlar. Ağaç traverslere göre iki, üç kat daha pahalıdırlar. Buna 

karşılık kurulup, sökülmeleri çabuk ve kolaydır. Ancak hafif yollarda kullanılırlar. Ray – 

travers bağlantısı çeşitli şekillerde yapılır. Raylar traverslere cıvata ve tırnaklarla bağlanır. 
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Şekil 7.62. Demir travers (Yaralı, 2013). 

7.5.1.2.3. Betonarme Traversler  

Betonarme traversler monoblok ve poliblok olarak yapılırlar ve ön gerilmeli olarak 

tasarlanırlar. Rayların betonarme traverslere bağlantısını sağlamak için genellikle traverslerin 

yapımında çeşitli bağlantı elemanları yerleştirilmektedir (Şekil 7.63). Magnezyumlu çelikten 

yapılan elastik kramplar yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

  

Şekil 7.63. Betonarme travers (Yaralı, 2013). 

7.5.1.3. Balast 

Balast, traversler ve raylar arasındaki bağlantıyı sağlar ve gelen yükün daha geniş bir alana 

yayılmasını temin eder. Ayrıca traversleri de çeşitli etkilerden korur. Balast boyutlandırılmış 

sağlam malzemeden yapılır. En alta 15 cm - 20 cm kalınlığında bir tabaka döşenip traversler 

için bir zemin hazırlanır. Sonra enlemesine olan kuvvetlerin etkilerini gidermek için 

traverslerin üst seviyesine kadar balast doldurulur. Bir müddet sonra balastın iyice oturmasını 

ve traverslerin alt yanlarında balastız boşlukların kalmamasını sağlamak gerekir. Bunun için 

burrajlama yapılır (Akçın, 1988). 
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7.5.2. Yolun Geometrik Özellikleri 

Demiryolunun ekartmanı, eğimi, kurp yarıçapları, deverleri vb. elemanlarının değerlerinin 

ayrıntılı bir etütten sonra seçilmesi gerekir. Etütler sırasında elde edilen teorik sonuçlar, uzun 

sürelere dayanan deneyim ile karşılaştırılmalı ve sonra kullanılmalıdır (Akçın, 1988). 

7.5.2.1. Ekartmen (e) 

Ekartmen, iki ray arasındaki açıklıktır (Şekil 7.64). Açıklığın değeri kullanılacak vagon ve 

lokomotifin budenleri arası açıklığa göre belirlenir. Ekartmenin, buden açıklığının  1 – 2 cm 

daha geniş olması gerekir. Ekartmen tüm hat boyunca aynıdır, ancak kurbalarda değişir.  

7.5.2.2. Yol Eğimi 

Eğim, lokomotifin çekebileceği vagon sayısını ve belirli sayıda vagonu çeken bir lokomotifin 

istenilen uzaklık ve sürede fren yapıp durabilmesini tayin eden bir etkendir. Yol eğimi 1000 m 

uzaklığa karşılık gelen kot farkı ile tanımlanır ve binde (% 0, …) olarak veya bir oran olarak 

(ör. 1/250) verilir. 

7.5.2.3. Kurba Yarıçapı 

Demiryolundaki dönemeçlere - virajlara kurba denilir. Kurbanın yarıçapı ne kadar büyük 

olursa merkezkaç kuvveti o ölçüde küçük olur. Bunun yanında, çeşitli nedenlerle kurba 

yarıçapı istenildiği kadar büyük olmaz. Genel bir yaklaşım olarak, kurba yarıçapının 

kullanıldığı araçların (vagon veya lokomotif) dingilleri arası uzaklığın 8 katından az olmaması 

gerekir. 

7.5.2.4. Dever 

Dever, yolun enlemesine olan eğimi olarak tanımlanabilir. Normal olarak enlemesine eğim 

sıfırdır, ancak kurbalarda değişir. Dever gereksinimi, kurbalarda yönü dışarıya doğru olan 

merkez kaç kuvvetinin etkisini, yükün ağırlığından faydalanarak dengelenmesi ilkesinden 

doğmuştur. Demiryollarında yatay kuvvet ile düşey kuvvet arasındaki oranın % 8’i geçmesi 

istenmez (Akçın, 1988). 

7.5.2.5. Sürekartmen 

Kurbalarda, budenler raylarla sürtünmektedir. Kurbada dört tekerleğin de hat içinde 

kalabilmesi için ekartmenda bir artış olmalıdır. Bu artışa sürekartmen denir (Şekil 7.65).  
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Şekil 7.64. Ekartmen  Şekil 7.65.  Sürekartmen 

 

Sürekartmen değeri yaklaşık olarak Eşitlik 62’den bulunur (Akçın, 1988); 

hr
R

L
S 2      (62) 

Burada; 

L : Dingiller arası uzaklık, 

h : Buden yüksekliği, 

r : Tekerlek yarıçapı, 

R : Kura yarıçapıdır. 

7.5.2.6. Eğim Değişikliği 

Yoldaki eğim değişiklikleri yeraltı şartları için önemli değildir. Yeryüzünde eğim 

değişiklikleri göz önünde tutulmalı ve “düşey kurba” diyebileceğimiz bir eğrilik yarıçapı ile 

değişiklikler yapılmalıdır. Böyle bir eğrinin yarıçapının minimum değeri lokomotif 

taşımacılığından 60 m, halat ile yapılan taşımada da 30 m olmalıdır. 

7.5.3. YOLA ETKİ EDEN KUVVETLER 

Bu kuvvetleri üç grupta toplamak mümkündür. 

7.5.3.1. Düşey Kuvvetler 

Bu kuvvetlerin kaynağı hareket halinde olan vagon veya lokomotifin ağırlığıdır. Düşey 

kuvvet üst yarıya çeşitli şekillerde etki etmektedir. 
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1. Bir öne bir arkaya doğru salınım hareketi yapması (Şekil 7.66) 

Bu tür bir düşey kuvvetin varlığı yükü bir dingilden diğerine ardışık olarak etki 

ettirmektedir. 

2. Vagonun bir beşiğe benzer şekilde sallanması 

Yükün bir raydan diğerine doğru ardışık olarak etki etmesidir. 

 

 
 

 

 

Şekil 7.66. Vagonun öne – arkaya ve sağa – sola salınım yapması ile düşey kuvvetin etkileme 
biçimi. 

 

3. Eğik yollarda tepkiler eşit değildir (Şekil 7.67). Bu da düşey kuvvetlerin oluşmasına 

neden olur. 

4. Tekerlek jantları ve yoldaki bozukluklardan oluşan düzensiz hareketlerin düşey yönlü 

darbe tesisi  

Dinamik karakterdeki bu olaylar, düşey kuvvetleri, etki bakımından statik değerlerinden çok 

daha yüksek değerlere ulaştırmaktadır. 

 

 

 

Şekil 7.67. Eğik yolda reaksiyon kuvvet. Şekil 7.68. Ray açıklığı ile buden açıklığı (a). 

7.5.3.2. Enlemesine Kuvvetler 

Bunlar üç nedenle oluşmaktadır. 

1. Ray açıklığı ile budenler arasındaki açıklığın fazla oluşu (Şekil 7.68):  

M

M*sin
M*cos

M
2

cos
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Hareket halindeki vagonların bir raydan diğerine ardışık olarak gidip gelmesine neden 

olur. Bu hareket budenlerin çabuk aşınmasına neden olduğu gibi, raydan çıkma 

olaylarının da başlıca kaynağını teşkil eder. 

2. Kurbalarda oluşan merkezkaç kuvveti. 

3. Raylar arası açıklığın (ekartmen), yol boyunca doğru olarak yapılmamış olması 

enlemesine kuvvetlere yol açar. 

7.5.3.3. Uzunlamasına Kuvvetler 

Bu cins kuvvetler, çok uzun yerüstü katarlarında oluşmaktadır. 

7.5.4. Vagonlar 

Vagonlar; kasa, şasi ve tekerleklerden oluşur (Şekil 7.69). Aşağıda belirtilen özeliklere sahip 

olmalıdır (Su, 2013). 

 

1. Kafes boyutlarına ve ocak yollarının kesitlerine uyabilmelidir. 

2. Faydalı hacmi büyük olmalıdır. 

3. Darbelere, aşınmaya ve asitli sulara karşı dayanıklı olmalıdır. 

4. Ray üzerine emniyetle uyabilmelidir. Yolu iyi tutmalı, dengeli olmalıdır. 

5. Viraj veya dönemeçleri emniyetli ve kolay biçimde dönebilmelidir. 

6. Boşaltmaları emniyetli ve kolay olmalıdır. 

 

Vagonlar birbirlerine kancalar ile bağlanır ve lokomotifin çekebileceği sayıda vagondan 

oluşan bir katar oluşturulunca bu katarda kancayla lokomotife bağlanır. 

 

 
 

Şekil 7.69. Vagon görünümü. 
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7.5.4.1. Kasa 

Vagon kasaları, büyüklüklerine göre çeşitli kalınlıklardaki sacdan yapılırlar. Vagonların kasa 

şekli kullanılma yerine bağlıdır. Genel olarak Avrupa’da ve ülkemizde dar ve yüksek ABD’de 

ise geniş ve alçak vagonlar yapılmaktadır. Eğer yükleme işi kürekle yapılıyorsa alçak 

vagonlar önem kazanmaktadır. Bir vagonun eni, hat genişliğinin iki katını geçmemelidir. 

Vagon kasaları, korozyon nedeniyle çabuk aşınırlar. En iyi koruma çaresi vagonun sıvı halde 

sıcak çinko banyosuna batırılarak galvanize edilmesidir. Büyük vagonların galvanize edilmesi 

zordur, onun yerine boya vs. gibi önlemlere başvurulur. 

7.5.4.2. Şasi 

Normal olarak kasalar şasi üzerine oturmaktadır. Dingiller, tamponlar ve kancalar şasiye 

tespit edilmiştir. Bu nedenle şasiler darbe yüklerine karşı çok dayanıklı olmalıdır. 

 

Vagon şasileri, toplam vagon ağırlığı göz önüne alındığında önemli bir yer tutar. Ayrıca 

vagon dolu olduğu zaman ve tamponlar vagonun ağırlık merkezinin, altında bir seviyede 

kalır. Bu durum, bazı darbe tesirleriyle vagonun devrilme tehlikesini doğurur. Bu sakıncaları 

önlemek için 3 m
3’e kadar olan vagonlar şasisiz olarak yapılırlar. Şasisiz vagon kasaları çok 

sağlamdır. Tamponlar, kancalar ve dingiller direk olarak kasaya tespit edilmiştir. Daha büyük 

kapasiteli vagonlar şasili olarak yapılırlar. 

7.5.4.3. Tekerlekler ve Dingiller 

Vagon ile hat arasındaki ilişki tekerleklerle sağlanır. Demiryolunda hareket eden vagon ve 

lokomotiflerde tekerlekler dingillere rijit olarak bağlanmıştır ve beraber dönerler. Dingillerin 

iki tekerleği arasındaki uzaklık o hatta kullanılan tüm arabalar için sabittir. Tekerleklerin 

yuvarlanma yüzleri koniktir. Bu sayede özellikle kurbalarda görülebilecek kayma olaylarının 

önüne geçilmiştir. 

 

Tekerlek jant (bandaj) ve budenlerden oluşur. Buden denen çeneler tekerleklerin ray 

üzerinden düşmesini önler ya da başka bir deyimler dingillerin raylar tarafından kılavuzlanmış 

olur. Budenler rayların iç tarafındadır. 

 

Dingiller; silindirik, bilyeli veya konik rulmanlı yataklarla araba eksenine dik olarak şasiye 

bağlanırlar. Bu özellik vagonların kurbalardan geçişini zorlaştırır ve bir takım dirençlerin 

doğmasına neden olur. Bu durum çıkmaya neden olabilir. 
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Raydan çıkma olayı hattın yapısının veya vagonun yapısından kaynaklanabilir. Burada 

tekerlek budeninin önemli bir rolü vardır. Dingiller arası uzaklık arttıkça vagonun raydan 

çıkmaya karşı olan eğilimi artmaktadır. Bu durumda kurba çapı arttırılmalı ya da dingil 

uzaklığı kısaltılmalıdır. Bu nedenle büyük vagonlar “bogili” yapılmaktadır (Şekil 7.70). 

 

Bogiler, küçük birer arabadır. Vagonun kasası önde veya arkada iki bogi üzerine oturur. 

Bogiler düşey bir eksen etrafında hareket edebilecek şekilde mafsallı olarak yapılırlar. Her 

bogi dingil açıklığı dar olan bir vagon gibi düşünülebilir. Bunların kurba yarıçapı bogideki 

dingillerin arası uzaklığa göre belirlenir. 

 

 

Şekil 7.70. Bogi düzeni (Akçın, 1988). 

 

Aynı prensiple çalışan yarım bogi düzenleri de mevcuttur. Her yarım bogi iki tekerlekten 

oluşmaktadır. İki yarım bogi bir kol ile birleştirilerek paralellikleri sağlanmaktadır. Vagonun 

kasası bu şekilde yapılmış dört yarım bogi üzerine oturtulmuştur. Bogilerle kasanın bağlantısı 

iç içe geçmiş teleskobik tüp ile yapılmaktadır. Bu bağlamda yarım boginin düşey eksen 

etrafında 360o
 ve yatay eksen etrafında %20 dönme yapmasına olanak sağlamaktadır. Yarım 

bogili 6 m boyundaki vagonlarla 8 m yarıçaplı kurbalardan rahatlıkla geçilebilmektedir.  

7.5.4.4. Süspansiyon  

Kurbalarda rayla tekerlek arasındaki dört değme noktasının hepsi de aynı düzlem üzerinde 

değildir. Süspansiyon görevi; tekerleğin kasaya göre göreceli bir deplasman yapmasını 

sağlayarak yüklerin tekerlek üzerine daha üniform dağılımını sağlamaktır. Kesin bir sınırlama 

olmakla birlikte 3,5 tondan daha büyük vagonların süspansiyonlu yapılması istenir. 

Süspansiyonlar dingil ile kasa arasına yerleştirilir. Yaygın olarak aşağıdaki iki çeşit 

süspansiyon sistemi kullanılmaktadır.  



Temel Madencilik Bilgileri 

574 

 

1- Yaylı süspansiyonlar: Kara taşıtlarındaki makas düzenine benzer şekilde çeşitli 

uzunluktaki çelik lamellerden oluşur. 

2- Kauçuk süspansiyonlar: Şasi ile dingil arasına yerleştirilen kauçuk parçalarından 

oluşur. Bu bloklar hem basınç hem de makaslama kuvvetlerine karşı çalışırlar. 

 

7.5.4.5. Tamponlar 

İki vagonun çarpışması çok değişik koşullarda olabilir. M kütlesine ve V hızına sahip bir 

vagon başka bir vagona çarpınca kinetik enerjisinde bir değişme olur. Açığa çıkan bu enerji 

tamponlar tarafından absorbe edilir. İki vagon arasındaki tamponlar çarpışma anında ek bir 

elastiklik sağlar. 

Lokomotif, fren yaptığı zaman tamponlar birbirine çarptıkça açığa çıkan enerji giderek birikir 

ve tüm vagonlar durduktan sonra biriken enerji lokomotife geri verilir. Bunun sonucunda 

lokomotif bir sarsılma hareketi yapar. 

7.5.4.6. Kanca ve Kancalama     

Vagonlar birbirine kancalarla bağlanır (Şekil 7.71) ve lokomotifin çekebileceği sayıda 

vagondan oluşan bir katar oluşturulunca bu katarda kancayla lokomotife bağlanır. 

Kancalanma ve tampon kuramları arasında benzerlik vardır ve ikisinde de maksimum sınırlar 

malzemenin elastisitesi ile tayin edilmektedir. 

 

 

Şekil 7.71. Vagonların birbirine bağlanması (Ediger, 1980). 

 

Kütlesi M olan bir vagon durgun halden V hızında harekete geçecek olursa o andaki ivmesi: 

t

V
a      (63) 

olur. Bir vagonun kancasına gelen kuvvet ise harekete başlangıç anında iki kuvvetin 

toplamından oluşmaktadır. Bunlardan biri atalet kuvveti (ivme kuvveti) olup: 

 

aMF *1      (64) 
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eşitliği ile belirlenir. İkinci kuvvet ise vagonun harekete karşı direncidir yani: 

 

RgMF **2       (65) 

 

dir. Burada; F1 ve F2 (kN), a (m/s
2), M (ton) ve R harekete karşı dirençtir.  

 

RgMaMFFF ***21       (66) 

 

olmaktadır. 

 

Bir lokomotif harekete başlayınca vagonlar aynı anda harekete başlamazlar. Nitekim son 

vagon harekete başlayacağı zaman lokomotif bir hayli yol almış ve belli bir hıza ulaşmıştır. 

Son vagon çok kısa bir sürede durgun halden lokomotifin o andaki hızına ulaşacaktır. 

Dolayısıyla Eşitlik 66’daki ivme oldukça yüksek değer alacaktır. İvmenin büyük olduğu 

durumlarda, kancayla gelen kuvveti küçük tutabilmek için ya kancanın elastisitesi yay veya 

kauçuk konulmak suretiyle yükseltilir ya da lokomotifin ivmesi sınırlanabilir. Ayrıca, 

vagonlar arasındaki kanca mesafesi de kısaltılabilir (Akçın,1988). Kancalar şekil olarak elle 

takılıp açılan en basit halden başlayarak, otomatik olarak kancalanan ve kolayca açılanlara 

kadar değişim gösterirler.  

7.5.4.7.  Boşaltma Sistemleri 

Klasik yapıdaki bir vagonun boşatılması 180o
 veya 360

o’lik dönme hareketleri yapan 

tumbalarla yapılmaktadır. Ayrıca, tumba düzenine ihtiyaç olmadan boşaltılabilen vagonlarda 

mevcuttur. 

1- Beşik Vagon: Vagon kasası, üzerindeki yarı dairesel bir sette şasi üzerinde her iki 

yana bir yuvarlanma hareketi yapabilmektedir (Şekil 7.72). Normal halde kancalarla şasiye 

tutturulan kasa, boşaltma anında kancaların açılmasıyla istenilen yana yuvarlanarak 

boşaltılabilmektedir. Kasa yapısı tekne görünümündedir. Bu vagon şeklinin en büyük 

dezavantajı işgal ettiği hacim ve ağırlığına göre kapasitelerinin çok düşük oluşudur. 
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Şekil 7.72. Beşik vagon görünümü. 

 

2- Sabit Kasalı Alttan Boşaltma Düzenli Vagonlar: Bu tip vagonlar kendi ekseni 

etrafında 180° veya 360° dönebilen tumbalarda boşaltılır (Şekil 7.73). Özellikle ramble 

malzemesi taşıyan küçük vagonlar için, ayak başında kurulan ve kendi ekseni etrafında 120° 

dönebilen tumbalar kullanılır. 

 

 

 
 

Otomatik tumba (Wöhlbier, 1987). El ile yapılan tumba (Ediger, 1980). 

Şekil 7.73. Sabit kasalı vagonların tumba edilmesi. 

 

3- Yandan Kapaklı Vagonlar: Vagonun kasasının her iki yanındaki kapak açılıp 

kapanabilmektedir. Boşaltma yerine gelince vagonun üzerindeki bir mekanik düzenek 

yardımıyla kapaklar açılır ve boşaltma sağlanır. Vagon içindeki malzemenin tamamen 

boşalabilmesi için vagonun tabanı balıksırtı şeklinde (V) yapılmaktadır. Vagona malzeme 

yüklenirken bur sırt yayvanlaşmakta boşalma esnasında üzerinde yük kalktıkça 

dikleşmektedir. 

4- Diğer Vagonlar: Maden taşıyan vagonların yanı sıra, makine parçaları gibi, küçük 

boyutlu ve münferit parçalar halinde olan malzemeleri taşımak için kullanılan vagonlar da 

vardır (Şekil 7.74). Bu tür vagonların ana elemanı farklı boyutlarda olabilen kızaklı (sürgülü) 
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tablalardır. Düzgün bir şekilde istif edilen malzemeler ile makine parçalarının taşınmasında 

sadece tabla kullanmak yeterli olmaktadır. Küçük boyutlu metal malzeme, elektrik 

malzemeleri, alet-edevat taşınırken kullanılan tablaların yanı, gerekli ise üst kısmı kapaklarla 

kapatılır. Yüklenmiş olan tablanın vagona takılması veya vagondan sökülmesi bir vinç 

yardımıyla sadece bir işçi tarafında kolayca yapılabilir. 

 

 

Şekil 7.74. Diğer vagon çeşidi (Su, 2013). 

 

Maden işletmelerinde; personel veya malzeme taşımak gibi farklı amaçlara hizmet eden özel 

vagon türlerine de rastlanmaktadır (Şekil 7.75). Personel nakliyatı için önceleri cevher 

vagonlarından yararlanılmış, oturma imkanı sağlamak için vagon içine tahtadan veya lastik 

banttan yapılan oturaklar konulmuştur. Daha sonra personeli dış ortamdan koruyan özel 

personel vagonları geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 7.75. İnsan taşımada kullanılan vagonlar (Su, 2013). 

 

7.5.4.8. Vagon Kapasiteleri 

Vagon kapasiteleri vagonların kullanılış yerlerine ve amaçlarına göre farklılık göstermektedir. 

Vagonlar, 700 kg’dan 200 tona kadar çeşitli kapasitelerde yapılmaktadır. Olanaklar elverdikçe 

büyük kapasiteli vagonlar kullanmaya doğru bir eğilim vardır. Büyük kapasiteli vagon 

kullanılmaya doğru olan eğilimin nedenleri: 
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1- Basitlik 

1.1 Toplam vagon sayısında azalma: belirli miktarlardaki malzemeyi taşımak için daha az 

sayıda vagon gereksinim vardır. İstatiksel olarak yapılan bir çalışmanın sonucunda 1100 adet 

1 tonluk vagonla yapılan taşıma işi 140 adet 6 tonluk vagonla yapılabilmektedir.  

1.2 Organizasyon basitliği: vagon sayısının azalması organizasyonu kolaylaştırmaktadır. 

Az vagon az  sayıda katar ve az sayıda hareket başlangıcı demektir. Bu dolaşımı kolaylaştırır. 

1.3 Vagon yüklemede basitlik: otomatik olarak yükleme sistemleri ile büyük kapasiteli 

vagonlar çok hızlı olarak yükleme yapılabilmektedir.  

1.4 Yol şebekesinde basitlik: katar boyları kısaldığı için bekleme yerleri ve iki katarın 

karşılaştığı makas düzenleri oldukça kısalacaktır. Ayrıca kuyu başı rösetleri de kısalacaktır.  

2- Ekonomiklik 

2.1 İşçilikten kazanç: Sürücü, kancacı ve nezaretçi gibi personel sayısındaki azalma, 

işçilikten kazanç yapma olanağı verir. 

2.2 Enerji masraflarındaki azalma: Bir vagonun bir noktadan dolu olarak hareket edip boş 

olarak aynı noktaya gelmesi için gereken enerji toplamı Eşitlik 67’den bulunur (Akçın, 1988). 

 

  )()21(****1000 kjkNmGRlGmY        (67) 

 

Burada: 

l : Taşıma uzaklığı (m) 

my :Vagondaki faydalı yükün kütlesi (ton) 

β : Ölü ağırlık / Faydalı ağırlık, oranı 

R : Vagonun harekete karşı direnci 

G : Eğim faktörü 

 

Hassas rulmanlı büyük vagonların harekete karşı dirençleri oldukça düşüktür. Diğer yandan 

vagonların faydalı yükü arttıkça β değerleri küçülmektedir. Bu azalmalar faydalı yükün 

taşınması için enerji miktarlarını azaltmaktadır. 

2.3 Bakım harcamalarının azlığı 

2.4 İlk yatırım azlığı: Büyük kapasiteli vagon kullanıldığı için vagon sayısında azalma 

olacaktır. Bu da ilk yatırımda bir azalma demektir. m3
 başına düşen alım fiyatı büyük 

vagonlarda daha azdır.  

2.5 Üretimin artma olasılığı: Büyük vagon kullanılmasıyla taşıma işinden artan işçiler 

üretim çalışmalarına kaydırılabilir. Ayrıca yeni üretim artışları için daha az sayıda vagona 

gereksinim olacaktır.  
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Yukarıda sayılan pek çok avantaja karşılık büyük vagonların yeraltında kullanılması hızlı bir 

seyir takip etmiştir. Bunu kısıtlayan bazı etkenler vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.  

 

1- Geometrik sınırlamalar: 

Kuyu, kafes ve galeri boyutları vagon büyüklüğünü sınırlayan etkenlerdir.  

2- Yükleme zorluğu: 

Büyük bir vagonun kürekle yüklenmesi oldukça zordur. Bu nedenle galeri sürmelerde çoğu 

defa küçük vagonlar tercih edilir. 

3- Doğabilecek kazaların büyüklüğü: 

Özellikle, meyilli yollarda büyük vagon taşımacılığında oluşabilecek kazalarda büyük 

hasarlar beklenmelidir.  

7.5.5. Lokomotifler  

Yeraltı madenciliğinde kullanılan lokomotifleri elektrikli ve dizel lokomotifler olarak iki ana 

grupta toplamak mümkündür. Elektrikli lokomotifler doğru akım motorları ile çalışırlar. 

Elektrik enerjisinin kaynağına bağlı olarak bu tür lokomotifleri, troley ve akülü lokomotifler 

olmak üzere ayırmak mümkündür. Dizel lokomotifler ise, hareket davranımı üzerinde 

belirleyici olan şanzıman türlerine göre; mekanik şanzımanlı ve hidrolik şanzımanlı 

lokomotifler olarak isimlendirilirler (Erdem, 2013). 

 

Elektrikli ve dizel lokomotiflerde anılan güç tanımı farklı farklıdır. Dizel lokomotif için anılan 

güç değeri; bu lokomotifin sağlayabileceği maksimum güçtür. Bundan daha güçlü olması 

mümkün değildir. Elektrikli lokomotifler ise çok kısa süreler için anılan güç değerinin üzerine 

çıkabilirler. Ama bu durumda motor sargıları hızla ısınmaya başlar. Elektrikli lokomotiflerde 

güç; soğuk durumda harekete geçen motorun sargılarında, zararlı seviyede ısınma olmadan bir 

saat süre ile verebileceği maksimum güç değeridir. Bu tür lokomotifler yine sargılarına zarar 

vermeden çok kısa süreler için anılan güç değerinin üzerine çıkabilirler (Erdem, 2013). 

Yeraltı maden işletmelerinde elektrikli lokomotiflerin kullanılması hakkında yönetmelik 

28.5.1997 tarih ve 23002 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır. 

7.5.5.1. Elektrikli Lokomotifler (Troleyler)  

Demiryoluna paralel olarak havadan çekilmiş bir hattan alınan elektrik enerjisi ile çalışırlar. 

Bir lokomotifte doğru akım ile çalışan iki adet motor vardır. Bunlar birbirlerine hem seri hem 
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de paralel olarak bağlanabilmektedir. Hareket başlangıcında motorlar seri olarak bağlı 

bulunurlar, sonradan paralel bağlantı sağlanır. Motorlar kalkışta düşük hız yüksek çekme 

gücü, daha sonra yüksek hız ve düşük çekme gücü sağlanır. 

 

Küçük motorlar toz, nem vs. tesirlerine karşı sıkıca kapalıdır. Orta büyüklükteki motorlar ise 

soğutma gereksinimi bakımından hava akımına açıktır. 100 – 125 HP’den daha büyük güçlü 

motorların soğutulması için vantilatör sistemleri kullanılır. 

 

Doğru akım jeneratörlerden motorlara havai hat yardımıyla aktarılır. Akımın, dönüşü raylarla 

sağlanır. Havai hat teli bakırdandır ve kesiti tesisin büyüklüğüne göre 80 – 180 mm² arasında 

değişir.  Hat ya galeri tavanına asılır ya da yan duvarlara tutturulan özel gerdiricilere asılı 

olarak tutulur. Havai telin ray hattının ortasına gelmesine özen gösterilir. Gerektiği zaman 

akımı kesebilmek için 400 – 500 m aralıkla seksiyonerler (kısımlara ayırıcı, dağıtıcı) konulur. 

 

Devrenin dönüş kolunu ray hattı oluşturur. Bu bakımdan ray bağlantılarının aşırı direnç 

göstermeleri önlenmelidir. Bu nedenle ray bağlantıları kaynakla yapılmalı veya iki ray ucuna 

bakır kablo lehimlenmelidir. Troley hattında gerilim düşüşünün %5’ten fazla olması 

istenilmez. Kıvılcım oluşmasını önlemek için bakır tellerin yaylanabilen seramik veya başka 

tür izolatörlere bağlanması tavsiye edilir. Gazlı ocaklarda kullanıldıklarında genellikle grizu 

oranının % 0,5’i geçmesi istenmez. 

 

Uygulamada lokomotiflerin gücü genellikle 30-40 kW olurken, 70-90 kW gücündeki 

lokomotiflere de rastlanmaktadır. 

 

Akım, telden kollektörler (toplayıcılar) yardımıyla alınır. Toplayıcıların, hareket halinde iken 

telle çok iyi temas etmesi gereklidir. Bu amaçla üç tip toplayıcı kullanılmaktadır.  

- Sırık: Ağaçtan yapılmıştır. Yatay ve düşey eksende belirli bir serbestlikle hareket 

edebilecek şekilde lokomotife bağlanmıştır. İyi izole edilmiş bir kablo yardımıyla akım telden 

alınıp motorlara iletilir. Sırık, bir yay sitemiyle tel üzerine 4 – 6 kg’lık bir kuvvetle 

bastırılmaktadır. Akımı kesmek için telle olan temas kesilir (Şekil 7.76).  

- Pantograf: Orta ve daha büyük güçteki lokomotiflerde akım pantografla sağlanır. 

Mafsallı ve yaylı bir düzenek yardımıyla  havai hatta dikey olarak bir veya daha fazla iletken 

çubuk temas ettirilir. Temas oldukça uzun bir doğru boyunca olmaktadır ve dolayısıyla 

çakışma anında temas sürekli olmaktadır (Şekil 7.77). 
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- Çözülen bobin: “Shuttle – Car”larda kullanılmalarına rağmen bazen lokomotiflerde 

de kullanılmaktadır. Bobine sarılmış kablonun ucuna özel bir kıskaç yardımıyla troleye tespit 

edildikten sonra demiryolu hattı havai hatsız olarak yapılmaktadır (örneğin galeri 

ilerlemelerinde). Kablo, bobin içine yerleştirilen bir motorla sarılmaktadır. 

 

  
Şekil 7.76. Elektrik akımını sırık vasıtasıyla 

alan troley. 

Şekil 7.77. Elektrik akımını pantograf 
vasıtasıyla alan troley. 

 

Doğru akım kaynağı olarak redresörler kullanılmaktadır. Bilhassa cıva buharlı redresörlerin 

yerine kuru redresörler kullanılmasıyla randımanlar ve ekonomiklik artmıştır. 

Emniyet:  

Troley lokomotiflerin emniyetli bir şekilde çalışabilmesi için dört nokta üzerinde durulmalıdır 

(Akçın, 1988).  

1- Grizu: Tonlayıcı ile tel arasında kıvılcım oluşunun önüne geçilmez. Bu nedenle 

grizulu ocaklarda troleyle taşıma yapılması yasaklanmıştır veya sınırlandırılmıştır. Genellikle 

grizu oranının %0,5’i geçmesi istenmez. 

2- Yangın: Yangın tehlikesi de gene kolektörlerle havai hat arasında oluşacak 

kıvılcımdan ileri gelir. Bu nedenle havai hattın yanıcı maddelerden uzağa konulması istenir. 

Raydan çıkma, göçük, havai hattın kopması vd. nedenlerle doğacak tehlikelerinde önlenmesi 

gerekir. bunun için akımı otomatik olarak kesen düzenekler yapılır. 

3- Elektrik çarpması: Bu tehlikeyi önlemek için troley teli koruyucu kılıf içine alınmalı 

ya da oldukça yükseğe konulmalıdır. İşçi giriş ve çıkışında akımın kesilmesi de bir önlemdir. 

4- Kaçak akımlar: Özellikle rayların eklendiği yerlerde dirençler artar ve raydaki akım 

kendisine en yakın iletkenler (hava ve su boruları, kablolar vs.) tarafından alınabilir. Bu tür 

kaçak akımlar önemli tehlikeler doğurur. Ateşlemeye hazır, fakat telleri henüz manyetoya 
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bağlanmamış dinamit kapsülleri bu akımlarla ateşlenebilir. Boru şebekelerinin toprağa temas 

ettiği noktalarda elektroliz olur ve borular delinerek eskir. 

7.5.5.2. Akülü Lokomotifler 

Troleylerin tersine olarak, akülü lokomotifler kendileri için gerekli olan enerji kaynağını da 

beraber taşımaktadır (Şekil 7.78). Bu nedenle, aynı güçteki bir troley lokomotifinden daha 

ağırdırlar. Bir veya iki elektrik motoru çok sayıda akü tarafından beslenmektedir. Aküler asit 

veya alkalin karakterdedirler (Akçın, 1988). 

 

 

 

 

Şekil 7.78. Akülü lokomotif. 

 

Asitli aküler kurşunludur. Çalışmaları, kurşun oksitlerin redüksiyon reaksiyonlarının 

dönüşümlülüğüne bağlıdır. Aküler elemanlardan oluşmaktadır. Bir akü elemanının EMK’sı 

2,1 volttur ve çalışma sırasında 1,8 volttan daha aşağıya düşecek kadar boşalmasına olanak 

verilmemelidir.  

 

Alkali aküler ise, demir – nikel akümülatörlerden oluşur. Bunlarda her bir elemanın EMK’sı 

1,5 volttur. Deşarj sonunda 1,1 volta kadar düşmelerine izin verilir. Alkali akülerin ömürleri 

asitlerin ömründen 2 – 3 kat daha uzundur. Bunun yanında fiyatları da yüksektir. 

 

Bir akünün kapasitesi amper – saat ile ölçülür. Örneğin 400 amper saatlik bir akü demek, o 

aküden 5 saat süreyle 80 amperlik akım alınabilir demektir. Akülerin boşaldıktan sonra şarj 

istasyonlarında şarj edilirler. Şarj işlemi ne hızlı ne de yavaş olmalıdır. Şarj süresi genellikle 8 

saattir. Lokomotif üzerindeki akülerin değiştirilmesi işlemi çok seri yapılabilmektedir. 

Gerilim seçiminde kesin ve açık bir kural yoktur. Genel olarak aşağıdaki gerilimler kabul 

edilmektedir.  
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 20 BG’ne kadar : 40 – 80 volt 

 20 – 40  BG’ne kadar : 80 – 120 volt 

 40 – 60 BG’ne kadar : 120 – 160 volt  

 60 BG’den fazla : 160 – 250 volt 

 

Akülü lokomotifler, çok kısa sürede nominal güçlerinin çok üstünde güçler üretirler. 

Emniyet:  

Akülerden çıkan hidrojen ve oksijen gibi gazlar çok yanıcıdır. Gaz çıkışı özellikle şarj 

sırasında artar. Bu nedenle şarj istasyonlarının çok iyi havalandırılması gerekir. Akülü 

lokomotifler troleylerden daha emniyetlidirler. Çıkış havasında %1 grizu olan ocaklarda 

emniyetli olarak kullanılırlar. 

 

Uygulama: 

Akülerin varlığı nedeniyle ağırdırlar. Her ton başına 3 – 6 BG arasında da güç verebilirler. 

Bununla beraber çok büyük güçlüklerine de rastlanmaktadır. Mont Blanc tünelinin 

açılmasında 250 BG’de akülü bir lokomotif kullanılmıştır. Hızları 10 – 15 m/h civarındadır.  

7.5.5.3. Dizel Lokomotifler 

Kullanılmaya başlandığı 1937’den bu yana çok hızlı bir gelişme göstermiştir ve bugün artık, 

emniyet koşullarının izin verdiği durumlarda diğer lokomotiflerin yerini almışlardır (Şekil 

7.79). Yeraltı şartlarına uyabilecek kuvvetli ve sağlam bir motor gereklidir. Bu nedenle, 

randımanları düşük olmasına karşılık dört zamanlı motorlar kullanılmaktadır. Sayıları 2 – 6 

arasında değişen dikey konumda silindirler vardır. Yüksekliği az olan bir lokomotif istenirse 

silindirler yatay olarak yapılabilmektedir. Silindirlere püskürtülen yakıtın yüksek bir basınca 

(30 – 50 kg/cm²) ulaşması gerekir. Motor, bir pompa bir radyatör ve bir vantilatörden oluşan 

bir su dolaşım sistemiyle soğutulur. Ayrıca, gerekli yerlerin yağlanması için bir yağ dolaşım 

düzeni vardır. 

 

Motora yol verme işlemi; pnömatik, hidrolik veya mekanik olarak gerçekleştirilmektedir. 

Pnömatik yol verme düzeninde; motor üzerinde bulunan bir veya iki tazyikli hava deposundan 

alınan yaklaşık 30 kg/cm
2
 basınçlı hava ile yol verilmektedir. Motor normal yol verme 

düzeninde aynı işlem yağ basıncı ile yapılmaktadır. Mekanik yol vermede ise bir dişli sistemi, 

el ile çevrilen mekanik bir kol yardımıyla büyük bir hız kazanmakta ve bundan sağlanan 
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enerji ile motor harekete geçmektedir. Yakıt olarak motorin (sıvı yakıt) kullanılmaktadır. 

Yakıt tüketimi, motorlara göre beygir gücü başına 160 – 200 gr’dır (Akçın, 1988). 

 

 
 

Şekil 7.79.  Dizel lokomotifler (Yaralı, 2013). 

 
Emniyet: 

Yeraltında dizel lokomotifle taşıma yapılması durumunda yangın tehlikesi, eksoz gazlarından 

zehirlenme ve grizu patlama riski gibi noktaların üzerinde durmak gerekir.  

1-  Yangın Tehlikesi: Böyle bir tehlikenin kaynakları; 

 Yakıtın alev alma noktasının düşük olması 

 Egzoz gazlarının sıcak olması 

 Egzoz borularının fazla ısınması 

olarak sayılabilir. Bunlardan doğacak yangın tehlikelerinin önüne geçmek için çeşitli önlemler 

alınır. 

 

Yakıt, yeraltına özel önlemlerle ve özel araçlarla (sarnıç vagonlarla) indirilir. Yeraltında yakıt 

stoku bulundurulmaz. Sarnıç vagonlar özel odalarda boşaltılır. Egzoz gazı silindirden çıkışta 

500
oC civarında bir sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık silindirden çıkar çıkmaz 70 – 80 ºC’ye 

düşürülmelidir. Bunun için aşağıdaki önlemler alınır. 

 Çıkış kolektörünü su dolaşımıyla soğutmak 

 Çıkan gaza, basınç altında çok ince su püskürtmek 

 Çıkan gazı, su ile dolu bir kapta dinlendirmek 

Modern lokomotiflerde, su püskürtülmesi kesilirse veya kaptaki su seviyesi yeterli değilse 

yakıt akımını durduran otomatik düzenekler vardır. 
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2- Eksoz Gazlarının Zehirleme Tehlikesi: 

Bir dizelden çıkan egzoz gazı; CO, CO2 azot bileşikleri (NO ve NO2), kükürt bileşikleri (SO2 

gibi) ve aldehidler içerir. Bunların, fizyolojik olarak dikkate alınması gereken oranları ve 

verecekleri zararlar aşağıdadır. 

 CO: Çok zehirlidir. %0,03’de baş ağrısı yapar, %0,2’de öldürücüdür. 

 CO2: Zehirli değildir. Ancak, %25 oranında oksijeni azalttığı için öldürücü olabilir. 

 NO: Çok düşük oranlarda bile öldürücüdür. Çok çabuk NO2’e dönüşür. 

 NO2: %0,01’den itibaren nefes yollarını tahriş eder, %0,03’den itibaren öldürücüdür.  

 SO2: %0,015’den itibaren tehlikeli ve % 0,05’de öldürücüdür.  

 Bazı aldehidler, bu arada formol öldürücüdür.  

Silindirden çıkan gazlar soğutmak için su ile dolu bir kapta dinlendirilirken yukarıda sayılan 

gazların pek çoğu (SO2 ve NO2 başta olmak üzere) kaptaki suda erirler ve dolayısıyla büyük 

ölçüde önlenmiş olur. Ancak, CO suda çok az erimektedir. Bunun için CO gazının oranının 

sınırını belirlemek gerekir. motor rölantide çalışırken ve belirli bir kritik güç değerinden daha 

fazla bir güç vermeye zorlanırsa CO oranı artar. Bu durumları önlemek için motor yapısında 

gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Motor çıkışında CO’yu ve CO2’ye dönüştüren katalitik 

oksidasyon sağlama ve yakıta uygun bir madde katmak suretiyle yanmayı artırmak bunlardan 

bazılarıdır.  

3- Grizu Patlama Riski: 

Yeraltında çalışacak lokomotif, ocak koşullarına göre grizulu ortamda çalışmak zorundadır. 

Bunun için lokomotifin grizu patlamasına neden olmayacak bir çalışma şekline ve yapısına 

sahip olması gerekir. Bu yapı motora giren ve çıkan hava yollarına ızgara konularak 

sağlanmaktadır. Izgaralar, 2 mm kalınlıkta ve en az 50 mm genişlikteki metal levhaların en az 

0,8 mm aralıkla dizilmesiyle yapılmaktadır. Böylece, hava, bir alevin dışarıya yayılamayacağı 

kadar incelmiş olur. Izgaralar kolay tıkanırlar ve çok kolay değiştirildikleri için bu bir engel 

sayılmaz. Bir ızgaradan diğerine giden dolaşım yolları olası grizu patlamasına dayanabilecek 

sağlamlıkta yapılmaktadır. Bütün bunlara ek olarak ocak havasındaki grizu oranı %1’i 

bulursa, dizel lokomotif grizu oranı düşünceye kadar durdurulur. 

 

Uygulama: 

Birkaç BG’den 470 BG’ye kadar çeşitli büyüklüklerde yapılmaktadırlar. Ton başına 6 – 8 BG 

verebilirler. Hızları 15 km/h ve daha yukarı çıkabilmektedir. 
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7.5.6. Lokomotif Seçimi 

Bir ocakta ne tip lokomotif kullanılabileceği birçok etkene bağlı olarak tespit edilir. Böyle bir 

seçime kıstas olabilecek veya onu sınırlayabilecek noktalar sıralanmıştır (Akçın, 1988; Yaralı, 

2013).  

1- Geometrik Sınırlamalar: Lokomotif yeraltına indirileceğine göre her şeyden 

önce kuyu ve kafesin boyutları böyle bir taşımaya olanak vermelidir. Ayrıca, galeri 

kesitlerinin ve bu galerilerde kurulan kurbaların lokomotifin boyutlarına uygun olması 

gerekir.  

2- Güç ve Kanca Kuvveti: Bir lokomotif ne kadar güçlü olursa olsun, kanca 

kuvveti ray ile lokomotif tekerlekleri arasındaki sürtünme kuvvetine bağlıdır. Buna göre bir 

lokomotifin verebileceği maksimum kanca kuvveti genellikle lokomotif ağırlığının 1/4 veya 

1/5’i kadar olmaktadır. 

3-  Emniyet: Burada, sınırlayıcı etken genellikle grizu oranıdır.  

Genel olarak; 

 Troley Lokomotifler : sadece temiz hava yollarında 

 Dizel Lokomotifler : grizu oranının %1’i geçmediği yollarda  (%1,25) 

 Akülü Lokomotifler : grizu oranının %1’i geçmediği yollarda 

 T.H Lokomotifler : grizu oranının %2’yi geçmediği yollarda kullanılırlar. 

4- Ekonomik Etkenler: Ekonomik bir kıyaslama için ilk yatırım masrafları, işçilik, 

yedek parça ve enerji tüketimi gibi kıstasları kullanmak gerekmektedir. İstatistiksel olarak 

yapılan çalışmalara göre en fazla kullanılan lokomotif dizel lokomotiftir. Bu nedenle yukarıda 

verilen kıstaslara göre dizeller için ne masraf yapıldığı verilip sonra diğer lokomotiflerin aynı 

kıstas bölümüne giren masrafları karşılaştırılmıştır. Buna göre, bir dizel lokomotifin masraf 

dağılışı aşağıdaki gibidir (Akçın, 1988). 

İlk yatırım : %27 

İşçilik  : %42 

Yedek parça : %12 

Enerji  : %19 

Toplam  : %100 

 İlk yatırım masrafları: Buna, lokomotifle birlikte tüm yardım tesislerin 

(kompresör, havai hat, redresör, şarj istasyonu vb.) değerleri de katılmıştır. Amortisman süresi 

10 yıl alınabilir. Buna göre ilk yatırım masraflarının göreceli dağılımı Çizelge 7.11’de 

gösterilmiştir.   
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  İşçilik masrafları: Sürücü, nezaretçi ve bakım personeli için ödenen 

ücretlerden ibarettir (Çizelge 7.11).  

  Yedek parça masrafları: Dizel ve akülü lokomotiflerde oldukça yüksektir.   

  Enerji tüketimi: Beygir gücü başına düşen enerji tüketimi göz önüne alınarak 

bir sıralama yapılırsa dizel lokomotiflerininki bir birim alınıp göreceli bir kıyaslama yapılırsa 

Çizelge 7.11’de gösterilen durum söz konusu olmaktadır (Akçın, 1988). 

 Genel durum: İlk yatırım, işçilik, yedek parça ve enerji masrafları Buraya 

kadar alınan sonuçlar Çizelge 7.12’de bir tablo halinde gösterirsek; 

 

Çizelge 7.11. Lokomotiflerin ekonomik bakımdan karşılaştırılması (Akçın, 1988). 

 İlk yatırım 
masrafları 

İşçilik 
masrafları 

Enerji tüketimi 
 

Dizel 
Lokomotifler 

1 1 180 

gram/BG 

1 

Troley 
Lokomotifler 

1,5 0,9 0,8 

kWh/BG 

0,3 

Akülü 
Lokomotifler 

2,4 0,9 0,8 

kWh/BG 

0,3 

Basınçlı hava 
Lokomotifler 

2,4 0,9 8,0 

kWh/BG 

3 

 

Çizelge 7.12. Lokomotiflerin masraf bakımdan karşılaştırılması (Akçın, 1988). 

               Masraf Dizel Troley Akülü Basınçlı hava 

İlk yatırım (%) 27 41 64 64 

İşçilik (%) 42 38 38 38 

Yedek Parça (%) 12 5 15 7 

Enerji (%) 19 6 6 57 

Toplam (%) 100 90 121 166 

 

Çizelge 7.12’den görülebileceği gibi en ekonomik lokomotif troley lokomotiftir. Ancak. 

dizellerle arasındaki fark çok fazla değildir. Basınçlı hava ile çalışan lokomotifler ise 

ekonomik bakımdan ele alındığında artık terk edilmelidir ve bugün için terk edilmişlerdir.  
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7.5.7. Lokomotif Taşımacılığının Organizasyonu 

Organizasyonda amaç. ocağın taşıma projesine göre kurulan taşıma şebekesinden en uygun 

şekilde yararlanmaktır. Organizasyon eldeki verilere ve tayin edilen hedeflere göre yapılır.  

 

Eldeki veriler: 

 

 Kullanılan vagon ve lokomotiflerin özellikleri ve sayıları 

 Çıkartma kuyusu olanakları 

 Üretim yerleri ve yükleme istasyonlarının özellikleri 

Tayin edilen hedefleri: 

 Her lokomotifin takip edeceği yol 

 Her lokomotifin çekeceği vagon sayısı 

 Diğer vagonların bekleme yerleri ve miktarları 

 

Bu problemin çözümünü sınırlayan etkenler vardır. Bundan başka bazı etkenlerin değerlerinin 

şahsi kabullere dayanması birden fazla çözümün var olduğu sonucunu doğurmaktadır. Çözüm 

için eldeki verileri ve kısıtlayıcı etkenleri çok iyi belirlemek gerekmektedir. 

 

7.5.7.1. Veriler 

1- Vagon sayısı: Bu sayıya taşımada kullanılan ve kullanılmayan tüm vagonlarla, 

malzeme vagonları dahildir. 

2- Lokomotif sayısı: Bu sayıya da kullanılan tamirdeki veya yedek lokomotiflerin hepsi 

katılmalıdır. 

3- Kuyu olanakları: Daha önce de belirlendiği gibi kuyuda hareket hemen hemen standart 

bir karakterdedir. Belirli bir sürede çıkartılacak malzeme miktarı belirlidir. Personel iniş – 

çıkışı, malzeme taşınması, halat ve kuyu bakımları, yemek araları gibi uğraşlar kuyudan 

malzeme çıkışını etkiler. Bunun için iyi bir zaman etüdü ile kuyunun çıkartma 

karakteristiğinin tayin edilmesi gerekmektedir. 

4- Üretim değişimi: Çeşitli noktalardan üretilen malzeme yükleme istasyonlarına 

taşınmakta ve oradan da vagonlarla kuyu dibine veya dışarıya aktarılmaktadır. Her yükleme 

noktasına gelen malzeme ve giden malzeme bir grafikle karakterize edilmelidir. Üretim 

vardiya içinde değişik akım gösterilecektir. 
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Üretim yapılan yerde tüm vardiya (6 – 7 saat) dağılan ve üniform olmayan bir malzeme 

akışına karşılık kuyuda hemen hemen sabit debili bir çıkartma vardır. Bu iki uç arasında 

uyumu sağlamak taşıma organizasyonunun en zor yanıdır.  

7.5.7.2. Sınırlamalar 

1- Emniyet nedeniyle sınırlama: maksimum hız, durma uzaklığı vs. gibi nizamnamelerde 

yazılı olan hususlar ve emniyet mühendisinin talimatları lokomotiflerin kullanımını sınırlar. 

İşçi giriş – çıkışında troley hattındaki akımın kesilmesi veya dizel lokomotiflerin yüksek 

hızlarda fazla duman çıkarması bu sınırlamalardandır. 

2- Teknik sınırlamalar: Bu tür sınırlamalar 4 grupta ele alınabilir.  

a) Patinaj sınırı: Bu durum katarın ilk harekete başladığı durum için önemlidir. Daha 

önce de belirtildiği gibi lokomotifin kanca kuvveti tekerleklerle ray arasındaki sürtünme 

kuvveti ile sınırlıdır. Yolun eğimi dolular lehine düşünülmelidir. 

b) Hız ve lokomotif göçünden dolayı sınırlama: Bu sınırlamada daha önceki 

bağıntılardan görüleceği gibi lokomotif belirli bir hızla hareket ederken (yani ivme sıfırken) 

belirli sayıda vagonu çekebilir. 

c) Bir lokomotifin çalışma süresinin ancak %75–%85’inden yararlanılabilmektedir. Yakıt 

ikmali istasyonlara giriş – çıkış ve yollarda birbirlerini bekleme zorunluluğu bu sınırlamaların 

başlıca nedenleridir. Bir lokomotifin sefer süresi (gidiş – geliş) t ise o lokomotifin bir 

vardiyada yapabileceği sefer sayısı 480/t * 0,85 olmaktadır.  

d) İstasyonlarda bekleyecek katar uzunluğu: Bir lokomotif çektiği katarı bir istasyona 

sığdırabilmelidir. 

7.5.7.3. Taşıma İşinin Cinsi ve Şekli 

Bir taşıma işinin cinsi ve şekli önemli bir etkendir. Bunların seçimi ve değiştirilmesi taşıma 

organizasyonunu yapan kişiye aittir. 

7.5.7.3.1. Taşıma İşinin Cinsi 

Belirli yükleme noktalarından hareket eden katarlar kuyu dibine farklı biçimlerde 

ulaştırılabilirler. 

Yıldız Taşımacılık: Yükleme noktasından (Y1. Y2. Y3.….Yn) dolu katarı alan bir lokomotif 

onu doğrudan doğruya kuyuya götürürse bu yıldız taşımacılıktır. Dönüşte de aynı şey boş 

vagonlar için yapılmaktadır (Şekil 7.80). Bu cins taşımacılığın en büyük sakıncası katarların 



Temel Madencilik Bilgileri 

590 

 

yollarda birbirleriyle karşılaşması ve uzun bekleme zamanlarının olmasıdır. Bunun için 

yollardaki işaret sistemlerinin çok iyi düzenlenmiş olması gerekir. 

 

 
Şekil 7.80. Yıldız taşımacılık. 

 

Mekik Taşımacılık: Bu sistemde her kavşakta bir değiştirme istasyonu yapılmıştır (Şekil 

7.81). Her lokomotif işin önemine göre bir veya daha fazla yükleme noktası arasında 

görevlendirilmiştir. Lokomotif yükleme noktasından aldığı doluları değiştirme istasyonuna 

bırakır ve oradan boşları alıp yine yükleme noktasına getirir. Bu sistem her kesimde bir 

lokomotif varsa emniyetli olmaktadır. İşaretleme işlemi oldukça basitleşmiştir. En önemli 

sakıncası işaretleme istasyonlarında çok sayıda vagon hareketsiz olarak beklemektedir.  

 

 

Şekil 7.81. Mekik taşımacılık. 

 

Karışık Taşımacılık: Bu tür taşımacılık ilk ikisinin karışımıdır. Örneğin Şekil 7.81’daki 2 

- 3 ve 5 – 6 istasyonlarının kaldırılması gibi (Şekil 7.82). 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

591 

 

 

Şekil 7.82. Karışık taşımacılık. 

7.5.7.3.2. Taşıma İşinin Şekli 

Eğer üretim akışı muntazam olsaydı, sabit sayıda vagonu olan konvoylar belirli zamanlarda 

hareket ettirilerek taşıma işlerini düzenlemek kolay olurdu. Böyle bir durumun olmayışı 

taşıma işinin düzenlenmesini üç şekilde yapmayı gerektirmektedir.  

1- Kapasite taşımacılığı: Bir lokomotifin kaç vagonu çekebileceği önceden 

belirlenmiştir. Buna göre bir sürücü lokomotifin çekeceği sayıda vagon dolmadan yükleme 

noktasından ayrılmamaktadır. Bu tür taşımacılık mekik taşımacılık için çok uygundur.  

2- Tarifeye bağlı taşımacılık: Bu tür taşımada her katarın hareket zamanı önceden 

bellidir. Sürücü lokomotifin kapasitesinin üstüne çıkmamak koşulu ile hareket zamanı geldiği 

zaman ne kadar vagon varsa onu alıp götürecek şekilde lokomotif harekete geçer. Tarifeye iyi 

düzenlenmiş ise katarlar birbirleri peşi sıra kuyu dibine ulaşmaktadır. Lokomotif ne kadar 

dolu götürmüşse o kadar boş getirmelidir.  

3- İşaretleme taşıma işinin düzenlenmesi: Bu sistemle taşımada büyük bir serbestlik 

vardır. Ne katardaki vagon sayısı ne de hareket zamanı önceden tespit edilmemiştir. Kuyuya 

yakın bir merkezde kuyu üretim yerleri ve yükleme istasyonlarının durumu ve taşıma işlerinin 

tümüne ait bilgiler toplanır. Bu merkez ocağın her yeri ile çok iyi haberleşebilmektedir. 

Üretimin durumuna göre ve diğer çalışmalara göre katarların uzunlukları ve hareket zamanları 

hemen o anda tayin edilir ve taşıma düzenlenir. Lokomotif sürücüleri ile iletişim kurmak için 

telsizlerden yararlanılır. Haberleşme olanaklarına ve merkezdeki yöneticilerin yeteneklerine 

bağlı olarak taşıma işleri yürütülür. Randıman bunlara bağlıdır. Lokomotif taşımacılığı bu 

verilere ve sınırlamalara göre yapılmaktadır.  

7.5.8. Lokomotif Taşımacılığındaki Gelişmeler 

Bu gelişmeler daha çok taşımanın organize edilmesi yönündedir. Bugün artık taşıma işlerinin 

organizasyonu bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Bu yönde gelişmeler aşağıdaki gibidir.  
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 Yarı otomatik sistemler 

 Tam otomatik sistemler 

 Bilgisayar kontrollü taşıma sistemleri 

 

Birinci sistemde. lokomotife ve yola elektronik komut alıcı ve vericiler yerleştirilmiştir. 

Ayrıca lokomotif ve yoldan aldığı komutları değerlendiren bir değerlendirme ve düzenleme 

merkezi mevcuttur. Katar bir hatta girmeden önce lokomotiften gönderilen sinyallerle yolun 

durumu öğrenilir, alınan optik sinyallere göre ya beklenir ya da harekete geçilir. Bu sistemde 

makaslar otomatik olarak açılıp kapanır. 

 

İkinci sistem tam otomatiktir ve oldukça karmaşık devrelerden oluşmaktadır. Lokomotifler 

otomatiktir ve antenleri ile kumanda merkezinden emir alırlar. Demiryolu şebekesi 250 – 

1500 m aralıklara bloklara ayrılmıştır. Bir bölüme yerleştirilen dingil (aks) sayıcıları bloka 

giren ve çıkan vagonları saymaktadır. Bu sistem kanca kesme olayını kontrol altına almak 

içindir. Lokomotiflerden ve yoldan alınan sinyaller katar kontrol merkezinde değerlendirilir. 

Dingil sayıcılardan gelen sinyallere göre yolların durumu belirlenip katarlara yol verilir. Her 

bloktaki vagon sayısı kontrol tablosunda görülmektedir. Kontrol merkezinde tüm taşıma ağını 

gösteren bir şema mevcuttur. Lokomotif sürücüleri ve yükleme – boşaltma istasyonlarındaki 

görevlileri merkezle her an konuşabilme olanağına sahiptir. Yükleme ve boşaltma 

istasyonlarında vagonlar otomatik olarak dolaşmaktadır. 

 

Üçüncü sistemde; tüm ocaktan gelecek verilere göre taşıma şebekesini kendiliğinden en 

uygun kararlar vererek yönetecek bir merkez mevcuttur. Bu sistemde, sistemin analizi 

yapılmakta ve sisteme uygun bir “bilgisayar” seçilmektedir. Sonra, üretim noktaları, bantları, 

silolar, yükleme istasyonları vs. yerlerden katar kontrol merkezine veri toplayan ve ileten 

devreler yerleştirilmektedir. Daha sonra da hareket halindeki katarların bulundukları yerlerin 

her an izlenmesi ve katara en uygun yolun gösterilmesi sağlanmaktadır. Sistem belirli bir süre 

denendikten sonra kontrol merkezi tamamen bilgisayar tarafından yönetilir. Bu sistemde 

amaç; lokomotif ve vagon sayısının azaltılması, lokomotif sefer sayısı ve çıkartma kuyusunun 

kapasitesinin arttırılması, üretim yerlerindeki çalışmaların verimli hale getirilmesi ve katar 

kontrol merkezindeki personelin devre dışı bırakılmasıdır. 

7.5.9. Demiryolu Nakliyatına Ait Hesaplamalar 

Bir vagonu hareket ettirmek için gerekli kuvveti tayin eden bir çok etken vardır. Herhangi bir 

lokomotiften sağlanacak çekme kuvveti bu etkenlerin oluşturduğu kuvveti ve lokomotifin 
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kendini hareket ettirmek için gerekli kuvveti karşılamak zorundadır. Lokomotifin motorundan 

tekerleklere verilen tork sonucu tekerlekler ray üzerinde dönmeye başlar ve bu esnada 

lokomotifin ağırlığı ve ray – tekerlek arası sürtünme nedeniyle belirli bir çekme kuvveti 

oluşur (Şekil 7.83). Bu kuvvet hem lokomotifi hem de peşinde takılı olan katarı harekete 

geçirir.  

 

Şekil 7.83. Lokomotifin tekerleğinde kuvvet aktarımı. 

 

Kütlesi ML olan bir lokomotifin oluşturabileceği çekme kuvveti Eşitlik 68’den bulunur. 

 

)(** kNgMF L       (68) 

 

Burada; 

ML : Lokomotifin kütlesi (kN) 

 : Ray – tekerlek arası sürtünme katsayısı (adezyon katsayısı) 

g : Yerçekimi ivmesi 

F : Lokomotifin çekme kuvveti (kN) 

 

Sürtünme katsayısının değeri 0,20 – 0,25 civarındadır. Fakat frenleme sırasında 0,16’ya kadar 

düşer. Hatta patinaj anında (kayma anında) k = 0,075 – 0,08 civarına düşmektedir. Çekme 

kuvvetini bulduktan sonra şimdi bu kuvvetin üstesinde gelmesi gereken dirençleri bulalım. 

 

1- Sürtünme Direnci (R) : 

Bu direnç tekerlek yataklarındaki sürtünme sonucu oluşur. Vagon veya lokomotifin harekete 

karşı direnci olarak ta ifade edilir. Bu direnci yenmek için gerekli kuvvet F1 lokomotif ve 

vagonun toplam kütlesine M’e bağlı olarak Eşitlik 69’dan bulunur. 

 

)(**1 kNRgMF       (69) 
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Burada; 

M : Lokomotif ve katardaki vagonların toplam kütlesi (M = ML + MK) 

R : Vagon veya lokomotifin harekete karşı direncidir. 

MK : Katarın kütlesi (ton). (MK= n* MD) 

MD     : Dolu bir vagonun kütlesi (ton). (MD= MB+MY) 

n : Katardaki vagon sayısı 

MB : Boş vagonun kütlesi (ton) 

MY : Vagondaki faydalı yükün kütlesi (ton) 

 

R’nin değeri lokomotif ve katar için kalkışla 0,01 civarındadır. Fakat harekete geçtikten sonra 

0,0025’e kadar düşer. 

 

2- Eğim Direnci (G):  

Bu direnç. ağırlığın aşağı doğru olan bileşenidir (Şekil 7.84). Bu bileşen Eşitlik 70 bağıntısı 

ile tanımlanabilir. 

 

Şekil 7.84. Eğimli bir yoldaki katar. 

 

)(sin**2 kNgMF       (70) 

 

sin  = G. eğim etkeni olarak tanımlanabilir. Bu durumda eğim direnci için gerekli kuvvet 

Eşitlik 71 ile bulunur. 

 

)(**2 kNGgMF     (71) 

 

Şekil 7.85’den de görülebileceği gibi eğime dik bir M*g*cos  normal kuvvet oluşmaktadır. 

Fakat lokomotif taşımacılığında eğim oldukça küçük olduğu için cos ’nın değeri 1’e çok 

yakındır. Bu nedenle, sürtünme direncini hesaplarken toplam ağırlık M*g değerini almamız 

hatalı değildir. 
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3- Atalet Direnci (A veya Ar): 
Bu direnç. katar hızlanırken veya dururken oluşur. Bu direncin de lokomotifin çekme kuvveti 

tarafından karşılanması gerekir. Bir katar ve lokomotifin toplam kütlesi M, ivme a ise bu 

kuvvet M*a’dır. Tekerlekler ve diğer dönen parçaların atalet momenti için gerekli toplam 

kuvvet ihtiyacı ME*a’dır. Burada ME toplam eşdeğer atalettir ve Eşitlik 72’den bulunur. 

 

)(
2

2

ton
r

k
MMM WE     (72) 

 

Burada; 

MW :Tekerleklerin toplam kütlesi (ton) 

k : Gyration yarıçapı (m) 

r : Tekerlek yarıçapı (m) 

 

bu tanımlamadan sonra bu atalet kuvveti çok bilinen şekli ile Eşitlik 72 düzenlendiğinde 

Eşitlik 73 elde edilir. 

 

)
*

*
(*

gM

aM
gM E    (73) 

 

aynı kütleler, tüm direnç katsayıları için kullanılabilmektedir. Sonuç olarak hızlanma (ivmeli 

hareket) direnci katsayısı için Eşitlik 74 kullanılır. 

 

)
*

*
(

gM

aM
A E    (74) 

 Eğer ME/M oranının 1,05 civarında olduğu kabul edilirse Eşitlik 75 yazılabilir. 

 

g

a
A *05,1    (75) 

 

Bu durumda atalet için gerekli kuvvet Eşitlik 76’daki şeklini alır. 

 

)(**3 kNAgMF     (76) 

 

Sonuç olarak, kütlesi ML olan bir lokomotifin kütlesi MK olan bir katarı çekmesi durumunda 

Eşitlik 77 yazılabilir.  
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AgMMRgMMRgMMgMT KLKLKLL **)(**)(**)(**         (77) 

 

)(**)(** GARgMMgM KLL                                                                     (78)

  

Eşitlik 78’deki bağıntıya kayma – sürtünme (patinaj sınırı) bağıntısı denilir ve en genel 

şekliyle aşağıdaki gibi yazılabilir (Eşitlik 79). 

 

 )(**))((** GARgMMnMgM YBLL        (79) 

 

Örnek Çözüm I 

 

Kütlesi 10 ton olan bir lokomotifin 1/100 eğimli bir yolda eğim yukarı 0,045 m/s2
 bir ivme ile 

çekilebileceği (ilk hareket) katar büyüklüğü nedir? (Şekil 7.85,  = 0,2 ve R = 0,01).  

 

Şekil 7.85. Örnek çözüm I’in şeması. 

Çözüm: 

)GAR(*g*)MM(*g*M KLL   












 1

)( GAR
MM LK


 

ML = 10 ton    = 0,2   R = 0,01      G = 1/100 = 0,01 

00482,0
81,9

045,0*05,1
*05,1 

g

a
A  

)(5,701
)00482,001,001,0(

2,0
10 tonM K 











     bulunur. 

 
Örnek Çözüm II 

Kütlesi 10 ton olan bir lokomotif 1/100 eğimli yolda meyil aşağı giderken durmak için frene 

basıyor (Şekil 7.86). 16 km/h (4,44 km/s) hızla gitmekte olan katarın frene bastıktan sonra 60 
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m mesafede durması isteniyor. Lokomotifin freni düzenindeki bir arıza nedeniyle frene 

basıldıktan sonra 3 s sonra frenler tutmaya başlıyor. Frenleme anına Rr = 0,0025 ve r = 0,16 

olduğuna göre katarın maksimum kütlesini bulunuz? 

 

 

Şekil 7.86. Örnek çözüm II’in şeması. 

 

Çözüm: Frendeki gecikme nedeniyle frene basıldıktan sonra katar 

3* 4,44 = 13,32 

yol alır. Bu durumda durma mesafesi 

60 – 13,32 = 46,68 m’ye iner. 

t
VV

s o *
2

)( 
  

bağıntısından durma zamanı bulunabilir. 

t*
2

44,4
68,46   

t = 21 s 

Buna göre ivme 

2/211,0
21

44,4
sm

t

V
a   

Buradan atalet direnci katsayısı 

0225,0
81,9

211,0
*05,1 Ar  

)(**)(** rrKLL RGAgMMgM   












 1

)( rr

r
LK

RGA
MM


 

ML = 10 ton      r = 0,16     R = 0,0025 ve Ar = 0,0225 
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)(3,431
)0025,001,00225,0(

16,0
10 tonM K 











  

Bu koşullarda katarın güvenli olarak çalışabilmesi için katarın toplam kütlesi en az 43,3 ton 

olmalıdır. 

 

7.5.9.1. İdeal Eğim 

Bir lokomotifin doluları ve boşları taşınırken eşit çekme kuvvetini vermesi ve motordan eşit 

güç harcanması istenir (Şekil 7.87). Çekme kuvvetindeki bu dengelenme ancak eğim 

değişikliği ile sağlanabilir. Bu durum oluşturan eğim de “İdeal Eğim” denir. 

 

 

Şekil 7.87. İdeal eğim koşulları. 

 

İstenilen F ve Fı
 olmasıdır. g’yi sadeleştirerek Eşitlik 80 bağıntısı yazılabilir. Buradan: ideal 

eğim Eşitlik 81’den bulunur. 

 

GnMRnMGMRMGnMRnMGMRM BBLLDDLL       (81) 

 

)MM(nM2

)MM(n*R
G

BDL

BD




      (82) 

 

Bu eğim genellikle 1/400 civarındadır. Eşitlik 82 vagon sayısının bulunmasında da 

kullanabiliriz (Eşitlik 83). 

 

G)MM(R)MM(

GM2
n

BDBD

L


      (83) 
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Bu eşitliğin bir çözümünün olabilmesi için paydanın pozitif olması gerekir. Negatif veya 

sıfırsa lokomotifin katarı çekmesi mümkün değildir. 

 

7.5.9.2. En Uygun Eğim 

 

Her hangi bir büyüklükteki katarın çekilmesinde lokomotiften tam verimin elde edilebileceği 

ve bir ani fren yapma durumunda katarın güvenli olarak durabileceği eğimi “En Uygun Eğim 

(Optimum Eğim)” denilir. Burada belirli bir hız değerinde katarın durma mesafesi önemlidir. 

Bu eğim değeri 1/200 – 1/400 arasındadır ve dolu katarlar için önemlidir (Şekil 7.88). Eşitlik 

18 en uygun eğim durumuna göre düzenlendiğinde; 

 

  

Şekil 7.88. En uygun eğim koşulları. 

 

)(**)(** GARgnMMgM DLL     (79) 

ve 












 1

)( GAR
MnM LD


  

frenleme için 

)(**)(** rrDLrL RGAgnMMgM    

ve 












 1

)( rr

r
LD

RGA
MnM


  

yazılabilir. Katarların kütleleri eşit olduğuna göre 

)()( rr

r

RGAGAR 





  

ve buradan da en uygun eğim için Eşitlik 84 elde edilir. 
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r

rrr RARA
G









)()( (
     (84) 

 

Örnek Çözüm III 

Boş kütlesi 2 ton kapasitesi 3 ton vagonlardan oluşan bir katarın kütlesi 20 ton olan bir 

lokomotif tarafından çekilmek isteniyor. Vagon ve lokomotif için R = 0,011 olduğuna göre 

taşıma olabilmesi için eğimin en az ne olması gerekir. Ayrıca eğer eğim 1/345 olursa kaç 

vagon çekebilir? 

 

Çözüm: Dolu ve boşların taşınması düşünülerek 

GMMRMM BDBD )()(  ’nin sağlanması gerekir. 

MD = 2+3 = 5 ton ve R = 0,011 olduğuna göre 

)(

)(

BD

BD

MM

RMM
G




  

)25(

011,0*)25(




G  

G < 0,00471 = 1/212’dir. 

 

Çekme eşitliğinden  

Vagon sayısı = 
G)MM(R)MM(

GM2
n

BDBD

L


  

 

G = 1/345 = 0,0029  R = 0,011  MD – MB = 3 ton     MD + MB = 7 ton 

 

12,9
0029,0*7011,0*3

0029,0*20*2



n  

n = 9 vagon çekebilir. 

 

Örnek Çözüm IV 

Dolu kütlesi 7,5 ton olan vagonlarla oluşturulan bir katar 25 tonluk bir lokomotifle 1/225 

eğimli bir yolda eğim aşağı çekilmektedir. Frenleme sırasında r= 0,15   Rr = 0,0025 olduğuna 

göre. 4,45 m/s hızındaki katarın 47 m mesafede durabilmesi için katarda kaç vagon bulunması 

gerekir.  = 0,075’e düşerse katar ne kadarlık mesafede durabilir? 
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Çözüm: 

 

 














 1
)RGA(

MM
rr

r

LK
 

ML = 25 ton  G = 1/225 = 0,00444  Rr = 0,0025 ve r = 0,15 

2
22

/21,0
47*2

45,4

*2
sm

s

V
a o

r   

0225,0
81,9

21,0*05,1
rA  

Lokomotif meyil aşağı kaymaya başlarsa 

 

 

 

1391
)02444,0(

16,0
.25 








KM  

Vagon sayısı = 139 / 7,5 = 18 vagon 

)(**)
05,1

(** rrK
r

kL RGAgM
A

GgM   

)0025,000444,0(*5,7*18)
05,1

00444,0075,0.(25  r
r A

A
 

Ar = 0,00946 

2/0885,0
05,1

00946,0*81,9
smar   
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Hareket denklemlerinden alınan yol 

m
a

V
s

r

o 112
0885,0*2

45,4

*2

22

 ’lik bir mesafede durur.  

7.5.10. Taşıma İçin Gerekli Enerji 

Ray üzerinde taşımada bir kıyaslama unsuru olarak “Faydalı Ton Kilometre (FTK)” deyimi 

kullanılır. Bu 1 ton faydalı yükün bir kilometre uzaklığa taşınması için gerekli iş miktarıdır. 

 

Boş bir vagon 1 km hareketi için yapılan iş 

)(1000*)(** kjGRgM B     (85) 

 

Aynı vagonun dolu olarak 1 km hareketi için yapılan iş  

)(1000*)(**)( kjGRgMM BY     (86) 

 

bağıntısı ile bulunabilir. Bu durumda MY faydalı yükünün taşınması için yapılan toplam iş 

 

)(1000*)(**)()(** kjGRgMMGRgM BYB     (87) 

 

olup, bu da 

 

)(1000*)*)**2*(* kjMGRMRMg YBY     (88) 

 

haline getirilebilir. Bu toplam işin 1 ton faydalı yüke düşen payını bulmak için bu eşitliği MY 

ile bölecek olursak; 

 

  )(*)21(*1000* kjGRgFTK      (89) 

 

eşitliği elde edilir. Burada. β = MB / MY’yi ifade etmektedir. Eşitlik 88, β’ya R ve G’ye 

bağlıdır. Özellikle G’nin değeri arttıkça FTK azalmaktadır. 

 

Örnek Çözüm V 

 

Bir kömür ocağında kütlesi 8 ton ve gücü 60 kW olan bir lokomotifle taşımacılık 

yapılmaktadır. µ = 0,2; RL = 0,01 yolun eğimi 1/200 doluların lehinedir. Ocakta iki tip vagon 

kullanılabilmektedir. İvme 0,06 m/s2, kömürün yoğunluğu ρk = 0,85 ton/m
3’dür. 
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 1. Tip Vagon 2. Tip Vagon 

Hacmi (lt) 1100 3500 

Kütlesi (kg) 720 1560 

R 0,012 0,01 

 

a) Her iki vagonla maksimum kaçar vagonluk katar oluşturulabilir? 

b) Hangi vagon ile taşıma daha ekonomiktir? 

c) Lokomotif. bu katarla maksimum ne kadar hız yapabilir? 

 

Çözüm: 

a) 0064,0
81,9

06,0*05,1
*05.1 

g

a
A  

 
1.Tip 

)(*)(*)(**** GRAgMMnGRAgMgM VYBLLL   

8*9,81*0,2 = 8*9,81(0,01+0,0064-0,005)+n*9,81(1,1*0,85+0,72)*(0,012+0,0064-0,005) 

n=15,696 = 0,895 + n*0,2175 

n = 68,05 = 68 vagon 

 

2.Tip 

15,696 = 0,895+n*(3,50*0,85+1,56)*9,81(0,01+0,0064-0,005) 

n = 29,19 = 29 vagon 

 

b)  FTK (Faydalı Ton Kilometre) 
 )GR*)21(*1000*gFTK1   

kjFTK 97,249005,0012,0*)
935,0

72,0
21(*1000*81,9 








  

kjFTK 93,151005,001,0*)
975,2

56,1
21(*1000*81,92 








  

 

2.Tip vagon ile taşıma yapmak % 64,5 daha ekonomiktir. 

c) Bir lokomotifin gücü; 

 

WL = ML *g* *V/  bağıntısı ile kW olarak bulunabilir. 
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Bilindiği gibi; ML*g*  lokomotifin kW olarak çekme kuvvetidir. 

 

)(*)()(*** GARgMMnGARgMgM VYBLLL   

 

yazılabilmektedir. Burada, katarın maksimum hızları istenildiğinde göre atalet direncini A; 

yenildiği için bağıntıda kullanmadan işlem yapmamız gerekir.  

 

1.Tip 
   V/)(*)()(* V/**g* ML GRgMMnGRgM VYBLL   

60 = [8*9,81(0,01-0,005)+68(1,1*0,85+0,72)*9,81(0,012-0,05)]*V/0,8 

V = 6 m/s 

 

2.Tip 
60 = [8*9,81(0,01-0,005)+29*9,81(3,5*0,85+1,56)(0,01-0,005)]V/0,8 

V = 7 m/s  

hız yapabilirler. 

7.5.11. Tek Raylı Nakliyat  (Monoray) Sistemi  

Monoray, adından da anlaşılacağı haliyle vagonlar mono yani tek bir adet ray üzerinde veya 

altında asılı şekilde gidiş ya da geliş istikametinde hareket ederler. Tek raylı sistem 1920'li 

yıllardan beri bilinmesine rağmen, yeraltında geniş kullanımı 1960'lardan sonraya rastlayan 

bir nakliyat sistemidir. Sistem basittir. Tavan tahkimatına asılı bir ray ve rayın flanşları 

üzerinde hareket eden tekerlekler sistemin esasını oluşturmaktadır (Şekil 7.89). Bu 

tekerleklere vagon veya benzeri çeşitli taşıma araçları bağlanır ve sistem raya asılı vaziyette 

bulunur. Araçların çekilme işlemi halatla veya akülü (Şekil 7.89a) ve dizel (Şekil 7.89b) 

tahrik üniteleri kullanılarak yapılmaktadır (Erdem, 2013). 

 

Hatta özel raylar ile 30º’ye kadar  varan eğimli galerilerde  dizel tahrikli monoraylar başarıyla 

kullanılmaktadır (Şimşir vd., 2013). Bu taşıma sistemiyle insan ve malzeme ocak içinde 

rahatlıkla ve hızlı bir şekilde taşınabilmektedir (Şekil 7.90). 
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                                              a) akülü monoray b) dizel tahrikli monoray 

Şekil 7.89. Tek raylı nakliyat (monoray) sistemi 

 

 

 

Şekil 7.90. Monoray sistemiyle insan ve malzeme taşınması 

 

Halatlı taşıma siteminde taşıyıcılar makaralar yardımıyla rayın iki yanında bulunan sonsuz 

halat sistemiyle hareket eder (Şekil 7.91). Taşıma işi tek yönde yapılabilmektedir. Taşıyıcı 

sonsuz halat yardımıyla bir yönde çekilmekte ve daha sonra geriye çekilmektedir. Az ve orta 

eğimli yerlerde uygulanabilmektedir. Sonsuz halat sistemi genellikle bir hidrolik motor 

yardımıyla tahrik edilen Koepe makarasıyla hareket ettirilmektedir. Sistemin boyu 3 km’ye 

kadar uzatılabilir.  Hızı 10-11 km/h’e çıkartılabilir (Su, 2013). 

 

Monoray sisteminin birçok avantajı vardır. Sistem galeri tabanından veya galeride yapılan 

çalışmalardan bağımsızdır. Ayak galerilerindeki nakliyat genellikle lastik bantlı konveyörlerle 

yapıldığından böyle bir galeride malzeme nakli için tek raylı sistemin oynayacağı rol açıktır. 

Raylar tavana asıldığı yani balast vs. istemediği için kurulması ve sökülmesi çok kolaydır. 

Ayrıca iki ray yerine tek ray kullanılmaktadır. Sonuçta hem malzemeden hem de işçilikten 

büyük ölçüde tasarruf edilebilir. Raydan çıkma tehlikesi olmadığından çok küçük çaplı 

kurbalarda bile nakliyat yapılabilir. Meyil yukarı nakliyatta da limit eğim klasik lokomotif 

nakliyatına göre daha fazladır (Erdem, 2013). 
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Şekil 7.91. Halatlı monoray sistemi (Yaralı, 2013). 

 

Tek ray üniteleri Alman standartlarına göre 2 m – 3 m arasındadır. Genellikle Profil I-120 

nadiren de Profil I-140 tipinde ve ST37 çeliğinden yapılmaktadır. İngiliz standardına göre tek 

ray profili 12,7 mm x 6,35 mm'lik RSJ olarak ifade edilmiştir. 2,4 m 2,7 m ve 3,0 m uzunlukta 

imal edilmektedir. Kurbalarda kullanılmak üzere 15° ve 22,5°'lik yaylar halinde de üniteler 

yapılmıştır. Bu ünitelerin yarıçapları standart olarak 4 m olmakla beraber, istek üzerine 3 m 

veya 5 m yarıçaplı kurba üniteleri de imal edilmektedir. Rayların birleşme noktalarında özel 

bağlantı elemanları bulunmaktadır. Böylece raylara düşey planda 8° yatay planda da 4°'lik bir 

hareket serbestisi sağlanır. Bu da galeri ondülasyonuna uyum sağlamaya izin verir (Erdem, 

2013). 

7.6. Halatlı Taşıma Sistemleri 

7.6.1. Giriş 

Halatlı taşıma sistemlerinin pek çok kullanma yeri ve çeşitleri vardır. Basit bir taşıma sistemi 

olup. bir çok bakımdan diğer sistemlerden avantajlıdır. Ray üzerindeki araçların ileri – geri ve 

yukarı – aşağı tüm hareketleri halat yardımıyla sağlanmaktadır. Halatın herhangi bir tambura 

sarılıp çözülmesiyle veya sonsuz bir halat sistemi oluşturulmasıyla taşıma yapılmaktadır. Bu 

nedenle halatlı taşıma sistemleriyle çok yüksek eğimlerde taşıma yapılabilmektedir (Church, 

1981). 
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Halatlı taşıma sistemleri; halatın hareket şekline, rayın yerleştirildiği ortama ve sistemlerin 

çalışma şekline göre birçok şekilde sınıflandırılabilir. Genel bir sınıflama Çizelge 7.13'de 

verilmiştir. Kuyularda kullanılan halatlı ihraç sistemleri; kullanılış yeri, şekli ve özellikleri 

farklı olduğu için bu sınıflamanın dışında tutulmuştur (Akçın ve Su, 2003). Açık sistemlerle 

kapalı sistemleri birbirinden ayıran en temel özellik, yolun eğimidir. Açık sistemlerde yolun 

eğimi vagonların bir yönde kendi kendisine hareket edebileceği düzeyde olması gerekir. 

Kapalı sistemlerde ise vagonların ve tüm taşıyıcıların herhangi bir yönde hareket edebilmesi 

için halatın bir tambura sarılıp çözülmesi veya sonsuz bir halat sistemi oluşturulması gerekir. 

Sistemin ana elemanı olan çelik halatın; tamburlardan ve makaralardan geçebilmesi ve eğim 

değişikliklerine uyum sağlayabilmesi için esnek olması gerekir. Diğer yandan, çalışma 

esnasında birçok yerle sürtünme durumunda olduğu için aşınmalara karşı dayanıklı olması 

sağlanmalıdır. Halatın esnek olabilmesi için, küçük çaplı tellerden yapılması gerekirken, 

aşınmaya karşı dayanıklı olabilmesi için de kalın çaplı tellerden yapılması gereklidir. Bu iki 

zıt durum; halatı oluşturan içteki tellerin küçük ve dıştaki tellerin kalın çaplı olmasıyla 

sağlanmaktadır (Brook, 1971; Akçın, 1988; Akçın ve Su’dan, 2003). Ayrıca; ıslak çalışma 

şartlarında ve yeraltında tozla mücadele için tuzlu su kullanılan yerlerde halatları korozyona 

karşı korumak için galvanize edilmesi gerekir.  

 

Çizelge 7.13. Halatlı taşıma sistemlerinin genel sınıflandırılması (Akçın ve Su, 2003). 

 Kullanım yeri Taşınan malzeme Ray konumu 
Açık sistemler  
Tek tambur-Tek halat  

(ana halatlı sistem)  
Eğimli yollarda  
(20°'nin üstü)  

Malzeme, cevher ve 

pasa  

Zemine monte çift 

ray, tek hat  

Çift tambur-Çift halat  

(dengelenmiş halatlı 
sistem)  

Eğimli yollarda  
(20°'nin üstü)  

Malzeme, cevher ve 

pasa  

Zemine monte çift 

ray, çift hat  

Varagel-Freno 

Sistemi  

Eğimli yollarda  
(30°'nin üstü)  

Malzeme, cevher ve 

pasa  

Zemine monte çift 

ray, çift hat  

Kapalı sistemler  
Sonsuz halatlı sistem  Düz yollarda  Cevher  Zemine monte çift 

ray  

Ana ve Kuyruk 

Halatlı Sistem  
Az eğimli yollarda  Cevher ve malzeme  Zemine monte çift 

ray  

Monoray Sistemi  Az ve orta eğimli 
yollarda  

Malzeme ve personel  Tavana monte tek ray  

Telesiyej (Chairlift) 

Sistemi  

Az, orta ve yüksek 

eğimli yollarda  
Personel  Raysız, özel gidajlı  

Kavramalı sistemler  
Coolie-Car  

(Yer Kavramalı 
Hamal Araba)  

Az ve orta eğimli 
yollarda  

Malzeme ve personel  Zemine monte özel 

çift ray  
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Halatlı taşıma sistemlerinde yuvarlak ve yassı kordonlu olmak üzere iki tip halat kullanılır. 

Bunların lif veya çelik özlü olmaları kullanıldığı yere göre seçilir. Sistemde kullanılacak 

makara veya tamburların çapının halat çapının en az 60 katı olması gerekir. Kuyu ihraç 

sistemlerinde kullanılan çelik halatlarda emniyet katsayısı 6 – 9,5 arasında iken halatlı taşıma 

sistemlerinde 4 – 6 arasında değişir. 
 

Halat hesabı yapılırken, halatın birim kütlesi ve kopma dayanımından yararlanılır. Bu iki 

etken halatın çapına bağlı olarak Eşitlik 90 ve 91’den bulunmaktadır. 

 

Birim kütlesi : m = k * d
2
    (90)  

 

Kopma dayanımı :  s = K * d
2
    (91) 

 

Burada: 

m : halatın birim kütlesi (kg/m) 

s : halatın kopma dayanımı (kN) 

d : halatın çapı (cm) 

k : katsayı 

K : katsayı 

 

Bu katsayılar halatın tipine göre değişmektedir. Kopma dayanımı 160 kg/mm² olan çelikten 

yapılan halatlar için k ve K’nın değerleri Çizelge 7.14’de verilmiştir. 

 

Çizelge 7.14. Halatlar için k ve K katsayıları (Akçın ve Su, 2003). 

Halat tipi k K 
Yuvarlak lif özlü  

Yuvarlak çelik özlü  

0,36 

0,40 

52 

56 

Yassı lif özlü  
Yassı çelik özlü  

0,41 

0,45 

55 

58 

Kapalı halat  
(Havai hatlar için)  

0,564 85 

 

Halatlı taşıma sistemlerinde halat bakımı oldukça önemlidir. Bunun için aşağıdaki önlemler 

alınmalıdır (Akçın ve Su, 2003).  

 Halatın bukle yapmasının önüne geçilmelidir.  

 Çok aşındırıcı sürtünmelere izin verilmemelidir. 

 Halatın en az haftada bir yağlanması gerekir. 

 Halatın her vardiya başında gözden geçirilmesi gerekir. 



Temel Madencilik Bilgileri 

609 

 

 Sürtünmeyi azaltmak için halatın sürtünebileceği tavan, taban ve yan duvarlara yeterli 

sayıda rulo konulmalıdır. 

 Konulan rulolar sık sık yağlanmalı ve kolayca dönmeleri sağlanmalıdır. 

7.6.2. Sonsuz Halatlı Sistemi 

Sistem, Koepe makarası tipinde bir makara ve taşıma uzaklığının iki uç noktasındaki dönüş 

makaralarından geçen sonsuz uzunlukta bir halattan oluşmaktadır. Halat, Koepe makarasına 

2–4 kez sarılıdır. Makara döndürülünce halat bir yönde harekete geçer. Ray üzerinde vagonlar 

hareket halindeki halata belirli aralıklarla bağlanır. Dolular bir koldan gelirken boşlar diğer 

koldan gitmektedir (Şekil 7.92). 

 

 

Şekil 7.92. Sonsuz halatlı taşıma sistemi. 

 

Taşıma kuvveti halat ile Koepe makarası arasındaki sürtünme kuvvetine bağlıdır. Lastik bantlı 

taşıyıcılarda olduğu gibi; 

 
ePP *1      (92) 

 

bağıntısı vardır. 

 

Sonsuz halatlı taşıma sisteminin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir. 

Avantajları; 

1- Değişik şartlara kolayca uyabilir 

2- Kurbalardan geçebilir 

3- İşletilmesi basittir 

4- Taşıma uzaklığı 

5- Düşük hız ve dengelenmiş yük nedeniyle aşınma ve güç gereksinimi azdır.  
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Dezavantajları; 

1- Düşük hız nedeniyle çok sayıda vagon gereksinimi vardır 

2- Galeri genişliği çift yola uygun olmalıdır 

3- Halat kollarındaki bütün yüklü vagonlar çekilmeden insan geçişi mümkün değildir. 

 

Sistemdeki halatlar yolun ortasına gelecek şekilde hareket ederler ve vagonlara üstten veya 

alttan bağlanırlar. Bağlantı için çeşitli kavrama sistemleri kullanılır. Yol engebeli ise üstten 

bağlama tercih edilmelidir. Üstten bağlamanın diğer bir avantajı da bağlama ve sökmenin 

daha kolay ve çabuk yapılabilmesidir. Alttan bağlama eğimin sabit ve fazla olmadığı yerlerde 

yapılır. Rayların arasına çapları oldukça büyük olan rulolar yerleştirilir. Bu sistem daha çok 

otomatik kavrama sistemleri uygundur. 

Halat hızları 0,5 – 1,0 m/s arasında seçilir. İki vagon arası uzaklığın 15 m altına düşmesi 

istenilmez. Her halat boyundaki vagon sayısı eşit tutulmalıdır. Düşük eğimlerde (en çok 15°) 

kullanılırlar. Eğim düşük olduğu için koşullara göre dolu veya boşlar meyil yukarı çekilebilir. 

 

7.6.3. Ana Ve Kuyruk Halatlı Taşıma Sistemi 

Bu sistemde farklı çapta iki halat ve iki tambur vardır. Taşıma noktasının başlangıcında iki 

halat birbirine eklenmekte ve bir makaradan geçerek sistem tamamlanmaktadır. Dolu 

vagonlar diğerlerine göre daha kalın olan ana halatla yukarıya doğru çekilirken küçük çaplı 

kuyruk halatı tamburdan çözülmektedir. Dolular çekildikten sonra boşlar kuyruk halatı ile 

çekilmektedir. Bu esnada kuyruk halatı tambura sarılırken ana halat tamburdan 

çözülmektedir. Bu şekilde ki gel – gitlerle taşıma yapılmaktadır (Şekil 7.93). 

 

 

Şekil 7.93. Ana ve kuyruk halatlı taşıma sistemi. 
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Tamburlara sarılı halat boyu, taşıma uzaklığının 3 katı kadar uzun tutulabilir. Bu sayede 

taşıma uzaklığı arttırılabilir. Bu sistem daha çok ayak galerilerinde kullanılmaktadır. 

Engebeler ve kurbalara uyumludur. Yola tek hat döşemek yeterlidir. Taşıma hızı 6 – 25 km/h 

düzeyindedir. Bu nedenle yolların düzgün ve bakımlı olması gerekir. 

7.6.4. Ana Halatlı Taşıma Sistemi (Tek Tambur-Tek Halat) 

Bu sistemde tek bir halat ve tek bir tambur mevcuttur. Halatın bir ucu tambura diğer ucu ise 

hat üzerindeki katara bağlanmıştır. Bu sistemle ya dolu vagonlar yukarıya çıkarılır ya da 

eğimin yeterli olmadığı hallerde gene doluların bir desandri boyunca aşağıya indirilmesi 

sağlanır. Eğer dolular meyil yukarı çekiliyorsa eğimin en az boşlar inerken arkalarından halatı 

da sürükleyip götürebilecekleri bir düzeyde olması gerekir. Böyle bir eğimin sınır 1/12 (veya 

daha yukarı)’dır. Modern vagonlarla1/20. 1/25 gibi değerlere ulaşılmaktadır. Taşıma hızı 10 

km/h civarındadır. Taşıma uzaklığı arttırılabilir. Bu sistemde çok sayıda vagona gereksinim 

vardır. Basit bir sistemdir ve yük dengelenmemiştir (Şekil 7.94). 

 

 

Şekil 7.94. Ana halatlı taşıma sistemi. 

7.6.5. Dengelenmiş Taşıma Sistemi (Çift Tambur-Çift Halat) 

Bu sistemde bir motora bağlı iki tambur ve bunlara sarılan iki halat mevcuttur. Tamburlar 

belirli bir yönde dönerken halatlardan biri tambura sarılır diğeri tamburdan boşalmaktadır. 

Böylelikle dolular yukarıya çıkarken boşlar aşağıya inmektedir. Bu suretle vagonların ve 

halatın ağırlıkları dengelenir (Şekil 7.95). Sistem iki hatlı veya tek hatlı olarak yapılabilir. Tek 

hat kullanılıyorsa, iki katarın karşılaşması yerine bir manevra makası konulmalıdır. Çift hat 

yapmak çok avantajlıdır. İki tambur yerine halatın 3 – 4 defa sarıldığı bir “tambur – makara” 

da (Koepe sistemi ile) kullanılabilir. Uygulamada; her iki kolda eşit sayıda taşıyıcının olması 

sağlanmalıdır. 
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7.6.6. VARAGEL – FRENO  

Bu sistemde eğim fazladır ve doluların lehinedir. Dolu vagonlar meyil aşağı inerken onların 

yerçekimi kuvvetinden yararlanılarak boş vagonları yukarı çıkışı sağlanmaktadır. Eğim boş 

vagonların ve halatın yerçekimi kuvvetlerini ve sistemdeki sürtünme kuvvetlerini yenip, 

hareketi için gerekli bir ivme ile başlatacak değerde olmalıdır. Eğimin bu değerine “kritik 

eğim” denir. Bunun değeri eski vagonlar için 1/7 – 1/8 iken yeni modern vagonlarda 1/18 – 

1/20 olmaktadır. Vagonları çeken halat fren düzenine sahip bir makaraya 2 – 3 defa sarılır. Bu 

sayede hız kontrolü yapılabilir (Şekil 7.96). 

 

 

Şekil 7.95. Dengelenmiş taşıma sistemi. 

 

 

Şekil 7.96. Varagel sistemi. 

 

Eğim. 30o’yi geçince vagonların içindeki malzemeler dökülemeye başlar. Bunu önlemek için 

vagonlar, yine halat tarafından çekilen platformlar üzerinde taşınır. Platformlar da vagonlar 

gibi tekerlekler üzerinde hareket ederler (Şekil 7.97). Platformlu sistemler karşı ağırlıklı 

olarak çalışırlar. Dolular aşağı inerken karşı ağırlık yukarı çıkar. Boşlar yukarı çıkarken aşağı 

iner. Çift yol yapılması avantajlıdır. Eğer çift yol yapılamıyorsa bir manevra makası konulur.  
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Şekil 7.97. Platformlu sistem. 

7.6.7. Telesiyej (Chairlift) Sistemi  

Her türlü galeride ve değişik koşullarda personel taşımaya elverişlidir. Özellikle mekanize 

ocaklarda personel taşımada çok tercih edilir. Bu sistemde, personelin oturduğu askılı 

sandalyeler tavana makaralarla asılmış olan sonsuz uzunluktaki halata güvenli bir şekilde 

sökülüp takılabilmektedir (Şekil 7.98). Sonsuz uzunluktaki halat hidrolik bir motor tarafından 

beslenen Koepe makarası tarafından hareket ettirilmektedir. Halat Koepe makarasına 1,5-2,5 

defa (540º ya da 900°'lik bir açıyla) sarılmaktadır. Sandalye hızları halat hızına bağlı olarak 1 

- 3 m/s arasında düzenlenebilmektedir. Sistem her iki uçta bulunan bir veya daha fazla anahtar 

tarafından çalıştırılmaktadır. Ayrıca, tüm ünite boyunca uzanan bir çekme halatı yardımıyla 

sistem durdurabilmektedir  (Scharf, 2001; Akçın ve Su’dan, 2003).  

 

Bu sistemde insan taşıyan sandalyeler pozitif sürtünmeden yararlanmak üzere hareket 

halindeki sonsuz bir halata güvenli bir şekilde takılıp sökülebilmektedir. Sonsuz uzunluktaki 

halat taşıma noktaları arasında makara istasyonları yardımıyla gidajlanmakta ve bir gerdirme 

mekanizması yardımıyla gerdirilmektedir (Şekil 7.99). 

 

Sistemden yararlanıp seyahat etmek isteyen kişiler sandalyeleri alıp, sandalyenin özel askısını 

halatın üzerine getirerek oturağa oturdukları anda harekete geçerler. İnme yerine geldiklerinde 

de ayaklarını yere koyup inerler. Eğer herhangi bir aksilik olup inemezlerse sandalyenin askısı 

inme istasyonunda bulunan bir güvenlik anahtarına çarparak sistemi durdurur. Sistemin boyu 

2,5 km – 3,0 km'ye kadar uzatılabilmektedir. Bu sistemle aynı anda her iki yönde personel 

taşınması olanaklıdır. 



Temel Madencilik Bilgileri 

614 

 

 

 
 

Şekil 7.98. Telesiyej sistemi ve kesit görünüşü (Akçın ve Su, 2003) 

 

 

Şekil 7.99. Telesiyej sistemindeki makara istasyonları ve platformlar. 

 

Sonsuz uzunluktaki halat; aralarındaki mesafe ortalama 12-15 m arasında değişen ve her 

birinde 4 adet (2x2) küçük çaplı makara bulunan askı düzeneği yardımıyla inme ve binme 

istasyonları arasında zeminden en az 2m yükseğe gergin olarak asılmaktadır. 4 makaralı halat 

askı düzeneği çelik putrel ve zincirler yardımıyla tahkimat elemanlarına veya tavan taşına 

tespit edilmektedir (Yaralı, 2013). 

 

Halat kolları askı düzeneğinin bir tarafında bulunan ikili makara gruplarından birinin 

üstünden ve diğerinin de altından geçerek hareket etmektedir. Sistemdeki büyük ve küçük 

çaplı tüm makaraların halatla temas eden kısımları sürtünmeyi azaltan kauçuk yatakla 

kaplanmıştır. Sistem kurba istasyonları yardımıyla doğrultu ve eğim değiştirebilmektedir. 

Kurba istasyonlarında her biri 15'er derecelik dönüş sağlayabilen ve üzerinde 10 adet (2x5) 

makara bulunan kurba parçaları mevcuttur.  

 

Telesiyej sistemleri 0-45° arasındaki eğimlerde kullanılmaktadır. Ortalama 13-15 kg 

kütlesindeki sandalyeler sistemin kurulacağı yerin eğimine göre farklı şekillerde halata 
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takılmaktadır. Seyahat sırasında sandalyeler arası; halat askı düzenekleri arasına bağlı olarak 

en az 15 m olmaktadır. Halat hızları ve sandalyeler arası mesafeye bağlı olarak telesiyej 

sistemlerinin kapasiteleri saatte 360-720 kişi arasında değişmektedir. Bu sayılar tek yöndeki 

değerlerdir. 

 

Sistem bir koldan giren diğer koldan çıkan işçileri karşılıklı olarak taşımaktadır. Telesiyej 

sistemleri ile 5000 m'lik mesafelere karşılıklı olarak personel taşımak mümkündür. Sistemde 

50 m arayla sesli ve ışıklı sinyal sistemi vardır.  Sistem çalışmaya başlamadan önce 20 s 

süreyle sesli ve ışıklı sinyal verir. Herhangi bir anda çekme teli yardımıyla sistem 

durdurulabilir. Daha sonra halat yeniden çekilince tekrar işaret vererek sistem çalışmaya 

başlar. İnme istasyonlarına gelindiğinde sandalyeler halattan alınamamışsa ya da binici 

inememişse, sandalye askıları bir hareket bitim şalterine çarparak sistemi durdurur. 

7.6.8. Coolie Car Sistemi (Hamal Araba) 

Bu sistem özellikle mekanize ocaklarda ağır makine parçalarının ve personelin taşınmasında 

kullanılmaktadır (Şekil 7.100). Bu taşıma sistemi iki farklı şekilde hareket etmektedir. 

Birincisi; taşıyıcılar zemine yerleştirilen kavramalı bir ray sistemine kılavuzlanmıştır ve 

rayların arasında bulunan makaralarla yönlendirilen bir sonsuz halat sistemiyle hareket 

ettirilirler (Şekil 7.101). Taşıyıcıların kapasitesi 15 ton – 20 ton civarındadır. Sistemin 

uzunluğu 5 km – 6 km kadar olabilir. Taşıma hızı ise 2,0 m/s – 4,0 m/s civarındadır. Ocağın 

dışından taşıyıcılara yüklenen malzemeler ve makine parçaları ocak içinde kullanılacakları 

noktaya kadar bu sistemle taşınabilirler (Scharf, 2001). Sistemin boyu kolaylıkla uzatılabilir. 

Kavramalı bir sistem olduğu için 70°'ye varan eğimlerde kullanılabilir. Ülkemizde Park 

Teknik Çayırhan Ocaklarında bu sistemden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır (Akçın ve 

Su’dan, 2003). 
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Şekil 7.100. Tabana monte edilen halatlarla raylı taşıma sistemi. 

 

 

Şekil 7.101. Coolie car (hamal araba) sisteminin hareket şekli (APHMEL, 2015). 

 

İkinci hareket şeklinde ise,  raylar arasına dişili sistemi yerleştirilmiştir ve bir hidrolik motorla 

tahrik edilen Kremayer dişli sistemiyle hareket etmektedir. Bu taşıma sisteminde de hem 

insan hem de malzeme 30º eğime kadar taşınabilmektedir (Şekil 7.102). 
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Şekil 7.102. Dişli tahrikli coolie car taşıma sistemi (hamal araba). 

7.6.9. Halatlı Taşıma Sistemi Hesapları 

7.6.9.1. Halat Çapı Hesabı 

Halat çapı hesabı, halatın birim kütlesi ve kopma dayanımını veren ampirik bağıntı yardımıyla 

bulunur.  

 

Halatın birim kütlesi : m = k * d
2
     (93)  

Halatın kopma dayanımı :  s = K * d
2
     (94) 

 

idi. Herhangi bir halatlı taşıma sisteminde halat. ucuna takılı olan katarın kütlesini ve kendi 

kütlesinden oluşan kuvvetleri karşılamak zorundadır (Şekil 7.103). 

 

 

Şekil 7.103. Halatlı taşıma sisteminde taşınan toplam kütle. 

 

Taşınan toplam kütle miktarı M = Mh + Mk 

Burada: 

Mk : Katarın kütlesi (ton) 
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Mh : Halatın kütlesi (ton)  

)()( tonMMnM YBk       (95) 

)(* kgmLM h       (96) 

)(
1000

1
*)/(*)()( ton

kg

ton
mkgmmLMMnM YB       (97) 

Burada: 

G : Eğimden gelen katsayı (eğim) 

R : Vagonların sürtünme katsayısı (0,01 – 0,02) 

Q : Halatın sürtünme katsayısı (0,1 – 0,2) 

A : Maksimum ivmeden dolayı gelen katsayıdır. Genel amaçlarda A = 0,125 alınır. Fakat 

çok yavaş hareket eden sonsuz halat sisteminde A = 0,04’tür. 

 

Halat hesabında dinamik emniyet katsayısı 5 alınır. Bu durumda halata gelen toplam kuvvet; 

 

)(*)(* QRGgMRAGgMP hK       (98) 

 

Halatın kopma dayanımı ve emniyet katsayısının tanımından 

 

P
S


5
 veya S = 5P yazılabilir 

 

S = K * d
2
 

 

 )(*)(*5 QRGgMRAGgMS hK         (99) 

 

bağıntısı 









 )(*

1000

**
)(*5*

2
2 QRGg

dkL
RAGgMdK K     (100) 

şeklinde yazılabilir. Buradan da halat çapı “d” hesaplanır. 

7.6.9.2. Motor Gücü 

Halatlı taşıma sistemlerinde halat hesabı aynı yöntemle yapıldığı halde güç hesabı her sistem 

için farklıdır. 
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7.6.9.2.1. Ana Halatlı Taşıma Sistemi 

Motor gücü ortalama bir güçtür. Güç hesabında vagonların düzgün bir hızla ivmesiz olarak 

hareket ettikleri ve yolun yarısına geldikleri kabul edilir. Dolayısıyla halat kütlesinin yarısı 

hesaba katılır (Şekil 7.104).  

 

Halata gelen kuvvet 

)(*
2

)(* QGg
M

RGgMP h
K      (101) 

bu bağıntıdan kN olarak bulunduktan sonra hızla çarpılarak gerekli güç 

 

Güç = P*V               (kN)   (102) 

 

daha sonra da motor gücü bulunur.  

 

Şekil 7.104. Ana halatlı taşıma sisteminin şematik görünümü. 

 

7.6.9.2.2. Ana ve Kuyruk Halatlı Taşıma Sistemi 

Bu sistemde de vagonlar yarı yolda ve hesaplama kolaylığı bakımından ana ve kuyruk halatın 

aynı boyutta olduğu kabul edilir (Şekil 7.105).  
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Şekil 7.105. Ana ve kuyruk halatlı taşıma sisteminin şematik görünümü. 

 

P : Ana halat çekme kuvveti (kN) 

P1 : Kuyruk halata gelen kuvvet (kN) 

Pt : Ana ve kuyruk halatı gergin tutan kuvvet (kN) 

 

th PQGgMP  )(*1    (103) 

 

thK PQGgMRGgMP  )(*)(*    (104) 

Bu sistemde dolular çekilirken kuyruk halat da taşındığı için halatın L uzunluğundaki ağırlığı 

alınır. P kuvveti bulunduktan sonra gerekli güç ve motor gücü bulunur. 

7.6.9.2.3. Sonsuz Halatlı Taşıma Sistemi 

Sistemin çalışma koşulları gereği doluları çeken halatta kaç vagon varsa boşlar kolunda da 

aynı sayıda vagon vardır (Şekil 7.106).  

 

Şekil 7.106. Sonsuz halatlı taşıma sisteminin şematik görünümü. 
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MK : Dolu katarın kütlesi 

MK
ı
 : Boş katarın kütlesi 

 

Halatlara gelen kuvvetler; 

 

thK PQGgMRGgMP  )(*)(*    (105) 

 

th

ı
K PQGgMRGgMP  )(*)(*1    (106) 

 

bağıntıları ile bulabiliriz. Daha önceden belirtildiği gibi bu iki kuvvet arasında 

 

e
P

P


1

  

 

gibi bir oran mevcuttur. Ayrıca sistemi harekete geçiren kuvvet bu iki kuvvetin farkına eşittir. 

Sistemi harekete geçiren kuvvet U. 

 

U = P – P1   

 

bağıntısından bulunduktan sonra gerekli güç ve motor gücü 

 

Güç = U * V             (kW)  

 

her sistem için gerekli güç bulunduktan sonra 

 

Wmotor = 1,25 * P * V                 (kW) (107) 

 

bağıntısı ile motor gücü bulunur. 

7.6.10. Halatlı Taşıma Sistemi Uygulamaları  

7.6.10.1. Ana Halatlı Taşıma Sistemi 

Ana halatlı bir taşıma sistemi ile 400 m uzaklığa saatte 80 ton malzeme taşınacaktır. Dolulara 

karşı eğim 1/8’dir. Taşıma işi boş kütlesi 0,5 ton ve kapasitesi 1 ton olan vagonlarla 

yapılmaktadır. Maksimum halat hızı 3 m/s; R = 0,02; Q = 0,1 ve vagonların tümü değiştirmek 
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için gerekli zaman 5 dakikadır. Kullanılan halat kendir özlü yassı halattır. Halat boyutlarını ve 

gerekli motor gücünü bulunuz? (S = 55.d
2
   m = 0,41d

2
) 

 

Çözüm: 

Çözüm için öncelikle bir seferde çekilecek vagon sayısını bulmak gereklidir. 

 

Doluların çıkışı için 33,133
3

400
çt  sn = 2,2 dakika gereklidir. 

 

Boşların inmesi için t1 = 2,2 dakikaya ihtiyaç vardır 

 

1 sefer için gerekli toplam zaman 

t = tç + t1 + tm = 2,2 + 2,2 + 5 = 9,4 ( ̴ 10 dakikadır) 

 

10 dakikada 1 sefer yapılırsa, saatte 6 sefer yapılır demektir. O halde 1 seferde 80/6 = 13,3 ton 

malzeme taşınması gerekmektedir. Bu kadar malzeme ancak 14 vagonla taşınabilir.  

Ton / sefer =  seferton
dk

sn

sefer

dk

sn

saat

saat

ton
/3,13

1

60
*

1

10
*

3600

1
*

80
  

1 seferde 13,3 ton = 14 vagon gereklidir. 

 

Vagon sayısı bulunduktan sonra halat hesabına geçilebilir. Halata gelen toplam kuvvet 

)(*)(* QRGgMRAGgMP hK   

 

Bağıntısından bulanabilir. Ayrıca P = 5/S ve S = 55d2
 









 )(*

1000

**
)(**5*

2
2 QRGg

dkL
RAGgMdK K  









 )1,0125,08/1.(81,9*

1000

41,0*400
)02,0125,08/1(81,9*5,1*14*555

2
2 d

d  

d = 2,3 cm 

halat çapı d = 23 mm olarak bulunur. 

 

Halatın 1 m’sinin ağırlığı m = K*d2
 

m = 0,41 * (2,3)
2
  

m = 2,168 kg/m 
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Motor gücü 

)(*
2

)(* QGg
M

RGgMP h
K   bağıntısından 

)1,08/1(*
1000*2

81,9*168,2*400
)02,08/1(*81,9*5,1*14 P  

P = 29.87 + 0.957 = 30.827 kN 

 

Güç = P *V = 30.827 *3 = 92.48 kW 

 

Motor gücü = 92.48 * 1.25 = 115.6 kW 

Motor gücü ̴ 116 kW 

 

*Sistemlerin motor gücünü bulmak için hesaplanan güce % 25 eklenir.  

7.6.10.2. Ana ve Kuyruk Halatlı Taşıma Sistemi 

Eğimi yol boyunca değişen 680 m’lik bir yolda ana ve kuyruk halatlı bir taşıma sistemi 

kullanılmaktadır. Sistemin kapasitesi 120 ton/h’dır. Doluların aleyhine maksimum eğim 

1/50’dir. Taşıma içinde ölü kütlesi 1700 kg ve hacimler 3500 lt, halat hızı 2,5 m/s ve kuyruk 

halatına gelen kuvvet P1 = 2,5 kN’dur. Sistemde kullanılan çelik özü yuvarlak halatın 

boyutunu ve sistemin motor gücünü bulunuz? Taşınan malzeme kömür olup, yoğunluğu 

ρ=0,85 ton/m3’tür  (m = 0.40 d
2
 ; S = 56d

2
). 

 

Çözüm: 

Bir sefer için gerekli zaman 53,4
5,2

680
  sn = 5 dakika gereklidir. 

1 sefer için gerekli toplam zaman (Dolular, boşlar ve manevra için = 5 dakika) 

 

t = tç + t1 + tm = 5 + 5 + 5 = 15 dakikadır. 

 

15 dakikada 1 sefer yapılırsa, saatte 4 sefer yapılır demektir. O halde 1 seferde 120/4 = 30 ton 

malzeme taşınması gerekmektedir. Bu kadar malzeme ancak 10 vagonla taşınabilir.  

 

1 vagon 3500 lt : 3500 * 0,85 = 2975 kg = 2,975 ton 

30/2,975 = 10,08 = 10 vagon gereklidir.  

 

Buradan halat hesabına geçersek 
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S = 56d
2
    m= 0.40 d

2
 

R = 0,01 ve Q = 0,1 kabul edersek 









 ).,0125,020/1(*81,9*

1000

40,0*680
)01,0125,020/1(81,9*)975,272,1(*10*556

2
2 d

d

d = 2,84 cm  ̴  28 mm 

m = 0,40 * 2,84
2
 = 3,23 kg/m 

 

Motor gücü 

 

 th PQGgMP  )(*1  

)1,050/1(*81,9*
1000

23,3*680
5,2  tP  

P1 = 2,22 kN 

thK PQGgMRGgMP  )(*)(*  

22,4)1,050/1(*81,9*
1000

23,3*680
)01,050/1(*81,9*675,4*10 P  

P = 20,56 kN 

Güç = P*V = 20,56 * 2,5 = 51,4 kW 

Motor gücü = 51,4 * 1,25 =64,25 = 65 kW  

 

*Halat hesabında max. eğim. güç hesabında ortalama eğim değerleri kullanılır. 

 

7.6.10.3. Sonsuz Halatlı Taşıma Sistemi 

Bir sonsuz halat sistemiyle 1/25 eğimli 1200m’lik bir yolda saatte 160 ton malzeme 

taşınacaktır. Taşıma işlemi ölü kütlesi 1 ton ve taşıma kapasitesi 2 ton olan vagonlarla 0,70 

m/s’lik bir hızla yapılacaktır. Halat Koepe makarasına 3,5 defa sarılmakta ve halatla makara 

arasındaki sürtünme katsayısı 0,065’dir. Kullanılan halat çelik özlü yassı bir halattır. Halat 

çapını ve sistemin motor gücünü bulunuz? (m = 0,45d2
; S = 58d

2
). 

 

Çözüm: 

 

Öncellikle aynı anda halata kaç tane vagon takılıyor onu bulmamız gerekir. Bunun için 1200 

m’lik kısımdaki vagon sayısı; 
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./20,76
1200

*
/7,0

1
*

3600

1
*/160 uzhalatton

uzunluguhalat

m

sm

s

sn

h
hton 


 

 

Demek ki dolular kolunda 76,20 ton malzeme aynı anda taşınmaktadır. Taşıma 2 ton 

kapasiteli vagonlarla yapılacağına göre 76,20/2 = 38,10  ̴ 38 vagon halata bağlıdır. Dolayısıyla 

boşlar kolunda da 38 adet boş vagon hareket halindedir. Vagonlar 1200/38 = 31,50 m arayla 

halata bağlanacaktır.  

 

S = 58 d
2
 ve S = 5P 

R = 0,01 ve Q = 0,1 









 )(*

1000

**
)(**5*

2
2 QRGg

dkL
RAGgMdK K  









 )1,004,025/1(81,9*

1000

*45,0*1200
)01,040,025/1(81.9*3*38*5*58

2
2 d

d  

d = 3,07 cm ̴ 31 mm 

m = 0,45 * d
2
 = 4,32 kg/m 

ton
Lm

M h 184,5
1000

1200*32,4

1000

*
 (bir koldaki halat ağırlığı) 

Motor gücü 

thK PQGgMRGgMP  )(*)(*  

tPP  )1,004,0(*81.9*18,5)01,004,0(*81,9*3*38  

tPP  11,7917,55  

th

ı
K PQGgMRGgMP  )(*)(*1  

tPP  )1,004,0(*81,9*18,5)01,004,0(*81.9*1*381  

tPP  05,318,111  

e
P

P


1

 

 = 0,065* α = 3,5 sarım *360o
 = 1260

o 

 

radyan
o

99,21
295,57

1260
  

 

18,4
065,0*99,21  ee
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ePP 1  

 

18,4*)13,8(0274,63 tt PP   

 

Pt = 9,13 kN 

 

P1 = 17,26 kN 

 

P = 72,16 kN 

 

U = P – P1 = 54,9 kN 

 

Güç = U*V = 54,9 *0,7 = 38,43 kW 

 

Motor gücü = 38,43 * 1,25 = 48,03  ̴  48 kW’dır. 
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8. MADENLERDE ORGANİZASYON 

8.1. Giriş 

Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı işletmelerde Maden Mühendisliği bilim dalının bütün 

doğrularının uygulanması o işletmenin pazardaki genel başarısını garanti etmeyecektir. 

İşletmelerin rekabetçi piyasa koşullarında hayatını sürdürebilmesi için modern bilimin 

gösterdiği “Yönetim” ve “Organizasyon” (Örgütleme) konusunda da doğruları işletmelerinde 

uygulayabilmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle, “Madenlerde Organizasyon” başlığı 

altında okuyuculara klasik madencilik dışı bu iki konu ile ilgili referans bilgilerin çeşitli temel 

kaynaklar üzerinden derlenerek verilmesi hedeflenmiştir.  

Madencilik sektöründeki çalışmaların daha iyi planlanması ve takip edilmesi amacıyla ayrı bir 

başlık altında Proje Yönetimi konusu basitçe işlenmiştir. Neredeyse tamamı proje tipi 

faaliyetleri içeren sektörümüz açısından bu bölüm son derece önemlidir.  

8.2. Yönetim 

Yönetim, evrensel bir süreç, toplumsal yaşam kadar eski bir sanat ve gelişmekte olan bir bilim 

olarak nitelendirilmektedir. Böyle üç boyutuyla düşünüldüğünde, süreç olarak yönetim, 

birtakım faaliyet veya fonksiyonları; sanat olarak, bir uygulamayı; bilim olarak da, sistemli ve 

bilimsel bilgi topluluğunu ifade etmektedir (Palamutçuoğlu, 2015). 

Yönetimin anlamı çeşitli bilim dalları tarafından da açıklanmıştır. İktisatçılara göre yönetim, 

doğal kaynaklar, işgücü ve sermaye ile birlikte üretim faktörüdür. Sosyologlara göre yönetim, 

sınıf ve saygınlık sistemidir. Psikoloji, hukuk gibi diğer bilim dallarına göre yönetimi belli 

amaçları diğer kişilerin çabaları ile gerçekleştirmektir. Bütün bu farklı bilim dallarının 

yönetim tanımlarının ortak noktası belli amaçları insanların çabaları ile gerçekleştirmektir. 

Ancak yönetimde sadece insanların çabalarıyla belirli amaca ulaşma yoktur. Yönetimde belirli 

amaçları gerçekleştirmek için tüm kaynakların doğru bir şekilde insanlar tarafından 

kullanılmasını sağlamak vardır. İnsanları doğru yönlendirmek, doğru araç ve gereçleri 

kullanmaktır.  

Öyleyse yönetim, belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal 

kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle 

uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır 

(Eren, 2011). 
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8.2.1. Yönetimin Amaçları 

Yönetimin temel amacı, örgütsel amaçları gerçekleştirmektir. Örgütsel amaçlar üç başlık 

altında ele alınabilir (Genç, 2007). 

Düzen amacı: Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlara ulaşılması için gerekli 

davranışları göstermeleridir. 

Kültürel amaçlar: Her örgütün kendine göre bir kültürü bulunur. Bu kültür örgüt çalışanlarına 

uygun olmalı ve onları temsil etmelidir. 

Ekonomik amaçlar: Örgütün kurulma nedeni finansal kazançtır. Başka bir deyişle, kar 

sağlamaktır. 

Yukarda açıklanan örgütsel amaçların etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi de yönetim ile 

sağlanır. Ayrıca, analitik, teknik, beşeri ve kavramsal beceriler gerektiren örgütsel faaliyetleri 

yerine getirmektir. Analitik beceri, örgütte bulunan ve mevcut durumu doğru bir şekilde 

değerlendirme sonucunda karar vermedir. Teknik beceri, yöneticinin çalışanlarını 

yönlendirmesi dışında başka işler yapabilme kabiliyetidir. Beşeri beceri ise, yöneticinin 

çalışanlara eşit davranarak, çalışanların birbirleriyle uyumlu ve barışçıl çalışmalarını örgütsel 

amaçları benimsemelerini sağlamaktır. Kavramsal beşeri ise, yöneticinin örgütte olan biten 

her şeyi bilmesi, örgütün tamamını görebilme yeteneğidir (Koparal ve Özalp, 2013). 

8.2.2. Yönetimin Özellikleri 

Yönetimin özellikleri en genel anlamda aşağıda verilmiş olan konu başlıkları ile ifade 

edilebilmektedir (Koparal ve Özalp, 2013):  

Amaç Özelliği: Örgütün hayatını sürdürebilmesi için bir amacı olmalıdır. Ancak bu amaç, 

tüm örgüt üyeleri tarafından benimsenmiş olmalı ve belirlenmiş olmalıdır. Yönetimin 

tanımında da yer aldığı gibi, belli bir amaca ulaşma vardır.  

İşbölümü: Örgütte amaç belirlendikten sonra, bu amacı gerçekleştirmek için örgüt çalışanları 

arasında seçimler yapılır. Bu seçimler yapılırken amacı gerçekleştirebilmek için yapılması 

gereken işleri en iyi yapabilecek çalışanlara göre bölümlendirme gerekir. İşler çeşitli parçalara 

ayrılır ve o işlere göre işinde uzman kişiler seçilir.  

Yaratıcılık: Yönetim çalışanları yöneltme faaliyetini içerir. Bu faaliyeti gerçekleştiren, 

yönetici çalışanlarını motive etmelidir. Bu sayede çalışanların yaratıcılıkları ortaya çıkacak ve 

işte başarılı, verimli olacaklardır.  
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Hiyerarşi Özelliği: Yönetimde, yöneten amaçları yerine getirecek kişileri yönlendiren ve 

yönetilenler, amaçları gerçekleştirmek için çalışanlar vardır. Yöneten, yönetilenlerin 

üstündedir. Başka bir deyişle, yönetimde as-üst ilişkisi, yaygın olarak kullanımıyla hiyerarşisi 

bulunur. 

Demokratik Özellik: Yönetimde, önemli olan özellik araç gereç olmadan da çalışanlar 

aracılığıyla amacı gerçekleştirebilmektir. Ancak amaç gerçekleştirilirken, karar almada, 

uygulamada, kontrolde de çalışanları sürece katmayı gerektirir. Yönetimde birlikte çalışma 

sağlanması önemlidir.  

Grup Özelliği: Yönetim iki veya daha fazla kişinin faaliyetlerini içerir. Bu yüzden yönetim 

bir grup faaliyetidir.  

İletişim Özelliği: Örgütte yöneticinin hem çalışanlarıyla hem üst yönetimle, hem çalışanların 

çalışanlarla, iletişiminin olması gereklidir. İletişimin olduğu yönetimde, tüm örgüt çalışanları 

birbirlerini tanır, sorunları daha iyi çözer ve örgüte bağlılıkları fazla olur. 

8.2.3. Yönetimin İşlevleri 

Yönetim süreci, başkaları aracılığıyla belirlenen amaçlara ulaşma veya başkalarına iş 

gördürme faaliyetlerinin toplamıdır. Yönetim süreci çeşitli işlevlerden oluşmaktadır. Bu 

işlevler yazılı kaynaklarda farklı olsa da, genel olarak planlama, organizasyon (örgütleme), 

yöneltme ve denetimden oluşur.  

Plan, örgütün gelecekte ulaşmak veya gerçekleştirmek istediği belli nokta veya durumlara 

erişmek için çizdiği bir harita olarak tanımlanabilir. Örgüt, plan yaparken, hangi işi, ne 

zaman, nerede ve kiminle yapacağına karar verir. Bu kararı verirken, alternatifler arasından en 

iyi ve doğrusunu seçmeye çalışırlar. Planlama ise, planı ortaya çıkarmak yapılan faaliyetleri 

içerir.  

Yönetimin ikinci temel işlevi, Organizasyondur. Organizasyon, planlamada öngörülen işletme 

amaçlarına ulaşmayı sağlayacak biçimde insanların, araç gerecin ve diğer işletme 

olanaklarının bulunması, etkin bir çalışmayı gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi, 

yapılacak işlerin gruplandırılıp belirli bölümlere bağlanması, yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesidir. Görüldüğü gibi, Organizasyonun kapsamına, bölümlere ayırma, örgüt 

yapısını oluşturma, yapıda yer alan makamların yetki ve sorumluluklarını tanımlama, 

makamlara uygun insanları atama ve örgütte görev alan insanları gerekli araç-gereç ve 

olanaklarla donatma konuları girmektedir. 
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Yönetimin yöneltme işlevi bazı kaynaklarda yöneltme terimi yerine yürütme, emir-komuta 

gibi terimler de kullanılmaktadır. Yöneltme en basit tanımıyla, planlama ve Organizasyonda 

karar verilen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bütün örgütün o amaçların 

gerçekleştirilmesi için yönlendirilmesidir.  

Denetleme; işletmenin amaçlarına ne derecede ulaşıldığının belirlenmesi, gerçekleştirilen 

faaliyetlerin amaçlara ve planlamalara uygun olup olmadığının ölçülmesi değil, gerekli 

düzeltici eylemlerin de yerine getirilmesini sağlanması ve sonuçların değerlendirilmesi 

işlemleridir. Önemli bir yönetim fonksiyonu olarak denetimin etkinliği bazı denetim 

standartları dâhilinde gerçekleşir. Bu standartlar niteleyici ve niceleyici olarak belirlenen 

performans ölçütleridir (Koparal ve Özalp, 2013). 

8.2.4. Yöneticilik Kavramı 

Yönetici, bir grup insanı belirli amaçlara ulaştırmak için uyumlu ve takım ruhu içinde 

çalıştıran insandır. Başka bir deyişle, başkaları vasıtasıyla iş gören ve başarıya ulaşan 

kimsedir (Eren, 2011). 

Ancak yönetici sadece bir grup insanı yönlendiren, çalıştıran değil, ayrıca çalıştığı yerin 

maddi kaynaklarını ve üretim faktörlerini yönlendiren kişidir. Örgütler büyük, küçük, özel, 

kamu gibi çeşitlerde olduğu için yönetim düzeyleri de farklı farklıdır. Bu yüzden yönetici 

kavramından bahsedildiğinde sadece üst yönetici akla gelmemelidir. Örgütlerde alt, orta ve 

üst düzey yöneticiler bulunmaktadır. Bu yönetsel düzeyler (Şekil 8.1) arasında ki temel fark, 

yöneticilerin sahip olduğu otorite, yetki, sorumluluk ve örgütsel faaliyetlerin derecesidir 

(Koparal ve Özalp, 2013). 

 

Şekil 8.1. Yönetsel düzeyler (Özalp, 2005). 

Alt düzey yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülmesinden ve başarılmasından 

sorumludurlar. Orta düzey yöneticiler üst yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak için 

gerekli olan program ve faaliyetlerin koordinasyonundan sorumlu olarak işletmenin işlevsel 
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yönetimi ile ilgili faaliyetlerle uğraşırlar. Üst düzey yöneticilerin, çalışmaları genelde işletme 

dışına dönüktür ve işletmeyi bir bütün olarak görürler. Üst düzey yöneticilerin yönetsel 

becerileri; teknik beceri, haberleşme becerisi, insan ilişkileri becerisi, analitik beceri, karar 

verme becerisi ve kavramsal beceri gibi becerilere sahiptirler. Üst düzey yöneticilerin 

çalışmaları tüm örgüt düzeniyle ilgili olup, ekonomik sistem için de işletmenin amaçlarını en 

iyi şekilde gerçekleştirmeye yöneliktir. Üst yönetim işletmenin etkili bir stratejisini hazırlar ve 

stratejik yönetimi bir felsefe olarak benimser (Koparal ve Özalp, 2013).  

İşletmede üç yönetim basamağı vardır. Bunlar aşağıdaki Şekil 8.2 verilmiş olup çeşitli 

yönetim seviyelerinde yerine getirilen görevler Çizelge 8.1 ile verilmiştir (Özalp, 2005). 

 

 

Şekil 8.2. Yönetim faaliyetleri 
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Çizelge 8.1. Yönetim seviyelerinde yerine getirilen görevler (Özalp, 2005) 

Yönetim Seviyesi Yerine Getireceği Görevler 

Üst Yönetim İşletme için en önemli kararları alırlar. 

Uzun dönemli planları hazırlar ve yayınlarlar. 

Ana bölümlerin çalışmalarını gözden geçirirler. 

İşletme sahipleriyle örgüt arasında köprü görevi görürler. 

Orta Yönetim 

 

Aylık ve yıllık üretim ve satış raporları hazırlarlar. 

İşletmenin teknik planlarını yaparlar. 

Üst yönetimin kararlarını uygulamaya koyarlar. 

Bölüm amaçlarını saptarlar. 

Alt Yönetim 

 

Günlük işlerin yürütülmesini sağlarlar. 

Çalışanlarla yakın ilişkiye girerler. 

Üretim ve satışların dönemsel sonuçlarını gözden geçirirler. 

İşlerin teknik denetimini sağlarlar. 

 

8.2.5. Yöneticilerden Beklentiler 

Örgütte bulunan tüm düzeydeki yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerin yanı sıra 

yöneticilerin belli ölçülerde bazı yeteneklere de sahip olması gerekir. Bu yetenekler Şekil 8.3 

ile gösterildiği gibi yöneticilerin örgütte bulundukları düzeye göre farklılık gösterir (Efil, 

2010).  

 

Şekil 8.3. Örgütün çeşitli düzeylerinde gerekli yönetsel beceriler (Efil, 2010). 
 

Şekilde yer alan beceriler aşağıda kısaca açıklanmıştır (Koparal ve Özalp, 2013): 

Teknik Beceri: Teknik beceri alt düzey yöneticilerinde bulunması gereken beceridir. Çünkü 

örgütte çalışanlarla birebir ilişki içinde olan ve onlara destek veren alt yöneticilerdir. Alt 

yönetimde yer alan yöneticilerin her biri, bir dalda teknik bilgiye sahiptir. Ancak, bu teknik 
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bilgiyi kullanabilme yeteneği en önemli unsurdur. İlaç fabrikasında çalışan alt düzey 

yöneticisinin kimya hakkında bilgiye sahip olması teknik beceriye bir örnektir. 

İletişim Becerisi: Günümüzde iletişim çok önemli unsurlardan biri olmuştur. Örgütte 

çalışanların ve yöneticilerin birbirlerini anlaması, düşüncelerini iletebilmesi önemlidir. Çünkü 

iletişim sayesinde çalışanların motivasyonları yükselecek ne tür yeteneklerinin olduğu 

anlaşılacak, örgüte bağlılıkları artacak ve yöneticinin istediklerini daha iyi yapacaklardır. 

Birbirlerini anlamayan, iletişim kurmayan bir örgütte çatışma yaşanacak hatta örgütün 

başarısızlığına sebep olacaktır. 

Beşeri İlişkiler Becerisi: Yönetimde insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak önemlidir. Çünkü 

insanlar sayesinde istenilen amaçlara ulaşılabilir. Bu yüzden insanları motive edebilmek, 

onlara yol gösterebilmek, sorunlarına çözüm üretebilmek, onları anlamak ve paylaşımları 

arttırmak önemlidir. Bütün bunları gerçekleştiren yönetici beşeri(insan) ilişkilerinde yetenekli 

olmalıdır. İşin mutfağında başka bir deyişle işi gerçekleştiren çalışanlarla en fazla alt ve orta 

düzeydeki yöneticiler ilişki içinde olduğu için, genellikle alt ve orta düzeydeki yöneticiler için 

beşeri ilişkiler becerisi önemlidir. 

Analitik Beceri: Örgütün stratejilerini, hedeflerini, politikalarını, planlarını hazırlamak ve 

bütün bunların sonuçlarını tahmin edebilmek, analitik beceridir. Genellikle üst yönetim 

düzeylerinde bulunan yöneticilerde bulunan ve olması gereken bir özelliktir. Çünkü alt ve orta 

düzey yöneticileri işi yapan, gerçekleştiren çalışanlarla ilişki içindedir. Üst düzeyde ki 

yöneticiler ise örgüt için hayati önem taşıyan işlerle ilgilenirler. Alt ve orta düzeydekiler daha 

önceden belirlenmiş planlanmış faaliyetlerle ilgilenirken, üst düzeydekiler karmaşık ve 

belirsiz durumlarla iç içedir. Bu yüzden üst yöneticilerin belli yöntem ve teknikleri bilmesi 

gerekir bunun nedeniyse, ancak yönetim ve teknikleri bilerek belirsizlik ve karmaşık 

durumların çözülebilmesidir. 

Karar Verme Becerisi: Karar verme, örgütün belirli amaçlara ulaşması için veya örgütte 

karşılaşılan sorunları çözmek için belirlenen alternatifler arasından birini seçmektir. Örgütte 

karar verilerek planlama, yöneltme ve denetim gibi fonksiyonlar gerçekleştiği için karar 

önemli bir unsurdur. Karar vermede örgütün her düzeyinde bulunan çalışanlar yer almalıdır. 

Ancak karar vermeyi üst yöneticiler yerine getirmektedir, orta ve alt düzeydeki yöneticiler 

faaliyetlerini üst yönetimin verdiği kararlar doğrultusunda yerine getirirler. Bu yüzden karar 

verme becerisi üst düzeydeki yöneticilerde bulunması gereken bir özelliktir. 
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Kavramsal Beceri: Kavramsal beceri, aslında karar vermeyle ilişkilidir. Yönetici sadece 

örgüt içi durum ve ilişkileri göz önünde bulundurmaz ayrıca dış çevrede yer alan diğer kurum 

ve kuruluşları da takip eder. Dış çevrede olacak olayları tahmin etmeye, örgütü ne kadar 

etkileyeceğine karar vermeye çalışır. Bunun yanında örgüt içinde olan olaylar ve 

çalışanlarından da haberi vardır. Örgütü bir bütün olarak görür ve çevreyle olan ilişkisini 

uyumlaştıran kararlar alır. Bu beceriye sahip yöneticilerde karar verme işlevi olduğu için, üst 

yönetimde bulunan kişilerdir. 

8.3. Organizasyon (Örgütleme) 

Yönetim ihtiyacı, insanların gruplar halinde çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. 

İnsanların bir arada ya da gruplar halinde çalışmaları eski Mısır, Çin, Yunan ve Roma 

tarihlerinde de görülebileceği çok eskilere dayanmaktadır. Yönetimin faaliyet olarak varlığı 

çok eskilere dayanmasına rağmen bir bilim olarak ortaya çıkışı ve gelişimi on sekizinci 

yüzyılda gerçekleşmiştir. O nedenle yönetim için “sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi” 

denilmiştir (Koparal ve Özalp, 2013).  

Yönetim faaliyetinin de etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için bazı fonksiyonlar 

vardır. Bu fonksiyonlar işletmenin rekabet koşulları içinde faaliyet gösterirken ayakta 

kalmasını, amaçlarına en doğru, en etkin şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Bu fonksiyonlar 

dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; planlama, organizasyon (örgütleme), yöneltme ve 

kontrol (denetim) olarak sıralanmaktadır (Koparal ve Özalp, 2013). 

Planlama faaliyeti yönetimin ilk fonksiyonudur. Yönetim faaliyeti planlama ile başlar. 

İşletmeler gelecekte ulaşmak istedikleri amaçlarını, hedeflerini saptamalı ve bunlara 

ulaşabilmek için çeşitli hareket tarzları belirleme işi planlamadır. Planlama işlevinin ardından 

organizasyon (örgütleme) işlevi gelir. Planlamadan sonra ki adımda görülecek işlerin 

belirlenmesi ve gruplara ayrılması, personelin bu belirlenen ve gruplanan işlere atanması ve 

son olarak da bu işlerin yürütülmesi için gerekli yerin, araç ve gereçlerin saptanarak temin 

edilmesi gereklidir. Böylece planlama faaliyeti sonucu saptanan hedefler organizasyon işlevi 

ile hayata geçmeye başlamış olur. Yönetim fonksiyonlarından üçüncüsü ise yöneltmedir. 

Yöneltme sayesinde işletmede yer alan kişilerin verilen görevleri en doğru ve en verimli 

şekilde yapmaları sağlanır. Son fonksiyon ise kontrol (denetim) olup işletmenin yaptığı 

planlamanın sonuca ulaşıp ulaşmadığı ya da ne kadar ulaştığı konusu kontrolün konusudur. 

İşletme böylece planlamayla başlayan işlevlerini denetimle tamamlar ve bu fonksiyonlar 

ardışık ve döngüseldir (Koparal ve Özalp, 2013). 
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Herhangi bir organizasyonda yönetim süreçleri Şekil 8.4 ile gösterildiği gibi son derece 

karmaşıktır. Bu çalışmada, yönetimin sadece organizasyon (örgütleme) fonksiyonu üzerinde 

durulmuştur. Konunun okuyucular tarafından tam olarak ele alınabilmesi için referans 

kaynaklar taranmalı yönetimin diğer fonksiyonları da incelenmelidir.  

 

Şekil 8.4. Organizasyonlarda yönetim süreçleri (Dinçer ve Fidan, 1996). 

8.3.1. Organizasyon (Örgütleme) Sürecinin Evreleri 

Organizasyon süreci, amaçların belirlenmesi, gerekli işlerin belirlenmesi ve gruplanması, iş 

gereklerinin belirlenmesi, hiyerarşik yapının saptanması, yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesi, belirlenen görev ve sorumlulukların örgüt çalışanlarına dağıtılması, araç-

gereçlerin sağlanması ve uygun şekilde düzenlenmesi şeklinde bir süreçtir (Saruhan ve Yıldız, 

2009). 

Organizasyon sürecinin evrelerini üç ana başlıkta toplamak mümkündür (Efil, 1999); 

1. Görülecek işlerin belirlenmesi ve gruplara ayrılması: İşletmenin amaçları ve bu amaçlara 

ulaşmak için yapılacak işler planlama evresinde belirlenir. Bilindiği gibi plan neyin, ne 

zaman, nerede ve kim tarafından yapılacağını belirler. Planda öngörülen işleri en az emek ve 

giderle görebilecek şekilde bölmek, sıralamak, düzenlemek, kısımlara ayırmak için 

Organizasyona gitmek gerekir. Başka bir deyişle yapılacak işler belirlenip hangi 

fonksiyonların yürütüleceğine karar verildikten sonra organizasyon bölümleri belirlenmiş 

olur.  

2. Personelin belirlenip atanması: Yapılacak işler ve bu işlerin hangi sisteme göre 

bölümlendirilip düzenleneceğine karar verdikten sonra sıra bu işlerin kimler tarafından 
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görüleceğine gelir. Burada belirlenip atanacak personelin işin gerek ve niteliklerine uygun 

olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Bu açıdan personel alımında objektif ölçütler kullanıp 

işe uygun eleman seçimine yönelmek gerekir. İşe alınan bireylere, işin gerektirdiği yetki ve 

sorumluluklar verilir. İşe alınan bireyler ne yapacağını, kime karşı ve ne ölçüde sorumlu 

olduğunu kendisine bağlı kişilere ne gibi emirler verebileceğini, ne ölçüde otorite sahibi 

olduğunu bilir. 

3. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi: Bu aşamada bireylerin ihtiyaç duyduğu ve işlerin 

görülmesi için gerekli fiziksel faktörleri sağlamak gerekir. Bu faktörler, araç, gereç ve 

donanımlardır. Bir bireyin yaptığı iş neleri gerektiriyorsa onu sağlamak gerekir. Bu araçların 

işin niteliğine göre düzenlenmesi, personelin başarısı ve sorumluluklarını yerine getirmesinde 

yardımcı olacaktır. 

8.3.2. Organizasyon İlkeleri 

Organizasyonun başarılı bir şekilde işlerliğinin sağlanması için uyulması gerekli ilkeler şöyle 

sıralanabilir (Ertürk, 2009). 

Amaç birliği ilkesi: Organizasyonun her bölümü, işletmenin ana hedeflerini gerçekleştirecek 

biçimde anlaşılmış, organize edilmiş olmalıdır. Her bölümün bu amaçları gerçekleştirebilmesi 

için sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. 

Kumanda birliği ilkesi: Her birey sadece bir üstten emir almalı ve ona karşı sorumlu 

olmalıdır. Birden fazla amirden emir alması durumunda birey, hangi emri yerine getireceğini 

bilemez ve organizasyonda karışıklıklar meydana gelir. 

Yeterlilik ilkesi: İşletme organizasyonları, belirlenmiş amaçlarını en az maliyetle yerine 

getirmek durumundadırlar. Ancak organizasyonun birimleri, maliyetleri düşürmek amacıyla, 

fonksiyonlarını yerine getirecek düzeyin altında yetersiz hale gelmemelidir. Maliyetleri 

düşürürken, işletme birimleri, belirlenmiş amaçları yerine getirmede yeterliliğini 

kaybetmemelidir. 

İş bölümü ve uzmanlaşma ilkesi: İş bölümü, işlerin bölünerek, her bir kişiye daha dar 

kapsamlı işler verilerek, onların uzmanlaşmasının sağlanmasını temin eder. Uzmanlaşan 

kişiler daha yüksek verimle çalışır. Uzmanlaşmamış olduğu sahalardan daha fazla iş üretir. 
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Görevlerin tanıtımı ilkesi: Bir organizasyon içinde görev alacak kişilerin görevlerinin 

önceden açık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Böyle olunca, karışıklıklar önlenir ve herkes ne 

yapacağını kolayca öğrenir. 

Basamaklar sırası ilkesi: Organizasyonlarda belirli işlerin yapılması, birbirleriyle ilgili 

görevlerin belirli sıralarla yapılması ile mümkündür. Bu belirli sıralar nedeniyle görevliler 

birbirine ast ve üst biçiminde bağlanmaktadır. Bu şekilde görevliler arasında görev ve 

sorumluluklar paylaşılmış olur. Bu duruma basamaklar sırası ilkesi adı verilmektedir. 

Yetki ve sorumluluk denkliği ilkesi: Organizasyonlarda görev yapan kişilere görevleriyle 

ilgili yetki ve sorumluluklar verilmelidir. Bir yöneticiye bir görevin yerine getirilmesi ile ilgili 

sorumluluk verilmiş ise, bu sorumluluğu yerine getirecek yeterli düzeyde yetkinin de 

verilmesi gerekir. Yetkinin düzeyi sorumluluktan az veya sorumluluğu aşacak düzeyde fazla 

olmamalıdır. Yetki azlığının da, yetki fazlalığının da ayrı ayrı sakıncalı tarafları vardır. 

İş, yetki, sorumluluk ve karşılıkların açık olarak belirlenmesi ilkesi: Organizasyonlarda 

görev alan yöneticilerin hangi işleri yapacağı, bunlarla ilgili hangi yetki ve sorumluluklarının 

olacağı ve bu sorumlulukları yerine getirmesi karşılığında kendisine ne gibi maddi ve manevi 

ödüller temin edileceği açık bir şekilde belirtilmelidir. 

Ayrıklık ilkesi: Organizasyonlarda iş bölümü sonucu herkesin yapacağı işler belirlendikten 

sonra, görevi yapan kişilerin kendiişleri ile ilgili bağımsız karar alma yetkilerinin bulunması 

gerekmektedir. Buna ayrıklık ilkesi denir. 

Yöneltme birliği ilkesi: İşletmelerde organizasyonların amaçlarını gerçekleştirmenin birçok 

yolu vardır. Bu yollardan işletmenin amaçlarına en uygun olanı tercih edilir ve bununla ilgili 

geleceğe dönük planlar yapılır. Bu planların uygulanması sırasında ortaya çıkacak sorunların 

nasıl anlaşılıp ne şekilde çözüm getirileceğine ilişkin önceden bazı ilke kararları alınır. Bu 

ilke kararlarına da işletme politikaları denir. Planlar, programlar ve işletme politikaları ile 

güdülen amaç, işletmeyi önceden kararlaştırılmış ve belirlenmiş amaçlara doğru yöneltmektir. 

Değişebilirlik ilkesi: Sosyal, teknolojik, biyolojik şartlardaki değişmeler karşısında 

organizasyonun da değişebilir bir özelliğe sahip olması gerekmektedir. 

Süreklilik ilkesi: Organizasyon kademelerinde yer alan yönetici adaylarının yetişmelerini 

sağlayacak tedbirleri alarak, çevredeki değişmeleri yakından takip ederek, amaçlarında da 

çevredeki değişikliklere paralel değişiklikler yaparak organizasyonun devamlılığının 

sağlanması yönünde tedbirler alınır. 
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Önderliğin kolaylaştırılması ilkesi: Organizasyon yapısı ve yetki devri, yöneticinin başarısı 

için gerekli olan çevreyi meydana getirerek önderlik yeteneğini arttırır. Yöneticilik önemli 

ölçüde, yönetim görevinde bulunan kişilerin önderlik yetilerine bağlıdır. Bu bakımdan 

organizasyon yapısı bu durumu temin edecek şartları oluşturmalı ve yöneticinin önderlik 

yetilerini kullanabilmesine imkân sağlamalıdır. 

Fonksiyonel benzerlik ilkesi: Görevler, gruplar halinde bir araya getirilirken, fonksiyonel 

benzerlikler dikkate alınmalıdır. Belirli işlerin bir arada toplanması ve bu işlerde uzmanlaşmış 

personelin aynı bölümde toplanması ile organizasyona katkıları daha büyük olur. 

Yönetim alanı ilkesi: Yöneticilere rahat denetleyebileceği sayıda ast bağlanmalıdır. Kontrol 

edebileceğinden fazla ast bağlandığında yönetici başarısız olur. 

Personeli işe yerleştirme ilkesi: Personelin işe yerleştirilmesi sırasında, işi yapması için 

taşıması gereken asgari niteliklere dikkat etmek, daha doğrusu işe göre adam almak gerekir. 

Sorumluluk ilkesi: Görevlerin yapılıp yapılmamasından yöneticiler sorumludur. Üstler kendi 

yetki ve sorumluluklarını astlara devretseler bile, işlerin yapılmaması durumunda yine kendi 

üstlerine hesap vermek durumundalardır. Bu nedenle üstler kendi yetki ve sorumluluklarını 

astlarına tamamen devredemezler. Devretmeleri halinde de üstlerine karşı kendi 

sorumlulukları devam eder. 

Fonksiyonel büyüme ilkesi: İşletmeler büyüdükçe organizasyonlarda da sürekli değişiklik 

yapmak zorunlu hale gelir. Yeni bölümlerin açılması veya yeni elemanların işe alınmasıyla 

fonksiyonel büyüme sağlanmış olur. Bundan başka, değişik nitelikteki işleri bir arada yapan 

bölümler, iş hacminin artmasıyla birden çok veya ayrı ayrı bölümler haline gelebilirler. 

Böylece işletmelerde fonksiyonel büyümenin yanında organizasyonlar da büyümek 

durumunda kalır. 

Çapraz ilişkiler ilkesi: Organizasyonlarda aynı yönetim kademesinde bulunan kişilerin 

birbirleri ile konuşup konunun ayrıntılarına girerek konuşmalarına izin verilmelidir. Alt 

kademedeki bir yönetici kendi yetki alanın içinde herhangi bir konuda başka bir birimden 

yardım alabilir. Kısa devre ilişkisi denilen bu ilişki ile her zaman tasarruf sağlanabilir, üst 

yönetici de sürekli olarak meşgul ve rahatsız edilmemiş olur. 
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8.3.2. İşletmelerde Bölümlere Ayırma 

İşletmelerde iş bölümü ve uzmanlaşmanın sonucunda çok çeşitli işler bulunmaktadır. Bölünen 

işlerin iş yerinde gruplaştırılarak bölümler oluşturulması faaliyetine bölümlere ayırma 

(bölümlendirme) denir. Bölümlere ayırmanın temel amacı belirli amaçlarla bir araya 

getirilmiş işlerin yapılmasında yüksek etkinlik ve verimliliğe ulaşmak ve bu şekilde tüm 

işletmede verimlilik elde etmektir. İşletmelerde, Geleneksel, Modern ve Çağdaş bölümlere 

ayırma olmak üzere üç ana yaklaşım uygulanmaktadır (Koparal ve Özalp, 2013; Mirze, 2010). 

1. Geleneksel Bölülere Ayırma Yaklaşımları:  Günümüzde en çok rastlanılan bölümlendirme 

türlerini içerir. Bu yaklaşımda emir-komuta zinciri, çağlar boyunca süregelen şekli ile 

yönetim hiyerarşisi içinde yukarıdan aşağıya olarak inen (dikey) bir yapıda olduğundan 

geleneksel bölümlendirmeler olarak adlandırılır (Mirze 2010). 

Geleneksel bölümlendirmeyi iki grupta toplamak mümkündür. 

İşlevsel Bölümlendirme: Burada işler ve görevler niteliklerine göre bir araya getirilir. 

Örneğin muhasebe ile ilgili işler bir araya, pazarlama ile ilgili işler bir araya getirilerek 

muhasebe bölümü, pazarlama bölümü oluşturulur. Uygulamada en çok görülen organizasyon 

yapısı, işlevsel bölümlendirme esasına dayanan yapıdır (Şekil 8.5). Bu gibi yapılarda her 

bölümün yöneticisi sorunları sadece kendi bölümü açısından değerlendirmektedir. Bu nedenle 

en önemli yük işletmenin tepe yöneticisine kalmaktadır. Çünkü ancak tepe yönetim 

faaliyetlerin tamamını görebilir durumdadır. Dolasıyla işlevlere göre bölümlendirmede bölüm 

yöneticilerinin sadece kendi bölümüyle ilgilenmeleri nedeniyle “dar görüşlülük” sorunu 

doğabilir. Bu yapının bir diğer zayıf yönü ise bölüm yöneticileri kanalı ile haberleşmeyi 

öngördüğünden haberleşme sürecinin ağır işlemesidir. Ayrıca personel sayısı ve üretilen mal 

çeşidi arttıkça her bölüm malın yalnızca bir yönü ile ilgilendiği için kararlarda gecikmeler 

yaşanabilir. Buna karşılık işlevsel organizasyon yapısı uzmanlaşmaya olanak tanıdığı için 

etkinliği ve verimliliği artırabilir. Belirli bir fonksiyon içindeki koordinasyonu kolaylaştırır 

(Koçel, 2010). 
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Şekil 8.5. İşlevsel bölümlendirme (Koparal ve Özalp, 2013). 

İş birimine Göre Bölümlendirme: İşletmeler genellikle işlevlere göre bölümlendirmelerle 

işe başlar. Ama bazı durumlarda önemli olan ürün, bölge ve projelerde işletme içinde bir 

bağımsız birim oluşturulması gerekir. Bu bağımsız birim altında yine işlevlere göre 

gruplandırılmış üretim, satış, tedarik, muhasebe gibi alt bölümler olabilir. Bu tür 

bölümlendirmede işlevsel bölümlerin, Şekil 8.6 ile gösterildiği gibi önemleri açısından ayrı 

bir birim haline getirilmesi yani ‘bölümlerin gruplandırılması’ söz konusudur. Bu 

bölümlerden en çok kullanılan örneklerin bazıları şunlardır (Mirze, 2010): 

Ürüne/projeye/bölgeye göre bölümlendirme, işletmelerde işlevsel bölümler ayrı, bağımsız 

ürün, proje veya bölge esasına göre gruplandırıldığında ortaya çıkar. Örneğin bir kimya 

işletmesinde “deterjan iş birimi”, “boya iş birimi”, “tutkal iş birimi” gibi birimler oluşturulur 

ve bu iş birimlerinin altında yine işlevsel bölümlendirmeler yapılabilir. Aynı şekilde “Ege 

Bölge Müdürlüğü”, “Akdeniz Bölge Müdürlüğü” olarak iş birimlerini kurabilir. Müşteriye 

göre bölümlendirme, işlerin ve faaliyetlerin farklı özellik ve beklentiye sahip müşterilerin 

beklentilerine uygun bağımsız birim haline getirilmesidir. 

 

Şekil 8.6. İş birimine göre bölümlendirme (Koparal ve Özalp, 2013). 

2. Modern Bölümlendirme Yaklaşımları: Modern bölümlendirme yaklaşımlarında geleneksel 

dikey emir-komuta ilişkilerinin yanında yatay emir komuta yaklaşımları da yer almaktadır. 

Matris organizasyon yapısı buna verilecek en güzel örnek olup, iki ayrı tür ilişki üzerine 
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kurulmuştur: dikey ve yatay ilişkiler. Diğer organizasyon yapılarında dikey ilişkiler (emir-

komuta ilişkileri) esastır, yatay ilişkiler istisnadır ve uygulanması özel şekilde tarif edilmiştir. 

Buna karşılık matris yapıda hem dikey hem yatay ilişkiler aynı derecede öneme sahiptir ve 

biri diğerine üstün değildir. 

Matris yapılar çoğunlukla proje türü işler için uygundur çünkü bir projede çok çeşitli dallara 

mensup kişiler birlikte çalışmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu birlikte çalışma bir düzen içinde 

ve geçici nitelikte olacaktır. Bu tip bir yapılanmada Şekil 8.7 ile görüldüğü gibi hem uzmanlık 

dallarının proje ile ilgili işlere uygulanması (dikey ilişkiler), hem de bu uygulamanın belli bir 

koordinasyon ve zamanlama içinde (yatay ilişkiler) gerçekleşmesi gerekecektir. Bir proje 

organizasyonu olarak matris yapı, bir yandan projenin gerçekleşmesi için çeşitli uzmanlık 

dallarından yararlanma, bir yandan da proje ile ilgili tüm işlerin tek sorumlusunun olması 

temeline dayanmaktadır. Matris yapıda, projenin tamamlanması sorumluluğunu üstlenen 

‘proje yöneticisi’, fonksiyonel yapı içindeki uzmanlık birimleri (bölümleri) ile yatay bir ilişki 

içine girmektedir. Yani bu birimlerin, uzmanı oldukları konularda, projeye katkıda 

bulunmaları sağlamaktadır (Koçel, 2010). 

Matris yapının bu çoklu ilişkileri bünyesinde barındırması bazı sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Karışıklık ve düzensizliğe açık olması, iş ilişkilerinde açıklık ve sorun çözme 

yaklaşımı gerektirmesi, kişilerin performansını değerlendirme sorunu, beşeri ilişkilerde 

yumuşaklık, tam bir iletişim zorunluluğu, ve çatışmalara açık olması bu duruma örnek olarak 

verilebilir (Koçel, 2010). 

 

Şekil 8.7. Matris bölümlendirme (Koparal ve Özalp, 2013). 
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3. Çağdaş Bölümlendirme Yaklaşımları: Dikey bir yapılandırmadan çok yatay bir yapının ön 

planda olduğu başlıca çağdaş bölümlendirmeler takım esaslı bölümlendirme ve şebeke esaslı 

bölümlendirmedir. 

Takım Esaslı Bölümlendirme: İşletme belirli görevleri yerine getirmek üzere çalışanlar 

arasında takımlar oluşturur. Oluşturulan bu takımlarda emir-komuta ilişkileri genellikle yatay 

olup ekip ruhuna uygun bir birlik, beraberlik içinde katılımcı bir şekilde görev yapılır. 

İşletmede bölümlerin yerine bu tür amaca yönelik takımlar oluşturarak faaliyetler yapılırsa 

Şekil 8.8 ile gösterildiği gibi takım esaslı bölümlendirme gerçekleştirilmiş olur. Takım temelli 

yapının amaçlarından biri dikey yetkileri ve sorumluluğu mümkün olduğunca aşağı düzeylere 

çekerek katılımcı ve işlerine bağlı, ekip ruhunu benimsemiş çalışanlara sahip olmaktır. 

Takımlar bir bölümlendirme aracı olarak kurulmayıp işletmenin karşılaştığı bazı sorunların 

çözümü için veya sadece belirli bir görevin yerine getirilmesi için geçici olarak da kurulabilir. 

Çeşitli bölümlerden uzmanlar farklı bölümlerdeki sorunlara çözüm getirmek veya belli 

görevlerin yapılması amacıyla bir takım olarak bir araya gelirler ve sorunların çözülmesine 

yardımcı olurlar. Ancak takım esaslı bölümlendirmelerde bahsedilen takımlar, bu tür belli 

sürede sorun çözen veya görev yaptıktan sonra dağılan takımlar olmayıp bir işlevsel veya 

işbirimine göre kurulmuş bölümlerin yerine kurulan ve yerine kurulduğu bölümün işlevini 

yerine getiren yapılardır. (Mirze, 2010). 

 

Şekil 8.8. Takım esaslı bölümlendirme (Koparal ve Özalp, 2013). 

Şebeke Esaslı Bölümlendirme: İşletmenin temel fonksiyonlarının, faaliyetlerinin ve 

kaynaklarının bulunduğu, işlevlere, işbirimine, matris veya takım esasına göre kurulmuş 

bölümlerin kapatılarak bu faaliyet ve görevlerin işletme dışında mal ve hizmet üreten ayrı 

şirketlere dağıtılması şebeke esaslı bölümlendirmeyi en iyi şekilde tanımlamaktadır. Böyle bir 

durumda işletme şebekeyi oluşturan işletme dışı alt yüklenicilerin faaliyetlerini koordine eden 
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bir merkez gibi iş görür. Şebeke esaslı bölümlendirmenin temel amacı, işletmenin rekabet 

üstünlüğü sağlayacak temel yetenek özelliğinde en iyi yaptığı i ş ve faaliyetlere odaklanması 

ve geri kalan işleri alt yüklenici şirkete bırakmasıdır. Geleneksel hiyerarşik emir-komuta 

zincirinin yerini merkez işletme ve alt yükleniciler arasındaki yatay ilişkilerin aldığı şebeke 

yapıların sayısı, son yıllarda ‘dış kaynaklardan yararlanma’, ‘stratejik işbirlikleri’ ve ‘ortak 

girişimler’ gibi yeni eğilimler sonucunda hızla artmaktadır (Mirze, 2010). 

 

Şekil 8.9. Şebeke esaslı bölümlendirme (Koparal ve Özalp, 2013). 

 

Farklı yaklaşımlara göre gruplandırılmış olan bölümlendirme yapılarının kendine göre avantaj 

ve dezavantajları bulunmaktadır. Bu avantaj ve dezavantajlar, Çizelge 8.2. toplu halde 

verilmiştir. 

Yönetimin üçüncü işlevi ise yöneltmedir. İşletmelerde yönetim faaliyeti planlama ile başlar, 

örgütleme ile devam eder. Yöneltme fonksiyonu sayesinde işletmede yer alan kişilere verilen 

görevlerin en doğru ve en verimli şekilde yapmaları sağlanır. Yöneltme ile ulaşılmak istenen 

amaç, planlar doğrultusunda çalışanların harekete geçirilmesi ve bunun sürdürülmesidir. İyi 

ve etkin bir yöneltme fonksiyonu kurmada emir vermenin önemi büyüktür. Verilecek 

emirlerin doğru, açık, yerine getirilebilir ve makul olması sayesinde işletme çalışanları, 

işlerini etkin ve verimli yapmaya yöneltilmiş olur. Yöneltme sisteminin etkin çalışması için 

yöneticinin personeli iyi tanıması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmede kronik sorun 

halini almış personelin işten uzaklaştırılması, takım ruhunun geliştirilmesi, personelin 

izlenmesi gerekmektedir. Benzer şekilde yöneltme sisteminde liderlik, motivasyon, iletişim ve 

güç konuları da büyük önem taşımaktadır (Koparal ve Özalp, 2013). 
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Çizelge 8.2. Farklı bölümlendirme çeşitlerinin avantaj ve dezavantajları (Koparal ve Özalp, 
2013). 

Bölümlendirme Avantajları Dezavantajları 

İşlevsel  Kaynakların verimli kullanımı, 

Ölçek ekonomisi, 

Derinlemesine uzmanlaşma ve 
gelişme, 

Üst yönetim yönlendirmesi ve 

kontrolü. 

Departmanlar arası zayıf iletişim, 

Değişime karşı yavaş tepki, 

Üst yönetimde karar vermede 

merkezileşme, yaratıcılıkta 
gecikme. 

İş Birimine 
Göre 

Belirsiz çevreye karşı hızlı cevap 
verme ve esneklik, 

Müşteri ihtiyaçlarıyla ilgili 
teşvikler, 

Departmanlar arası mükemmel 
iletişim. 

Ürün çeşitlerinde kullanılan 
kaynaklarda tekrar, 

Daha düşük teknik derinlik ve 
uzmanlaşma, 

Ürün grupları arası zayıf 
koordinasyon. 

Matris Tek hiyerarşiye nazaran 
kaynakların daha verimli 
kullanımı, 

Esneklik, değişen çevreye uyum 
yeteneği, 

Disiplinler arası işbirliği, 

Her bölüm için var olan uzmanlar. 

Çift emir-komuta zinciri nedeniyle 

yaşanan kafa karışıklığı, 

Matris yapının iki tarafı arasında 
yüksek düzeyde çatışma, 

Çok fazla toplantı, faaliyetten daha 
çok tartışma. 

Takım Esaslı Departmanlar arasında engellerin 
azalması ve uzlaşma, 

Kısa yanıt süresi, 

Hızlı kararlar, 

Çalışanlarda daha etik ve daha 
şevkli tutumlar. 

Çift taraflı bağlılık ve çatışma, 

Toplantılarda harcanan zaman ve 
kaynaklar, 

Planlanmamış merkezileşmeme. 

Şebeke Esaslı Dünya çapında işin uzmanlarından 
yararlanma olanağı, 

Yüksek düzeyde esneklik ve yanıt 
süresi 

Genel giderlerde azalış. 

Denetim eksikliği, 

Zayıf sınırlar, 

Çalışan bağlılığında zayıflık. 
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Yönetim fonksiyonlarından sonuncusu ise kontrol (denetim)’dür. Yukarıda bahsettiğimiz tüm 

yönetim fonksiyonlarının gerçekleşmesinden sonra sıra denetime gelir. Kontrolü başarılması 

istenenle başarılan arasında bir köprü olarak düşünebiliriz. Kontrol düzeltici bir fonksiyondur. 

Kontrolün gerçekleşmesi için önceden saptanmış amacın, planın, bir politikanın varlığı 

gereklidir. Bunlardan sonra faaliyetlerin sonuçları alınır, diğer bir ifadeyle iş başarısı ölçülür. 

Mevcut iş başarısı ile planda saptanan karşılaştırılır ve sonucunda düzeltici tedbirler alınır. 

Kontrol süreci gerçekleştirilirken öncelikle standartlar belirlenir, fiili durum saptanır. Ayrıca 

standartlarla fiili durumun karşılaştırılıp sapmaların belirlenmesi, nedenlerinin anlaşılması ve 

düzeltici tedbirlerin saptanması gerekir (Koparal ve Özalp, 2013). 

8.4. Proje Yönetimi 

Proje, belirli bir zaman diliminde, belirli bir bütçe imkânı dâhilinde, belirli bir amaca ulaşmak 

ve bu doğrultuda belirli sonuçlar üretmek üzere, gerekli olan mali, fiziki ve beşeri kaynakların 

bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin bütünüdür.  

Proje yönetimi, genel olarak, örgüt amaçlarının (mal ve hizmet üretmek) gerçekleştirilmesi 

için, üretim faktörlerini bir araya getirme, planlama, örgütleme, yürütme, uyumlaştırma ve 

denetim işlevlerine ilişkin, ilke ve tekniklerin, sistemli bir şekilde uygulanması faaliyetlerinin 

tümü olarak tanımlanabilir. Yönetimin bu işlevleri, proje yönetimi için de geçerlidir. Projenin 

planlanması, uygulamaya konulması, izlenmesi, raporlanması, gelişmelerin değerlendirilmesi 

ve aksaklıkların giderilmesi işlerinin bir organizasyonla sağlanması, projenin istenen zamanda 

gerçekleştirilmesi için önem taşımaktadır (Kahriman vd., 1991).  

Projenin iyi bir şekilde yönetilmesi ve izlenebilmesi için proje faaliyetlere ayrılır, faaliyetlerin 

birbiri ile ilişkileri belirlenir. İş analizlerinden yararlanılarak standartlar oluşturulur, 

faaliyetlerin süresi, ihtiyaç duyacağı kaynaklar saptanır. Daha sonra kaynaklar temin edilerek 

uygulamaya geçilir. Uygulama sırasında faaliyetler izlenir, denetlenir. Bu aşamada süre ve 

kaynak açısından sapmalar tespit edilerek ve gerekli değerlendirmeler yapılarak yeni önlemler 

alınır. Böylelikle proje etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Bu işlemler için ise yetkin 

kişilerden oluşan bir proje ekibi oluşturulmalıdır (Kahriman vd., 1991). Başlıca proje 

planlama teknikleri aşağıda verilmiştir (Özdemir, 2003); 

1. Çubuk diyagramlarıyla planlama (Gantt Diyagramları), 

2. CPM – Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method), 
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3. PERT – Seçenekli Değerlendirme Yöntemi (Program Evaluation and Review 

Technique), 

4. Kutu Diyagramlarıyla Planlama, 

5. L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlarıyla Planlama, 

6. Kaynak Kullanımı / Kaynak Atama Yöntemleri. 

Bu çalışmada Kritik Yol Yöntemi (CPM) hakkında okuyuculara çeşitli kaynaklardan 

derlenmiş kısaca bilgilendirme yapılacaktır.  

8.4.1. Kritik Yol Yöntemi (CPM) 

Kritik Yol Yöntemi (CPM), günümüz projelerinin artan karmaşıklığı nedeniyle projenin 

uygulamasında etkinliği artıran çok önemli bir tekniktir. Yatırımların ana ve detay iş 

programlarının, bu teknikle yönetilmesi; kişi ve kuruluşlara çok önemli yararlar getirmektedir. 

Madencilikte de projelerin ana ve detay iş programlarının, CPM tekniği ile değerlendirilmesi, 

kuşkusuz, projelerin en az kaynak tüketilerek, zamanında gerçekleştirilmeleri açısından çok 

büyük yararlar sağlamaktadır (Kahriman vd., 1991).  

CPM yöntemi üç ana aşamada değerlendirilmektedir (Kahriman vd., 1991). Birinci aşama 

“Planlama Aşaması” dır. Bu aşamada proje ayrı faaliyetlere bölünür. Her faaliyetin süresi 

tahmin edilir ve şebeke diyagramı, her biri ayrı faaliyetleri temsil eden oklarla kurulur. Bu 

şekilde çizilen şebeke diyagramı projenin faaliyetleri arasında ilişkileri temsil eden bir 

çizelgedir. Bu aşamada farklı işler ayrıntıları ile incelenebileceği gibi proje için program 

geliştirmede de yararlanılır. 

İkinci aşama “Programlama Aşaması” dır. Her bir faaliyet için başlama ve bitiş zamanını 

gösteren bir zaman diyagramını hazırlamak bu aşamanın en önemli özelliğidir. Bir diyagram, 

belirlenen faaliyetin diğer proje faaliyetleri ile ilişkisini de ortaya koyar. Ayrıca bu program 

projenin zamanında tamamlanması için özen gerektiren zaman açısından kritik faaliyetleri de 

gösterir. Kritik olmayan faaliyetler için ise geciktirildikleri zaman ya da kısıtlı kaynaklar etkin 

bir şekilde kullanıldıklarında kullanılması avantajlı olan gecikme miktarı ya da serbestlik 

süresini de göstermelidir. Bu yolla da kaynak tahsisi ya da kaynak düzgünleştirme problemleri 

en uygun şekilde çözümlenebilecektir  

Üçüncü aşama ise “Kontrol Aşaması” dır. Düzenli aralıklarla proje için ilerleme raporları 

düzenlemek aşamanın özelliğidir. Bu amaçla şebeke diyagramı ile zaman diyagramı 
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kullanılır. Bu aşamada proje güncelleştirilir. Tüm faaliyetler süre ve kaynak kullanımı 

yönünden analiz edilir. Gerekli önlemler alınarak projeye dinamizm kazandırılır. 

8.4.2. CPM’de İşlem Tanımları 

CPM’de kullanılan işlemler ve tanımları aşağıda Çizelge 8.3 ile verilmiştir. Projelerde bu 

işlemlerin birbirlerini mantıklı ve teknik olarak izlemesinden oluşan bütüne serim (network, 

ağ diyagramı, şebeke) denir. Serim hazırlanmasında uyulması gerekli kurallar Çizelge 8.4 ile 

özetlenmiştir.  

Çizelge 8.3. CPM için çeşitli işlem tanımlamaları ve şematik gösterimi 

İşlem Tanımlamaları Şematik Gösterim 

Başlangıç Düğümü (i)  

Bitiş Düğümü (j) 

Faaliyetin Süresi [Di-j] 

En Erken Gerçekleşme Zamanı 
[E(i)] 

En Geç Gerçekleşme Zamanı 
[L(j)] 

Serbest Bolluk (SB) 

Toplam Bolluk (TB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i j Di-j 

SB/TB 

E(i) 

L(i) 

E(j) 

L(j) 

Faaliyet 
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Çizelge 8.4. Serim hazırlanmasında uyulması gereken kurallar 

Tanım Yanlış Kullanım Doğru Kullanım 

İki düğüm arasında yalnız 
bir işlem tanımlanabilir. 
Aksi halde Kukla (Boş) 
faaliyet kullanılmalıdır 
(Kesikli çizgili faaliyetler 

Kukla faaliyetlerdir).  

 

 

İşlemler bir halka 
oluşturacak şekilde 
düzenlenemez. 

 

 

Serimde yalnızca bir 
başlangıç ve bir bitiş 
düğümü olmalıdır. 

  

Ana serimden alınan bir 
işlem, bir ayrıntı serimi ya 
da alt serim haline 

getirildiğinde başlangıç ve 
bitiş düğümleri ana serimin 
işlem uç düğümleri ile 
çakışmalıdır. 

 

 

İşlemler arasında ilişkiler 
kurulurken mantıksal hata 
yapılmamalıdır. 

  

Serimde okların şekillerinin 
önemi yoktur. Doğru, eğri, 
kırık çizgilerle gösterilebilir.  
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8.4.3. Örnek Proje 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü bünyesinde yer alan Tunçbilek Ömerler Tam 

Mekanize Kömür Ocağında M1 panosundaki ekipmanların M2 panosuna taşınması 

sırasındaki faaliyetler, bu faaliyetlerin öncelikleri ve süreleri aşağıda Çizelge 8.5. ile 

verilmiştir (Akdaş, vd., 2000). Ayak taşınma için “Proje Tamamlanma Zamanı” (PTZ), 

projenin “Kritik Yolu” ve kritik olmayan faaliyetler için “Toplam Bolluklar” CPM yöntemi 

yardımıyla bulunacaktır. Aşağıda Şekil 8.10 ile Çizelge 8.5 ile verilen proje faaliyetleri ve 

proje önceliklerine göre örnek projenin serimi çizilmiştir. Serim kurallarına uygun olması için 

8-9, 8-10 ve 15-16 düğümleri arasında Kukla (Boş) faaliyetler kullanılmıştır. 

Çizelge 8.5. Projenin faaliyetleri (Akdaş, vd., 2000) 

Kod  Faaliyet Öncelik Süre 
A Söküm alanına hazırlanması ve tahkimatı - 25 

B AFC’nin itilmesi ve tahkimatların ötelenmesi A 2 

C Kesici-Yükleyicinin söküm için hazırlanması B 5 

Ç Shunting Troley’in söküm için kurulması C 1 

D Bant konveyörün sökülmesi Ç 1 

E AFC’nin sökülmesi Ç 3 

F Toplayıcı konveyörün sökülmesi D 1 

G Monoray’ın yeni panoya kurulması C 2 

H Panoya diğer AFC’nin kurulması E, F 3 

I Bant konveyörün taşınıp panoya kurulması H 4 

İ Toplayıcı konveyörün taşınması ve montajı H 3 

J Ayak içi yolunun taşınma için genişletilmesi H 10 

K Yükleme platformuna kadar ray döşenmesi J 3 

L Yükleme platformunun kurulması J 2 

M Yükleme için vinçlerin kurulması L 2 

N Hidrolik pompa, vinç ve shunting montajı  G 4 

O Ayak sonu tahkimatlarının sökülüp taşınması I, İ, K, M, 
N 

4 

Ö AFC’nin yeni panoya montajı O 10 

P Tahkimatların sökülüp taşınması ve montajı O 19 

R Kesici-Yükleyicinin hazırlanması Ö, P 4 

S Kesici-Yükleyicinin taşınması ve AFC üzerine 
montajı 

R 2 

Ş AFC’nin kuyruk donanımının montajı S 1 

T Toplayıcı konveyör ve tahkimat bağlantısı O 2 

U AFC ve Toplayıcı konveyörün ayarlanması T 3 

Ü Elektrik sistemlerinin taşınıp kurulması P, Ö 5 

V Bant konveyör bakımı ve kontrolleri U 4 

Y Ana hidrolik pompanın taşınıp kurulması R 2 

Z Deneme çalışmalarına başlanması Ş, Ü, V, Y 1 
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Şekil 8.10. Projenin serimi. 

 

CPM hesaplamaları iki adımda gerçekleştirilmektedir. Birinci adım “İleriye Doğru 

Hesaplama” olup bu adımda faaliyetlerin “En Erken Gerçekleşme Zamanları” [E(i)] 

hesaplanmaktadır. İkinci adımda ise faaliyetlerin “En Geç Gerçekleşme Zamanları” [L(i)] 

hesaplanmaktadır.  

İleriye doğru hesaplama birinci düğüm noktasında başlar ve son düğüm noktasında 

tamamlanır. Başlangıç adımı değeri “E(0)=0” olarak alınır. Bir sonraki düğüm noktasında 

yapılacak hesaplama ise o düğüm noktasında kaç faaliyet tamamlanıyorsa o faaliyetlerin 

sürelerini başladıkları düğüm noktasının değeri ile toplayıp en fazla değer hangi faaliyette ise 

o değer alınarak bulunur. Örneğin yukarıdaki serimde “13” numaralı düğüm noktasının değeri 

aşağıdaki şekilde hesaplanır. Son düğüme kadar hesaplamaya devam edilir ve hesaplama son 

düğümde biter ve bulunan değer PTZ değeridir.  

E(13)=Enbüyük [E(7)+D7-13; E(9)+D9-13; E(10)+D10-13; E(11)+D11-13; E(12)+D12-13] 

Geriye doğru hesaplama ise son düğüm noktasında başlar ve ilk düğüm noktasında sona erer. 

İleriye doğru hesaplamanın son adımında bulunan değer geriye doğru hesaplamanın ilk adımı 

olarak kabul edilir. Projede “n” tane düğüm noktası varsa “E(n)=L(n)” olarak kabul edilir. 

Diğer düğümlerde yapılacak hesaplamada ise hesaplanacak düğüme kaç düğümden geri dönüş 

oluyorsa geldikleri düğüm noktası değerinden faaliyetin süresi düşülür ve en az olan değer 

düğümün değeri olarak yazılır. Örnek olarak yukarıdaki serimde “14” numaralı düğüm 

noktasının değeri aşağıda hesaplanmıştır. İlk düğüme gelindiğinde hesaplama tamamlanmış 

olur.  

E(14)=Enküçük [E(15)-D14-15; E(16)-D14-16; E(19)-D14-19] 

Bir (i, j) faaliyetinin kritik faaliyet olabilmesi için ise; 

1. E(i)=L(i), 

2. E(j)=L(j), 

3. E(j)-E(i)=L(j)-L(i)=Di-j koşulları sağlanmalıdır.  
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Örnek proje için hesaplama yapılırsa, öncelikle ileriye doğru hesaplama yapılır. 

E(1)=E(0)+D0-1=0+25=25 

E(2)=E(1)+D1-2=25+2=27 

E(3)=E(2)+D2-3=27+5=32 

E(4)=E(3)+D3-4=32+1=33 

E(5)=E(4)+D4-5=33+1=34 

E(6)=Enb[E(4)+D4-6; E(5)+D5-6]=Enb[33+3; 34+1]=36 

E(7)=E(3)+D3-7=32+2=34 

E(8)=E(6)+D6-8=36+3=39 

E(9)=E(8)+D8-9=39+0=39 

E(10)=E(8)+D8-10=39+0=39 

E(11)=E(8)+D8-11=39+10=49 

E(12)=E(11)+D11-12=49+2=51 

E(13)=Enb [E(7)+D7-13; E(9)+D9-13; E(10)+D10-13; E(11)+D11-13; E(12)+D12-13] 

E(13)=Enb[34+4; 39+4; 39+3; 49+3; 51+2]=53 

E(14)=E(13)+D13-14=53+4=57 

E(15)=E(14)+D14-15=57+10=67 

E(16)=Enb[E(14)+D14-16; E(15)+D15-16]=Enb[57+19; 67+0]=76 

E(17)=E(16)+D16-17=76+4=80 

E(18)=E(17)+D17-18=80+2=82 

E(19)=E(14)+D14-19=57+2=59 

E(20)=E(17)+D19-20=59+3=62 

E(21)=Enb [E(16)+D16-21; E(17)+D17-21; E(18)+D18-21; E(20)+D20-21]=[76+5; 80+2; 82+1; 

62+4]=83 

E(22)=E(21)+D21-22=83+1=84 bulunur.  

 

İleriye doğru hesaplamanın son adımında bulunan E(22) değeri PTZ=84 gün olarak alınır. 

Tam mekanize uzunayak ekipmanlarının M1 panosundan M2 panosuna taşınma zamanı 84 

gün olarak bulunmuştur. İkinci adımda ise geriye doğru hesaplama yapılır. Geriye doğru 

hesaplamanın ilk adımında E(22)=L(22) olarak alınarak başlanır.  

L(22)=E(22)=84 

L(21)=L(22)-D21-22=84-1=83 

L(20)=L(21)-D20-21=83-4=79 

L(19)=L(20)-D19-20=79-3=76 

L(18)=L(21)-D18-21=83-1=82 

L(17)=Enk[L(18)-D17-18; L(21)-D17-21]=Enk[82-2; 83-2]=80 

L(16)= Enk[L(17)-D16-17; L(21)-D16-21]=Enk[80-4; 83-5]=76 

L(15)= L(16)-D15-16=76-0=76 

L(14)= Enk[L(15)-D14-15; L(16)-D14-16; L(19)-D14-19]=Enk[76-0; 76-19; 76-2]=57 

L(13)= L(14)-D13-14=57-4=53 

L(12)= L(13)-D12-13=53-2=51 

L(11)= Enk[L(12)-D12-13; L(13)-D11-13]=Enk[51-2; 53-3]=49 

L(10)= L(13)-D10-13=53-3=50 

L(9)= L(13)-D9-13=53-4=49 

L(8)= Enk[L(9)-D8-9; L(10)-D8-10; L(11)-D8-11]=Enk[49-0; 50-0; 49-10]=39 

L(7)= L(13)-D7-13=53-4=49 
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L(6)= L(8)-D6-8=39-3=36 

L(5)=L(6)-D5-6=36-1=35 

L(4)=Enk[L(5)-D4-5; L(6)-D4-6]=Enk[35-1; 36-3]=33 

L(3)=Enk[L(4)-D3-4; L(7)-D3-7]=Enk[33-1; 49-2]=32 

L(2)= L(3)-D2-3=32-5=27 

L(1)= L(2)-D1-1=27-2=25 

L(0)= L(1)-D0-1=25-25=0 bulunur.  

 

Yapılan hesaplamalar aşağıda Şekil 8.11 ile verilmiştir. Daha önce sözü edilen üç kuralın 

uygulanmasıyla projenin kritik yolu Şekil 8.12 ile aşağıda verilmiştir. Yapılan hesaplamalara 

göre PTZ=84 gün olarak bulunmuştur. Projenin Kritik Yolu ise A-B-C-Ç-E-H-J-L-M-O-P-R-

S-Ş-Z olarak bulunmuş olur. Yapılacak uzunayak taşıma faaliyetleri sırasında bu faaliyetlerde 

oluşacak olası gecikmeler projenin süresinde tamamlanamamasına, tam tersine bu 

faaliyetlerde yapılacak olası sürek kısaltmalar ise projenin beklenen süreden erken 

tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu sayede, bu proje üzerinde çalışan Maden Mühendisleri 

hangi faaliyetlere daha önem verip vermeyeceklerine daha rahat karar verebileceklerdir.  

 
 

Şekil 8.11. İleri ve geri yönde yapılan CPM hesaplamalarının proje serimi üzerinde gösterimi. 

 

 

Çizelge 8.12. Projenin kritik yolunun serim üzerinde gösterimi. 

 

Bu tip bir proje ile hesaplamaları aşağıda belirtilen yöntemle yapabileceğimiz gibi MS Project 

programından yararlanarak da kolaylıkla yapmamız mümkündür (Erçelebi ve Yavuz, 2002). 
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9. MERMER MADENCİLİĞİ 

9.1. Mermer Ocak İşletme Yöntemleri 

9.1.1. Mermer Ocak İşletmeciliği  

Mermer ocak işletmeciliği farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Topoğrafik durum, iklim, 

ekonomi, çevre ve üretim tekniği gibi farklı koşullara göre sınıflandırılma yapılabilir. Bu 

sınıflandırmaların dışında diğer kıstaslara göre yapılan sınıflamalar da mevcuttur. Bu 

sınıflandırmalar genel olarak Şekil 9.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 9.1. Mermer ocak işletmeciliği sınıflamaları 

Açık ocak mermer işletmeciliğinde tüm kazı ve blok üretim faaliyetleri açık alan ve havada, 

doğal ortamda yapılır. Yeraltı mermer ocak işletmeciliğinde ise tüm üretim işlemleri 

yeraltında, kısmen doğal koşullar dışında gerçekleştirilir. 
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Kesikli üretim yönteminde ana kayaçtan blok mermer kesiminde kesim işlemlerinde 

kesiklikler bulunur. Örneğin; üçlü kama yönteminde veya delme-patlatma ile blok üretiminde 

işlemler arasında zaman aralıkları bulunurken, sürekli kesimde kesme zaman aralıkları 

bulunmaz. Sürekli kesme yöntemine örnekler ise; elmas telli kesme, kollu kesicilerle kesme 

ve bantlı kesicilerle kesme yöntemleri verilebilir. 

Şekil 9.2’de açık ocak mermer işletmeciliğinde işletme yöntemlerinin isminin belirlenmesine 

tmel teşkil eden topoğrafik yapıda kullanılan bazı terimler gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.2. Topografik yapıda kullanılan terimler (Aladağ) (Bayarı, 1991) 

9.1.2. Açık Ocak Mermer İşletmeciliği  

Açık ocak mermer ocakçılığında buna bağlı olarak, yukarıda belirtilen morfolojik yapılara 

göre adlandırılmaktadır. Açık ocak işletme yöntemlerinde basamak teşkiline göre sınıflamalar 

Şekil 9.3’de verilmiştir. Burada yer alan yöntemlerin birbirlerine geçişleri olabilir. Yamaç tipi 

bir mermer ocağı üretim sonucu, ova tipi bir ocağa dönüşebilir (Şekil 9.4).  
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Şekil 9.3. Açık ocak mermer ocakçılığı çeşitleri 



Temel Madencilik Bilgileri 

661 

 

 

Şekil 9.4. Yamaç tipi bir taş ocağının üretim sonucu ova tipine dönüşmesi 

 

Açık ocak mermer işletmeciliğinin her türünde; tek veya çok kademeli mermer üretimi 

yapılabilmekte ya da geometrik şekli itibariyle eliptik açık-rampasız veya sadece açık 

kademeli üretim gerçekleştirilebilmektedir (Şekil 9.5 ve 9.6). 

  

(a)      (b)    

Şekil 9.5. Kazan tipli bir açık ocak mermer işletmesi (a) ve tek kademeli bir açık ocak 

(Toprak Mermer, Diyarbakır) (b) 
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Eğer mermer yatağı dorukta (tepe) yer alıyorsa üretim teknolojisine bağlı olarak tek-çift 

kademeli, eliptik kapalı, eliptik açık şeklinde yapılabilir (Şekil 9.5 ve 9.6). Dorukta bulunan 

mermer yatağı, doruğun masa (tabular), yayvan, dik yapısına göre de uygulanacak üretim 

yöntemleri değişik olacaktır. 

 

Şekil 9.6. Çok kademeli bir mermer ocağı (Sicilya, İtalya) (Kulaksız, 2005) 

9.1.2.1. Ova Tipi Açık Ocak Mermer İşletme Yöntemleri 

Bu özellikteki mermer yatakları genellikle topografik seviyenin altında yer alır ve mermer 

işletmecilik faaliyetleri de bu seviyenin altında yürütülür. Ova tipi mermer yataklarının 

şematik örnekleri Şekil 9.7’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 9.7. Ova tipi mermer yataklarına şematik örnekler 

 

Bu tip mermer ocak işletmelerinde gerek yağışlardan kaynaklanan sular, gerekse de yeraltı 

suyu maliyeti arttırıcı faktör olarak ortaya çıkar. Diğer yönden kesilerek çıkarılan bloklar ya 

doğrudan vinçler ya da rampa düzeneğiyle yapılan yollar ile taşınacaktır. 
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9.1.2.2. Yamaç Tipi Mermer Ocakları 

Eğer mermer yatakları dağların, tepelerin yamaç kısımlarında, dağ sırtlarında veya vadi 

yamaçlarında yer alıyorsa üretim teknolojisine bağlı olarak uygulanacak ocak işletme 

yöntemlerine bu ad verilmektedir (Şekil 9.8). 

 

Şekil 9.8. Tepe (a) ve yamaç (b) tipi mermer yataklarına şematik örnekler 

 

Bu tip işletme yöntemlerinde su problemi az olmakla beraber ulaşım yollarının açılması ve bu 

yolların uzun olması maliyeti artırıcı faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan 

mermer yatağının topografik yükseltisi, yatağın dalımı ve iklim koşulları problem yaratabilir 

(sıcaklık ve yükselti farklılıkları, kar yağışları v.b). 

9.1.2.3. Tepe/Doruk Tipi Açık Ocak Mermer İşletme Yöntemleri 

Mermer yatağının dağın doruklarında (tepelerde) veya dağın yamaçlarında yer almasına göre 

üç farklı yöntem uygulanabilir. 

a- Mermer açık ocakları şeklinde   

b- Tepe (doruk) açık ocakları şeklinde  

c- Yamaç açık ocakları şeklinde 

9.1.3. Açık Ocak İşletme Tasarımında Etken Faktörler 

Açık ocak mermer ocak işletmeciliğinin yeraltı ocak işletmelerine göre birçok üstünlükleri 

vardır. Bu üstünlükler; işçi sağlığı ve iş emniyeti, seçimli üretim olanağı sunması, üretimde 

verimlilik ve kapasite kullanımı esnek bir işletme olanağı sağlamasıdır. Bunun yanında diğer 

avantajları ise;  

1. Düşük yatırım maliyeti, mekanizasyon sınırlı olup karmaşık bir yapısı yoktur. 
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2. Çok küçük mermer yatakları için de uygun olup, sınırlı bir ölçekteki mermer yatakları 

için de uygulanabilir. 

3. Üretim yöntemleri ve teknolojileri kolayca uygulanabilir fakat çalışanların ve 

blokların ocaktan kaldırılması nadiren sorun yaratabilir. 

4. Açık ocaklarda basamaklar genelde duraylılık problemi yaratmaz. 

5. Seçimli üretim imkanı sağlamakla beraber bazen sorunlar yaratabilir.  

6. Emniyet ve sağlık açısından daha avantajlıdır. 

 

Açık ocak mermer ocak işletmeciliğinin dezavantajları ise; 

1. Derinlik sınırlıdır (90 – 300 metre). 

2. Üretim verimi düşüktür. 

3. Üretim maliyeti yüksektir. 

4. Üretim yüzdesi düşüktür. 

5. Uygulanan teknolojilerin durumuna göre kalifiye işçi gerekebilir. 

6. Esnek olmayan bir üretim yapısı mevcuttur. 

7. Yöntemin tabiatı dolayısıyla ileri bir mekanizasyon için uygun olmayabilir. 

8. Patlatma olmadığından yüksek maliyetli ve komplike üretimdir. 

9. Aşırı artık çıkabilir. 

şeklinde özetlenebilir. 

9.1.3.1. Mermer Ocağı Fizibilite Çalışmaları, İşletme Tasarımı 

Bir mermer ocağı üretim planlaması tasarımında etken faktörler Çizelge 9.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 9.1. Mermer ocağı üretim planlaması tasarımında etken faktörler  

Doğal ve Jeolojik Faktörler Sosyo–Ekonomik Faktörler Teknolojik 

Faktörler 

Topografya ve bulunduğu ortam, 

iklim koşulları, Mermer 

yatağının boyutları, şekli ve 

konumu, Jeolojik Faktörler 

(Mineralojisi, petrografik yapısı, 

taşın kökeni, su geliri, yapısal 

jeoloji elemanları vb.), 

Mermerin jeomekanik özellikleri 

(Dayanımları, aşındırıcılık ve 

aşındırma özellikleri, kimyasal 

ve fiziksel özellikleri vb.) 

Yerel insan kaynakları, 

davranışları ve kalifiye eleman 

temini, Yerel yönetim ve halk 

ile karşılıklı ilişkiler, Çevre 

koruma (Su, hava, artıklar v.b), 

Kapital ve pazarlama, Diğer 

yasa, yönetmelik, tüzüklerin 

yatırımlara katkısı veya 

sınırlamaları, Enerji temini ve 

ulaşım. 

Mermer üretim 

yöntemleri, Mermer 

ocak üretim 

makinaları, Mermer 

ocak üretim yardımcı 

iş makinaları. 

 

9.1.4. Açık Ocak Mermer İşletme Evreleri 

Genel olarak alt yapısı tamamlanmış ve örtü kütlesi temizlenmiş mermer ocak 

işletmeciliğinde ana kütleden blok kesimi için takip edilecek evreler şunlardır (Şekil 9.9); 

A- Üretim Öncesi Hazırlık – Kanal Açma (Yarma-Oluk) 

B- Bloğun Ana Kütleden Ayrılması: Değişik kesme makinaları ve/veya delme yöntemi ile 

kesim, kama ve yapraklar ile çatlatıp ayırma, çok zayıf patlayıcılar, hidrolik krikolar ile 

yapılabilir. Duruma göre yardımcı makinalar da kullanılabilir. 

C- Blokların Devrilmesi/Ötelenmesi: Hidrolik krikolar, havalı yastıklar, ters kepçe, loder ve 

dozerlerle ötelenme 

D- Blokların Kaldırma/Yükleme İşlemi: Değişik tipte vinçler (kule veya gezer vinçler) 

değişik güçte loderler veya çelik halatlı yükleyici taşıyıcı kamyonlar 

E- Nakliye İşlemi: Ocaktan nakliye tren, kamyon ve duruma göre rulolu konveyörler ile 

yapılabilir. 
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Şekil 9.9. Mermer ocak işletmeciliğinde ana kütleden blok kesimi (Yılmazkaya, 2013) 

 

Klasik açık ocak mermer işletmelerinde üretim aşamaları delme, patlatma, yükleme ve 

nakliyat işlemlerine karşılık blok kesme, ana kütleden ayırma ve/veya öteleme yükleme, 

nakliyat şeklinde olmaktadır. Mermer ocakçılığında kullanılacak makina/teçhizatlar Şekil 

9.10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9.10. Mermer ocakçılığında kullanılacak makina ve teçhizatlar 
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9.1.5. Yeraltı Mermer Maden İşletmeciliği 

Mermer ocak işletmeciliğinde düzenli/kaba boyutlu mermer bloğu elde edilmesi mermer 

madenciliğinin temelini teşkil eder, aynı zamanda normal madencilik yönteminden de bu 

özelliği ile ayrılmaktadır. Mermer ocak işletmeciliğinde ekonomik boyutlu blok üretmek 

esastır. Halbuki normal madencilikte kırılmış ve belli bir tane boyutunun altında üretim 

yapmak temeldir. 

Yeraltı madencilik işletme yöntemleri içinde tahkimatsız işletme yöntemlerinden en ideal 

yöntem mermer madenciliği için oda-topuk yöntemidir. Bu yöntemin açık ocak işletmelerine 

göre avantajları ise, 

 İklim koşullarının uygun olmadığı yerlerde 365 günlük çalışma/üretim olanağı sağlar. 

 Örtü kütlesinin yoğun olduğu mermer yataklarının işletmesini ekonomik kılar. 

 Seçimli kazı-üretim avantajı sağlar. 

 Üretimde aynı anda birden çok mermer blok üretimi için kesim makinalarının 

çalışmalarına olanak sağlar. 

 Çevre estetik görünümünü bozmaz. 

 İşletme yöntemi basittir. 

 Mekanizasyon için uygundur. 

Dezavantajları ise, 

 Havalandırma ve aydınlatma gerektirir. 

 Sert taşta ana ulaşım ve üretim yollarının (galeriler) açılması yatırımı yüksektir. 

 Tavan çökme riski vardır. 

 Yüksek yatırım maliyetine sahiptir. 

 

Bu işletme yöntemi düzgün ve yatay masif yataklar için en uygun yeraltı yöntemidir 

(Bekişoğlu, 1959; Arıoğlu, 1980). Oda topuk yöntemiyle blok üretiminde elmas tel kesme, 

bantlı ve zincirli kollu kesiciler kullanılabilmektedir. Dünyada Kuzey Baltık ülkelerinde, 

Slovenya’da (Kortnik, 2011) ve İtalya’da bu yöntem başarı ile uygulanmaktadır (Şekil 9.11-

a). Ülkemizde en eski yer altı doğal taş ocağı Urfa-Harran’da bulunmaktadır (Şekil 9.11-b). 

Bu güne kadar bilinen diğer iki ocak ise Selçuk Panayır Dağı ve Manisa Salihli Çamurköyü 

civarında yeralmaktadır (Kulaksız, 2005).    
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(a) 

  

 (b) 

Şekil 9.11. İtalya’daki yeraltı mermer ocak işletmeciliği uygulamaları (a) ve Urfa-Harran’da 

bulunan ülkemizdeki en eski yer altı ocağından görüntüler (b) 

9.1.6. Mermer İşletmeciliğinde Yöntem ve Teknik 

Açık ocak mermer işletmeciliğinde teknik (teknoloji); üretim ve/veya kazıda kullanılan tüm 

makina, donanım ve teçhizatı yani üretimin ne ile yapıldığını ifade eder. 

Yöntem (metot) ise, açık ocak madenciliğinin kararlaştırılmış tasarımı ile şekilleri, açık 

ocağın gelişimi, yatağa üretim için nasıl ve nereden girileceği, uygun üretim evrelerini ifade 

eder. Diğer bir deyişle üretimin nasıl yapılacağıdır. Mermer blok kesim/üretiminde kullanılan 

yöntem ve teknikler Şekil 9.12’de verilmiştir.  
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Şekil 9.12. Mermer blok kesim/üretiminde kullanılan yöntem ve teknikler 

9.1.7. Delik Delme Yöntemiyle Blok Kesim/Üretimi ve Teknolojisi 

Tarihi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak delik delme ile mermer blok üretimi bugün 

özellikle sert taş tipi yataklarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Diğer yönden kapitalce zayıf 

ve küçük mermer ocakçılığı yapan işletmelerde de bu yöntem kullanılmaktadır. Delik delme 

teknolojisi ile mermer blok üretiminde deliciler yardımcı makine olarak diğer teknolojilerle 

kullanıldığı gibi (örneğin; elmas telli kesim makinası ile birlikte) diğer teknolojilerden 

bağımsız olarak da kullanılmaktadır. Bunlar ise,  

1- Kesiksiz/aralıksız delik delme ile kesim/üretim teknolojisi 

2- Delik delme ve patlayıcılarla üretim teknolojisi 

3- Delik delme ve hidrolik kaya ayırıcılar 

4- Delik delme ve çakma kamalar ile üretim teknolojisi 

5- Delik delme ve genleşen kimyasal çimentolar 

 

Yöntemin avantajları ve deavantajları aşağıda özetlenerek aşağıda verilmiştir: 
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Delme Teknolojisinin Avantajları: 

1. Kolayca uygulanabilir ve esnek olması 

2. Her türlü blok kesim üretimine uygulanabilmesi ve geniş bir alanda kullanılması 

3. Basit, güvenilir, kuvvetli olması ve kolayca sistemin işletilmesi 

4. Ön hazırlıklara gerek olmaması 

5. Düşük yatırım maliyetinin olması 

6. Kalifiye eleman kullanımına fazla ihtiyaç duyulmaması 

7. Çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyulmaması 

Delme Teknolojisinin Dezavantajları: 

1. Ana kütleden bloğun ayrılması için kullanılan patlayıcı madde veya krikolarla 

ayırmada blok zayiatı, gürültü, toz ve titreşimden oluşan çevresel etkiler  

2. Blok üretim verimliliğinin düşük olması 

 

Mermer bloğunun kesilmesi sonucu ana kayaçtan ayrılması/ koparılması ve devrilme işlemleri 

aşağıdaki ekipman ve malzemelerle yapılmaktadır: 

a. Krikolar (mekanik ve hidrolik) 

b. Havalı yataklar/hidrolik metal yastıklar 

c. Yardımcı iş makinaları (Dozer, Loder, Ekskavatör) 

d. Şişen kimyasallar (Betonlar) 

e. Hidrolik sistemli deliciler arası çatlatma düzenekleri 

 

Blok kesimlerinin teknolojilere göre uygulamaları ise altbaşlıklar halinde aşağıda verilmiştir. 

9.1.7.1. Delik Delme İle Doğrudan Mermer Blok Kesimi/Üretimi 

Üretimi yapılacak mermer bloğunun hacim ve boyutları belirlenerek basamaktan kesilecek 

dilimin serbest olan üç yüzeyine karşılık diğer üç yüzeyde belirlenen boyutlara göre hatlar 

çizilir. Kaya delicilerle (havalı/hidrolik) belirlenen hatlar boyunca önce dikey delikler yan 

yana bitişik olarak delinir. Daha sonra alt kesim için yatay delikler delinerek bloğun alt yüzeyi 

serbest hale getirilir (Şekil 9.13). Böylece kaya delicilerle hiçbir yardımcı ekipman, patlayıcı 

madde ve teçhizat kullanmadan blok üretimi gerçekleştirilmiş olur. 
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Şekil 9.13. Delik delme ile doğrudan blok üretimi 

Burada delikler arasında hiçbir şekilde mesafe bırakılmaz. Düzgün bir blok kesimi vermekle 

beraber maliyeti yüksek olup, tıkız ve masif sert taş tipi yataklarda kullanılmaktadır.  

9.1.7.1.1. Kaya Delicileri (Delici Tabancalar) 

Madencilik ve kazı işlemlerinde hem doğrudan kazma hem de patlatma işlemleri için gerekli 

patlatma deliklerini açmak için kaya deliciler ve tabancalar kullanılır. Mermer ocak 

işletmeciliğinde özellikle elmas boncuklu tel ile kesim gerçekleştirilen ocaklarda, elmas 

boncuklu telin geçeceği büyük çaplı deliklerin açılmasında ve kısa derinlikte (5-30 m) sondaj 

ve patlatma deliklerinin açılmasında kullanılırlar. Hidrolik ve basınçlı hava (pnömatik) ile 

çalışan iki tipi bulunmaktadır (Şekil 9.14).  
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(a) 

 

(b) 

Şekil 9.14. Hidrolik delik delme makinası ve tijleri (a) ve basınçlı havalı (pnömatik) delik 

delme makinası 
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Bu makinaların avantajları ise, 

 İşyerine kolayca taşınması 

 Kolayca sökülüp takılması 

 Yatay ve düşey yönde delik delmesi 

 5-30 metreye kadar delik açabilmesi 

 Parçalarının kolayca taşınması ve kurulması (tij, bağlantı zincirleri, merkezi yağlama, 

kuyu dibi tabancası) 

 Pratik ve hızlı olarak bir hat boyunca hat düzeneği ile sistematik delik delmesi 

 Yüksek delme hızı (granitte 10-15 cm/dak, mermerde 25-40 cm/dak) 

 

Kaya delicileri, kuyu dibi tabancası, vidalı sehpa ve zincirli kule düzeneği, kumanda merkezi, 

matkap ucu ana elemanlarından oluşmaktadır. Kaya deliciler basınçlı hava ile çalışırlar. 

Bunlara martoperfaratör, havalı delici tabanca adları verilmektedir. Bu delici ekipman üç 

temel elemandan oluşur. Basınçlı hava ile çalışan tabanca gövdesi, içinde yer alan kapakçıklı 

kontrollü dönme-darbe hareketi sağlayan merkezi sistem, buna bağlı piston hareketini matkap 

ucuna ileten tij, matkap ve ucundan oluşur. Bazı durumlarda tij, matkap ve kesici uç tek parça 

halinde olabilir. Bu kaya delicilerinin özellikleri ise ağırlık, dönme kuvveti ve açısı, devir-

darbe sayısı, piston çapı, tij ve piston boyu, darbe enerjisi olarak tanımlanmaktadır.  

 

Bu tabancaların darbe sayısı dakikada 1200-3000 arasında değişmektedir. Burada delme hızı 

kayaca, kaya delici matkabın özelliklerine ve diğer etkenlere (çalışma koşulları, delici 

elemanın kullanımı, baskı kuvveti, matkap vb.) bağlıdır. 

 

Kayaç özellikleri ve baskı gücü sabit alınacağına göre delici makinadaki parametreler dikkate 

alınmak suretiyle verimin daha da artırılabilmesine yönelik deneysel çalışma ve kontrol 

mekanizması oluşturulabilir. Bunlar; piston ağırlığı, besleme basıncı, darbe-baskı kuvveti, 

matkap ve temizlemedir. 

9.1.7.2. Delik Delme ve Kama-Yapraklarla Ana Kütleden Blok Üretimi 

Öngörülen boyutlarda mermer bloğunun üç düzleminde belli aralıklar ile kaya delicilerle 

(tabancalar) delikler delinir. Tabancaların matkap çapları 2,7-4 cm, ağırlıkları 15-35 kg 

arasında bir taşıyıcı sehpa üstüne monte edilmişlerdir. Eğer insan gücü ile kullanım söz 

konusu ise ağırlıklar 3-8 kg arasındadır. Yatay ve dikey yönde sehpalar ile de kullanılabilirler. 

Delik delme işlemleri tamamlandıktan sonra deliklere değişik boyutlarda ve kesitlerde metal 
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(yuvarlak/hekzagonal) yapraklar ve kamalar sırayla yerleştirilir (Şekil 9.15a). Mermer ocak 

ustaları her bir kamaya aynı sayıda balyoz ile vurarak çakma işlemini gerçekleştirir. Kamalar 

ile uygulanan gerdirme kuvveti ile blok ana kütleden ayrılır (Şekil 9.15b). Bu tür mermer blok 

üretiminde kayacın fiziki ve mekanik özellikleri, süreksizlik düzlemlerinin bulunması, blok 

kesim verimliliğini etkilemektedir. Özellikle zayıf bağlayıcı çatlak sistemlerinin bulunması 

durumlarında blok ana kütleden koparılırken, kopmalar zayıf zonlar boyunca gelişerek blok 

zayiatını arttırmaktadır. Bazı uygulamalarda kama/yaprak yerine genişleyebilen hidrolik 

krikolar kullanılarak ya da deliklere su doldurularak basınç uygulayarak öngörülen blok ana 

kütleden koparılmaktadır. 

  

(a)      (b) 

Şekil 9.15. Delik delme işleminde kullanılan kamalar ve yapraklar(a) ve delik delme ile blok 
üretim/kesim ve kama-yapraklarla bloğun ayrılması (b) (Kulaksız, 2005) 

9.1.7.3. Delik Delme ve Patlayıcılarla Blok Kesim/Üretimi 

Masif ve masife yakın tıkız, sert taş yataklarında blok üretiminde zayıf patlayıcılar 

kullanılarak blok üretimi yapılmaktadır. Burada üretim ön çatlatma/patlayıcılarla kesim 

işleminde bloğun koparılması/ayrılmasını gerçekleştiren patlayıcı maddelerdir. Genelde sert 

taş dışı mermer blok üretiminde yeni çatlakların oluşumu ve blokta meydana gelecek hasarlar, 

planlanan ve istenilen boyutta blok çıkarılmaması nedeniyle düşük verimlilik sağlamaktadır. 

Bu nedenle hakiki mermer blok üretiminde çok az kullanılmaktadır. Patlayıcılarla blok 
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üretiminde birçok etken parametreler bulunmaktadır. Bunlar, patlayıcı madde, kayaç ve 

uygulanan teknolojilerle ilgili parametreler adı altında gruplandırılabilirler.  

 

Patlayıcılarla blok mermer üretiminde serbest yüzey sayısı ile birlikte bloğun 

devrilme/ayrılma yönü de önemlidir. En büyük dezavantajı, taş bloğunun zayıf süreksizlikler 

boyunca ayrılması aynı zamanda gözle görülmeyecek boyutlarda kılcal çatlakların 

gelişmesidir. Bu durum ocak blok üretim verimliliğini etkilediği gibi levhalara kesilme ve 

levhaların parlatılmasına doğrudan negatif yönde etkileyecektir. Bu da levha ve fayans 

kalitesinin bozulmasına neden olacak ve doğrudan fiyatlara yansıyacaktır. 

Patlayıcı Maddelerin Özellikleri 

Patlayıcı maddelerin birbirleri ile karşılaştırılabilmesi için şu özellikleri bilinmelidir. Bu 

özellikler, patlayıcı maddedeki ana patlayıcı miktarına bağlı olarak, ateş alma, sürtünme ve 

baskı ağırlığına göre değişmekte ve sınıflandırma yapılmaktadır. 

1- Patlayıcı maddenin ısı, şok ve darbeye karşı duyarlılığı 

2- Patlayıcı madde şiddeti (kuvveti), yoğunluğu 

3- Patlama/infilak hızı 

4- Özgül ağırlığı (yoğunluğu) 

5- Suya ve dona karşı duyarlılığı 

6- Patlama şok basıncı ve patlatma deliği basıncı 

7- Patlama sonucu açığa çıkan gaz, duman ve alev süresi 

8- Dayanım süresi 

 
9.1.7.3.1. Patlayıcı Maddelerin Sınıflaması ve Çeşitleri 

Patlayıcı madde tanımı ise, çok az miktarda/hacimde herhangi bir madde veya madde 

karışımlarının bir ateşleme sistemi ile kısa zaman aralığında büyük hacimde kararlı gaza 

dönüşmesi olarak ifade edilmektedir. Patlayıcı maddeler hızlarına göre iki gruba ayrılırlar: 

a- Yüksek hızlı patlayıcılar 

b- Düşük hızlı patlayıcılar 

Patlayıcı maddelerin ana eczaları üç grupta toplanabilir: 

A- Karbon hidrojen yapılı tüm bileşikler ve bazı toz metaller 

[Etil glikol, nitroselüloz (NS), nitro gliserin (NC), trinitrotoluen (TNT), tetranitrat 

(PETN), petrol türevleri, kükürt ve odun talaşı] 
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B- Nitrat ve klorat kökenli oksitleyiciler 

[Amonyum nitrat, (Na-K) nitratlar, (Na-K) kloratlar] 

C- Sıvılaştırılmış Gazlar 

(hava, oksijen, karbondioksit v.b.) 

Bu ana bileşenler bazen belli oranlarda karışım olarak da kullanılırlar. Örneğin; kara barut 

(barut), potasyum nitrat+kükürt+karbon ve amonyum nitrat+mazot (AN/FO).  

9.1.7.3.2. Patlayıcılarla Ön Kesme-Çatlatma Yapılarak Mermer Blok Üretimi 

Öncellikle bir mermer ocağı açılmasında üstte sert ve orta sertlik bir kayaç örtüsü var ise bu 

örtünün delme-patlatma yöntemiyle parçalanarak kaldırılma işlemi yapılır. Burada örtü kütlesi 

kayacın fiziki ve mekanik özelliklerine, jeolojik yapısına bağlı olarak delik tasarım önemlidir. 

Delik geometrisi tasarımında delik boyu (derinliği), delikler arası mesafe, dilim kalınlığı, 

delik çapı ve bunların birbirleri ve patlayıcı miktarları ile ilişkisi aşağıda verilmektedir (Şekil 

9.16).  

 

Şekil 9.16. Patlatma işleminde kullanılan terimleri gösteren şematik görünüm 
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Bu üretim yönteminde 

1- Ana kayaçtan büyük hacimde kütlenin ayrılması (Şekil 9.17), ayrılan kütlenin ticari 

boyutlara indirgenmesi,  

2- Ana kayaçtan ticari boyutlarda blok üretimi, 

şeklinde gerçekleştirilir.  

 

Şekil 9.17. Ana kayaçtan büyük hacimde kütlenin süreksiz delik delme ve patlayıcılarla 

ayrılması 

 

Ön kesme yönteminde ana kütleden ayrılacak bloğun ilerleme yönünde iki dikey ve bir paralel 

düzlemle kesilmesi gerekir (Şekil 9.18). Bazen bu kanal/ağız açma ile yapılır ise, dört 

düzlemle kesilmesi olabilir.  
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Şekil 9.18. Ön kesme yöntemiyle blok üretimi şematik görünümü 

9.1.7.3.3. Çok Yönlü Patlatma Yöntemi (Airdek) 

Çok yönlü patlatma yönteminde, delik tabanında yerleştirilen az miktarda patlayıcı 

maddesinin infilak ettirilmesi ve delik sıkılaması için ya mekanik tıkaç kullanılması ya da 

sıkılama yapmadan, patlatmanın delik merkezine yakın yerde tutulmasını esas alır (Şekil 

9.19). Airdek adı verilen bu yöntemde delik çapları 3,8-38 cm arasında değişmektedir. Bu 

yöntemde önemli unsurlardan biri de mekanik tıkaç adı verilen, şişirilebilen basit bir aletin 

delik ağzına yakın veya daha içte yerleştirilerek ekonomiklik sağlamasıdır. Bu sistemin en 

önemli özelliği emniyetli ve ekonomik olmasıdır. Ön kesme veya ön çatlatma sisteminde 

başarı ile kullanılmaktadır. Yazılı kaynaklara göre delme maliyetinde %25, patlayıcı madde 

maliyetinde %50 tasarruf sağlamaktadır. Kaplama taş üretiminde ton başına 50 g özgül şarj 

kullanılarak veya infilaklı fitillerle iyi sonuçlar alındığı ifade edilmektedir. Bu sistemde en 

büyük avantaj, mekanik tıkaç ile patlatma basıncının yönlendirilmesi olup, duruma göre de 

farklı ateşleme yönlendirilmesi yapılabilmesidir. 

 

1 

3 

2 

kanal 
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Şekil 9.19. Airdek yöntemiyle blok üretimi 

9.1.7.4. Delik Delme ve Genleşen Kimyasal-Çimentolar ile Blok Kesim/Üretimi 

Mermer ocak işletmeciliğinde ocaktan delik delme ve patlayıcı madde teknolojisi ile blok 

üretiminde patlayıcı maddeler yerine genleşen kimyasallar ve çimentolar kullanılabilmektedir. 

Bu karışıma su ilave edildiğinde zamana bağlı olarak yaklaşık 8000 ton/m2
 bir genleşme 

basıncı meydana getirmektedir. Dolayısıyla işletilen kayacın dayanımından yüksek olması 

nedeniyle kayaç delik hatları boyunca kırılarak amaca ulaşılmış olur (Şekil 9.20). 

Deliklere karışım, hidrolik/pnömatik makine sistemi ile konulduğu gibi mekanik olarak da 

konulabilir. Bu yöntemin başarılı olması işletilecek ocaktaki taşın yapısal jeoloji özelliklerinin 

uygunluğuna bağlıdır. Bu yöntemin avantajları ve dezavantajları Çizelge 9.2’de 

gösterilmektedir. 

Çizelge 9.2. Yöntemin avantajları ve dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

Patlayıcı madde kullanımı yasaklanan her 

alanda kullanılabilmesi, dolayısıyla çevre 

dostu olması, 

Büyük boyutlu üretimlerde masif yataklarda 

uygun oluşu. 

Yüksek maliyet, 

Üretimde bekleme (6-15 saat), 

Uygun iklim koşullarının bulunması , 

Basıncın kayaç dayanımından düşük olması 

nedeniyle yetersizlik. 
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Şekil 9.20. Delik delme ve genleşen kimyasal-çimentolar ile blok üretimi uygulaması 

9.1.8. Çelik Telli Kesme Teknolojisi 

Karmaşık helezonik telli kesme sistemi bloğun yatağa herhangi bir zarar verilmeden yumuşak 

bir şekilde ayrılmasını sağlamakta ve sert taşlar hariç hemen her tür malzemede büyük bir 

kesim esnekliği oluşturmaktadır. Bloklarda yüksek verim, düzenli ocak işletimi ve 

basamakların kontrolü sayesinde seçimli üretim yapılmasına imkan vermektedir. Üretimde 

kullanılan ekipmanlar güvenlidir, özellikle İtalya’da bazı mermer üretim bölgelerinde 

kullanılmakta olup, teknik-insani ve lojistik faktörlere bağlı olarak ekonomik ve karlı bir 

üretim yöntemi olmaya halen devam etmektedir (Primavori, 2002).  

Helezonik çelik telli kesme sistemi; helezonik tel, bir adet motor bölümü, bir germe düzeneği 

ve kesim sırasında tele kesme yönünde basınç uygulayan iki arabadan oluşmaktadır. Önceleri 

buharlı motorlarla çalışan bu yöntemin esası; elektrik veya dizel motor (25 beygir gücüne 

kadar) ile çalışan bir tamburdan geçirilmiş helezonik telin, çeşitli makara ve direkler 

yardımıyla kesilecek taşın bulunduğu alana taşınması, helezonik çelik telin taşın kesileceği 

noktaya su ile karışık aşındırıcıların (genellikle 1 mm çapında silisli kum, kuvarsit ya da 

çakmaktaşı-karborandum karışım tozu) verilmesi ve telin büklümleri arasına giren 

aşındırıcının telin hareketi ile taşa sürtünmesi sonucu kesme işlemidir. Helezonik tel ile 

üretimde kullanılan makara sistemleri Şekil 9.21’de gösterilmektedir. 

Söz konusu üretim yönteminde çok uzun çelik halat gerekmekte (minimum 250 metreden 

birkaç bin metreye), tüm kesim alanı boyunca aşındırıcı malzemenin dağıtılması 

gerekmektedir. Telde meydana gelen hızlı aşınma sonucu kesme verimi azalmakta, kesime 
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hazırlık safhası çok uzun süre istemekte, pahalı olmakta, kesim hızı ise sarf edilen emek ve 

çalışmaya oranla düşük olmaktadır (Hallez,1992).  

Bu teknikte önemli bir husus, kesim sırasında kullanılan su miktarıdır. Telin soğutulmasını da 

sağlayan su, gereğinden fazla miktarda ortama verildiğinde, aşındırıcıyı sürükleyerek kesim 

yapılmasını önlemekte, yetersiz olduğu durumda ise telin ısınarak kopmasına sebep 

olmaktadır. Tel koptuğunda ise, sistemin yeniden çalışır hale gelmesi çok uzun süre 

almaktadır (Onargan ve Köse, 1997). Helezonik çelik teldeki üretimdeki etken parametreler 

ve bunların özellikleri Çizelge 9.3’de verilmektedir. 

 

Şekil 9.21. Helezonik tel ile üretimde kullanılan makara düzeneği 

Çizelge 9.3. Helezonik çelik tel ile üretimdeki etken parametreler ve özellikleri 

Parametreler Özellikler 

Tel çapı 4-6 mm 

Döndürme hızı 4-15 m/dak 

Tel uzunluğu 

Yüzlerce metreden binlerce metreye kadar 

(250 m’den 1500 m’e kadar) 

Kullanılan aşındırıcılar Silis kumu (%98 SiO2 ) 

Kesim kalınlığı 6’dan 10 mm’e kadar 
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Helezon çelik tel sisteminde silis kumunun yanı sıra tungsten karbür gibi aşındırıcılar 

kullanılmasına rağmen istenilen kesme verimliliğine ulaşılamamıştır. Bunun en önemli 

nedenleri; kullanılan aşındırıcı ile kayaç arasındaki sertlik farklılığı, kullanılan karışımdaki 

kuvars (su+kuvars) kumunun (ya da su+tungsten karbür) kesme ve aşındırma özelliğinin ilk 

kullanımdan sonra azalmasıdır.  

Bu yöntemin kullanılması ile kesilen blokların satış değeri %10-20 arasında artmış, 

verimliliğin yanı sıra üretim kapasitesi yükselmiştir (Conti vd., 1986; Herbert, 1986; Hawkins 

vd., 1990; Tombul, 1992; Wright, 1992).  

Elmas telli kesme yönteminde; aşındırıcı, tel üzerinde sabit bir pozisyonda kalmakta ve telin 

çapı etkin kullanımı süresince sabit olmaktadır. Ayrıca elmas boncuklu telin uzun ömürlü 

olması, helezonik çelik telli kesme yöntemi ile kıyaslandığında, işçilik maliyetlerinin düşük 

olmasını sağlamaktadır (Hallez, 1992). 

9.1.9. Elmas Telli Blok Kesme Teknolojisi 

Helezonik telli kesme sistemindeki problemlerin çözümünde en uygun aşındırıcının elmas 

olduğuna karar veren araştırmacılar, elmas boncuk yapısı oluşturma düşüncesini ilk defa 

1968-1969 yıllarında değerlendirmişlerdir (Primavori, 2001). Burada, helezonik çelik tel ile 

taş kesmedeki dezavantajlar sonucunda “helezonik telli kesme sistemi” içinde, yay ile 

bağlanan, üzerinde elmaslar bulunan ‘boncuk’ yapısı oluşturma düşüncesi değerlendirilmiş ve 

böylece bir gerdanlık gibi, elmasın üstün özellikleri ile telin esneklik özellikleri birleştirilerek 

taş içinde etkin bir kesici ortam oluşturulması düşüncesi ortaya atılmıştır. Bu düşünce üzerine 

yapılan çalışmalar sonucu elmas boncuklu tel 1969 ve 1970 yıllarında sergilenmiştir. İlk 

olarak elektrolitik kaplamalı elmas boncuklu tel ile kesme ekipmanları ocaklarda blok kesimi 

için denenmiş, ancak büyük çekme ve eğilme gerilmelerine maruz kalan tellerin mekanik 

dirençlerinde sorunlar çıkmıştır (Kızıltepe, 1990). 

Karbonat kökenli mermer blok üretim yöntemlerinden günümüzde mermer ocaklarının 

yaklaşık %90’ından fazlasında kullanılan en yaygın üretim teknolojisi elmas telli kesme 

yöntemidir. Şematik görünümü Şekil 9.22’de verilen elmas telli kesme yöntemi; elmas 

boncuklar, çelik tel, elmas telli kesme makinası ve yardımcı makina ve ekipmanlar 

yardımıyla, blok mermer kesmek ve kesilen blokları nakledilebilir büyüklükteki bloklara 

parçalamak amacıyla kullanılan modern bir üretim yöntemi ve blok kesme teknolojisidir.  
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Şekil 9.22. Elmas telli kesme yönteminin blok yüzeyinde yanal şematik görünümü 

(Özçelik,1999) 

Elmas telli kesme yöntemi genel olarak; mermer ocaklarında ve dekoratif kesimlerde, inşaat 

temel yapılarının, tren yolu köprülerinin, eski beton bacaların, baraj bentlerinin kesilerek 

kaldırılmalarında, çelik yapı/boru kesimlerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ocakta 

kullanımına bir örnek Şekil 9.23’de verilmiştir. 

 

Şekil 9.23. Elmas telli kesme yönteminin ocaktaki uygulaması 

Elmas telli kesme yönteminin avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir (Werland, 

1990; Hayes, 1990; Beckman ve Hulick, 1991; Özçelik, 1999; Primavori, 2001 ve 2002); 

 Her türlü yeraltı ve yerüstü yapıların kesilmesinde kullanılabilmesi, 
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 Başka yöntemlerle birlikte kullanılabilen esnek bir yöntem olması, 

 Mermer ocak işletmeciliğinde büyük boyutlu kesimlerin yapılabilmesine olanak 

sağlaması (200 m2’den büyük), 

 İlk yatırım maliyetlerinin düşük olması, 

 Makina ve ekipmanın kendini amorti etme süresinin daha kısa olması, 

 Daha az toz ve artık oluşturması, 

 Daha az kayıpla daha düzgün blok üretimine olanak sağlaması ve bloğa hasar 

vermemesi, 

 İş yoğunluğu diğer yöntemlerden daha az olduğundan, iş gücünün daha verimli 

kullanılmasına imkan tanıması, 

 Yüksek kesme hızlarında üretim kapasitesini artırmanın mümkün olması, 

 İşletme maliyetinin diğer yöntemlere göre karbonat kökenli taşlarda çok düşük olması. 

Elmas telli kesme yönteminin dezavantajı ise sadece; ön delik delme gereksiniminin olması, 

su temininin çok önemli olması ve yetişmiş personelin gerekliliğidir. 

Bununla birlikte, elmas telli kesme yöntemi, her tür mermer ocağı için uygun olmayabilir 

(Özçelik, 1999). Özellikle çatlak ve eklemlerinden açılarak çıkartılan taş kütlelerinin bloklara 

bölünmesi, elmas telli kesme yönteminin kullanılmasından daha ekonomiktir. Çatlak ve 

eklem sistemi çok gelişmiş ocaklarda elmas telli kesme yönteminin kullanılması, verim 

artırılmasına bir katkıda bulunmayacağı gibi, aksine, üretim veriminin düşmesine de neden 

olabilmektedir. Elmas telli kesme yöntemi, çatlak ve eklemleri az, masif yapıdaki taşlar için 

uygun bir yöntemdir. 

Elmas telli kesme yöntemi ile blok üretimi şematik olarak Şekil 9.24 ve Şekil 9.25’de etaplar 

şeklinde verilmektedir (Polat, 2002). Öncelikle yarma ve kanal/cep tabir edilen ikinci ve 

üçüncü serbest yüzeylerin açılması ile işleme başlanılmaktadır. Burada kanal/cep açma işlemi 

tamamen taş yatağının morfolojik ve topografik yapısına bağlıdır. Kanal/cep açma işlemi 

delme patlatma işlemi ile yapılabileceği gibi, eğer kayacın özellikleri uygun ise; alev demeti 

ile yakma, zincirli kollu ve bantlı kesiciler kullanılarak kesme işlemleriyle de 

yapılabilmektedir. Elmas telli kesme makinaları ile blok kesim işlemlerinde temel aşamalar 

genel olarak dört ana başlık altında toplanabilir (Şekil 9.25); 

a- Yatay ve düşey deliklerin delinmesi, 

b- Elmas boncuklu tel ile yatay ve düşey kesimlerin gerçekleştirilmesi, 

c- Kesimi yapılan blokların ana kayaçtan (kütleden) ayrılması ve ötelenmesi, 
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d- Blok boyutlandırması ve ebatlaması  

 

 

Şekil 9.24. Yarma ve kanal/cep açılarak ikinci ve üçüncü serbest yüzeylerin oluşturulması 

 

Elmas boncuklu telin soğutulması ve kesilen kayaç parçacıklarının kesim yatağından 

uzaklaştırılabilmesi için tel dönme yönünde tele su verilir. Genel olarak kullanılan suyun 

miktarı 25-40 lt/dak arasında değişmektedir. 

 

Yatay delik 1

Yatay delik 2

Düşey delik 1

Kanal patlatması yöntemi ile açılmış kanal 

Sıkılama

Kolon şarjı

Taban şarjı

Toplam şarj=Kolon şarjı+Taban şarjı

Dış delik

Merkez delik şarjı=1.3*Konvansiyonel delik şarjı

Dış delik şarjı=0.7*Konvansiyonel delik şarjı

Patlayıcı

KANAL
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Şekil 9.25. Elmas telli kesme yöntemi ile blok üretiminin safhalarının şematik gösterimi 
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9.1.9.1. Mermer Ocağının Kesime Hazırlanması ve Kesme İşlemi 

Deliklerin Delinmesi 

Elmas boncuklu telin kesilecek taşa koşulabilmesi için birbirleri ile irtibatlı yatay ve dikey 

deliklerin açılabilmesi gerekmektedir. Bu ise motor güçleri 7,5-25 kW arasında değişebilen 

delici makinalar yardımıyla mümkün olmaktadır. Delme makinası delik delinecek nokta 

saptandıktan sonra o noktaya getirilir. Tam dikey olacak konuma (yatay ile tam 90°’lik açı) 

getirildikten sonra dört tarafından özel ve üzerinde ayarlanabilir aparatlar bulunan (çektirme) 

zincirler yardımı ile yere sağlamca sabitlenir. Bu sabitlenme işlemlerinde kaya kütlesi içine 

çakılan özel kamalar kullanılmaktadır. Bu kamalar delik açılacak kayaya çakılır ve 

sağlamlaştırılır. Genellikle açılan bu deliklerin çapı 9 cm’dir. Bu sistemde önce düşey delik 

delinir, daha sonra yatay delikler bu deliğe hizalanır (Şekil 9.26).  

Şekil 9.26. Düşey ve yatay deliklerin delinmesi (A: düşey delik; B: yatay delik) (Kulaksız, 
2005) 

 

Delik delme makinası ile delinen iki deliğin çakışmasını sağlamak için, lazer, teodolit, su 

terazisi ve bar-şakul gibi çeşitli yardımcı aletler kullanılır. Ancak ülkemizde genellikle gerek 

ucuz gerekse ocakta pratik olarak kullanılması nedeniyle şakul kullanılmaktadır.  

Elmas Boncuklu Telin Kesime Alınması: 

Hafif bir malzemeye (örneğin pamuk top, çaput) bağlanan elmas boncuklu tel, gereken 

delikten basınçlı hava ile iletilen hafif malzemenin diğer delikten çıkartılması yolu ile 

geçirilebilir. Basınçlı hava ile iletilen malzeme diğer uçtan çıkmazsa bir kanca yardımı ile 

çekilip çıkartılabilir. Bloğa koşulacak telin boyu (TB);  

H3L2TB   

ile hesaplanmaktadır. Burada L, kesilecek kütlenin uzunluğu; H ise yüksekliğidir. 
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Mermer Kütlesinin Kesimi: 

Elmas telli kesme makinası, makinanın kasnağı ile mermer bloğun içinde elmas boncuklu 

telin geçtiği delik çıkışı aynı doğru üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Makina aynadan en az 

3 m uzağa yerleştirilir. Raylar mutlaka aynı seviyede ve yatay olmalıdır. Elmas boncuklu tel 

taş kütlesine ve kesme makinasına koşulup iki ucu bağlandıktan sonra, kıvrımlar düzelecek 

şekilde gerilir. Elmas boncuklu telin yoluna alışması ve telin özellikle deliklerin birleştiği 

noktalardaki keskin dönüşleri düzeltebilmesi için 5-10 dakika tele fazla yük bindirmeden 

makina çalıştırılır. Köşelerde telin kırılmaması için makaralar kullanılır. Elmas telli kesme 

makinası farklı yönlerde kesim yapabilir (Şekil 9.27). 

 

Şekil 9.27. Elmas telli kesme makinasıyla farklı yön ve açılarda mermer bloğunun kesimi 

 

Elmas telli kesim verimliliği değerlendirilirken en önemli iki parametre dikkatle 

incelenmelidir: 

 Verimlilik: Saatte kesilen yüzey miktarıdır (m2
/saat) 

 Dayanım veya kullanım ömrü: Telin birim uzunluğu ile yapılan kesim miktarıdır 

(m
2
/m) 
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Bu iki parametrenin doğru ayarlanması ve kontrolü sayesinde en iyi maliyet/verimlilik oranı 

elde edilebilmektedir. 

9.1.9.2. Elmas Boncuklu Tel İle Blok Kesiminde Kullanılan Yardımcı Ekipmanlar 

Elmas tel ile blok kesimi uygulanan bir ocakta hidrolik kriko ve hidrolik metal yastıklar gibi 

bazı yardımcı ekipmanlar da kullanılmaktadır.  

Hidrolik Kriko 

Mermer ocağında çeşitli üretim yöntemleriyle kesilen kütlenin ana kayaçtan ayrılması için 

kullanılan aletlerden biri de hidrolik krikodur. Hidrolik kriko ekipmanı üç ana bölümden 

oluşmaktadır (Şekil 9.28); 

1- Güç ünitesi elektrik-dizel motor, basınçlı hava (pnömatik) tarafından sağlanır. 

2- Hidrolik kumanda ünitesi: Üzerinde kullanılacak kriko adedine göre hidrolik kanal 

ve hortum bağlantıları bulunur. Sistem hidrolik sıvı (yağ) ile çalıştığından, pompa ve 

yağ tankı bu sistem içinde yer alır. Ekipman üzerinde kumanda merkezi, kolları ve 

basınç göstergeleri bulunur. 

3- Krikolar (bom) sistemden ayrı olarak bulunur. Silindirik pompa sistemli bu krikolar, 

yüksek basınç hidrolik yağ hortumları vasıtasıyla hidrolik kumanda ekipmanına 

bağlanır. Krikoların kaldırma/itme güçleri 5, 10, 20, 30, 50, 100 ton şeklinde olabilir. 

Kriko çapları ve boyları da değişkendir.  

 
I-Büyük krikoyu yerleştirmek için gerekli boşluğu açan küçük hidrolik kriko  

II-İkinci kademede yerleştirilen hidrolik kriko  
Şekil 9.28. Hidrolik kriko ekipmanı ve parçaları 

 

Elmas telli kesme makinası yardımıyla kesilen kütlenin ana kayaçtan ayrılması gerekir. 

Bunun için önce kütlenin üzerinde en kısa bomun girebileceği kadar bir bölge açılır. Bu 

bölgeye kriko yerleştirilir ve çalıştırılır. Kütle ana kayaçtan ayrılmaya başlar. Üst kesimden 



Temel Madencilik Bilgileri 

691 

 

ayrılmaya başlayan kütle ile ana kayaç arasında oluşan boşluğa ikinci bir kriko yerleştirilir. 

İkinci kriko, kütleyi biraz daha açacağı için ilk kriko yukarı alınır. Bu işlem devam ettirilerek 

kütlenin ana kayaçtan ayrılması sağlanır (Şekil 9.29). 

 
Şekil 9.29. Telli kesme makinası ile kesilmiş olan kütle ile ana kayaç arasına kriko 

yerleştirilerek kütlenin ana kayaçtan ayrılması ve devrilmesi 
 

Hava ve hidrolik metal yastıklar 

Son yıllarda hidrolik kriko yerine bazı modern ocaklarda hava yastığı kullanılmaya 

başlanmıştır (Şekil 9.30). Çalışma prensibi yaklaşık hidrolik kriko ile aynıdır. Ancak hidrolik 

kriko yerine basınca dayanıklı plastik malzemeden imal edilen hava yastıkları kullanılır. Kütle 

kesildikten sonra aradaki boşluğa oldukça ince olan yastık yerleştirilir ve şişirilmeye başlanır. 

Şiştikçe basınç yapan yastık kütleyi ana kayadan iterek uzaklaştırır. Kullanımda büyük 

avantajları vardır. Kütleye birçok noktadan basınç yaptığı için daha düzgün bir ayrılma sağlar. 

Ancak patlama ihtimali olduğundan, çalıştırılırken yakınında bulunmamak gerekir. 
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Şekil 9.30. Kesilen kütleyi ana kayaçtan ayıran hava yastığı 

Hava yastıklarına benzer sistemle çalışan ve hidrolik metal yastık (yassıveren) adıyla anılan 

genişleyen bir ya da daha fazla kare veya dikdörtgen metal plakalardan oluşan sistem de son 

yıllarda ocaklarda blok devirme amacıyla kullanılmaktadır (Şekil 9.31). Bunlar hidrolik 

olarak basınçlı suyun levhalar arasına enjekte edilmesiyle çalışırlar. Hidrolik metal yastıklar 

son derece dayanıklı çelik levhalardan oluşmuşlardır ve en son tekniklerle lazer lehimleme 

kullanılarak birleştirilmişlerdir. Kullanım öncesi kalınlık tam 2 mm’dir. Hidrolik bir pompa, 

hidrolik metal yastığın genişlemesi için gerekli su basıncını ileten bir elektrik ya da pnömatik 

motor sayesinde çalışır (30-40 atm). Bu aletler yaklaşık 25 cm’den 30 cm ya da daha fazlasına 

kadar genişlerken 300 ton’a kadar bir itme sağlayabilirler. 

Her hidrolik kumanda aleti aynı anda 2 veya 3 hidrolik metal yastığı besleyebilir ve hidrolik 

metal yastıklar çalışma aynasına paralel/dikey olarak yerleştirilirler. Büyüklüğe bağlı olarak 

(boyutları 150*150 cm’ye kadar ulaşabilir) ağırlıkları 7 kg’dan 15 kg’a kadar değişebilir. 

Kullanılan hidrolik metal yastıklar bir kullanımdan sonra yıprandığı için kullanılamazlar. 
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Şekil 9.31. Mermer ocaklarında kullanılan bir hidrolik metal yastıklar ve ilk yerleştirilmiş 
durumu 

9.1.9.3. Elmas Telli Kesme Yönteminde Kullanılan Makina ve Ekipmanlar 

9.1.9.3.1. Elmas Telli Kesme Makinası 

Elmas telli kesme sistemini oluşturan parçalar Şekil 9.32’de gösterilmektedir. Genel olarak 

elmas telli kesme makinası dört ana parçadan oluşmaktadır (Özçelik, 1999); 

 

Şekil 9.32. Elmas telli kesme makinası ve makinayı oluşturan parçalar 

Kasnak ve 

Yönlendirme Makaraları 

Raylar 

Elmas Boncuklu Tel 

Gövde 

Kumanda 

Panosu 

Elmas Telli Kesme Makinası 
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 Gövde-Motor: Bir saç muhafaza içine yerleştirilmiş, benzin veya elektrikle çalışan bir 

motor ve dişli sistemden oluşur. 

 Kasnak: Dökme çelik veya alüminyumdan yapılmış ve gövde üzerinde dişli sistemi ile 

motora bağlanmıştır. Üzerinde bulunan oluğa (yive) özel yapılmış plastik 

yerleştirilerek elmas boncuklu telin metal aksam ile teması kesilmiş olur. Telin dönüşü 

sırasında lastiği yıpratmamak ve elmas boncuklu teli rahatça çevirebilmek için 

kasnağın (volanın) çevresinin mümkün olduğu kadar büyük bir bölümünün tel 

tarafından kullanılması gerekir. Bunu sağlamak için makinayı kesilecek kütleden belli 

bir uzaklığa koymak veya yardımcı, yönlendirici makaralar kullanmak gerekir. Aksi 

halde elmas boncuklu tel kasnak üzerinde kayacak ve bu da lastik yıpranmasına ve 

dönme hızının kontrol edilememesine neden olacaktır. 

 Ray: Telli kesme makinasının üzerinde hareket edebildiği ve yol aldığı kısımdır. 

Genellikle І profilden yapılmış bir çelik malzemedir. Bir elmas telli kesme 

makinasında 3'er metrelik 2 veya 3 adet ray parçası bulunur. Raylar kesim sırasında 

ağaç balastlar üzerine monte edilir. Rayların sabitlendiği zemin makinanın çalışması 

açısından önemlidir. Zeminin düzgün olmaması nedeniyle makinanın sallantılı 

çalışması, kesime ve kullanılan elmas boncuklu tele zarar verebilir. Ray uzunluğu, 

kesilen yüzeyin uzun kenarından daha fazla tutulmalıdır. Bu fazlalık en az, yüzeyin % 

10’u kadar olmalıdır. Basamak yüksekliği 7 metreye kadar olan işletmelerde raylar ön 

yüzden 3 metre, basamak yüksekliği 7 metreden fazla olanlarda ise 4 metre uzaklığa 

yerleştirilmelidir. 

 Kumanda tablosu: Elmas telli kesme makinasına kesim sırasında kumanda, bu işletim 

panosu yardımıyla yapılmaktadır.  

9.1.9.3.2. Elmas Boncuklu Teli Oluşturan Parçalar 

Mermer ocak işletmeciliğinde kullanılan elmas boncuklu tel, Şekil 933’de gösterildiği gibi 5 

mm çapında çelik tel ve bunlar üzerine dizilen paslanmaz çelikten yapılmış yaylar arasına 

yerleştirilmiş elmas boncuklardan oluşmaktadır (Capuzzi, 1989; Cai ve Mancini, 1989; Urhan 

ve Şişman, 1992; Biasco, 1993). Bunlara ek olarak, telin iki ucunu birbirine bağlayan bağlantı 

elemanı, elmas boncuk ile yaylar arasına yerleştirilen küçük çaplı pullar da yer almaktadır. 

Çelik Tel: Krom-nikel alaşımlı her biri 19-61 telcikten oluşan 7 adet sarımlı telin burulması 

ile elde edilmektedir (Capuzzi, 1980 ve 1989). 
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Yaylar: Boncuklar arasına dizilmiş çelik elastik elemanlardır. Dış çapı 8 mm olup, uzunluğu 

20-30 mm arasında değişmektedir. Yaylar paslanmaz çelik telin bükülüp özel ısıl işlemden 

geçirilmesi yolu ile üretilmektedir. Kesim süresince telde olabilecek ani gerilmeleri azaltmak 

ve de boncukların tel üzerinde kaymasını önlemek için kullanılmaktadır (Primavori, 2002). 

Granit gibi sert kayaçlara yönelik uygulamalarda ise, sert taş kesim sonucu çıkan çamur 

karbonatlı kayaç çamurundan çok daha aşındırıcı olduğundan, çelik tel ve elmas boncuk iç 

çeperlerinin aşınması söz konusudur. Bu yüzden sert taşların kesiminde ya çelik yay yerine 

aynı görevi üstlenen plastik tüpler kullanılmakta ya da tüm elmas boncuklu tel sisteminin üstü 

yüksek basınçla yerleştirilen termoplastik reçine ile kaplanmaktadır. Boncukların üzerine 

kaplanan bu plastiğin çapı boncuktan çok az fazladır, ancak, kesim esnasında boncuğun 

üstündeki kaplama açılmakta ve böylece boncukla taşın teması engellenmemektedir. Bu 

plastik malzeme, kesim esnasında çıkan çamurun çelik teli aşındırmasına engel olmaktadır 

(Hawkins vd., 1990; Wright, 1992; Biasco, 1993; Daniel, 1993; Özçelik, 1999; Primavori, 

2001 ve 2002). Bununla birlikte, Daniel (1993) kesim sırasında Şekil 9.34’de gösterilen 

boşluğun oluşması durumunda telde aşınmanın fazla olacağını belirtmiştir. 

 

Şekil 9.33. Elmas boncuklu telin dizilimi ve parçaları 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

696 

 

 

Şekil 9.34. Plastik malzeme ile boncuk arasında boşluk oluşumu 

Sıkmalar: Elmas boncukların kesim süresinde tel üzerinde fazla miktarda kayarak bir tarafa 

toplanmalarını ve tel boyunca elmas boncukların telden çıkıp kaybolmalarını önlemek için 

kullanılmaktadırlar. Yumuşak kayaçlarda 3 boncukta bir, sert kayaçlarda ise 5 boncukta bir 

sıkma kullanılmaktadır. Çelik yay yerine plastik tüp kullanıldığında sıkmalara gerek yoktur.  

Pullar: Metalden yapılan pulların dış çapı 8 mm, uzunluğu ise 3-4 mm arasında değişen 

pulların görevi çelik yayları ve de boncuğu korumak ve aynı zamanda boncuk gövdesine 

gelecek darbeleri önlemektir (Primavori, 2002). 

Tel Bağlantı Elemanları: Standart boylardan daha uzun tel üretmek için ocakta standart 

uzunluktaki çelik teller bağlantı elemanları ile birbirine bağlanır. Bağlantı elemanları ayrıca, 

tel kesim için taşa koşulduğunda, telin iki ucunun birleştirilmesinde ve kesim esnasında kopan 

telin bağlanmasında kullanılır. Şekil 9.35’de görüldüğü üzere üç çeşit tel bağlantı elemanı 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 9.35. Çelik tel bağlantı elemanları ve tipleri 

 

 

Plastik

Elmas Boncuk

Boşluk

A: İki ucu ters dişli vida- 

     somun tipi 

B: Vida-somun tipi 
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 Tel uçlarının, birbirine eklenebilmesi için düzgün olması gerekmektedir. Bunun için 

kesilirken telin liflerini dağıtmayacak, özel bir makas kullanılmaktadır (Şekil 9.36). 

 Tele elmas boncuklar dizilirken sıkmaların sıkılmasında, tel uçları birleştirilirken tel 

bağlantı elemanlarının tele sabitlendirilmesinde baskı makası ya da baskı pompasına 

ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 9.36). 

 

Şekil 9.36. Hidrolik baskı pompası, baskı makası ve kesim makası 

 

Elmas Boncuklar: Elmas boncuklu telin taşı kesen ana kısmıdır (Cai ve Mancini, 1989; 

Cook ve Smith, 1993; Daniel, 1993). Başarılı bir elmas boncuğun tasarımı, yüksek kaliteli 

bağlayıcı/çimento (matriks) tozları ile elmasların uygun seçimi ile başlamaktadır. Matriks, - 

herhangi bir zarar vermeden – elmas tanelerini sıkı bir şekilde tutmalı ve kesme süresince 

belirli bir aşınma göstererek, hem mikro düzeyde sabanlama yapan elmas tanelerinin uç 

kısmının rahat işlem yapması, hem de talaş akışının rahat gerçekleşmesini sağlamalıdır. 

Boncuk verimi için elmas-matriks arasındaki bağ son derece etken olmaktadır (Cai ve 

Mancini, 1989; Konstanty, 1991; Cook ve Smith, 1993; Daniel, 1993; Karagöz ve Zeren, 

1996-a ve b ve 1997-a). Elmas boncukların mikroyapısı iki ana karakteristik malzeme 

tarafından belirlenmektedir. Bunlar, elmas ve matrikstir (bağlayıcı malzeme). Elmas 

boncuklar üretim yapıları itibariyle genel olarak üç gruba ayrılırlar; 

1) Elektrolitik kaplamalı elmas boncuklar 

2) Sinterize (emprenye) elmas boncuklar 

3) Kimyasal yapıştırmalı elmas boncuklar 

Her üç sistemde de öncelikle elmas tozları bir ayırım ve sınıflama işlemine tabi tutularak 

kesilecek kayaca uygun olarak boncuk ve tel imali gerçekleştirilmektedir. 
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Konstanty (1991) elmas tane boyutuyla kesilecek malzeme arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu 

belirtmiş ve genellikle tavsiye edilen boyutların Çizelge 9.4’deki gibi olması gerektiğini ifade 

etmiştir. 

Çizelge 9.4. Malzeme türüne göre kullanılması gereken elmas tane boyları (Konstanty, 1991) 

Tane Boyu Malzeme Türü 

40/50 U.S. Mesh Sert, ince taneli malzemeler (Örneğin, granit ve bazalt) 

30/40 U.S. Mesh Orta sert malzemeler (Örneğin, mermer) 

20/30 U.S. Mesh Nispeten yumuşak malzemeler (Örneğin, traverten) 

 

Değişik boyutlardaki elmas tozları çoklu eleğin içine atılarak yaklaşık bir saat elekten 

geçirilerek aynı boydaki elmasların ayırımı sağlanır. Kullanılan elmas sentetik elmastır. Bu 

nedenle çok kaliteli olmak durumundadır. Aksi takdirde uzun uğraşlar sonucu elde edilecek 

elmas boncuk görevini yerine getiremeyecek ve beklenen performansı vermeyecektir. 

Ayırım işlemi tamamlandıktan sonra ayrıştırılmış olan elmas taneciklerinden her boy elmas 

gruplarından birkaç numune alınıp mikroskopta incelenir. Köşe yapıları ve keskinlik düzeyi 

görülür. 

Alınan numuneler mikrosertlik ölçüm cihazına konularak üzerine baskı uygulanır. Buradaki 

amaç, elmas taneciklerin sağlamlığını ölçmektir. Elmas taneciklerinin dayanıklılık ölçümü 

aynı zamanda bu taneciklerin kalitesini belirtmektedir. 

Elmas boncuk yapımında gerekli malzemeler elmas boncuğun ana gövdesini oluşturan a)çelik 

yüzük gövdesi ve b) elması gövdeye rapteden matriks tozudur.  

a) Çelik yüzük gövdesi: Silindirik yapıda olan bu gövde normal çelikten çok daha sert ve 

matriks ile uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde imalat aşamasında daralma, kullanım aşamasında 

ise çap genişlemesi söz konusu olacaktır. 

b) Matriks tozu: Çeşitli oranlarda kobalt, bakır, bronz, karbit, çelik, çinko ve nikel dahil 

yaklaşık 30 değişik madde içeren bir karışımdır. Elmas tozu üretilecek elmas boncuğun 

özelliğine uygun boyda olmalıdır (Şekil 9.37). 
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Şekil 9.37. Elmas tozu ve elmas taneciğinin boncuk üzerinde görüntüsü 

9.1.9.3.3. Elmas boncukların üretimi 

Elmas boncukların yapımı genel hatlarıyla aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.  

 Elektrolitik kaplamalı elmas boncuk imalatı: Çelik yüzükler yuvalarına yerleştirilir ve 

matriks yapı ile kaplanır. Yüksek ısıya tabi tutularak matriks’in yüzüğe kaynaklanması 

sağlanır. Yüksek ısıda yarı eriyik durumda olan matriks’in üzerine yüksek basınçla 

elmas tanecikleri püskürtülür. Elmas boncuklar genel olarak kullanılacakları yere göre 

0,35-1,2 karat arası elmas tozu içerirler. Elmas boncuklar soğumaya bırakılırlar. Bu 

aşamadan sonra kalite kontrolden geçirilir ve kullanıma sunulur. Burada elmas 

taneciklerinin kalitesi kadar matriks yapının sağlamlığı da önemlidir. Matriks yapı ne 

kadar sağlam olursa elmas taneciklerini o kadar sağlam tutacak ve elmas tanecikleri 

ömrünü bitirmeden matriksten kopamayacaktır. Matriks elmas taneciği yeterince sıkı 

tutamadığı takdirde elmas tanecikler ömrünü tamamlamadan boncuktan kopacaktır. 

Şekil 9.38’de elektrolitik kaplamalı elmas boncuk ve çelik tel üzerindeki görüntüsü 

verilmiştir.  

 

Şekil 9.38. Elektrolitik kaplamalı elmas boncuk 

 

 Sinterize elmas boncuk imalatı: İçinde her bir elmas boncuk için ayrı yuva bulunan 

yüksek ısıya dayanıklı tepsinin içine çelik yüzükler yerleştirilir. Matriks tozu 

ağırlığıyla orantılı olarak uygun boydaki elmas taneleriyle harmanlanır. Harmanlama 
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işlemi çok özel bir teknikle yapılır. Aksi takdirde elmas taneciklerinin boncuklara eşit 

oranda dağılımı mümkün olmayacaktır. Elmas tozlarıyla harmanlanan matriks pres 

makinasının üzerindeki kovaya dökülür. Pres makinası çalıştırılır, elmas tozlarıyla 

harmanlanmış matriks pres kovasından belirlenen ağırlığa gelene kadar hazneye 

dökülür. Belirli ağırlığa ulaşınca hazne kapanır ve yüksek basınçlı bir presleme 

işlemine tabi tutulan yapı halka şeklinde pres makinasından çıkar. Bu halkalar tek tek 

el değmeden kalite kontrolden geçirilir. Kalite kontrolden geçemeyen halkalar tekrar 

toz haline getirilmek üzere ayrılır. Tepsideki çelik yüzüklerin dış yüzeyine 

kaynaklamanın kalitesini artırmak için ayrıca bir madde tatbik edilir. Kalite kontrolden 

geçen halkalar tepsideki çelik yüzüklere geçirilir. Bu tepsiler yüksek ısılı fırınlara 

sürülerek 1000-1200 ˚C’ye kadar ısıtılır. Bu aşamada halka halindeki matriks yapı 

kendini çekerek daha önce yüzeye sürülen maddenin de etkisiyle tam bir kaynaklama 

sağlamış olur. Matriks yapının bu esnada kendi içinde eriyerek preslenmiş toz 

halinden katı yapıya dönüşür. Fırın kapatılarak kendi halinde soğumaya bırakılır. 

Tekrar kalite kontrolden geçer. Burada kalite kontrolden geçemeyen elmas 

boncukların geri dönüşü mümkün değildir. Kaynaklama makinasına atılarak yüksek 

ısılı püskürtme kaynağına tabi tutulur. Böylece son işlem de tamamlanmış olur. Son 

kez kalite kontrolden geçirilerek kullanıma sunulur. Şekil 9.39’da sinterize elmas 

boncuk ve tel üzerindeki görüntüsü, Şekil 9.40’da ise şematik görüntüsü verilmiştir.  

 

 

Şekil 9.39. Sinterize elmas boncuk 
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Şekil 9.40. Sinterize elmas boncukların tipik kesit görünümü 

 Kimyasal yapıştırmalı boncuk imalatı: Çelik yüzük gövdesi üzeri ısı ile kimyasal 

reaksiyona girecek bir matriks yapı ile kaplanır. Aynı boydaki elmas tanecikler 

düzenli olarak matriksin üzerine yerleştirilir. İkinci bir ince matriks yapıyla kaplanır. 

Yüksek ısı altında matriks yapı yüzükle ve elmaslarla kimyasal reaksiyona girerek 

yapışma işlemi (kaynaklama) tamamlanır. Kalite kontrolden geçirilerek kullanıma 

sunulur. 

Her üç sistemde de ortası delik ya da üretimden sonra delinebilen iki tip çelik yüzük 

kullanılabilir. Yalnız sonradan delme işleminde yüzüğün çevre kalınlıklarında orantısızlıklar 

olabilmektedir. Bu da kullanım esnasında elmas boncuğun dönüşünü engeller ve tek taraflı 

aşınmaya sebep olur. 

Daha yeni bir teknik olan sinterize (emprenye) tipi elmas boncuk ile elektrolitik kaplamalı 

boncuk arasındaki verimlilik karşılaştırması mermer blok kesimi için Çizelge 9.5'de 

verilmektedir (Hawkins vd., 1990). 

Çizelge 9.5. Elmas boncuk tiplerinin kesme hızı ve ömürlerinin karşılaştırılması (Hawkins 
vd., 1990) 

Boncuk Tipi Kesme Hızı (m2/saat) Ömür (m2/m) 

Elektrolitik kaplamalı 8-16 20-35 

Sinterize 6-8 30-50 

 

Sinterize elmas boncuklar özellikle sert taşların kesimi için daha uygundur (Hawkins vd., 

1990; Bortolussi vd., 1994; Daniel, 1993). Elektrolitik kaplamalı boncuklar düşen bir lineer 

kesme hızına sahip iken, sinterize elmas boncuklarda sürekli aşınmadan dolayı (homojen 



Temel Madencilik Bilgileri 

702 

 

aşınma) kesme işlemi boyunca kesme hızı sabit kalmakta ve daha düzgün ve hırpalanmamış 

bir kesim yüzeyi elde edilmektedir (Biasco, 1993). 

Elmas boncukların dizilmesi ve kullanıma hazırlanması: 

Elmas boncuklar kesilecek taşın cinsine, yapısına ve aşındırıcılığına göre 1 m’ye 25-40 adet 

gelecek şekilde dizilebilir. Üç değişik şekilde dizim yapılabilir; 

Yaylı Dizim: Ülkemizde en yaygın kullanılan dizim şeklidir. Dizim esnasında kullanılacak 

malzemeler: Elmas boncuk, Çelik halat, Yaylar, Sıkmalar, Ekleme, Tel kesme makası, Pres, 

Havya, Lehim, Zımpara taşı. 

Plastik enjeksiyonla dizim: Plastik enjeksiyon yaylı ya da yaysız yapılabilir, sıkma ve pul 

kullanılmaz. Halatın bir ucuna eklemenin bir parçası takılır, preslenir. Sonra, yay-elmas 

boncuk-yay-elmas boncuk.... dizimi yapılır. Eğer yay kullanılmayacaksa sadece boncuk 

dizimi yapılır. Metrede istenilen boncuk adedine göre uygun olan kalıp enjeksiyon 

makinasına takılır. Boncuklar kalıplardaki yuvaya yerleştirilir ve enjeksiyon işlemine başlanır. 

Daha sonra aynı işlem diğer boncuklara yapılarak enjeksiyon işlemi tamamlanır. Enjeksiyon 

işlemi bittikten sonra diğer uca da ekleme takılarak işlem bitirilir. Mermer ve granite yönelik 

kullanılabilir. Beton uygulamalarında ısıya dayanıklılığı daha yüksek olan kauçuk enjeksiyon 

sistemi kullanılmaktadır. İki boncuk arasına gelen plastik enjeksiyon suyu taşıyabilir nitelikte 

olmalıdır. 

Kauçuk enjeksiyonla dizim: Dizin şekli olarak plastik enjeksiyonla aynıdır. Plastik yerine 

kauçuk kullanılmaktadır. Daha ziyade sert taşların (Ege bordo, serpantin, andezit granit, ve 

beton) kesimlerinde kullanılır. Plastik enjeksiyonda plastiğin erime derecesi 70-80 ˚C iken, 

kauçukta dayanıklılık daha fazladır ve 110-115 ˚C’ye kadar erime görülmez. Plastikle aynı 

şekilde, ideal dönüş sağlanır ve güvenlik ön plandadır. 

Şekil 9.41’de farklı amaçlar için kullanılan yaylı ve plastik enjeksiyonla dizilmiş elmas 

boncuklu teller görülmektedir. 
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Şekil 9.41. Farklı amaçlar için kullanılan elmas boncuklu teller 

9.1.9.4. Elmas Telli Kesim Verimliliği  

Elmas telin kesim verimliliğini etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir; 

 Elmas tel belli bir süre çalıştıktan sonra yaylı dizimde pul-yay-halat hasar görür ve 

yeniden dizilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde pul ve yay bozulmadan dolayı 

görevini yapamaz ve elmas boncuk dönme kabiliyetini yitirir, dizim esnekliğini yitirir 

ve elmas boncuklar tek taraflı aşınmaya başlar. Bu aynı zamanda ekonomik kayıptır. 

 Eğer plastik enjeksiyonlu dizim kullanılıyorsa, belli bir kullanımdan sonra plastik 

enjeksiyon özelliğini kaybedecek, çelik halat incelecek ve elmas boncuklar sabit 

tutulmayacak ve elmas boncuklar tel burulmuş olmasına rağmen dönüş kabiliyetini 

yitirecek ve tek taraflı aşınma meydana gelecektir. Bu da elmas boncuğun ömrünü 

tamamlayamadan kullanılmaz hale gelmesi demektir. 

 Elmas boncuğun yüzük yapısı son derece sert bir çelikten yapılmış olması gerekir. 

Aksi takdirde çelik yüzüğün iç çapında bir genişleme söz konusu olacaktır ve incelmiş 

çelik halatta daha önce anlatılan sonuç meydana gelecektir (Primavori, 2001 ve 2002). 

 Matriks yapının sertliği ideal olmalıdır. Aksi takdirde kimyasal kaynaklama ve 

elektrolitik kaplamalı elmas boncuklarda elmas taneciklerinin görevini yapamadan 

kaybı söz konusu olacaktır. Sinterize elmas boncuklarda ise matriks yapının 
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aşınabilirliği ile elmas taneciklerinin kesim kapasiteleri uyumlu olmalıdır. Aksi 

takdirde aşırı sert yapıdaki bir matriks yapıda yüzeydeki elmaslar görevini 

tamamladıktan sonra matriks yapı aşınmayacak ve alttaki elmaslar yüzeye 

çıkamayarak görevlerini yapamayacaklardır. Şekilden de görüldüğü gibi kesilecek 

kayaca uygun olmayan matriks seçimi ve elmas-matriks kontağının iyi olmaması 

nedeniyle elmas kristalleri matriksten kopmuştur. 

 Matriks yapıdaki elmas kristalinin miktarı, kalitesi ve ebatları elmas boncuğun 

performansı ile doğrudan ilgilidir. Gereğinden az olduğunda elmas boncuklar kesme 

işlemi verimli bir şekilde yapamayacak, zaman-işgücü-enerji kaybı ortaya çıkacaktır. 

Fazla olması halinde matriksin yapısını bozacak, elmas tanecik kaybı yüksek düzeyde 

olacak, dolayısıyla maliyet artacak fakat performans düşük olacaktır. 

 Yapının sertliği telin performansını doğrudan etkileyecektir. Yapı ne kadar sert ve 

aşındırıcı olursa, elmas tanecikleri ve matriks o oranda fazla aşınacak ve elmas boncuk 

ömrünü daha çabuk tamamlayacaktır. Bu nedenle matriksin sertliği ile kesilecek 

kayacın sertliğinin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. 

 Elmas boncuklu telin kesim hızıyla tel kesme makinası uyumlu çalışmalıdır. Hızlı 

üretim uğruna yüksek amperde çalıştırılan makinalar elmas boncukları zorlayarak 

erken tükenmesine sebep olacaktır. 

Bununla birlikte, Çizelge 9.6’da mermer blok üretiminde kullanılan elmas telli kesmedeki 

mevcut işlemler ve ortalama performanslar verilmektedir (Primavori, 2002; Özçelik, 1999). 
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Çizelge 9.6. Ocakta üretimde kullanılan elmas telli kesmedeki mevcut işlemler ve 

ortalama verimlilik (Primavori, 2002) 

KONU 
KARBONAT KÖKENLİ  

MERMER ÜRETİMİ 

GRANİT (SERT TAŞ) 

ÜRETİMİ 

Tel ve Boncuk Çeşidi 

Geleneksel kablo; plastik 

kaplanmış, lastik kaplanmış, 

yaylar; elektrolitik ve 

sinterlenmiş boncuklar 

Sadece plastik-veya lastik-

kaplanmış kablolar, ender 

olarak yaylar; sadece 

sinterlenmiş boncuklar 

Boncuk dizilimi 
Genel olarak 28 – 34 

boncuk/m’den oluşan teller 

Genel olarak 32 – 40 

boncuk/m’den oluşan teller 

Uygulama 
Birincil ve ikincil kesimler, Blok 

Sayalama 

Birincil ve ikincil kesimler, 

Blok sayalama için ekonomik 

değildir 

Kesim Uzunluğu 

20 m
2’den 350 – 400 m

2’ye 

kadar (istisna olarak 800-1000 

m
2
) 

20 m
2’den 150 m

2’ye kadar 

(ender olarak 200 m
2
) 

Ortalama Verimlilik 3 – 12 m
2
/s ’den 18 m

2
/s ’e kadar 

1 – 5 m
2
/s ’den 8-9 m

2
/s ’e 

kadar 

Tel Ömrü 
15-40 m

2
/m’den 120 m

2
/m ’ye 

kadar 

Ortalama 2.5 -7 m
2
/m ’den 10 

-12 m
2
/m’ye kadar 

Doğrusal Tel Hızı 30-45 m/s 15 -30 m/s 

 

Telin sulanması ile ilgili hususlar: 

 Kesme işlemi boyunca elmas boncuklu tel, blok içinde ilerledikçe su hortumu da su ile 

elmas boncuklu tel temas edecek şekilde ayarlanmalıdır. 

 Dikey kesimlerde telli kesim makinasının volanını saat yönünde çalıştırmak telin 

sulanmasını kolaylaştırır. 
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 Yatay kesimlerde telin sulanması daha zor olduğu için boncuklar daha fazla aşınır. Bu 

nedenle sulamanın sürekli kontrol edilmesi gerekir. 

 Kesim esnasında su tüketimi 500-700 lt/saat’tir. Su miktarının gereğinden az olması 

telin ısınmasına ve aşınarak kopmasına, gereğinden fazla olan su ise kesme veriminin 

düşmesine sebep olmaktadır. 

 

9.1.9.5. Elmas Telli Kesme Yönteminde Kesime Etki Eden Faktörler 

Elmas telli kesme yöntemini etkileyen bir çok parametre bulunmaktadır. Bu parametreler 

Çizelge 9.7’de verilmiştir (Özçelik, 1999; Özçelik ve Özgüven, 2001; Özçelik vd., 2002; 

Özçelik 2003-b; Yılmazkaya, 2007; Yılmazkaya, 2013). 

Az maliyetle en yüksek verim elde edilebilecek blok kesiminin yapılabilmesi, bu faktörlerin 

itinalı bir şekilde değerlendirilip ayarlanması ile mümkün olmaktadır. 

Kesme işlemine başlamadan önce yapılması gereken ilk iş, sabit faktörlerin belirlenmesidir. 

Bunlar temelde kesilecek kayacın fiziksel, mekanik ve petrografik özellikleridir. Bu özellikler 

saptandıktan sonra, bu veriler esas alınarak değiştirilebilir faktörler üzerinde düzenlemeler 

yaparak iyi bir kesme performansına ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Elmas telli kesme yöntemi maliyet açısından değerlendirildiğinde en önemli etken, elmas telli 

kesme işleminde, kesimi gerçekleştiren yüksek maliyetli boncuklarda meydana gelen aşınma 

miktarları olmaktadır. Bu nedenle elmas telli kesme yöntemi ile ilgili olarak yapılacak 

optimizasyon ve diğer teknolojik çalışmalarda bu konunun öncelikle dikkate alınması büyük 

önem taşımaktadır. 

Boncuklarda meydana gelen aşınma miktarları artıkça kesim hızı düşmekte, metre başına 

kesilen alan olarak tanımlanan tel verimliliği azalmakta, dolayısıyla üretilen taşın metrekare 

başına maliyeti artmaktadır. Bu nedenle, boncukta meydana gelebilecek aşınma miktarını en 

düşük seviyede tutacak şekilde, en yüksek tel verimi koşullarının belirlenmesi mermer ocak 

işletmeciliğinde en önemli konuyu oluşturmaktadır. Boncukta meydana gelen aşınma miktarı 

ise; kesilen alan yüzdesi, telin kayaçla yapmış olduğu kesme açısı, kesme zamanı gibi birçok 

değişkeni de bünyesinde barındırmaktadır. (Özçelik, 1999). 
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Çizelge 9.7. Elmas telli kesme yönteminde kesime etki eden faktörler (Özçelik, 1999 ve 

2003-a; Yılmazkaya, 2007) 

Sabit Faktörler 
Değiştirilebilir Faktörler 

(Değişken ve Yarı Değişken Parametreler) 

Kesilecek Kayacın 

Özellikleri 
Kesme Ekipmanının Özellikleri 

Çalışma 

Koşulları 

 Kayacın sertliği 

 Kayacın dayanımı 

 Su içeriği 

 Alterasyon derecesi 

 Kaya içerisindeki 

süreksizlikler 

 Mineralojik bileşim ve 

doku 

 Motor gücü ve telin dönüş hızı 

 Elmas boncuklu telin yapısı 

 Elmas boncuğunn yapısı 

 Kesilen bloğun boyutları 

 Kesme süresi boyunca, telin 

kesim geometrisi  

 Makina titreşimi 

 Su tüketimi 

 Metredeki boncuk sayısı 

 Kasnak çapı 

 Gerdirme amperajı 

 Kasnak devir hızı 

 Kalifiye 

elaman 

 Kullanılan 

teknik 

 

 

Elmas telli kesme yönteminde telin ekonomik olarak kullanılabilmesi için, kesme süresince 

etkili olan çeşitli kuvvetlerin doğasını ve etkilerini anlamak çok önemlidir. Bu kuvvetlerin 

analizi, aletin nasıl kullanılacağı, en uygun kesme hızı ve en uzun alet ömrünün nasıl 

sağlanacağını göstermektedir (Hallez, 1992; Özçelik, 1999). 

9.1.10. Zincirli/Bantlı Kollu Kesiciler 

İlk olarak kömür madenciliğinde kullanılan kollu kesiciler daha sonra doğal taş 

işletmeciliğinde de kullanılmaya başlanmıştır. Makina, kesme işlemini yapan kesici türüne 

göre ikiye ayrılır; a) zincirli kollu kesiciler ve b) bantlı kollu kesiciler. 

9.1.10.1. Zincirli Kollu Kesiciler 

Zincirli kollu kazı makinalarında bazı değişiklikler yapılarak bunların mermer ocakçılığında 

kullanılmaya başlanması ile ortaya çıkmıştır. İlk makinalarda kesici uç olarak tungsten karbür 
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kullanılırken 1977’den sonra elmas kesici uçlu makinalarda üretilmeye başlanmıştır. Ağaç 

kesme işlerinde kullanılan motorlu testerelere benzemekle birlikte, yapı ve çalışma prensibi 

farklıdır. Genel olarak bir motor ünitesi ve dişli bir zincir taşıyan hareketli bir koldan oluşur 

(Şekil 9.42). Zincirli kollu kesici makinalar, çeşitli firmalarca çok değişik tip ve kapasitelerde 

imal edilmektedir. Bu makinaların toplam ağırlığı yaklaşık 2-10 ton arasında olup, elektrik 

enerjisiyle çalışan üç adet motoru mevcuttur. Bu motorlardan birincisi kesici zincir sisteminin 

bağlı olduğu kolu hareket ettirmekte olup, 1-3 BG arasında değişen güce sahiptir. İkinci motor 

kesici zincir sistemini çevirmek için 75-110 BG arasında değişen güçte ve üçüncü motor da 

makinanın ray üzerinde ileriye geriye hareketini sağlamakta olup, 1 BG gücündedir.  

 
Şekil 9.42. Mermer ocaklarında kullanılan zincirli kollu kesici 

Zincirin kesimini kolaylaştıran keskilerde aşındırıcılar genellikle tungsten karbit ve daha sert 

taşlarda ise strapax (polikristalin elmas)’tır. Kesim işlemi, önceden belirlenmiş plan 

çerçevesinde hareket eden kolun kaya içinde ilerlemesi ve dönmesi sayesinde gerçekleşir. 

Karbonatlı ve bazı sert kayaçlarda kolaylıkla kesim imkanı sağlamaktadır (Primavori, 2004). 

9.1.10.1.1. Zincirli Kollu Blok Taş Kesme Makinaları Ana Parçalar 

Kesme makinası üç ana kısımdan oluşmaktadır: 
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Ray Sistemi: Makinanın ileri-geri yürüyüşünü sağlayan kısım olup hareket mekanizmasını 

taşır. Sökülüp uç uca eklenebilir olması nedeniyle fazlaca uzun değillerdir. Kesim biten 

taraftan sökülen parça, ilerleme yönünde monte edilir. Bir ocak için iki tane 3 metrelik, bir 

tane 2 metrelik ve bir tane 1 metrelik olmak üzere toplam 9 metre ray yeterli olmaktadır. Yeni 

gelişmelerle hidrolik sabitleyiciler ve/veya kendiliğinden hareketli raylar kullanılmaktadır. 

Verimli bir kesim için raylar şakulinde yatay olmalıdır. 

Ana Makina: Ray üzerinde hareket eden, elektrik motorlarını, hidrolik güç ünitelerini, 

kontrol ve kumanda cihazlarını ve kesme kolunu taşıyan kısma ana makina adı verilir. Bu ana 

makina sağlam bir şasi üzerinde oturmaktadır. Motor gücü 25-75 HP arasında değişmektedir. 

Kesme Kolu (Jib) ve Kesici Zincir Tertibatı: Zincirli kollu kesicilerde kesme kolu hidrolik 

güç kaynağı ile kolayca yatay ve düşey kesme pozisyonlarına getirilebilir. Böylece aynı 

makina ile hem yatay hem de düşey kesim yapılabilir. Kesme kolu uzunluğu 9 metreye kadar 

çıkabilmektedir. 

Kol üzerinde dönen zincir tertibatı üzerine kesici uçları taşıyan değişik sayıda (5’li ve 13’lü) 

kesme takımı bulunmaktadır. Bu kesme takımları belirli bir dizilişle yer alır ve üzerinde kesici 

uçlar vidalanır. Kesici uçlar genelde Tungsten Karbitten yapılır ve doğal taşların kesiminde bu 

uçların özel kesme açıları bulunmaktadır. Bu özel yapı onlarla hızlı kesme ve uzun süre 

dayanma imkanı sağlar. Bunların dört kenarı da kesicidir. Bir yüzey körlenince kolayca diğer 

yüzey devreye alınır. 

Zincirli kollu kesiciler gibi mekanik kazı ve kesme makinalarında, radyal ve teğetsel olmak 

üzere iki tür keski kullanılmaktadır. Konik uçlu ve forward attack keskiler, teğetsel keskilerin 

farklı modelleridir. Konik uçlu keskiler, “forward attack” keskilerin modern bir türü olarak 

üretilen, konik uca sahip, dairesel kesitli ve keski tutucuları içinde dönen keskilerdir (Powell, 

1991; Tiryaki, 1998). Mekanik kazı ve kesme makinalarında kullanılan keski türleri Şekil 

9.43’de verilmektedir.  
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Şekil 9.43. Mekanik kazı ve kesme makinalarında kullanılan keski türleri 

Zayıf kayaçlarda uzun keskilerin, sert kayalarda ise kısa keskilerin oransal olarak daha verimli 

oldukları belirtilmektedir (Fowell vd., 1987). Bununla birlikte, sert kesme koşullarında keski 

seçim ölçütü olarak kesme verimliliğinden çok, keskinin faydalı çalışma ömrünün göz önüne 

alınması gerektiği öne sürülmektedir (Plum, 1987). 

Birçok araştırmacı, laboratuvarda yaptıkları kesme çalışmaları sonucunda, kesme sırasında 

konik uçlu keskilerin, kama tipli keskilerin değişik türleri olan radyal ve yassı tipli keskilere 

oranla daha yüksek kesme kuvvetlerine gereksinim duyduklarını, daha yüksek özgül enerji ve 

özgül toz konsantrasyonu değerleri oluşturduklarını belirtmektedir (Tiryaki, 1998). 

Zincir hareketi elmas boncuklu telden daha yavaştır ve aşındırıcılar kesim yüzeyini işleyerek 

kayada çok küçük taneler halinde parçalanmış ince bir bölge oluşturur. Günümüzde kol 

uzunluğu en az 1,2 en çok 9 metreyi bulmaktadır. Kesim kalınlığı ise 32 mm’den 42 mm’ye 

kadar değişmektedir. Farklı modellerdeki zincirli kollu kesicilerde bulunan zincir yayılımı 

kesim oranını değiştirmektedir. Normalde bir elektrik ünitesi zincir hareketi, kol hareketi ve 

makinanın ray üzerinde ilerlemesi için enerji sağladığı gibi, hepsi için ayrı elektrik motorları 

da kullanılabilir.  

Mermer Blok Üretiminde Kollu Kesici Uygulamaları 

Birçok farklı türde üretilebilen makinalar açık ocaklar, yeraltı ocakları ve diğer çok amaçlı 

işler için kullanılacak şekilde sipariş edilebilir. Kesim işlemi bittiğinde motor ve kol ünitesi 

hidrolik olarak yükseltilmekte, raylar kesim yönüne dönmekte ve her ünite kesimin başlangıç 

noktasına dönmüş olmaktadır. 

Açık Ocaklarda; 
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Ocaklarda blok kesim/üretimi, öncelikle basamaklar oluşturularak yapılmaktadır. Talebe veya 

daha önceden yapılmış olan planlamaya göre tespit edilmiş olan blokların kesilebilmesi için, 

zincirli kollu blok kesiciler uygun olan basamaklar üzerine yerleştirilir.  

Zincirli kollu kesicilerin basamak üzerine yerleştirilmesinde yaygın olarak sırasıyla aşağıdaki 

işlemler yapılmaktadır; 

 Üretilecek bloğun uzunluğuna göre zincirli kollu kesicinin yeri tespit edilir 

 Ana makina, ray-kule-vinç yardımıyla kesim için uygun olan basamağa yavaşça ve 

büyük bir dikkatle nakledilir 

 Kesici ve altındaki ray, basamak yüzeyine, terazi ve ray ayakları yardımıyla paralel 

duruma getirilir. 

 Kesici ve altındaki rayı sabit duruma getirmek için ray üzerinde bulunan deliklerin (4 

adet) hizasında basamak yüzeyinde 10 cm derinliğinde delikler delinir. Açılan bu 

deliklere T kazıkları çakılarak kesici ve ray sabitlenir. 

 Kesiciye su hortumu bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. 

 Kesici kol üzerinde bulunan soketler tek tek kontrol edilerek aşınmış olanlar 

değiştirilir, gevşemiş olanlar ise sıkılır.  

Keskilerin (soketlerin) aşınması ise; 

 Zincirli kollu kesicinin çalışma basıncının yükselmesiyle 

 Zincirli kollu kesicinin çektiği akım şiddetinin yükselmesiyle  

 Kesim sırasında oluşan teressubat taneciklerinin birleşmesiyle anlaşılır. 

Yukarıdaki hazırlık ve kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra zincirli kollu kesiciler blok 

kesme işlemi için hazır duruma gelmiş olmaktadır.  

Açık ocak madenciliğinde zincirli kollu kesicilerin kullanılması durumunda, elmas boncuklu 

tel ve delicilerle kombine çalıştırılırsa çok daha süratli ve dolayısıyla ekonomik üretim 

yapılabilmektedir. Ocak durumuna göre yatay kesimi biri yaparken düşey kesimi diğer kesme 

makinası yapabilmektedir. Genel eğilim taban kesimlerin zincirli kollu kesiciler ile, yan 

kesimlerin ise elmas boncuklu telle yapılmasıdır. 

Yeraltı Ocaklarında; 

Yeraltı ocaklarında kullanılan model motor ünitesi koldan ayrı olarak arka kısımda yer 

almakta ve ray yerine kolonlar üzerinde hareket etmektedir. 
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En önemli parça olan zincir, kol üzerinde hareket eden kare veya disk şekilli aşındırıcı 

parçalarını da taşıyan keski bileşenlerden oluşur. Zincir ve üzerindeki parçaların 

konfigürasyonu çok değişik şekillerde olabilir. Hareketli kol sayesinde makina her 

doğrultuda, kuru veya su ile soğutmalı olarak kesim yapabilir (Şekil 9.44 ve Şekil 9.45). 

 

Şekil 9.44. Zincirli kollu kesicilerin galeride kullanımı 

Yeni gelişmelerle hidrolik sabitleyiciler ve/veya kendiliğinden hareketli raylar 

kullanılmaktadır. Bu sistemle kesim işlemi bittiğinde motor ve kol ünitesi hidrolik olarak 

yükseltilmekte, raylar kesim yönüne dönmekte ve her ünite kesimin başlangıç noktasına 

dönmüş olmaktadır. 

Ülkemizde bir çok açık ocak işletmesinde (örneğin; Afyon’da Demmer A.Ş., Alimoğlu A.Ş.) 

ve yeraltı işletmelerinde (Burdur’da Portsan A.Ş.) uygulamaları bulunmaktadır. Günümüzde 

zincirli kollu kesiciler mermer, traverten ve geniş bir çerçeve içine giren orta aşındırıcılıkta 

silisli malzemelerin (kumtaşı, bazı volkanik kayaçlar, peperino) üretiminde kullanılmaktadır. 

Ancak, granit için pek uygun bir makina değildir. Hem birincil kesimlerde (dağ kesimlerinde), 

hem de ebatlamada kullanılabilir. En iyi sonuçları çatlak yapısı bol, düşük homojenlikteki 

kayaçları keserken elde edilmektedir. Kesime hazırlanması biraz zaman almakla birlikte, uzun 

süreli kesimler için tercih edilmekte, ocakta düz bir hat boyunca sürekli olarak metrelerce 

kesim yapabilmektedir. Böylece düzenli kesimler ve düz yüzeyler elde edilmektedir. Blok 

üretiminde kullanılan zincirli kollu kesicinin sağladığı başlıca avantaj ve dezavantajlar 

Çizelge 9.8’de verilmiştir. 
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Şekil 9.45. Düşey kesim yapabilen bir kollu zincirli kollu kesici makina 

Çizelge 9.8. Zincirli kollu kesicinin sağladığı başlıca avantaj ve dezavantajlar 

Avantajlar Dezavantajlar 

 Yüksek miktarlarda üretim yapabilmesi 

 Kesim uzunluğu için teorik sınır olmaması 

 Sağlıklı çalışma koşulları sağlaması; toz ve titreşime yol 

açmaz, nispeten düşük gürültüye neden olur 

 Çalışma prensibi basittir 

 Ön hazırlık gerektirmez 

 Tünel açılışında vazgeçilmezdir 

 Otomatik çalıştığından işçi nezareti gerektirmez 

 İyi kalitede blok üretir 

 Sürekli ebatlama için özel modelleri mevcuttur 

 Bloğa çok iyi bir dış görünüş ve estetik sağlar 

 Kuru ve su ile kesim yapabilmektedir 

 Toz oluşumu yoktur ve kesim temiz bir şekilde 
sürdürülebilir 

 Kesim sırasında titreşim olmaz. 

 Kesme derinliği, kol 
uzunluğu ile sınırlıdır. 

 Her zaman ekonomik bir 

yöntem değildir. 

 Yüksek kapasiteli 

yükleyici ile 

kullanıldığında verimli 
olmaktadır. 

 Kuru kesimler sadece 

sert olmayan taşların 
kesiminde verimli olarak 

uygulanabilmektedir. 
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9.1.10.2. Bantlı Kesiciler 

Bantlı kesiciler Amerikan ocaklarında 1985’den itibaren kullanılmaktadır ve zincirli kollu 

kesicilerin değişik bir türüdür. Zincirli kollu kesicilerin daha pratik ve ekonomik olarak 

kullanılabilmesi için W.F.Meyers (Amerikan) ile Benetti (İtalyan) işbirliği ile 

geliştirilmişlerdir. Zincirli kollu kesicilerde olduğu gibi bir kola sahiptir ancak, kol üzerinde 

zincir yerine bant bulunmaktadır. Bu bant sayesinde, mermer, kumtaşı ve orta sertlikte 

taşlarda rahatlıkla kesimde kullanılabilmektedir (Şekil 9.46). Granit türü sert taşların 

kesiminde ise kullanılamamaktadır. Şekil 9.47’de elmas bantlı testereyi oluşturan parçalar 

görülmektedir. 

 

Şekil 9.46. Doğal taş ocaklarında kullanılan bantlı kesici 

Zincirli kollu kesicilerden farkları şu şekilde sıralanabilmektedir; 

 Bant: 3 mm çapında sert plastikle kaplı çelik kablolardan örülü metal parça 

içermektedir. Zincirli kesicilerdeki zincirin yerini almıştır. 

 Kesici kısım: Bant boyunca 15 mm kalınlığında, aşındırıcı, sinterlenmiş elmas kaplı 

soketlerden oluşmaktadır (Şekil 9.45). Elmas ve bağlayıcı malzeme, kesilecek taşa 

göre seçilmektedir. Zincirli kesicilerdeki keski görevini yerine getirmektedir. 
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 Yağlama ve soğutma sistemi: Kol üzerindeki bant basınçlı su ile soğutulmakta ve 

yağlama işlevini görmektedir. Böylece yağa gereksinim olmamakta, bu da makinaya 

çevresel bir önem kazandırmaktadır.  

 

 

Şekil 9.47. Elmas bantlı blok kesim/üretim mekanizmasını oluşturan parçalar (Kulaksız, 

2005) 

Makinanın üç türü vardır: Sadece düşey kesim için, hem düşey hem de yatay kesimler için ve 

tünel çalışmaları için üretilen modeller. 
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Sadece düşey kesime uygun model: 

 Elmaslı bandı taşıyan kol ve üç elektrik motorunu taşıyan şasi ve üzerinde bulunduğu 

raydan oluşur. Şasi 360o
 dönebilir böylece kol rayın her yönüne dönebilir. 

 Üç elektrik motoru vardır; ilki bandı döndürür, ikincisi kola hareket verir ve 

sonuncusu şasiyi hareket ettirir. Her biri 75 HP güce sahiptir. 

 Kol ve üzerindeki bant sistemi; 2 ile 4,8 metre arasında uzunluktadır, kesim kalınlığı 

yaklaşık 3,8 cm dir. 

Yatay ve düşey kesimlere uygun model (ve tünel modeli): 

 Elmaslı bandı taşıyan kol vardır, 360o
 dönebilir böylece kol rayın her yönüne 

dönebilir. 

 Üç elektrik motoru vardır; ilki bandı döndürür, ikincisi kola hareket verir ve 

sonuncusu şasiyi hareket ettirir. Her biri 75 HP güce sahiptir. 

 Kol ve üzerindeki bant sistemi: 1,9 ile 3,4 metre arasında uzunluklardadır, kesim 

kalınlığı yaklaşık 4 cm dir. 

İlk modelden en önemli farkı, hidrolik sistemle hareket eden başlığın kola 90o’lik eğim 

verebilmesidir. Böylece hem yatay, hem de düşey kesim yapılabilir. Bir yeraltı taş ocağında 

elmas bantlı kesici ile doğal taş kesiminin görüntüsü ise Şekil 48’de verilmektedir. Elmas 

bantlı kesiciler 6 metre genişlik ve 3 metre yükseklikte açılan tünellerde rahatlıkla verimli bir 

şekilde kullanılabilmektedir. İkinci modelin tünel versiyonunda şasi-motor ünitesi gövdenin 

arka kısmındadır, böylece yatay olarak kaydırılabilir. Tüm ünite iki hidrolik pistona bağlıdır, 

böylece aşağı ve yukarı yönlü hareket edebilir. Pistonların bağlı oldukları temelin güç kaynağı 

ayrıdır, böylece makina bağımsız hareket edebilir. Bu makina ile 6 metre genişlik ve 3 metre 

yükseklikte tünel açılabilir. Kesim aşamaları zincirli kollu kesiciler ile benzerdir. Tünel 

modelinde kendi kendine hareket edebilmesi çalışma yerini değiştirmeyi kolaylaştırır ve 

zaman kazandırır. Elmas bantlı kesici kullanımının başlıca avantaj ve dezavantajları Çizelge 

9.9’da verilmiştir. 
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Şekil 9.48. Bir yeraltı taş ocağında elmas bantlı kesici ile blok kesimi 

 

Çizelge 9.9. Elmas bantlı kesici kullanımının sağladığı başlıca avantaj ve dezavantajlar 

Avantajlar Dezavantajlar 

 Kesim uzunluğu için teorik sınır yoktur 

 Sağlıklı çalışma koşulları sağlar; tozsuz ve 
titreşimsizdir, gaz veya oksik atık üretmez. Mazot, 
benzin kullanılmaz 

 Tünel modeli çok daha kolay pozisyon değiştirir 

 Makinanın çalıştırılması basittir ve bunun için hazırlık 
gerektirmez 

 Mermerlerde (kristali olan ve olmayan), traverten, 

volkanik kökenli kayaçlar vs. gibi çok çeşitli kayaçlarda 
kesim imkanı sağlar 

 Makinanın çalışacağı yerde ön hazırlık işlemi gerekmez 

 Tünel açılışında vazgeçilmezdir 

 Makinanın kullanımı kolaydır. Kalifiye işçiye ihtiyaç 
yoktur. Tek bir işçi tarafından rahatlıkla çalıştırılabilir 
ve kesim sırasında işçi farklı işlerde de çalışabilir, 
makinanın başında durmasına gerek yoktur 

 Ebatlama için kaliteli blok üretimi yapar 

 Bloğa güzel bir dış görünüm ve estetik değer sağlar 

 Yağlayıcı gerekmez 

 Granit ve benzeri taşların 
kesimi için uygun 

değildir 

 Kesim derinliği kol 
uzunluğuna bağlıdır 

 Her zaman ekonomik 

değildir 

 Güçlü yükleyicilerle 

beraber çalıştırılmalıdır 

 Su gereksinimi yüksektir 

 Makinanın ağır olması 
nedeniyle, taşınımı 
ancak yüksek enerjili ve 

kapasiteli makinalar 

tarafından sağlanabilir. 
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Zincirli/bantlı kollu blok kesme makinaları ile elmas telli kesim makinalarının 

karşılaştırılması Çizelge 9.10’da verilmiştir (Gündüz ve Demirdağ, 2004): 

9.1.11. Alev ve Su Demeti ile Kesim/Üretim Teknolojisi 

Alev demeti veya su demeti ile blok kesim yöntemi sınırlı olarak uygulanan üretim 

yöntemleridir. İki yöntem de her ne kadar kesme olarak isimlendirilse de aslında birer kanal 

açma yöntemidir. Çalışma prensipleri nedeniyle büyük oranda granit ocaklarında 

kullanılmaktadırlar. Alev demeti ile kanal açma işlemi yıllardır ocaklarda uygulanmasına 

rağmen su demetinin ocaklarda kullanımı çok yakın tarihe dayanmaktadır. 
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Çizelge 9.10. Elmas telli kesme ile zincirli/bantlı kollu kesme yöntemlerinin karşılaştırılması 

 Kesme Hızı m2/saat 

Sinterize Elmas Boncuk İle Tel 

Kesme 

Zincirli Kollu Kesme Makinası İle 
Kesim 

Traverten 8-10 9-11 

Kristalize 

mermer 

4-6 5-7 

Saf kireçtaşı 7-9 8-10 

Karışık kireçtaşı 6-8 7-9 

Elmas Teller Kollu Kesiciler 

Sinterize elmas teller 

 İlk yatırım maliyeti yüksek  
 Kesime başlama hızlan 8 m2

/h  

 Elmas tanecikler matriks yapının 
yüzeyinde ve altında homojen dağılmış  

 Boncuk ömrü 57 m
2
/m  

 Kesim hızı boncuk ömrü boyunca sabit  
 Motor gücü (en az) 30 kW olan 

makinalarla kesim yapılabilmekte  
 Kesim için gerekli akım 45-60 amper  

 Su miktarı 30-50 litre/dakika  

 Bütün mermerlerde kesim yapılabilmekte 
(yumuşak, orta sert ve sert)  

 Kesim için deliklerin buluşturulmasına 
gerek vardır  

 Telin kesme kalınlığı 10-12 mm  

 Arka kapalı kesim yapılamaz  
 Kesim esnasında hava ve su yastıkları için 

gerekli açıklık olmadığından blok 
devirme (söküm) için ilave zamana 

ihtiyaç vardır  
 İstenilen hacimlerde kesim 

yapılabilmekte  
 Gres yağına gerek yok  
 Çevre kirliliği olmamakta  
 Kullanılan su geri kazanılmamakta  
 Elmas tellerin zamanla dizimi yenilenmeli 

Elmas bantlı kollu kesiciler 

 İlk yatırım maliyeti düşük  
 Su miktarı 90-110 litre/dakika  

 Motor gücü (en az) 50-55 kW olan 

makinalarla kesim yapılabilmekte  
 Bant ömrü 1000-1500 m

2
 

 Çatlaklı sahalarda ve bütün 
mermerlerde kesim yapılabilmekte 
(yumuşak, orta sert ve sert)  

 Kesim için deliklerin buluşturulmasına 
gerek yok  

 Kolun kesme kalınlığı 38 mm  
 Arka kapalı kesim yapılabilir  
 Kesim esnasında hava ve su yastıkları 

için gerekli açıklık olduğunda blok 
devirme (söküm) için zamandan 

kazanç vardır  
 Kesme derinliği 3-4 m'dir  

 Gres yağına gerek yok  
 Çevre kirliliği olmamakta  
 Kullanılan suyun % 80'ni geri 

kazanılmakla  
 Ömürleri bitene kadar kullanılabilir 
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Elektrolitik elmas teller 

 İlk yatırım maliyeti düşük  
 Kesime başlama hızları 18 m2

/h  

 Elmas tanecikler matriks yapının 
yüzeyinde  

 Boncuk ömrü 33 m
2
/m  

 Kesim hızı boncuk ömrü boyunca yarıya 
düşmekte  

 Motor gücü 7,45-18,62 kW olan 

makinalarla kesini yapılabilmekte  
 Su miktarı 15-20 litre/dakika  

 Daha ziyade yumuşak mermerlerde  
 Kesim için deliklerin buluşturulmasına 

gerek vardır  
 Telin kesme kalınlığı 10-12 mm  

 Arka kapalı kesim yapılamaz  
 Kesim esnasında hava ve su yastıkları için 

gerekli açıklık olmadığından blok 
devirme (söküm) için ilave zamana 

ihtiyaç vardır  
 İstenilen hacimlerde kesim 

yapılabilmekte  
 Gres yağına gerek yok  
 Çevre kirliliği olmamakta  
 Kullanılan su geri kazanılmamakta  
 Elmas tellerin zamanla dizimi yenilenmeli 

Zincirli kesiciler 

 İlk yatırım maliyeti yüksek  
 Kesme hızı 3-8 cm/dk  

 Kesim hızları 8 m2
/h  

 Su miktarı 8 litre/dakika  
 Kesim İçin gerekli akım 69 amper  
 Çalışması için 20 kg/gün gres yağı 

gerekli  

 Kesme derinliği 3-4 m’dir  

 Çevre kirliliğine neden olmakta  
 Kullanılan su geri kazanılmamakta  
 Kesici uçların bilenmesi gerekir  
 Daha ziyade yumuşak-orta sert ve 

çatlaksız formasyonlarda kesim 
yapabilmekte  

 Kesim için deliklerin buluşturulmasına 
gerek yok 

9.1.11.1. Alev Demeti ile Sert Taş Blok Kesim/Üretim Yöntemi 

Termal şok, alevle yakma veya başka bir deyişle alev demeti ile kesme metodu, ocaklarda 

kullanılan kanal açma yöntemlerinin bir tanesidir. Yakarak kesme, oksijen ve mazot 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bu metodun en önemli sakıncası çok gürültülü olmasıdır. 

Makinanın çıkardığı ses, operatörün işitme duyusuna zarar verebilecek kadar yüksektir. Alev 

demeti uygulamasının şematik görünümü Şekil 9.49’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9.49. Alev demeti uygulamasının şematik görünümü 

Alev demetinin çalışma prensibi, belirli bir kesme hattı boyunca odaklanan süpersonik hızda 

çok yüksek sıcaklıktaki (>1200oC) alevin verilen malzeme üzerinde termal etki oluşturması 

temeline dayanır. Yöntem, kayayı oluşturan çeşitli minerallerdeki termal genleşme 

katsayılarındaki farklılıkları kullanır. Kesme işlemi özellikle granitteki kuvars ve feldspat 

tanelerinin, biyotit ve hornblend türü minerallerden ayrılmasıyla oluşur. Kayaya güçlü alev 

demeti yöneltildiğinde kayacın bileşenleri 8-10 cm derinlikte kopmalar oluşturur, böylece 

kesim düzlemi boyunca kaya ayrılmış olur. Kesme kanalı 8-25 cm genişliğindedir. Diğer 

kesme yöntemlerinden farklı olarak bu yöntem kayaç içerisinde 7-15 cm’lik bölgede termal 

alterasyonlar oluşturur. 

Elle idare edilen tipik bir alev demeti uygulamasında, bir operatör kavramadan tutarak alevin 

çıktığı bürü ileri-geri ve yukarı-aşağı hareket ettirip kayayı parçalayarak bir kanal oluşturur 

(Şekil 9.50). Genellikle, granitin sertliği arttıkça (yani içerdiği kuvars miktarı arttıkça) kesim 

hızı artar. Kayacın havadan etkilenmiş alterasyona uğramış kısımları, ince damarlar ve 

parçalanamayan kısımlar kesim hızını azaltır. 

a) 

b) 
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Şekil 9.50. Ocakta alev demeti uygulamasının görünümleri (a, b) 

Bir alev demeti makina veya ekipmanı aşağıdaki bileşenlerden meydana gelir: 

 Basınçlı hava pompası; yakıtı yüksek basınçla hortuma gönderir, 

 Oksijen tankı; ateşleme evresinde yanmanın sürmesini sağlar, 

 Esnek bağlantılar; tüpe yakıtın iletilmesini sağlar, 

 Boru; yakıtın ve yanmayı destekleyen bileşenin iletilmesine kılavuzluk eden aynı 

merkezli tüplerden oluşur, 

 Nozul ucu; (yakıtı pulvarize ederek yanmayı destekleyen bileşenle karıştırmayı 

sağlar), 

 Bür (alev çıkışını sağlayan özel alaşımlı çelik). 

Cihaz, sabit ve taşıyıcılı modellere sahiptir. Pratikte, ucu alev çıkışı ile sonlanan 5 cm çaplı 3 

m uzunluğunda bir tüpten ve kayaç kırıldıkça tüpü aşağı ve derine doğru uzatan bir 

operatörden oluşur. Genel uygulama koşullarında bir alev demeti makinası maksimum 

2000
oC üzerinde sıcaklıkta (yakıt ve yanmayı destekleyen bileşenin türüne bağlıdır) 1300 m/s 

hızla alev gönderir. 

 

b) a) 
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Sistem sadece granit kullanımında ekonomiktir ve kayaçta kuvars içeriği azaldıkça sistemin 

performansı düşmektedir. Magnezyum bakımından zengin taşlarda ve diğer az veya çok 

safsızlıklar içeren kalkerli kayaçlarda oldukça başarılı denemeler gerçekleştirilmiştir. 

Alev demeti ile kesme yöntemi elmas boncuklu tel veya sürekli delmenin verimli olmadığı 

çok sert ve kuvars oranı çok yüksek granit ocaklarında kullanılmaktadır. Taban kesimleri için 

uygun olmadığından ve belirtilen diğer dezavantajlarından ötürü genellikle bu yöntem blok 

elde edilmesinde kullanılmamaktadır. İlk kesimlerdeki asıl kullanımı, kenarları izole 

basamaklarda alına dik açıyla olacak şekilde düşey kesimler yapmaktır. Henüz bir dikey ayna 

oluşturulmamışsa, yataya yakın bir granit kütlede en iyi çözüm 10 cm genişliğinde dikey 

kanalların alevle yakma yöntemi ile açılmasıdır. Kanal açıldıktan ve dikey bir düzey elde 

edildikten sonra elmas telli kesme makinası kullanımına geçilebilir. Böylece telle yapılacak 

her kesim için yatay bir delik delmek yeterli olacaktır (Şekil 9.51). 

 

Tipik kesim uzunluğu sert taş üretim ocağına göre 20 ila 40 m2’dir, kesim hızı genel olarak 1 

ila 2 m
2
/s’dir. Kesim derinliği genellikle 3 m, kullanılan havanın basıncı 3.5-7 atm’dir. Mazot 

tüketimi 30-35 lt/saat’tir. Kesim durumuna göre yılda yaklaşık 1.600 $ tutarında uç (bür) 

masrafı olmaktadır. Alev demeti manevra etmesi ve sürekli kesim yapması için devamlı bir 

operatöre ihtiyaç duyar. Sistemin düzgün işlemesi çoğunlukla operatörün yeteneğine dayanır. 

 

 

Şekil 9.51. Elmas boncuklu tel ile alev demeti kesme sisteminin birlikte kullanılışı 

Alev demetinin avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

Elmas tel ile 

yapılan düşey 

kesimler 

Alev demeti ile 

kanal açılması 

(ön hazırlık) 
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Avantajları:  Dezavantajları: 

 Hazırlık işleri gerektirmeden her türlü 

kesime izin verir, 

 Hareketi ve manevrası basittir, 

 Gereken yetenekte operatörle kullanımı 

kolay ve hızlıdır, 

 İlk yatırım maliyeti düşüktür, 

 Eğitimli personel gerektirmez. 

  Sadece belirli sert taş türü taşlar için 

uygundur, 

 Yüksek enerji maliyeti vardır, 

 Ağır çevresel etkilere sahiptir; yüksek 

düzeyde gürültü, toz ve gaz oluşturur, 

 Verimlilik düşüktür (çatlaklı zonlarda 

enerji kaybı olur ve kesim hızı düşer) 

 Diğer ocak işleriyle uyum sağlamaz 

(uygulama için diğer işleri engelleyecek 

kadar çok çalışma alanına ihtiyaç duyar) 

 Verimlilik tam olarak kayacın kimyasal-

mineralojik kompozisyonuna dayanır 

(kuvars içeriği azaldıkça kesim hızı da 

azalır) 

 Kesim yüksekliği çoğunlukla 6m’den 

fazla değildir. 

9.1.11.2. Su Demeti ile Kesim/Üretim Yöntemi 

Dekoratif doğal taş imalinde su demeti başarıyla kullanılmış olmasına rağmen günümüzde 

ocaktan blok çıkarma sistemlerinde su demeti kullanımı henüz deneme safhasındadır. Su 

demeti teknolojisi prensipte, yüksek basınçlı (350 MPa’a kadar) su/aşındırıcı ile kayaç 

malzemesinin küçük parçacıklara ayrılmasına dayanır. Bu bir sürekli kesme tekniği olup 

henüz blok çıkarma işlemlerinde yaygın olarak kullanılmamakla birlikte gelecek için umut 

vericidir. Elmas boncuklu tel ve zincirli kollu kesicilerle kesimde olduğu gibi kayaç 

malzemesinde “talaş oluşturma” yerine, basınçlı su demeti gerçekten malzemenin içine nüfuz 

ederek bileşenlerini parçalayıp uzaklaştırır. 

Sistem temel olarak bir basınç üreteci (pompa) ve bir kesici uçtan (püskürtme memesi) oluşur. 

Birincisi, düzgün bir çalışma sağlayacak miktarda basınca ve kapasiteye sahip su teminine, 

kesici uç ise 700-800 m/s’lik hızla su püskürtebilecek özel bir yapıya sahip püskürtme 

memesinden oluşmaktadır. Sistem elektrik veya dizel motoru yardımıyla çalışmaktadır. 

Basınçlı suyun iletimini sağlayan esnek iletim boruları, kontrol ünitesi, hareketi sağlayan 

raylar, püskürtme memesini taşıyan kol sistemdeki diğer bileşenlerdir. Günümüzde, çeşitli 
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ülkelerdeki üreticiler çeşitli tiplerde makinalar imal etmektedirler. Farkları genellikle 

püskürtme memesi tipi ve sayısında, hareketinde (salınımlı, döner) ve kol tipi gibi unsurlarda 

olmaktadır. 

İki temel parça pompa ve püskürtme memesi kendisi hareket edebilen tek bir ünite halinde 

birleştirilmiş olabildiği (hareketli-basınç üreteci-su demeti) (Şekil 9.52) gibi basınç üreteci 

sabit posizyonda ve diğer üniteye su iletim tüpleriyle bağlı olacak şekilde ayrı üniteler halinde 

olabilir (sabit basınç üreteci-su demeti). 

  

Şekil 9.52. Aşındırıcılı su demeti kesme sisteminin genel görünümü 

 

Sistem, kesme hattı boyunca aşındırıcılı su demeti taşıyan kolun ileri geri hareketiyle ve içine 

girmesiyle kayacı keser (Şekil 9.53). Bazı modellerde, su demeti makinasının ilerlemesi 

tamamen otomatiktir böylece makina müdahale edilmeden, durmaksızın çalışır ve bir arıza 

veya tehlike anında otomatik olarak durur. 
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Şekil 9.53. Su demeti kesme sisteminin şematik görünümü (A: Yüksek basınç pompası, B: 
Temiz su deposu, C: Taşıyıcı hareket sistemi) (a) ve kumtaşı bloğu kesimi 

uygulaması (Fransa) (b) 

 

Sistem 2,5-3,6m derinlikte kesme yapabilir, eğer kol uzatılırsa 8 m’ye kadar kesim yapabilir. 

Kesim yüzeyleri biraz pürüzlü fakat oldukça keskin ve düzgündür. Bu durum granit 

bloklarında kullanılır kesimin hacmini artırır. Sistem bu avantajının yanı sıra düşük çevresel 

etki ve genellikle iyi çalışma koşulları da (titreşimsiz, tozsuz ve düşük seviyede gürültülü) 

sağlar. Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını ve verimli olarak kullanılabilirliğini belirleyen 

birçok etken vardır. En önemlileri şunlardır: 

 Sistemin hidrolik gücü (üretilen basınç ve su kapasitesi) 

 Püskürtme memesi: Tekli veya çoklu kullanımı mümkündür. Genellikle elmas 

veya safirden yapılır. Çapı ve tertibi (salınımı, sabit, döner vs.) oldukça önemlidir. 

 Basınç üreten pompanın türü (tek aşamalı, iki aşamalı, basınç yükselticili vs) 

 Çalışma mesafesi: Bugünkü koşullarda en verimli uygulama nozul çapının 100 katı 

olarak verilmiştir. 

 Kullanılan suyun özellikleri: Tam saflık kriterlerine uymak zorundadır. 

Su demeti teknolojisinin avantaj ve dezavantajları Çizelge 9.11’de verilmiştir: 
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Çizelge 9.11. Su demeti teknolojisinin avantaj ve dezavantajları 

Avantajları Dezavantajları 

 Doğruluğu bozulmadan derin delikler 

açılabilmektedir 

 Minimum çevresel etki yaratır 

 İşçiler için mükemmel çalışma koşulları oluşturur 

 Ön hazırlık gerektirmez 

 Kesim genişliği sınırsızdır 

 Elmas boncuklu telle birlikte yeraltı granit 

ocağında kullanılabilir 

 Düzgün şekilli bloklar oluşturur (kazanım yüzdesi 

yüksektir) 

 Kesim yapılan kayaca zarar vermez 

 Bağımsız ve otomatik olarak çalışabilir 

 Alev demeti metodunda en az 10-15 cm genişlikte 

kanal açılırken, su demeti ile 5cm genişliğinde 

kanal açılarak kesim yapılabilmektedir. 

 İlk yatırım maliyeti yüksektir 

 Kesim derinliği sınırlıdır (kol 

boyu kadar) 

 Henüz rekabet edecek kadar 

gelişmemiştir iyileştirmeyi 

gerektirir 

 Sadece granitte iyi 

çalışmaktadır 

 Fazla miktarda su gerektirir 

 

Kayaç bileşenleri ile su demetinin nasıl etkileştiği kadar kesilecek malzemenin içyapı ve 

dokusu da oldukça önemlidir. Sistem genellikle sert taşta çalışmaya yöneliktir, çünkü 

diğerlerine nazaran, bu malzemenin petrografik özellikleri su demeti ile iyi bir kesme 

sağlamaktadır. Sistemin en temel parçası olan yüksek basınç pompalarının üretimi çok ileri 

teknolojiyi gerektirmektedir. Bu teknolojiye sahip ülkelerin başında Amerika Birleşik 

Devletleri gelmektedir. Su demeti ile blok üretimi uygulamaları da çoğunlukla bu ülkede 

yapılmaktadır. Şekil 9.54’de bu ülkede tamamen su demeti kullanılarak üretim yapılan bir 

granit/sert taş ocağı makine ve kesim verileri verilmiştir.  
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Şekil 9.54. Su demeti ile üretim yapılan bir granit/sert taş ocağının genel görünümü 

Çizelge 9.12’de, çeşitli imalatçılar tarafından yapılan su demeti kesimlerinin verimlilikleriyle 

ilgili veriler sunulmuştur. Değerlere bakıldığında sistemin hidrolik gücünün (basınç x su 

kapasitesi) pompanın gücüyle doğru orantılı olduğu görülmektedir. Kesim hızı da yine aynı 

şekilde pompa gücü ve dolayısıyla da sistemin hidrolik gücüyle doğru orantılı olmakla birlikte 

kayaç türüne de bağlıdır.  

Çizelge 9.12. Farklı makina ve malzemelerle elde edilen verimlilik kayıtları [Ciccu, 2000 

(Primavori, 2002’den)] 

Malzeme 

Türü 
Bölgesi 

Basınç 

(MPa) 

Kapasite 

(l/dak) 

Güç 

(kW) 

Kesme Hızı 

(m2/saat) 

Granit Elberton (ABD) 280 11 52 1.17 

Granit Milbank (ABD) 165 76 209 - 

Granit Colorado (ABD) 310 5 26 0.6 

Granit Quebec (Kanada) 140 76 175 1.15 

Granit Lanhelin (Fransa) 200 70 330 1.5 

Kumtaşı Rothbach (Fransa) 80 60 160 6.5 

Gnays Valdossola (İtalya) 350 8 47 1.7 

Granit Sardegna (İtalya) 200 18 60 2.4 
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Su demeti ve alev demeti blok kesme yöntemlerinin maliyet karşılaştırılması Çizelge 9.13’de 

verilmiştir. 

Çizelge 9.13. Alev ve su demeti kesme sistemlerinin maliyet karşılaştırması 

Ocak 

No 

Ortalama 

alev 

demeti 

kesim 

hızı  

(m
2
/h) 

Toplam 

alev 

demeti 

üretim 

maliyeti 

($/m
2
) 

Ortalama 

su demeti 

üretim 

miktarı 

(m
2
/h) 

Su 

demeti 

işçilik 

giderleri 

($/m
2
) 

Su demeti 

amortisman 

giderleri 

($/m
2
) 

Su 

demeti 

sarf 

giderleri 

($/m
2
) 

Toplam 

su 

demeti 

üretim 

maliyeti 

($/m
2
) 

1 0.93 73.62 1.30 10.00* 26.37 35.52 70.82 

2 0.84 79.54 1.05 27.02 32.72 33.90 94.28 

3 1.02 83.63 1.53 13.13* 22.39 33.15 68.67 

4 1.16 73.83 1.75 10.11* 19.59 30.67 49.62 

 

(Amortisman 7 yıl, işçilik 20$/saat üzerinden hesaplanmıştır.) 

*: İki makina başına bir operatör çalıştırıldığı varsayılmıştır. 

Su jeti ve elmas telli kesme yöntemlerinin ocaklarda birlikte uygulamaları da 

yapılabilmektedir (Şekil 9.55). Ocakta, su jeti ile ara kesimleri yapılan (Şekil 9.55-a) ve küçük 

boyutlara bölünen büyük boyutlu blokların elmas telli kesme yöntemi ile de birincil kesimi 

yapılıp serbestleşmesi sağlanabilmektedir (Şekil 9.55-b). 
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(a)      (b) 

Şekil 9.55. Su jeti (a) ve elmas telli kesme (b) yöntemlerinin birlikte kullanımı 

Mermer ocak işletmeciliğinde alev demeti ve su demeti kesme sistemleri Çizelge 9.14’de 

diğer blok üretim yöntemleriyle karşılaştırılmıştır.  

Alev demeti ile blok üretiminde bazı dezavantajlar hemen göze çarpmaktadır (Çizelge 9.14). 

Bunların en önemlileri üretim sırasında oluşan aşırı gürültü ve toz gibi çevresel etkiler ve 

üretilen taşta oluşan kayıplardır. Su demeti ile üretim miktarındaki artış kayacın sertliği ile 

doğru orantılıdır. Çok sert kayaçlarda elmas telli kesme ile su demeti kesim hızları birbirine 

yaklaşmaktadır. Yine de su demeti ve alev demetindeki m2
/saat’lik üretim miktarları diğer 

yöntemlere oranla sınırlıdır. Bütün bunlar günümüzde alev demeti ve su demetinin çok yaygın 

olarak kullanılamamalarının nedenleridir.  
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Çizelge 9.14. Granit ocaklarında kullanılan teknolojilerin verimlilik karşılaştırması 
(Primavori, 2002) 

 

Kesikli 
delme 

+Patlayıcı 

Elmas 
boncuklu 

tel 

Su 
demeti 

Çoklu 
delme 

Alev 
demeti 

Kesikli 
delme 

+Kama 

Üretkenlik 

(m
2
/saat) 

6-9 2-5 1-2 1-2 1-2 1-3 

Kesim aralığı 
(mm) 

- 11 30-50 - 100 - 

Kesim 

geometrisinden 

kaynaklanan 

düzensizlikler 

(cm) 

5-12 2-4 1-2 2-5 4-8 4-8 

Zarar gören 

bölgenin kalınlığı 
(cm) 

5-12 - - - 10-20 - 

Kullanılamayan 
kalınlık (cm) 10-20 2-4 3-6 3-5 24-36 4-10 

Kullanım 
kolaylığı - ++ + - + + 

Titreşim, gürültü, 
gaz, toz oluşumu 

- - - +++ ++ ++ - - - - ++ 

Emniyet - - - ++ + - - + 

Uygulanabilirlik 

Tüm 

granitler; 

malzemede 

hassaslık 
testi 

yapılmalıdır 

Tüm 

granitler 

Tüm 

granitler 

Tüm 

granitler; 

düşük 
kırılganlık 

; alçak-

basamak 

geometrisi. 

Orta ve 

yüksek 

miktarda 

kuvars 

içeren 

graniler 

Tüm 

granitler 

  

Olumlu: +: düşük ++: orta +++: çok  

Olumsuz: -: düşük - -: orta - - -: çok - - - -: aşırı 

9.1.12. Mermer Bloklarının Sayalanması 

Ocakta üretimi gerçekleştirilen büyük ebatlardaki veya düzensiz boyutlardaki blokların ticari 

boyutlara indirgenmesi veya düzensiz boyutlu blokların küp veya dikdörtgen prizması 

şeklinde düzenlenmesine sayalama veya blok boyutlandırma (monolama, monotelleme) adı 
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verilir. Genel de bu işlemler üretim ocağında kurulu sabit veya seyyar makina, teçhizat ve 

düzenekler ile yapılır (Şekil 9.56). 

 

Şekil 9.56. Mermer ocaklarında yaygın olarak kullanılan blok sayalama yöntemleri 

 

9.1.12.1. Sabit Delik Delme Makinalarıyla Sayalama 

Bu teknolojide delik delme makinası zemine sabitlenir. Delici matkap ve/veya matkaplar 

altında ray sistemi oluşturulur. Ray üzerine tekerlekli araba yerleştirilir. Bloklar öngörülen 

boyutlara göre işaretlenerek matkaplar ile delinir. Kesme/ayırma işlemi hidrolik krikolar 

düzeneğiyle gerçekleştirilir (Şekil 9.57). Delikler yan yana düzenli olarak yapılırsa doğrudan 

kesme yöntemi ile sayalama gerçekleştirilmiş olur. 

 

Şekil 9.57. Sabit delik delme makinasıyla sayalama 
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9.1.12.2. Zincirli Kollu Kesici İle Sayalama 

Zincirli kollu kesici makinası beton veya metal ayaklar üstünde monte edilerek kollu kesici 

takımı için özel bir platform teşkil edilir. Kesilecek bloğu ayak platformunun daha altında yer 

alır (Şekil 9.58). Boyutlandırılacak bloklar raylı/arabalı düzenek içinde devamlılık 

sağlayabilirler. 

 

Şekil 9.58. Zincirli kollu kesici ile sayalama 

9.1.12.3. Elmas Telli Kesme Makinası İle Sayalama 

Blok sayalamasında; “metal ayaklar üstünde zemine sabitlendirilmiş” ve “zemine 

yerleştirilmiş raylar üzerinde hareket edebilen veya çelik konstruksiyon üzerinde tekerlekli 

sistemli hareketli” olmak üzere iki tür elmas telli sayalama makinası kullanılır (Şekil 9.59). 

Bu makinaların çalışmaları için özel bir kapalı alana ve tesise ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla ocak 

sahasında, yükleme ve stok alanına yakın bir yerde kurulması idealdir. Kesimde ocakta 

kullanılan yıpranmış eski elmas boncuklu teller de kullanılabilir. Yüksek kesme hızı ve kolay 

pozisyon sağlaması bakım-onarım kolaylığı açısından çok kullanışlıdırlar. Ayrıca blok 

arabalarına ihtiyaç göstermezler. 
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Şekil 9.59. Blok sayalamada kullanılan elmas telli kesme makinaları 

 

Geleneksel elmas telli makina uygulamalarında yalnız bir kesitte çalışılır; blok, üzerine 

oturtulduğu platformda parçalara ayrılır. Bu modellerin başlıca kullanımı: 

1. Bloktan tek bir büyük (veya bazı durumlarda daha çok) levhayı diğer amaçlar için 

uygun boyuta indirmek. 

2. Blok kesici makinalar için bloğun kenarlarını şekillendirmek. 

3. Blokları kalın parçalara ayırmak 

4. Blokları katrak ile kesim için hazırlamak (bu sayede katrak hacimsel olarak daha iyi 

doldurulmuş olur) 

1. ve 2. tür işlemler son zamanlarda oldukça fazla benimsenmiş olup, 3. tür işlemler artık 

klasikleşmiştir. Telli kesme makinaları ile teorik olarak bir sınırlama olmamasına rağmen 2,5 

m yüksekliğe kadar kesim yapılabilir ve bazı durumlarda 3,5 m çaplı dev dairesel testerelerin 

kullanımı için de ihtiyaç doğabilmektedir. Makina ve platformu birlikte hareket ettiren özel 

programlar sayesinde blok genişliği boyunca sabit kalınlıkta kesim yapılabilmektedir. 

4. nolu işlem üzerine yapılan eleştiriler, blok düzenlemenin öneminin göreceli olduğu ve 

elmas boncuklu tel uygulamalarının gereksiz olduğudur. Genel bir tavır da elmas boncuklu 

telin yalnızca ebatlama için kullanılmasının yararlı olmadığı şeklindedir ve bu düşüncelerin 

değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni, rutin granit kesimi işlemindeki beton örneği ile 

açıklanabilir. Granit işleyicilerinin bildiği gibi, tüm bloklar 15-20 veya 30 cm’lik çıkıntılarla 

elde edilebilirler. Paralel şekilli bloklarda büyük çıkıntılar oluşmaktadır. Paralel şekilli granit 

bloklardaki 15-20 cm’lik çıkıntıların yaklaşık 20 çalışma saatinde katrak ile kesilerek 

düzeltilmesi, işgücü - testere kullanımı - testere aşınması – darbe - kireç ve enerjinin toplamı 

şeklinde çok verimsiz ve artığa gidecek malzeme üretimine yol açabilir. Elmas boncuklu tel 
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ile ön ebatlama, bu ölü zamanı katrak için telafi eder. Tel kesmeye başlar başlamaz üretim de 

başlamış olur. Bu da elmas boncuklu tel uygulamalarının bloklara düzgün şekil vermesi ile 

katrak verimliliğini artırması ve böylece, maliyet oluşturmak yerine tasarruf sağlaması 

anlamına gelir. Tel ile kesilen granit bloklardan elde edilen son ürün derecesi 

mermerdekinden daha düşüktür (süsleyici özellikleri sayesinde beğeni görmelerinin yanı sıra 

blok içindeki kırık-çatlakların bulunması riski ve bunun yanında genel verim yüksektir). Bunu 

ön-işleme aşamalarında artırmaya çalışmak (örneğin; blok satıldığında) çok daha akla 

yatkındır. 

9.1.12.3.1. Elmas Telli Sayalama Makinaları 

Elmas telli kesme yöntemiyle çalışan ocaklarda kesilen büyük kütlelerin nakliyesi mümkün 

olmadığından sayalama işlemlerinin normal olarak ocakta yapılması gerekir. Ocakta 

sayalama, genellikle elmas telli sayalama makinası ile yapılır. Elmas telli kesme makinasında 

olduğu gibi kesme işlemi elmas boncuklu tel yardımı ile makinanın ray üzerinde geriye doğru 

hareketi ile yapılırken soğutma yine su ile sağlanmaktadır (Şekil 9.60). 

 

Şekil 9.60. Mermer ocaklarında kullanılan raylı sayalama makinası 

Elmas telli kesme makinası ile arasındaki tek fark, motor gücünün ve bazı modellerde 

boyutlarının daha küçük olmasıdır [elmas telli kesme makinasında 40-60 BG (29.6-44.4 kW) 

arasında olurken ocaklarda kullanılan raylı sayalama makinasında 7,5-20 BG (5.55-14.8 

kW)’ne düşmektedir]. 

Sayalama makinasının diğer bir çeşidi ise rampalı olandır. Bunlar eğimli bir rampadan geriye 

ve aşağıya doğru makina hareketi sağlanmaktadır. Geriye doğru olan harekete bağlı olarak 

gergin tutulan elmas boncuklu tel su yardımıyla bloğu keser. Tek testereli kesim makinasına 

ve elmas telli kesicilere oranla daha yavaş bir kesim sağlanmaktadır. Diğer taraftan ucuz 
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olması ve boyut sınırlamasının olmaması yaygın olarak kullanılmasına neden olmaktadır. 

Elmas telli sayalama makinasının diğer bir çeşidi de sabit olan sayalama makinalarıdır. Bu tür 

sayalama makinaları ray veya rampa üzerinde hareket etmeksizin telin gerginliğini kendi 

bünyesinde bulunan bir piston sayesinde sağlamaktadır. Kesim sırasında piston teli döndüren 

kasnağı kesim boyunca kademeli olarak geriye çeker bu sayede telin gerginliği sabit kalıp 

kesimi tamamlayabilir. Önde bulunan iki yardımcı kasnak telin bloğu sonuna kadar kesmesine 

müsaade eder. Sabit sayalama makinaların görünümü Şekil 9.61’de verilmiştir. 

Şekil 9.61. Sayalama makinası (a: rampalı; b: sabit) 

9.1.12.3.2. Tek Telli Sayalama Makinası (Monoteller) 

Makina, elmas boncuklu tel ile mermer, granit ve kumtaşı bloklarını kübik hale getirmek veya 

bu bloklardan kalın plakalar kesmek için tasarlanmıştır. Makina iki adet yukarı aşağı hareket 

eden güçlü kasnak taşıyıcı bölümler, bir adet ara travers ve iki adet kutu şeklinde tasarlanmış 

kolonlardan meydana gelmiştir, maksimum kesim hassasiyeti sağlayabilmek için kolonların 

dört yüzeyi de hassas bir şekilde kızak yüzeyi olarak işlenmiştir (Şekil 9.62). Kasnaklar, 

elmas boncuklu teldeki gerilimleri en azına indirerek telin dönmesini sağlamak ve titreşimleri 

en aza indirmek için 2 m çapında üretilirler. Elmas boncuklu telin gerilimi hava basıncı 

yardımıyla 200 ile 500 kg arasında ayarlanabilir. İki adet 2 m çapındaki kasnaktan birisi 900 

mm boyundaki bir kızak üzerinde bir hava pistonu yardımı ile elmas boncuklu telin 

 

(a) 

(b) 
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gerilmesini sağlar (Şekil 9.63). Tek telli sayalama makinalarının en önemli avantajlarından 

bazıları aşağıdaki gibidir; 

 Bu sistemde koparak kısalan elmas boncuklu tellerde kullanılabilir. 

 Kesim sırasında elektrik motoru zorlandığında hızı düşürür. Bu sayede hızı otomatik 

olarak kendi ayarlar. 

 Telin kopması durumunda makinayı otomatik olarak durduran emniyet sistemine 

sahiptir. 

Tek testereli kesim makinasıyla aynı amaç için kullanılan elmas telli kesicilerin tek farkı 

elmas boncuklu telle kesim yapmasıdır. Ancak bu makinaların aynı zamanda granit 

bloklarının sayalanmasında da kullanım olanağı vardır. Elmas telli kesicilerle kayaç, üzeri 

lastikle kaplanmış makaralarla yönlendirilen elmas boncuklu tel ile kesilir.  

Çalışma prensibini genel olarak özetlersek; arabalar üzerine yüklenen bloklar makinanın 

altına getirilerek sabitlenir. Makara yardımıyla belirli bir hıza ulaşan elmas boncuklu tel blok 

üzerine kademeli olarak inerek kesim işlemini yapar. Blok tamamıyla plakalara ayrılana kadar 

her plaka kesiminde sonra işlem tekrarlanır.  

  
Şekil 9.62. Blok taş işletmeciliğinde kullanılan elmas tek telli kesiciler (monotel) 

(Yılmazkaya, 2013) 
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Şekil 9.63. Üst ve alt telde dönüş yönünün kontrolü 

 

Elmas tek telli kesicilerde kesilecek blok boyutları 

Blok Yüksekliği: Teorik olarak blok yüksekliğini ana kasnak çapı belirler. Örneğin, 2000 

mm çap için 2 m, 2500 mm çapı için 2,5 m. blok yüksekliğinden fazlası seçilemez. 

Pratikte telde oluşan eğim nedeniyle, ara sıra teller arasındaki mesafeyi arttıran küçük 

yardımcı makaralar kullanılarak kesimler yapılabilir. Bu ayrıca bloğun vagon üzerine 

montajına bağlıdır. Her ne şekilde olursa olsun üst telin kesimin içine girmesi 

engellenmektedir. Çünkü; 

 Üstteki tel su demetlerini kesebilir. 

 Su demetleri kesim içerisinde yanal yönde hareket etse bile alt tel üzerine gelen su 

miktarı düşer. 

 Kasnaklar en alt seviyeye ulaşıp kesimi tamamladığında alt tel üzerinde gerilim 

kaybolur ve çökme oluşur. Bu durumda üst telde titreşim başlar ve kesim 

yüzeyinde genişleme oluştuğundan levha yüzeyinde bozulmalar oluşur. 

 Üst ve alt birbirine paralel değilse veya aynı dikey yüzeyde değilse (kasnaklar 

eğimli duruyorsa) üst tel blok üzerinde ikinci bir kesim oluşturur.  

Blok Uzunluğu: Optimum kesme şartları blok uzunluğunun 1,5 m ile 3,5 m arasında olduğu 

durumdur. Daha kısa veya daha uzun bloklar kesim emniyeti ve verimliliği açısından kesime 

uygun değildir (telde eğilme, çevresel hız, kesim hızı ve su verme problem yaratabilir). Eğer 

2,5 m’den uzun blok kesilecekse küçük yardımcı makarayı gerilim kasnağının çıkışına 

yerleştirilir. Bloğun giriş veya çıkışını yardımcı makara yerleştirdiğiniz zaman iyi monte 
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edilmiş olduğuna dikkat ediniz. Her hangi bir yanal yöndeki oynama kesimin çapraz 

başlamasına ve levha yüzeyinin düzgün olmamasına neden olur.  

9.1.13. Mermer Ocak İşletmeciliğinde Yükleme ve Nakliyat 

Ocakta gerçekleştirilen blok üretiminin (sert taş-mermer) stok sahasına veya doğrudan satışla 

satıcıya gönderilmek üzere yükleme ve nakliyatı değişik yöntem ve iş makinaları ile yapılır. 

Ana kütleden ayrılan blok taşın ötelenmesi veya sürüklenmesi yardımcı iş makinaları, dozer, 

kepçeli yükleyiciler, ekskavatörler (düz ve ters kepçeli) ve vinçler ile yapılır. Genelde kazı 

amaçlı kullanılan bu iş makinalarıyla aynı zamanda blok taşın yükleme işlemleri de 

yapılabilmektedir (Kulaksız, 2005). 

Yükleme makinalarının seçiminde göz önünde tutulması gerekli etkenler ve makina seçimine 

tesir eden faktörler ise üç ana grupta toplanmaktadır. 

A- Blok üretim metodu, teknolojileri, mermerin yatak özelikleri ve blok taşların ürün 

boyutları 

B- Yükleme-nakliyat araçları 

Klasik açık ocak madenciliğinden farklı olarak üretimin tamamen müşteri istekleri 

doğrultusunda veya doğal taş işlemeciliği tesisindeki makinaların işleme boyutlarına 

uygun yapılması gerektirdiğinden yükleme makina kapasite ve boyutları da buna bağlı 

olarak değişecektir. 

C- Ekonomik etmenler 

1- Taş yatağının ve topografyanın konumu (yatay, dik, eğimli) 

2- Taş yatağının yapısı (tabakalı, şisti, kütle) 

3- Blok taşın fiziki ve mekanik özellikleri (sertliği, aşındırıcılık özellikleri, 

yoğunluk ve dayanım özellikleri) 

4- Derinlik  

5- Üretilecek blok taşların boyutları 

Bugünkü koşullarda ticari blok boyutları 1,5x1,8x(3-4)m
3, blok taş yarma makinalarında ise 

köprü ayak açıklıklarına bağlıdır. En yüksek yoğunluk 3 ton/m3
 alındığında yükleme 

makinasının yük kaldırma kapasitesi 30 tondan az olmamalıdır. Gerek üretilen blok taşların 

ötelenmesi gerekse yüklenmesinde kullanılabilecek makina ve teçhizatlar Şekil 9.64’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 9.64. Üretilen blokların yükleme ve taşınmasında kullanılan makina ve teçhizatlar 

9.1.13.1. Lastik Tekerlekli Yükleyici-Taşıyıcılar (Loderler) 

Bu iş makinaları madencilik ve inşaat hafriyatlarında sıkça kullanılan güçlü, esnek, çok 

amaçlı, ekskavatörlere göre düşük kepçe kapasiteli ağır iş makinaları olup, ekskavatörden 

farkı kendi ekseni etrafında tam dönememesi fakat buna karşılık kısa mesafelerde kepçesinde 

yüklenecek-nakil edilecek malzemeyi taşımasıdır (Şekil 9.65).  
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Şekil 9.65. Genel bir kepçeli yükleyici-taşıyıcı görünümü 

 

Kepçe ana taşıyıcı kol üzerinde yer alan hidrolik pistonlar vasıtasıyla yönlendirilir (kepçenin 

malzeme içine dalması, doldurma, kaldırma, taşıma ve boşaltma hareketleri). Lastik tekerlek 

üzerinde yer alan güç kaynağı motor ile makinanın ileri-geri hareketler sağlanır. Yükleyicinin 

gövdesi ön ve arka tekerlekler arasında ya sabit şase üzerindedir ya da ön ve arka akslar 

(dingiller) birbirine mafsal hareketli eklemler ile bağlanmıştır. Makinadaki bu sistem 

dolayısıyla yerinde kısa mesafede yönlenmeyi ve dönmeyi sağlamaktadır (Şekil 9.66). 

Kepçe kol gövdesi üzerinde yer alan dört adet hidrolik silindirler vasıtasıyla yükleme, 

kaldırma, boşaltma işlemleri gerçekleştirilir. 

Yürüyüş takım sistemleri ya lastik tekerlekli ya da paletli şekildedir. Bu yürüyüş sistemlerinin 

seçimi, yapılacak kazı-yükleme-taşıma mesafesi özellikleri, malzeme miktarı ve özellikleri 

göz önüne alınarak ekonomik ve teknik ihtiyaca göre belirlenmektedir. Diğer yönden 

kepçenin kapasitesi de yüklenecek-taşınacak malzeme boyutları ve miktarı ile doğrudan 

ilişkilidir. Lastik tekerlekli kepçeli yükleyicilerde lastikler zincir düzeneği (ağı) ve ağaç 

paletler vasıtasıyla ortam kayaca göre aşınma ve kesilmelere karşı korunabilmektedir. 
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Şekil 9.66. Kepçeli yükleyicilerde mafsal hareketli eklem 

Bu iş makinasına eklenecek (Şekil 9.67); a) delici ekipmanlar, b) çatallar, c) hidrolik kırıcılar 

vasıtasıyla bu iş makinası çok amaçlı kullanma esnekliğine sahiptir. Kepçe önüne yerleştirilen 

bıçak ve dişler vasıtasıyla yumuşak zeminlerde kazı işleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu 

kazılar makinanın kepçe kapasitesine bağlı olarak yükleme kapasitesi de değişmektedir. 

Ekskavatörlere göre esnek bir yükleyici olmalarına rağmen bir kepçenin doldurulup 

boşaltılması için geçen periyotları düşüktürler.  

B
60xC

50
P   

 P: Saatlik yükleme kapasitesi (m
3
) 

 C: Kepçe döngü zamanı (periyot) (saniye) 

 B: Kepçe hacmi (m
3
) 

 D: Kepçe dolum faktörü (malzemenin özelliğine göre kazılmamış yerinde, 

yığında) 
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Şekil 9.67. Yükleyici parçaları 

Lastik tekerlekli yükleyicilerin bir avantajı da kolayca taşınabilmesi veya kendisinin iş yerine 

ulaşması ve iş yerinde değişik alanlara kolayca daha kısa zamanda ulaşmasıdır.  

9.1.13.2. Dozer 

Madencilik ve inşaat, tarım sektöründe yardımcı iş makinalarından olan dozerler delme-

patlatma gerektirmeyen kazı alanlarında, kazı makinası olarak kullanılırlar. Aynı zamanda 

kazılan malzemenin (toprak, altere kayaç ve/veya kazıyıcı sabanlarda hazırlanan malzeme) 

kısa mesafede kürünmesi-taşınmasında kullanılırlar (Şekil 9.68). 

 

Şekil 9.68. Dozer 

Bu iş makinaları üzerine hidrolik kırıcılar, havalı veya hidrolik deliciler ve taşıyıcı elemanlar 

takılarak çok amaçlı kullanılabilmektedir. Kazı işlemleri açık U şekilli veya açık öndeki dişli 

tipli bıçaklar vasıtasıyla yapılır. Kazı durumlarına göre dozerin arka kısmına takılan kazma 

işlemini yapan sabanlarla (ripper) gerçekleştirilir.  

Kepçe Kavrama 

Kepçesi 

 Çift 

Çatal 

 Tek 

Çatal 
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9.1.13.3. Dizel Hidrolik Düz/Ters Kepçeli Yükleyiciler 

Klasik ekskavatörlere göre çalışma güç kaynağı motorlarının dizel ile çalışması, taşıyıcı 

kamyonlarla nakillerinin kolay olması ve sökülüp-yeniden kurulma işlemi (montaj-demontaj) 

gerektirmemesi, küçük-orta ölçekli işletmelerde ekonomik olarak kullanılması en büyük 

avantajlarını teşkil etmektedir. 

Kepçeli yükleyicilerde olduğu gibi taşıyıcı yük kolu (ulaşım kolu) üstünde 3-4 hidrolik 

silindir elemanlarla kepçe hareketleri sağlanmaktadır. Lastik tekerlekli tipleri de bulunmakla 

beraber, paletli yürüyüş takımlı olanlara daha güçlü olması, dengeli olması, esnek olarak 

kullanılabilmesi nedeniyle mermer ocak işletmecileri tarafından tercih edilen ağır iş 

makinalarındandır (Şekil 9.69) (Özdoğan, 2003). 

 

Şekil 9.69. Dizel hidrolik ters kepçeli yükleyici 

 

Ters kepçe yapısının daha güçlü olması, ana bloktan mermer bloğunun ayrılması ve 

ötelenmesinde sıkça kullanılan iş makinalarındandır. Bloğun ötelenerek taşınması, taşıyıcı 

kamyonlara rampadan yüklenmesi ve bloğun araç üzerinde yerleştirilmesinde etkin bir rol 

alır. Diğer yönden bu iş makinası mermer taş yatağı üzerinde yumuşak örtü kütlesinin kazılıp, 

kaldırılıp, yükleme işlemlerinde en çok tercih edilen ağır iş makinalarındandır.  

Ters kepçe özelliği nedeniyle yerleştiği zeminin altında ve üstünde (kepçe kol uzunluğuna 

bağlı) kazı ve yükleme yapılabilme yeteneğine sahiptir. Kepçe taşıma kolu (ulaşım kolu) iki 

parçadan oluştuğundan makinanın çeşitli iş yapabilme yeteneğini artırmaktadır. Taşıyıcı 
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kepçe koluna değişik kepçe tipleri, kavramalı taşıyıcı ekipmanlar, hidrolik kırıcı ünitesi, delici 

sistemler takılabilmektedir (Şekil 9.70a). Hidrolik delici ekipmanında kullanılan uç tipleri ise 

Şekil 9.70b’de verilmiştir. 

  

 (a)      (b) 

Şekil 9.70. Taşıyıcı kepçe koluna takılabilen hidrolik kırıcı tabanca ve sabanlar (a) ve 

Hidrolik delici uç tipleri (b) 

9.1.13.4. Vinçler 

Vinçler değişik şekilde sınıflandırılabilirler.  

a) Sabit kule vinçler: 

1- Teleskopik tipli 

2- Radyal tipli 

b) Hareketli vinçler: 

1- Köprü vinçler 

2- Teleskopik vinçler 

Teleskopik vinçler genellikle depolama (stok) alanlarında ve inşaat işlerinde tercih edilen tipte 

vinçlerdir. Radyal vinçler, daha çok gemilerde, limanlarda ve taş işletmeciliğinde en çok 

kullanılanlardır. Köprü vinçler ise genel anlamda büyük üretim atölyelerinde, depo ve stok 

sahalarında kullanılırlar. Köprü vinçlerde hareket iki yönde birbirine dik olarak 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla köprü vinç ayaklarının hareketini sağlayan raylar üzerindeki yön 

ile üstte kurulan köprü (ayaklar üzerindeki kurulan köprü) üstünde bulunan hareketli palanga 

sistemiyle de hareketli yönde yükleme-boşaltma ve taşıma sağlanır (Şekil 9.71).  

Teleskopik kule vinçler, bir yönde sabitlenerek kurulabildiği gibi, raylar üzerinde belli 

noktalarda sabitlenerek de kullanılabilir (Şekil 9.72). Büyük boyutlu bu tip vinçlerde çalışma 

etki çapı 160 metreyi bulabilmektedir. İdeal çalışmalar 60-100 metre çapta olanlardır. Vincin 

kule yüksekliği de değişken olup, 50 metreye kadar değişebilmektedir. 
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Şekil 9.71. Raylı köprü vincin genel görünümü 

 

Şekil 9.72. Değişik kule-radyal kollu vinçler 

Bu vinçlerin en büyük avantajları yerleştiği zeminin hem altında hem de üstünde 

çalışabilmesidir. Kule vinçlerin bir diğer örneği ise radyal 360 dönebilen türü bulunmaktadır. 

Özellikle limanlarda, gemilerde sıkça kullanılan bu tür vinçler mermer ocak işletmeciliğinde 

de iki basamaklı mermer ocaklarında da rahatlıkla kullanılabilmekte olup, aynı zamanda 

rahatlıkla sökülüp takılma esnekliğine sahiptirler. 
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10. SU ATIMI 

10.1. Giriş 

Yeryüzünde canlıların yaşamı için gerekli olan maddelerden biri de sudur. Bu nedenledir ki 

insanlar eski dönemlerden beri su hakkında araştırmalar yapmışlardır. Bu araştırmalarda 

suyun özelliklerini belirlemeye çalışmış ve sudan en iyi şekilde yararlanma olanaklarını 

incelemişlerdir. 

Suyun kontrolü, temizlenmesi ve kullanılması mühendislik çalışmalarını oluşturmaktadır. Su 

ile ilgili mühendislik çalışmalarını üç grupta incelemek mümkündür. 

1. Suyun kullanılmasıyla yapılan çalışmalar: Sulama, su getirme, enerji üretimi, ulaşım vs. 

2. Su miktarının kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar: Taşkınların önlenmesi, kurutma 

tesisleri, kanalizasyon tesisleri, drenaj vs. 

3. Su Kalitesinin kontrolü amacıyla yapılan çalışmalar: Su kirlenmesinin önlenmesi 

Maden işletmelerinde su ile ilgili çalışmalar, ikinci grupta belirlenmiş su miktarının kontrolü 

amacıyla yapılan çalışmalar içerisine girer. Maden işletmelerinde su miktarının azaltılması ile 

emniyetli çalışma ortamı sağlanmaktadır. Cevher Hazırlama tesislerinde su ile ilgili 

çalışmalar, üçüncü grupta belirtilen çalışmalar içerisine girer. Cevher hazırlamada su 

kullanımını gerektiren proseslerde, suyun kalitesinin bozulmamış olması gerekir. Özellikle 

flotasyonda olanaklar ölçüsünde iyi kaliteli su kullanılmalıdır. 

Drenaj, yeraltı ve yerüstü sularının toplanarak işletme sahasından uzaklaştırılması işlemidir. 

Açık işletmelerde üretimin sürekliliği açısından drenaj yapma zorunluluğu vardır. Yeraltı 

madenciliğinde ise, çalışma ilerledikçe açılan boşluğa sızan suların dışarı atımı önemli bir 

sorun halini alır. Gelen suyun miktarı, niteliği, ocak ısısı ve kayaçların cinsine bağlı olarak 

kuru madenciliğe göre sulu madencilik hem daha tehlikeli hem de maliyeti daha yüksektir. 

Bu el kitabında, maden işletmelerinde uygulanmakta olan drenaj yöntemleri ve bu drenaj 

yöntemlerinde uygulama alanı bulan pompalara yer verilmiştir. 

Maden işletmelerinin birincil amacı, teknolojik gelişmelerden yararlanarak emniyetli ve 

ekonomik bir üretim gerçekleştirmektir. Madensel hammadde üretiminin, sürekli ve emniyetli 

olabilmesi için bazı ek çalışmaların yapılması gerekir. Bu çalışmalardan biri de su atımıdır. Su 

atımı işletme açısından ikincil bir işlem olmasına rağmen, aksatılması durumunda bazen 
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olanaksız zararlara neden olabilir. Saatte yüzlerce m3
 su atarak üretimini devam ettirebilen bir 

işletmenin, herhangi bir nedenle su atım tesisi çalışamaz duruma gelirse, işletmenin 

uğrayacağı zararı tahmin etmek hiç de zor değildir. Bunun için her maden işletmesinin su atım 

tesisine gereken özeni göstermesi ve özellikle pompaların yedeğini bulundurması gerekir. 

Maden işletme projesi hazırlamadan önce, işletilecek yatağın bulunduğu bölgenin detaylı 

hidrojeolojik etüdü yapılmalıdır. Bu etüt sonucuna göre en uygun su atım projesinin yapılması 

gerekir. Su atım tesisinin gerek teknolojik açıdan gerekse ekonomik açıdan işletmeye 

uygunluğu, üretimin sürekliliğini ve maliyetini etkileyecektir. 

10.1.1. Yer altı Sularının Hareketi 

Suyun yerkabuğu içindeki hareketi, çeşitli yöntemlerle değişik amaçlar için araştırılmaktadır. 

Yerkabuğundaki ortamlar çok değişik olduğundan, suların bu değişik ortamlardaki hareketi de 

farklı olmaktadır. Yeraltı sularının hareketi teorik ve pratik olarak modeller üzerinde 

araştırılmaktadır. Bu araştırmalarda akış ortamının sonsuz, boşluklu (poröz), homojen ve 

izotrop, geçirimsiz tabanının düzgün ve yatay olduğu kabul edilmektedir. Oysa doğada yeraltı 

suyunun hareket ettiği ortam poröz veya çatlaklıdır. Bu yüzden gerçek anlamda homojen ve 

izotrop değildir. Buna akımın türü, şekli ve hızı etkir. Genel olarak yerkabuğunda kayaçlar, 

boşluklu (poröz), boşluksuz ve çatlaklı olmak üzere üç grup altında toplanabilir. 

10.1.1.1. Hidrolik Eğim 

Yeryüzünde akan suların kendisine özgü akım şekilleri ve hızları olduğu gibi yeraltı sularının 

da farklı özellikte ve hızda akımları vardır. Yüzeysel suların hızları fazla ve rejimleri 

türbülanslıdır. Buna karşılık, düşey ve yatay permeabilite ve poroziteleri aynı, homojen 

ortamlarda, yeraltı sularının akışları yavaş ve rejimi laminerdir. Kalker ve dolomitik kalker 

gibi erime boşlukları olan kayaçlarda ise yeraltı sularının akımı, yüzeysel sular gibi 

türbülanslıdır. Bu tür kayaçlarda boşluk yüzlerinin çekme kuvveti, bir kısım suyu hareketsiz 

hale getirir, ortaya doğru suyun hızı artar ve ortada en fazla olur. Burada özel akım tipleri 

oluşur. 

Yeraltı sularının hareketini etkileyen en önemli faktör, suların aktığı kanalın, çatlağın yada 

boşluğun “hidrolik eğimi”dir. Hidrolik eğim, suyun giriş ve çıkış noktaları arasındaki 

yükseklik farkının, iki nokta arasındaki uzaklığa oranıdır ve (i) ile gösterilir (Şekil 10.1). 

 i=
H

L

L =tg 
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Şekil 10.1. Hidrolik eğim 

10.1.1.2. Gözeneklilik (Porozite) 

Kayaçlar içinde bulunan boşluk ve çatlaklar porozite ile tanımlanır. Porozite “Gözeneklilik” 

demektir. Bu gözenekler içinde sular toplanır. Bundan dolayı ne miktar suyun alınabileceğinin 

saptanması için kayaçların içerisindeki boşlukların bilinmesi gerekir. Porozite, kütle içindeki 

boşluk hacminin tüm hacmine oranıdır. (n) harfi ile gösterilir ve % olarak ifade edilir. 

 100
V

V

T

b n  Vb  : Boşluk hacmi 

  VT : Tüm hacim 

Boşluk hacmi, numunenin suya doygun (Wd) ve kuru (WK) ağırlıkları yardımıyla bulunabilir. 

Çizelge 10.1 de oluşumlara ait porozite değerleri verilmiştir 

 Wb=Wd-WK 

 100
V

WW

T

Kd 


n  

10.1.1.3. Geçirimlilik ( Permeabilite) 

Çeşitli oluşumların yeraltı sularını tutması, bir yandan bir yana geçirmesi ve bu suyu vermesi 

farklı farklıdır. Oluşumların suları tutması akifer türlerine, geçirimliliği de permeabilite 

özelliklerine bağlıdır. 

Oluşumların suları geçirme niteliğine o kütlenin “Geçirimliliği” anlamında “Permeabilite”si 

denir. Kütlenin suları tutması akifer türlerine, geçirimliliği de permeabilitesine bağlıdır 

(Çizelge 10.2). 

 

 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

756 

 

Çizelge 10.1. Bazı Formasyonların Porozite Değerleri 

Formasyon Porozite (%) 

Toprak 50-60 

Kil 45-55 

Silt 40-50 

Kaba ve ince kum karışık 30-40 

Çakıl 30-40 

Kum ve çakıl 20-35 

Kumtaşı 10-20 

Killi şist (şeyl) 1-10 

Kalker 1-10 

 

Darcy yasasına göre, gözenekli bir ortamdan geçen bir sıvı akımının debisi yük kaybıyla 
doğru, katedilen yol ile ters orantılıdır. 

 

Buna göre Darcy yasası: 

 = 𝑘 × 𝑖 × 𝐴    veya     ikV
A

Q
   

     Q = Debi (m
3
/gün) 

     k = Permeabilite katsayısı (m/gün) 
     i = Hidrolik eğim ( l uzunluğu boyunca h yük kaybı) 
     A = Akıma dik olan toplam kesit alanı (m2

) 

     V = Akım hızı (m/gün) 

 

Çizelge 10.2. Çeşitli Malzemelerin Permeabilite Katsayısı 

Malzeme Cinsi Permeabilite Katsayısı (m/gün) 

Kil 10
-5

-10
-7

 

Mil 10
-1

 

İnce Kum 10
-1

-10 

İri Kum 10
0
-2.10

2
 

Çakıl 10
0
-10

3
 veya daha fazla 
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10.1.1.4. İletkenlik (Transmisibilite) 

Transmisibilite, bir akiferin suyu iletme kapasitesidir. (T) harfi ile gösteriler ve şöyle ifade 

edilir: Birim taban kesiti ile akiferin yüksekliği boyunca alınan prizma içinden, birim 

miktardaki yük kaybı altında, birim zamanda geçen su miktarıdır. Transmisibilite T = k.h 

şeklinde ifade edilir, yani transmisibilite akifer kalınlığının permeabilite ile çarpılması ile 

bulunur. Birimi m
2
/sn, m

2
/gün olarak verilebilir. Genellikle akiferlerin transmisibilitesi 10

-1
-

10
2
 m

2/sn değerleri arasında değişir. 

10.1.1.5. Depolama Katsayısı 

Bir akiferden alınacak su miktarı, o akiferi oluşturan tabakaların porozite ve permeabilitesine 

bağlıdır. Akiferin serbest halde verebileceği su miktarını belirlemek üzere “depolama 

katsayısı” deyimi kullanılmaktadır. Depolama katsayısı (S) ile gösterilir ve (%) olarak ifade 

edilir. 

Depolama katsayısı: Birim kesitli akifer prizmasından, birim yük düşmesi ile alınacak su 

miktarının (%) olarak ifadesidir. Serbest akiferlerde S değeri,  % 10-20 nadiren % 30-40; 

basınçlı akiferlerde ise 10
-3 S  10

-6
 değerleri arasında değişmektedir. 

10.1.2. Yer altı Su Seviyesi (YSS) ve değişimini etkileyen faktörler 

Yeraltında suya doymuş bölge ile doymamış bölge arasındaki sınırı belirleyen doymuş 

bölgenin en üst sınırına yeraltı su seviyesi adı verilir. Yeraltı su seviyesi yeryüzüne paralel bir 

yapı gösterir. Genellikle yeryüzünün topografyasına bağlı olduğu halde bazen bu kural 

bozulabilir. Yeraltı su seviyesinin değişimini etkileyen doğal ve yapay faktörler (insan etkisi) 

vardır. Yeryüzüne göre eğimli bir durumda olabilir. Bu durum nedeni: 

a) Mağmatik kayaçlarda bulunan çatlaklar ve yarıklar düzensiz ve birbiriyle ilintili değilse 

birden fazla su tabakası bulunur. Yeraltı suyunun akışı çatlak ve yarıklar boyunca zikzaklar 

şeklindedir. Yüzeyi çatlaklı olan bu gibi kayaçlarda yeraltı su seviyesi yeryüzünün 

topografyasına paralel olmaksızın meydana gelir (Şekil 10.2). 

b) Yeraltı su tablalarının bulunduğu bölgenin üzerinde göl, akarsu, kanal olduğu zaman yeraltı 

su seviyesinin sınırları değişir. Eğer göl varsa yeraltı su seviyesinde bir yumru (tepe) oluşur 

(Şekil 10.3). 

c) Yeraltı su tablasında pompalama veya yersel nedenlerle fazla miktarda su alındığı takdirde 

yeraltı su seviyesinde çukurluk oluşur (Şekil 10.4).  
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Şekil 10.2.Çatlaklı kayaçlarda yer altı su seviyesi 

 

 

 

Şekil 10.3. Yeraltı su seviyesinde sırt oluşumu 

 

 

Şekil 10.4. Pompalamanın yeraltı su seviyesinde çukur oluşturması 
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10.1.3. Madenlerde Su 

Maden ocaklarında rastlanan sular genellikle temiz değildir. Ayrıca bazen tuzlu ve asidik 

nitelikte olabilirler. Madencilik faaliyetlerinden dolayı kirlenmiş olup şlam gibidir. Su 

içerisindeki partiküller, pompalamadan önce suyun bir havuzda dinlendirilerek partiküllerin 

dibe çökmesi sağlanır. Ancak tuzlu suların, metal aksamında oluşturacağı korozyonu önlemek 

için kimyasal önlemlerin alınması gerekir. 

Tuzlu ve asidik sular, boruların ve pompaların metal kısımlarında büyük bir korozyona neden 

olurlar. Korozyonla mücadelede alınacak önlemler şunlardır: 

  Suyun kimyasal olarak nötrelize edilmesi 

  Korozif suyla direkt temas halindeki metal aksamın kaplanması 

  Pompa ve borularda asidik etkilere dayanıklı alaşımların kullanılması 

Su eğer asit ve tuz kökenleri içeriyorsa korozyon bakımından çok etkilidir. Böyle durumlarda 

suyun asitliğinin giderilmesi gerekir. Bunun için asidik su, sönmüş kireçten oluşan bir filtre 

tabakasından geçirildiğinde serbest sülfürik asit kökü bağlanmış olur. Bir diğer önlemde boru 

cidarının bazı maddelerle kaplanmasıdır. Günümüzde pompa tesislerinde çok aşındırıcı 

suların pompalanması için başvurulan en yaygın tedbirlerden biri, pompa ve boruların “Fosfor 

Bronz” veya “Bakır-Nikel” gibi asitlere dayanıklı alaşımlarla kaplanmasıdır. Suya bazı 

yağların ilave edilmesi ile boru iç yüzeyinde ince bir yağ filmi oluşturup metal kısımların 

korunması da bir korunma yöntemidir. Tam mekanize üretim sistemlerinde kullanılan 

hidroliğe (% 94-95 su) %5-6 civarında bor yağının konması buna bir örnektir. 

10.1.3.1. Sulu Çalışmada Suyun Etkisi 

1 ) Dolaysız Etkiler 

 - Maliyet 

 - Ocağa ani su baskınında üretimin durması 

2 ) Dolaylı Etkiler ( Maden içinde ) 

 - Soğuk bölgelerde kuyulardaki suyun donması 

 - İnsan ve aygıt veriminin düşmesi 

 - Yan duvarın yıkılması 

 - Sıcak suyun bulunması halinde maden havasının bozulması 

 - Ocak duvarlarının dengesinin bozulması 
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 - Aşırı patlayıcı madde kullanımı 

 - Boru ve pompa kapasitesinin artışı 

3 ) Dolaylı Etkiler ( Maden dışında ) 

 - Yükleme, işleme maliyeti artar, yüzey suları kirlenir. 

 - Maden içinden sular boşaldıkça, çevre kuyu sularının çekilmesine ve kalitesinin 

değişmesine neden olur. 

 - Maden içinden sular boşaldıkça, yeryüzünde sübsidans oluşur. 

10.1.3.2. Su Atım Sorununun Analizi 

Yeraltı suyu sorununa yaklaşımda bulunurken bilinmesi gereken en önemli noktaları şöyle 

sıralayabiliriz: 

 - Yeraltı su kaynağı 

 - Yeraltı su miktarı 

 - Tabakaların geçirgenliği 

 - Su depolama yeteneği 

10.1.4. Açık Maden İşletmelerinde Su Atımı 

Açık işletmelerde üretimin sürekliliği için drenaj yapmak zorunluluğu vardır. Yatay arazideki 

çok derin açık işletmelerde su atımı yapılmaksızın üretim gerçekleştirilemez. 

Açık ocakta su atımı yapılmamasının getirdiği sorunlar şunlardır: 

1) Düşük verim ve ek giyecek gibi sosyal gereksinmelerden kaynaklanan yüksek işçilik 

giderleri 

2) Düşük şev duyarlılığı 

3) Üretimin düşük olması 

4) Üretilen kömürü kurutma işlemi 

5) İş kesintiye uğradığından kullanmak üzere stoklama ek giderleri 

6) İş makinelarının yüksek bakım giderleri 

7) Yolların inşaat ve bakım giderleri 

8) Islak malzemenin getirdiği maliyet 

9) Lağım deliklerinin göçme olasılığı ve anfonun suda erimesi 
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10)Taşıyıcı, bant ile silolar, kepçe ve kamyon kasaları gibi ekipmanların veriminin düşmesi. 

Drenaj yöntemleri kabaca doğal ve suni drenaj adı altında incelenir. 

Doğal Drenaj: Sulara doğal akıntı verilerek yapılan drenajdır. Tabii akıntının olması için 

eğim en az % 1 olmalıdır. İşletme yamaçta oluşturulmuş ise bir drenaj çukuru açılarak burada 

suyun biriktirilmesi ve pompa yardımıyla dışarı atılması da doğal drenaj sayılır. 

Suni Drenaj: Suni olarak drenajın yapılması ya drenaj galerileri veya yüksek kapasiteli 

pompalar yardımıyla yapılır. Drenaj galerileri daha çok su seviyesini düşürmek ve galerinin 

üzerindeki bölgede çalışmak içindir. Drenaj galerileri bazen çeşitli güçlükler meydana 

getirebilir ve yeterli olmayabilir. Bu yetersizlik durumunda güçlü pompaların kullanılması 

gerekir. 

10.1.4.1. Drenaj Kanalları 

Çevre sularını açık işletmeye girmeden önce bir kanalda toplayarak dışarı atmak için, bir 

çevre drenaj kanalı açılır. Bazı açık işletmelerin drenajı için ırmakların yatağını değiştirmek 

veya bir gölü boşaltmak gerekebilir ( Şekil 10.5). 

10.1.4.2. Drenaj Havuzları 

Bir açık işletmenin drenaj sorununu yüzey suları oluşturuyorsa, ocak ve basamak eğimi, 

çalışma aynasından arkaya doğru azalacak şekilde düzenlenmelidir. Açık işletmenin en alt 

kotuna açılan havuz, bir vardiyada üst kotlardan gelebilecek suları alabilecek kapasitede 

olmalıdır. Burada biriktirilen su içindeki partiküller çöktürülür ve suyun pompa ile işletme 

sınırı dışına atılması sağlanır (Şekil 10.6).  
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Şekil 10.5. Drenaj kanalı yardımıyla su atımı 
 

 
Şekil 10.6. Drenaj havuzu yardımıyla suyun işletmeden uzaklaştırılması 
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10.1.4.3. Drenaj Galerileri 

Drenaj galerileri, su miktarının az olduğu yerlerde mineral formasyonu içinde sürülür. Örtü 

tabakası geçirgen ise bu galerilerden iyi sonuç alınabilir. Galeri içinden drenaj delikleri 

açılarak suyun kolaylıkla galeride toplanması sağlanır. 

Dikey ve yatay süzgeçlerden geçen ve örtü tabakasından süzülen sular galeri içerisinde 

toplanır. Bu sular açık işletmenin en alt kotunda hazırlanan havuzlarda biriktirilir, durutulur, 

temizlenir ve pompalar yardımıyla dışarı atılır. 

Drenaj galerileri ya tavan formasyonunun 2-3 m altında veya taban formasyonunun 2-3 m 

üzerinde sürülür. Galeri tahkimatında çoğunlukla ahşap malzeme kullanılır. Ağaç malzemenin 

eprenye edilmiş olması tercih edilir. 

Topografyanın doğrudan galeri açmaya müsait olmaması durumunda önce düşey kuyular 

açılır. Kuyuların kesiti 5-6 m
2dir. Kuyu açıldıktan sonra birbirlerinden uzaklıkları 100-200 m. 

olan galeriler açılır. Bu mesafe zor durumlarda 20-50 m ye düşürülebilir. Galeri, suyun rahat 

bir şekilde akması için % 2-5 eğiminde sürülür. Galerideki su verimini arttırmak için yan 

cidarlara sondaj delikleri açılır. Açılan bu deliklerde süzgeç borular yerleştirilir. Boruların 

yüzeyinde çapı 1,5-3 mm olan delikler bulunur. Delikler yarık halinde de olabilir. Yarıkların 

boyu 20-25 mm, genişliği 2 mm kadardır. Deliklerin birbirine uzaklığı 12 mm dir.  

Yeryüzünden galerilere dikey açılan deliklere yerleştirilen dikey süzgeçler, sokma 

süzgeçlerden daha fazla su toplarlar. Bu delikler 300-400 mm çapındadır. Delik maden 

yatağına 1-3 m girdikten sonra aynı çapta muhafaza boru yerleştirilir. İç kısma 180 mm 

çapında ve 520 mm boyutunda delikleri olan süzgeç yerleştirilir. İki boru arasına 

sızdırmazlığı sağlayan saman, kuru ot, kil karışımı malzeme sıkıştırılır, drenaj galerileriyle 

bağlantıyı sağlayan delik delinir. Muhafaza borusu ile süzgeç arasına çakıl konduktan sonra 

boru dışarı çekilir. Böylece çakıl taşlarından bir astar yapılmış olur. Tabakalardan gelen su 

süzgeçten geçerek alt galeriye dökülür (Şekil 10.7). 
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Şekil 10.7. Drenaj galerileri yardımıyla su atımı 
 

10.1.4.4. Drenaj Kuyuları 

Açık işletmelerde üretim ve örtü kazının sürekliliği için yeraltı su seviyesini düşürmek 

gerekir. Drenaj kuyuları, üretim ve dekapaj için gerekli ölçüde su seviyesini düşürmek 

amacıyla uygulanan bir yöntemdir. 

Drenaj kuyularını kullanılan pompaların cinsine göre ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan 

birincisinde kuyuda biriken sular, kuyu üzerine konan pompalar yardımıyla emilir. İkinci 

türde ise, pompa kuyunun içine daldırılarak drenaj yapılır. Kuyuların çapı 1,5 m ve derinliği 

300-400 m kadar olabilmektedir. 

10.1.4.4.1. Emme Filtreli Drenaj Kuyuları 

Bu tür kuyularda çevreden ve diğer kuyulardan gelen sular kuyu dibinde toplandıktan sonra 

emilerek dışarıya atılırlar ve pompa sondajın kurulduğu düzlükte bulunur. 

Pompaların emme kapasitesi sınırlı olduğu için kuyular pek derin değildir. Bu derinlik 

pompanın emme gücüne göre 6-8 m arasında değişir. Statik su seviyesi düşürülmek 

istendiğinde kuyular kademe kademe açılır (Şekil 10.8). Fakat bu yöntem fazla zaman alıcı 

olduğundan pek kullanılmamaktadır. Bunun yerine daha çok filtreli derin su kuyularından 

yararlanılmaktadır (Şekil 10.9). 
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Şekil 10.8. Emme filtreli kuyular yardımıyla statik su seviyesinin düşürülmesi 
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Şekil 10.9.Derin kuyu su pompası 
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10.1.4.4.2. Filtreli Derin Drenaj Kuyuları 

Bu kuyularda derinlik fazladır. Bunlarda dalgıç pompalardan faydalanılır. Bu kuyuların çapı 

1500 mm, derinliği ise 300-400 m olabilmektedir. Su içeren formasyonların suyunu alabilmek 

için bu formasyonlarda filtre vazifesi gören delikli borular, geçirgen olmayan formasyonlarda 

ise deliksiz borular yerleştirilir. Filtrenin etrafı iki ayrı tane iriliğine sahip olan çakıl taşları ile 

doldurulur. kuyu tabanı, su geçirmeyen formasyon tabanından 2-3 m kadar sürülür. Balçığın 

toplanması için de kuyu tabanına bir kapak konur. Dalgıç pompa kuyuya sarkıtılmadan önce, 

kuyu kumlardan temizlenir. Ayrıca pompa çakıllı formasyon seviyesinde tutulmalıdır (Şekil 

10.10). ortamda kumun varlığında pompanın çalışması zorlaşır. Ayrıca asitli su bulunan 

formasyonlarda da aşırı fan aşınmasından dolayı dalgıç pompa kullanımı sakıncalıdır. 

 

Şekil 10.10. Filtreli derin drenaj kuyusu 
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10.1.4.4.3. Yatay Deliklerle Yapılan Drenaj 

Bu yöntem daha çok diğer yöntemlere yardımcı nitelik taşır ve formasyon suyunun bir kısmı 

çekilebilir. Bu şekilde yapılan uygulamalarda heyelanın da durduğu tespit edilmiştir. Bunların 

maliyeti de nispeten ucuzdur. Çapları 120-200 mm arasında değişir. Uzunlukları drenajı 

yapılan formasyonun içerisine doğru 100 m’ye kadar çıkabilir. 

10.1.4.4.4. Destekleyici Drenajlar 

Bunlar bir şev kaymasının durdurulmasında kullanılabilirler. Bu iş için kayma yüzeyine 

ulaşıncaya kadar şev içinde hendekler açılarak bunun ötesindeki sağlam zeminde bir havuz 

hazırlanır. Havuzda biriken su uygun drenajla uzaklaştırılır. Böylece kayma yüzeyi 

susuzlaştırılarak şeve fiziksel bir destek sağlanır. 

10.1.4.5. Şevlerin Drenajı 

Kaya ve zemin şevlerindeki incelemeler sırasında mühendisler ya da jeologlar tarafından en 

çok yapılan hata, şev aynasında herhangi bir su sızıntısı görülmediği zaman yeraltı suyunun 

bulunmadığını varsaymalarıdır. Birçok kez, sızıntı hızı, buharlaşma hızından düşük 

olduğundan şev aynasının devamlı kuru görülmesine karşın, kaya kütlesi içinde belirli bir 

basınçta su vardır. Unutulmamalıdır ki şevlerinin dengesinin bozulmasındaki etken, su akış 

hızı değil su basıncıdır. Şevdeki su basıncını azaltmak için gereken ana prensipler şunlardır 

(Şekil 10.11); 

 Yüzeysel suların gerilim çatlaklarından veya eklem yerlerinden şeve akmasının önlenmesi 

 Olasıl kayma yüzeyi çevresinde seçimli temel drenajı ile su basıncının düşürülmesi 

 Drenaj konumunun şevin yakın çevresinde drenaj sağlayacak şekilde saptanması 

10.1.4.5.1. Yüzey Drenajı 

Bu drenaj, yüzey sularını toplayarak, bunlarının en kritik gerilim çatlaklarının bulunduğu şev 

tepesinin hemen arkasına ulaşmadan akış yönlerini çevirmektedir. Şevdeki hareket ve 

çevredeki yoğun trafik nedeni ile yüzey suları bir araya toplama çabaları genellikle 

başarısızdır. 

Basınca dayanıklı plastik boruların kullanılmasıyla bu drenajlar başarı ile uygulanabilirler. 

Alternatif olarak, göllenme şansını azaltacak ve suyun akışını hızlandıracak şekilde drenler 

dikleştirilebilir. Bu drenler taşınan malzemelerden arındırılmalı, temiz tutulmalıdır. 
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Bu çalışmada açık ocak kazı alanına yakın dereler ve diğer büyük drenaj sistemleri ile ilgili 

önlemler açıklanmamıştır. Buna karşın, eğer şevler uygun yerleştirilmez ve korunmazlarsa, 

bunlar da şeve su besleyeceğinden, sorun yaratacaklardır. 

10.1.4.5.2. Düşey Drenaj Delikleri  

Şev yüzeyinde açılan düşey drenaj delikleri, derin kuyu pompaları ile şev drenajı ve basınç 

azaltma işlemlerinde etkili şekilde kullanılırlar. Bu delikler; şev kazılmaya başlamadan önce 

işlemeye başladıklarından, kaya kütlesi içindeki etkili gerilmeyi (effective stress) yüksek 

tutarak, şevdeki hareketin başlangıcını önlediklerinden büyük yarar sağlarlar. Düşük 

geçirgenlikteki zemin ya da kayaçlarda, şev tasarımı için bazen su seviyesinin düşürülmesi 

için bir yıl ya da daha fazla zaman gerekebilir ki, bu tür uygulamalarda düşey delikler çok 

etkilidir.  

Bu yöntemin dezavantajı, sistemin etkili olabilmesi için pompanın sürekli çalışır tutulmasıdır. 

Dolayısıyla, özellikle şiddetli yağışların meydana geldiği zamanlarda, pompada meydana 

gelecek elektrik ya da mekanik bir arıza, şevdeki su seviyesinin yükselmesine neden olacaktır. 
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Şekil 10.11.Şev drenaj ve su basıncı düşürme yöntemleri 
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10.1.4.5.3. Drenaj Galerileri 

Çevresinde yelpaze şeklinde sondaj delikleri bulunan ya da bulunmayan drenaj galerileri çok 

pahalı olmalarına karşın yeraltı drenajında en etkili olanıdır. Ancak, kritik şevlerde ya da şevi 

dikleştirmekle elde edilecek ekonomik kazanç drenaj galerisi maliyetinden fazla ise 

düşünülmelidir. 

Yeraltı drenaj galerisi, üzerinde bulunan tabakanın en fazla 60 m’lik kesiminin drenajını 

yapabilir. Bundan ötürü çok büyük şevlerde iki ya da daha fazla drenaj galerisi açılmalıdır 

(Şekil 10.12). 

 

Şekil 10.12.Şevde açılan yeraltı drenaj galerisi 

10.1.4.5.4. Yatay Drenaj Galerileri (Drenler) 

Gerilim çatlaklarının olduğu sanılan ve olasıl kayma yüzeyi boyunca şev aynasına açılan 

drenaj galerileri, su basıncının azalmasında çok etken rol oynar. Bu galerilerin konumları 

genellikle şev geometrisi ve kaya kütlesindeki yapısal süreksizliklere göre saptanır. Sert kaya 

şevlerinde genellikle eklemler boyunca açılır. Yatay drenaj galerinin bu süreksizlikleri 

kestikleri ve suyun galeri boyunca drene edilmesi durumunda etkin bir yöntemdir. 

10.1.4.5.5. Toplayıcı Drenajlar 

Kaya kütlesi içinden toplanan sular, toplayıcı drenlere yönlendirilirler. Bu sular 

toplanmadığında bir aşağı basamağa yol bularak geçer ki, böylece sorun bir basamaktan 

öbürüne geçmiş olur. 
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Birçok açık işletmede bu galeriler havzada yapılan eski yeraltı maden işletmeleri ya da 

aramaları sırasında zaten açılmıştır. Diğer durumlarda ise galeri açmak, maden arama, bulma 

programının bir bölümü olarak kabul edilir. 

10.1.4.6. Drenaj Yerine Geçici Stabilizasyon Yapılması 

Normal drenaj yöntemlerinin ince taneli zeminlerde etkisiz kalması nedeniyle yumuşak ve 

sağlam olmayan zeminlerdeki kazı bazen güçlük yaratır. Böyle zeminler, normal akış altında 

suyunu vermez. Zemin kazılamaz. Bu tür zeminleri geçici olarak sağlamlaştırarak kazıyı 

tamamlayabilmek için özel çözümlerin kullanılması gerekir. Bu çözümler iki gruba ayrılır; 

 Suyun atılmasına başlanmadan önce, zemini sağlamlaştırarak fazla suyun zararlı etkilerinin 

önlenmesi. 

 Elektrik verilerek ince taneli zeminlerden suyun dışarı atılması. 

Bu işlemler daha çok küçük açık işletmelerde uygulanabilmektedir. Bunu için iki yöntem söz 

konusudur: 

Geoteknik yöntemler: Kazı yapılacak zeminin sağlamlaştırılması geoteknik yöntemler altında 

tamamlanır. Çimento enjeksiyonu, zemin boşluklarına silika jel enjeksiyonu yöntemin esasını 

teşkil eder. 

Elektro Osmos: Suyun elektrik vasıtasıyla zeminden atılması, gerek deneysel olarak gerekse 

büyük ölçekte olmak üzere pratikte bir hayli başarıyla denenmiştir. 

10.1.5. Kuyu Hidroliği 

10.1.5.1. Dengeli Rejimde Kuyu Hidroliği 

a) Ortamın ideal homojen ve izotrop olduğu 

b) Akımın laminar olduğu  

c) Akiferin sonsuza kadar yayıldığı 

d) Akımın sadece yatay bileşenini bulunduğu 

e) Akifer malzemesinin boşluklarını dolduran suyun sıkışmaz olduğu  

f) Kuyuların akiferin tüm kalınlığı boyunca açıldığı 

g) Yeraltı suyu tablası ve geçirimsiz tabakanın yatay olduğu  

h) Kuyudan pompajla su alınması sonucu oluşan etki yarıçapının değişmediği varsayımları 
yapılmaktadır. 
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10.1.5.1.1. Serbest Akiferde Açılan Kuyularda Dengeli Rejim 

Serbest bir akiferin suya doygun kalınlığı boyunca açılmış bir kuyu ve burada Q debisi ile 

pompaj yapılması durumunda oluşan alçalma konisi Şekil 10.13’da şematik olarak 

görülmektedir. 

r

R
ln

hH
60

22 
 KQ   

Q: Debi (m
3
/dak) 

K: Permeabilite (m/sn) 

H: Pompajdan önce akiferin doygun kalınlığı (m) 
h: Pompaj sırasındaki su kalınlığı (m) 
R: Etki yarıçapı (m) 
r: Kuyu yarıçapı (m) 

 

“Dupuit” tarafından ortaya atılan bu bağıntıya göre debi hesabında kuyunun etki yarıçapının 

bilinmesi gerekmektedir ki bu, uygulamada çok güçtür. “Theim”, pompaj kuyusunun yanı sıra 

ilk gözlem kuyusundan yararlanarak bu güçlüğü ortadan kaldırılan aşağıdaki bağıntıyı 

bulmuştur (Şekil 10.14). 

 Q = 
 


K

ln
X

X

h h
2

1

2

2

1

2( )  

 

 

Şekil 10.13. Serbest bir akiferde, akiferin suya doygun kalınlığı boyunca açılmış bir kuyuda 
pompaj sonucunda oluşan alçalma konisi, statik su seviyesi, dinamik su seviyesi ve 

etki yarıçapı 
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Şekil 10.14. Serbest akifer tabanına kadar inen pompaj kuyusu ve iki gözlem kuyusu 

bulunması durumu 

 

Kuyunun akiferin tabanına kadar inmemesi durumunda (Şekil 10.15) daha küçük debi 

değerleri elde edilecektir. D. L. GOURIERES 1971 yılında yaptığı model çalışmaları 

sonucunda bu durum için aşağıdaki ampirik bağıntının  % 8 hata ile geçerli olduğunu ileri 

sürmüştür. 

Q
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H h
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Şekil 10.15. Serbest akiferde açılan pompaj kuyusunun akifer tabanına kadar inmeme durumu 

 

10.1.5.1.2. Basınçlı Akiferde Açılan Kuyularda Dengeli Rejim 

Basınçlı bir akiferde pompaj yapılması durumunda piezometrik seviyedeki değişiklik Şekil 

10.16’da görülmektedir. Akiferdeki statik su basıncı H (m), akifer kalınlığı e (m) olmak 

üzere; 
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 Q =  
T .  (H - h)

R

r
316. log

   T=K x e 

Q = Kuyu verimi veya pompaj debisi (m
3
/gün) 

K = Akiferin geçirgenliği (permeabilite) (m3
/gün/m

2
, m/gün) 

H = Akiferin tabanından itibaren statik yük (m) 

H = Pompaj sırasında kuyudaki su derinliği (m) 

R = Düşüm konisinin yarıçapı (m) 

r = Kuyu yarıçapı (m) 

Basınçlı akiferin tamamının kuyu tarafından kesilmediği durumlarda ise (Şekil 10.17) yine D. 

L. GOURIERES tarafından yapılan model çalışmalarında  %5 hata ile aşağıdaki bağıntının 

kullanılabileceği ileri sürülmektedir. 
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Basınçlı akiferler için A. THIEM tarafından ileri sürülen bağıntı ise; 

 Q = 
2   

 
 K e

ln(
x

x

h h
2

1

2 1

)

( )                        şeklindedir. 
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Şekil 10.16. Basınçlı bir akiferin tabanına kadar açılmış bir kuyuda pompaj sonucunda oluşan 
alçalma konisi, statik piezometrik yüzey, dinamik su seviyesi ve etki yarıçapı 

 

 

Şekil 10.17. Basınçlı akiferde açılan pompaj kuyusunun akifer tabanına kadar inmemesi 
durumu 

 

Dupuit ve Thiem bağıntılarında K, H, e ve R’nin bilinmesi ile debi hesaplanabilir. H ve e, 

sondaj sırasında elde edilen kuyu logundan elde edilir. K, laboratuvar veya arazi deneyleri ile 

saptanır. R için ise, genellikle yaklaşık değerler alınır. 

Bu bağıntılar, belirli debi değerleri için permeabilite katsayısı (K)’nın saptanmasında da 

kullanılabilir. Örneğin basınçlı bir akiferin permeabilite katsayısı şu bağıntı ile bulunabilir 

(Şekil 10.16): 
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)h(he2,73

r

r
logQ

12

1
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K  

r1 = En yakın gözlem kuyusuna olan mesafe (m) 

r2 =En uzak gözlem kuyusuna olan mesafe (m) 

h2 =En uzak gözlem kuyusundaki doygun kalınlık (m) 

h1 =En yakın gözlem kuyusundaki doygun kalınlık (m) 

10.1.5.1.3. Dengeli Rejimde Etki Yarıçapı 

Serbest veya basınçlı akiferlerde açılmış kuyularda pompaj yapıldığında, akiferin verimine, 

pompaj miktarına ve zamanına bağlı olarak bir düşüm oluşur. Bu düşüm pompaj kuyusunda 

en fazladır ve kuyudan uzaklaştıkça azalır. Üç boyutta düşünüldüğünde pompajla suyu alınan 

hacim bir koni şeklinde gelişir. Bu koniye “düşüm konisi” veya “alçalım konisi” denir (Şekil 

10.18). Düşüm konisinin yarıçapı ve derinliği belirli bir pompaj debisi için gittikçe genişler ve 

giderek bir noktada sabit kalır. Düşüm konisinin su tablası seviyesinin kestiği nokta ile kuyu 

ekseni arasında kalan uzaklığa “etki yarıçapı” ismi verilir. Pratikte bu uzaklık, düşümün ihmal 

edilebilecek kadar küçük olduğu nokta ile kuyu arası olarak düşünülür. Bu uzaklık, DUPUIT 

bağıntılarından yararlanılarak bulunabilir. 

Serbest Akiferler için :       H - h
Q

K
log

R

r

2 2 



62 5.

 

Basınçlı Akiferler için :       H - h =
Q

T
log

R

r

316. 
  idi. 

Serbest akiferlerde  H - h2 2  0 , basınçlı akiferlerde H-h = 0 olduğunda r = R olacaktır. Bu 

durumda yarı logaritmik bir grafik kâğıdının lineer olan ordinat eksenine (H2
-h

2
) veya (H-h) 

değerleri, logaritmik apsis eksenine de (r) değerleri konularak çizilen doğrunun apsis eksenini 

kestiği nokta, etki yarıçapının uzaklığını (R) gösterecektir (Şekil 10.19). Etki yarıçapının (R) 

saptanması için W. SICHARDT tarafından önerilen bir bağıntı da aşağıda verilmiştir. 

 R = 3000. (H-h). K  

Bu bağıntıda R, H, h (metre), K (m/sn) olarak alınacaktır. 
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Şekil 10.18. Serbest ve basınçlı akiferlerde pompajla “alçalma konisi” veya “düşüm konisi” 

oluşturulması ve dengeli rejimde kullanılan çeşitli terimlerin anlamları 
 

 

Şekil 10.19. Serbest ve basınçlı akiferlerde açılan kuyularda yapılan pompajla elde edilen 
düşüm değerleri ile etki yarıçapının bulunması 

 

Formülden görülebileceği gibi etki yarıçapı permeabilite ile artmaktadır. Bu durum, 

laboratuvar çalışmaları ile deneysel olarak doğrulanmıştır. Çeşitli boyuttaki malzeme üzerinde 

yapılan deneysel çalışmaların sonuçları Çizelge 10.3’de görülmektedir. 
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Çizelge 10.3. Çeşitli Akifer Malzemesi İçin Deneysel Olarak Bulunan Etki Yarıçapı Değerleri 

Akifer Cinsi 

Ortalama 
Tane 

Boyutu (mm) 

Permeabilite 

(m/gün) 

Debi (m3/saat) 

(H-h)=5-6 m. 
için 

Etki Yarı 
Çapı (m) 

Kumlu Silt - 0.1-0.5 1-3 10-20 

Killi Kum 0.01-0.05 0.5-1.0 5-10 30-40 

Killi Homojen 

Çok İnce Kum 

 

0.01-0.05 

 

1.5-5.0 

 

10-15 

 

40-50 

Killi İnce Kum 0.1-0.25 5-10 15-20 50-60 

İnce Homojen 
Kum 

0.1-0.25 20-25 30-40 40-80 

Killi Orta Kum 0.25-0.5 20-25 40-50 80-120 

Orta Homojen 
Kum 

0.5 35-50 50-60 100-150 

Az Killi İri Kum 05-1.0 35-40 60-75 150-225 

İri Kum 05-1.0 60-75 75-100 225-275 

Çakıl - 100-115 80-100 275-350 

Çatlaklı Kaya - 60-70 60-65 150-200 

Çok Çatlaklı Kaya - 115-125 100-115 50 

 

10.1.5.1.4. Dengeli Rejimde Kuyu Girişimi 

Bir kuyunun etki yarıçapı içinde ikinci ve üçüncü kuyu açılıp pompaj yapıldığında yeraltı su 

seviyesinde hızlı bir düşme beklenir. Bu yüzden tek kuyu olması durumundaki düşüm 

konisinin, ikinci kuyunun düşüm konisi içine girdiği görülür. İşte kuyuların etki alanlarının 

birbiri içine girmesi olayına “girişim” denir. Şekil 10.20’de basınçlı bir akiferde birbirlerinin 

etki alanları içinde açılmış üç kuyuda oluşan “Girişim Yüzeyi” görülmektedir. Yüksek olan 

yeraltı su seviyesinin düşürülmesi istenen temel kazılarında, açık işletmecilikte ve 

bataklıkların kurutulmasında kuyular, özellikle birbirlerinin etki alanları içinde açılır. Böyle 

yerlerde belirli doğrultularda ve eşit aralıklarla açılan çakma kuyularda aynı anda pompaj 

yapılarak girişim olayından yararlanılır ve yeraltı su seviyesinin kısa zamanda düşürülmesi 

sağlanır (Şekil 10.21). 
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Şekil 10.20. Basınçlı bir akiferde iki ve ikiden fazla kuyuda pompaj yapılması durumunda 
elde edilen girişim yüzeyleri 

 

 

Şekil 10.21. Çok sıralı açılmış çakma kuyularda, aynı anda pompaj yapılması ve girişim olayı 
yolu ile yeraltı suyu seviyesinin düşürülmesi 



Temel Madencilik Bilgileri 

781 

 

10.1.5.2. Dengesiz Rejimde Kuyu Hidroliği 

Dengesiz rejimde, dengeli rejimde olduğu gibi su seviyesinin gözlem kuyularında sabit 

duruma gelmesini beklemeye gerek yoktur. Bir veya birkaç kuyuda pompaj sırasında, ya da 

pompajdan sonra su seviyesi değişimleri zamana bağlı olarak ölçülmekte, akiferin “hidrolik 

katsayıları” denilen K, T, S katsayıları saptanabilmektedir. THEIS ve diğer araştırmacılar 

tarafından dengesiz rejim için ileri sürülen bağıntılar ancak aşağıda belirtilen varsayımlar için 

doğru sonuçlar vermektedir. 

a) Akifer, homojen ve izotroptur. Yani akifer aynı büyüklükte malzemeden oluşmuştur. 

b) Akifer, üniform kalınlığa sahiptir ve sonsuza kadar uzanır. Böyle bir akifer içinde açılan 

kuyularda, pompaja bağlı olarak gelişen düşüm konisi sonsuza kadar, hiçbir engele 

rastlamadan uzanır. 

c) Akifer içinde açılan kuyuların derinlikleri, akiferin tüm kalınlığını kesecek şekilde 

açılmıştır ve kuyu akiferin tamamından beslenmektedir (Bu varsayım, serbest akiferler içinde 

açılan kuyularda çoğunlukla gerçekleşmemektedir). 

d) Pompajla alınan su, su seviyesinin düşürülmesi ile oluşan koniden aniden boşalmaktadır. 

e) Pompaj kuyusunun çapı, etki yarıçapına oranla ihmal edilecek kadar küçüktür. 

Kolayca görülebileceği gibi bu varsayımların, doğada rastlanan ortamlarda tam olarak 

gerçekleşmesi düşünülemez. Bu yüzden dengesiz rejim içi önerilen ve bugün yaygın olarak 

kullanılan çeşitli yöntemlerle bulunan sonuçlar çoğunlukla gerçeğe uymamakta, ancak 

yaklaşık bir fikir vermektedir. 

En basit şekli ile Theis formülü: 

 = 4𝜋 ∗ Q*𝑊 𝑢
 

S: Sabit debiyle su çekilen bir pompaj kuyusunun civarında herhangi bir noktadaki düşüm (m) 
Q : Pompaj debisi (m

3
/gün) 

T : Akiferin iletkenlik katsayısı (m2
/gün) 

W(u) = Kuyu fonksiyonu olarak adlanır ve üslü bir integrali temsil eder.  

 𝑢 = 𝑟24 𝑡 
r: Pompaj kuyusundan düşümün ölçüldüğü noktaya olan uzaklık (m) 
S: Depolama katsayısı (boyutsuz)  
T: İletkenlik katsayısı (m2

/gün) 

t = Pompajın başlamasından sonra geçen süre (gün) 
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u kuyu fonksiyonu terimi W(u), ilk defa, merkezinde bir ısı elemanı olan düz bir levhadaki ısı 

dağılımını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Theis, kuyu şartlarında su akışının merkezden 

çevreye değil de çevreden merkeze doğru olmasına rağmen bu kavramı bir pompaj kuyusunun 

çevresinde oluşan yeraltısuyu akım düzeni için de kullanılabileceğini göstermiştir. 

10.1.6. Kapalı İşletmelerde Su Atımı 

Yeraltı işletmeciliğinde su kontrolü için uygulanan yöntemler: 

 Topuk bırakma 

 Dolgulu yöntemle çalışma 

 Yeraltı sondajları 

 Sementasyon 

 Set ve barajlar yapmak 

 Pompa ile su atımı 

10.1.6.1. Topuk Bırakma 

Yeraltında su içeren tabaka ile çalışan seviye arasında en az 20 m lik topuk bırakmak ve bu 

tabakayı yalnız sondaj deliği ve kuyularla geçip başka bir şekilde etki altına almamak gerekir. 

Aksi halde meydana gelebilecek bir su patlaması sorun yaratabilir. 

10.1.6.2. Dolgulu Yöntemle Çalışma 

Üretim yapılan bölgenin tavanını oluşturan tabakaların kırılıp çatlamaması isteniyorsa, 

dolgulu yöntemle çalışma zorunluluğu ortaya çıkar. Böyle bir durumda dolgunun yapılması 

gerektiğini tespit etmek de önemlidir. 

Hidrolik dolgu bu durum için uygundur. Fakat bu yöntem daha çok doğrultu yönünde işletme 

yapılması halinde uygulanır. Örneğin, Almanya’daki kömür işletmelerinde hidrolik dolgu 

yerine pnömatik dolgu yapılmaktadır. Ayrıca su tehlikesi bakımından geri dönümlü yöntem 

daha uygundur. Kuvvetli bir su baskını halinde baraj yapmak mümkündür. 

10.1.6.3. Yeraltı Sondajları 

Daha önce açılmış olan boşluklarda birikmiş su varlığının bilinmesi gerekir. Böyle yerlerde 

özel tedbirler alınmalıdır. Yukarıdan müdahale ederek sondaj yapılmalı ve su akıtılmalıdır. 

Alttan ve yandan müdahale etme zorunluluğu varsa basıncın büyük değerlere ulaşacağı 

dikkate alınmalıdır. Böyle durumlarda, açılan deliğe çevresi çimentolanmış bir boru 

yerleştirilir. Bu borunun uzunluğu, arazinin sağlamlığına, gelecek su miktarına, basıncına 
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bağlı olarak 3-12 m veya daha fazla olabilir. Genelde 15 cm çaplı ve 8-10 mm et kalınlığı 

olan borular tercih edilir(Şekil 10.22-Şekil 10.23). Özellikle eski imalata yaklaşırken su 

tehlikesini dikkate alarak yapılan sondajlarda, emniyet nizamnamesinin öngördüğü hususlara 

uyulması gerekir. 

 

Şekil 10.22. Eski imalata yaklaşırken açılan yeraltı sondajları 

10.1.6.4. Sementasyon 

Yeraltında fay hatları boyunca gelen suyu kesmek için bu sahalar betonladır. Bu işleme 

sementasyon adı verilir. Bu işlemde çimento ve kazan külü karıştırılarak şerbet haline getirilir 

ve pompalar yardımıyla fay boyunca enjekte edilir. Delikler 5-15 m boyunda olup içlerinde 

bir boru vardır. Bu borular delik kenarına, basınç altında şişen lastik contalarla tutturulur. 

Çimento şerbetinin çatlaklardan çıkması halinde hızar talaşı karıştırılır. Çok güç durumlarda 

ise skament denilen patentli madde (Na2 SiO3 , NaHCO3 , Na2 SiF6 ) kullanılır. Bu kimyasal 

maddenin en önemli özelliği çok çabuk donmasıdır. 
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Şekil 10.23. Ayakta suların yeraltı sondajları ile alınması 

10.1.6.5. Setler 

Setler, çevre işletmelerden gelebilecek sulara karşı koymak amacıyla yapıldığı gibi 

havalandırma, yangın ve patlatmaların madenin bir bölümünden diğerine geçmesini önlemek 

için de yapılır. 

10.1.6.6. Barajlar 

Yeraltı ocaklarında çok su geliri olan eski çalışma yerleri ile yeni çalışma yerlerini birbirinden 

ayırmak gerekir. Genellikle ayak galerilerinde yapılan barajların yerlerinin seçimi de 

önemlidir. Baraj yapılan yerde arazinin sağlam, çatlaksız ve az geçirgen olması gerekir. 

Kumtaşı ve konglomera çok poröz, şistli killer ise sıkı olmalarına rağmen az mukavim 

olduklarından uygun değildirler. En iyi baraj yeri olarak kil içeren sağlam tabakalar gösterilir.  

Baraj yerinin hazırlanması sırasında hiçbir şekilde patlayıcı madde kullanılmaz. Tersi 

durumda sağlam arazide çatlamalar oluşabilir. Tabakanın yumuşak kısımları alınarak sağlam 
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kısımları yerinde bırakılır. Gerekirse araziye çimento enjekte edilerek çatlaklar doldurulur. 

İşletmenin durumuna ve mevzii şartlara göre çeşitli tipte barajlar vardır. 

10.1.6.6.1. Kil Barajları 

Su gelirinin az olduğu bölgelerde çoğu zaman küçük bir baraj ihtiyacı karşılayabilir. Bu tür 

barajlar genellikle kalıcı bir barajın yapımı sırasında arka tarafı tutmak amacıyla kullanılır. 

Şekil 10.24’de görüldüğü gibi plakalar arasına kil doldurmak suretiyle inşa edilirler. Kil su ile 

temas edince şişmekte ve iyi bir sızdırmazlık temin edilmektedir.  

 

Şekil 10.24. Kil baraj 

10.1.6.6.2. Ahşap Barajlar  

Ağaçtan yapılan barajlar, tuğla barajlardan daha az rijittir. Su alınca şişip iyi bir sızdırmazlık 

kazanırlar. Çimentonun hemen bulunamaması veya diğer acil durumlarda yapım yoluna 

gidilir. Bu barajlar tecrübeli ustalar tarafından inşa edilmelidir. Basınç altında çalışabilmeleri 

için konik şekilde yapılırlar. Bu barajlarda kullanılan ağacın kuru ve iyi işlenmiş olması 

gerekir. Baraj, yerinde monte edilerek kamalanıp sıkıştırılır. Konikliğin yarıçapı genellikle 

3,5-9 m arasında olup, uzunlukları da 1-3 m arasında değişir. Barajın yüzü suya dayanıklı 

çimento ile sıvanır. Yüzeyi 0,5 m2
 olan, 2,5 m uzunluğundaki bir baraj iyi yapılmışsa 18 

kg/cm
2
 basınca kadar dayanıklı olabilir (Şekil 10.25). 
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Şekil 10.25. Ahşap baraj 

10.1.6.6.3. Beton Barajlar 

Bu barajlar bazen tamamen beton olarak, bazen de iki duvar arasına beton dökülerek yapılır. 

Tuğla duvarlar tavan, taban ve galerilerin yan duvarlarına açılan oyuklara oturtulur. Tuğla 

duvarlar arasına kuru ve kırılmış tuğla parçaları veya molozlar konulur. Sonra borulardan 

pompalanan çimento enjeksiyonu ile betonlaşır. Enjeksiyon basıncı, beklenen su basıncının 

iki katıdır. Baraj yapılırken yapım sahasının kuru olması için küçük bir barajcık inşa edilir. Bu 

sırada gelen sular, su borusu vasıtasıyla taşınır. Baraj tamamen su ile dolu olunca bu boru ya 

kapatılır veya bir vana ve manometre ile donatılır.  

Önceleri beton barajlar küresel şekilde yapılırdı. Fakat daha sonraları yüksek su basıncının 

(100 atmosfere kadar) barajın kavisli kısmında enlemesine gerilmeler dışında arazide 

makaslama ve adhezyon etkileri de meydana getirdiği tespit edildi. Günümüzde uygulamada 

Şekil 10.26’da görüldüğü gibi, barajda enlemesine gerilmeleri arttırmak sureti ile baraja etki 

eden su basıncının büyük kısmının daha başlangıçta araziye taşınması sağlanmış olur. 

Böylece araziye yapılan basıncın yüksek olması nedeniyle kayma ve sürtünme dirençleri de 

büyümüş olmaktadır.  

 
Şekil 10.26. Beton baraj  
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Beton ile arazi arasındaki adhezif kuvvet de önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Bu barajın 
toplam uzunluğu ve en az genişliği, 

    L : Baraj uzunluğu (m) 
L= P.a/   P : Su basıncı (ton/m2

) 

    a : Galerideki en büyük boyut (m) 

b =  
a P


        : Arazi tabakalarının makaslama dayanımı (ton/m2

) 

  : Betonun bükülme dayanımı (ton/m2
) 

 b : Barajın ortasındaki en az genişlik (m) 

Betonun araziye yapışma (adhezyon) kuvveti olarak 3 kg/cm2
 değeri alınabilir. Bu değer çok 

büyük değildir. Dolayısı ile bazı tedbirlere başvurularak barajın uzun duvarı, kuyu tarafına 

doğru meyillendirilerek veya barajın araziye dişli bir yapı ile oturtulması sağlanarak, barajın 

su tarafından itilerek kaydırılması önlenir. Şekil 10.27’de araziye dişli olarak oturtulmuş bir 

baraj görülmektedir. Dişlileri meydana getiren üniteler, tavan ve tabanı R ve r yarıçapında 

daireler olan kesik koniler gibidir.  

 
Şekil 3.27. Beton barajın araziye dişli olarak oturtulması 

10.1.6.7. Su Kapıları 

Fazla su gelirinin beklendiği veya mevcut pompa tesisi ile gelen suyun dışarı atılmasında 

güçlük çekildiği yerlerde bu yöntem uygulanır. Su kapıları saçtan yapılır ve normalde açık 

tutulur. Ancak tehlikeli durumlarda kapatılarak suyun arkada birikmesi sağlanır. Kapıların 

çevresi herhangi bir sızma tehlikesine karşı 6-7 mm kalınlığında kauçuk ile kaplanır. 

10.1.6.8. Su Atım Yöntemleri 

10.1.6.8.1. Drenaj Galerileri Yapmak 

Bazı maden bölgelerinde birkaç ocağın suyunu toplamak amacı ile çok aşağı seviyelerden ve 

çok uzun galerilerden faydalanılır. Böyle bir çalışma aynı zamanda daha aşağı seviyelerde 
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cevher bulunup bulunmadığını açıklamaya yarar. Topografyanın uygun olduğu yerlerde bu tip 

bir galeri madenin ana servis yolu olarak kullanılabilir. Drenajın galerilerle yapılması 

işletmeciyi pompa masrafından kurtaracağı gibi, pompa bozulduğu zaman madeni su basma 

tehlikesi de önlenir. Tünel ile pompa arasında tercih yapmak için maliyet karşılaştırması 

yapmak ve ucuzunu tercih etmek gerekir. 

10.1.6.8.2. Suyu Asansörle Yukarı Çekmek 

Zemin üzerine yerleştirilmiş bir motor yardımı ile yeraltında kaplara doldurulmuş suyu dışarı 

çekmek en basit yöntemdir. Böyle bir tesisin tamiri daha kolay olduğu gibi su altında kalma 

tehlikesi de yoktur. Diğer yandan böyle bir tesisin pahalı oluşu ve dışarı çekme esnasında 

kuyunun başka işler için kullanılamaması başlıca aksaklıklardır. Bu yöntem pompadan daha 

pahalı olmakla beraber sıkışık durumlarda faydalanılır. 

10.1.6.8.3. Kuyu Nakliye Sistemi ile Su Atımı 

Bu yöntemle az miktardaki su, ucuz ve az sermaye yatırımı kullanılarak dışarıya atılabilir. 

Başlıca olumsuz yönü nakliye sistemini yıpratması ve kuyu dibinde oluşan çamur 

birikintileridir. Bu yöntemde kafesin altına takılan bir su tankı, kafesin her hareketinde hacmi 

kadar suyu dışarıya taşımaktadır. Tanka konulan bir otomatik vana yeryüzünde kendiliğinden 

açılmakta ve su dışarıya boşalmaktadır. 

10.1.6.8.4. Sifon Yöntemiyle Su Atımı 

Bu yöntemi her zaman her koşulda kullanmak mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda 

uygulanması pratik sonuçlar verebilir. Yöntemin temel prensibi atmosfer basıncıdır. Sifon 

yüksekliği 8 m yi geçmemelidir. Normal atmosfer basıncı da en fazla 10,332 m’dir. Ancak 

buharlaşma basıncı, sürtünme kayıpları ve diğer dirençlerden dolayı sifon yöntemi 

uygulaması 7-8 m kot farkı olan yerlerde uygulanabilir. 

Bu yöntemde borular vidalanarak birbirlerine bağlanırlar. Ayrıca kırmızı kurşun sürülerek 

bağlantı yerlerinde sızdırmazlık sağlanır. Maliyeti oldukça düşüktür. Daha büyük sistemlerde 

halka şeklinde kauçuk flanşlar kullanılır (Şekil 10.28). 

a: Suyun geriye kaçmaması için bir sübap vardır. 

b: Boru içindeki havayı atmak amacıyla su doldurmak için gerekli düzenek 

c: Akış hızını ayarlayan vana 

h h h3 2 1   
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Şekil 10.28. Sifon yöntemiyle su atımı 

10.1.6.8.5. Su Koçu 

Su koçu alçak düşülü bir su kuvvetinden istifade ederek bir miktar suyu yüksekteki bir depoya 

pompalamaya yarayan bir makinedir. Bu bakımdan hem enerji üreten ve hem de enerji yutan 

bir makinenin kombine edilmiş halidir. Aletin çalışma şekli Şekil 10.29’da gösterilmiştir. h 

ham düşüşünü sahip su B haznesinden AB borusu ile alınır. C hücresinde S1 ve S2 sübapları 

mevcuttur. S2 supabı açık olduğu zaman su doğrudan doğruya dışarı akar. S2 supabı kapalı S1 

açık iken su hava çanı kanalı ile E basma borusuna geçebilmektedir. AB borusunda bir akış 

tesis edildikten sonra S2 supabı ani olarak kapatılırsa meydana gelen su darbesi şekilde 

gösterilen tarzda H basma basıncının üzerine çıkar. Bu suretle C hücresinden D basma 

borusuna ve yüksekteki hazneye kısa süreli bir akış doğar. Eğer S2 supabı arka arkaya açıp 

kapatılırsa su kesikli olarak F deposuna basılır. S1’den geçen suyun F deposuna kesikli 

gitmesini kısmen önlemek ve E sevk borusundaki akışı mümkün mertebe düzenlemek için bir 

hava çanı konmuştur. 

Sıkışan hava bir amortisör rolü oynar ve darbeleri hafifletir. S2 supabının açılıp kapanışı 

otomatik olarak kendiliğinden meydana gelir. Bunun nasıl olduğunu açıklayalım: 
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Şekil 10.29. Su koçu 

Başlangıçta S2’nin açık olduğunu kabul edelim bu anda S1 de kapalıdır. A haznesinden gelen 

su S2’den dışarı akmaya başlar ve AB borusundaki debi ve hız gittikçe artar. S2’den geçen 

debi arttıkça şüphesiz C hücresindeki basınç da hafifçe artmaya başlar. Bu basınç belirli bir 

değere erişince subap tablasının kalkmasına ve S2 supabının ani olarak kapanmasına sebep 

olur. Supabın kapanmasında dinamik basıncın da rolü vardır. Subap kapanınca ani bir su 

darbesi doğar yani boru içindeki suyun kinetik enerjisi basınç enerjisine döner ve C 

hücresindeki basınç şiddetle yükselir. Bu artış ile S1 supabı açılarak gelen su hava çanına ve 

oradan da E sevk borusuna geçer. Bunun neticesinde C hücresinde bir rahatlama olur ve 

basınç düşer. Basıncın düşmesi S2 supabının tekrar açılmasını sağlayacağından her şey 

yeniden başlar. 

S2 supabında dışarı akan suyun ortalama debisi Q, yüksekteki F deposuna basılan suyun 

ortalama debisi q ile gösterilirse verim, faydalı enerjinin kaybedilen enerjiye oranı olarak 

 

    





 
 q

 Q
  

(H -  h)

h
 =  

q

Q
  

H

h
 -  1




   şeklinde yazılır. 
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Burada H değeri içine E borusu içindeki yük kayıplarını da ilave etmek gerekir. Bu şekilde 

tarif edilen verim içine AB geliş borusunun kayıpları da dahildir. Aslında bizzat su koçunun 

veriminde bu kayıp hesaba katılmayacağından makinenin verimi daha büyüktür. Su koçu 

tesislerinin verimi %60-70 civarındadır. Darbelerinin frekansı yükseldikçe bu verimin 

yükseldiği görülmüştür. Diğer taraftan diğer hususlar sabit kalmak şartı ile basma yüksekliği 

arttıkça dakikadaki darbe sayısı yükselir, fakat her darbede basılan miktar azalır. Pratikte H/h 

değeri 20’yi geçmemelidir. Normal olarak 5 ile 10 arasında kalmak iyidir. 

10.1.6.8.6. Pompalarla Su Atımı 

Pompaların madencilikte en fazla kullanılan türleri santrifüj pompalar olmaktadır. Pistonlu 

pompalar daha yüksek verime sahip olmalarına rağmen yaygın olarak kullanılmazlar. Pistonlu 

pompalarda sürtünme dolayısı ile aşınma söz konusudur. 

Pompalarla su atımında en önemli unsur, boruların akışa göstereceği dirençtir. Burada su 

hızının rolü çok büyüktür. Pompaların su atımında debi ile hız arasında Çizelge 10.4’te 

verilen ilişki vardır. 

Çizelge 10.4: Debi ile Hız Arasındaki İlişki 

Debi (m3/h) Hız (m/sn) 

0-4 1,0-1,5 

4-500 1,5-1,8 

+500 1,8-3,0 

10.1.6.8.6.1. Pompalarla Su Atım Kombinasyonları 

Yeraltında bulunan su ya doğrudan doğruya yada kademeli olarak yeryüzüne pompalanır. 

Doğrudan doğruya yapılan pompalamada su, en derin katta bulunan bir havuzdan pompalanır. 

Şekil 10.30’da bazı su atım kombinasyonları şematik olarak gösterilmiştir. Kademeli su atımı, 

kuyunun çok derin olması halinde avantajlıdır. 

(a)’da su, kuyunun en derin kısmında yapılan havuzda toplanıp oradan yeryüzüne pompalanır. 

Pompalar birbirlerine (b)’deki gibi seri bağlanıyorsa güç ve kapasitelerinin aynı olması 

gerekir. Bu yöntem derinliği 700 m den fazla olan kuyularda uygulanır. 

Su gelirinin fazla olduğu ocaklarda, üst katlara gelen suyu alt katta toplayıp yeniden yukarı 

pompalamak her zaman ekonomik olmayabilir. Bu durumda (c)’deki gibi, alt ve üst katların 
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suyu ayrı ayrı yeryüzüne pompalanır. Fakat bu yöntemde, kuyu içinde büyük bir mesafe 

boyunca çift boru bulunmakta, üstelik her katta güçlü pompa tesisi sebebiyle gerek ilk yatırım 

gerekse işletme maliyetleri yüksek olmaktadır. 

Üst katta toplanan suyun çok daha fazla olması durumunda, ana pompa tesisini bu kata 

kurmak ve alt katın az olan suyun daha küçük tesisle bu kata pompalama yoluna gidilir (d). 

Böyle bir tesisin “kuyu içinde yalnızca bir boru olması, ana tesisin sadece bir katta bulunması, 

yardımcı tesisin değiştirebilme olanağının olması” gibi avantajları vardır. Bunların yanında 

“üstteki ana tesiste bir arıza olunca alttaki tesisi de durdurmak zorunluluğu, çift tesis gideri” 

gibi dezavantajlı yönleri de vardır. 
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Şekil 10.30. Su atım kombinasyonları  
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10.1.6.8.6.2. Su Toplama Havuzları 

Su toplama havuzları genellikle kuyuya yakın yerlerde inşa edilirler. Suyun hem toplanmasını 

hem de süzülmesini temin ederler. Su geliri az ve düzgün ise, kuyuyu 15-20 m daha 

derinleştirerek bu kısmı, aynı zamanda toplama havuzu gibi kullanmak mümkündür. Ancak, 

su düzensiz ve fazla ise havuz yapma zorunluluğu doğar. 

Havuzların büyüklükleri ve sayısı her şeyden önce su gelirine bağlıdır. Suyun yeryüzüne 

çıkışı kuyulardan biri yardımıyla yapılır. Derin madenlerde dışarı atılan suyun ocağa giren 

temiz havayı ısıtması ihtimali düşünülerek, suyun pompajı hava çıkış kuyularından yapılır. 

Havuz büyüklüğünü tayin eden diğer bir faktör ise pompa kapasiteleri ve sayılarıdır. 

Uygulamada, havuz hacmi daima, bir günlük suyu alabilecek şekilde hesaplanır. Biri yedek 

olmak üzere iki havuz yapılır. Pompa kapasitesi de bir günlük su gelirini 24 saatten daha az 

bir zamanda yeryüzüne basabilecek şekilde seçilir. Tesisatın 24 saat devamlı 

çalıştırılmasından kaçınılmalı, ayrıca aynı güç ve kapasitede bir de yedek tesis bulundurmaya 

dikkat edilmelidir. Su geliri fazla ve düzensiz ise devamlı pompaj gerekebilir. 

Galeri şeklinde olan havuzların kesiti genellikle 8-10 m
2
 civarındadır. Kesiti yaklaşık olarak 

aşağıdaki bağıntı ile hesaplamak mümkündür 

 = 𝐾 − ℎ   S : Havuz galerisinin kesiti ( m
2
) 

  Q p
: Pompa kapasitesi ( m

3
/h ) 

  Q h : Su geliri ( m
3
/h ) 

   K : Bir katsayı 

Bağıntıda bulunan K katsayısı, havuz boyuna (L) ve ayrıca ( Q p
/ Q h ) oranına bağlıdır. 

Havuzun 24 saatte gelecek suyu alabilmesi koşulundan hareket edilerek; 
 

L . S = Q h .24  bağıntısı yazılabilir. 

Buradan S kesiti, 

S = 
Q

L

h  24
   olarak belirlenecek ve sonuçta, 

K . ( Q p
- Q h ) = 

Q

L

h  24
  

K = 
24 1

1L Q Qp h


( / )

   olacaktır. 
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Q p
/ Q h  oranını duruma göre 1,2-2,0 arasında almak mümkündür. Oranın 1,2 olarak alınması 

halinde yukarıdaki bağıntı, 

K = 
120

L
  olarak bilinmektedir. 

Bu bağıntılar aynı zamanda havuz boyunun hesaplanmasında da kullanılabilir. Havuz galerisi 

kesitinin değeri, temizlik dolayısıyla içine girileceği göz önüne alınarak, belli bir değerin 

altında olmamalıdır. En az 8 m
2
 olarak kabul edilmesi halinde havuz boyu, 

 

L = 
24 
 

Q

K (Q Q

h

p h )
  ve 

S = K (Qp - Qh) = 8  m
2 

 olduğundan, 
L = 3 Qh        (m)  olarak belirlenir. 

Havuzlar mümkün olduğunca az geçirgen ve sağlam arazide yapılır. Kumlu şist ve şistli kil az 

poröz olduklarından uygundur. Konglomera ve kumtaşı gibi sağlam kayaçlar, az tahkimat 

gerektirdiği için tercih edilirse de, poröz ve geçirgen yapıya sahip olduklarından, bu gibi 

arazide havuz yapmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca havuzlar ileride üretim çalışmalarından 

etkilenmeyecek yerlerde tesis edilmelidir. 

Havuz galerileri sürülürken, ateşleme işlemleri sırasında arazide çatlak oluşturmamak için çok 

dikkatli davranmak gerekir. Diğer yandan havuzları su geçirmeyen tabakaların içinde kurmak 

veya bunları işletme tesislerinden uzak tutmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ya 

havuzun su geçiren kısmı veya bütün havuz çimento şerbetiyle su geçirmez hale getirilir. Bir 

diğer yol da havuzun su ile temas halinde olan kısımlarına 4-5 mm kalınlığında PVC 

döşemektir (Şekil 10.31). PVC’ler sıcak işlem ile birbirlerine eklenmişlerdir. Alt kısımlar 

moloz ve taşlarla beslenerek gerekli tekneleşme elde edilir. PVC örtüsünün uygulama 

sonuçlarına göre yırtılmadığı gözlenmiştir. Bunun yanında yapısı basit ve çimentolamaya 

oranla daha da ucuzdur. 

Havuzdaki tahkimat, aşındırıcı suların etkisi ile büyük bir korozyona maruz kalır. Bu yüzden 

ağaç ve çelik tahkimatlar kullanılmaz. Eğer zorunlu olarak ağaç tahkimat kullanılması 

gerekiyorsa ağacın emprenye edilmesi gerekir. En uygun tahkimat beton ve tuğla tahkimattır. 

PVC’nin taban örtüsü olarak kullanılmasıyla bu olumsuzluk giderilir. 

Yeraltı ocaklarında en az iki havuz bulundurulur. Biri hizmette iken diğeri temizlenir. Suyun 

kirlenme derecesine bağlı olarak havuzların 1-2 yılda temizlenmesi gerekir. Temizleme işlemi 

en basit şekli ile kürekle olabilir. Bu durumda çamurun nakliyesi için havuz başına kadar 
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vagon nakliye sistemi kurulur. Buna karşılık temizleme işlemi skreyper yardımıyla daha 

çabuk ve kolay yapılabilir. Havuz yüksekçe bir duvarla ikiye bölünmüştür (Şekil 10.46). 

Birinci kısımda dinlendirilen su, içindeki ağır parçaları tortu ve şlam halinde bırakır. Buradan 

elde edilen temiz su, duvarın üstünden ikinci kısma geçer. Bir de su üzerindeki ağaç, kağıt vb. 

maddeleri tutmak için duvar üzerinde ızgara bulunur. 

 

Şekil 10.31. PVC ile kaplanmış su havuzu kesiti 

Kaolen ve kil işleyen madenlerde su toplama havuzları çok çabuk kirlenir. Ani ve kuvvetli 

olarak gelen suları dinlendirip şlamın dibe çöktürülmesinde her zaman başarıya ulaşılamaz. 

Şekil 10.32’de de görüldüğü gibi su içindeki kaba parçalar önce bir ızgara tarafından 

tutulmakta sonra su süzülme galerisine geçerek orada dinlenmektedir. Dinlenen su yine bir 

filtreden geçerek pompaya girmektedir. Pompa suyu emdiği için, pompaya giren sudaki şlam 

miktarı % 30’dan fazla olmamaktadır. Süzülme galerisi ile pompa dairesi bir duvar ile 

ayrılmış olup oradaki bağlantı iki adet boru ile yapılmıştır. Ayrıca pompa dairesinde sızıntı 

sularının toplanması için küçük bir havuz vardır. 

Pompa dairelerinin hacmi, pompa tesislerini rahatça alabilecek şekilde olmalıdır Genellikle 

pompalar uzun eksenleri boyunca ve arka arkaya dizilirler. Böylece pompa daireleri dar ve 

uzun bir görünüm kazanırlar. Böyle bir düzen, pompaların yanına yaklaşmayı, dolayısı ile 

tamir bakım işlerini kolaylaştırır. 
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Şekil 10.32. Yeraltı su havuzu kesiti 
 

10.1.6.8.6.3. Pompa Daireleri 

Pompa dairelerinin hacmi, pompa tesislerini rahatça alacak şekilde olmalıdır. Genellikle 

pompalar uzun eksenleri boyunca arka arkaya dizilirler ve böylece pompa daireleri uzun ve 

dar bir görünüm kazanır. Bu düzen, ulaşımı ve bakım işlemlerini kolaylaştırır. Daireler beton 

olmalıdır. Ağır parçaların yerleştirilmesinde bir köprü vinç faydalı olur. Pompalar, tabandan 

15-20 cm. yukarıya tespit edilmiş kaideler üzerine monte edilir. Havalandırma çok iyi 
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olmalıdır. Çünkü elektrik motorları ortama büyük ısı yayar (Şekil 10.33). Pompa dairelerinin 

en ve boylarını veren formüller sırasıyla; 

 

E = t + b + c  ve 

L = n (p + a) + k + z  şeklindedir. 
Direklerin yükseklikleri 3,5-5 m. arası alınabilir. 
 

 

Şekil 10.33. Pompa dairesi 

 

Emme ve sevk borularının birbirlerine uygun olarak bağlanmaları gerekir. (a) durumu uzun 

eksene diğerleri ise kısa eksene göre simetriktir. Şartlar el veriyorsa en uygun düzen (b)’ de 

görülenidir. Zira pompaların birbirlerinin yerine devreye girmesi en kolay olarak bu düzenle 

gerçekleşir (Şekil 10.34). 

Diğer yandan bu düzenlerin arazi durumuna bağlı olduğunu belirtmek gerekir. (a) durumu az 

sağlam arazilerde güçlü hacim temini için kullanılır. (c)’ de emme yeri tek olduğu için 

uzunluk biraz daha az, (d) ise soğutma havası filtresi ile motor arasındaki mesafe daha kısadır. 
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Şekil 10.34. Emme ve sevk borularının bağlanması 

10.1.7. Pompalar 

Belgelere dayanan tarihteki en eski pompalama aygıtlarından biri MÖ. III. yüzyılda 

Yunanistan’da geliştirilmiş bulunan Arşimed vidasıdır. Aygıt, bir silindir veya bir oluklu 

kapakla kılıflanmış geniş dişli bir vidadan ibarettir. Eskide vidanın üzerindeki bir operatör 

vidayı döndüren bir hareket kolunu çeviriyordu. Böylece vidanın her dönüşü suyu biraz daha 

yükseltiyordu. Günümüzde bu aygıtların geliştirilmişi hala su arıtma tesislerinde 

kullanılmaktadır (Şekil 10.35). 

İnsan ve hayvan gücü kullanılmadan su pompalayan ilk aygıt muhtemelen Çin’de geliştirilmiş 

Noria’dır (Şekil 10.36). Noria’nın su kaldırma yüksekliği 9-12 m olan çark çapı ile sınırlıdır. 

Kuyu ve kapalı alanlarda kullanımı sınırlıdır. Mısırlılar, çark yerine zincir üzerine monte 

edilmiş bir dizi kova veya çanaktan oluşan bir aygıt geliştirdiler. Zincir, insan veya hayvan 

gücü ile hareket ettiriliyordu (Şekil 10.37). Uzak doğuda, bunlara benzer aygıtlar sulama 

işlerinde hala kullanılmaktadır. 
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1.Döner dolap, 2.Mamut pompa, 3.Su koçu, 4.Merkezcil pompa, 5.Kuyu dolabı, 6.Zincirli 
pompa, 7.Ekzantirik pompa, 8.Arşimed spirali  

Şekil 10.35.Değişik pompa örnekleri 
 

      

  Şekil 10.36. Noria    Şekil 10.37. Kovalı zincir sistemi 
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Günümüzde pompalar, en yaygın kullanılan teçhizat arasında elektrik motorlarından sonra 

ikinci sırada bulunmaktadır. Pompalar, akışkanların borular içerisinde nakledilmesine, daha 

yüksek kotlara çıkarılmasına veya basınç altında depolanmasına olanak sağlar. Kısaca 

pompalar sıvıların basıncını ve toplam enerjisini arttıran makinelerdir. Böylece sıvının 

konumunun yükselmesi, basıncının artması, yüksek bir hız kazanması, özellikle bir yerden bir 

yere hareketi sırasında boru ve kanallarda meydana gelen sürtünme dirençlerini yenerek iletim 

olanağının sağlanması mümkündür. Pompalar üç sınıfa ayrılır. Her sınıf kendi arasında çeşitli 

tiplere ayrılır (Çizelge 10.5 ve Çizelge 10.6). 

Çizelge 10.5. Pompaların Sınıflandırılması 
Sınıf Tip 

 

Santrifüj Pompalar 

Salyangozlu 

Karışık Akışlı (Tek veya Çok Kademeli) 
Eksenel Akışlı 

 

Rotatif Pompalar 

Dişli 
Kanatlı 
Vidalı 
Roots 

 

Pistonlu Pompalar 

Direkt Etkili 

Kranklı (Simpleks - Dubleks) 

Diyaframlı 
 

Çizelge 10.6. Pompaların Özellikleri 

 

Santrifüj Rotatif Pistonlu 

Difüzörlü 
veya 

Difüzörsüz 

Eksenel 
Akışlı 

 

Vidalı ve dişli 
Direkt 
Etkili 

Çift 
Etkili 

Akış Durumu Sürekli Sürekli Sürekli Kesikli Kesikli 

Maksimum Emme 
Yüksekliği 5 m 5 m 6,7 m 6,7 m 6,7 m 

Sıvı Özellikleri Temiz, kirli, aşındırıcı 
ve katı partiküllü 

Yoğun 
aşındırıcı 
olmayan 

Temiz, saf 

Sıvı Basıncı Alçak ve yüksek Orta Küçükten büyüğe 

Debi Aralığı Küçükten büyüğe Küçük  

Manometrik 
yüksekliğin 
arttırılması için güç 
girişi 

Azaltılmalı Önemsiz Azaltılmalı Önemsiz 

Özgül hıza bağlı Artar Artar Artar 
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10.1.7.1. Santrifüj Pompalar 

Santrifüj pompaların sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır; 

1- Enerji değişiminin tipine göre: 

 a) Salyangozlu pompalar. 

 b) Yayıcılı, türbin tipi pompalar. 

2- Kademe sayısına göre: 

 a) Tek kademeli pompalar. 

 b) Çok kademeli pompalar. 

3- Çark tipine göre: 

 a) Tek veya çift girişli pompalar. 

 b) Açık, yarıaçık veya kapalı çarklı pompalar. 

 c) Kanatları tek veya çift eğrili olan pompalar. 

4- Dönme eksenine göre: 

 a) Yatay eksenli pompalar. 

 b) Düşey eksenli pompalar. 

 c) Yatık eksenli pompalar. 

5- Gövde şekline göre: 

 a) Gövdesi yekpare veya parçalı olan pompalar. 

 b) Giriş ve çıkış kısımlarının durumuna göre adlandırılmış pompalar. 

6- Tahrik motoruna göre: 

 a) Direkt bağlı (kavramalı) pompalar. 

 b) Dişli mekanizmasıyla tahrik edilen pompalar. 

 c) Zincir veya kayış ile tahrik edilen pompalar. 

Yukarıdaki sınıflandırmalardan başka çalışma sahası, konstrüksiyon özelliği ve dönüş 

özelliklerine göre de sınıflandırmalar yapılmaktadır. 

Bu pompalar özellikle madenlerde çok kullanılır. Bu nedenle maden pompaları olarak da 

isimlendirilirler. Normal olarak 18,9 lt/dak ile 1893 lt/dk arasında değişen debilere ve 76,2 

m’ye kadar tek parça basma yüksekliğine sahiptir. Nisbeten ucuz, güvenilir ve sessizdirler. 

Konstrüksiyon olarak derli-toplu ve basittirler. 

Santrifüj pompa, sıvının basılması için santrifüj kuvvetten istifade eden pompa tipidir. Çarkın 

orta tarafından gelen sıvı çark kanatları tarafından yakalanır ve çark kanatlarının dönme 

hareketine iştirak ettirilerek yüksek bir hız elde edecek şekilde ivmelendirilir (Şekil 10.38). 
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Sonra santrifüj kuvvetin tesiri ile bir dairesel kanal veya salyangoz içerisine aktarılarak 

pompanın basma ağzına sevk edilir. 

 

Şekil 10.38. Bir santrifüj pompanın çalışma prensibi 

10.1.7.1.1. Santrifüj Pompa Elemanları 

Genel olarak bir salyangozlu santrifüj pompa iki ana kısımdan oluşur. 

 Dönen kısımlar (mil, çark) 

 Sabit kısımlar (salyangoz, salmastra, vs.) 

Dönen kısımlar, enerji kaynağını oluşturan tahrik motorundan bir mil vasıtasıyla gelen 

enerjiyi, milin üzerine monte edilmiş durumda ve mil ile birlikte dönen çark yardımıyla 

pompa içinden geçen sıvıya aktarılır. 

Sabit kısımlar, dönen kısımları muhafaza ederek sıvının çarka sevk edilmesini ve çarktan 

sıvının toplanmasını, basma borusuna geçmesini sağlar (Şekil 10.39-Şekil 10.40). 
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Şekil 10.39. Tek kademeli pompa ve boyutları (Sumak pompa) 
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Şekil 10.40. Salyangozlu santrifüj pompa kesit ve elemanları 

10.1.7.1.1.1. Çark 

Pompanın mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren elemanıdır. Genellikle dökme demir 

ve bronzdan yapılır. Manometrik yükseklikleri büyük olan pompaların çarkları dökme 

çelikten yapılır. Çark kanatlarının fazla olması halinde sirkülasyon azalır. Verim büyür ve 

manometrik yükseklik artar. Buna karşılık geçiş kesiti daralır. Bunun optimum bir noktası 

vardır. Ayrıca kanat kalınlığını küçültmek de çok faydalıdır. 

Üç çeşit çark tipi vardır. Bunlar (Şekil 10.41); 

 Açık çarklar, iri ve katı maddeler içeren akışkanların pompalanmasında kullanılmaktadır. 

Muhafaza parçaları yoktur. 

 Yarı açık çarkların arka muhafazaları vardır. Yarı açık çarklar en çok, orta büyüklükteki 

katı maddeler içeren akışkanların pompalanmasında kullanılmaktadır. Hem açık çarklar 

hem de yarı açık çarklar yüksek debili, düşük basınçlı uygulamalarda kullanılırlar. 

 Kapalı çarklar çok az katı madde içeren veya hiç içermeyen akışkanların basılmasında 

kullanılırlar. 
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Şekil 10.41. Çark şekilleri 

10.1.7.1.1.2. Difüzör 

Bu eleman, çarktan büyük bir hızla çıkan sıvının kinetik enerjisinin bir kısmını basınç 

enerjisine çevirmek amacıyla, bazen çark ile salyangoz arasına yerleştirilir. Bu halkanın 

içinde akışkanın yönünü değiştirecek şekilde kanatlar vardır. Fakat bu eleman maliyeti 

yükselttiği için ancak yüksek güçlerde kullanılır. Çok kademeli pompalarda difüzör kullanma 

zorunluluğu vardır. 

10.1.7.1.1.3. Salyangoz 

Salyangoz, çarktan çıkan suyu toplayıp çıkış borusuna sevk eder ve difüzörsüz pompalarda 

suyun yönlendirilmesini de sağlar. Kesiti dairesel, dikdörtgen veya üçgen olabilir. Genellikle 

dökme demirden yapılır. 

10.1.7.1.1.4. Salmastra 

Salmastra, pompa milinin sebep olacağı kaçakları azaltmak amacıyla yataklardan önce gövde 

ile mil arasına yerleştirilir. Salmastranın görevi içten dışa doğru su sızmasını önlemektir. 

Fakat yatakların yağlanması için az miktarda su sızıntısına müsaade edilir. Aksi halde 

boşluğun olmaması nedeniyle ısınan salmastralar yanar ve mil sarar. 

Salmastranın ortasına yerleştirilen fener halkası yardımıyla (Şekil 10.42) basınçlı su verilir ve 

böylece pompa içinden dışarı kaçaklar engellenir. Salmastralara yüksek basınçlı suyun 
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uygulanmaması gerekir. Bunun için çok kademeli pompalarda salmastralardan önce basınç 

düşürücü labirentler yerleştirilir. Salmastralar don yağı veya grafit emdirilmiş pamuk 

ipliğinden yapılırlar. Günümüzde mekanik salmastralar etkin kullanılmaktadır (Şekil 10.43). 

                    

Şekil 10.42. Fener halkalı salmastra            Şekil 10.43. Mekanik salmastra 

(A: Yumuşak Salmastra B: Fener Halkası) 

10.1.7.1.1.5. Aşındırma Çemberi 

Bir pompanın düzgün olarak çalışabilmesi için yüksek basınç ile düşük basınç bölgeleri 

arasında fiziki bir ayrım bulunmalıdır. Aksi takdirde, akışkan yüksek basınç bölgesinden 

düşük basınç bölgesine sadece devirdaim yapar ve yeniden pompalanır. Her ne kadar çark 

yüksek ve düşük basınç bölgelerini ayırıyorsa da, çarkla pompa gövdesi arasında az bir 

çalışma boşluğu mevcuttur. Bu boşluk küçük olmasına rağmen bir miktar akışkan yine de 

sızmaktadır. 

Bu akışkan kaçağı olduğu takdirde, bir miktar katı madde de kaçar. Bu katı maddeler pompa 

çarkının ve gövdesinin aşınmasına neden olabilir. Aşınma halkaları çarkın ve gövdenin hasar 

görmesini engeller. Bunlar genellikle çark ve gövdenin malzemesiyle aynı malzemeden imal 

edilerek hem ön hem de arkada olmak üzere gövde üzerine veya çarkın kenarları üzerine 

monte edilebilir. Bazı tipik düzenlemeler Şekil 10.44’de gösterilmiştir. 

Şayet hem gövdede hem de çarkta aşınma halkaları varsa, çarkı yenilemek zorunda kalmadan 

her iki halkayı da değiştirebilirsiniz. Şayet aşınma halkaları yalnız gövde üzerinde 

kullanılmışsa, halkalarla birlikte çarkı da aynı anda yenilemelisiniz. 

Eğer pompaların aşınma halkaları yoksa aşınmış parçalar yenisi ile değiştirilmeli yada 

onarılmalıdır. Bazı küçük pompalarda parça yenilenmesi oldukça ucuzdur. Büyük pompalarda 

ise aşınma halkalarının bedeli, aşınmış parçaların yenileme bedelinden çok daha azdır. 
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Şekil 10.44. Aşındırma çemberleri 

10.1.7.1.1.6. Miller, Yataklar ve Bilezikler 

Pompa milleri normal olarak paslanmaz çelikten yada diğer korozyona dayanıklı 

malzemelerden yapılır. Her ne kadar korozyona dayanıklı malzemeler dayanıklı ise de, daha 

yüksek ilk yatırımına rağmen yüksek kalite bir mili monte etmek çoğu kez doğru bir 

yaklaşımdır. 

Mil yataklama elemanları burçlu tip kaymalı yatak, tek-sıra yada çift-sıra bilyalı yada 

makaralı yatak tipinde olabilir. Ayrıca, bazı pompalarda, yüksek eksenel yükleri karşılamak 

üzere özel eksenel yataklar kullanılır. Eksenel yataklar normal olarak yüksek basınç ve 

debileri olan çok kademeli pompalarda kullanılır. Az beygir gücü ile çalışan pompalarda çark 

ile mil genellikle motor yataklarına yüklenir. Bu gibi hallerde bütün radyal ve eksenel yük 

motor rulmanları tarafından karşılanmalıdır. 

Büyük pompalarda motorlar çoğu kez pompa miline birleştirilmiştir. Mil, tasarıma bağlı 

olarak, bir yada iki yatakla bağımsız olarak desteklenmiştir. Sıvı yağ ile yağlanan rulmanlar 

genellikle ayrı bir yağ haznesi ile donatılmışlardır. Bazı pompa imalatçıları gres gerektiren 

rulmanlar kullanmaktadır. 

Mil bilezikleri, pompa şaftı üzerine, şaftın salmastra kutusundan geçtikleri noktalara 

yerleştirilmiştir. Bilezikler, mili salmastra yada sızdırmazlık elemanlarının sebep olduğu 

aşınmadan korur. 

Mil bilezikleri çoğu kez yüksek karbon çeliğinden, paslanmaz çelikten yada pirinç 

malzemeden yapılır. Paslanmaz çelik en pahalı olanıdır, fakat diğer tiplerden daha uzun 

ömürlü olur. Pirinç malzeme en kısa ömürlü olanıdır, fakat yenilenmesi diğerlerinden daha 

kolaydır. Yüksek karbon çeliği, üç tipten sökülmesi en zor olanıdır ve diğer ikisinin ömürleri 

arasında bir öneme sahiptir. 

Bir mil bileziği, mille birlikte dönmesini sağlamak için üzerine monte edildiği mile sıkıca 

bağlanmalıdır. Aynı zamanda, mille bilezik arasından sızmaları önlemek üzere bilezik yeterli 
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derecede sıkı geçmelidir. Bazı bilezikler milin üzerine diş çekilerek takılır. Diğerleri, çarkın, 

milin üzerinde kendi kendine dönmesini engellemek için kullanılan kamadan istifade edilerek 

mile kamalanır. 

10.1.7.1.1.7. Santrifüj Pompa Karakteristik Eğrileri 

Santrifüj pompaların debi, manometrik basma yüksekliği, verim, devir sayısı ve çektiği güç 

şeklindeki çeşitli karakteristik değerlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilere 

karakteristiktik eğriler denir. 

Şekil 10.45’de santrifüj pompalarda manometrik yüksekliğin (Hm), gücün (Ne), verimin (ng) 

debiye (Q) değişimi verilmiştir. 

Eğrilerden görüldüğü gibi, debi arttıkça güç de artmakta, manometrik yükseklik azalmaktadır. 

Verim ise belirli bir optimum değerden sonra azalmaktadır. A ve B noktaları pompanın 

optimal çalışma sınırlarını göstermektedir. 

 

Şekil 10.45. Santrifüj pompaların karakteristik eğrileri 

10.1.7.1.2. Çok Kademeli Pompalar 

Manometrik yükseklik 50-60 m üzerine çıkınca tek kademeli pompa ile suyun atımı zordur. 

Çark çapını büyüterek bu değerleri de aşmak olanaklı ise de bu durumda özgül hızın çok 

küçülmesi çark kanal kesitlerinin çok daralmasına ve verimin anormal düşmesine neden olur. 

Bu nedenle, hidrolik olarak, seri halde bağlı ve aynı mil üzerine tespit edilmiş çarklardan 

oluşan kademeli pompalar yapılır (Şekil 10.46). 

Birinci kademenin bastığı su bir difüzörden geçtikten sonra dönüş difüzörü yolu ile ikinci 

kademenin girişine verilir. İkinci kademenin çarkını geçen su yine ikinci kademe 
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difüzöründen ve dönüş kanalından geçerek üçüncü kademe emmesine verilir ve böylece 

devam eder. Her kademenin girişinde suyun enerjisi bir önceki kademenin çıkış enerjisine eşit 

olduğu için pompanın manometrik yüksekliği kademelerin manometrik yüksekliklerinin 

toplamına eşittir. 

Bugün kademe sayısı 12-14’e kadar çıkan pompalar vardır. Özellikle madencilikte su basma 

işlerinde kademeli pompalar çok geniş ölçüde kullanılmaktadır. 

10.1.7.2. Eksenel Pompalar 

Özgül hız büyüyünce santrifüj pompanın çark formu değişmekte ve akışın yönü radyal halden 

eksenel hale kaymaktadır. Gerçekten çok büyük debiler için en uygun çözüm pompanın akış 

kesitini büyütmektir. Ayrıca manometrik yüksekliğin büyük olması da istenmediğine göre 

helisel çark (Eksenel akışlı çark) en uygun çözüm olmaktadır. Bu pompalarda suyun çarkı 

geçmesi sırasında sürtünme kayıplarını azaltmak daha büyük önem kazandığı için uskur 

türbinlerinde olduğu gibi burada da çark açık tipte yapılır. Yani burada çark kanatlarını dıştan 

kavrayan bir çember yoktur. 
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Şekil 10.46. Çok kademeli santrifüj pompa (Sumak pompa) 

 

Eksenel bir akışla (dönmesiz olarak) emilen su, çark içinden geçerken bir taraftan Hm 

manometrik yüksekliğini kazanır, diğer taraftan buna karşılık dönme hızı bileşeni yüklenmek 

zorundadır. Çarktan çıkan suyun teğetsel hız bileşenini yok etmek, yani başka bir deyişle akışı 

tekrar tam eksenel hale getirmek için çıkış kısmına sabit doğrultuculu kanatlar ilave edilir. Bu 

organ bir bakıma kanatlı difüzörden başka bir şey değildir. Çünkü teğetsel bileşen yok 

edildiğinden toplam hız vektörünün şiddeti artmıştır (Şekil 10.47). 
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Karakteristik eğrilerden görüldüğü gibi debi (Q) arttıkça, manometrik yükseklik (Hm) ve 

çekilen güç (Ne) azalmaktadır. Verim (g) ise debinin artmasıyla belli bir noktaya kadar 

artmakta, ondan sonra azalma göstermektedir. Bu nokta pompanın çalışması için en uygun 

noktadır (Şekil 10.48). 

 

Şekil 10.47. Eksenel bir pompa elemanlarının perspektif görünüşü 

 

 

Şekil 10.48.Eksenel akışlı pompaların karakteristik eğrileri 

10.1.7.3. Pistonlu Pompalar 

Bu tip pompalarda, bir silindir içerisindeki pistonun ileri geri hareketiyle, sıvıya basınç 

uygulayarak iletimi sağlanmaktadır. Bu tip pompalar kesikli olarak çalışırlar. Bu pompaların 

çok değişik dizaynları vardır. Hepsi pistonlu pompa olarak isimlendirilir. Bu pompaların 

madencilikte kullanımı azdır. Günümüzde madencilikte su atımından çok tam mekanize 

üretim sistemlerinde 3200 bar gibi yüksek basınç sağlamak için kullanılmaktadır (Şekil 

10.49). 
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Klasik bir pistonlu pompa, bir krank-biyel mekanizması yardımıyla gidip gelme hareketleri 

yapan bir piston ile bir emme bir basma sübapından oluşur. Pistonun aşağı doğru hareketi 

sırasında emme supabı açılır ve silindir sıvıyla dolar. Basma stokunda emme supabı kapanır, 

basma supabı açılır ve sıvı basma borusuna gönderilir. Her devir bir gidip gelme hareketine 

tekabül ettiğinden her devirde basılan akışkan miktarı pistonun taradığı hacim kadardır. Buna 

göre tek etkili ve tek pistonlu bir pompanın ortalama debisi ( piston kesit alanını, n 

dakikadaki devir sayısını, 2r stroku göstermek üzere), 

 𝑟𝑡 = 6 ∙ ∙ Ω 

olur. supabları açılıp kapanması çok az da olsa zaman azaldığından bir kaçak olacaktır. Kaçak 

verimi de hesaba katılırsa 

 𝑟𝑡 = 6 ∙ ∙ Ω ∙ ηk 

 

 

Şekil 10.49.pistonlu pompa (Uraca) 

10.1.7.4. Rotatif Pompalar 

Rotatif pompalar gemi yakıt servisinde yüksek viskoziteli akışkanların pompalanmasında, 

hidrolik güç işletimi uygulamalarında ve ham petrolle kimyasal maddelerin işletmesinde geniş 

çapta kullanılır. Rotatif pompalar 3,8 lt/dk dan az 18925 lt/d’an fazla debileri 700 kg/cm’ye 

kadar basınçlarda basabilirler. 
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Rotatif pompalar bir bölüm akışkanı bir yada daha fazla hareketli elemanla sabit bir gövde 

arasına hapsedilerek akışkanı pompa girişinden pompa çıkışına ileten pozitif yer değiştirmeli 

makinelerdir. 

Santrifüj pompaların tersine bu pompalar çoğu kez kendinden emişlidir ve debileri basınç 

değişiminden etkilenmez. Bunlar pistonlu pompalardan çok daha yüksek hızlarda çalışır ve 

hemen bütün aşındırıcı olmayan akışkanların pompalanması için elverişlidir. 

10.1.7.4.1. Dişli Pompalar 

Basit bir dişli pompa iki alın dişlisinden oluşur. Bu dişlilerden biri çevrilince diğeri de aksi 

yönde döner ve Şekil 10.50’de görüldüğü gibi sıvıyı A emme kanalından B basma kanalına 

basar. Burada her iki diş arasında kalan boşluk (Şekilde  ile gösterilmiştir.) emme tarafında 

dolar ve basma tarafında boşalır. Yani başka bir sözle emme kısmından doldurulan hacimler 

zorlu olarak basma kısmına verilirler. Bu suretle Volümetrik bir pompalama işlemi başarılmış 

olur. 

 

Şekil 10.50. Dişli pompa 

10.1.7.4.2. Paletli Pompalar 

Bu bir eksantrik pompadır. Şekil 10.51’de görüldüğü gibi silindirik bir rotor üzerine açılmış 

yarıklara paletler yerleştirilmiştir. Paletlerin diplerine konmuş olan yaylar paletleri çevreye 

doğru iterler. Rotor çevrilince emme tarafından alınan hacim basma tarafına doğru basılır. 

Paletlerin dış kısımları sürekli olarak O merkezli silindir ile temasta kalır. Palet adedi en az 

ikiye kadar indirilebilir. Basma yüksekliği artığı zaman palet adedini arttırmakta yarar vardır. 
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Şekil 10.51. Paletli pompa çeşitleri 

 

10.1.7.4.3. Vidalı Pompalar 

Vidalı pompalar, bir gövde içine sıkıca yerleştirilmiş olarak çalışan bir iki veya üç vida rotora 

sahiptir. Pompalama akışkan vida dişleri arasında veya vidayla gövde arasında vidaların 

eksenleri doğrultusunda akan vidalı pompalar her viskoziteli sıvıları iletebilir ve yüksek 

hızlarda çalıştırılabilir (Şekil 10.52). 

   

Şekil 10.52. Vidalı pompa 

10.1.7.5. Derin Kuyu Pompaları 

Bu pompalarda, pompanın kendisi su içinde çalışırken tahrik motoru su üzerinde çalışır (Şekil 

10.53). Pompaya güç iletimi uzun bir mil yardımıyla yapılır. Bu milin uzunluğu bazen 60-70 

m yi bulur. Mil 1,5-2 m aralıklarla yataklanmalıdır. Sıvının aşındırıcı olmaması durumunda 

yataklar sert plastikten yapılır. Tersi durumda yataklar korunur ve yağlanarak bronzdan 

yapılırlar. Bu pompalarda milin uzun olması nedeniyle, devir sayısı büyük değildir. 

Düşey milli, difüzörlü tek veya çok kademeli ve çark elemanları basma borusuna asılı 

santrifüj pompalardır (Şekil 10.53). Basma borusunun uzunluğu mevzuu bahis tesisatın 

ihtiyacına göre tayin edilir. Sığ kuyular veya su birikintilerinde kullanılan pompalarda olduğu 
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gibi B pompa gövdesi doğrudan doğruya pompa çıkış ağzına bağlanabilir. Bu takdirde basma 

borusu kullanılması da mümkündür. 

Yatak gres ile yağlanabileceği gibi basılmakta olan sıvı da yağlama vazifesi görebilir. 

Şekil 10.53’de V ile gösterilmiş olan dağıtıcı kanatlarıyla gövde kısmına dağıtıcı ara kanatları 

denir. Dağıtıcı ara kanatlarının vazifesi bir kademenin çıkışındaki sıvıyı müteakip kademenin 

girişine sevk etmektir. Her dağıtıcı ara kanat kısmı pompa milini destekleyecek yataklar ihtiva 

eder. Bu yataklar pompanın basmakta olduğu sıvı ile yağlanırlar. 

Basma kolonları geçme veya flanşlı olarak bağlanırlar. Vazifesi, pompa kısmını tahrik 

kısmına bağlamaktır ve aynı zamanda bu aradaki basma borusu vazifesini de görür. Genellikle 

3 metrelik parçalar halinde imal edilir. Mil de 3 metrelik kısımların birbirine vidalanması 

suretiyle teşekkül eder ve bu suretle çalışma esnasında bağlantının kopma suretiyle ortadan 

kalkması ihtimali kalmaz.  

Şekil 3.53’deki açık mil konstrüksiyonda R ile gösterilmiş olan yatak destekleri genellikle her 

basma kolonunun nihayetine yerleştirilmiştir. Sonuçta basma kolonları 3 er metrelik parçalar 

halinde ise mil yatakları arasında mesafeler de 3’er metre olacaktır. Derin kuyu pompanın 

temel seviyesinin üst tarafında kalan kısım tahrik topluluğudur. 

Suyun beraberinde sürükleyebileceği ağaç kökü ve benzeri sair büyük parçaların pompaya 

girmesine engel olmak maksadıyla kuyularda konik tip emme süzgeci (E) veya sığ sular için 

sepet şeklinde süzgeçler kullanılır. 

Derin kuyu su pompaları esas itibariyle kuyu içindeki tesislerde kullanılmak üzere çizilmiş 

bulunduklarından boyutları da içine yerleştirilecekleri kuyu gövdesi göz önünde 

bulundurularak ifade edilir. Örneğin 6 inç’lik bir derin kuyu pompasının dış çapı yaklaşık 5 

1/2 inç’tir 6 inç’lik veya daha büyük çaplı kuyu içine yerleştirilebilir. 
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Şekil 10.53. Derin kuyu pompası 
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10.1.7.6. Dalgıç Pompalar 

Bu pompalarda çark ve diğer difüzör, konstrüksiyonları bakımından yukarıda anlatılanlara 

benzerler. Yalnız burada motor ile pompa bir blok oluşturur ve her ikisi birden kısmen veya 

tamamen suya gömülü olarak çalışır. Bu suretle transmisyon mili ortadan kalkar. Kuyu dışına 

bir elektrik kablosu ile bir basma borusu çıkarılır. Basma borusu aynı zamanda pompayı 

taşımaya yarar. 

Dalgıç pompalarında iki tipi vardır. Birinci tipte (yaş tip) motor alttadır. Tamamen su içinde 

çalışır. Emiş motor ile pompa arasındaki süzgeçle çevrelenmiş bir hücreden yapılır. Daha çok 

rastlanan tip bu tiptir (Şekil 10.54). 

Motor iki radyal, bir eksenel yatak taşır. Motorun içi temiz su yağ yada su-yağ karışımı ile 

doldurulur ve doldurma kapağı kapanır. Stator sargıları, sudan etkilenmeyecek bir malzeme 

ile kaplanır. Rotor dönerken su sargılar arasında sirküle ederek motoru soğutur. Çalışma ve 

durma esnasında motor, ısınıp soğuduğu için ya hacim genişlemesini kompoze edecek 

diyafram kullanılır veya motorun içine su girip çıkmasına müsaade edilir. Bu sonuncu halde 

kumlu suyun girmesini önlemek için seramik bir filtre kullanılır. 

 

 

Şekil 10.54. Dalgıç pompa 
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Dalgıç pompaların diğer tipi “kuru motorlu tip” olarak bilinir. Burada pompa altta ve motor 

üsttedir. Alttan eksenel doğrultuda emilen su pompayı geçtikten sonra motorun etrafında 

bulunan, tamamıyla su sızdırmaz bir zarfın içinde dolaşarak basma borusuna gider. Motor ile 

pompa arasında bir hava hücresi vardır. Motorun rotorunun tümü hava içinde döner (Şekil 

10.55). Bu ikinci tipte pompanın kaplandığı hacim motorun etrafında bulunan su zarfı 

nedeniyle birinciye oranla daha büyüktür. 

 

 

Şekil 10.55. Dalgıç pompa 
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10.1.7.7. Mamut Pompalar 

Bu pompaların ana prensibi, suyun içerisini hava kabarcıkları ile doldurarak yoğunluğu 

düşürmek ve böylece yukarıya doğru hareketini sağlamaktır. Bu tip pompalar özellikle kirli ve 

şlamlı suların atımında kullanılır. Çok su çektikleri için bu ismi almışlardır. Şekil 10.56’da bir 

mamut pompa görülmektedir. 

Burada t’nin en azından 1 m olması gerekir. Şekil 10.56’ya göre denge konumuna karşılık 

gelen bağıntı yazılacak olursa; 

 𝐴 + 𝐻 + ∙ 𝛾 = 𝐴 + ∙ 𝜌    : Suyun yoğunluğu 

          : Hava + su karışımının yoğunluğu 

Bu bağıntıda    A = A
1
    alınırsa,   


 ) - ( . T

H     elde edilir 

Bu bağıntıdan da görüldüğü gibi H sevk yüksekliği; dalma derinliğine, su + hava karışımı 

oranına, her m3
 su sevki için harcanan hava miktarına ve sevk borusundaki hıza bağlıdır (Boru 

içindeki sürtünme kayıpları katlanabilir bir sınır altında tutmak için, sevk borusundaki su 

hızının 2 m/sn’yi geçmesi gerekir).  

 

Şekil 3.56. Mamut pompa 

Genellikle T/4 = 0,3 veya daha büyük seçilir. Bununla beraber daha küçük oranlarda da (T/4 

= 0,1 gibi) sevk yapılabilmiştir. Böyle bir T/4 değeri ile 210 m yüksekliğe 2 m3
/dak su 

basılmıştır. Fakat bu durumda hava sarfiyatı çok fazla olur ve ekonomik olmaktan çıkabilir. 
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10.1.7.8. Pompaların Karşılaştırılması 

Dalgıç pompa ile derin kuyu pompası arasındaki ana fark özgül hızlarının farklı oluşudur. Her 

hangi bir kesin değer tespiti mümkün olmamakla beraber derin kuyu pompaları orta özgül 

hızlı pompalar grubundadır. Dalgıç pompalar ise yüksek özgül hızlı pompalar arasına girerler. 

Eşit su miktarı ve eşit devir adedi için kademe başına isabet eden manometrik basma 

yükseklikleri bu değerlere karşılık gelen derin kuyu pompasına nispetle daha ufaktır. Derin 

kuyu pompasının bir tek kademesinin basma yüksekliğine erişmek için iki ve bazen de üç 

kademeli bir dalgıç pompaya ihtiyaç vardır. 

Santrifüj pompalar ile pistonlu pompalar arasındaki önemli farkları aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz; 

a) Santrifüj pompalarda akım süreklidir. Debi ve basınç periyodik olarak değişmez. 

b) Pistonlu pompalarda olduğu gibi santrifüj pompalarda, emme ve basma valfleri ile hareket 

eden bir piston olmadığı için santrifüj pompalarda çalışma güvence içine alınmıştır. 

c) Santrifüj pompalar, yüksek devirde çalışırlar ve bu nedenle yüksek devirli elektrik 

motorları, içten yanmalı motorlar ve buhar türbinleri ile akuple etmek mümkündür. 

d) Santrifüj pompalar, pistonlu pompalardan daha az yer işgal ederler, (devirleri yüksek 

olduğundan) imalatları kolaydır, hafif olduklarından montajları da pistonlu pompalarınkinden 

daha kolaydır. 

e) Santrifüj pompaların fiyatları ucuzdur ve bakımları kolay ve az masrafla olur. 

f) Pistonlu pompalarda olduğu gibi santrifüj pompalarda ayrıca bir yağlama sistemine ihtiyaç 

yoktur. Basılan akışkan santrifüj pompalarda yağlamayı temin eder. 

g) Santrifüj pompalar değişik debilerde çalıştırılabilirler. Çoğu kez debi sıfır olduğu 

durumlarda, (yani basma borusundaki sevk vanası tamamen kapalı olduğu zaman bile) 

çalıştırılmaları mümkündür. 

Santrifüj pompaların olumsuz yanları da vardır. Örneğin, düşük debilerde ve yüksek 

basınçlarda verimleri düşüktür. 

Düşük debili santrifüj pompaların bastıkları akışkan içinde küçük zerreler halinde olsa bile 

katı maddeler pasajları tıkayabileceklerinden, filtre kullanılarak tamamen temizlenmelidirler. 

Kendinden emişli olmayan santrifüj pompalar, ilk çalışma zamanında pompa emiş borusu içi 

akışkanla doldurularak, ancak çalıştırılırlar. Bu nedenle, klapelerin açılması ve pompa 
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içindeki havanın boşaltılması oldukça zaman alıca bir dezavantaj sayılır. Santrifüj pompalar 

çalışırken, herhangi bir şekilde dışarıdan hava pompa içine girebiliyorsa pompa hemen 

çalışmaz hele gelir. Yani basma işlemi tamamen durur. 

Santrifüj pompa kendinden emişli değilse, ancak içindeki havanın çıkarılması sonunda, 

çalışmaya tekrar başlanabilir. Rejeneratij pompaların verimleri düşüktür (%30-40). Bu 

pompaların çalışma toleransları küçük olduğundan merkezkaç pompalara göre daha iyi bir 

işçilik isterler, ömürleri azdır, bakım masrafları büyüktür. Özgül hızları, santrifüj pompaların 

çalışma alanının bir hayli altındadır (ns= 20-30). 

10.1.7.9. Pompa Seçimi 

Pompa seçimi sırasında esas olarak şu özelliklere dikkat etmek gerekir. 

1) Pompa ve borulamanın kaba projesi yapılır. Burada tüm borular, fittingler, valfler, 

ekipmanlar ve sistemdeki diğer üniteler gösterilir. Projede tüm boyutları belirtilir. 

2) Debi tespit edilmelidir. Debi miktarının tespitinde çalışma koşulları göz önüne alınmalıdır. 

3) Toplam manometrik yükseklik hesaplanmalıdır. Bu Bernoulli bağıntısı yardımıyla 

hesaplanır. 

4) Sıvının özellikleri tespit edilmelidir. Sıvının viskozitesi, aşındırma durumu, yoğunluğu çok 

iyi bir şekilde incelenmelidir. 

5) Pompa sınıf ve tipi seçilmelidir. 

10.1.7.10. Pompaların Birlikte Çalışmaları 

Pompalar birlikte çalışırken seri veya paralel olarak bağlanırlar. Bir pompanın debisi yeterli 

değilse, birden fazla pompa paralel olarak aynı basma borusuna birlikte basarlar, böylece 

toplam debi her iki pompanın debisinin toplamıyla saptanır. İstenen basma yüksekliği içinde, 

pompaların basma yükseklikleri toplanarak tüm basma yüksekliği elde edilir. 

10.1.7.10.1. Aynı Karakteristikteki İki veya Daha Fazla Pompanın Paralel Çalışması 

Paralel çalışma halinde, her pompanın debisi apsis ekseni üzerinde olmak üzere toplanır. 

Pompalar aynı kanalizasyona basacakları için basma yükseklikleri aynı kalır. Örneğin Şekil 

10.57’deki gibi aynı karakteristikteki iki pompa H = f1 (Q) karakteristik eğrisi ile gösterilirse, 

paralel çalışma noktaları her ikisi için de ÇN noktasıdır. 
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Şekil 10.57. Aynı karakteristikteki iki pompanın paralel çalışması 

 

Bir pompanın debisi (Q1), aynı iki pompa birlikte çalışma halinde Q1+Q2=2Q1 olacağı ve 

bunlara ait QC1 ve QC2 çalışma debileri Şekil 10.57’de açıklanmıştır. Q2: İkinci pompa debisi, 

birinci pompa debisine eşit olduğundan apsisler toplanmıştır. Pompaların birisi çalışırken, 

bastığı debi her iki pompa paralel çalışırken bastığı debiden küçüktür. 

Ancak QC2<2QC1 olacak şekilde, paralel basmada debi artacaktır. Bunun nedeni, her iki 

pompa aynı kanalizasyona beraber basarken tesisin yük kayıpları da debinin karesi ile artacağı 

için, toplam debi azalır. Toplam debiyi kısmak için yalnız pompalardan birinin debisi 

kısılarak ayarlama yapılabilir. 

10.1.7.10.2. Ayrı Karakteristikteki İki Pompanın Paralel Çalışması 

Pompalardan birisinin karakteristiği H = f1(Q) diğerinin karakteristiği de H=f2(Q) ile 

gösterilsin. Bu iki pompanın paralel çalışması halinde müşterek karakteristik eğri H = f3(Q) 

ile Şekil 10.58’de gösterilmiştir. 
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Şekil 10.58. Ayrı karakteristikteki iki pompanın paralel çalışması 
 

Yukarıdaki şekilden görüleceği gibi H1 sabit olup Q1<Q3 ve Q2<Q3 olacağından Q3= (Q1+Q2) 

olacaktır. Q1 ve Q2 debilerindeki verimleri 1 ve 2 ayrı ayrı saptanabilir. Her iki pompanın 

karakteristiği başka olacağından noktaları boru karakteristik eğrisinin kesişme noktalarında 

bulunur.  

10.1.7.10.3. Pistonlu Pompa ile Santrifüj Pompanın Paralel Çalışması 

Pistonlu pompanın (Q-H) karakteristiğini sabit yükte Qpi=sbt. olarak Şekil 10.59 üzerinde 

ordinat eksenine paralel bir hat olarak gösterelim. 

H = fsa(Q) santrifüj pompa karakteristik eğrisini göstermek üzere, apsisler toplanarak 

müşterek karakteristik eğri H = fc(Q) olarak gösterilir. 

Boru hattındaki tüm debi, pistonlu pompa debisi ile santrifüj pompanın değişebilen 

debilerinin toplamına eşittir. H = fc(Q) eğrisiyle tesisatın karakteristik eğrisinin kesişme 

noktası C2 (paralel) çalışma noktasıdır. C2 noktasından yataya  

 



Temel Madencilik Bilgileri 

825 

 

 

Şekil 10.59. Pistonlu pompa ile santrifüj pompanın paralel çalışması 
 

çizilen paralelin H = fsa(Q) eğrisini kestiği D noktasının apsisi santrifüj pompanın bastığı 
debiyi verir. oC2 - osa = opi olarak gösterilir. 

10.1.7.10.4. Pompaların Seri Bağlanmaları 

H = f(Q) karakteristiğinde aynı iki pompayı seri olarak bağladığımızı düşünelim (Şekil 

10.60). 

H = f(Q) karakteristik eğrisinin her noktasının ordinatı 2 kat arttırılarak önce B noktası C 

noktasına kaydırılıp H = f(Q) eğrisi çizilir. Ancak, her noktada Q=sbt. bir değer için, ordinat 

iki kat arttığından, tesisin karakteristik boru hattı eğrisi ile H = fC(Q) eğrisinin kesiştiği nokta 

D2 ile gösterilir. 

Hp +  Hd = F(Q) eğrisi ile H = f(Q) eğrisinin kesişme noktası D1 de tek pompanın bastığı 

debi Q1 olup müşterek (seri) çalışmada basılan debi Q1 olarak gösterilmiştir. Seri bağlı 

pompalardan geçen debiler aynı olup, basma yüksekliği değişebilir, ancak her iki pompa aynı 

karakteristikte ise o zaman basma yükseklikleri de aynı olacaktır. Tek kademeli pompalar 

nadiren seri bağlanır, kademeli pompalar seri bağlamada daha çok kullanılır. 

Genellikle düşük debileri, çok büyük basma yüksekliğine eriştirmek için, kademeli 

pompalarda bir pompanın kademe sayısı yetersiz olduğu zaman, birden fazla kademeli pompa 

seri olarak bağlanır. 
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Şekil 10.60. Pompaların seri bağlanmaları  

10.1.8. Madenlerde Kullanılan Pompalarda Bulunması Gereken Özellikler 

Madencilikte drenaj işlemlerinde iyi bir kontrol, debinin iki veya üç pompa tarafından 

sağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu durum emniyet açısından da önemlidir. 

Aşındırıcı sıvıların iletiminde çok kademeli santrifüj pompalar uygun değildir. Bu durumda 

tek kademeli pompalar seri bağlanarak manometrik yükseklik arttırılabilir. 

Madenlerde kullanılan pompalar daha fazla aşınmaya maruz kaldıklarından genellikle nikelli 

demirler, manganlı çelik, beyaz demir, iyi kalite gri döküm, dopel ve sentetik plastikten 

yapılırlar. 

Madenlerde kullanılan motorlar yanma odalı motorlar, buhar türbinleri, son günlerde çok 

kullanılan hava motorlarıyla tahrik edilirler. 

Madenlerde kullanılan pompa hızları, sıvı yoğunluğu nedeniyle endüstride kullanılandan daha 

düşük değerdedir. Genel olarak hızları 700-900 devir/dak.’dır. 

10.1.9. Su Atımı ile İlgili Örnek Uygulamalar 

Örnek 1.Açık işletmelerde kuyu ile su atımı 

Bir açık işletme sahasının yandan gelecek suya karşı 0,5 m. yarıçaplı kuyularla korunması 

istenmektedir. Su geçiren formasyonun kalınlığı H=20 m’dir (Şekil 10.61). Formasyonun 

geçirgenlik katsayısı 𝐾 = ∙ −4’tür. Kuyulardaki pompaların iş verimini hesaplayınız. 
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Şekil 10.61. Açık işletmelerde su atımı 

Veriler: 

Formasyon kalınlığı H = 20  m 

Formasyonun geçirgenlik katsayısı 𝐾 = ∙ −4   m/sn 

İstenen seviye düşüklüğü = 𝐻 − ℎ  s = 20 m 

Çözüm: 

Bir kuyunun etki yarıçapı SICHARDT formülüne göre 

 

 R : Kuyunun etki yarıçapı (m) = 𝐻 − ℎ √𝐾 H-h : Seviye Düşümü (m) 
 K: Formasyonun geçirgenlik katsayısı (m/sn) 
 

BUSH formülüne göre ise 

 R: Kuyunun etki yarıçapı (m) = 7 ∙ ∙ √𝐻 ∙ 𝐾 S: Seviye düşümü (m) 
 H: Sulu formasyonun kalınlığı (m) 
 K: Geçirgenlik katsayısı (m/sn) 

SICHARDT formülüne göre hesaplama yapılırsa; = 𝐻 − ℎ √𝐾 = ∙ ∙ √ ∙ −4 

R = 1200 m   bulunur. 

Her bir kuyunun verimini bulabilmek için aşağıdaki formül uygulanırsa, 

Q = 60  . K . 
H h

ln 
R

r

2 2
  

K= 4.10
-4

 m/sn 

H= 20 m 

h= 0 

R= 1200 m 

r= 0.5 m  olarak alınırsa 
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Q = 60 . 3,14 . 4.10
-4

 . 
( ) ( )20 02 2

ln 
1200

0.5

 

Q = 3.8730  m
3
/dak  veya Q = 232.38 m

3
/h    olarak bulunur. 

Kuyular birbirlerini karşılıklı olarak etkilediklerinden yukarıda bulunan miktar, uygulamada 
daha az olacaktır. Bunun için 200 m

3/h lık pompa seçilebilir. Buna göre kuyudan çekilecek su 
miktarı Q = 3.33 m3/dak olacaktır. 

 

Örnek 2. 

Tekne şeklindeki bir formasyonun en derin yerinde bir drenaj tesisinin kurulması 
istenmektedir. Bunun için 12 m

3
/dak kapasiteli 3 adet santrifüj pompa satın alınmıştır. 

Formasyonun en derin noktasının kotu +65 m dir. Buradan emilecek olan su, +108 m 
kotundaki bir kanala verilecektir. Normal su geliri 9-12 m

3
/dak olarak tahmin edilmektedir. 

Pompa borularının toplam uzunluğu 1200 m dir. Çekilecek su miktarı 12 m3
/dak olarak kabul 

edilecektir. Manometrik çekme yüksekliği, gerekli boru çapı ve motorların güçlerini 
hesaplayınız (Borularda 4 adet 90 lik dirsek ve 1 adet vana mevcuttur). 

Veriler: 

Çekilecek su miktarı Q= 12 m
3
/dak  veya  720 m

3
/saat 

Basma yüksekliği hg= (+108) - (+65) = 43 m 

Toplam boru uzunluğu L= 1200 m 

Suyun yoğunluğu = 1000 kg/m
3
 

Pompa verimi ng= 0.75 

İstenenler: 

a) Boru çapı (D) 

b) Manometrik çekme yüksekliği (Hm) 

c) Motor gücü (Nm) 

Çözüm: 

Su hızı (v), akan su miktarına (Q) ve boru kesitine (F) bağlıdır. Borudaki suyun akış hızı v = 2 
m/sn veya v = 120 m/dak olarak kabul edilirse 

a) Boru kesiti 

Q = F . v   F = 
Q

v
        formülünden 

F = 
12

120

m dak

m/ dak

3 /
   = 0.1  m

2 
olarak bulunur. 

F = 
 .D2

4
  D = 

4F


   D 

4 01

314

. .

,
 = 0.36   m 

D = 0.36  m   veya D = 360 mm  olarak bulunur. 
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b) Manometrik yükseklik Hm = hg + hD  dir. 

hD =  v

gD
L

2

2
  

hg= 43 m 

= 0.03  

v= 2 m/sn 

g= 9.81 m/sn
2
 

D= 0.36 m 

L = Toplam boru uzunluğu + vana ve dirseklere ait eşdeğer toplam boru uzunluğu 

Her bir 90 lik dirsek 7.0 m lik, her bir vana 8.0 m lik boru uzunluğunun direncine karşılık 
gelmektedir. Buna göre; 

L = 1200 m + 4 ad. dirsek . 7.0 m + 1 ad. vana . 8.0 m 

L = 1200 m + 28 m + 8 m   L = 1236 m 

Değerler hD formülünde yerine konursa 

hD = 0.03 . 
( .

. . . .

2 1236

2 9 81 0 36

m/ sn) m

m

2

   hD = 20.99 m    21  mSS bulunur 

Hm = hg + hD      idi 

Hm = 43 m + 21 m   Hm = 64  mSS  bulunur. 

c) Motor gücü hesabı 

g

m

n.102

.H . Q 
mN      (kW) dır.  

Q= 0,2 m
3
/sn 

Hm= 64 m 

= 1000 kg/m
3
 

ng= 0,75    olarak alınırsa  

Nm = 
02

102 075

. /

. .

m sn . 64 m . 1000 kg / m3 3

  Nm = 167   kW    (227.5 HP) bulunur 

 

Örnek 3. Desandreden su atımı 

Şekil 3.62 de gösterilen bir maden arama desandresinde yapılan ölçmeler sonucunda 1.5 lt/sn 

lik bir su geliri saptanmıştır. Bu debiyi dışarıya ihraç edecek pompanın motor gücünü 
bulunuz. İlgili veriler şekil üzerinde gösterilmiştir. 



Temel Madencilik Bilgileri 

830 

 

 
Şekil 3.62. Desandredeki Drenaj Sistemi 

Çözüm: 

Genel olarak pompanın motor gücü, 

g

m

n.102

.H . Q 
mN   ile belirlenir. 

Q = 1,5 lt/sn = 0,0015 m
3
/sn 

Burada, 

Nm: Motor gücü (kW) 

Q: Su geliri (m
3
/sn) 

Hm: Toplam manometrik yükseklik (m) 

: Suyun yoğunluğu (kg/m3
) 

g: Genel verim faktörü  

( g: 0,70 kabul edilebilir) 

Hm değeri bir drenaj tesisi için aşağıdaki formülden hesaplanır. 

H = Hm =  h +    
V

g . D
L

2

2
  + ..V

2
/2g 

Burada kullanılan sembollerin anlamları ve proje değerleri şöyledir. 
 h: Su seviyeleri arasındaki geometrik kot farkı 
 h = hy - hs = 330 - 267 = 63 m 

 : Boru sürtünme faktörü, bu değer boru cidar pürüzlülüğüne ve çapına bağlı olarak değişir. 
Proje şartları için  = 0.03 olarak alınabilir. 
V: Ortalama su hızı (m/sn) 
L: Boru uzunluğu (m) 
.V

2
/2g : Vana, klape, dirsek gibi tesisattan ileri gelen lokal yük kayıplarının toplamı (İhmal 

edilebilir). 

Boru çapı D = 0,025 m seçilirse, süreklilik ifadesinden suyun ortalama hızı, 
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Q = F . V = 0.785 D
2
 . V 

V = 1,27 . Q / D
2
 = 1,27 . 0,0015/(0.025)

2
 = 3 m/sn 

Bulunan su hızı terfi sistemleri için genellikle kabul edilen Vmax = 2 m/sn değerinden büyük 
olduğundan boru çapı büyütülmelidir. Suda bulunan sedimanların boruda çökelmemesi için 
de, suyun akış hızı en az Vmin = 0.5 m/sn olmalıdır. 

D = 0,05 m alınırsa,   V = 1,27 . 0,0015/(0.05)
2
 = 0,76  m/sn 

Vmin = 0,5  m/sn  V = 0,76  m/sn  Vmax = 2  m/sn 

olduğundan seçilen çap, hız kontrolü yönünden uygundur. Terfi ve emme borusundan çapı 
birbirine eşit alınacaktır. Şebekenin toplam uzunluğu, 

L = 


 


 
h h

Sin
h

Sin 20

y t

e
330 270

6


175 + 6 =181 m 

İlave boru uzunlukları (desandre başından drenaj kanalına kadar yaklaşık boru uzunluğu 10 m 
alınmıştır) ve lokal kayıplarını da düşünerek (9 m alındı), L   200 m alınabilir. 

Buna göre toplam boru sürtünme kaybı, 

hs      V

g . D
L = 0.03  

0.762 2

2 2 9 81 0 05
200

. . . .
 = 3.50 m olarak hesaplanır. 

Buradan manometrik yükseklik, 

Hm = hs + h = 3.50 + 63  67 m bulunur. 

Pompanın motor gücü ise, 

Nm 1000
7,0102

670015,0





  = 1.4   kW   (1.9  2 HP) olarak bulunur. 

Hesap sonuçlarına göre seçilecek pompaya ait karakteristik değerler şunlardır. 

Debi (Q) = 0.0015  m
3
/sn  veya 5.4 t/h 

Manometrik yükseklik (H) = 67 m 

Motor gücü (nm) = 2 HP 

 

Örnek 4. 

Bir açık işletme biriktirme havuzunda biriken suyun 200 m yüksekliğe 150 m3
/h debiyle 

basılması gerekmektedir. Bu amaçla teknik değerleri  = 0.6, N = 80 HP ve Q = 80 m
3
/h olan 

dört motor-pompa grubu satın alınmıştır. Kurulacak basma hattı ve dirsek kayıpları toplamı 
(Hkayıp) 30 m olduğuna göre suyun atımı için nasıl bir iletim hattı düşünürsünüz. 
Düşündüğünüz pompa bağlantılarını ve erişilebilecek basma yüksekliğini belirtiniz (Suyun 
yoğunluğu 1 ton/m3

 alınız). 

Çözüm: 

 

g

m

n.102

.H . Q 
mN  
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Nm : Pompa gücü (HP) 

 : Suyun yoğunluğu (kg/m3
) 

Q : Debi (m
3
/sn) 

Hm : Manometrik yükseklik (m) 

 : Pompanın verimi Yukarıdaki formülde bilinenler yerine konularak bilinmeyen Hm 

değeri bulunur. 

Hm 
N

Q

m . .

.

75 


   Hm 
sndak/60 1 .dak h/60 1.h/m80.ton/m1

0,675HP80
33


  

Hm 



/snm 80/3600 . kg/m 1000

0,6  75  HP 80
33

 162  m 

Hm = Htop + Hkayıp    Htop = Hm - Hkayıp = 162 - 30 = 132 m 

Bir adet pompanın basma yüksekliği 132 m dir. Bir adet pompanın basma debisi 80 m3
/h veya 

0.022 m
3/sn dir. Bunun yanında basılması gereken su debisi 150 m3

/h veya 0.044 m
3
/sn dir. 

Basma yüksekliği 200 m olduğuna göre bu şartları yerine getirmek için iki paralel pompayı 
seri olarak bağlamak gerekir (Şekil 3.63). 

Bu pompa bağlantı sisteminin basma debisi 0.044 m3/sn ve basma yüksekliği 132+132 = 264 
m dir. Dolayısı ile % 25 emniyet payı ile kullanılabilir. 

 
Şekil 3.63. Pompa bağlantı şekli 

 

Örnek 5. Pompa tesisi boyutlandırılması 

Genel bağıntılar; 

1. Qmin : Saatte minimum su geliri (m
3
/h) 

2. Qmax : Saatteki max. su geliri 

3. hk : Kuyu derinliği 

4. Kuyunun ömrü 
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5. Yeraltı suyunun özellikleri 

6. Hy : Yeryüzü kodu 

7. Ht : Pompa tesisinin kodu 

8. He : Emme yüksekliği 

9. Qp : Pompa kapasitesi 

10. Qm : Pompanın motor gücü 

11. Qo : Saatte ortalama su geliri 

1. Pompa kapasitesinin tayini 

Qp 


 
Qo 24

20
      (m

3
/h) 

Kapasite 24 saatte gelecek suyun 20 saatte atılabileceği hesabına göre yapılmıştır. Bulunan bu 

kapasiteye sahip iki pompa ile maksimum su gelirinin temini kontrol edilir. Yani; 

t =  
Qm 24

2 Qp




      (saat) 

Eğer t < 24 ise seçim uygundur. 

2. Günlük çalışma süresi 

T =  
Qm 24

Qp


      (saat) 

3. Sevk borusu çapı 

ds = 
4 Qp

3600 Cs


 

   Cs: Sevk borusu sevk hızı (1,5-2 m/sn) 

4. Sevk borusu gerçek hızı 

Cs = 
4 Qp

3600 ds

2


 

 

5. Emme borusu çapı 
de = ds + 0.025 

6. Emme borusu sevk hızı 

Ce = 
4 Qp

3600 de

2


 

 

7. Sevk borusundaki basınç kaybı 

Hs = 
C

2 g

s

2


         (Q1 + Q2 + n3Q3 + n4Q4 + Q2) 

Q1 : Hız faktörü (n = 1) 

Q2 : Boru direnci faktörü 

Q3 : Tesisteki dirsek faktörü 
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Q4 : Tesisteki sürgü faktörü 

Q5 : Tek yönlü van faktörü 

n3 : Tesisteki dirsek sayısı 

n4 : Tesisteki sürgü sayısı 

Q2 faktörünün hesaplanması; 

Q2 = 
L

d

s

s

  

ortalama olarak  = 0.03 alınır. Sevk borusu uzunluğu Ls ise;  

Ls = hk + Lt + Lü + La + h1  bağıntısıyla bulunur. 

Lt : Pompa dairesi uzunluğu (m) 

Lü : Pompa dairesi ile kuyu arasındaki boru uzunluğu (m) 

La : Pompa dairesi ile kuyu arasındaki boru uzunluğu (m) 

h1 : Borunun kuyu ağzından yüksekliği (m) 

8. Emme yüksekliği 

He = 6 m olarak alınır. 

9. Emme borusunda olan basınç kaybı 

Hs = 
C

2 g

e

2


           ( Q Q n Q Q1

1

2

1

3

1

3

1

1

1   ) 

Q 1

1 : Hız faktörü (n =1) 

Q 2

1 : Emme borusu direnç faktörü 

Q 3

1 : Tesisteki dirsek faktörü 

Q 4

1 : Emme süzgeci ve emme vanası faktörü 

n 3

1 : Tesisteki dirsek sayısı 

Q 2

1 faktörünün hesaplanması; 

Q 2

1 = 
L

d

e

s

  

Ortalama olarak  = 0.03 alınır. Le ise emme borusu uzunluğudur ve 6-8 m arasıdır. 

10. Toplam atım yüksekliği 

H = Hk + He + h1 + ks + ke 

11. Pompa seçimi 

Elde edilen değerlerden faydalanarak uygun bir pompa seçilir. 

12. Pompa milindeki güç 
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Nmil =
Qp H 

 

3600 102

                        : 0.65-0.88 arasında bir değer alınır. 

13. Pompa motorunun seçimi 

N = 1.1 
Nmil

t
 

t : Motorla pompa arasındaki dişli sisteminin verimi 

14. Yıllık enerji gereksinimi 

Wy = 
Qo H 365 24

n nm

   
  


3600 102

   (kWh/yıl) 

15. Bu hesaplamaların sonucunda pompa dairesinde boyutları tayin edilir ve neticede bir m3
 

su atımının maliyeti hesaplanarak çıkarılan minerallerin her tonuna yüklediği maliyet bulunur. 

Maden işletme tesisimizde katlardan gelen suyun ve sızıntı şeklinde yan duvarlardan gelen 
suyun drenajı yapılacaktır. Bu drenaj işleminde ise 1. katta kurulmuş olan pompadan ve kuyu 

tabanına kurulmuş olan pompadan yararlanılacaktır. Katlardan gelecek suların havuzda 
toplanması için kat galerilerine % 4 eğim verilerek katlar işletmeye açılmıştır. 

İşletmenin kesit görünüşünde olduğu gibi işletme iki kattan oluşmuştur. Kurulan pompaların 
çalışma şeklinden dolayı meydana gelecek dezavantajlar kuyu içinde belli bir mesafe 
süresince çift boru bulundurulması ve ilk yatırımın biraz fazla oluşudur. 

Pompalar emdikleri ve bastıkları suyu kuyu başından 5-6 m mesafedeki drenaj kanallarına 
iletmektedir. Pompaların ilettikleri suya göre kanallar boyutlandırılacaktır. Boru çelik dövme 
demirdir. 

İşletme hakkında veriler (Şekil 10.64) 

1. Birinci kata gelen 

Minimum su geliri  (Qmin = 20 m
3
/h) 

Maksimum su geliri (Qmax = 60 m
3
/h) 

Ortalama su geliri (Qo = 40 m
3
/h) 

Kuyu dibinden gelen 

Minimum su geliri  (Qmin = 50 m
3
/h) 

Maksimum su geliri  (Qmax = 150 m
3
/h) 

Ortalama su geliri (Qo = 100 m
3
/h) 

2. Hk = 200 m  

3. Çalışan kat sayısı 

4. Kuyunun çalışma ömrü 15 yıldır. 

5. Yeraltı suyunun özellikleri normaldir. 

6. Hy = 850 m 

7. Ht = 650 m 
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Kuyu dibi için pompa kapasitesi, 

Kabul: 24 saatte gelen su 20 saatte atılacaktır. 

Qp = 
100 24

20


 = 120 m

3
/h 

t = 
150 24

20 2




 = 15 saat 

15 < 24 olduğundan uygundur. 

Günlük çalışma süresi 

T = 
100 24

120


 = 20 saat 

Sevk borusu çapı 

ds = 
4 120

2 2600


 

 = 0.146 m 

Boru çapı 160 mm seçilir. 

 
Şekil 10.64. Yeraltı ocağı pompa tesisi boyutlandırılması 
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Sevk borusunda gerçek su hızı 

Cs = 
4 120

3600 0162


  .

 = 1.659 = 1.66     m/sn 

Bulunan hız değeri sevk borusu çapı formülünde yerine konarak çapın 160 mm’yi aşmadığı 
kontrol edilir. 

ds = 
4 120

3600 1662


  .

 = 0.12     m 

Emme borusu çapı 
de = 0.16 + 0.025 = 0.185  0.200 mm alınır. 
Emme borusundaki su hızı 

Ce = 
4 120

3600 0 22


  .

 = 1.06     m/sn 

Sevk borusundaki basınç kaybı 
Ls = 270 

Q2 = 
L

d
n =  

270

0.18

s

s

 0 03.  

Ks =    166

2 9 81
1 0 03

270

018
5 0 3 2 0 05 6

2.

.
.

.
. .


 




    









    Ks = 7.7   m 

Emme borusu basınç kaybı 
Le = 6.5 

Q 2

1 = 
6 5

0 25

.

.
0.03 

Ke =  106

2 9 81
1 0 03

65

0 25
1 0 3 8

2.

.
.

.

.
.


 




  









    Ke = 0.6    m 

Emme yüksekliği 
He = 6 m 

Toplam atım yüksekliği 
H = 200 + 6 + 5 + 7.7 + 0.6   H = 220  m 

Pompa milindeki güç 

Nm = 
120 235 1000

3600 102 0 65

 
  .

 = 118     kW 

Pompa motorunun seçimi 

N = 1.1 Nm     N = 1.1  118 = 130 kW 

135 kW gücünde motor seçilmiştir. 
Yıllık enerji gereksinimi 

Wy = 
100 240 365 24 1000

3600 102 0 65 0 9 0 95

   
   . . .

 

Wy = 1030228     kWh/yıl 



Temel Madencilik Bilgileri 

838 

 

Pompa dairesinin boyutları 
Uzunluk 25 m, genişlik 2.5 m ve yükseklik 3.5 m’dir. 

1. kat için 

Qp = 
40 24

15


 = 64   m

3
/h       70     m

3
/h alındı 

Kapasite 24 saatte gelecek suyun 15 saatte atılabileceği kabulüne göre yapıldı. 

t = 
60 24

64


 = 11  saat 

11 < 24 olduğu için seçim uygundur. 
Günlük çalışma süresi 

t = 
40 24

64


 = 15  saat 

Sevk borusu çapı 

ds = 
4 70

3600 15


  .

 = 0.13  m    150  mm seçiyoruz. 

Sevk borusundaki gerçek su hızı 

Cs = 
4 70

3600 0152


  .

 = 1.10     m/sn 

Bulunan bu hız değerini bir önceki çap formülüne koyarsak; 

ds = 
4 70

3600 110


  .

 = 0.14    m      150    mm alabiliriz. 

Emme borusu çapı 
de = 0.15 + 0.025 = 0.175    m   0.190   mm alınır. 
Emme borusundaki su hızı 

Ce = 
4 70

3600 0192


  .

 = 0.69    m/sn 

Sevk borusundaki basınç kaybı 
Ls = 160 

Q2 = 
160

015.
0.03 

Ks =       11

2 9 81
1 32 5 0 3 2 0 05 6

2.

.
. .


         Ks = 2.56  m 

Emme borusu basınç kaybı 
Le = 6.5  

Q 2

1 = 
6 5

019

.

.
0.03 = 1.03 

Ke =     0 69

2 9 81
1 0 3 3 1 0 3 8

2.

.
. .


        Ke = 0.27  m 
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Emme yüksekliği  
He = 6  m 

Toplam atım yüksekliği 
H = 90 + 6 + 5 + 0.27 + 2.56   H = 115  m alınabilir 
Pompa milindeki güç 

Nm = 
70 115 1000

3600 102 0 65

 
  .

 = 34  kW 

Pompa motorunun seçimi 

N = 1.1 Nm    N = 1.1  34 = 37  kW 

40 kW gücünde motor seçilmiştir. 
Yıllık enerji gereksinimi 

Wy = 
40 115 365 24 1000

3600 102 0 65 0 9 0 95

   
   . . .

 

Wy = 197460  kWh/yıl 

Kuyu dibindeki pompanın günlük çalışma süresi 20 saat olduğuna göre 7’şer saatten 3 vardiya 
uygundur. Her vardiyada tek işçi yeterlidir. Birinci kattaki pompanın günlük çalışma süresi 15 
saat olduğuna göre 7.5 saatten 2 vardiya çalışma uygundur. Her vardiyada tek işçi yeterlidir. 

 

3.10. KAYNAKLAR 

1) ALPAN, S., (1970) : “Drenaj”, M.T.A. Yayını, Eğitim Serisi No.6, Ankara. 

2) ARIOĞLU, E., (1983) : “Çözümlü Madencilik Problemleri”, Birsen Kitabevi, Birinci 

Baskı, İstanbul. 

3) DEMİRSOY, M. : “Pompalar” Ders Notları, D. E. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Müh. 

Bölümü, Bornova, İzmir. 

4) D.E.Ü. Müh. Fak. Maden Müh. Bölümü, (1984): “Konya-Beyşehir-Seydişehir Linyit 

Havzası İşletme Avan Projesi”, Bornova, İzmir. 

5) ERGİN, A., (1979) : “Su Makinaları” Ders Notları, İ. T. Ü. Makina Fak. Yayını, Üçüncü 

Baskı, İstanbul. 

6) ERGUVANLI, K., YÜZER, E., (1973) : “Yeraltı Sular Jeolojisi”, İ.T.Ü. Kütüphanesi, 

Sayı 967, İstanbul. 

7) ESKİKAYA, Ş., “Madenlerde Su Atımı” Ders Notları, İ. T. Ü. Maden Fak., İstanbul. 

8) FLETCHER G.D.,(2010) “Kuyu Hidroliği” Çeviri: Ali Faruk ÖZTAN, DSİ, Ankara 

9) FRITZSCHE, H., (1962) : “Bergbaukunde”, Zweiter Band, Springer Verlag, Berlin. 



Temel Madencilik Bilgileri 

840 

 

10)GÖL, M., (1984) : “Açık Ocaklarda Yeraltı Suyu ve Kontrolü” Yıliçi Projesi, D. E. Ü. 

Müh. Fak. Maden Müh. Böl., İzmir. 

11)HAERTIG, H., (1966): “Grundlagen für die Berechnung von Braunkohlentagebauen”, 

Leipzig. 

12)HOEK, E., BRAY,, J.W.; “Kaya Şev Stabilitesi”, Maden Mühendisleri Odası Yayınları, 

Ankara. 

13)KARAKAYA, B., DEMİRPOLAT, E.; “Açık İşletmelerde Drenaj”, D.E.Ü. Mühendislik 

Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Diploma Projesi, Bornova-İzmir. 

14)KÖSE, H., GÜRGEN, S.; “Madenlerde Su Atımı” Ders Notları, D.E.Ü. Müh. Fak. 

Maden Müh. Böl., İzmir. 

15)KRUSEMAN, G.P., RİBBER, M.A., (1982): “Hidrometalurjide Deney Verilerinin 

Analizi ve Değerlendirilmesi”, Çeviren Remzi DİLER, Ders Notu, K.T.Ü., Trabzon. 

16)ORAL, A.; “Yeraltı ve Yerüstü Madenciliğinde Drenaj”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi 

Maden Mühendisliği Bölümü Diploma Projesi, Bornova-İzmir. 

17)ÖCAL, M., (1972): “Açık İşletmeciliğin El Kitabı”, Cilt I Etibank Yayınları, Ankara. 

18)ÖZGÜR, C., (1972): “Su Makinaları Dersleri” İ.T.Ü. Müh.-Mim. Fak. Yayınları Sayı: 90, 

Çağlayan Basımevi, İstanbul. 

19)SÖNMEZ, F., (1980): “Santrifüj Pompalar”, Kipaş Dağıtımcılık, Üçüncü Baskı. 

20)TATAR, Ç., KÖSE, H., GÜRGEN, S. (2013); “Madenlerde Su Atımı ve Pompalar”, 

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, Yayn no:258, ISBN:978-975-441-401-1,İzmir. 

21)UĞUR, S.; “Madenlerde Su Atımı”, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 

Bölümü Diploma Projesi, Bornova-İzmir.  

22)…….(1994), ”Endüstriyel Okullar için Pompalar”, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 

Evren Ofset A.Ş. Web Ofset Tesisleri, Ankara 

23)ISO 10816-3, Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements 

on non-rotating parts. — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and 

nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ 

24)CEN-CR 13931:2000, Rotodynamic pumps — Forces and moments on flanges, 

centrifugal, mixed flow and axial flow pumps — Horizontal shaft and vertical shafts 



Temel Madencilik Bilgileri 

841 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 11 
 
 
 
 
 
 
 

DENİZ MADENCİLİĞİ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yazar: 

 
Yrd. Doç. Dr. Çelik TATAR 

(DEÜ Üniversitesi Maden Müh. Bölümü) 
 

 

 

 

 

 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

842 

 

 

11. DENİZ MADENCİLİĞİ 

11.1. DENİZEL ÇEVRE 

Dünyanın hızla artan hammadde ve enerji ihtiyacını karşılamak üzere denizlerdeki 

yataklardan yararlanmak konusunda büyük çabalar harcanmaktadır. Denizlerin dibindeki 

maden yatakları minerallerin yeniden oluşumu veya karalardan taşınan minerallerin 

birikmesiyle meydana gelmektedir. İçlerinde bakır, nikel, kobalt, altın, gümüş, kalay, çinko, 

zirkon vb. gibi değerli elementler bulunur. Pasifik okyanusunda mangan, Doğu Afrika 

sahillerinde fosforit yatakları yanısıra Kızıldeniz’deki cevher çamurları içindeki bu elementler 

ekonomik ölçüde vardır. 

Yatakların işletilmelerinde birçok teknolojik sorunun başında, deniz dibindeki cevherin 

toplanıp su yüzüne iletilmesi gelmektedir. Bu konuda yapılmakta olan çalışmalar henüz 

beklenen düzeyde değildir. Arama faaliyetleri uzun, zaman alıcı ve maliyetlidir. Arama için 

fiziksel oşinografide ölçülebilen temel parametreler şunlardır: 

1. Konum (Üç boyutlu pozisyon) 

2. Sıcaklık 

3. Tuzluluk oranı (veya iletkenlik) 
 

Bu ölçülebilen temel parametrelerin yanı sıra basınç, yoğunluk, suyun hareket hızı, ışık 

geçirgenliği gibi temel parametreler önemlidir. 

11.1.1. Konum (Üç Boyutlu Pozisyon): 

Denizlerdeki maden yataklarının üç boyutlu olarak konum belirlemesinde üç önemli ölçüm 

gözönünde bulundurulur. Bunlar;  

a) Meridyenler (boylam) 

b) Paraleller (enlem) 

c) Derinlik 

 

Ekvator 0 olmak üzere paraleller derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Kuzey kutbu 90° 

N, Güney kutbu 90° S olarak ifade edilir. Bir derece (1°) paralel yaklaşık 60 dakika, 

dolayısıyla 1 dakika paralel yaklaşık 111 km’dir. Meridyenler de Greenwich 0 olarak kabul 

ediliyor. Bunun doğusundakiler 180° doğu meridyeni, batısındakiler 180° batı meridyeni 

olarak ifade edilmektedir. Her meridyen arası kilometre ile değil dakikayla hesaplanır ve 4 

dakikadır. Konum belirlemede önemli olan üçüncü boyut derinliktir. Yer kürenin yaklaşık % 

71’i okyanus ve denizlerle kaplıdır. Ortalama deniz veya okyanus derinliği 3729 m. olarak 
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kabul edilmektedir. Ortalama derinlik olarak pasifik okyanusu 4188 m. ile en derin okyanus 

olarak belirlenmiştir. Tablo 11.1’de okyanusların bazı özellikleri verilmiştir. 

Tablo 11.1. Okyanusların bazı özellikleri 

Pasifik 

179,7 milyon km² yüzölçümüne sahiptir. En derin yeri 11.034 metre ile Mariana 

Çukuru olup burası aynı zamanda Dünya'daki en derin noktadır. Ayrıca 
Dünya'daki depremlerin %90'ı ve büyük depremlerin ise %80'i Pasifik 

bölgesinde oluşmaktadır. Bunun nedeni Büyük Okyanusun çok derin olmasıdır. 
708.000.000 km³ hacmi vardır ve kapladığı alan Dünya'daki toplam karaların 
alanından biraz daha büyüktür. Okyanusun 3.000-3.500 metreden daha derin her 

yerinde sıcaklık 2 °C derecenin altındadır. Üzerinde irili ufaklı yaklaşık 20.000 
ada bulunmaktadır. Buna karşın toplam yüz ölçümünün yalnızca %1 kadarı 
karadır. Japonya, Endonezya ve Yeni Gine vb. volkanik adalarla çevrilmiştir. 
Bu adalara "ateş çemberi" adı verilir. 

Atlas 

Büyük Okyanus'tan sonraki en büyük ikinci okyanustur. Bir zamanlar tek parça 

olan ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuştur. Avrupa ve Afrika'yı Amerika 
Kıtası'ndan ayırır. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, Kuzey Denizi ve Baltık 
Denizi) 106.400.000 km

2
 alana sahiptir. 3.314 m. ortalama derinliği bulunan 

okyanusun en derin noktası Porto Riko Çukuru'dur. Ayrıca dünyanın en uzun 
okyanus sıradağı olan Orta Atlas Sırtı bu okyanusta bulunur. Yeryüzünün beşte 
bir alanını kaplar. Atlas Okyanusuna Avrupa'dan Ren, Elbe; Afrika'dan Kongo 
ve Nijer; Amerika'dan ST. Lawrence, Mississippi, Orinaco, Amazon, Parana ve 

Uruguay nehirleri dökülür. 

Hint 

Agulhas Burnu'nun güneyinde 20° Doğu boylamının geçtiği yerde Atlas 

Okyanusu'ndan; 147° Doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu'ndan 
ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi'nde, 30° enlemine kadar uzanır. Dünya 
sularının %20'sini kapsar. Afrika'dan Avustralya'ya kadar okyanusun genişliği 
10.000 km. kadardır. Bu alanda yaklaşık olarak 73.566.000 km² yer kaplar. 
Hacminin yaklaşık olarak 292.131.000 km³ olduğu tahmin edilmektedir. 

Antartika 

Bazı coğrafya ve çoğu hidrografi kaynaklarına göre Antarktika Kıtası'nı 
çevreleyen su ile kuzeydeki 60° G enlemi arasında su kitlesidir. Bu okyanus 
dünyanın dördüncü büyük ve en son tanımlanmış okyanusudur. 20,33 milyon 

km² yüzölçümüne sahiptir. 

Arktik 

Yüzölçümü 14.090.000 km² olan devasa bir alandır. Diğer okyanuslara göre sığ 
olup, en derin noktası 5.449 m, ortalama derinlik 1.038 m.dir. Rusya, ABD, 

Kanada, Danimarka (Grönland), Norveç (Svalbard ve Jan Mayen) ile kıyıları 
vardır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nland
http://tr.wikipedia.org/wiki/Svalbard
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jan_Mayen
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11.1.2. Sıcaklık 

Okyanus sularının sıcaklığı, bunların ısınma ve soğumasını aynı anda zıt yönlerde etkileyen 

faktörlerin etkisindedir. Okyanus sularının ısınmasında etkili olan etmenlerin başlıcaları 

şunlardır: 

* Güneş ışınlarının emilmesi (absorbsiyon) 

* Yer yuvarının iç ısısı 

* Kinetik enerjinin ısıya dönüşmesi 

* Su buharının yoğunlaşmasından oluşan ısı 

* Kimyasal ve biyolojik olaylardan oluşan ısı 

Okyanus ve deniz sularının ısı kaybına neden olan başlıca etkenler de şunlardır: 

* Deniz yüzeyinden yansıma 

* Buharlaşmaya bağlı ısı değişimleri 

* Atmosfere bağlı ısı değişimleri 

Okyanuslar belli zamanlarda bir ısı kaynağı gibi davranarak etraflarına ısı verir. Bu olay 

denizlerin atmosferden daha sıcak olduğu dönemlerde gerçekleşir. Ancak buharlaşma olayı 

okyanus ve denizlerde en fazla ısı kaybına neden olan etmendir. Gerçekte okyanus ve 

denizlerin kazandığı enerjinin yarıdan fazlası, atmosfere buharlaşma yoluyla iade edilir 

Okyanusların yüzey sularının sıcaklığının günlük değişimleri, güneş ışınlarının şiddeti ve 

süresiyle suların karışım durumuna bağlıdır. Bu değişim kutuplara yaklaştıkça ve derin suların 

yüzey tabakalarında çok düşük olduğu halde, sığ sahil sularında daha fazladır. Örneğin, 

kutuplara yakın bölgelerde 0,3–0,5 
o
C’lik maksimum değişime karşın sahillerde ve az derin 

bölgelerde değişim 2-3 
o
C’ye ulaşır. 

Okyanus ve deniz sularının sıcaklığının yıllık değişimi ise güneş ışınlarının mevsimsel 

değişimine, okyanus ve atmosfer arasındaki ısı değişiminde etkili olan rüzgârlara ve 

okyanuslardaki akıntılara bağlıdır. Bu değişimler, kutup ve ekvatora yakın bölgelerde düşük 

(genellikle 2 
oC) olmakla beraber ılıman bölgelerde ve karalarla çevrili denizlerde (Karadeniz, 

Baltık Denizi, Adriatik Denizi, İran Körfezi gibi) oldukça yüksek (10-20 
oC) değere ulaşır. 

Tüm okyanus ve denizlerde suyun sıcaklığı, yüzeyden derine doğru azalır. Bu değişimler 

kutup bölgelerinde oldukça az olmasına rağmen ekvatora yakın bölgelerde en üst düzeye 

ulaşır (Şekil 11.1). Ekvator bölgesinde ve ılıman bölgelerde, derinliğe bağlı olarak sıcaklığın 

tabakalaşmalar gösterdiği görülür. Buna göre ılıman denizlerde yüzeyden derine doğru üç 

temel tabaka görülür: 
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* Yüzeysel Tabaka: Kalınlığı 100 metreyi geçmez. Güneş ışınlarının atmosferle olan 

ısı alışverişinin ve rüzgârların oluşturduğu karışımların etkisindedir. 

* Geçiş Tabakası: Sıcaklığın bazı zamanlarda aniden 20 o
C ‘den fazla değiştiği ve 

yaklaşık olarak 5 oC ye düştüğü tabakadır. Bu hızlı sıcaklık değişiminin olduğu tabakaya 

termoklin adı verilir. Ekvatora yakın bölgelerde termoklin 100 metrede başlarken 15o
 

enlemden sonraki sularda 100–200 metrelerde başlar. 50o
 enlemlere doğru ise tekrar yüzeye 

yaklaşır. 

* Derin Sular: Suları soğuk olan bu tabakada sıcaklık 5-2 
oC arasında değişmekle 

beraber ortalama sıcaklık 3,8 oC olarak bilinir. Bazı hallerde sıcaklık derinliğe paralel olarak 

çok az fakat düzenli olarak yükseldiği görülür. Bunun nedeni derinliğe bağlı olarak artan 

sıkışmadır; ancak bu ısınma oldukça azdır. Örneğin, 10.000 metrede ancak 1 oC kadardır. 

 

  

Şekil 11.1. Açık denizlerde sıcaklığın derinliğe bağlı olarak değişimi 

11.1.3. Tuzluluk 

1000 gram deniz suyundaki katı maddelerin (tuzların) gram cinsinden miktarına tuzluluk 

denir ve ppt (gr/kg) ile ifade eldir. Deniz suyunda çözünmüş olarak 75 tane element olduğu 

tespit edilmiştir. Ancak bunlardan deniz suyuna tuzluluğunu veren demir, titan, çinko, bakır, 

vanadyum, brom, bor, manganez, flor, alüminyum, arsenik, kobalt ve radyum, toplamın % 

99,7 sini oluşturmaktadır. 
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Sıcaklık gibi tuzluluk da okyanus ve denizlerin değişmez özelliklerindendir. Deniz suyunun 

birçok özellikleri tuzluluğa bağlı olarak değişir. Tuzluluk Salinometre adı verilen araçlarla 

ölçülür. Yüzey tuzluluk birbirine zıt çalışan iki faktörün etkisindedir; 

* Tuzluluğu artıran faktörlerin başında buharlaşma, deniz suyunun donması ve dikey 

karışımlar, 

* Tuzluluğu azaltan etkenlerin başında ise yağışlar, buzların çözülmesi, dikey 

karışımlar ve özellikle kıyı bölgelerindeki nehir sularının karışımıdır. 

Yüzey tuzluluğu, yağışların etkili, buharlaşmanın ise az olduğu ekvator bölgesinde düşüktür. 

Aynı zamanda büyük nehirlerin döküldüğü bölgelerde (Karadeniz ve Baltık Denizi gibi) de 

yüzey tuzluluğu düşüktür. Buna karşın yüzey tuzluluğu yüksek olduğu bölgelerde (Akdeniz 

ve Kızıl Deniz gibi) buharlaşma, yağıştan fazladır. Yüzey tuzluluğundaki günlük değişimler 

ya çok düşük ya da hiç yoktur; çünkü buharlaşma ve yağışlardaki değişimler, oldukça 

düşüktür; ancak sağanak yağış alan bazı bölgelerde, yüzey tuzluluğundaki önemli azalmalar 

olsa da yağışın ardından bu azalma, dikey karışımlar nedeniyle ortadan kalkar. Yüzey 

sularının mevsimsel değişimleri de oldukça düşük olup % 10’u geçmediği belirlenmiştir. 

Bununla birlikte buzların erimesi ve yoğun yağış mevsimlerinde yüzey tuzluluğu az da olsa 

değişim gözlenebilir. Ayrıca yüksek debili nehirlerin döküldüğü bölgelerde de yüzey 

tuzluluğunun kısmen de olsa azaldığı görülür. Tuzluluğun derinliğe bağlı değişimi sıcaklığa 

göre daha karmaşık ve düzensizdir. Bununla birlikte dikey yönde yüzeysel tabaka, haloklin 

tabaka ve derin su tabakası olarak üç tabakalaşma görülür. 

* Yüzeysel Tabaka: Derinliği 100 metreyi geçmeyen ve su hareketlerinin etkisinde 

bulunan yüzeysel tabakanın tuzluluğu stabildir. 

* Haloklin Tabakası: Derinliği 100–180 metre dolaylarında olan ve tuzluluğun çok 

hızlı ve önemli ölçüde değiştiği tabakadır. 

* Derin Su Tabakası: Derinliği 180 metreden tabana kadar uzanan ve tuzluluk 

değişimlerinin çok az düzeyde olduğu tabakadır. (Şekil 11.2) 

Ancak tabakalaşma derinlikleri bölgesel olarak değişebilir. Örneğin en geniş yüzeysel 

tabaklaşma ekvator çevresinde, en dar tabakalaşma ise kutuplara yakın bölgelerde görülür. 

Okyanuslardaki tuzluluk oranı Şekil 11.2’ de derinliğe bağlı olarak verilmektedir. Buna göre 

yüzeyde tuzluluk derecesi Atlantik Okyasnusunda 36,5 ppt (%36,5) ve Pasifik okyanusunda 

36 ppt’ dır. Bu oran derinliğie bağlı olarak 34,5 ppt civarına kadar düşmektedir. Ortalama 

olarak okyanusların tuzluluk derecesi ise 35 ppt olarak belirlenmiştir. 
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Basınç: Okyanuslarda veya denizlerde basınç derinliğe bağlı olarak artmaktadır. Her 

1m derinlik için basınç 1 desibar (0,1 bar) kadar artmaktadır. Örneğin 1.000 m. derinlikteki 

basınç = 100 bar = 101,972 kgf/cm2
 

Yoğunluk: Okyanus sularının yoğunluğu derinliğe bağlı olarak artış gösterir. Bu artış 

düzenli olmayıp tıpkı sıcaklığın derinliğe bağlı azalmasında olduğu gibi önce yavaş ve belli 

bir derinlikten sonra da ani olarak yükselir. İşte termokline benzer olan bu su tabakasına 

Pinoklin tabakası adı verilir. Bu tabakanın üzerinde yüzeysel tabaka, altında ise derin tabaka 

yer alır. 25 0C de ortalama deniz suyu yoğunluğu: 1,025 gr/cm3
 tür. 

 

 

Şekil 11.2. Açık denizlerde tuzluluğun derinliğe göre değişimi 

 
Akıntılar: 

Okyanus ve denizlerde oluşan akıntılar, karmaşık bir özellik gösterir; bu hareketleri dikey ve 

yatay yönde etkileyen faktörlerde her zaman önemli değişimler olması nedeniyle, bu 

hareketlerle ilgili verileri değerlendirmek oldukça güçtür. Bu nedenle, akıntıların 

saptanmasında birçok matematiksel ve fiziksel teori ve formüllerden yararlanılarak 

değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Okyanus ve denizlerde akıntıya sebep olan kuvvetler birincil ve ikincil olmak üzere ikiye 

ayrılır. Birincil (primer) kuvvetler, akıntıları yaratan ve besleyen kuvvetlerdir. İkincil 

(sekonder) kuvvetler ise dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu veya bölgesel bazı etkiler 
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ortaya çıkan ancak oluşmuş akıntıların yönünü değiştirebilen kuvvetlerdir. Birincil kuvvetler, 

kendi içinde de iç ve dış kuvvetler olmak üzere ikiye ayrılır. Dış kuvvetler, deniz suyunun 

özelliğini değiştirmeyen kuvvetler olup, rüzgâr bunların başında gelir. Akıntıları meydana 

getiren etmenlere: 

*Rüzgâr Akıntıları: Bu akıntılar yüzeyden esen etkin rüzgârlara bağlı oluşur. 

*Termohalin Akıntılar: Okyanuslarda oluşan sıcaklık ve tuzluluk değişimleri 

yoğunluğu direkt etkiler. Böylece bölgesel yoğunluk farkları oluşur ve bu fark akıntılara 

neden olur. Bu tip akıntılara termohalin akıntı denir. 

*Boğaz (Yoğunluk) Akıntıları: Boğazlar okyanuslarla denizler ya da denizlerle 

denizler arasında bağlantıyı sağlayan geçitlerdir. Bu geçitlerde oluşan akıntılar başlıca iki ana 

faktörün kontrolünde gelişir. Bunlardan birincisi; boğaz ile ilişkili olan deniz veya 

okyanuslardaki yağış, buharlaşma ve akarsuların etkisi gibi hidrolojik değişimlerdir. Örneğin; 

Cebelitarık, Çanakkale ve İstanbul Boğazları. Akdenizi besleyen yıllık su (1.202 km3
) 

kaybettiği sudan (3.618 km3) az olduğundan her yıl su seviyesinin yaklaşık bir metre düşmesi 

gerekirdi. Akdeniz hem Atlantik hem de Karadeniz’den devamlı su alarak seviyesini korur. 

Karadeniz’in yıllık aldığı su (yağmur ve akarsularla 21.150 km
3) kaybettiği sudan 

(buharlaşma yoluyla 14.650 km3) fazladır. Karadenizden boğazlar vasıtası ile Akdenize su 

akıntısı vardır. Bazı istisnalar dışında boğaz akıntıları birbirine zıt iki akıntı sisteminden 

oluşur. Bu iki akıntı, bir ara yüzey tarafından ayrılmıştır. 

Okyanusların kendilerine özgü şekil ve topografik yapıları, her okyanusun kendine has 

akıntı tiplerinin doğmasına neden olur. Bu akıntıları okyanuslara göre şöyle sıralayabiliriz: 

* Atlantik Okyanusu Ekvatoral Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar düzensiz dairesel 

döngü gösterir ve güney ile kuzey ekvatoral akıntılar olmak üzere ikiye ayrılır. Güney 

ekvatoral akıntılar çok kuvvetli olup 200 güney ve 200- 300 kuzey enlemleri arasında görülür. 

Ortalama hızı günde 37,04 km (20 deniz mili) olmakla beraber bu hız doğudan batıya artarak 

devam eder. Amerika sahillerine gelindiğinde ise 111,12 km’ye (60 mil) ulaşır. Taşıdığı 

suyun kalınlığı doğudan batıya doğru artarak 100 metreden 200 metreye ulaşır. Ortalama 

debisi 23 x 106 m
3
/sn dir. Kuzey ekvatoral akıntılar ise Cape Vert Adası civarında doğar, 

yazın 250 ve 100 kuzey enlemlerini kaplar. Ortalama hızı günde 31,484 km (17 deniz mili), 

debisi ise 16 x 10
6
 m

3
/ sn dir. 

* Kuzey Atlantik Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar düzensiz dairesel döngü gösterir ve 

batı rüzgârlarına paralel fakat ters yönde esen rüzgârların etkisiyle oluşur. Bunlardan en 
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önemli olanları Gulf-Stream ve Labrador akıntılarıdır. Labrador akıntısı, Bafin Körfezinden 

doğar ve soğuk su ile birlikte buz kütleleri de taşır. 

* Akdeniz Akıntıları: Atlantik Okyanusuna birçok deniz bağlıdır. Bunlardan en 

önemlisi ise Akdeniz’dir. Akdenize giren Atlantik suları doğu Akdeniz’ e doğru hareket 

ederek Ege Deniz’inden ve Karadeniz’den gelen sularla birleşerek Türkiye ve Yunanistan 

sahillerini yaladıktan sonra kısmen Adriyatik Denizine uğrar ve tekrar Sicilya açıklarında 

Atlantik’ten gelen sularla birleşir. Atlantik’ten gelen ve Akdeniz’ e giren akıntının kalınlığı 

200 metre kadardır. Bunun altında 400–500 m. derinlikte Akdeniz’den Atlantik Okyanusuna 

ters bir akıntı vardır. 

* Pasifik Okyanusu Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da kendi içinde kuzey Ekvator 

akıntısı, Kuzey Pasifik akıntıları ve Güney Pasifik akıntıları olarak üçe ayrılır. Bu akıntılar 

alize rüzgârlarının etkisiyle oluşur. 

* Hint Okyanusu Yüzey Akıntıları: Bu akıntılar da düzensiz dairesel bir döngü 

gösterir. Bu akıntılarda, rüzgârlardaki mevsimsel değişimlere ve muson yağmurlarının 

kuvvetine bağlı olarak mevsimsel değişimler görülür. Bu akıntıların ortalama hızı, günde 

37,04- 46,3 km (20–25 deniz mili) dir. 

*Arktik Okyanusu Akıntıları: Bugünkü bilgilere göre Arktik Okyanusundaki 

akıntılar Atlantik’ten gelen Norveç deniziyle Arktik Okyanusuna girer. Cap Nort ve Berentz 

Denizi yönünde Norveç sahiline çıkar (Şekil 11.3). 

 

Şekil 11.3.Okyanusların ana yüzey akıntıları 
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Ekman’a göre okyanuslarda 3 ana rejim vardır: 

1. Rüzgârın yönlendirici kuvvetinin etkin olduğu bir yüzey zonu 

2. Dönme kuvvetinin etkin olduğu bir yüzey zonu 

3. Sürüklenme kuvvetlerinin etkin olduğu dip yakınlarındaki alt zon 

 

Kıyı yakınlarında üst ve alt zonlar birbirleriyle karışırlar. Okyanusun derinliklerinde, bununla 

birlikte, sürtünmezlik veya yeryüzünün dönme kuvvetleri su hareketini belirler. 

 

Medcezir olayı: 

Sahil bölgelerde bulunanlar, deniz seviyesinin belli periyotlarda yükselip alçaldığını gözlerler. 

Bu olay düzenli olarak 24 saat 50 dakikada gerçekleşir ve bu süre içinde iki med (kabarma) ve 

iki cezir (alçalma) olur. Medcezir olayı Ay ve Güneşin Dünya üzerinde yaptıkları çekim etkisi 

sonucu oluşan bir su hareketidir. Su seviyesinin yükselmesine med, alçalmasına ise cezir 

denir. Dünya, Ay ve Güneş birlikte karşılıklı çekime tabi oldukları gibi dönmelerinden 

kaynaklanan bir merkezkaç kuvvete de sahiptir. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesi bu 

kuvvetlerin denge halinde bulundukları noktalardan oluşmuştur (Şekil 11.4). Dünya ile Ay 

arasındaki çekim kuvvetleri medcezir’in en önemli etkenidir. Bu etki şu formülle ifade edilir: 

 𝐹 = 𝑔𝑥 𝑀 𝑥𝑀𝑑2  

 

g: çekim sabitini, 

M1: dünyanın kütlesini, 
M2: ayın kütlesini 

d: Dünyanın merkezi ile Ayın merkezi arasındaki uzaklığı ifade eder (Şekil 11.4). 
 

 

Şekil 11.4. Dünya, ay ve güneş arasında çekim kuvvetleri 
 

Açık denizlerde medcezir miktarı 45–50 cm olduğu halde, etrafı karalarla çevrili kısmen 

kapalı denizlerde bu miktar ya çok büyük ya da çok küçüktür. Bu özelliklerine göre sahiller şu 

şekilde sınıflandırılır: 
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*Zayıf Medcezirli Sahiller: Bu sahillerde medcezir miktarı 0,1–1 metre arasındadır. 

Dünya da medcezir miktarı sıfır olan deniz yoktur. Ancak medcezir miktarı 0,1 metrenin 

altına düşen denizler vardır. Buna örnek olarak Karadeniz ve Baltık denizi örnek verilebilir. 

*Orta Medcezirli Sahiller: Medcezir miktarı 1-2 metre civarındadır. Bu tipin özel bir 

dağılış enlemi yoktur. Bununla beraber, kıtaların dikdörtgen şeklindeki sahillerinde rastlanır. 

*Kuvvetli ve Çok Kuvvetli Medcezirler: Medcezir miktarı 2–4 metreyi bulur. Bazen 

bu miktar 4 metreyi geçer. Bu tip medcezirlere kıta sahanlığı geniş olan sahillerde ve 

boğazlarda rastlanır. Bunlara örnek olarak Manş Denizi, Kuzey Denizi Hürmüz Boğazı ve 

Mozambik Kanalı verilebilir. Bazı koylarda ve hemen hemen kapalı olan denizlerde medcezir 

miktarı oldukça fazla olmaktadır. Örneğin, Kaliforniya Körfezinde 12,3 Fransa’nın Granuille 

bölgesinde 16,1 metre olarak gözlenmiştir. 

Medcezir akıntıları olarak isimlendirilen suyun yatay hareketi çok yavaş gelişir ve hızları 5 

cm/sn’ yi geçmez. Buna karşın medcezir miktarı fazla olan sığ sularda kuvvetli medcezir 

akıntılarına rastlanır. Bir ay günündeki akıntılar 6 saat 12 dakika boyunca sahile doğru akar, 

daha sonra yön değiştirerek yine 6 saat 12 dakika boyunca denize doğru akar. 

Deniz Kimyası: 

1. Kompozisyon  
a) Temel iyonlar 

 

Deniz suyu içindeki çözünmüş temel iyonlar oldukça sabit oranlarda bulunmaktadır (Tablo 

11.2). Bir iyonun konsantrasyonunu tespit ederek diğerlerini hesaplamak mümkündür.  

 

Tablo 11.2. Teorik deniz suyu kompozisyonu (Müezzinoğlu, 1987) 

Element Miktar (g) Element Miktar (g) 

NaCl 23,45 NaHCO3 0,192 

MgCl2 4,48 KBr  0,096 

Na2SO 3,92 H3BO3 0,026 

CaCl2 1,10 SrCl2 0,024 

KCl 0,66 NaF 0,003 

 

b) İz elementler 
Denizlerde suyun çözünmüş tuzlara oranı değişiklik arz etmesine rağmen, major 

elementlerin deniz sularındaki oranları hemen hemen sabittir. Çözünmüş maddelerin 
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%99.28’ini major elementler teşkil etmektedir. Deniz suyunda bulunan iyon halindeki çeşitli 

elementler ve miktarları Tablo 11.3’de verilmektedir. 

 

Tablo 11.3. Deniz suyunda bulunan çözünmüş maddeler 

Major elementler (>100 ppm) Minör elementler (1-100 ppm ) İz elementler (<1 ppm) 

Klor (Cl
-
) 55,04 Bromin 65 Nitrojen 

Sodyum (Na 
+
) 30,61 Karbon 28 Lityum 

Sülfat (SO4
–2

) 7,68 Stronsiyum 8.0 Rubityum 

Magnezyum (Mg
+2

) 3,69 Bor 4.6 Fosfor 

Kalsiyum (Ca
+2

) 1,16 Silikon 3.0 İyodin 

Potasyum ( K
+
) 1,10 Florin 1.0 Demir 

Toplam 99,28   Çinko Molibden 

 

c) pH 
pH bir çözeltideki H

+
 iyonu aktifliğinin eksi (–) logaritması olarak tanımlanır ve 

pH=−log[H+] şeklinde gösterilir. Deniz suyunun pH’ı = -log(H
+
), yüzeyde ortalama 8,1 

değerindedir. Derinlik boyunca minimum O2 miktarına uygun bir şekilde değişim 

göstermektedir. Soğuk su ve basınç altında CO2’in yüksek doygunluk değerine sahip olması 

ve deniz kabuklularının bozunması sonucu ilave CO2 açığa çıkması ile bağlantılı olarak daha 

fazla H
+
 iyon oluşması neticesinde dip suları asidik olur. Su ortamının pH’sı ortamdaki 

biyokimyasal olaylar ve sıcaklığa bağlı olarak değişim gösterir. Oksijensiz ortamlarda H2S 

varlığında pH, 7 ve daha düşük değerler alabilir. 

11.1.4. Çözünmüş gazlar 

Atmosferik gazlar deniz suyunda çözünerek karışma prosesleri ve akıntılar vasıtasıyla bütün 

derinliklere ulaşırlar. Atmosfer ve denizlerde en çok bulunan gazlar azot, oksijen ve 

karbondioksittir. Bu gazların atmosfer ve okyanuslarda bulunma yüzdeleri Tablo 11.4’de 

verilmiştir. Biyolojik aktivitelerin boyutu ve canlı hayatı oksijen ve karbondioksit 

konsantrasyonuna bağlı olduğundan bunlar denizlerde çok önemli rol oynarlar. 
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Tablo 11.4. Çeşitli gazların atmosfer ve deniz suyunda bulunma yüzdeleri 

Gaz Sembol 

 
Atmosferdeki 

Hacim (%) 
Deniz Yüzey Suyundaki 

Hacim (%) 
Toplam Okyanuslardaki 

Hacim (%) 
Azot N2 78,03 48 11 

Oksijen O2 20,99 36 6 

Karbondioksit CO2 0,03 15 83 

Argon, Helyum, Neon Ar, He, Ne 0,95 1  

TOPLAM  100,00 100 100 

 

Azot bazı bakteriler dışında canlı organizmalar tarafından direkt olarak kullanılmaz. Argon, 

helyum ve neon deniz suyunda küçük miktarlarda bulunur ve bunlar inert gazlardır. Gazların 

deniz suyunda çözünürlük ve doygunluk değerleri; sıcaklık ve tuzluluk azalışına, basıncın ise 

artışına bağlı olarak artar. Yüzey tabakaları direkt atmosfer ile etkileşim nedeniyle atmosfer 

gazlarınca doygun iken yüzey altı sular fotosentez, solunum, oksidasyon ve volkanik kökenli 

girdilerden etkilenir. 

 
Oksijen : Suyun oksijen kaynakları genellikle havanın su yüzeyinden difüzyonu ve bitki 

fotosentezidir. Oksijen, havanın büyük bileşenlerinden (%20,95) birisi olmasına rağmen, suda 

çözünmesi sınırlıdır. Çözünmüş oksijen konsantrasyonları 0 o
C’de en büyüktür ve sıcaklığın 

artmasıyla azalmaktadır. Bu nedenle Oksijen miktarı direk olarak çözünürlüğün bir 

fonksiyonu değildir. Yaklaşık 1000 m. derinlikte oksijen miktarı ölü organik maddelerin 

yüzeyden aşağı hareketi ve yüzeyde var olan oksijeni harcaması nedeniyle bir minimum 

göstermektedir. Derin sularda biyolojik aktivitenin azalması ile tekrar artmaktadır. 

 
Azot : Azot biyolojik aktiviteden fazla etkilenmediği için deniz suyu içindeki konsantrasyonu 

çözünürlüğün direk bir fonksiyonudur. 

 
Karbondioksit : Karbondioksit deniz suyuna atmosfer ile birlikte bitkiler ve tenefüs eden 

hayvanlar tarafından kazandırılmaktadır. CO2 çözünürlüğü deniz suyunda çok farklılık 

gösterir. Özellikle sıcaklıkla, çözünürlük ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça CO2 çözünürlüğü 

artmaktadır.  

Deniz Jeolojisi: 

Yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde çok çeşitli etmen ve süreçler rol oynamaktadır. 

Bunların bir kısmı faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi yeryuvarın iç kısmından, magmadan 

alan iç etmen ve süreçler, diğer bir kısmı ise faaliyetler  için gerekli olan enerjiyi Güneş’ten 
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alan dış etmen ve süreçler olarak bilinmektedir. Yerkabuğunun çeşitli hareketleri, kıvrılmalar, 

kırılmalar, epirojenik çanaklaşma, kubbeleşme veya çarpılmalar ve volkanizma iç etken ve 

süreçleri meydana getirir. İç kuvvetler, kaynaklarını yerin derinliklerinden almak ve 

genellikle yapıcı olmak gibi ortak karakterler göstermekle birlikte, bunların oluşum şekilleri 

ve yerkabuğunu şekillendirmedeki etkileri aynı değildir. Bu bakımdan iç kuvvetlere bağlı 

olarak meydana gelen süreçler epirojenez, orojenez, kırılma, faylanma, deprem ve volkanizma 

olmak üzere gruplandırılabilir. 

Yer’in merkezinde çekirdek bulunur, iç ve dış çekirdek olmak üzere iki parçadan oluşur. 

Yerküre’nin merkezinde, katı haldeki nikel ve demir’den oluşan iç çekirdek yer alır. İç 

çekirdek dış çekirdek tarafından çevrilidir. Çekirdeğin üstünde manto yer alır. Manto üç 

kısımdan oluşur. Bunlar; alt, orta ve üst mantodur. Manto, eriyik durumdaki kayaçlardan 

oluşan magmayı içerir. İçeriğinde ise büyük oranda magnezyum ve silisyum mineralleri 

bulunur. Yerküre’nin hacim bakımından % 80’ine karşılık gelir. 

Mantonun üzerinde ise yer kabuğu yer alır. Geosferlerin en ince olanıdır. Yer kabuğunun 

kalınlığı her yerde aynı değildir. Yer kabuğu karalarda daha kalın (30-40 km), Tibet 

Platosu’nda ve Himalaya’larda 70-90 km, deniz ve okyanus tabanlarında ise daha ince (5-12 

km) olup ortalama kalınlığı ise 30-35 kilometre kadardır. Kimyasal bileşimi ve yoğunluğu 

birbirinden farklı iki kısımdan meydana gelir. Bunlar Kıtasal ve Okyanusal yerkabuklarıdır. 

Kıtasal yerkabuğunda silisyum ve alüminyum ağırlıklı olarak bulunur. Granit bileşimindeki 

kayaçlardan oluşması nedeniyle granitik yerkabuğu olarak da bilinir. Okyanusal yerkabuğu 

ise silisyum ve magnezyum bakımından zengindir. Bazalt bileşimindeki kayaçlardan oluştuğu 

için bazaltik yerkabuğu olarak da bilinir. Granitik yerkabuğu’nda silisyum ve alüminyum 

elementleri hâkimdir. Bu nedenle daha hafiftir; yoğunluğu 2,7-2,8 g/cm
3
 arasındadır. 

Yerkabuğunun üst kısmını teşkil eder. Bazaltik yerkabuğunda ise silisyum ve magnezyum 

hâkimdir. Dolayısıyla granitik kabuktan daha ağırdır; yoğunluğu 3-3,5 g/cm
3
 arasında değişir. 

Granitik yerkabuğu’nun altında ve okyanus tabanlarında yer alır. Bu nedenle bazaltik 

yerkabuğuna "Okyanusal kabuk" adı da verilir. 

Bu iki kısım bütün kıtaların altında bulunmaktadır. Buna karşılık okyanusların altında durum 

farklıdır. Burada bazaltik kabuk birkaç km kalınlıkta ince bir tabaka halinde uzanır. Buna 

karşılık granitik kabuk Büyük Okyanus tabanında olduğu gibi ya hiç yoktur ya da çok incedir 

(Şekil 11.5). 
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Görüldüğü üzere yerküresinin en dış kısmı olan Litosfer Astenosfer ile Moho süreksizliği 

sınırı arasında kalan üst mantoya ait katı özellikte ve yerkabuğunu oluşturan yaklaşık 70-90 

km. kalınlığa kadar erişen bir taş kabuktur. Bu kabuk altında plastik özellikte, akıcı bir yapıya 

sahip olan “Astenosfer" bulunur. Magma içindeki sıcaklık, yoğunluk ve basınç farklarına 

bağlı olarak hareketler söz konusu olur. Magmada ve Astenosferde oluşan bu hareketlere 

konveksiyon akımları adı verilir. Konveksiyon akımında sıcak ve kısmen ergimiş manto 

malzemesi yükselir, yukarı doğru hareket eder, buna karşın soğuk maddeler aşağı doğru 

çekilir. Böylece manto içinde ergime–katılaşma tekrar ergime ve tekrar katılaşma suretiyle 

sıcaklığa bağlı bir madde dolaşımı gerçekleştirilir. Sıcak maddelerden oluşan ısı huzmesi, 

mantonun derinliklerinden yayılma merkezine yükselir, orada yüzeye yayılarak soğur ve 

katılaşır. Sonra Litosfer levhası halinde dalma-batma zonunda manto içine gömülür, orada 

ısınır, ergir, asimile olmuş bir şekilde tekrar yayılma merkezine doğru yükselmeğe başlar. 

Böylece oluşan konveksiyon akımları levha veya plakaları hareket ettirerek önemli bir görevi 

yerine getirmiş olur. 

 

Şekil 11.5. Sial ve Sima katmanlarından bir kesit 

 

Okyanus havzaları ve tabanlarında da yerşekilleri bulunur. Karalardan yaklaşık 3 kat daha 

büyük yüz ölçüme sahip bulunan okyanuslarda bu bakımdan kıtalardakilerden daha büyük ve 

etkileyici yerşekillerinin mevcut olduğu söylenebilir. Okyanus diplerindeki sıradağlar, deniz 

altı dağları, eşikler ve kanyon şeklindeki deniz altı olukları dikkat çeker. 

Okyanus tabanlarında da tektonik etken ve süreçler rol oynamaktadır. Levha sınırlarında 

volkanik aktivite ve tektonik faaliyetler çok etkindir. Diverjans levha sınırlarından çıkan 

lavlar büyük deniz altı dağlarının ve hatta geleceğin kıtalarını oluşturmaktadır. Bunlar 

okyanus ortası sırtlarıdır. 
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Deniz gibi derinliğe göre 4 bölgeye ayrılmaktadır Şekil 11.6). 

1. Kıta eteği ( Continental shelf) : 0–200 m  

2. Kıta yamacı ( Continental slope):200–3.500 m 

3. Kıta düzlüğü ( The deep sea ) :3.500–6.000 m (ort:4000) 

4. Derin çukurlar ( Treuckes ):6.000–10.000 m 

 

 

Şekil 11.6. Okyanus Tabanının Bölümleri 

Neritik ortam (şelf):Bu ortamın su derinliği 0-200 metreye kadar değişir. Şelf+kıta yokuşu 

birlikte kıta kenarı olarak adlandırılır. Bu gün yeryüzündeki kalınlığı 600 m den az fakat çok 

geniş alanlara yayılmış kireçtaşlarının oldukça sığ ve açık denizde yani şelflerde çökeldikleri 

sanılmaktadır. Bunun en güzel örneği güney ve güneydoğu Anadolu’daki Mesozoyik yaşlı 

karbonatlardır. 

Bazı şelf ortamları karbonat çökelimine elverişli iken, bazılarında yalnız kırıntılar 

çökelmektedir. Buna Arap platformundaki ve kuzey Afrika’daki Alt Paleozoyik yaşlı 

kırıntılar örnek gösterilebilir. Dünyanın birçok petrol yatakları şelf karbonatları içinde 

bulunur. Irak, İran, Libya ve Güneydoğu Anadolu gibi. Ayrıca şelf karbonatları içinde fosfat 

yatakları da bulunmaktadır. 

Resif: Organizmaların karbonatlı iskeletlerinden oluşan mercek şekilli kireçtaşlarına denir. 

Günümüzde resiflerin çoğunluğu sığ ve tropikal denizlerde bulunmaktadır. Resiflerin 

oluştuğu suyun tuzluluğu genellikle 27 gr/lt ve sıcaklığı 20 
0C civarındadır. Fakat Norveç 

civarındaki soğuk sularda da resiflere rastlanabilmektedir. 

Alglerden oluşan resiflere denizel olmayan sularda da rastlanabilir. Örn. Göllerde alg resifleri 

görülebilir. Resifleri oluşturan başlıca organizmalar şunlardır: Mercanlar, algler, Briyozoalar, 

çeşitli foraminiferler, Ekinidler, lamellibranşlar, Gastropodalardır. 
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Genellikle resifler petrol ve gaz için iyi hazne kaya oluştururlar. Bir resifin yer altındaki 

varlığı sismik etüdlerle anlaşılabilir. Türkiye’ de güneydoğu Anadolu’da Üst Kretase yaşlı ve 

petrollü Raman ve Garzan resifleri tanınmış resiflerdendir. Göynük ve Gölpazarı havzasında 

Jura (Malm) yaşlı Bilecik kireçtaşlarının bazı kesimlerinde resifler bulunmaktadır. 

Batiyal ortam (Kıta yamacı veya kıta yokuşu ortamı) : Şelfteki eğim yaklaşık 10
 

civarındadır. Kıta yamacında ise eğim ortalama 40
 dir. Bu yüzeyler çoğu zaman düzgün 

olmayıp, engebelidir. Şelf ve yamaç üzerinde deniz altı kanyonları yer alır. Kıta yamacı 

üzerinde genellikle kırıntılı bir sedimantasyon söz konusudur. Bunun yanında kimyasal 

çökellerden karbonatlar da çökelebilir. Kıta yamacı ve kıta yokuşunda çökelen kırıntılılara 

türbidit adı verilir. Bunun yanında slumplar, moloz akmaları ve olistostromlar meydana 

gelebilir. 

Abisal ortam ve pelajik çökeller : Karadan kırıntı almayan derin denizel ortamlara abisal 

ortamlar, bu ortamlarda depolanmış çökellere de pelajik çökeller denir. Abisal ortam, 

genellikle 2000 m den daha derin olan ve kıta yokuşunun bittiği yerden başlayıp, derinlikleri 

10.000’lerce metreyi bulan derin deniz çukurluklarını kapsar. Bu ortama ışık girmez, ısı 50 0
C 

den düşüktür. Denizel bitki yoktur. Tabanda yaşayan organizmalar besinlerini dibe çöken 

yüzen organizma kalıntılarından (planktonlardan) sağlarlar. 

Bu ortamın en önemli özelliklerini, fiziksel ve biyolojik şartların homojen oluşu, çökelen 

tortul çeşidinin azlığı ve sedimantasyonun çok yavaş olması (1000 yılda 2-35 mm. kadar), 

oluşan sedimanların geniş sahalara yayılması olarak sıralayabiliriz. Bu ortamın belli-başlı 

çökellerini Diyatoma ve radyolarya iskeletlerinden oluşan çört, globigerinli killi kireçtaşları 

gibi pelajik kayaçlar oluşturur. Manganez yumruları, kırmızı killer ve kırmızı renkli yumrulu 

kireçtaşları da bu ortamda oluşur. Pelajik çökellerin tane boyu çok küçük, çapraz tabakalanma 

ve benzeri yapılar yoktur. Sığ deniz ve karasal fosil kapsamazlar. Depolandıkları ortamın 

enerjisi düşüktür. Bu çökeller genellikle spilit, plow lawa (yastık yapılı deniz altı lavları) ve 

serpantinitlerle birlikte bulunurlar. Türkiye’de kenet kuşakları ya da sütur kuşakları olarak 

bilinen oldukça geniş bir alanda bu çökellerden bulunmaktadır. 

Kıyılar farklı faktörlerin kontrolünde şekillenir. Bunlar: 

Akarsu aşındırması: Arazi, deniz altında olmadığı zamanlar, akarsuların aşındırması ile 

şekillenir. Pleyistosen'de buzulların eriyerek deniz sularını yükseltmesi ile akarsu vadileri 

deniz suları ile dolmuştur. Büyük bir nehir denize karıştığında, dalga ve gelgitlerin 
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taşıyabileceğinden daha fazla tortul bırakır, böylece delta şeklinde yeni kıyı oluşur. Deltasal 

kıyılar en iyi dalgalardan korunan körfezlerde gelişir.  

Buzul aşındırması: Buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi ile deniz suları 

buzulların şekillendirdiği derin vadilere kilometrelerce girer. Sularla örtülen bu vadilere 

fiyord denir ve bu kesimler dalga aşındırması ile fazla değişikliğe uğramazlar. 

Dalga aşındırması: Kayaların nispeten aynı malzemeden yapılmış olduğu kıyı kesimlerinde, 

dalga aşındırması dik yalıyarlar oluşturur. Değişik kayalar varsa, aşınmaya dayanımsız 

malzemede koylar oluşurken, dayanımlı malzeme denize doğru kayalık noktalar şeklinde 

aşındırılır. Dalga aşındırmasına abrazyon denir. Dalgalar, üç biçimde aşındırma yaparak 

kıyıları şekillendirirler: Su kütlesinin kıyıya çarparken yaptığı basınç etkisiyle kıyı aşındırılır. 

Dalga içindeki kum, çakıl gibi maddelerin kıyıya şiddetli çarpmasıyla kıyı aşındırılır . Deniz 

suyunun kıyıdaki tabakaları eritmesiyle (kimyasal yolla) kıyı aşındırılır. 

Organik malzeme ile oluşan kıyılarda, mercanlardan oluşan mercan resifi veya mangrov 

ağaçları ile gelişirler. 

Kıyı: Jeomorfolojik olarak kıyının tanımı, deniz ya da göl sularının en alçak oldukları 

zamandaki sınır ile falezlerin tabanı arasında kalan sınırdır. Kara ile su kütlesi arasında geçiş 

zonu olarak ifade edilen kıyı, kendine göre karakteristik özellikleri olan bir yer şeklidir. Bu 

yönüyle kıyı, kıyı çizgisi, karasal kıyı kenar çizgisi, önkıyı, artkıyı, kıyı, açık kıyı, denizel kıyı 

kenar çizgisi gibi bölümler ve bu bölümleri tanımlayan yer şekillerinden oluşmaktadır. 

Kıyının su içindeki bölümüne denizel kıyı, kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan ve 

denizin karasal ortam üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak etkili olduğu alan ise “karasal 

kıyı” olarak adlandırılmaktadır. Denizel kıyı alanındaki, kum birikimlerinden oluşan su 

içindeki kıyı boyu kum tepelerinin yer aldığı bölüm “yakın kıyı”, denizel kıyının deniz 

tarafındaki son bulduğu bölüm ise “açık kıyı” olarak ifade edilmektedir (Şekil 11.7). Yakın 

kıyı, aynı zamanda dalga kırılma zonudur. Açık kıyı zonun genişliği, batimetrik özelliklere, 

kıyı dinamizmine ve meteorolojik koşullara bağlıdır. 
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Şekil 11.7. Kıyının Jeomorfolojik Birimleri (Sümeyra Kurt, 2013) 

 

Denizel kayaç türleri: Yeryüzündeki nehirler, aşındırılmış maddeleri denizlere taşırlar. 

Tortul kayaçlar: Denizel tortulların sınıflandırıması kabaca aşağıdaki gibidir. 

Denizel kıyı kırıntı yatakları (Terrigeuous deposits): Karaya yakın yerlerde büyük hacimde 

malzemenin dalgalar, gel-git ve iç akıntılarla denize sürüklenmesi sonucu oluşur. Genellikle 

denizin sığ kısımlarında oluşur. Bunlara çoğu zaman deniz tabanında engellerin, girinti ve 

çıkıntıların bol olduğu yerlerde rastlanır. Bu tip yataklar deniz altı kanyonları ve dip akıntılar 

vasitasıyla taşınarak daha derin bölgelerde oluşabilmektedir. Örnek: Kaliforniya körfezi ve 

Beugal körfezi gibi. 

Bugün birçok ülkede kıyı açığı kırıntı yatakları ekonomik olarak işletilme derinliği 200 m’ye 

kadar ulaşmıştır. Başlıcaları: Kasiterit Malezya, Endonezya, Tayland; manyetit Japonya, 

Avustralya, Hindistan; altın Alaska; elmas Güney Afrika batısı; ilmenit Seylan; midye kabuğu 

İzlanda, Sanfransisko körfezi, Meksika körfezi; çakıl ve kum ABD, Avustralya, Seylan, İsrail. 

Türkiye’de bazı kıyı ardı mineralleşmeleri bilinmektedir. Ancak bunların açığı uzanımları 

bilinmemektedir. Manyetit Trabzon Yeros burnu, Ordu - Samsun arası, Zonguldak/Alaplı, 

İstanbul/Büyükçekmece; Monazit İlmenit İstanbul/Şile; Kuvars kumu İstanbul/Podima. 

Bunların içinde bugün işletilmekte olan İstanbul/Podima Kuvars kumudur. Ancak bu yatak 

kıyı ardı bölgededir. İkinci önemli yatak Ordu–Samsun arasında 200 milyon ton görünür + 

olası yedekli manyetitli kumlardır. Perşembe Efirli, Ünye batısı Çarşamba ovası, Ordu–
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Divane yörelerinde gözlenen bu kıyı ardı yatakların, kıyı açığında en az bilinen kadar 

Manyetit yedeğinin varlığını düşündürmektedir. 

Ülkemizde kıyı açığındaki kum ve çakıl yatakları düzensiz biçimde işletilmektedir. Ancak 

rezervleri ve yasal durumuyla ilişkin hemen hemen hiç bilgi yoktur. 

Pelogic deposits ( Deniz dibi yataklar ): Bu yataklar genellikle deniz dibinde oluşur. Kıyı 

kırıntı yataklarının bunların oluşumunda etkisi azdır. Üst kısımlarda biriken tortulların 

çökelerek deniz dibinde oluşturduğu yataklardır. 

1. Kalsiyum karbonatlı yataklar 
2. Silisli kabuklar ( Radiolora, Diatamit v.s.) 

3. Kırmızı kil 
 
Derin deniz yatakları (Submarine deposits): Bunlar atmosferle hiç temas etmemiş tortullardır. 

1. Deniz dibinin erozyonu veya volkanik patlamalarla oluşan tortulların pelogis 
yataklarla karışmasından oluşan yataklar 

2. Kimyasal yolla deniz suyundan direk oluşan yataklar 
a. Kimyasal olarak deniz suyundan oluşan killer 
b. Manganez yumruları 
c. Deniz dibi yatakları veya kıyı kırıntı yatakları ile karışık fosfat 

yumruları 
Denizel minerallerin jenetik sınıflandırılması ise şu şekilde yapılmaktadır; 

1. Authigenetic: Direk olarak deniz suyunda oluşan mineraller 
2. Pyroklastic: volkanik patlamaların çökelmesi ile 

3. Biotic: Organizmaların hayat süreci içinde sert kısımlarından oluşan mineraller 
4. Terrigenous: Kıta kıyılarından erozyona uğrayarak oluşan 

5. Diagenetic: Denizel çevreye uyarak özellik değiştiren mineraller 
6. Extraterrestrial: gökyüzünden gelen meteor v.s. gibi mineraller 

 

Denizel Mineral Kaynakları: Denizel mineral kaynakları 3 ana grupta toplanabilir. 

1) Okyanus sularında çözünmüş mineraller büyük bir potansıyel oluşturmaktadır. Deniz 

suyunda altmış dolayında elementin çözeldiği bilinmektedir. Suyuvar oylumu yaklaşık olarak 

1.4 milyar km
3’ tür başlıcaları Na, Cl, Mg, Br vb. dir. Bazı elementlerin deniz suyundaki oranı 

Tablo 11.5’de görülmektedir. 

2) Bu yataklardan mineral üretimi tarama ve süpürme (dredging) yöntemiyle gerçekleşmeye 

müsaittir. Kıta eteğinde bulunan kabuk, kum veya çakıl gibi metalik olmayan malzeme özgül 

ağırkça ( genellikle <4 ) ve düşük birim değerde olmasına rağmen toplam yatakların %50 - 

%100’ünü kaplamaktadır. İlmenit ve Kasiterir gibi ağır minerallerin özgül ağırlıkları yüksek ( 

4 – 8 ), birim değerleri daha fazladır fakat bu tip yatakların %10’undan daha az bir kısmını 

oluştururlar. Altın ve Platin gibi nadir ve kıymetli mineraller çok yüksek özgül ağırlıkta 
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(Au=19) ve birim değerleri çok yüksek olmasına rağmen toplam yatakların ppm mertebesinde 

bir kısmını oluşturmaktadır. Bu hususlar ekonomik değerlendirmede önemlidir. 

 

Tablo 11.5. Deniz suyundaki bazı elementlerin oranı 

ELEMENT SİMGESİ KONSANTRASYON 

(MG/LT=PPM) 

ÇÖZÜNMÜŞ HALDE 
BULUNMA ŞEKİLLERİ 

TOPLAM 

MİKTAR 
(TON) 

Klor Ca 1.95 x 10
4
 Cl

–
 2.57 x 10

16
 

Sodyum Na 1.077 x 10
4
 Na

+
 1.42 x 10

16
 

Magnezyum Mg 1.290 x 10
3
 Mg

+2
 1.71 x 10

15
 

Kükürt S 9.05 x 10
2
 SO6

-2
. NaSO4

–
 1.2 x 10

15
 

Kalsiyum Ca 4.12 x 10
2
 Ca

+2
 5.45 x 10

14
 

Potasyum K 3.0 x 10
2
 K

+
 5.02 x 10

14
 

Brom Br 67 Br
–
 8.86 x 10

13
 

Karbon C 28 HCO
-3

. CO3
-2

. CO
2
 3.7 x 10

13
 

Azot N 11.5 N2(gaz) . NO3
–
. NO2

–
, NH4 1.5 x 10

13
 

Stronsyum Sr 8 Sr
+2

 160 x 10
13

 

Bor B 4.4 B(OH)3, B(OH)4
–
 5.82 x 10

12
 

Silisyum Si 2 Si(OH)
4
 2.64 x 10

12
 

Flor F 1.3 F
–
. MgF

+
 1.72 x 10

12
 

Lityum Li 0.18 Li
+
 2.38 x 10

11
 

Rubidyum Rb 0.12 Rb
+
 1.59 x 10

11
 

Fosfor P 6 x 10
-2

 HPO4
-2

. PO4
-3

, H2PO4
–
 7.93 x 10

14
 

İyot I 6 x 10
-2

 IO3
–
. I

–
 7.93 x 10

10
 

Baryum Ba 2 x 10
-2

 Ba2O 2.64 x 10
10

 

Molibden Mo 1 x 10
-2

 MoO4
-2

 1.32 x 10
10

 

Çinko Zn 4.9 x 10
-3

 ZnOH
+
. Zn

+2
. ZnCO3 6.48 x 10

9
 

Arsenik As 3.7 x 10
-3

 HAsO4
-2

. H2AsO4
–
 4.89 x 10

9
 

Uranyum U 3.2 x 10
-3

 UO2(CO3)2
-4

 4.23 x 10
9
 

Vanadyum V 2.5 x 10
-3

 H2VO4
–
. H2VO4

-2
 3.31 x 10

9
 

Alüminyum Al 2 x 10
-3

 Al(OH)4
–
 2.64 x 10

9
 

Bakır Cu 2 x 10
-3

 CuCO3 . CuOH
+
 2.64 x 10

9
 

Demir Fe 2 x 10
-3

 Fe(OH)2
+
. Fe(OH)4

–
 2.64 x 10

9
 

Nikel Ni 1.7 x 10
-3

 Ni
+2

 2.25 x 10
9
 

Titanyum Ti 1 x 10
-3

 Ti(OH)4 1.32 x 10
9
 

Sezyum Cs 4 x 10
-4

 Cs
+
 5.29 x 10

8
 

Krom Cr 3 x 10
-4

 Cr(OH)3. CrO4
-2

 3.97 x 10
8
 

Antimon Sb 2.4 x 10
-4

 Sb(OH)6
–
 3.17 x 10

8
 

Manganez Mn 2 x 10
-4

 Mn
+2

. MnCl
+
 2.64 x 10

8
 

Selenyum Se 2 x 10
-4

 SeO3
-2

 2.64 x 10
8
 

Kadmiyum Cd 1 x 10
-4

 CdCl2 1.32 x 10
8
 

Tungusten W 1 x 10
-4

 WO4
-2

 1.32 x 10
8
 

Kobalt Co 5 x 10
-6

 Co
+2

 6.61 x 10
7
 

Germanyum Ge 5 x 10
-6

 Ge(OH)4 6.51 x 10
7
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Kıta yamacının 200–3500 m derinliklerinde direkt olarak deniz suyunda teşekkül eden iki 

mineral kaynağı önemlidir. Bunlar metalik çamurlar ve kum, kabuk veya yumrular şeklinde 

oluşan fosfat mineralleridir. 

Tablo 11.5’in devamı: 

Gümüş Ag 4 x 10
-6

 AgCl2
–
 5.29 x 10

7
 

Galyum Ga 3 x 10
-6

 Ga(OH)4
–
 3.97 x 10

7
 

Cıva Hg 3 x 10
-6

 HgCl4
-2

 . HgCl2 3.97 x 10
7
 

Kurşun Pb 3 x 10
-6

 PbCO3 , Pb(CO3)2
-2

 3.97 x 10
7
 

Zirkonyum Zr 3 x 10
-6

 ZrOH4 3.97 x 10
7
 

Bizmut Bi 2 x 10
-6

 BiO
+
 , Bi(OH)2

+
 2.64 x 10

7
 

Niobyum Nb 1 x 10
-6

 Bilinmiyor 1.32 x 10
7
 

Kalay Sn 1 x 10
-6

 SnO(OH)3
–
 1.32 x 10

7
 

Talyum Tl 1 x 10
-6

 Tl
+
 1.32 x 10

7
 

Toryum Th 1 x 10
-6

 Th(OH)4 1.32 x 10
7
 

Hafniyum Hf 7 x 10
-7

 Bilinmiyor 9.25 x 10
6
 

Helyum He 6.8 x 10
-7

 He(gaz) 8.99 x 10
6
 

Berilyum Be 5.6 x 10
-7

 BeOH
+
 7.41 x 10

6
 

Altın Au 4 x 10
-7

 AuCl2
–
 5.29 x 10

6
 

Renyum Re 4 x 10
-7

 ReO4
–
 5.29 x 10

6
 

Lantan La 3 x 10
-7

 La(OH)3 3.97 x 10
6
 

Neodinyum Nd 3 x 10
-7

 Nd(OH)3 3.97 x 10
6
 

Tantal Ta 2 x 10
-7

 Bilinmiyor 2.64 x 10
6
 

Yitriyum Y 1.3 x 10
-7

 Y(OH)3 1.73 x 10
6
 

Seryum Ce 1 x 10
-7

 Ce(OH)3 1.32 x 10
6
 

Dishrosyum Dy 9 x 10
-8

 Dy(OH)3 1.19 x 10
6
 

Erbiyum Er 8 x 10
-8

 Er(OH)3 1.06 x 10
6
 

Yiterbiyum Yb 8 x 10
-8

 Yb(OH)3 1.06 x 10
6
 

Gadolinyum Gd 7 x 10
-8

 Gd(OH)3 9.25 x 10
5
 

Prasodinyum Pr 6 x 10
-8

 Pr(OH)3 7.93 x 10
5
 

Skandiyum Sc 7 x 10
-8

 Sc(OH)3 9.25 x 10
5
 

Holmiyum Ho 2 x 10
-8

 Ho(OH)3 2.64 x 10
5
 

Lutesyum Lu 2 x 10
-8

 Lu(OH)3 2.64 x 10
5
 

Tulyum Tm 2 x 10
-8

 Tm(OH)3 2.64 x 10
5
 

İndiyum In 1 x 10
-8

 In(OH)2
+
 1.32 x 10

5
 

Terbiyum Tb 1 x 10
-8

 Tb(OH)3 1.32 x 10
5
 

Samaryum Sm 5 x 10
-9

 Sm(OH)3 6.61 x 10
4
 

Oropyum Eu 1 x 10
-9

 Eu(OH)2 1.32 x 10
4
 

Radyum Ra 7 x 10
-11

 Ra
+2

 9.25 

Protaktinyum Pa 5 x 10
-11

 Bilinmiyor 6.61 

Radon Rn 6 x 10
-16

 Rn(gaz) 7.93 x 10
-4

 

Polonyum Po – PoO3
-2

 , Po(OH)2 – 
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Derin denizlerde 35000–6000 m. de, en önemli mineral kaynağı manganez yumrularıdır. 

Pasifik okyanusunda 1,48 x10
12

 ton yumru olduğu tahmin edilmektedir. Çeşitli oranlarda silis, 

CaCO3, Cu, Zn içeren organik kabuk ve çamurlar derin denizlerin ikinci önemli mineral 

kaynağını oluşturmaktadır. 

11.1.5. Konsolide Yataklar 

Denizin tabanını teşkil eden kayaçlar içinde kıta yamacı bölgelerinde kaya tuzu, kükürt, 

kömür ve özellikle petrol ve tabii gaz yatakları vardır. Bu durumda denizin altında bulunan 

tabakalar genelde karalardaki tabakaların bir devamı şeklindedir. 

 

11.2. ARAMA FAALİYETLERİ 

Günümüzde denizel minerallerin aranması büyük oranda artmakta ve kullanılan teknikler ve 

ekipmanlar hakkında pek çok yayınlar bulunmaktadır. Birçok ülke kıyı açıklarında sığ 

denizlerde altın, titanyum mineralleri ve kalay üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Arama çalışmaları haritalama, jeofizik, arama, numune alma, belirleme ve yatak 

değerlendirme olarak 5 ana grup içinde gösterilebilir.  

11.2.1. Haritalama 

Deniz madencileri, karadakilere göre yerleşimlerini daha farklı bir çerçeve içerisinde 

belirtirler. Hem maden alanının derin denizlerde yerleşmesi, hem de kıyısal körfezlerde veya 

koylarda yerleşmesinden, öncelikle maden alanının haritalama ve aramada hatasız olarak 

lokasyonun belirlenmesi gerekir. 

A. Haritalama Ve Plan Projeksiyonu 

Projeksiyon bir haritalama ve plan çalışmasında ana çerçeveyi oluşturur. Planların 

düzenlenmesinde kullanılan bazı özellikler şunlardır: 

 Fiziksel şeklin gerçek biçimi 
 Açısal düzeltme ilişkileri 
 Eşdeğer alanlar veya gerçek boyutlarında alanların temsili 
 Ölçme mesafeleri için düzgün aralıklar 
 Büyük dairelerin doğru bir hat olarak temsili 

 

Bazen bir, hatta birden fazla özelliği düz bir haritada belirtmek projeksiyonun tipine bağlı 

olarak mümkündür. Fakat bunları küre dışında bir şeyde korumak imkânsızdır. Bu yüzden bir 

projeksiyon seçiminde gerekli ihtiyacı sağlayacak özellikler belirlenmelidir. 
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Denizel planlar, birkaç istisna dışında mercatör projeksiyonunda elde edilir. Bu projeksiyonda 

meridyenler ve paralel sağ açılarda kesişen düz hatlardır. Her bir plandaki meridyenler 

arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru giderek artar. Bu yüzden herhangi iki nokta 

arasındaki düz bir hat bütün meridyenleri aynı açıda kesen bir hattır.  

B. Dip Haritaların Konstrüksiyonu 

Deniz madenciliği için gerekli 2 tip deniz haritası vardır. Bunların tipi çalışmanın yapısına 

bağlıdır. Arama çalışmalarında ve işletme aşamasında kullanıcı ayrı ayrı bunları yapar. Deniz 

yüzeyindeki jeofizik kontrol bölümünde belirtildiği gibi elektronik pozisyon belirleyici 

sistemler kullanılarak değişik hassasiyetlerde yapılabilir. Deniz tabanında oluşturulan bir 

denizel jeofizik kontrol noktası yeni metotlardaki uygulamalarda öncelikle karaya bağlanmaz. 

Deniz dibindeki cevherli zonların belirlenmesinde düzenlenecek ilk harita, sahanın ve deniz 

derinliğinin batimetrik (deniz derinliğinin ölçülmesi) planlarıdır. Bu haritalar II. Dünya 

savaşında elektronik pozisyon belirleyici sistemler kullanılmadan yapılmıştır. İstenilen 

boyutlara büyütülebilen deniz dibi fotoğrafları yardımıyla istenilen büyüklükte ve hatta 

doğrulukta dip topoğrafyası sağlanmıştır. Normal olarak batimetrik kontrol hatları kıta 

sahanlığı boyunca 9,26 km (5 mil) aralıklarla yerleştirilmiştir. Eğimli ve derin deniz 

bölümlerinde yerleştirme hattı en fazla 18,52 km (10 mil) olabilir. Bir alan içinde 77,7- 103,6 

km
2
 (30-40 mil

2
)’yi aşmayan mineral yataklarında bu mesafe mineral yatağının çizilmesi için 

ve ayrıntılarının belirlenmesi için yeterli gelebilir. 

C. Su Altı Haritalaması 

Deniz derinliği arttıkça batimetrik haritalama sorunları nispeten artar. Ses yansıması metodu 

yoğunluk farklarına uyacak hareket problemleri ile karşılaşır. Okyanusun derin bölgelerinde 

gerçek derinlik boyutları bozulmuş olabilir. 

11.2.2. Deniz Sismiği Ölçümleri 

Mineral yataklarının araştırılmasında, fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, jeofizik yapılarının 

ortaya konması, yüzeyden yapılan ölçümlerle gerçekleştirilebilir. Pek çok deniz altı yapıları 

ve mineral yatakları içerdikleri fiziksel özellik farklılıklarından ötürü ortaya çıkarılacak 

şekilde yerleşmişlerdir. Jeofizik yapının belirlenmesi için ana yöntemler, yoğunluğun, 

manyetizmanın, elektrik geçirgenliğinin ve elastisitenin yerinde ölçümleridir. Diğer yöntemler 

hem doğal ve hem de laboratuarda ölçülebilen radyoaktivite, termal geçirgenlik ve kimyasal 

aktivitedir. 
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A. Dalga Yansıma Metodu 

Bu metodun genel terminolojisi sınıflandırılırsa, bunlar ses kaynağı, derin kaydediciler, taban 

profillemedir. Bu yöntemin ana prensibi, bilinen bir kaynaktan, bilinen bir bölgeye uygulanan 

dalganın hareket zamanının ölçülmesine dayanır. Zamanın ve mesafenin bilinmesiyle, hız 

hesaplanabilir, hatta malzemenin kayaç tipi gibi diğer özellikleri, bu değer ile bağlantılı olarak 

ortaya çıkarılır. 

Deniz jeofiziğinde uygulanan başlıca 2 yöntem vardır. Bunlar; Deniz Sismiği ve Yandan 

Taramalı Sonar yöntemleridir. 1-14 kHz akustik frekanslarda çalışan çok yüksek ayrımlı 

sismik sistemler , “Deniz Mühendislik Sismiği (Subbottom Profiler)”olarak bilinir. Bu 

sistemler sayesinde deniz tabanından ortalama 30 m derinliklere kadar üst çökel katmanın 

sismik görüntüsü elde edilmiş olup yüksek ayrımlı deniz tabanı araştırmalarında geniş çapta 

kullanılırlar.  

Deniz sismiği, üretilen düşük frekanslı bir ses dalgasının tabaka sınırlarından yansıyıp 

gelmesiyle elde edilen kayıtların yorumlanmasına dayanır. Deniz sismiğinde ses dalgası 

denize indirilen bir towfish'ten (Şekil 11.8) gönderilebildiği gibi deniz yüzeyindeki bir 

katamaran'dan da (Şekil 11.9) gönderilebilir. Şekil 11.10'da derin dip altı (subbottom) sığ 

sismik yansıma kayıtları görülmektedir. 

 

Şekil 11.8. Yandan taramalı sonar ve sismik yasıma amaçlı kullanılabilen bir towfish cihazı. 
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Şekil 11.9. Sismik yansıma amaçlı kullanılan katamaran (botun yanında sarı renkli). 

 

 

Şekil 11.10. Denizde alınan nispeten daha derin sismik yansıma kaydı. 

 

Yandan taramalı sonar yönteminde ise towfish, verici ve alıcısı yüksek frekanslı ses sinyalleri 

gönderip almak sureti ile deniz tabanının haritası görüntülenir. Bu sistem, towfish'in iskele ve 

sancak tranduser'lerinden belirli zaman aralıklarında pingler göndermesi ve tabandan yansıyıp 

gelen sinyallerin alıcılar tarafından algılandıktan sonra bilgisayarlarda kayıt edilmesi ilkesine 

dayanır (Şekil 11.11). 
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Şekil 11.11. Yandan taramalı sonar sisteminde gemi ve towfishin şematik görüntüsü 

(Kaynak:NOAA) 

 

Oşinografların da desteklediği denizde Jeofizik yöntemlerin uygulanabilirliği, zamanla kabul 

görmüş ve geniş uygulanma alanı bulmuştur. Bugün hidrokarbonlar, su derinliğinin 1,5 

km.’ye ulaştığı sahalardan çıkarılabilmekte ve 3 km.’den daha derin sahalarda üç boyutlu çok 

kanallı sismik yansıma çalışmaları standart olarak uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, 

tektonik yapıların araştırılmasına yönelik sığ ve derin sismik araştırmalar, yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Deniz sismiği araştırmaları tekrarlamalı bir enerji kaynağı ile oluşan sinyalleri kaydedecek 

alıcıların bulunduğu bir kaynak–alıcı düzeneğinin oluşturulması yardımıyla yapılır (Şekil 

11.12). Kaynak–alıcı düzeneği araştırmanın amacına göre sığ veya derin tabaka bilgilerinin 

hedeflenmesi gibi farklılıklar gösterebilir. Örneğin sığ sismik araştırmalarda kaynağın ürettiği 

dalgacıklar sıfır açılım (offset) birkaç hidrofonla kaydedilirken, derin sismik çalışmalarında 

ise daha güçlü enerji kaynakları ile üretilen sinyaller geminin arka tarafına konumlandırılmış 

ve üzerinde bir çok hidrofonun bulunduğu 2–3 km.’lik alıcı kablosunun (streamer) çekilmesi 

ve sinyallerin açılımlı kaydedilmesiyle elde edilir 
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Şekil 11.12. Deniz sismiği uygulaması 
 

Deniz sismiği arama yöntemlerinde önemli iki parametre vardır. Bunlar, sismik sinyal etki 

derinliği ve kesit çözünürlüğüdür. Bu iki parametre ortamın doğasına bağlı olarak değişim 

göstermektedir. Bir sismik sinyalin derinlik etki kabiliyeti, frekansına ve genliğine bağlı 

olarak kontrol edilir. Düşük frekanslı sinyalin etki derinliği yüksektir, buna karşılık yüksek 

frekanslı bir sinyalin etki derinliği düşüktür. Genelde yüksek frekanslı sistemler ile elde edilen 

kesit çözünürlükleri daha ayrıntılı bilgiler göstermesi açısından iyidir, ancak yüksek 

frekanslar soğrulmadan dolayı derinlere inemediğinden yalnızca sığ kesimler hakkında bilgi 

verebilirler. Sığ deniz sismiği araştırması yapılacak ise “yüksek frekanslı” sinyal üreten bir 

kaynak gerekirken, derin deniz sismiği araştırması için “düşük frekanslı” sinyal üreten bir 

kaynak gerekmektedir. Boomer, Sparker ve Pinger gibi yüksek frekanslı sistemler bir kaç 

metre kalınlıktaki katmanları çözmekte başarılı olabilirler. Büyük hazneli Air-Gun gibi düşük 

frekanslı sistemler ise sınırlı çözünürlük gösterirler, ancak kilometrelerce derinlerdeki çökel 

ve katı kayaçlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Derin sismik araştırmalar, genellikle 

hidrokarbon aramalarında ve son yıllarda özellikle neotektonik olayların gözlenmesine 

yönelik çalışmalarda kullanılmaktadır. Buna karşılık sığ sismik araştırmalar sığ deniz tabanı 

ve altındaki tabakaların diziliminde, deniz tabanında yükselim veren arkeolojik kalıntıların 

ayrımlanmasında, kayaç mostralarının, fay hatlarının, çakıl ve mineral depozitlerinin 

incelenmesinde etkilidir. 

B. Manyetik Metod 

Bu metotta karada olduğu gibi manyetik yapılı mineralizasyona sahip manyetik kumlar ve 

yapısal özellikler belirlenebilir. Deniz altında çalışabilen manyometrelerle manyetik özellik 

gösteren mineraller belirlenerek bu tip yapılar ortaya çıkartılır. 
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11.2.3. Numune Alma 

Denizel mineral yataklarının değerlendirilmeleri için tam bir yapısal karakterizasyona ihtiyaç 

vardır. Bu da deniz dibinden, deniz tabanından ve sudan numunelerin alınmasıyla sağlanır. Bu 

iş için çok çeşitli teknikler ve aletler geliştirilmiştir. 

A. Su örnekleme 

Su örnekleri eser elemen analizleri, kirlilik kontrolleri veya su kütlelerinin karakteristiklerinin 

belirlenmesi için alınırlar. Bunlar için geliştirilen yöntem Şekil 11.13 de gösterildiği gibi 5 

galonluk alet kullanılır. Bu sistemde istenilen derinlikte, hidrolik pompayla numune alabilen 

bir aygıt üzerine bir ağırlık gönderilir. Bu ağırlık tırnağı açarak pompa gerekli numuneyi alır. 

 

 

Şekil 11.13. Deniz suyu örnekleme aygıtı 

 
B. Deniz tabanı 

Deniz tabanının örneklenmesi için genellikle kazıcı kepçeler veya bazı mekanik kavramalar 

kullanılır. Kazıyıcılar 1yd
3’

 ten birkaç
 

yd
3’e kadar değişik boyuttadır (Şekil 11.14) ve 

genellikle deniz tabanında kazı yapacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Derin yamaçlı deniz 

diplerinden sert kayaç geniş çaplı boruyla toplanabilir. Halatlı tiplerde alınan numune 

kaldırma ekipmanları kapasitesiyle sınırlandırılmıştır. Alet yüzeye yerleştirilmiştir ve bir vinç 

yardımıyla aşağı indirilir. İndirme veya çıkartmada maksimum halat hızı 3 m/sn (10 ft/sn) dir. 

Derin denizlerde alet her 30,48 m.’de (100 ft) bir sallanmaları önlemek üzere 5 dakika 

durdurulur. 
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Şekil 11.14. Deniz tabanında numune almak için kullanılan kaptırmalı kepçe tipleri 
 

C. Deniz dibi 

Tüp dipli gravite ile çalışan numune alıcılar deniz tabanı için basit bir serbest düşmeli piston 

ile açılabilen bir tüpe alınır. Bu tipte alet (Şekil 11.15) düşey olarak sedimenterler içine 

düşürülür ve bu esnada aygıt kapanır ve alınan malzeme yüzeye çıkarılır. Bu tip numune 

alıcısı, bir açık tüp üzerinde bir ağırlık ve altta numune tutucu içerir. 

 
Şekil 11.15. Gravite ile çalışan tüp numune alıcılar 
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D. Mineral değerlendirmesi için örnekleme 

Mineral depozitlerinin örneklenmesi iki aşamada yapılır. 

1- Kalitatif örnekleme, yatağın yapısını ortaya çıkarır. 
2- Kantitatif ise yatağı karakterize eder ve değerini ölçer. 

 

60 m den daha az derinlikte ağır mineraller anlatılan ekipmanlarla yapılır. Konsolide mineral 

yatakları (kıyıdan uzak) petrol arama sondaj ekipmanları ile örneklenebilir. Kalitatif 

örnekleme düşüşlü örnekleyicilerle, kazıyıcılarla vb. alınabilir. Bu aşamada yatağın pozisyonu 

çok önemli değildir, sadece yatağın tipi örneklenir. Kantitatif örnekleme (konsolide olmuş 

yataklarda) petrolde veya mineral aramalarında kullanılan pahalı yöntemle yapılabilir. Yüksek 

birim fiyatlı malzemeler kantitatif olarak belirlenirken sondaj, fiyatlı malzemeler kantitatif 

olarak belirlenirken sulu çamurlarından elde edilir. Bazı küçük alanlarda kazıma ile birlikte 

kullanılan fotoğrafik veya ekranlı yöntemle alınır. Denizel yataklardaki örnekleme 

sistemlerini aletlerinin seçimi bazı özel durumların göz önüne alınmasıyla gerçekleşebilir. 

Zemin tipi, mineral tipi, delik derinliği, malzemenin hacmi, su derinliği ve uygulama 

gereksinimleri gibi değişkenler belirlenmelidir. Hiçbir sistem tüm bu koşulları birden 

uygunluk gösteremez. Optimum seçim yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

Karakterize etme: 

Denizel madenciliğin çevresi basit olarak hava, deniz birleşme zonunu, su zonunu, deniz 

tabanını ve daha aşağıları içerir. Bu çevrenin karakterize edilmesi, günümüze kadar anahtar 

ihtiyaçların bir kaçının belirlenmesinden sonra ancak başarılı olmuştur. Yatak tipi ve jeografik 

yerinin belirlenmesi her yatak için farklı çevresel parametrelerin belirlenmesi ve farklı 

uygulanacak madencilik yöntemleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesini gerektirmektedir. 

Kıyıdan uzak plaser yatak işletmelerinin ticari fizibilitelerinin ekonomik 

değerlendirilmelerinde 2 ana faktör belirlenmelidir. Kazı için uygulanabilir mineralizasyon 

değeri ve madencilik şeklinin maliyeti sistemi komponentleri ve bunların çevre üzerindeki 

etkisidir. Karakterizasyon, başarılı bir madencilik sistemi dizaynında önemli anahtarlardan 

biridir. En önemli parametrelerden biride kazıma performansının belirlenmesi ve kazılacak 

malzemenin tanımlanmasıdır. Genel yol kazılacak alanın daha önceden belirlenmesidir ve 

kazıdan önce ve sonra kaldırılan malzemenin hacmi hesaplanmalıdır.  

Denizel mineral yataklarının tam olarak karakterize edilmesi için ölçülmesi gerekli 

parametreler şunlardır: 
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1. Deniz haritası (büyük ölçekli) 
a. Batimetrik (derinlik gösteren) 

b. Topoğrafik 

c. Dip durumları 
2. Tabanın içerik ve mühendislik özellikleri 

a. Tane boyut dağılımı 
b. Yerinde yoğunluk 

c. Su bileşenleri veya işe yararlık oranı 
d. Özgül ağırlık 

e. Atterberg limitleri 

f. Kayma gerilmesi 

g. Sıkışabilirliği 
h. Permabilitesi 

3. Minerolojik ve jeolojik parametreler 

a. Litoloji 

b. Mineroloji 

c. Radyometrik özellikleri 

4. Jeofizik parametreler 

a. Deniz tabanı profilleri 
b. Manyetometrik/gradiometrik profiller 

c. Sismik profiller 

5. Çevresel parametreler 

a. Rüzgar hızı ve yönü 

b. Dalga yüksekliği, periyodu, yönü 

c. Akıntı hızı ve yönü 

d. Gel-gitler 

e. Su türbilansı 
f. Su sıcaklığı 
g. Ekoloji 

11.3. ÜRETİM GEREKSİNİMLERİ 

11.3.1. Çevresel Tahminler 

Uzun vadeli tahminler en iyi şekilde geçmiş olayların özelliğini veren istatistik değerlerdir. 

Bu tip klimatolojik bilgiler genellikle atlas şeklinde sunulmaktadır. Örneğin; Rus Morskoi 

atlası çeşitli bilgileri (parametreleri), en detaylı ve anlaşılır biçimde ifade etmektedir. Daha 

detaylı bilgiler veri merkezinden elde edilebilir. Bilgilerin sağlıklı olabilmesi için o bölge 

hakkında çok ölçüm yapılmış olması gerekir. 

Çevreye ait tahminlerin yapılması gereken parametreler şunlardır; Barometrik basınç, görüş 

mesafesi, rüzgar şiddeti ve yönü, atmosfer sıcaklığı, su sıcaklığı, buzullar, akıntılar, uzun 

dönem dalgaları (gel-git olayları), rüzgar dalgaları vs. Deniz madenciliği tasarımında çevresel 

tahminler titizlikle incelenmeli ve tasarım aşamasında değerlendirilmelidir. 
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11.3.2. Platformlar 

Deniz madenciliğinde anakarada üslere ihtiyaç duyulur. Bu üslerde denizde yapılacak 

operasyonlara destek sağlanır. Platform denizde yapılacak herhangi bir işlemin temel 

ögelerinden biridir. Deniz madenciliğinde platformların üç ana fonksiyonu vardır. 

a) Ölçümler ve gözlemler için gerekli olan teçhizata  destek 

b) Deniz dibi madenlerde çalışmak için gerekli aletlerin desteklenmesi 
c) İnsan ile eşya nakliyesi 

 

Platformlar sabit veya hareketli, personelli veya personelsiz olabilirler. Yüzer platformların 

ağırlığı, tek bir dalgıcın ağırlığı ile 300.000 ton arasında değişebilmektedir. 

 

1. Hava platformları 
 

Deniz madenciliği işlemleri hava vasıtaları ile desteklenmektedir. Bunlar sabit kanatlı uçaklar, 

helikopterler, havakraftları (arama ve ölçümler için) ve suni peykler (yön tayini ve ölçümler 

için) dir. 

 

2. Yüzen platformlar 
 

Oldukça çeşitli yapıdadırlar. Bunlar ölçüm tekneleri, delik delme gemileri, tarama gemileri ve 

nakliye araçlarıdır. Yüzen platfromlarda kendi aralarında yarı batar ve batık platformlar diye 

iki gruba ayrılmaktadır. 

 

3. Diple temasta olan platformlar 
 

Bu tip platformlar deniz hareketlerinin etkisinden kaçınılmak istendiği zaman ve mekaniksel 

olarak sağlam bir yapı istendiği zaman tercih edilmektedir. Bunlar; çeşitli tipteki delme 

platformları, suni odacıkları ve paletli deniz dibi araçlarıdır. 

Hangi tip platform seçileceği bazı faktörler dikkate alınarak kararlaştırılır. Bu faktörler; 

a) Esas fonksiyon (üretim, ölçme, arama vs.) 

b) Çalışılacak çevre 

c) Yardımcı fonksiyonlar 
d) Yapılacak işin büyüklüğü 

e) Hareketlilik 

f) Maliyet 

 
Platform tasarımında dikkat edilecek hususlar 

Denizel platformların dizaynı oldukça uzmanlık isteyen bir daldır. Yüzer platformlar ve dip 

platformların dizaynı için çeşitli faktörlerin göz önüne alınması gerekir. Yüzer platformların 

dizaynında dört aşama söz konusudur. 
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4.3.3. Güç Gereksinimleri 

Deniz madenciliği işlemlerinde kullanılacak güç kaynağı, karaya uygulanan aynı 

kısıtlamalardan daha çok konu olmuştur. Optimum güç kaynağının seçiminde aşağıdaki 

faktörler ağırlık kazanır. 

1.Güç ihtiyacının miktarı 

2.Uygun bir ekipmanın kullanılabilirliği 

3.Maliyet 

Denizel kullanımlar için güç kaynağı çok ve çeşitlidir ve sürekli gelişmektedir. Kıyıdan 

uzakta yapılan madencilik işlemlerinin çoğu, deniz gibi tarakların üzerine monte edilebilen bir 

dizel elektrik jeneratörü gibi konvansiyonel güç kaynakları kullanılmaktadir. Petrol 

endüstrisinde (kıyıdan uzakta yapılan) gaz türbinli jeneratörlerin kullanımına bir yönelme 

vardır ve bunlar tüm madencilik işlemleri gibi riziko içerebilirler. 

Derin denizlerde elektrik gücünün nakledilmesinde bazı önemli sınırlamalardan biri su 

geçirmez kablo bağlantılarına duyulan ihtiyaç güçlükleridir. Doğru akım yüksek voltajı ile 

alternatif akım yüksek voltajı arasındaki dönüşüm önemli dönüşüm kayıpları meydana getirir. 

Nükleer enerjinin kullanımı, gelecekteki deniz madenciliği uygulamalarında kullanımı hala 

tartışılagelmektedir ve uygulanabilen yerlerde okyanuslar kendi enerjilerini kendileri 

sağlayabileceklerdir. Su altı aletleri ve ölçümleri için, pek çok portatif güç kaynakları 

kullanışlı ve avantajlıdır. Yüzer platformlardan sürekli olarak sağlanan güç, konvansiyonel 

kaynaklardan kullanışlıdır.  

Batarya gibi küçük bir güç kaynağı, yakıt hücreleri veya radyo izotopları deniz altında başarılı 

bir şekilde uygulanabilir. Yakıt hücreleri ve bataryalar genellikle yeniden şarj edilmeden veya 

doldurulmadan birkaç haftadan daha fazla çalışamazlar. Büyük miktarda enerji gerektiren 

sistemler ile nükleer reaktör veya büyük izotop güç kaynakları gerektirebilir. Bunlar her 

derinlikteki yüksek basınca karşı uzun süreli işlemlere izin verebilirler. 

4.3.4. Konum 

Deniz madenciliği için konumlandırma önemlidir. GPS (Global Positioning System; Küresel 

Konumlama Sistemi), Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha 

fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu 

navigasyon sistemidir. Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla 

arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi sağlar. GPS’in 1983 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uydu
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
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yılında ABD de piyasaya kullanım için sunulmasından bu yana, kullanımı hızla yayılmıştır. 

GPS uydu tabanlı üç boyutlu koordinat sağlar. Pek çok uydudan gelen verileri anlık olarak 

değerlendirip hassas ölçüm yapma imkanı sağlar. Aynı zamanda doğru olarak anlık seyir 

pozisyonu sağlar. GPS ile konumlandırma maliyeti düşüktür.  

 

11.4. ÜRETİM 

Ekonomik üretim işlemleri çözünmüş, konsolide olmamış ve konsolide olmuş deniz dibi 

mineral kaynakları için yapılabilmektedir. 

Deniz suyundan elde edilebilen başlıca dört mineral veya mineral grubu vardır. Bunlar; 

Sodyum, Magnezyum, Kalsiyum ve Bromdur. Bunlarla beraber tuz evaporitleri en 

önemlileridir. Japonların tuz ürünleri üretiminin toplamı denizden gelmektedir. Amerika 

Birleşik Devletlerinin yıllık Magnezyum üretiminin %75’i deniz suyundan kazanılmaktadır. 

Elmas, altın gibi ağır mineral içeren kumlar, demir, çinko içeren kumlar, kireç kumları ve 

kum ve çakıl olmak üzere muhtelif ürünlerin kazanımı için 70’ten fazla tarama işlemi aktif 

durumdadır. Bunların en az ilgi çekici olanı en önemlisidir. Deniz dibi konsolide olmamış 

yataklarından yapılan üretimin %65’ini kum ve çakıl teşkil etmektedir. Dünya üretiminin 

diğer büyük iştirakçıları ise Tayland ve Endonezya’ daki dünya ihtiyacının %10’unu 

karşılayan çinko üretim işleridir. Deniz dibi Elmas kazanımı ise sahillerden ve kıyılardan 

üretilen toplam miktarın %3’ünden az bir değerdir. 

Kıyılardaki konsolide olmuş yataklardaki yer altı madenciliği yıllardan beri çoğunlukla 

kömüre yöneliktir. Fakat kireçtaşı, magnezit, potasyum ve kasiterit de üretilmektedir. 

Kazanımda diğer yöntem ise kükürt ve barit için kullanılmaktadır. Bu yataklardan yılda kıyı 

madenciliğinin önemli bir bölümünü oluşturmakta olan 700 milyon $’lık üretim 

gerçekleştirilmektedir. 

Kıyılardaki rezervlerin madenciliğin ekonomisi, kara madenciliğiyle aynı faktörlere bağlıdır. 

Çevresel faktörlerde temel farklılıklar vardır. Farklı ortam ve teknolojilerle üretilen ürünler 

aynı pazarda rekabet etmektedir. 

11.4.1. Çözünmüş Yataklar 

Deniz suyu teknolojik yönden en karmaşık çözeltidir. Atmosfer gazlarını da içeren 77 element 

deniz suyunda tespit edilmiştir ve okyanuslarda tüm doğal elementler vardır. 
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Şekil 11.16. Dünyadaki deniz suyundan kimyasal ürün elde edilen yerler ve ürünler 

 

Deniz kimyası genel olarak dokuz ana çözülmüş bileşene ve suya ayrılabilir. Bunlardan 

endüstriyel ürünler elde edilmektedir. Ana katyonlar sodyum, magnezyum, kalsiyum, 

potasyum ve stronsiyumdur. Anyonlar ise klorid, sülfat, bikarbonat ve bromidtir. Diğer 

çözelmiş bileşenler toplamı çözünmüş malzemenin toplam ağırlığının %1’inden azdır. 

Deniz suyundan yılda yaklaşık olarak 400 milyon$ değerinde kimyasal veya kimyasal ilişkili 

ürünler kazanılır. Ticari olarak tuz, magnezyum metali, su, brom ve magnezyum bileşikleri 

kazanılmaktadır. Ek olarak da az miktarlarda potasyum ve kalsiyum bileşikleri güneşsel tuz 

birikintilerinden üretilmektedir. Deniz suyunun ana bileşiklerini ve yan bileşiklerini 

kazanmak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. 

A. Tuz 

Tüm güneşsel su-tuz işlemlerinde, deniz suyu, çözelti sodyum kloride doygun hale gelinceye 

ve tuz kristalleşmeye başlayıncaya kadar konsantrasyon artışını sağlayacak olan 

buharlaşmanın olacağı havuzlarda dinlendirilir. Biyolojik büyümelerden gelen organik 

maddeler büyük veya az miktarda bulunur. Üretilecek tuzun miktarı, teknik uygulamaya ve 

tuz üreticisinin isteğine bağlıdır. Güneşe bağlı su-tuz yöntemlerinde üç tür buharlaştırma alanı 

vardır. Bunlar; konsantre gölleri, kıvamlaştırma gölleri ve kristalleştirme gölleridir. Deniz 

suyunun büyük bölümü konsantre göllerinde buharlaşır ve bunlar en büyük alanı kaplarlar. 

Ortalama göller 202,345-404,69 hektar (500 ile 1.000 acre) arasındadır (1 acre (İngiliz 

dönümü) = 0.4 hektar). 
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Konsantre havuzlarında deniz suyu 1,16 kg/m3
 yoğunluğa gelinceye kadar tutulur. Demir 

hidroksit ve kalsiyum karbonat çökelekleri ilk havuzda kalırlar. Konsantre edilmiş deniz suyu 

daha sonra kıvamlaştırma göllerinde buharlaştırılır. Nihai çözelti 1.21 kg/m3
 özgül ağırlığa 

erişinceye kadar tutulur. Ön aşamada güneş ısısının daha iyi absorblanmasını sağlamak için 

boyalar da eklenebilir. 

Çözelti daha sonra ürün havuzlarına alınır ve 1.25-1.27 kg/m
3
 yoğunluğa erişinceye kadar 

tutulur. Büyük kristaller halinde tuz çökelekleri tabana çöker ve tuz kazanılacak stok sahasına 

yayılır. Ham tuz yıkanır, kurutulur ve paketlenir veya ham halde satılır. Daha saf tenörlerde 

olması için daha sonra işlenebilir. Güneş ile tuz elde etme yöntemi, kullanılan pazara yakın 

veya ucuz nakliyenin mümkün olduğu yerlerde yapılmaktadır. 

B. Magnezyum Metali 

Deniz suyu magnezyum metalinin temel kaynağıdır. Dünya üretiminin % 61 civarında bir 

bölümü, deniz suyu işleyen iki tesisten gelmektedir. Teksas’ta ve Norveç’teki elektrolitik 

magnezyum üretimi işlemleri dikkate değer derecede farklıdırlar. Fakat, her ikisi de deniz 

suyundan magnezyumun çökeltilmesi esasına dayanırlar (Şekil 11.17). Teksas’ ta midye 

kabuğu ve Norveç’ te dolomitik kireçtaşı kullanılır. Norveç’ teki yöntemde çökeltilmiş 

hidroksit, magnezyum okside kalsine edilmekte ve bu da MgCl2 üretimi için elektrolitik 

hücreden gelen klor ile klorine edilmektedir. Daha sonra refrektöre bağlı hücrede magnezyum 

metali üretimi için elektroliz edilmektedir. Teksas’daki tesiste deniz suyu limanın dibinden 

alınmakta, partiküllerden arınmakta, klorine edilmekte ve çeşitli tesislere pompalanmaktadır. 

Burada bir flokülatöre pompalanmakta ve kalsine edilmiş midye kabuklarından sağlanan 

kireçle karıştırılmaktadır. Sonuç magnezyum hidroksit çökeleği 500 feet (≈50m) çapındaki 

tikinerde çöktürülmekte ve artan deniz suyundan ayrılmaktadır. Çökelen hidroksit 

filtrelenmekte ve konsantre bir magnezyum kloride çözeltisi elde etmek için hidroklorik asit 

ile nötrleştirilmektedir. Magnezyum kloride çözeltisi saflaştırılmakta ve katı yakıtlı 

kurutucularda yaklaşık bileşimi MgCl21,5H2O olan serbest akışlı granüle katıyı üretmek için 

kurutulmaktadır. 

Bu granüle katı yüksek amperli elektrik akımı, kompakt grafitten anodlar kullanılarak 

banyodan geçirilmektedir. Elektroliz süresince elementler magnezyum ve klor üretilir, 

magnezyum daha hafif olduğundan banyonun üstüne çıkar, toplanır ve ingotlar halinde 

dökülür. 
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Şekil 11.17. Elektrolitik magnezyum metali üretim akım şeması (Dow Chemical Co.) 

C. Magnezyum bileşikleri 

Tüm denizsel magnezyum, magnezyum metali veya magnezyum bileşikleri halinde de olsa, 

deniz suyundan bir alkali yardımıyla çöktürülebilirler. Kalsine dolomitte geniş ölçüde bulunan 

bir magnezyum ve kalsiyum karbonat çoğunlukla alkaniliteyi sağlamak için kullanılır. Bu 

durumda hidroksit ürünü içindeki magnezyumun yarısı dolomitten, yarısı da deniz suyundan 

gelir. Kireçtaşı veya kalsine kabuktan üretilen kireç ve kostik soda da ticari çökelticiler olarak 

kullanılır. Midye kabuğu, Teksas Lousiana ve Alabama sahillerindeki magnezyum üretimi 

için ana kireç kaynağıdır. 

Tipik bir deniz suyu magnezyum tesisine gelen su içindeki partiküllerden arıtılır ve 

magzenyum hidroksit ürününün kalsiyum içeriğini sağlamak için işlenir. Kalsine kireçtaşı 

veya dolomit, bir reaktör içindeki deniz suyuna bir bulamaç şeklinde eklenir. Magnezyum 

hidroksit çökeltilir ve sonuç bulamaç şeklinde eklenir. Magnezyum hidroksit çökeltilir ve 
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sonuç bulamaç bir seri tikinere verilir. Kalan deniz suyu boşaltılır ve konsantre magnezyum 

hidroksit su ile yıkanarak filtrelenir (Şekil 11.18). Üç tür magnezyum üretilir; 

1) Refrakter kullanım için periklas, 

2) Çok yüksek saflıkta kimyasal inaktif magnezyum aktif ince taneleri 

3) Kimyasal ve fiziksel kullanım için kimyasal aktif ince taneli magnezyum. 

 

Şekil 11.18. Deniz suyundan magnezyum elde edildiği bir tesis 

D. Su  

Kurak bölgelerde su gerekli ve değerli bir kaynaktır. Tuzsuzlaştırma tesisleri 5-10 m
3
 ile 

30.000 m
3
 arasındadır. Bu tesislerle gerektiğinde günlük 50.000 m3

 tatlı su üretilebilmektedir. 

Suyun maliyeti, yakıtın çok ucuz olduğu yerler haricinde 85 cent/3,78541 m3
 (1000 galon) 

dür. Tuzsuzlaştırma tesislerinde üretilen tuzun maliyetini etkileyen, tesisin boyutu, enerji 

maliyeti ve tuzlu sudaki tuz konsantrasyonu gibi faktörleri içeren birçok faktör vardır. 

Elektrik ve tuzsuz su üretecek çok büyük kombine bir tesisin yerinde 22-27 cent/ 3,78541 m
3
 

(1000 galon)’lük bir maliyetle tatlı su üretilebileceği uygulamalarda görülmüştür. Bu giderler 

küçük tesislere uygulanabilir değildir. 
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Tuzsuzlaştırma için dört ana işlem vardır. Farklı yöntemlerin verimleri gider açısından ve 

işletme maliyeti ile farklılık göstermektedir. Ana maliyet unsurları yatırım kapitali, kullanılan 

enerjinin maliyeti, işletme ve bakım giderleridir. En önemli tuzsuzlaştırma yöntemi 

distilasyon yöntemidir. 

 

Distilasyon 

Distilasyon, tatlı suyu tuzlu su çözeltisinden ayırmak için bilinen en eski yöntemlerden biridir. 

Tüm deniz suyu tuzsuzlandırma tesisleri distilasyonun modifikasyonlarını kullanmaktadırlar. 

Bu modifikasyonlardan dikey tüp distilasyonu (Şekil 11.19) günümüzde geniş ölçüde 

kullanılan bir yöntemdir. Tuzlu su büyük bir odanın içindeki düşey metal tüplerden 

geçmektedir. Su geçerken tüpler çevreden buharla ısıtılmaktadır. Bu ısı değişim işlemi, 

tüplerin içindeki tuzlu çözeltideki suyun bir kısmını buhara çevirmekte ve aynı anda tüpleri 

çevreleyen buhar yoğunlaşarak tatlı suya dönüşmektedir. 

 

Şekil 11.19. Dikey tüp distilasyon prosesi 

11.4.2. Konsolide Olmamış Yataklar (Unconsolidate Deposits) 

Bunlar tarama ( dredging ) ile kazılmaya müsait yataklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tip 

yataklar içinde ekonomik değer taşıyan yirmiden fazla mineral bulunmaktadır. Üretim 

yöntemi seçimi kıyı yataklarında olduğu gibi yatağın karakteri (büyüklük ve cinsi), örtü 

tabakasının derinliği ve cinsi, ana kayaçla cevher mineralinin bağıntısı, ayrıca coğrafik 

lokasyon, üretim gereksinimleri ve sosyoekonomik problemler gibi pekçok faktöre bağlıdır. 

Bu tip yatakların üretiminde draglinelar, üstten kapmalı kepçeler (clampsells), sürekli kova 

sistemleri (Bucket lodders), hava ve su jeti ile çalışan kaldırıcıların üzerine monte edildiği 
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yüzer tarama gemi veya platformları (floating dredges) kullanılmaktadır. Bütün bu sistemler, 

kıyı madenciliğinde kullanılan aletlerin modifikasyonudur ve bunlar ayrıca denizel çevre 

koşullarının sınırlayıcı şartlarını dikkate alarak dizayn edilmektedir. Pek çok kıyı kum 

yatakları kuru kazı yöntemiyle kazanılmaktadır. Bu işlemler sırasında denizin etkisinden 

korunmak için suni kanallar oluşturulmaktadır. Deniz dibinde kazılar yapılarak 

gerçekleştirilen madencilik ise henüz gelişme aşamasındadır. 

Yüzer tarama gemileri ile yapılan madencilik 

Bu bölümde sadece kıyıdan uzakta gerçekleştirilen madencilik ile ilgili faktörler gözönünde 

tutulmaktadır. Plaser madencilik ile ilgili konvansiyonel tarama işlemleri konumuz dışında 

kalmaktadır. 

A. Dragline ve üstten kapmalı kepçeler 
Basit yapısı nedeniyle kepçe ile deniz dibinde yaklaşık 10.000 m derinliklerdeki yataklardan 

numune alma ve kum üretiminde kullanılabilmektedir. Ticari amaçla derin deniz yumrularının 

üretiminde sürekli olmamak kaydıyla draglineların 1700 m. derinlikte uygulanabileceği iddia 

edilmektedir (Şekil 11.20).  

  

 

Şekil 11.20. Dragline ile üretim 
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Daha sığ sularda üstten kapmalı kepçelerin uygunluğu söz konusu olmaktadır. Örneğin 

Japonya ve İngiltere’ de dizayn edilen dinazor tipi kepçeler Güneydoğu Asya’da alüvial kalay 

üretiminde başarıyla kullanılmıştır. Bu aletle 6 yd3’lük bir kepçe ayda 308.000 yd
3’lük bir 

kapasiteyle yaklaşık 40-50 m derinlikten üretim yapmıştır (Şekil 11.21) . Şekil 11.22’ de 

deniz dibi üretiminde kullanılan bazı üstten kapmalı kepçe tipleri görülmektedir. 

 

 

Şekil 11.21. Sığ sularda üstten kapmalı kepçe uygulaması 

 

 

Şekil 11.22. Deniz dibi madenciliğinde kullanılan bazı üstten kapmalı kepçe tipleri 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

883 

 

B. Sürekli kova sistemi ile kazı ( bucket- ladder dredges ) 

Sürekli kova sistemi ile deniz dibini tarama özellikle kıyıdan uzakta yapılan madencilikte 

kullanılır. Bu sistem 1907’ den beri Tayland’ da ve 1908’ den beri de Endonezya’ da 

kullanılmaktadır. Başlık teknenin en az 1000 ft (304.8 m) ilerisinde çapaya bağlanır ve 

eklenen denge çapaları teknenin her köşesinden çıkarılır. Çapalar bir boom veya küçük tekne 

tarafından yerleştirilir. Şekil 11.23 te sürekli kova sistemi ile donatılmış bir gemi 

görülmektedir. 

 

        

Şekil 11.23. Sürekli kova sistemi kazı makinası 

 

Gel-git ve suların hareketi tarama cihazını bir hat üzerinde alçaltıp yükseltir ki düşey bir 

hareketin gerekli olduğu California tarama cihazı kullanışlı değildir. Çünkü dalgalı denizde 

engebeli deniz tabanında çalıştığı zaman kepçelerin tabandaki çıkıntılara çarpmalarından 

dolayı makinada hasar meydana gelebilir. Hidrolik dengeleyiciler bile bu şokları 
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karşılayamadıkları için çalışmayı durdurmak gerekir. Denizde hareket eden sürekli kova 

sistemi Avrupa’da liman ve barınakların açılmasında ve derinleştirilmesinde, pasifikte de 

mercanların kazanımında kullanılmaktadır. 

Sürekli kova sisteminin ana özelliği dengesizliktir. Fakat kıyıdan içerdeki çalışmalar için 

sınırlı bir kesme derinliği söz konusudur ve standart tarama madenciliği fırtınalı havada çok 

zarar görür. Uygun durumlarda yüksek randıman ve çok iyi kazma kapasitesi sağlaması 

nedeni ile sürekli kova sistemli kazıcı yüksek yatırım maliyetine rağmen bir tercih nedenidir. 

 

C. Hidrolik tarayıcılar 

Manganez nodüllerini toplamak, yıkamak, kırmak ve taşıma gemisine ulaştırmak için 

kullanılan bu makina bir biçer döveri andırmaktadır. Sistemin çalışması kısaca şöyle 

olmaktadır. Öndeki tekerlek, sonarları, ışıkları ve televizyon kameralarıyla donatılmış olarak 

deniz yatağında ağır ağır yol alır (Şekil 11.24). Hareket sırasında tekerleğin üstündeki nodül 

toplama başlıkları okyanus yatağından çamur ve nodül toplar. Toplanan nodüller pervaneli bir 

çarka girerler ve püskürtme sularla çamurdan temizlenirler. Burdan kırma aygıtına geçen 

nodüller, kırma işlemine tabi tutulurlar. Oradan da taşıma borularına nakledilirler. Bu sistem 

tek pompayla çalıştırılır. Gerekirse birden fazla pompa da kullanılabilir. Pompanın çalışma 

sistemi de şöyle olmaktadır. Ana gemideki kompresöre bağlı olan bir hava borusu deniz 

yüzeyinin 2 km altında bir noktada, bağlantı borusuna hava enjekte eder. Bu hava borunun 

içindeki sıvının yoğunluk derecesini düşürür ve böylece malzemenin ana gemiye nakli 

sağlanmış olur. 

 

D. Havalı ileticiler 

Genellikle numune alma ve kıyı madenciliğinde kullanılan havalı ileticilere önemli bir ilgi 

gösterilmektedir ve 914.4 m (3.000 ft) derinlikte mineral çıkarılmasında başarı ile 

kullanılmaktadırlar. Havalı ileticilerin çalışma prensibi şöyledir; iki ayrı borudan oluşan bu 

sistemde birinci borudaki basınçlı hava, ikinci borunun en altındaki kısmına enjekte edilmekte 

ve böylece ikinci boruda bir yoğunluk farkı meydana getirmektedir (Şekil 11.25). Böylece 

boru içinde hava–su karışımının yukarı doğru olması sağlanır ve bu  en altta ikinci borunun 

ucunda bir emme meydana getirir. Böylece malzemenin yukarıya doğru nakli sağlanmış olur. 

Bu sistem yapım basitliği nedeniyle deniz madenciliğinde önem kazanmıştır. 
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Şekil 11.24. Manganez nodülleri toplamakta olan bir hidrolik makina 

 

 

Şekil 11.25. Bir havalı ileticinin prensip şekli 

E. Su fışkırtmalı kazıyıcılar 

Bu sistem prensip olarak havalı ileticiler ile aynı olmaktadır. Aralarındaki fark havalı 

ileticilerde olmayan borunun en alt ucuna basınçlı su püskürtebilen boruların yerleştirilmiş 

olmasıdır. Böylece daha sert zeminlerde basınçlı su püskürterek zeminin (minerallerin) nakli 

kolaylaştırılmış olmaktadır. Bu sistem daha çok elmas madenciliğinde ve kıyı taramasında 

kullanılmaktadır. Bu kazıyıcıların elle tutulabilecek kadar küçükleri, nehir tabanında altın 

üretiminde dalgıçlar tarafından başarı ile kullanılmaktadır. 



Temel Madencilik Bilgileri 

886 

 

11.4.3. Yakın gelecekte bir uygulama  

Dünyanın ilk derin deniz dibi madencilik gemisi Nautilus olacaktır. Çin'in Fuijan Mawei 

tersanesinde üretimi devam etmektedir (Şekil 11.26). Gerekli olan 31.4 megawatt güç dizel 

jeneratör sağlanacaktır. 227 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğinde maden gemisi 2017 

sonunda bitmiş olacaktır. Nautilus Minerals Bismarck Denizi'nde, Papua Yeni Gine de 

Solwara 1 projesinde çalışacaktır. Gemi 1.600 metre su derinliklerinde deniz dibinin yüksek 

tenörlü bakır, altın, gümüş ve cevher çıkarmak için kullanılacaktır. 

 

Şekil 11.26. Üretim halindeki Nautilus madencilik gemisi 
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12.1. Hazırlık Çalışmaları 

12.1.1. Yeraltı Madenciliğinin Özellikler ve Geleceği 

Yeraltı madenciliği çok sayıda kısıtlayıcı faktörün kontrolünde gerçekleştirilen bir faaliyettir. 

Cevher yatağının geometrisi ve yerleşimi (boyutları ve koordinatları), cevher ve çevreleyen 

kayaçların jeolojik ve jeomekanik özellikleri, yeraltı suyu ve kayaç ısısı hem planlama hem de 

uygulama aşamasında önemli kontrol ölçütleri olarak yer alırlar. Yakında yerleşim 

birimlerinin bulunup bulunmaması, olası çevresel etkiler (heyelan, tasman vb.) ve etkilenecek 

unsurlar (yerleşim birimi, doğal ve tarihi yapılar gibi), sosyal ve ekonomik konular da dışsal 

faktörler olarak yeraltı madenciliğini etkiler. Ayrıca, nitelikli işçi gereksinimi ve finansman 

olanakları gibi yatırımcının ekonomik olanakları ilgili faktörler de yine önemli kısıtlar haline 

gelebilir.  

Yeraltı madenciliği açısından avantajlar olarak sayılabilecek faktörler değerlendirdiğinde akla 

ilk önce sahanın bulunduğu topoğrafya gelir.  Açık işletme madenciliğinin aksine yerleşim 

yeraltı madenciliği için madencilik faaliyetleri açısından önemli bir kaygı değildir. Yerleşim 

ancak nakliyat maliyetinin bir konusu olarak değerlendirilir. Yeraltı madenciliğinde 

uygulanan üretim öncesi hazırlık çalışmaları açık işletme yöntemlerine göre farklılık gösterir. 

Yeraltı madenciliğinde küçük boyutlu açıklıklarla olabildiğince az hazırlık yapılmaya çalışılır. 

Bunun en temel sebebi yeraltı kaya ortamını olabildiğince az rahatsız etmek ve en düşük 

maliyetle çalışmaları yürütmektir. 

Yeraltı madenciliğine özgü önemli bir çalışma da havalandırmadır. Havalandırma, özel 

amaçlı açıklıkların oluşturulmasını ve kontrol/izleme gibi özel bir çalışmanın yürütülmesini 

gerektirir. Yeraltı madenciliği için üretim öncesi çalışmalar i) madene ulaşmak, ii) malzeme 

ve insan naklini sağlamak ve iii) havanın yeraltında dolaştırılabilmesi amaçları için gerekli 

açıklıkların oluşturulması işlerini kapsar Hazırlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemde 

yapılan çalışmalar ayrıca yatak ve çevreleyen kaya yapısı hakkında önemli bilgiler sağlar. 

Yüksek kapasiteli ekipman ile üretim yapma olanakları her geçen gün gelişen açık işletme 

madenciliği düşük maliyetle yüksek üretim gerçekleştirebilme olanağı sunmalarına karşın 

çevresel etkileri nedeniyle daha çok baskı altında kalmaktadırlar. Yeryüzünde geniş alanlarda 

önemli oranlarda bozulmaya sebep olmaları yanında dekapajı yapılan örtü malzemesinin 

depolanması, atık havuzları ve tesis atıkları için ayrıca alana gereksinim duyan açık işletmeler 

artık çevresel koruma kaygılarının en önemli konusudurlar.  
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Teknolojik gelişmelerin ekipman kapasitesi ve performansı anlamında açık işletme 

madenciliğine sağladığı olanaklar son yıllarda yeraltı madenciliği için de geçerlidir. Yüksek 

kapasiteli delici, yükleyici ve kamyon yanında cıvata, püskürtme beton, patlayıcı şarj 

makinesi ve mobil platform gibi çok farklı işler için uygun ve yüksek performanslı makine 

yeraltı madenciliğinde kullanılır hale gelmiştir. Öte yandan yeraltı madenciliği değişik 

yataklanma koşullarında üretim olanağı sağlayan çok sayıda üretim yöntemi alternatifi sunar. 

Açık işletme madenciliğinin aksine derinlik kısıtlayıcı bir faktör değildir. Yeraltı madenciliği 

yeryüzünün daha az rahatsız edildiği bir faaliyettir. Tasman önemli bir etki ise de her yeraltı 

madenciliğinin doğal sonucu değildir. Yeraltı madenciliğinde açık işletme madenciliğinin 

aksine daha az miktarda atık üretilir. Dolgu uygulanan işletmelerde üretilen atıkların bir kısmı 

ya da tamamının dolgu malzemesi olarak kullanılabilmesi olanağı vardır. 

Madenciliğin geleceğine yönelik tahminler yeraltı madenciliğinin giderek artan bir oranda 

uygulanacağın öngörmektedir. Bu öngörüyü destekleyen veriler aşağıdaki gibi sırlanabilir. 

i) Açık işletme yöntemleri ile üretilebilecek yüzeye yakın cevherlerin azalması (yatak 

derinliklerinin artması),  

ii) Çevresel kaygıların artışı ve çevre koruma amaçlı düzenlemelerin sıkılaşması, 

iii) Yeraltında kullanılabilecek esnek, yüksek kapasiteli makinelerin üretilmesi. 

Bugün dünya madencilik faaliyetlerinin yaklaşık 30 %’lük bir kısmı yeraltı madenciliği ile 

gerçekleştirilmektedir. Açık işletme madenciliğinin önündeki engeller ve yüzeye yakın 

yatakların tüketilmesi gibi sebeplerle yeraltı madenciliğinin gelecekte daha yüksek oranlarda 

uygulanacağı tahmin edilmektedir. Otonom ekipman, uzaktan kontrol ve dolgu kullanımının 

yaygınlaşması gibi gelişmeler de bu tahmini destekleyen faktörlerdir.     

 

12.1.2. Yeraltı Maden İşletmesinin Ana Unsurları 

Bir yeraltı maden işletmesinde madencilik çalışmalarını sürdürmek üzere i) yerüstü, ii) kuyu 

ve ii) yeraltı tesisleri olarak üç farklı tesise ihtiyaç vardır. Bunlardan yeraltı tesisleri 

madencilik faaliyetlerine destek amaçlı olarak oluşturulan tesislerdir. Üç grup tesisin de 

madencilik faaliyetleri başlamadan tamamlanması gereklidir. Bu tesislerin hazırlanması 

dönemine hazırlık dönemi adı verilir. Şekil 12.1 bir dik/dike yakın damarda yeraltı maden 

işletmesinin ana elemanlarını göstermektedir.  
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Şekil 12.1. Bir yeraltı madeninin planı ve yeraltı madenciliğinin temel elemanları. 
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12.1.2.1. Yerüstü Tesisleri 

Yerüstünde yürütülecek işlemler için oluşturulan tesisler başlıca nakliyat, cevher depolama ve 

cevher hazırlama işleri ile ilgilidir. Ayrıca atıkların depolandığı veya işlemlendirildiği tesisler 

de yerüstü tesisleri içinde sayılır.  

i. Nakliyat ile ilgili tesisler: Bant konveyörler, raylı nakliyat sistemi ile ilgili sistem ve 

donanımlar, yükleme/boşaltma üniteleri, yollar ve parklar, enerji/güç tesisleri, servis 

ve bakım atölyeleri. 

ii. Yönetim ile ilgili tesisler: Yönetim ve personel binaları, revir, yemekhane vb. sosyal 

tesisler. 

iii. Cevher hazırlama tesisleri: cevher döküm sahaları ve silolar, katı malzeme veya atık 

su işlem tesisleri (arıtma veya çöktürme havuzları). 

iv. Kuyu yerüstü tesisleri: Kule, silolar ve ihraç sistemi ile ilgili (tahrik sistem gibi) 

donanımlar.  

  

12.1.2.2. Kuyu Tesisleri 

Kuyu yerüstü tesisleri üretilecek kömür ya da cevherin yerüstüne nakli ve yerüstünden ocağa 

malzeme ve insan naklinin sağlanması amacıyla kullanılacak sistemleri kapsarlar. 

Havalandırma, su atımı, enerji ve iletişim sistemleri ile ilgili donanımlar da yerüstü tesisleri 

içinde yer alır. Bir yeraltı işletmesinde yasal olarak en az iki açıklık gerektiğinden kuyulardan 

birisi nakliyat/aktarma işlevi görür. Kuyu açma ve kat hazırlıkları aşamasında kuyular 

birbirleri ile irtibatlandırılmadan önce ana kuyu bütün işlevlerini yerine getirebilecek duruma 

eriştirilir. Havalandırma, hazırlık süresince yüzeyde bir fana bağlı fan-tüplerle sağlanır. 

İki kuyu birbirine bağlandıktan sonra hazırlık ve üretim işlemleri süresince gerekli olacak 

diğer düzenlemeler yapılır. Eğer skip ihracı kullanılacaksa ihraç (cevher nakli) kuyusu 

bölümlendirilir. Skipler kulede monte edilmiş tamburun hareket ettirdiği halatlarla kuleye asılı 

şekilde monte edilirler. Bir skip dört adet kılavuz arasında hareket eder. 

İnsan ve malzeme nakli aynı kuyuda skiplerle birlikte sıralı (aynı halat üzerinde birbiri ardına 

bağlı olarak) çalışan kafes ya da asansörler kullanılarak yapılabilir. Alternatif olarak, ayrı bir 

bölmede skipten bağımsız olarak çalışan kafes ya da asansörler de kullanılabilir. Son 

zamanlarda insan ve malzeme naklinin ayrı bir kuyudan yapılması yaygınlık kazanmıştır. Acil 

durumlarda ihraç sistemine müdahale etmek ya da işçilerin çıkmasının sağlamak üzere 

kuyuda bir bölme emniyet bölmesi olarak tutulur. Enerji hatları ve su boruları da kuyu alanı 

içinde kullanılmayan boşluklarda ya da emniyet bölmesinde yerleştirilirler.  
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Ana ulaşım açıklığının eğimli kuyu veya galeri olduğu durumda nispeten daha az karmaşık bir 

düzenleme gereklidir. Aşağıda farklı ana ulaşım açıklığı seçenekleri ve bu açıklarda 

uygulanabilecek ana nakliyat sistemi alternatifleri verilmektedir. 

a) Dik Kuyu ve Kuyu İhraç Sistemi: Derin ve yatay (<30
o
) ya da dik (> 70

o
) yataklarda, 

özellikle de zayıf tavan koşulları altında uygundurlar. Yüksek üretim kapasiteleri ve 

yüksek maden ömürleri için seçilebilirler. 

b) Eğimli Kuyu ve Kuyu İhraç Sistemi: Orta eğimlerdeki (30o
-70

o
) yataklarda ve kaya 

kütlesinin çok zayıf olmadığı (orta sağlam-sağlam tavan) yataklar için uygun bir 

seçenektir. Düşük veya orta seviyedeki üretim oranları için uygundur.  

c) Eğimli Kuyu ve Kamyon ya da Bant Nakliyatı Sistemi: Yüzeye yakın yataklar için 

uygundur. Çok sağlam veya orta sağlam kaya yapısı ile orta ve yüksek üretim oranları, 

yani, uzun maden ömürleri için uygundur. Vinç sistemi ile birlikte ray nakliyatı 

olanağı vardır. Kuyu eğiminin kamyon nakliyatı için 12o’den ve bant nakliyatı için 

20
o’den fazla olmaması gereklidir. 

d) Ana Galeri ve Kamyon, Ray ya da Bant Nakliyat Sistemi: Yüzeye yakın ya da yüzeyde 

mostra veren yatay damarlar ile yamaçta mostra veren dik/dike yakın eğimlerdeki 

yataklar için uygun bir seçenektir. Farklı kaya mekaniği koşulları ile yüksek üretim 

oranları ve yüksek maden ömürleri için uygundur. 

 

 

Şekil 12.2. Yatak geometrisine göre ana ulaşım açıklığı seçenekleri. 
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12.1.2.3. Yeraltı Tesisleri 

Üretim ile doğrudan ilgili olmayan ancak üretim işlerine destek amaçlı işler yürütmek 

amacıyla yeraltında oluşturulan açıklıklar yeraltı tesisleri olarak adlandırılır. Bu grup tesisler 

içinde kuyu yeraltı tesisleri, yeraltı atölyeleri, enerji istasyonları ve dinleme odaları ile revir 

gibi sosyal amaçlı tesisler yer alır. Dolgu, elektrik, basınçlı hava ve su dağıtımının yapıldığı 

tesisler ile su atımı tesisleri de yeraltı tesisleri olarak sayılabilir 

Kuyu yeraltı tesisleri kat nakliyat sisteminin kuyu nakliyat sistemi ile kesiştiği yerde kurulur. 

Üretilen cevherin ihracı sürecinde kesintilerin oluşmaması için üretim bölgelerinden gelen 

cevher kuyu yeraltı tesislerinde oluşturulmuş bir siloda depolanır. Siloya boşaltılan cevherin 

boyutunun küçültülmesi gerekiyorsa cevher silodan önce bir kırıcıya verilir. Boyut küçültme 

işlemi skip kapasitesinin daha verimli kullanımı açısından da önemlidir. Siloda depolanan 

cevher, yükleme cebine yanaşan skipe yüklenerek yerüstüne taşınır. Ayrıca, her katta insan ve 

malzeme nakli için gerekli donanımlar bulunur. 

Ana ulaşım açıklığının eğimli kuyu ya da galeri olduğu işletmelerde üretim bölgesi ile ihraç 

sistemi arasında yine benzer tesislere ihtiyaç vardır. Derin madenlerde havanın neminin 

alındığı ve/veya soğutulduğu tesisler de bulunabilir. 

 

12.1.3. Yeraltı Madenciliğinin Planlanması 

Bir yeraltı işletmesinin tasarımı çoğu zaman kısıtlı sayıda veri ile pek çok kritik kararın 

verildiği karmaşık bir süreçtir. Bazı durumlarda da kabul edilebilir veri miktarı için bile 

değişmeler veya sapmalarla karşılaşılması mümkündür. Bu bakımdan tasarım ve tasarım 

sürecinin planlanması aşamasında kullanılacak veri, yöntem ve araçların güncel ve kapsamlı 

olması sağlanmalıdır. Öte yandan maden mühendisliği projelerinin homojen olmayan bir 

ortamda gerçekleştirilen bir tasarım ve uygulama süreçleri olduğu ve her sahanın kendine 

özgü koşulları olduğu gerçekliklerinin göz ardı edilmeden mühendislik öngörüsünden de 

yararlanmak kaçınılmaz bir yaklaşım olacaktır. Ancak, mühendislik öngörüsü ile sübjektiflik 

arasındaki ince ve keskin çizginin kontrolü oldukça önemlidir.  

Maden tasarım çalışmalarının planlaması aşamasında yapılacak işler başlıca maden ömrünün 

belirlenmesi, maden üretim yönteminin seçimi, açıklıkların tasarımı ve oluşturulması 

çalışmalarını kapsar. Bu aşamada verilecek kararlar izleyen üretim çalışmalarını 

etkileyecektir. Planlama aşamasında yapılacak hataların telafisi olmayacak ya da çok yüksek 

maliyetler getirebilecektir. 
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1.3.1. Üretim Oranı ve Maden Ömrünün Belirlenmesi 

Maden ömrünün belirlenmesinde etkili olan başlıca faktörler pazar şartları ve ürünün satış 

fiyatı, tenör, hazırlık süresi, üretim maliyetleri, finansman kaynakları, devlet destekleri ve 

vergi politikaları olarak sıralanabilir. Diğer bütün faktörler bir tarafa bırakıldığında her 

madencilik girişimi ticari bir yatırımdır ve kabul edilebilir bir kâr sağlamayacaksa bir madene 

yatırım yapmanın anlamı yoktur. Madenciliğin riskli bir yatırım olduğu göz önünde 

bulundurulursa ekonomik koşulların önemi daha da belirginleşir.  

Bir devletin sosyal ya da stratejik gerekçelerle bir madeni üretmesi ekonomik kazanç 

beklentileri taşımayabilir. İstihdam sağlamak ya da üretilmesi söz konusu olan madenin 

stratejik bir minerali içermesi gibi özel bir durum söz konusu ise üretim genellikle devlet 

politikası olarak devlet eliyle veya devlet desteğiyle gerçekleştirilir.  

Ekonomik açıdan, bir madenin üretilmesi kararı yapılacak yatırımın zaman değerine bağlı 

olarak verilir. Madene yapılacak yatırım ve üretim maliyetlerinin karşılığında ileride elde 

edilecek kazanç Net Bugünkü Değer, İç Karlılık Oranı, Geri Ödeme Süresi gibi 

değerlendirme yöntemleri ile tahmin edilebilir. En uygun üretim oranı, vergiler ödendikten 

sonra arta kalan gelirlerin net bugünkü değerini maksimum yapacak bir değer olarak seçilir. 

 

Şekil 12.3. Optimum üretim oranının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış grafik. 
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Diğer bütün koşullar hariç tutulduğunda, maden ömrü, üretim oranının yüksek veya düşük 

olmasına bağlıdır. Yüksek üretim oranları için maden ömrü kısa seçilir. Yüksek rezerv ve 

düşük tenöre sahip yataklar 15–30, yüksek tenör ve düşük rezervli (altın, gümüş gibi) 

cevherler de 2–4 yıllık süreler için planlanırlar. 

 

1.3.2. Madencilik Yönteminin Seçimi 

Bir maden yatağı için seçilecek üretim yönteminin öncelikle yatak geometrisine uygun bir 

çalışma düzeninin yürütülmesine olanak vermesi önemlidir. Geometrik uyum rezervin verimli 

bir şekilde üretilebilmesine olanak sağlar. Kurulacak üretim sisteminin elemanlarının 

işlevlerini gerektiği gibi yerine getirebilmesi de mümkün olur. 

Ancak bir üretim yöntemi seçiminde birincil karar kriterleri jeolojik ve jeomekanik 

koşullardır. Jeolojik ve jeomekanik koşullara göre seçilen bir yöntem ekonomik üretim 

olanağı da sunuyorsa yatağın üretimi mümkün olur. Geometrik uyumluluk koşulu, hâkim 

jeolojik ve jeomekanik koşulların kontrolünde, seçilen yöntemin alternatif geometrik tasarım 

ve uygulama süreçleri ile geliştirilmesini gerektirebilir. Yani seçilen yöntemin saha 

koşullarına adapte edilmesi gerekebilir. Yöntem seçimi ana ulaşım açıklıkların tip ve 

yerlerinin belirlenmesi için de önemlidir. Örnek olarak, seçilecek yöntem yeryüzünde tavan 

oturmasına (subsidans) sebep olacaksa ana ulaşım açıklıklarının oturmanın etkileyeceği alanın 

dışında oluşturulması zorunludur. 

Madencilik yönteminin üzerinde etkili olduğu bir diğer faktör üretim yönüdür. İki tür üretim 

yönü seçilebilir; ilerletimli ve dönümlü. Üretim yönü, özellikle düz yatımlı yatay cevherler 

için önemlidir ve ana açıklıkların yerlerinin seçimini etkiler. İlerletimli üretim yöntemleri 

ekonomik sebeplerle uygun görünse de duraylılık bakımından dönümlü üretim yöntemleri 

daha uygundur. Çünkü zayıf kaya ortamlarında dönümlü üretim yöntemleri ile kaya yapısı 

hakkında yeterli oranda bilgi edinilebilir. 

 

1.3. 3. Ana ulaşım açıklıklarının seçimi 

Ana ulaşım açıklıklarının seçimi başlıca; 1. yatağın derinliği, 2. yatağın şekli ve boyutu, 3. 

topografya, 4. cevher ve çevre kayaçların jeolojik ve jeomekanik özellikleri, 5. madencilik 

yöntemi, 6. üretim oranı olarak sıralanabilir. 

 

1.3.3.1. Açıklık Tipi 

Ana ulaşım açıklıkları için üç seçenek vardır:  
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1. Dik kuyu; derin veya düz uzanımlı yataklar için ve orta sağlamlıkta veya zayıf 

kayaçlar için uygundur. Ayrıca, yüksek üretim kapasiteleri için de tercih edilirler. 

2. Eğimli kuyu; bant ya da kamyon taşımacılığının düşünüldüğü sığ, düz uzanımlı 

(özellikle kömür yatakları) yataklar için uygundur 

3. Ana galeri; Yamaçlarda mostra veren, sığ örtü tabakasına sahip veya dik dalan ve sığ 

bir derinlikte kesilebilen yataklar için kullanılabilir 

Birden fazla ana ulaşım açıklığının kullanılabileceği bir durumda i) açma maliyetleri, ii) açma 

süresi ve iii) kurulacak nakliyat sisteminin işletme maliyetleri temel alınarak seçim yapılır. 

Kuyu açma maliyetleri çok pahalı olmasına karşılık aynı derinliğe ulaşmak için eğimli bir 

kuyuya oranla daha kısa bir kuyu gereklidir (3–4 kat kısa). En ucuz açıklıklar ise galerilerdir. 

 

1.3.3.2. Açıklıkların yeri 

Ana ulaşım açıklıklarının yatak için merkezi bir konumda olması istenir. Yatağın eğimi, kaya 

kütlesinin yapısı, üretim bölgelerinin sayısı ve yatağın genişliği gibi faktörler ana ulaşım 

açıklılarının yerlerinin belirlenmesinde etkili faktörlerdir. Üretim çalışmaları sonucunda 

yüzeyde oluşacak tasman madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgeyi de etkileyeceğinden 

ana ulaşım açıklıklarının da zarar görmesi olasıdır. Bu durumda, bu açıklıların, etkilenecek 

bölgenin dışında tutulması gerekir. Topoğrafya, nakliyat, su durumu, sahanın boyutları ana 

ulaşım açıklıklarının yerlerinin belirlenmesinde önemli faktörlerdir. Ancak her durumda ana 

ulaşım açıklıklarının etrafında koruyucu topuk(lar) bırakılması gereklidir. 

 

1.3.3.3. Açıklık sayısı 

Ana ulaşım açıklıklarının sayısı emniyet, havalandırma, üretim oranı, çalışma bölgelerinin 

dağınıklığı ve çalışma bölgelerine ulaşım kolaylığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. 

Geniş yataklarda ana ulaşım açıklıklarının sayısı fazla olabilir. Geniş yataklarda havalandırma 

için de açıklıkların oluşturulmasına ihtiyaç duyulabilir.  

 

1.3.3.4. Ana ulaşım açıklıklarının Şekil 12.ve boyutları 

Açıklıkların Şekil 12.ve boyutları açıklığın kullanım amacı, açılma şekli ve açıklıkta 

kullanılacak nakliyat elemanına göre belirlenir. Delme-patlatma yöntemi ile açılan kuyu, 

eğimli kuyu ve galeriler kesit olarak genellikle dörtgen şekillidir. Mekanize kazı uygulandığı 

zaman dairesel veya eliptik açıklık kesitleri oluşturmak kolaydır. Kaya mekaniği ve 

havalandırma şartları açısından dairesel kesitler oluşturmak uygundur. Açıklık alanının 
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kullanımı anlamında en uygun Şekil 12.ise dörtgen kesitlerdir. Dörtgen kesitler ayrıca kuyu 

ihraç sistemleri için de uygundur. 

Açıklık boyutları da nakliye veya ihraç sisteminin boyutuna bağlı seçilir. Üretim oranının 

yüksek olması durumunda açıklık boyutlarının büyük seçilmeleri gereklidir. Havalandırma ve 

su atımı sistemleri de ek açıklık alanlarına gereksinim duyarlar. Açıklık şekli ve boyutunun 

seçiminde son karar ölçütü ise açma ve işletme maliyetlerinin toplamıdır. 

 

1.3.3.5. Kat aralıkları 

Katlar halinde üretilecek madenlerde katlar arası mesafenin herhangi bir katta en az üretim 

maliyeti ile en yüksek karı sağlayacak büyüklükte olması gereklidir. Bir katın üretim maliyeti 

olarak hazırlık ve üretim maliyetlerinin toplamı göz önünde bulundurulur. Bu maliyetleri 

etkileyen faktörler yatağın jeolojik ve jeomekanik özellikleri, madencilik yöntemi, hazırlık 

planı, galeri açma yöntemi, açıklıkların ömrü, üretim oranı, maden ömrü ve yatırımın 

finansmanı ile ilgili ekonomik faktörlerdir. Maden yatağının yataklanma şekli, konumu ve 

maden yönteminin kat aralığının seçimi için bir öncelik oluşturmadığı durumda en uygun kat 

aralığı mesafesi ancak maliyetlerin hesaplanması ile belirlenebilir. Genel olarak, hazırlık 

çalışmalarının maliyeti (galeri açma, tahkimat, nakliye ile ilgili donanımların kurulması 

işlerinin maliyetleri) ana katların sayısının artışına bağlı olarak artar. Öte yandan, üretim 

maliyetleri (cevher kazısı, nakliyat ve havalandırma, su atımı gibi yardımcı işlerin maliyeti) 

azalan kat sayısına bağlı olarak azalır. En uygun kat aralığını belirlemek üzere hazırlık, üretim 

ve toplam maliyetler 3–4 farklı kat aralığı mesafesi için hesaplanır.  En düşük toplam maliyeti 

veren mesafe kat aralığı olarak seçilir. 

 

Şekil 12.4. En Uygun kat aralığı mesafesinin belirlenmesi için hazırlanmış grafik. 
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1.3.3.6. Kat hazırlık planı 

Kat ve pano açıklıkları olarak tanımlanan ve ağırlıklı olarak cevher üretimi ile ilgili açıklıklar 

madenin genel planının hazırlanması aşamasında planlanırlar. Ancak kat açıklıklarının 

bazıları ile pano açıklıklarının büyük kısmı üretim çalışmalarının başlaması ile oluşturulmaya 

başlanırlar. Katlarda ve katlar arasında yer alacak açıklıların sayı, yer ve şekilleri pasa, cevher 

ve malzeme nakli ile havanın dolaştırılması gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Kat 

üzerindeki ulaşım, nakliye ve havalandırma amaçlı açıklıkların sayısının zor kaya mekaniği 

şartları altında az olması ve bunların daha sağlam olan taban-taşı içerisinde açılmış olmaları 

gereklidir. Başyukarı, rampa ve cevher feresi, havalandırma bürü gibi özel amaçlı açıklıklar 

katlar arasında benzer şekillerde açılırlar. Ayrıca altkesme, arakat ve çekme noktası gibi 

açıklıklar kat içi hazırlıkların yapıldığı sırada başlatılır. 

Kömür madenciliğinde düz yatımlı tek bir damarda ana kuyu veya eğimli kuyu sadece 

malzeme nakli ve kömür ihracı için kullanılır ve yatağın merkezinde yerleştirilir. Bu kuyuya 

yakın bir kuyu personel ulaşım kuyusu olarak açılır. Her iki kuyu topuklarla korunur. Ulaşım 

ve kömür nakliyatı için açılan galerilerle yatay hazırlıklar yapılır. Bu galerilerden birisi ana 

galeri olarak seçilir ve galeriler birbirleri ile ilişkilendirilir. Nakliyat mesafesini kısaltmak 

amacıyla ana galeriler verev olarak açılabilirler. 

Ana galerilerin açılmasından sonra kömür pano galerileri ile geniş bloklara bölünür. Her bir 

blok daha sonra oda galerileri (oda-topuk yöntemi için) ya da pano içi galeriler (uzun ayak 

yöntemi için) ile daha küçük parçalara bölünür. Bu şeklide, hazırlık galerileri ve gerekli diğer 

açıklıklar kömür yatağının sınırlarına kadar açıldıktan sonra üretim bölgesinin sınırından 

başlayarak kuyulara doğru (dönümlü üretim) tüm kömür üretilir. 

 

1.3.3.7. Makine Seçimi 

Uygulanacak maden yöntemine bağlı olarak (galeri ve diğer açıklıkların boyutları, üretim 

yöntemi, kazı yöntemi ya da diğer faktörler) kullanılacak makinelerin seçimi önemlidir. 

Seçilecek makinelerin öncelikle çalışacakları açıklıklarda güvenli olarak çalışabilecek 

boyutlarda olması istenir. Daha sonra ise makinelerin belirlenmiş üretim kapasitesi/süresi 

hedefleri için uygun olup olmadıkları değerlendirilir. 
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Şekil 12.5. Kollu (İki Kesici Kafalı) Galeri Açma Makinesi (sol), Tam Cephe Galeri Açma 
Makinesi (sağ) 

 

 

Şekil 12.6. Üstten Kepçeli Yükleyici (sol) ve Doldur-Taşı-Boşalt (LHD)Yükleyici (sağ). 

 

 

 

Şekil 12.7. Delici Jumbo, bitler ve tijler 

 

12.2. Tahkimatsız Yöntemler 

Cevher üretildikten sonra oluşan boşluğun kalıcı bir tahkimat ile desteklenmediği üretim 

süreçleri Tahkimatsız Yöntemler olarak adlandırılır. Üretim sürecinde tavanın geçici olarak 

desteklenmesi amacıyla uygulanan tahkimat tahkimatsız yöntemler ifadesinde işaret edilen 
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tahkimat kavramından ayrıdır. Üretilen cevherin yerine tahkimat malzemesi ya da ortamı 

olarak yoğun miktarda direk ya da dolgu gibi malzemelerin kullanılmaması temel alınır. Bağlı 

olarak bu grup yöntemlerde özellikle tavan taşı ve taban taşının orta seviye ve üstü 

sağlamlıkta olması istenir. Tahkimatsız yöntemler grubunda dört yöntem mevcuttur. 

1. Oda-Topuk Yöntemi, 

2. Kazı Topuk Yöntemi, 

3. Ambarlı Ayak Yöntemi, 

4. Arakatlı Kazı Yöntemi. 

Ambarlı ayak yöntemi cevher üretim sürecinde mekanizasyona sınırlı seviyede olanak 

vermesi nedeniyle günümüzde daha çok kısıtlı rezerv ve düşük yatırım olanaklarına sahip 

yataklarda uygulanılan bir yöntemdir. 

 

12.2.1 Oda-Topuk Yöntemi 

2.1.1 Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Oda-Topuk yöntemi düz yatımlı ya da 15o’ ye kadar eğimlerdeki damarlar (tabakalı yataklar) 

için uygun çalışma olanağı sunar. Yöntem kömür madenciliğinde yaygın uygulama olanağı 

bulmuştur. Yönteminin uygulanabileceği cevherin/kömürün kazı kolaylığı sağlayacak şekilde 

zayıf ya da orta seviyede sağlamlığı sahip olması avantajdır. Cevheri/kömürü çevreleyen 

kayacın sağlamlığının ise orta ve yüksek seviyelerde olmaları istenir. Yöntem kömür-dışı 

yataklarda uygulanacaksa cevher tenörünün orta seviyede olması yeterlidir.  

Yöntem 4-5 m kalınlıktaki damarlarda başarıyla uygulanır. Damar kalınlığının fazla 

değişkenlik göstermemesi yöntemin uygulanabilirliğini ve verimliliğini arttırır. Mekanize 

çalışmaya uygun bir yöntem olması nedeniyle damar kalınlığı için alt sınırı kullanılacak 

ekipmanın yüksekliği belirler. Yöntemin uygulanma derinliği damar ve çevre kayaçların 

dayanımı ile damar geometrisine bağlı olarak belirlenir. Oda-Topuk yöntemi kömürde 450 m 

kömür dışı cevherlerde ise 600 m derinliklere kadar uygulama olanağı bulmuştur. 

  

12.2.1.2 Hazırlık Planı 

Oda-Topuk Yöntemi nispeten basit bir hazırlık planı gerektirir. Kömür içinde açılan ana 

galerilerle kömür büyük bloklara ayırılır. Her bir blok pano galerileri adı verilen galerilerle 

daha küçük bloklara (pano) bölünür. Pano galerilerine dik olarak sürülen oda giriş galerileri 

ile üretim çalışmaları başlar. Komşu iki oda giriş galerisi aralarında bir kömür bloğu (topuk) 
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bırakılarak üretilmeye devam edilir ve bu galeriler oda olarak adlandırılır. Odalar belli bir 

uzunlukta ilerletildikten sonra her iki yandaki komşu odalarla irtibatlandırılır. Bu şekilde çok 

sayıda odada üretim yapılan ve panonun tamamında sürdürülen bir üretim planı uygulanır.  

Çok sayıda oda ile Kademeli İlerleme adı verilen bir çalışma düzeni Şekil 12.8’de 

gösterilmektedir. Bu tür bir çalışma düzeni sürekli kazı yapan makinelerin kullanılması için 

uygundur.  

Bir panoda aynı anda üretilecek oda sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gereken en 

önemli ölçütler cevheri taşıyacak bant konveyör kapasitesi ve havalandırma koşullarıdır. 

Havalandırma koşulları başlığı altında panoya ulaşan havanın kirletici (gaz ve toz) içeriği ile 

üretilen kömür ya da cevherden havaya karışacak kirleticilerin oranları dikkate alınır.  

 

Şekil 12.8. Oda-Topuk yönteminde kademeli üretim planı 

 

12.2.1.3. Üretim Süreci 

Oda-Topuk üretim yönteminde nispeten düzenli ve tekrarlı bir üretim süreci uygulanır. 

Düzenli boyutlara sahip panolarda oda ve topuk boyutları ve topukların pano içindeki 

yerleşimleri düzenli olacak şekilde üretim gerçekleştirilir. Tavan ve topuk duraylılığı 

açısından bir kısıtlama bulunmuyorsa ve havalandırma koşulları uygunsa birden çok odadan 

üretim yapılarak yüksek üretim miktarları gerçekleştirilebilir. Yöntem karakteristik olarak 

düzenli oda ve topuk boyutları ile üretim yapılan bir üretim süreci olarak bilinir. 
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Kömür madenciliğinde kömürün tek bir dilim halinde üretimi yapılır. Ancak nadir olarak ta 

özellikle kömür dışı cevherlerde damarın iki dilim halinde üretildiği uygulamalar mevcuttur. 

Oda-Topuk yönteminin genel tanımında tavan yükünü tutmak üzere kömür ya da cevherin bir 

kısmının topuk olarak bırakıldığı ve topukların üretim tamamlandıktan sonra kazanılmadığı 

ifade edilir. Ancak kalınlığın yüksek olmadığı damarlarda yerüstünde etkilenecek yapı ya da 

unsurların bulunmaması ve oluşacak tasmanın etki alanının geniş olmayacağı durumlarda 

topukların bir kısmının üretim sınırından geriye dönülürken ikincil üretim sürecinde kazılması 

mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12.9. Kalın damarlarda Oda-Topuk uygulaması. 

 

12.2.1.4. Üretim Döngüsü 

i. Mekanize Üretim Döngüsü 

Oda-Topuk yöntemi hem geleneksel delme-patlatma, hem de sürekli-kazı süreçlerinin 

uygulanabildiği bir üretim sürecidir. Düzgün geometri ve uygun jeomekanik koşullar 

yöntemin özellikle kömürde başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak verir. Kömür 

madenciliğinde ulaşılan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak oda-topuk yöntemi ile 

yüksek verimlilik oranları gerçekleştirilmiştir. Oda-topuk yönteminde mekanize üretim 

döngüsü iki birim işlemi kapsar: kazı ve nakliyat. Kazının bir sürekli kazı makinesi tarafından 

gerçekleştirildiği durumda hem kazı hem de kömürün yüklenmesi aynı makine tarafından 

sağlanır. Ancak bazı durumlarda kazı ve yükleme işlemi iki ayrı makine ile 

gerçekleştirilebilir.  
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ii. Delme-Patlatma Döngüsü 

Delme patlatma uygulanan kazı sürecinde üretim döngüsü delme, patlatma, yükleme ve taşıma 

birim işlemlerini kapsar. Kazı yapılacak aynada fazladan serbest yüzey(ler) oluşturmak üzere 

kesme işlemi de döngüye dahil edilebilir. Kesme işlemi patlatma verimini arttırmaya yönelik 

bir işlemdir. Kesme işlemi ile aynada ikinci (bazı durumlarda üçüncü) bir serbest yüzey 

oluşturulur. Alternatif kesme uygulamaları Şekil 12.10’da verilmektedir. Temel üretim 

döngüsünün her tekrarından sonra aynada geçici tahkimat uygulanır.  

Şekil 12.10. Aynada kesme uygulamaları. 

 

12.2.1.5. Ekipman Seçenekleri 

i. Mekanize Üretim Döngüsü 

Oda-Topuk yönteminde mekanize üretim süreçleri için en verimli kazı makinesi seçenekleri 

ripper ve galeri açma makineleridir. Galeri açma makineleri özellikle kömür dışı cevherlerin 

üretiminde yaygın kullanılır. Bu makineler çok ince damarlar dışında verimli çalışma olanağı 

sunarlar. İnce damarların üretiminde ise Auger makinesi ile kazı mümkündür. Mekanize kazı 

makineleri yükleme işlemini de gerçekleştirirler. Kömürde pano içi nakliyat amacıyla mekik 

(shuttle car) ve bant nakliyatı uygulanabilir. Kömür dışı cevherlerde nakliyat ünitesi olarak 

kamyonlar kullanılırlar. Ana nakliyat sistemi olarak bant ve ray nakliyatı yaygın olarak 

kullanılır. 

 

ii. Delme-Patlatma Döngüsü 

Delik delme işleminde sehpalı ya da lastik tekerlekli deliciler kullanılır. Patlatmada 

nitrogliserin ve amonyum nitrat esaslı patlayıcılar ile ANFO ve bulamaç patlayıcılar 

kullanılabilir. Gaz sorunu olan ocaklarda Airdox ve Cardox kullanılabilir. ANFO ve bulamaç 

patlayıcıların deliklere yüklenmesi basınçlı hava ile çalışan patlayıcı yükleme makineleri ile 

yapılabilir. Üretilen kömürün yüklenmesi için Yengeç Kollu Küreyiciler, kömür dışı 
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madenlerde ise Doldur-Taşı-Boşalt (LHD) üniteleri kullanılabilir. Kömür ya da cevherin 

nakliyatında ise bant konveyör ve ray nakliyatı kullanılabilir. 

 

12.2.1.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Oda-Topuk yöntemi uygun koşullarda 14–27 ton/ işçi-vardiya kömür üretimi 

gerçekleştirilebilen bir yöntemdir. Seyrelme 0–40% aralığındadır. Madencilik maliyetleri 

toplam maliyetin 30%’u kadardır. 

Yöntemin mekanizasyona uygunluğu önemli bir avantajdır. Topukların üretilmesine bağlı 

olarak 70–90% üretim oranları mümkündür. Gerek yataklanma özellikleri gerekse de 

uygulanan üretim süreci sistematik ve düzenli çalışmayı mümkün kılar. Çok sayıda odadan 

üretim yapılabilmesi nedeniyle kazı bölgesinin havalandırılması kolaydır. 

Yöntem sabit bir üretim planının uygulanmasını gerektirir. Damar kalınlığının değişmesi ya 

da kömür dışı yataklarda tenörün değişmesi gibi durumlarda yöntemin yeni geometriye 

uyarlanması ya da seçimli çalışma seçeneğinin uygulanması olanağı düşüktür. 

Oda-Topuk yönteminde topukların üretilmediği durumda kazanım oranları 40-60% 

seviyelerindedir. Bu ciddi bir kömür ya da cevher rezervinin yeraltında bırakılması anlamına 

gelir. Topukların kazanılmaya çalışılması durumunda da tavan oturması (tasman) tehlikesi 

ortaya çıkar.  Öte yandan derinliğe bağlı olarak uygulanan geometri tavan duraylılığının 

zorlaşmasını getirebilir. Artan derinlik daha yüksek miktarda kömür ya da cevherin topukta 

bırakılmasını zorunlu kılar. 

Yöntem yüksek yatırım ve uzun bir hazırlık süresi gerektirir. Özellikle mekanizasyon 

kullanma oranına bağlı olarak hazırlık süresinin ve ilk yatırımların maliyetlerinin artması söz 

konusudur. 

 

12.2.2. Kazı-Topuk Yöntemi 

Kazı-Topuk Yöntemi yaygın olarak metalik cevherlerin üretiminde kullanılır. Gerek 

uygulanma koşulları gerekse de uygulanan üretim planı ve içerdiği üretim süreci itibariyle 

Oda-Topuk yöntemine benzer. Ancak, uygulamada Oda-Topuk yönteminden farklılıklar 

içerir. Yöntemi oda-topuk yönteminden ayıran iki temel farklılık aşağıda sırlanmıştır. 
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i. Topuklar düzenli şekillere sahip değildirler. Topukları pano içinde yerleşimleri için belli 

bir yerleşim planı takip edilmez. Cevher içinde düşük ve yüksek tenörlü zonların 

bulunduğu durumda düşük tenörlü zonlar topuk olarak bırakılmaya çalışılır 

ii. Cevherin tek bir dilim olarak üretilmeyecek kadar kalın olduğu durumda basamaklı kazı 

yöntemleri uygulanılarak cevher dilimler halinde üretilebilir. 

12.2.2.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Kazı-Topuk yöntemi düz ya da 30
o
 ‘ye kadar eğimlere sahip, orta kalınlıkta ve her yönde 

geniş uzanıma sahip damar ya da mercek tipi cevherlerin üretilmesi için uygundur. Hem 

cevher ve hem de cevheri çevreleyen kaya kütlesinin orta ve yüksek dayanımlara sahip olması 

uygun çalışma koşulları sağlar. Damar kalınlığındaki değişmeler yöntemin uygulanması 

açısından sorun oluşturmaz. İnce kısımlar topuk olarak bırakılabilir. Basamaklı kazı yöntemi 

ile kalın damarların üretilmesi mümkündür.  

 

Şekil 12.11. Kazı-Topuk yöntemi ile kalın damarlarda basamaklı üretim 

 

Yöntem yığın üretim yapma olanağı sağladığı için, düşük ve orta seviyede tenörlere sahip 

yatakların üretiminde kullanılabilir. Yöntemin uygulama derinliği tavan taşı ve cevherin 

dayanımı ile yatak kalınlığının kontrolündedir. Tavan taşının orta sağlam ya da sağlam 

dayanıma sahip olması durumunda yöntem 900 m derinliklere kadar uygulanabilir. Çok 

sağlam tava taşı altında yöntem 900 m’den daha derin yatakların üretiminde de kullanılabilir. 
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12.2.2.2. Hazırlık Planı 

Kazı-Topuk yöntemi için de Oda-Topuk yönteminde olduğu gibi ana ulaşım açıklığı olarak 

dik ve eğimli kuyular kullanılabilir. Derin yataklarda dik kuyu ve bağlı olarak skip ihracı 

kullanılabilir. Orta derinlikler için ise eğimli kuyular veya rampalar oluşturulabilir. Bu 

durumda, ana nakliyat sistemi için uygun seçenekler bant veya kamyon nakliyatı olabilir. 

Cevher yatağının geometrisi ve eğimine bağlı olarak katlar, kat galerileri ve nakliyat galerileri 

oluşturulur. Havanın ocak içinde dolaşımının sağlanması amacıyla oluşturulan katlar 

irtibatlandırılır. Eğer cevher yatağı süreklilik göstermiyorsa, yani birbirine yakın farklı 

kütleler halinde ise, cevher blokları arasında rampalar oluşturulabilir. Bu durumda kamyon 

nakliyatı uygun bir seçenek haline gelir. 

 

12.2.2.3. Üretim Süreci 

Oda-Topuk yöntemi ile karşılaştırıldığında, Kazı-Topuk yöntemi sistematik bir üretim planı 

uygulamayı gerektirmeyen bir yöntemdir. Topukların kazanılması genellikle düşünülmez. 

Bunun sebepleri aşağıda sıralanmıştır. 

1. Oda-Topuk yönteminin aksine küçük boyutlu topuklar bırakılır. 

2. Topukların boyutları ve yatak içerisindeki dağılımları düzensizlik gösterdiğinden 

sistematik topuk kazanımı için güvenli çalışma olanağı yoktur, 

3. Kazı-Topuk yöntemine özgü kaya mekaniği koşulları (sağlam/çok sağlam cevher ve 

kayaç dayanımı) nedeniyle tavanın göçertilmesi kolay bir işlem olmaz. Ancak, yüksek 

tenörlü zonlarda bırakılan geniş topukların bir kısmının üretilmesi düşünülebilir. 

 

12.2.2.4. Üretim Döngüsü 

Yöntemde üretim ağırlıkla delme-patlatma döngüsü kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, kazı 

kolaylığı olan cevherlerde galeri açma makinelerinin kullanılması gibi bir mekanize kazı 

seçeneği de mevcuttur.  

i. Delme-Patlatma Döngüsü 

Delme-patlatma döngüsü kullanıldığında üretim sürecinde delme, patlayıcı şarjı ve patlatma, 

yükleme ve taşıma birim işlemleri kapsanır. Tek bir dilim halinde üretilebilecek yataklarda 



 Temel Madencilik Bilgileri 

 908 

arın kazısı uygulanarak üretim gerçekleştirilir. Cevher kalınlığının fazla olduğu yataklarda 

basamaklı üretim yapılabilir. Basamaklı kazı için uygun koşulları belirleyen faktör madencilik 

ortamının kaya mekaniği koşullarıdır. Sağlam veya çok sağlam tavan altında basamaklı kazı 

ile üretim olanakları mevcuttur. 6–8 m gibi yüksek kalınlıklara sahip damarlarda basamaklı 

kazı uygulanabilir. Bu durumda iki farklı yöntemi kullanılabilir. Bunlar; 

1. Taban-Tavan Basamakları: Taban dilimi belli bir mesafeye kadar üretildikten sonra 

tavanda kalan dilim üretilir.  Tavan dilimi ilk başta düşey deliklerle üretilerek damarın 

tavanına ulaşılır. Daha sonra üretilmiş cevher üzerinden arın kazısı uygulanarak tavan 

cevheri üretilmeye devam edilir (Şekil 12.12 a). 

2. Tavan-Taban Basamakları: Tavan dilimi arın kazısı ile üretilmeye başlanır. Ayna belli 

bir mesafeye ilerletildikten sonra taban diliminde üretime başlanır. Taban basamakları 

ya basamak önünden aynaya dik deliklerle (Şekil 12.12 b) ya da basamak üzerinden 

düşey deliklerle üretilir (Şekil 12.12 c). 

 

Şekil 12.12. Kalın cevherlerde basamak kazısı uygulamaları. 

 

ii. Mekanize Kazı Döngüsü 

Cevherin mekanize kazı kolaylığının bulunması durumunda mekanize kazı makineleri ile 

üretim yapılabilir. Yatak geometrisinin uygun olduğu durumda oda-topuk yönteminde olduğu 

gibi esnek çalışma olanağı sağlayan bir üretim planı uygulayabilmek mümkündür. Sürekli 

kazı işlemleri bilindiği gibi iki temel işlemden oluşmaktadır. Kazı aşamasında kazı ve 

yükleme işlemleri tek bir makine ile gerçekleştirilebildiği gibi ikisinin ayrı ayrı 
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gerçekleştirilmesi de söz konusudur. Taşıma işleminde cevher aynadan ana nakliyat sistemine 

aktarılır. Yöntem için nakliyat makinesi seçenekleri geniştir.  

 

12.2.2.5. Ekipman Seçenekleri 

i. Delme-Patlatma Döngüsü 

Delik delme işleminde yüksek kapasite hedefleri için geometrinin uygun olduğu yataklarda 

delici juumbolar uygun makinlerdir. Taşınabilir ve sehpalı deliciler de kullanılabilir. 

Patlatmada ANFO, bulamaç patlayıcılar ve nitrogliserin esaslı patlayıcılar kullanılabilir. 

Deliklere patlayıcı şarjı manuel ya da pnömatik şarj makineleri ile yapılabilir. 

Patlatma sonucunda yükleme ve taşıma işlemleri için güçlük oluşturacak büyüklükte 

parçaların elde edilmesi durumunda İkincil Parçalama işlemi uygulanır. Bu amaçla bloklar 

patlatılarak ya da darbeli kırıcılarla parçalanabilir. 

Ürerilen cevherin pano içi nakliyat sistemine aktarılmasında Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri 

(LHD), Önden Kepçeli Yükleyiciler, Halatlı Küreyiciler ve Yengeç Kollu Yükleyiciler 

kullanılabilir. Üretilen cevherin yerüstüne taşınması için olası seçenekler kamyon, ray 

nakliyatı, Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri ve bant konveyördür. 

 

ii. Mekanize Kazı Döngüsü 

Mekanize kazı uygulamalarında tam cephe ya da kollu galeri açma makineleri kazı ve 

yükleme işlemlerinde kullanılabilir. Taşıma işlemi için bant konveyör, kamyon ve ray 

nakliyatı ana seçeneklerdir. Kazı makinesi ile pano nakliyat sistemi arasında cevherin 

taşınması gerekiyorsa mekik ve Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri kullanılabilir. Kamyon ankliaytı 

uygulanacaksa kamyonlar doğrudan kazı makinesinden yükleme yapabildikleri gibi Doldur-

taşı-Boşalt Üniteleri patlatılmış pasadan kamyona yükleme yapabilirler. 

 

12.2.2.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Kazı-Topuk yöntemi uygulama koşulları ve yatırım olanaklarına bağlı olarak orta ve yüksek 

üretim oranlarının (27–45 ton/işçi-vardiya) gerçekleştirilebildiği bir üretim sürecidir. 

Yöntemin üretim maliyeti toplam maliyetin 30%’u civarındadır. Mekanize üretim yapma 

olanağı sunan bir yöntem olan Kazı-Topuk yönteminde üretim planı yatak geometrisi ve tenör 

dağılımındaki değişimlere bağlı olarak üretim yeniden düzenlenebilir. Birden fazla katta eş 
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zamanlı üretim olanağı vardır. Düşük tenörlü cevher içeren kısımların üretilmeden 

bırakılabilmesi nedeniyle seçimli üretim olanağı sağlar. 

Topuk ve tavan üzerindeki gerilmeler derinliğe bağlı olarak artar. Derinliğe bağlı olarak topuk 

bırakılan cevher kütlesi miktarı artar. Bu cevher kazanım oranlarının düşmesi anlamına gelir.  

Mekanizasyon uygulamaları için yüksek bir ilk yatırım oranının göze alınması gereklidir. 

 

12.2.3. Ambarlı Ayak Yöntemi 

Ambarlı Ayak Yöntemi bir düşey üretim yöntemidir. Cevher üretimi pano tabanından 

tavanına doğru gerçekleştirilir. Yatağın üretim yönü de pano üretim yönü gibi tabandan 

tavana doğru sürdürülür. Bu, her zaman rahatsız edilmiş tavanın üzerinde çalışmak anlamına 

gelir. Bu sayede yatağın üst kısımlarında duraylılık daha az bozulmuş olur.  

Panoda cevher yatay dilimler halinde üretilir. Üretilen cevher belli bir süre ayak içi 

boşluğunda geçici bir tahkimat elemanı görevi görecek şekilde duvarları desteklemek üzere 

bırakılır. Parçalanan cevher 30–40% oranında kabaracağından üretim işlemleri devam 

ederken yeterli bir çalışma açıklığı sağlamak üzere cevherin bir kısmının çekilmesi gereklidir. 

Geriye kalan cevher üretim sınırına ulaşıldıktan sonra ayak boşluğundan alınır. 

Ambarlı Ayak Yönteminin tasarımında cevher yatağının boyutları belirleyici parametrelerdir. 

Panolar dar yataklarda yatak doğrultusunca oluşturulur. Ancak yatağın kalın olması 

durumunda tavan-taban taşı arasında yanal oluşturulabilir. Uygulanan üretim süreci itibariyle 

Ambarlı Ayak yöntemi mekanize üretim olanağının, özellikle cevher üretimi aşamasında, 

kısıtlı olduğu bir yöntemdir. Parçalanmış cevher üzerinde makine çalıştırma olanağı 

bulunmadığından günümüzde sadece kısıtlı rezerve sahip ve/veya yatak geometrisi mekanize 

üretime olanak sağlamayan yatakların üretiminde kullanılabilir bir yöntemdir. 

 

12.2.3.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Yöntem, 45–50°den yüksek eğimlerdeki (özellikle 60–90° eğimler), damar şekilli ve düzenli 

boyutları olan, sağlam cevher yataklarında uygulanabilir. Düşük rezervlere sahip maden 

yataklarının üretilmesinde kolaylıkla uygulanabilmektedir. 1–30 m kalınlıktaki yatakların 

üretilmesinde kullanılabilir. 

Parçalanmış cevherin yapışma özelliği ve kendiliğinde yanmaya yatkınlığı yöntemin seçimini 

kısıtlar. Cevheri çevreleyen tavan ve taban taşının orta seviyede sağlam veya sağlam olması 
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ayakta güvenli çalışma ortamı sağladığı gibi, cevher seyrelme oranının düşük tutulmasında da 

önemlidir. 

 

12.2.3.2. Hazırlık Planı 

Düşey üretim yöntemlerinde üretim faaliyetleri kayda değer bir düşey mesafede yürütülür. Bu 

nedenle üretim ve ilişkili faaliyetleri yürütmek üzere katların oluşturulması gereklidir. Her 

katta cevher yatağının doğrultusuna paralel bir nakliyat galerisi oluşturulur. Nakliyat 

galerileri, bunlara dik olarak açılan kat galerileri ile kuyuya birleştirilir. Ayaklara ulaşım ve 

özellikle de havalandırma şartlarının iyileştirilmesi için her ayağın sonunda ulaşım 

başyukarıları oluşturulur. 

 

Şekil 12.13. Ambarlı Ayak Uygulaması; Cevherin çekme konilerinden yüklendiği yöntem. 

 

Düşey ayak uygulamasında yürütülen hazırlık çalışmaları olarak, içinden parçalanmış 

cevherin ayak tabanına akacağı açıklıklar ve cevherin kazılması işleminin ilk başlatılacağı ve 

alt-kesme bölgesi olarak adlandırılan açıklık oluşturulur. Cevherin ayak tabanına akışını 

sağlayacak açıklıklar çekme bürü olarak adlandırılır. Alt-kesme işlemi ise çekme bürünün 

hemen üzerindeki ilk dilim cevherin kazılması işlemidir. 
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Çekme sisteminin oluşturulması ve alt kesme işlemleri için öncelikle belli aralıklarla parmak 

başyukarı adı verilen, küçük çaplı, eğimli başyukarılar ayak genişliği boyunca oluşturulurlar. 

Parmak başyukarılar cevher içinde küçük bir galeri ile ayak boyunca birleştirilir. Parmak 

başyukarılar yukarıdan aşağıya doğru huni şeklinde bir açıklık oluşturacak şekilde 

genişletilirler. Parçalanan cevher parmak galerilerden çekme noktasına akar. Alt-kesme işlemi 

için yan duvarlara sürülen galeriler arasındaki bırakılmış olan topuklar kazılır. Üretilen cevher 

çekme noktalarına akar. 

Üretilen cevherin ayaktan çekilmesi için üç farklı çekme noktası düzenlemesi mevcuttur. En 

eski sistem çekme konileri ve parmak başyukarılardan oluşur. Sistemin tabanında lokomotif 

tarafından çekilen vagonların yüklendiği çekme noktaları bulunur. Yöntem basit bir tasarıma 

sahiptir. Büyük cevher bloklarının parmak başyukarılarda tıkanmalara sebep olması önemli 

bir sorundur (Şekil 12.13). 

İkinci sistem, ayak tabanında oluşturulan galerilerinde halatlı küreyici ya da yengeç kollu 

yükleyicilerle yükleme işleminin yürütüldüğü bir sistemdir (Şekil 12.14). En modern sistem 

çekme noktalarında yükleme makinelerinin kullanıldığı ve mekanizasyon için uygun; aynı 

zamanda da sıkışmalara karşı da daha başarılı bir sistemdir (Şekil 12.15). 

 

Şekil 12.14. Yüklemenin Halatlı Küreyici ile gerçekleştirildiği Ambarlı Ayak uygulaması 
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Çekme konileri ve çekme noktaları arasındaki mesafe hazırlık maliyeti ve üretim sürekliliği 

açısından önemlidir. Yakın yerleştirilmiş koniler hazırlık maliyetinin yüksek olmasına neden 

olur. Ancak cevher akışının sürekliliği için uygundur. Diğer durumda, hazırlık maliyetleri 

düşük olacak ancak cevher akışının süreksizliği gibi bir problem söz konusu olacaktır. 

 

Şekil 12.15. Cevherin lastik tekerlekli yükleyicilerle yüklendiği Ambarlı Ayak Uygulaması. 

 

12.2.3.3. Üretim Süreci 

Ayak içinde tavan-taban arasında çalışma şartları için uygun olacak bir açıklığın sağlanması 

gereklidir. Kazı delme-patlatma döngüsü ile gerçekleştirilir. Ayağın bir tarafında oluşturulan 

ulaşım başyukarısından doğrultu yönünde ayak içinde yatay dilimler üretilir. Her dilimin 

üretimi başyukarıdan itibaren başlar. Cevher dilimi, düşey bir basamak oluşturularak arın 

kazısı ile üretilir. Ancak uzun-delik delebilen delicilerle bütün dilimin delinerek patlatılması 

da uygulanabilecek bir yöntemdir (Şekil 12.16). Patlayıcı şarj edilen delikler patlatılmadan 

önce alttaki parçalanmış cevherin bir kısmı ayaktan çekilir. Patlatma sonrasında tavan ve 

duvarlardan kavlak düşürülmesi ve cıvataların yerleştirilmesi işlemleri yürütülür. Tavan ve 

duvarlarda önemli oranda kavlak oluşması durumunda cıvata ile birlikte çelik hasır da 

kullanılır.  
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Şekil 12.16. Uzun deliklerin kullanıldığı Ambarlı Ayak Uygulaması. 

 

12.2.3.4. Üretim Döngüsü 

Ambarlı Ayak Yönteminde üretim delme-patlatma döngüsü ile sürdürülür. Delik delme ve 

patlatma işlemi parçalanmış cevher üzerinde gerçekleştirilir. Bu nedenle lastik tekerlekli 

makinelerin kullanımı mümkün değildir. Yöntemde üretim döngüsü işlemlerinin bazıları 

panonun farklı noktalarında, ancak, birbirlerine eş zamanlı olarak geçekleştirilir.  

Delik delme ve patlatma ayakta parçalanmış cevher üzerinden gerçekleştirilirken cevherin 

yüklenmesi ve taşınması çekme noktaları ya da nakliyat galerisi üzerinde gerçekleştirilir. 

Dolaysıyla kazı işlemi ile yükleme ve taşıma işlemleri eş zamanlı işlemlerdir. Delme ve 

patlatma işlemleri sonrasında serbest tavan ve yan duvarlarda cıvata ve çelik hasırla geçici 

tahkimat uygulanır. Cevherin çekilmesi işlemi de cevherin kabarma oranına ve kazı hızına 

bağlı olarak panonun bir yanından diğer yanına doğru gerçekleştirilir. 

 

12.2.3.5. Ekipman Seçenekleri 

Delikler taşınabilir ya da sehpalı delicilerle delinir.  Patlayıcı şarjı genellikle elle yapılır. 

ANFO veya bulamaç patlayıcılar yaygın olarak kullanılır. Bulamaç patlayıcılar ve ANFO için 

küçük kapasiteli basınçlı-havalı patlayıcı şarj makineleri de kullanılabilir. Çekme 

noktalarından cevher çekilmesine bağlı olarak, ayak boşluğunda bırakılmış olan cevher, 
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çekme noktasına doğru kendi ağırlığı etkisiyle akar. Cevher çekme noktasında basit kepçeli 

yükleyiciler veya Doldur-Taşı-Boşalt (DTB) Üniteleri kullanarak veya oluklar vasıtasıyla 

doğrudan nakliyat sistemine yüklenir. Çekme noktalarından kamyon, DTB, lokomotif veya 

bant konveyörlere yüklenen cevher ihraç sistemine aktarılır. 

 

12.2.3.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Yöntem düşük rezervli yataklarda düşük veya orta seviyede üretim oranları için uygundur. 

Bağlı olarak küçük ölçekli maden işletmelerinin uygulayabileceği bir yöntemdir. Üretilmiş 

panoda kalıcı tahkimat uygulanmasına gerek yoktur. Yöntemin üretim maliyetleri toplam 

maliyetin 50%’si gibi yüksek oranlara ulaşabilir. Emek yoğun bir yöntemdir. Sadece yükleme 

ve taşıma işleri için mekanizasyon olanakları söz konusudur. Oksidasyona, yapışmaya veya 

kendiliğinden yanmaya eğilimli cevherlerde cevherin çekilmesi güçleşebilir. Seçimli çalışma 

olanağı düşüktür. Kazı sırasında fakir zonların yerinde bırakılması ya da üretilmiş cevherin 

içinden ayıklanması mümkün değildir. 

 

12.2.4. Arakatlı Kazı Yöntemi 

Arakatlı Kazı Yöntemi bir düşey üretim yöntemidir. Düşey uzanımı boyunca katlar halinde 

bölünen cevher en alt kattan başlanarak en üst kata kadar sırayla üretilir. Bir katın üretimi için 

oluşturulan panolar belirlenmiş bir üretim sırasıyla üretilirler. Cevher alındıktan sonra 

oluşacak boşluk bir tahkimat elemanı ya da ortamı (dolgu vb.) ile kalıcı olarak 

desteklenmeyeceğinden panolar bir cevher sınırından diğerine birbirini izleyecek şekilde 

üretilirler. Panoda cevher kazısı delme patlatma döngüsü ile gerçekleştirilir. Cevher içinde 

belli aralıklarla oluşturulan arakat galerilerinden delinen uzun deliklerin patlatılması ile 

cevher kazısı gerçekleştirilir. Üretilen cevher ayak boşluğunda kalır. Cevherin bir kısmı, 

kabarma oranına ve üretim planına göre nakliyat galerisi seviyesinde oluşturulan çekme 

noktalarından çekilir.  

Panoların üretiminde uygulanan delik geometrisi ya da patlatma tasarımına bağlı olarak 

yöntemin üç farklı alternatif uygulaması vardır. İlk alternatifte delikler cevher içinde açılan 

arakat galerilerinden küçük çaplı yelpaze delikler delinir (Şekil 12.17).  
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Şekil 12.17. Ara-Katlı Kazı yöntemi: Yelpaze delik uygulaması 

 

Yelpaze delik uygulaması arakatlı kazı yönteminin en temel uygulamasıdır. Temel yöntemin 

iki farklı uygulaması Şekil 12.18 ve 19’da gösterilmektedir. Şekil 12.18’de gösterilen 

uygulamada birbirine paralel delinen geniş çaplı düşey delikler ile üretim gerçekleştirilir. 
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Şekil 12.18. Ara-Katlı Kazı yöntemi; Düşey delik uygulaması 

 

Şekil 12.19’da gösterilen Geri Dönümlü Düşey Krater Yöntemi (GDDKY), diğer iki 

uygulamaya göre daha gelişmiş bir alternatiftir. Yöntemde geniş çaplı paralel düşey delikler 

delinir. Ancak deliklere küresel şarj yapılır. Bu patlatma tasarımı ile panoda üretim yatay 

dilimlerin kazılması şeklinde gerçekleştirilir. Yani pano tabanından üst kata kadar yatay 

dilimler halinde kazı yapılır.  
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Şekil 12.19. Düşey Krater Yöntemi. 

 

12.2.4.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Arakatlı kazı yöntemi, eğimi 45-90
o
 (özellikle 60-90

o) arasında olan, damar ya da mercek 

şekilli ve düzgün boyutlara sahip yatakların üretilmesi için uygun bir yöntemdir. Yöntem orta 

ya da yüksek tenör ve düzgün tenör dağılımına sahip yataklarda başarıyla uygulanabilir. 

Cevher yatağının doğrultu ve eğim yönlerinde geniş uzanıma ve 6–30 m arasında kalınlıklara 

sahip olması uygulanabilirliğini arttırır. Arakatlı Kazı Yöntemi cevher kalınlığının çok az 

değiştiği, orta (<1200 m) ve derin (<2400m) yataklarda başarıyla uygulanabilir. Cevher ve 

kayaç dayanımlarının orta seviyede sağlam veya sağlam olması istenir. 

 

12.2.4.2. Hazırlık Planı 

Arakatlı Kazı Yönteminde hazırlık çalışmaları diğer düşey yöntemlerin benzeridir. Nakliyat 

galerisinden cevher içine doğru sürülen dik galerilerden itibaren çekme noktaları, çekme 

galerileri veya küreyici kanalları oluşturularak yükleme işleminde kullanılacak açıklıklar 

hazırlanır. İki kat arasında havalandırma ve ulaşım amaçlı başyukarılar oluşturulur. Üretim 
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işlemlerini başlatmak üzere ya bir alt-kesme işlemi gerçekleştirilir ya da arakat galerilerinden 

ayağın bir ucunda, iki duvar arasında bir dik galeri açılıp bir üst arakata başyukarı çıkılır. Bu 

başyukarı ve dik galeride delme patlatma yapılarak ayağın bir ucunda bir yarık oluşturulur. 

Normal kazı işlemi bu yarıktan itibaren geliştirilir. 

Yelpaze delik düzeni için cevher içinde sadece ara-kat galerileri açılır. Ancak düşey-krater ve 

paralel dilim uygulamalarında arakat galerileri tavan-taban taşı arasında genişletilir ve 

buradan delik delme işlemi yürütülür. 

 

12.2.4.3. Üretim Süreci 

Yelpaze düzeni delik delme işleminde (Şekil 12.17) 50–75 mm çaplarındaki delikler 24–30 m 

boylarında delinirler. Bu uygulamada temel problem parçalama verimini düşüren delik 

sapmasıdır. Döner (Rotary) ya da delik tabanında darbeli delicilerle (In-the-Hole-Hammer) 

paralel delik delmek ve 200 mm çaplı delikleri düşük sapmalarla delebilmek olanağı vardır. 

Ayrıca bu şekilde 90 m’ye kadar uzun delikler delmek mümkündür (Şekil 12.18). 

Geri Dönümlü Düşey Krater Yönteminde (Şekil 12.19) ara-kat galerisinden düşey olarak 

delinen geniş çaplı delikler altkesme seviyesinde uçları tıkanıp patlayıcı şarj edilirler. Bir 

deliğe konulacak patlayıcı miktarı 6/1 (= şarj uzunluğu/delik çapı) oranı ile sınırlıdır. Bir 

dilim patlatıldıktan sonra parçalanan cevher ayak içinden yeterli oranda çekilir ve yeni bir 

dilim patlatılır. 

Arakatlı kazı yönteminde katlar ve dolayısıyla ayakların boyutlandırılmasında başlıca kaya 

mekaniği, patlatma ve yükleme ile ilgili faktörlerin dikkate alınması gereklidir. Geçmiş 

uygulamalarda ayak genişlikleri 6–30 m, ayak uzunlukları 90 m ve kat aralıkları 90 m olarak 

uygulanmıştır. 

 

12.2.4.4. Üretim Döngüsü 

Arakatlı Kazı Yönteminde kazı ve yükleme işlemleri panonun farklı yerlerinde yürütülür. 

Delme-patlatma işlemleri arakat galerilerinde gerçekleştirilirken, yükleme ayak tabanında 

oluşturulan çekme noktaları ya da galerilerinde yapılır. Arakatların oluşturulmasında da 

delme-patlatma döngüsü kullanılır. Yelpaze delik uygulamasında arakatlar tavan-taban taşı 

arasında merkezi bir konumda açılır. Diğer uygulamalarda ise merkezi konumda açılan arakat 

tavan taşına ve taban taşına doğru genişletilir. Bu, paralel delik delmek için bir gerekliliktir. 

Araktalarda cıvata ve çelik hasır ile (gerekiyorsa) geçici tahkimat uygulanır. Arakatların 
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oluşturulması sırasında üretilen cevher genellikle panonun sınırında yer alan ulaşım ve/veya 

havalandırma ferelerinden nakliyat galerisi seviyesine aktarılır.  

 

12.2.4.5. Ekipman Seçenekleri 

Arakatlı kazı yönteminde cevher kazısı sürecinde delme ve patlatma işlemleri gerçekleştirilir. 

Yükleme ve nakliyat işlemleri pano tabanında nakliyat katı seviyesinde yürütülür. Delme 

işleminde delik düzenine bağlı olarak yelpaze delik uygulaması için basınçlı-havalı deliciler 

kullanılabilir. Bunlar taşınabilir deliciler ya da kızak üzerine yerleştirilmiş deliciler olabilir. 

Dairesel (ring) bir düzende delik delen jumbolar da daha mekanize bir delme işlemi için 

kullanılabilir. Geniş çaplı delikler için delik tabanında darbe uygulayan deliciler kullanılabilir. 

İri boyutlu blokların üretilmesi durumunda çekme noktasında yükleme verimliği açısından 

sorun oluşabilir. Bu durumda iri bloklar patlatılarak ufalanabilirler. 

Patlayıcı şarjında basınçlı-havalı patlayıcı şarj makineleri kullanılabilir. Düşük mekanizasyon 

olanakları için  bu makinelerin daha basit tasarımları mevcuttur. Patlayıcı olarak ANFO ve 

bulamaç patlayıcılar yaygın kullanıma sahiptir. Patlayıcılar kartuşlar halinde veya bulamaç 

halinde deliğe şarj edilir.  

 

12.2.4.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Arakatlı Kazı Yöntemi kazı ve yükleme işlemlerinin eş zamanlı sürdürüldüğü ve güvenli 

çalışma ortamlarında çalışma olanağının bulunduğu bir üretim yöntemidir. Cevher kazınım 

oranları mekanizasyon olanaklarına bağlı olarak 75% oranlarına çıkabilir. Özellikle delme, 

patlayıcı şarjı ve yükleme işlemlerinin mekanize edilmesi üretim verimliliğinin artmasını 

sağlar. Yöntemde geçmiş uygulamalarda madencilik maliyetleri toplam maliyetin yaklaşık 

40%’ı seviyesindedir.  

Özellikle arakatlar ve çekme noktalarının oluşturulması işlemleri yöntemde hazırlık sürecinin 

uzun ve karmaşık bir süreç halini almasına neden olur. Bağlı olarak hazırlık maliyetleri 

madencilik maliyetlerini arttıran bir unsurdur. Öte yandan yöntem bir yığın üretim yöntemi 

olması ve uygulanan üretim planı nedeniyle seçimli üretime olanak sağlamaz. Yüksek oranda 

patlayıcı kullanılması cevher ve çevreleyen kayaçta patlama etkisiyle hasar oluşmasına neden 

olur. 
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12.3. Tahkimatlı Yöntemler 

Cevherin üretilmesi ile oluşan boşluğun tahkimat elamanı ya da ortamı ile desteklendiği 

üretim yöntemleri tahkimatlı yöntemler olarak adlandırılır. Üretim sonrası oluşan boşluğun 

tahkimat elemanı ile desteklenmesi fikrini doğuran temel koşul tavanı taşının dayanımdır. 

Cevher alındıktan sonra tavan taşının duraylı kalmaması durumunda üretilen cevherin yerine 

bir tahkimat elamanı ya da ortamı yerleştirilmesi gereklidir. Üretim boşluğunun tahkim 

edilmemesi durumunda tavan taşının göçmesi madencilik faaliyetleri sırasında üretim 

bölgelerinin duraylılığı kötü etkileyecektir. Ayrıca oluşacak bir tavan oturması (subsidans) yer 

üstünde geniş alanlarda etkili olabilecek hasarlara neden olabilir. Hem yer üstünde 

oluşabilecek tasman kaynaklı hasarların önlenmesi hem de madencilik ortamının genel 

duraylılığının bozulmaması için üretim açıklıklarının tahkimat malzemeleri ile sürekli 

desteklenmesi gereklidir.  

Kalıcı tahkimat ortamı veya elemanı olarak düşünülebilecek bir seçenek topuk bırakmak ise 

de düşey üretim yöntemlerinde çok yüksek topukların bırakılması söz konusu olacaktır. 

Topuk yüksekliğinin fazla olması topuk tasarımı, cevher kazanım oranı ve özellikle dar 

damarlarda makine kullanımının sınırlanması gibi önemli kısıtları ortaya çıkarır. 

Geçmişte ahşap ve çelik elemanlarla kalıcı tahkimat uygulanan yöntemlerle üretim 

yapılmıştır. Ancak kullanım kolaylığı, çalışma esnekliği, verimlilik ve ekonomi ve 

duyarlılığın sürdürülebilirliği gibi değerlendirme ölçütleri açısından bu tür tahkimat 

elemanlarının kullanıldığı yöntemlerin uygulaması sona ermiştir. Kalıcı tahkimat uygulaması 

için en uygun malzeme ya da tahkimat ortamı dolgu ve özellikle de hidrolik dolgudur. 

Hidrolik dolgu, özellikle yanal yüklere karşı kayda değer direnç ortaya koyabilen bir ortam 

olması yanında üretim ekonomisi ve çalışma esnekliği açısından geçmiş yöntemlere göre iyi 

bir alternatif olarak yaygınlaşmıştır. 

Tahkimatlı üretim yöntemleri olarak bazı geliştirilmiş yöntemler:   

1. Kaz-Doldur Yöntemi 

2. Ahşap Direk Tahkimatlı Yöntem 

3. Küp Tahkimatlı Yöntem 

olarak sıralanabilir. Ancak, 2. ve 3. yöntemler gerek aşırı oranda ahşap malzeme kullanımı, 

gerekse de mekanizasyona uygun olmayışları sebebiyle artık çok kısıtlı kullanıma sahip (bazı 

özel durumlarda düşük rezervli yatakların üretiminde) olduklarından, tahkimatlı yöntem 

uygulaması olarak Kaz-Doldur Yöntemi en önemli yöntem olarak kabul edilmektedir. 
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12.3.1. Kaz-Doldur Yöntemi 

Kaz-Doldur üretim yöntemi farklı uygulamaları ile değişik yataklanma koşulları altında 

uygulanabilen bir yöntem olsa da temel uygulamasında düşey (dik-dike yakın) damarlarda 

uygulanan ve üretimin aşağıdan yukarıya gerçekleştirildiği bir üretim yöntemidir. Yöntemde 

yatay dilimler halinde üretilen cevherin yerine hidrolik dolgu yerleştirilir. Yatağın üretimine 

en alt kattan başlanır ve üretim üst katlara doğru sürdürülür. Bu şekilde çalışma bölgesinin üst 

kısmında daima daha duraylı bir tavan bulunur. 

Tavan taşının çok zayıf olduğu koşullarda, üretimin pano tavanında tabanına doğru 

sürdürüldüğü bir Kaz-Doldur uygulaması da mevcuttur. Bu uygulamada çimento içeriği daha 

yüksek bir dolgu ile yüksek dayanımlı bir tavan oluşturulur. Dolgu uygulamasının temel 

faydaları i) tavan ve taban taşının desteklenmesi ve ii) makine ve çalışanlar için uygun bir 

çalışma platformunun oluşturulmasıdır. 

Dolgu malzemesi olarak boyut küçültme işlemlerine tabi tutulmuş taş malzeme kullanılır. 

Uygun bir dolgu karışımı için dolgu içinde katı malzeme oranının %60–65 olması gereklidir. 

Taş malzemenin içerisine çimento veya bağlayıcı başka malzemeler katılır. Bazı durumlarda 

cevher hazırlama tesis atıkları da dolgu malzemesi olarak değerlendirilebilir.  

Kaz-Doldur yönteminde üretim işlemi ayak tabanından itibaren yatay dilimlerin alınması ve 

üretilen dilimin yerine dolgu malzemesinin konulması şeklinde yürütülür. Son yıllarda 

hidrolik dolgu yerine macun dolgu da kullanılmaktadır. Macun dolguda katı malzeme oranı 

(çimento + taş malzeme) 90% civarındadır. Yüksek yanal yüklerin karşılanması gerektiği 

(zayıf tavan taşı) durumlarda çimento içeriği arttırılarak yüksek dayanımlara sahip dolgu 

karışımı elde edilebilir. 

Dolgu uygulamasında önemli çalışmalardan birisi de dolgu içindeki suyun atılması (drenajı) 

işlemidir. Dolgu içindeki suyun atılması işleminin başarısı dolgunun katılaşma ve dolayısıyla 

yük taşıma yeteneğini kısa sürede kazanmasını sağlar. Yeni yerleştirilmiş dolgu birkaç saat 

içinde insanların, birkaç gün içinde de makinelerin çalışmalarına izin verebilir. 

Kaz-Doldur panoları, pano tabanında ve tavanında topuk bırakılarak tavan yüklerine karşı 

tahkim edilirler. Bu topuklar kısmen veya tamamen üretilebildikleri gibi yerinde de 

bırakılabilirler. 

Kaz-Doldur yönteminde tasarım parametreleri başlıca kaya mekaniği, cevher geometrisi ve 

mekanizasyon olanaklarına bağlıdır. 45–90 m gibi kat aralıkları yaygın olarak 
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kullanılmaktadır. Ancak, mekanizasyon ve kaya mekaniği şartlarına bağlı olarak bu mesafe 

daha yüksek te seçilebilir. Ayak genişliği için en düşük mesafe ya da Kaz-Doldur Yönteminin 

uygulanabileceği en düşük damar genişliği mekanize bir üretim için yaklaşık 1 m’dir. Ayak 

uzunluğu ise yükleme makinelerinin kullanılma olanaklarına bağlı olarak 60–600 m arasında 

değişir. Dilim kalınlığı, delme işleminin mekanize yapılıp yapılmamasına bağlı olarak 1,8–3,6 

m arasındadır. Cevher fereleri yükleme makinelerinin kapasite ve ekonomikliklerine bağlı 

olarak yerleştirilir. 

 

Şekil 12.20. Kaz-Doldur uygulaması; mekanik olarak yerleştirilen dolgu uygulaması. 

 

12.3.1.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Yöntem, cevher dayanımının orta sağlam veya sağlam, fakat tavan taşının (bazı durumlarda 

taban taşı da) dolgu gibi sürekli bir tahkimat ortamı ile desteklenecek kadar zayıf dayanımlara 

sahip olduğu durumlarda uygulanabilir. Kaz-doldur yöntemi tipik bir düşey üretim yöntemi 

olarak dik ve dike yakın eğimlere sahip (>45–50°), 2–30 m kalınlıklardaki mercek ya da 

damar şekilli yataklarda uygulanabilir.  

Yöntemin kalın damarlarda da uygulanmasını mümkün kılan varyasyonları vardır. Üretilecek 

damar, süreksiz ya da düzensiz de olabilir. Ancak geniş yatay ve düşey uzanım yöntemin 

uygulanması için avantajlar sağlar. Yöntem pahalı bir yöntem olduğu için, yatağın ekonomik 

olarak maliyetleri kaldırabilecek şekilde yüksek tenörlere sahip olması istenir. Ancak, son 
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yıllarda mekanizasyon olanağının artması ile orta seviyede tenörlere sahip yatakların üretimi 

de mümkündür. 

Yöntem, geometrik düzenliliği olmayan yataklarda da uygulanabilecek esnek hazırlık ve 

üretim işlemleri içerir. Ayıca, cevher içindeki tenör dağılımının düzensiz olması durumunda 

da düşük tenör içeren cevher blokları dolgu malzemesi olarak kullanılabilir. Kaz-Doldur 

yöntemi orta derinlikte (<1200 m) ve derin (<2400 m) yataklarda uygulanabilir. 

 

12.3.1.2. Hazırlık Planı 

Ulaşım ve kullanım açıklıklarının oluşturulması işlemi Kaz-Doldur yönteminde de diğer 

düşey yöntemlere benzer. Kat galerileri, nakliyat galerileri ve diğer kat açıklıklarının 

oluşturulmasından sonra cevher eğimini takip edecek şekilde taban taşı ya da cevher içinde 

cevher fereleri oluşturulur. Cevher fereleri, arakatlı bir üretim planı için arakat galerisi 

üzerinde açılır. Ayrıca, cevher-taban taşı kontağında veya arakat uygulaması olmaksızın taban 

taşı içinde de cevher feresi açılabilir. 

Dolgu malzemesinin nakli için dolgu feresi cevher içinde veya taban taşı içinde oluşturulur. 

Mekanize üretim için tüm kat için de rampa oluşturulabilir veya hapis-makine uygulaması 

denilen uygulama için pano taban topuğu üzerine çıkacak (ilk dilime) şekilde nakliyat 

katından rampa açılabilir. Hapis-makine uygulamasında makineler bir panonun üretimi bitene 

kadar ayak içinde kalırlar ve ayak tavan seviyesine ulaşınca ayaktan çıkartılırlar 

 

Şekil 12.21. Kaz-Doldur uygulaması; hidrolik dolgu ve rampa uygulaması 
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12.3.1.3. Üretim Süreci 

Kaz-Doldur Üretim Yöntemi farklı cevher geometrisi ve jeomenaik koşullarda 

uygulanabilecek çok sayıda alternatif uygulamaya uygun, esnek bir üretim yöntemidir. 

Yöntemin en temel uygulamasında kapsanan üretim süreçleri değişen koşullar altında da 

aynıdır. Kaz-Doldur Yönteminin en temel uygulamasında (Longitudinal Cut-and-Fill) cevher 

yatak genişliğine eşit düşey dilimler halinde pano tabanından tavanına kadar üretilir. 

Geleneksel delme-patlatma döngüsü ile bir dilim üretildikten sonra oluşan boşluk hidrolik 

dolgu ya da macun dolgu ile doldurulur. Dolgunun içinde bulunan suyun drene olması için 

dolgu işlemi öncesinde drenaj düzenekleri yerleştirilir. Dayanım kazanmış dolgunun üzerinde 

bir üst dilimin üretimine geçilir. Üretim sürekliliği ve kaya mekaniği koşulları gibi temel 

değerlendirme ölçütlerine bağlı olarak dolgu her dilim tamamen üretildikten sonra yapılabilir.  

Ayağın farklı bölümlere ayrılıp bunların sırayla üretildiği uygulamalarda ise her bölümün 

sırayla doldurulması da mümkündür. Dolgu birkaç gün içinde üzerinde makinelerin 

çalışabileceği dayanım erişir. Pano üretimi bu döngünün tekrarı ile sürdürülür. 

 

 

Şekil 12.22. Mekanize Kaz-Doldur Yöntemi uygulaması 
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12.3.1.4. Üretim Döngüsü 

Kaz-Doldur yönteminde üretim geleneksel delme-patlatma döngüsü ile gerçekleştirilir. 

Cevherin kazısında iki kazı yöntemi uygulanabilir. Arın kazısında düşey bir aynaya dik olarak 

delinen deliklerle üretim yapılır. Tavan kazısında ise üretim tavana dik olarak delinen 

deliklerin patlatılması ile gerçekleştirilir. Günümüzde arın kazısı mekanize üretim 

uygulamalarında yaygın olarak uygulanır. Tavan kazısı, kısıtlı mekanizasyon koşullarında 

yüklemeye eş zamanlı olarak parçalanmış cevher üzerinden delmenin yapılabildiği bir 

uygulamadır. Yöntemde güvenli tavan şartlarında tavan kazısı mümkündür. Zor şartlar için 

arın kazısı uygulanabilir. Her patlatma işlemi sonunda kavlak taraması yapıldıktan sonra 

tavan cıvatası ve gerekiyorsa çelik hasır ile geçici tahkimat yapılır. Tavan cıvatasında yaygın 

olarak sürtünme ankrajlı cıvatalar kullanılır. Tavanda fazla zarar görmüş, akıcı zonlar 

mevcutsa çelik hasır da uygulanabilir. 

 

12.3.1.5. Ekipman Seçenekleri 

Gerek arın gerekse de tavan kazısı uygulamaları için delme-patlatma döngüsünün birim 

işlemleri aynıdır. Tavan kazısında yükleme işlemi ile bir sonraki atımın delik delme işlemleri 

eş zamanlı yürütülebilir. Delik delme işlemlerinde taşınabilir ve sehpalı deliciler ile Jumbolar 

kullanılabilir. Mekanizasyon olanaklarına bağlı olarak patlayıcı şarjı basınçlı-havalı şarj 

makineleri ile yapılabildiği gibi basit basınçlı-havalı tanklar da kullanılabilir. ANFO, bulamaç 

veya kartuşlu patlayıcılar kullanılabilir. Kartuşlu patlayıcılar elle şarj edilebilirler. Üretilen 

cevherin aynadan cevher feresine nakli için yaygın olarak Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri 

kullanılır. Ana nakliyat üniteleri olarak nakliyat mesafesine bağlı olarak Doldur-Taşı-Boşalt 

üniteleri ya da kamyonlar kullanılabilir. Bant nakliyatı ya da bazı durumlarda ray nakliyatı da 

ana nakliyat sistemi seçeneği olarak kullanılır. 

 

12.3.1.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Kaz-Doldur üretim yöntemi nispeten basit bir hazırlık süreci gerektiren bir yöntemdir. 

Yöntem yatak geometrisindeki değişimlere kolay uydurulabilir. Kaz-Doldur yöntemi seçimli 

üretim olanağı sunar, satılma olanağı olmayan cevher dolgu malzemesi olarak 

değerlendirilebilir. Yüksek cevher kazanımı mümkündür, topuklar üretildiği zaman 90–100% 

oranlarına ulaşan yüksek kazanım olanakları vardır. 
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Öte yandan Kaz-Doldur yöntemi madencilik maliyetlerinin yüksek olduğu bir üretim 

yöntemdir. Madencilik maliyetleri toplam maliyetin 60%’ı gibi yüksek oranlara ulaşabilir. Bu 

maliyetin yaklaşık 50%’si nakliyat maliyetleridir. Cevher kazısı çoğunlukla küçük kesitli 

aynalarda delme-patlatma döngüsü ile gerçekleştirildiğinden nakliyat (yükleme + nakliyat) 

maliyetleri yüksek seviyelerdedir. Dolgu, üretimi kesikli hale getiren ve üretimi aksatan bir 

işlemdir. Ayrıca dolgunun sıkışabilir bir malzeme olması tavan kontrolünde sorunlara neden 

olabilir. 

 
12.4. Göçertmeli Yöntemler 

Üretim sürecinde (veya sonrasında) cevher ve yan/tavan kayacın kontrollü olarak göçmeye 

bırakıldığı yöntemler göçertmeli yöntemler olarak adlandırılır. Üç temel göçertmeli yöntem 

uygulaması vardır. 

1. Uzunayak Yöntemi 

2. Arakatlı Göçertme Yöntemi 

3. Blok Göçertme Yöntemi 

Yöntemlerden sadece uzunayak yöntemi düz yatımlı, damar tipi yataklarda ve özellikle kömür 

damarlarının üretiminde kullanılır. Arakatlı ve blok göçertme yöntemleri ise eğimli ya da dik 

ve masif yataklarda kullanılır. Göçertmeli yöntemlerin uygulanmasında kaya mekaniği 

ilkeleri daha duraylı açıklıklar oluşturmak yerine en kolay göçme sağlayacak açıklık boyutları 

oluşturmak amacıyla kullanılır. Ancak ulaşım ve kullanım açıklıkları emniyetli çalışma ortamı 

oluşturmak amacıyla tasarımlandırılırlar. 

 

12.4.1. Uzunayak Yöntemi 

Uzunayak yöntemi mekanizasyon olanakları ile artık yüksek verimlilik sunan bir kömür 

üretim yöntemidir. Ancak göçertmeli bir yöntem olması nedeniyle çevresel kaygıları da 

beraberinde getiren bir yöntemdir. Yöntemde tavan taşının kendi ağrılığının etkisinde kömürü 

alınmış bölgeye göçmesine izin verilir. Kömür damarının yeryüzüne yakınlığı ve damar 

kalınlığına bağlı olarak yerüstünde oluşacak tasmanın etki alanı ve düşey yer değiştirmesi 

değişir. 

Uzunayak yönteminin tasarımında üretimin verimliliği ve maliyeti yanında ayak arkasının 

göçertilmesinin çevredeki olası etkisinin belirlenmesi ve gaz içeren ocaklarda emniyetli 

çalışma için havalandırmanın uygun tasarımı önemli uğraş alanlarıdır.  Uzunayak yöntemi 

için kritik bir tasarım parametresi üretim hızıdır. Göçüğün kabul edilebilir bir çökme ve 

yerleşme hızına sahip olabilmesi için üretim hızı uygun seçilmeli ve seçilen hız ayak üretimi 
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süresince sabit olarak uygulanmalıdır. Üretim hızı ayrıca ayak arkasına göçecek tavan taşının 

ayna önündeki tahkimat elemanı üzerine uygulayacağı baskının büyüklüğü açısından da 

önemlidir. Hızlı üretim geç kırılan tavan altında tahkimatın uzun süre artan yük altında 

kalmasına neden olur.  

Uzunayak tasarımında değerlendirilmesi gereken parametreler, üretim yönü, üretim ve/veya 

kullanım açıklıklarının boyutları, üretim hızı, üretim ve tahkimat ünitelerinin tipleridir. 

Uzunayak uygulamalarında kullanılan yaygın boyutlar genel olarak aşağıdaki sınırlardadır: 

Ayak Uzunluğu  900–2700 m 

Ayak Genişliği  150–300 m 

Ayak Açıklığı   2,4–3,6 m 

 

12.4.1.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Yöntem yatay ya da çok düşük eğimlerdeki, nispeten ince, damarların, panolar içinde uzun 

aynalar oluşturacak şekilde üretildiği bir yöntemdir. Uzunayak yöntemi her tür dayanımdaki 

kömür damarları için uygundur. Kırılgan kömürler mekanize kazıda kazı kolaylığı sağlar. 

Kırılma ve göçme özelliğine sahip zayıf veya orta seviyede dayanımlara sahip tavan taşları 

kolay göçme özellikleri sebebiyle yöntemin uygulanmasını kolaylaştırır.  

12
oye kadar eğimlere sahip, düzgün kalınlıklara sahip ve her yönde geniş uzanımlar gösteren 

damarlar yöntem için uygun geometrik özellikler sunarlar. Yöntem kömür dışı yataklarda 

uygulanacaksa orta seviyede tenör değerleri istenir. 

 

12.4.1.2 Hazırlık Planı 

Oda topuk yöntemine benzer bir hazırlık süreci uzunayak yöntemi için de söz konusudur. Ana 

ulaşım açıklığından itibaren farklı yönlerde sürülen ana galerilerle kömür büyük bloklara 

ayrılır. Her blok ana galerilerden daha küçük boyutlu galerilerle panolara ayrılır. Pano 

galerilerinden kömür içinde ve panonun bir ucunda bir topuk bırakılarak açılan kılavuz 

galerileri ile bloğun her iki yanındaki galeriler irtibatlandırılır.  Klavuz galerilerinde topuğun 

aksi yönündeki kömür bloğunun üretimine başlanır.  

 

12.4.1.3. Üretim Süreci 

Üretim işlemleri ayak açıklığı denilen ve içerisinde üretim, nakliye (zincirli konveyör) ve 

tahkimat ünitelerinin bulunduğu bir açıklıkta yürütülür. Kazıcı makine ayağın bir kenarından 

başlayarak diğer kenara kadar bir dilim kömür kazar. Aynada yapılan ilerleme ile ayak 
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açıklığı arttıkça tahkimat üniteleri belirlenmiş olan ayak açıklığını koruyacak şekilde aynaya 

doğru itilir. Kazılan kömür ayna önünde yerleştirilmiş olan konveyör üzerine dökülür ya da 

itilir ve konveyörle tavan veya taban yolu adı verilen pano içi galerilerindeki nakliyat 

sistemine aktarılır. Tavan-taban yollarının korunması amacıyla göçük kenarlarında 

domuzdamı ve/veya tavan-taban yolu içinde ilave çelik tahkimat üniteleri yerleştirilebilir. 

 

Şekil 12.23. Uzunayakta Sürekli Kazı Makinesinin Çalışması. 

 

Uzunayak yönteminde iki farklı üretim planı uygulanabilir. Dönümlü üretim yönteminde bir 

ocak genelindeki birincil hazırlıkların tamamlanmasından sonra ana bloklarda ikincil ve 

üçüncül hazırlıkların tamamlanması gereklidir. Bu yöntemde panolar rezerv sınırından 

başlayıp ana ulaşım açıklığına doğru üretilir. İlerletimli uygulamada ise ana galerilerden sonra 

üretimi yapılacak pano için ikincil ve üçüncül açıklıklar oluşturulur. Sonra bir sonraki 

panonun hazırlıkları yapılır. Bu şekilde sadece aktif üretim bölgesinin hazırlıklar yapılmış 

olur.  

İlerletimli yöntem kızışma riski olan kömürler için uygun bir üretim yöntemidir. Dönümlü 

yöntem metan içeriği yüksek damarlarda kontrollü gaz deşarjı sağlamak, gaz drenaj sistemi 

uygulamak ve kömürün gaz içeriği ve geometrik özellikleri ile ilgili eksikler bulunduğu 

durumda kömürü daha iyi tanımak amacı için uygun bir yöntemdir. 
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12.4.1.4. Üretim Döngüsü 

Günümüzde Uzunayak Yönteminde yüksek bir mekanizasyon süreci yaşanmaktadır. 

Dolayısıyla uzunayak yönteminde kazı ağırlıklı olarak mekanize süreçler içerir. Mekanize 

üretim döngüsünde temel olarak iki işlemden bahsedilebilir: i) Kazı + Yükleme ve ii) 

Nakliyat. Kazı + Yükleme işleminin mekanize yapıldığı üretim işlemleri için sürekli kazı 

makineleri kullanılmaktadır. Sürekli kazı makineleri zincirli konveyör üzerinde hareket 

ederler. Kazılan kömür kendi ağırlığı ve kesici makinenin itme etkisi ile zincirli konveyöre 

aktarılır. Bu şekilde kazı işlemi ile birlikte yükleme işlemi de gerçekleştirilmiş olur. 

Mekanizasyon olanaklarının kısıtlı olduğu ocaklarda taşınabilir basınçlı-havalı kırıcılarla 

(martopikör) kömür kazısının gerçekleştirildiği bir üretim döngüsü de mevcuttur. Kazılan 

cevher manuel olarak zincirli konveyöre yüklenir. Bu üretim döngüsünde çalışma bölgesi 

tahkimatında hidrolik direk + çelik sarma ikilisi ile tahkimat uygulanır. Bu üretim sürecinde 

hem kazı hem de tahkimat işlemi zaman alıcı süreçler haline dönüşür. Ayaktan nakledilen 

cevher pano içi nakliyat sistemine oradan da ana nakliyat sistemine aktarılır. 

 

 

Şekil 12.24. Çift tamburlu sürekli kazı makinesi. 

 

Nakliyat işlemi ayak içinde zincirli konveyörlerle yapılmaktadır. Zincirli konveyörle 

nakledilen cevher ayak başında köprü konveyör adı verilen bir kısa konveyörle pano içi bant 

nakliyat sistemine aktarılır. Pano içi nakliyat üniteleri taşıdıkları kömürü ana nakliyat 

sistemine aktarırlar. 
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Şekil 12.25. Sürekli kazı makinesinin aynada çalışması. 

 

Her dilimin üretilmesi sonrasında aynada geniş bir boşluk oluşur. Kömür ya da cevher yatay 

dilimler halinde üretilirken, üretim sırasında ayna önündeki çalışma bölgesinde de önemli 

oranda tahkimat uygulanır. Tahkimat ile korunan çalışma bölgesinin üretim faaliyetlerini 

yürütecek genişlikte olması yeterlidir. Hidrolik direk + çelik sarma veya kalkan tipi hidrolik 

tahkimat üniteleri mekanize uygulamalar için temel sistemlerdir. Tahkimat üniteleri belli bir 

dilim kalınlığı üretildikten sonra arına itilirler ve tahkimatın alındığı kısım tavan ağırlığı 

etkisiyle göçer.  

Ayak arkasında kalan üretilmiş bölge, eğer patlama veya yangın riski söz konusu değilse 

göçmeye terk edilir. Uzunayak yöntemi her ne kadar göçertmeli bir yöntem ise de kömür 

madenlerinde kendiliğinden yanma gibi sebeplerle veya tavan oturması gibi çevresel 

kaygılarla ayak arkası göçüğünün domuzdamı veya dolgu gibi tahkimat elemanları ile belli 

oranlarda tahkim edilmesi söz konusu olabilir. Domuzdamları, ayrıca tavan-taban yollarının 

hasar görmesi riskini en aza indirgemek için göçük bölgelesinin her iki yanında da 

yerleştirilebilirler.  

Havalandırma, özellikle gazlı, tozlu ocaklar için önemli bir yardımcı işlemdir. Havalandırma 

kapsamında gaz, toz içeriklerinin kontrolü ve kendiliğinden yanma ve hava dağılımının 

kontrolü gibi alt işlemler yürütülür. 
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12.4.1.5. Ekipman Seçenekleri 

Mekanize üretim olanaklarının var olduğu durumda uzunayak yönteminde kömür kazısında 

kazıcı yükleyici makineleri kullanılır. Kazıcı yükleyici makineler için var olan iki seçenek 

Saban ve Sürekli Kazı Makineleridir.  

Saban iki tarafından zincirlerle çekilen ve sivri iki ucu kömür üzerinde batarak kazı yapan bir 

makinedir. Ancak, özellikle, çok ince damarlar için uygundur. Sürekli kazı makineleri ilk 

yatırımı düşük olan sabana karşı toplam maliyet açısından daha ucuz bir üretim seçeneği 

sunar. Bir Sürekli Kazı Makinesi üzerinde kazıcı uçlar yerleştirilmiş bir veya iki kesici kafaya 

sahiptir. Kesici kafalar kendi eksenleri etrafında dönerken kazıcı uçların kömür yüzeyine 

batmaları suretiyle kazı yaparlar. 

 

 

Şekil 12.26. Kömür Sabanı 

 

Ayak içi kömür nakliyatı elektrik motorları ile tahrik edilen zincirli konveyörlerle 

sağlanmaktadır. Ayak içi tahkimatı için hidrolik direk + çelik sarma ve tam mekanize hidrolik 

tavan tahkimatı üniteleri yaygın kullanılırken tam mekanize hidrolik tavan tahkimatı üniteleri 

bir mekanize kazı işleminin hızına tam uyum sağlayabildiği gibi tavan tahkimatında da 

etkinliği oldukça yüksek bir sistemdir. Ana yolların tahkimatında genellikle çelik tahkimat 

üniteleri kullanılır.  

  

12.4.1.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Mekanize uzunayak uygulamaları yüksek üretim oranları ve üretim sürekliliği sağlarlar. 

Geçmiş uygulamalarda mekanize uzunayak uygulanan kömür madenlerinde yaklaşık 100 

ton/işçi-vardiya üretim değerleri sağlanabilmiştir. Yöntemde madencilik maliyetleri toplam 
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maliyetin yaklaşık 20%’si gibi düşük değerlerdedir. Yöntemin uygun olduğu damar 

geometrisi mekanizasyon uygulamaya uygundur. Mekanizasyon uygulanan işletmelerde 

seyrelme oranları 10–20% oranlarında tutulabilir. Özellikle kazı bölgesinde yüksek iş 

güvenliği olanağı vardır. 

Yöntem için handikap sayılabilecek hususlar ise yüzeye yakın damarların neden olabileceği 

tasman, mekanize üretim için yüksek ilk yatırım oranları ve kullanılan kazı ve tahkimat 

ünitelerinin kurulması, nakli, bakımı ve arızları sırasında geçen zamanın fazlalığıdır. 

Kendiliğinden yanma, ocak havasına karışan gaz ve toz ile ocak yolarında havanın ısınması 

da çalışma güvenliği açısından önemli hususlardır.  

 

12.4.2. Arakatlı Göçertme Yöntemi 

Arakatlı Göçertme Yöntemi dik/dike-yakın metalik ve metal dışı cevherlerde yatak 

tavanından tabanına doğru uygulanan bir yöntemdir. Yöntemde üretim cevher tavanından 

tabanına doğru gerçekleştirilse de bir pano içinde üretim üstteki arakatlardan alttaki arakatlara 

doğru yapılır. Patlatılan cevherle birlikte yan kayaç ta açılan boşluğa göçer. 

 

12.4.2.1. Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Arakatlı Göçertme yöntemi dik veya 60°’yi aşan eğimlerdeki damarlar ile düz yatımlı, kalın 

cevherlerin üretiminde uygulanabilir. Cevher uzanımının yatay ve düşey yönlerde geniş 

olması; 6 m’den geniş yataklarda cevher kalınlığının fazla ancak düzensiz bir gidiş 

göstermemesi istenir.  

Aşırı tahkimat gerektirmeden durabilen ancak bir delme-patlatma işlemi sonrasında kendi 

ağırlığı ile göçebilen orta sağlam ya da sağlam cevherler yöntemin uygulanması için 

uygundur. Göçme işleminin kolay gerçekleşmesi açısından tavan taşının zayıf veya orta 

seviyede sağlamlığa sahip olması istenir. Kırıklı, çatlaklı ve göçebilir özellikteki bloklu 

kayaçlar da yöntem için uygundur. Tavan taşının çok ufak parçalar şeklinde kırılması cevher 

seyrelmesinin artmasına neden olur. Orta seviyede tenör ve nispeten düzenli bir tenör dağılımı 

Arakatlı Göçertme Yönteminin ekonomik olarak uygulanabilmesi olanağını sağlar. 

 

12.4.2.2. Hazırlık Planı 

Arakatlı Göçertme Yönteminin hazırlık sürecinde gerek üretim öncesinde gerekse de üretim 

aşamasında aşırı oranda hazırlık açıklığının oluşturulması gereklidir. Hazırlık sürecinde 

nakliyat galerileri, arakat galerileri ve nakliyat galerisinden cevher içine sürülen dik galeriler 
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gibi yatay açıklıkların yanı sıra cevher bürü ya da ulaşım rampaları gibi eğimli açıklıklar da 

oluşturulur.  

Arakatlar dik veya yüksek eğimlerdeki dar damarlarda cevher doğrultusuna paralel olarak tek 

tek ve düşey olarak oluşturulur. Geniş yataklarda aynı seviyede birden fazla arakat galerisi 

oluşturulabilir. Arakat galerileri birbirleri ile bağlantılandırılırlar. Bu, taşıma ve havalandırma 

açısından önemlidir. Geniş cevherlerde arakat galerileri cevher içinde, taban taşından tavan 

taşına doğru açılır. Tavan taşına ulaşıldığı an tavan taşı-cevher kontağında bir başyukarı 

oluşturulur. Bu başyukarıdan itibaren iki arakat arasında kalan cevher kütlesi taban taşına 

doğru patlatılarak üretilir. İlk patlatma ile cevher akışı başyukarının içine doğru olur. İzleyen 

patlatmalarda üretilen cevher ilk patlatılan cevherin üzerine yığılır. 

 

12.4.2.3. Üretim Süreci 

Üretim işlemleri hazırlık galerileri ve hazırlık galerilerinden yatağa dik sürülen galerilerden 

sonra cevher içinde sürülen arakatlarda yapılan delme-patlatma işlemleri ile gerçekleştirilir. 

Patlatılan cevher yine arakat galerilerinden cevher bürlerine aktarılarak ana nakliyat sistemine 

verilir. Arakat galerilerinden üretim amacıyla delinen delikler genellikle yelpaze 

düzenindedir.  

Şekil 12.27 yüksek eğimdeki bir damarda Arakatlı Göçertme Yönteminin uygulanışını 

göstermektedir. Üretim sürecinde tavan taşı üretim açıklığına göçtüğünden bütün kat içi 

açıklıkları taban taşı içinde açılır. Üretim sırasında farklı seviyelerdeki arakat galerileri 

birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde oluşturulurlar. Şekil 12.28’de masif bir yatakta ya da 

kalın bir damarda uygulanan bir arakat galerisi düzenlemesi verilmektedir. Alt seviyedeki bir 

arakat galerisi üst seviyedeki komşu iki arakat galerisinin arasına gelecek şekilde 

oluşturulmuştur. Böyle bir düzenleme, yelpaze deliklerle patlatılan cevherin bir kısmının bir 

üst kattaki arakat galerilerinden çekilebilmesine olanak tanır. 

Arakatlı Göçertme Yönteminde kazı sırasında cevherin delme-patlatma yapılarak üretilmesi 

tavan taşı için bir alt kesme işlemi demektir. Tavan taşı kendi ağırlığı (yerçekimi etkisiyle) ile 

üretim boşluğuna göçer. Bu durum, üretim işlemleri için bir sorun olan seyrelmeye neden 

olur. Bu amaçla çekme kontrolünün dikkatli yapılması gereklidir. Çekme, patlatılan cevherin 

alttaki arakatlardan yüklenerek taşınması işlemidir. 
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Şekil 12.27. Arakatlı Göçertme Yönteminin Uygulanışı. 

 

 

Şekil 12.28. Geniş bir damarda ya da düz yatımlı masif yatakta arakat düzeni. 
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Çekme kontrolü de nakliyat sistemine aktarılan cevher içindeki taş oranının kontrolünün 

yapılması işlemidir. Arakatlardan gerçekleştirilecek çekme miktarlarının cevherin üstünde yer 

alan parçalanmış tavan taşının cevhere karışmasını engelleyecek şekilde düzenli ve kontrollü 

yapılması gereklidir. Bir arakattan aşırı çekme yapılması tavan taşının cevher içinde 

karışmasını attırır.  

Üretim deliklerinin tavan taşında göçmeye sebep olmayacak şekilde kısa tutulması seyrelme 

açısından faydalı bir önlem ise de üretimin ekonomikliği açısından sakıncalıdır. Tersi bir 

durum tavan taşında aşırı göçmeye ve bağlı olarak ta aşırı seyrelmeye sebep olur. Genel 

olarak, belli bir eşik tenör temel alınarak yükleme işlemi devam ettirilebilir ya da kesilebilir. 

Bu durumda, hızlı örnek alma ve analiz yapmak zorunludur. 

Uygun bir cevher çekme işleminde az çok elips şekilli bir akış bölgesinin oluşması gereklidir. 

Göçme bölgesinin şekli yöntemin başarısını belirler. Yönteminin uygulanabilirliğini 

belirleyen iki unsur ise tavan kayacın göçebilirliği ve olası tavan oturmasının yeryüzündeki 

etkisinin büyüklüğüdür. Yeryüzünde etkilenecek alanın büyük olmadığı ya da olası etkinin 

göz ardı edilebilir seviyede olduğu durumda tavan taşının kolay göçebilir olması yöntemin 

uygulanmasını mümkün kılar. 

 

Şekil 12.29. Arakatlı göçertme yönteminde arakat galerisinde cevher akışının gelişimi. 

 



 Temel Madencilik Bilgileri 

 937 

12.4.2.4. Üretim Döngüsü 

Arakat galerilerinden tavana delinen delikler patlatılarak üretim başlatılır. Yelpaze düzeninde 

delinen, kısa ya da uzun deliklerle patlatma yapılır. Patlatma veya patlatma sonrasında cevher 

ve tavan taşının ağırlığı ile arakat galerisine göçen parçalanmış cevher arakat galerisinden 

cevher bürüne taşınır. Aynı seviyedeki arakatlardan aynı sıra ve düzen ile üretim yapılır. 

Arakatlı Göçertme Yönteminde sürekli kazı makinelerinin kullanılması olasılığı düşüktür. 

Dolayısıyla, cevher kazısı yaygın olarak delme-patlatma döngüsü ile gerçekleştirilir. Üretim 

döngüsü içinde tahkimat işlemi sadece arakat galerilerinin oluşturulduğu hazırlık sürecinde 

uygulanır. Her patlatma işleminde arakat galerisinin tavan ve duvarlarında kavlak alımı ve 

tahkimat işlemleri gerçekleştirilir.  

 

12.4.2.5. Ekipman Seçenekleri 

Üretim işlemleri için delme ve patlatma işlemleri verimlilik ve ekonomiklik açısından en 

önemli iki işlemdir. Deliklerin yelpaze dizilimi için uygun tasarımlandırılması kadar delik 

delme işleminin en az sapmayla delinmesi ve deliklerin kayaç içinde bulunmaları istenen 

yerlerde bulunmaları üretim verimliliği ile doğrudan ilişkilidir. Patlayıcı şarjı işlemi için 

mekanize şarj verimlilik açısından doğru bir seçimdir. Yöntemde delik delme işlemlerinde 

yelpaze delik delebilen deliciler ve delici Jumbolar kullanılır. Yelpaze delikler için uygun çap 

51–76 mm’dir. Patlatma işleminde ANFO ve bulamaç patlayıcılar kullanılır. Bulamaç 

patlayıcılar basınçlı-havalı yükleyicilerle şarj edilir. Elektrikli ateşleme ya da ateşleme 

kapsülü ile ateşleme yapılabilir. Üretilen iri bloklar genellikle delme-patlatma ile parçalanır. 

Arakat galerilerden cevherin çekilmesi Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri ile yapılabilir. Burada 

belirleyici faktör ayna ile cevher bürü arasındaki mesafedir. Yengeç ya da yıldız kollu 

yükleyicilerin yüklemede kullanıldığı durumlarda cevherin cevher feresine nakli için 

kamyonlar kullanılır. Cevherin cevher feresinden yerüstüne nakli için Doldur-Taşı-Boşalt 

üniteleri, kamyon ve bazı durumlarda ray nakliyatı kullanılabilir. 

Tahkimat, özellikle ulaşım ve kullanım açıklıkları için önemlidir ve cıvata tahkimatı ve 

püskürtme beton yaygın tahkimat uygulamalarıdır. Arakat galerileri için de cıvata ve 

gerekiyorsa, çelik hasır uygulanır. Genellikle arakat galerileri birbirleri ile irtibatlandırılarak 

havalandırma sağlanır. Aynanın havalandırılması için fan-tüpler kullanılır. 
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12.4.2.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Arakatlı Göçertme yöntemi yüksek hazırlık maliyetlerine sahip bir yöntemdir. Bunun yanında 

cevher seyrelmesi ve tavan taşının göçertilmesine bağlı olarak yüzeyde oluşabilecek 

bozulmalar yöntemin handikaplarıdır. Yöntemde birim işlemlerin mekanize edilebilme 

olanağı vardır. Mekanizasyon olanaklarına bağlı olarak yüksek üretim oranlarının 

gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Cevher seyrelmesine karşı başarılı çekme kontrolü ve 

örnekleme önemli işlerdir. 

 

12.4.3. Blok Göçertme Yöntemi 

Blok Göçertme Yöntemi, cevher bloklarının bir alt-kesme işlemi sonrasında kendi ağırlıkları 

ile alt-kesme boşluğuna doğru göçertilmesi şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Göçen cevher 

alt-kesme bölgesinin altında oluşturulan çekme noktalarından yüklenerek ana nakliyat 

sistemine aktarılır. Cevherin göçmesi sırasında cevherle birlikte cevherin üst kısmındaki tavan 

taşı da göçer. Göçme bölgesinden yüzeye doğru, sabit bir akma açısı ile kolon şeklinde bir 

düşey hareket oluşur. Üretim işlemi ile geniş bir alanda tavan oturması oluşurken yüksek 

üretim oranları elde edilir. Blok Göçetme Yönteminin tasarımında temel kaygılar cevherin 

göçebilirliği, çekme noktalarının yerleşimi ve çekme kontrolü ile ilgilidir.  

Blok göçertme yönteminde verimli üretimin ön şartı alt kesme yapılmış cevher bloğunun alt 

kesme boşluğuna uygun boyutta parçalanmış olarak akmasıdır. Çekme hızına bağlı olarak 

düzenli bir akış hızı üretim çalışmalarını kolaylaştırır. Cevherin kendiliğinden göçmesi 

sırasında cevher bloğu içinde kemerlenmenin oluşması ya da cevherin iri bloklar halinde 

göçmesi durumunda emniyetli ve verimli bir üretim söz konusu olmaz. Göçebilirliğin ölçüsü 

olarak pek çok kaya mekaniği parametresi önerilmektedir. Ancak etkin bir değerlendirme 

ölçütü olarak Kaya Kalite Sayısı (RQD) göçebilirliği belirlemek amacıyla kullanılabilir. 

Cevher veya örtü içinde geniş mesafelerde ve uzun zaman kalacak şekilde kaya kemerlerinin 

oluşması üretimi aksatacağı gibi, göçtükleri zaman hava patlamasına ve bağlı olarak büyük 

hasarlara sebep olurlar. 

Blok Göçertme Yönteminde verimli üretim açısından çekme işlemi önemli bir yere sahiptir. 

Bu kapsamda çekme noktalarının dizilimi ve uygun çekme planı her blok için belirlenir. Alt-

kesme işlemi sonrasında cevher içinde göçme başladıktan sonra cevher ve yan taş arasındaki 

temas ve cevher içindeki serbest akış elipsinin oluşumu kontrol edilerek cevherin 

nakledilmesi gereklidir. Etkili bir çekme kontrolü; tenör kontrolü, cevher kazanımı ve 

seyrelme kontrolü için önemlidir. 
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Üretilecek bloğun tabanında oluşturulacak alt-kesme bölgesinin alanı ve burada üretilecek 

cevherin hacminin üst kısımlardaki cevherin kendi kendine göçmesini sağlayacak büyüklükte 

olması gereklidir. Alt-kesme işleminden sonra alt-kesme bölgesine göçen cevherin çekme 

noktalarından alınması işlemi için de uygun bir hızın seçilmesi gereklidir. Bu, cevher içinde 

göçmenin düzenli ve sürekli bir şekilde gelişmesi için zorunludur. 

 

 

Şekil 12.30. Cevher ve tavan taşında göçmenin gelişimi. 

 

Tasarım aşaması ve sonraki işletme aşamasında yöntem için pek çok unsur değerlendirilmek 

zorundadır. Bunlar doğal ve teknik faktörler olarak ayrılırlar. Doğal faktörler; jeoloji, 

petrografi, mineralleşme, kaya mekaniği, hidroloji ve ekonomidir. Teknik faktörler olarak ise 

açıklık boyutları, çekme noktalarının yerleşimi, madenin ömrü, üretim oranı ve yeraltı 

sularının drenajıdır. 

 

12.4.3.1 Uygun Geometri ve Kayaç Koşulları 

Yüksek eğimlerde (> 60o) masif veya kalın ve nispeten düzgün boyutları olan tabaka şekilli 

yataklar geometrik olarak yönteme uygun yataklardır. Yatağın kalın (<30m) ve yatayda 

uzanımının geniş olması istenir. Saçınım türü, düşük tenörlü yatakların üretimi Blok 

Göçertme yöntemi ile ekonomik olarak mümkündür. Yatak içinde tenör dağılımının düzgün 

olması ekonomik üretim amaçları için önemlidir. 
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Şekil 12.31. Göçme geometrisi ve göçmenin cevherin yakın bölgesinde etkileri. 

 

 

Şekil 12.32. Blok Göçertme uygulamasında pano planı. 

 

Cevherin kırılgan ve orta ya da zayıf dayanımlara sahip olması istenir. Bu tür bir cevher bir 

alt-kesme işlemi sonrasında kendi ağırlığı etkisiyle göçebilme eğilimi gösterir. Ancak, 
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kendiliğinden yanma veya yapışma özelliği olan cevherler iş güvenliği ve üretim sürekliliği 

bakımından sorunlar oluştururlar. Kayaç dayanımına ilişkin özellikler de yine cevher 

özelliklerin benzer. Zayıf ya da orta sağlamlıktaki tavan taşı başarılı bir göçertme işlemi için 

gereklidir. Cevher göçerken tavan taşının da cevherle birlikte göçmesi gereklidir. Bu cevherin 

akış sürekliliği açısından gerekli olduğu kadar cevherin akış sırasında ufalanmasına neden 

olacak bir baskı oluşturur. Bu sayede cevher içindeki iri bloklar daha küçük boyutlara 

parçalanırlar. 

 

12.4.3.2 Hazırlık Planı 

Blok göçertme yönteminde hazırlıklar kuyu tesislerinden itibaren sürülen ana kat galerisi ile 

başlar. Nakliyat galerileri cevher doğrultusuna paralel olarak sürülürler ve bunlar dik 

galerilerle birbirleri ile bağlantılandırılırlar. Küreyici veya yükleyici sistemlerinin kullanıldığı 

çekme yöntemlerinde kat galerilerinin üst seviyelerinde ayrıca arakatlar gereklidir. Şekil 

12.33’te yükleyici sistem kullanılan bir uygulama için pano tasarımı verilmektedir. 

Üretilen cevherin nakliyat sistemine aktarılması için cevher kütlesinin altında çekme noktaları 

ya da yükleme noktaları oluşturulur. Bunlar nakliyat katı seviyesindendir. Çekme 

noktalarından itibaren cevher bürü olarak kullanılan parmak başyukarılar küreyici, ızgara 

galerileri veya alt kesme bölgelerine kadar açılırlar.  

 

Şekil 12.33. Parmak başyukarı ve ızgara galerisi kullanılan blok göçertme panosu 
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Blok göçertme yönteminde en önemli hazırlık işlemi alt-kesme işlemidir. Alt-kesme işlemi 

alt-kesme bölgesinin hemen altında oluşturulan konilerden başlayarak cevherin her iki 

tarafındaki yan-taşa sürülen galerilerle oluşturulur. İki galeri arasında topuklar bırakılır. Bu 

topuklar daha sonra kontrollü olarak üretilirler ve cevher tabanında bir alt kesme bölgesi 

oluşturulur. Göçmeye bağlı olarak ulaşım, aktarma ve diğer ilgili açıklıkların üzerlerindeki 

basınç dağılımındaki değişmeler düşünülerek tahkimatlarının özenli yapılması gereklidir. 

Arakat ve dik-galeri gibi açıklıklar, alt-kesme bölgesinden hasar görmeyecekleri bir uzaklıkta 

yerleştirilmeleri gereklidir. Hazırlık sürecinde i) göçme bölgesinin şekli, ii) çekme 

noktalarının dizilimi ve iii) çekme sisteminin belirlenmesi gereklidir. 

 

i) Göçme Bölgesinin Şekli 

Blok Göçertme yönteminin tasarım sürecinde göçertilecek bölgenin yatay düzlem üzerindeki 

şekli, boyutları ve göçertilme sırası planlanır. Yaygın olarak üç göçertme bölgesi şekli 

uygulanır: blok göçertme yöntemi, panel (şerit) göçertme yöntemi, kütle göçertme yöntemi. 

Blok göçertme yönteminde (Şekil 12.34) düzgün dörtgen şekilli bloklar dama tahtası 

düzeninde ayrılır. Oluşturulan bloklar genellikle verev olarak veya atlamalı olarak üretilirler. 

Düzenli bir göçertme için blok tabanında bütün çekme noktalarından sürekli bir cevher çekme 

işlemi gerçekleştirilir. 

 
Şekil 12.34. Blok göçertme yöntemi planı. 
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Panel göçertme yönteminde (Şekil 12.35) cevher, doğrultusu boyunca düzenli dilimler halinde 

göçertilir. Yatak şekline bağlı olarak uygun dilimler oluşturulur. Cevher ile örtü arasında 

eğimli bir değme yüzeyi oluşur. 

 

Şekil 12.35. Panel göçertme yöntemi planı. 

 

Kütle göçertme yönteminde cevher bloğu herhangi bir şekilde bölünmeksizin üretilir. 

Genellikle düzensiz şekilli yataklar için uygun bir üretim yöntemidir. Cevher ile örtü 

arasındaki değme yüzeyi eğimlidir. 

 

Şekil 12.36. Kütle göçertme yöntemi planı. 
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Üç yöntemden herhangi birinin uygunluğunu belirleyen parametre cevherin sağlamlığıdır. 

Küçük parçalar verecek şekilde göçebilen çok çatlaklı zayıf kayalarda blok göçertme 

uygundur. Sağlam veya geniş aralıklı çatlaklar içeren cevherler için uygun yöntem ise panel 

göçertme yöntemidir. Ancak cevher çok sağlam, masif veya geniş aralıklarla az sayıda çatlak 

içeriyorsa kütle göçertme yöntemi ile göçertilebilir. 

 

 

Şekil 12.37. Çekme Noktalarında yürütülen çekme hızlarına bağlı olarak göçük gelişimi. 

 

ii) Çekme Noktalarının Dizlimi 

Çekme noktalarının diziliminin belirlenmesinde Arakatlı Göçertme Yönteminde 

değerlendirilen serbest akış elipsi modeli dikkate alınır. Şekil 12.38’deki (üst sol) gibi teorik 

olarak ideal bir çekme noktası yerleşiminde elipsler birbirine değer durumdadır. Aralıklı 

yerleşim (üst orta) ve yakın yerleşim (üst sağ) seçenekleri tenör ve akış düzgünlüğünün 

kontrolü açısından zorluklar doğuran, ayrıca, çekme konileri arasındaki topuklarda duraylılık 

sorunlarına da neden olan dizilimlerdir. Çekme noktaları altı-kenarlı (alt sol) ve kare (alt sağ) 

dizilimi de oluşturabilirler. Uygulamada etkin bir çekme işlemi için çekme konilerinin etki 

alanlarının bir miktar kesişmesinin akış kontrolü açısından faydalı olduğu görülmüştür (alt sol 

ve alt sağ). 
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Şekil 12.38. Çekme noktalarının diziliminin çekme işlemi üzerindeki etkisi. 

 

iii. Çekme Sistemi 

Blok göçertme yönteminde üç farklı çekme sistemi kullanılabilir; 1) gravite sistemi, 2) 

küreyici sistemi ve 3) yükleyici sistemi. Gravite sisteminde alt kesme bölgesine göçen cevher, 

ızgara galerisi ve parmak başyukarılarla nakliyat katındaki yükleme noktalarına indirilir 

(Şekil 12.39 üst). İri parçaların oluşması söz konusu ise ızgara önünde biriken iri bloklar 

ikincil patlatma ile küçültülür. 
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Şekil 12.39. Blok göçertme Yönteminde Kullanılan Çekme Sistemleri; Gravite Sistemi (üst), 

Küreyici Sistemi (orta), Yükleyici Sistemi (alt) 

 

Küreyici sisteminde (Şekil 12.39 orta) nakliyat katı seviyesinde bir küreyici galerisi 

oluşturularak yükleme bu makinelerle yapılır. Cevher, altkesme bölgesinden küreyici 

galerisine parmak başyukarılar ve ızgara galerileri ile taşınır. 
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Yükleyici sisteminde (Şekil 12.39 alt) nakliyat katı seviyesine inen cevher Doldur-Taşı-Boşalt 

üniteleri veya kepçeli yükleyicilerle ana nakliyat sistemine aktarılır.  

Üretilen cevherin parça boyut dağılımı özel bir öneme sahiptir. İnce boyutta parçalanan 

cevher için uygun çekme sistemi gravite sistemidir. Orta seviyede bir malzeme boyutu için 

küreyici ve çok kaba boyutlu parça boyutu için ise yükleyici sistemi uygundur. Gravite 

sistemi geniş yataklarda yüksek üretim oranları için uygundur. Küreyici ve yükleyici 

sistemleri ise düzensiz yataklar ve düşük üretim oranları için uygundur. 

 

12.4.3.3. Üretim Süreci 

Blok Göçertme Yönteminin işlemleri hazırlık için diğer metal üretim yöntemlerinde olduğu 

gibi delme patlatma işlemlerini içeriyorsa da üretim işlemleri az çok farklıdır. Cevher üretimi 

altkesme işlemi tamamlandıktan sonra cevher bloğunun kendi ağırlığı etkisi altında altkesme 

bölgesine göçmesi şeklinde gelişir. Altkesme boşluğuna göçen cevher parçalanarak çekme 

konileri ve oradan da çekme noktalarına doğru akar. Çekme noktalarına akan cevher 

yüklenerek ana nakliyat sistemine aktarılır.  

 

12.4.3.4. Üretim Döngüsü 

Üretim çalışmaları alt kesme işlemi tamamlandıktan sonra ağırlıkla cevherin yüklenmesi ve 

taşınması işlemlerini kapsar. Delme-patlatma döngüsü alt kesme sürecinde tüm işlemleri ile 

uygulanır.  

 

12.4.2.5. Ekipman Seçenekleri 

Delme işleminde (altkesme işleminde) darbeli deliciler ya da uzun delik delebilen deliciler 

kullanılır. ANFO ve bulamaç patlayıcıların basınçlı-havalı makinelerle şarj edildiği patlama 

işleminde ateşlemeler genellikle elektrikli kapsülle yapılır. Arakat ya da cevher bürlerinde iri 

blokların akışı engellediği durumlarda bu bloklar darbeli kırıcılar veya delme-patlatma 

işlemleri ile küçültülür. Üretilen cevher çekme konileri veya çekme noktalarında yüklenir. 

Yükleme araçları olarak kullanılan araçlar çekme sistemine göre değişmekle birlikte başlıca 

Doldur-Taşı-Boşalt ve önden kepçeli yükleyiciler kullanılır. Bazı uygulamalarda gravite akışı 

veya küreyicilerle yükleme yapılır. Ana nakliyat sisteminde nakliyat mesafesi fazla değilse 

Doldur-Taşı-Boşalt üniteleri ve kamyonlar kullanılabilir. Nakliyat mesafesinin fazla olması 

durumunda ray nakliyatı veya bant nakliyatı ile cevher üretim bölgesinden yerüstüne ya da 

kuyu ihraç sistemine taşınır. 
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Üretim bölgesinde sadece alt kesme sürecinde tahkimata ihtiyaç vardır. Altkesme bölgesinin 

tahkimatında cıvata ve çelik hasır kullanılır. Kullanım, ulaşım ve nakliyat açıklıklarında ise 

kalıcı tahkimat uygulanır. Bu açıklıkların tahkimatı için kullanılabilecek malzemeler kablo-

cıvata, çelik tahkimat ve püskürtme betondur. 

 

12.4.3.6. Yöntemin Değerlendirmesi 

Blok Göçertme Yöntemi bir yığın üretim yöntemidir. Yüksek üretim oranları ile üretim 

yapmak mümkündür. Ancak üretim öncesinde yavaş ve pahalı bir hazırlık sürecinin 

tamamlanması gereklidir. Yöntem düşük tenörlü fakat yüksek rezerve sahip yatakların 

üretiminde kullanılabilir. Göçertme yöntemi ve çekme sisteminin tasarımının uygun yapılması 

koşulu ile başarılı çekme kontrolü ile yüksek üretim oranları sağlanabilir. Alt kesme 

işleminden sonra sadece cevherin yüklenip taşındığı, görece basit bir üretim süreci vardır. 

Mekanize yükleme olanakları ile verim ve üretim hızı artar.  

Blok Göçertme Yönteminde geniş bir alanda etkili olacak şekilde oturma ve göçmelerin 

oluşması nedeniyle yeryüzünde ciddi bozulmalar oluşur. Bu hem maden hem de yeryüzü için 

duraylılık sorunları oluşturabilir. Üretim bölgeleri civarındaki kullanım açıklıklarının bakımı 

ve korunması için yüksek maliyet, emek ve zaman gereklidir. Ayrıca yöntem değişen 

geometri ya da kayaç koşullarına uydurulamaz.  Çekme noktaları veya konilerinde oluşan 

tıkanmalar tehlike oluşturur. Ayrıca parçalanmış cevher ve/veya tavan taşının oluşturacağı 

kaya kemerlerinin göçmesi sonucunda meydana gelecek hava patlaması da tüm maden için bir 

tehlikedir. Cevher ve/veya kayacın kendiliğinden yanma olasılığı varsa, göçme ve çekme 

işlemlerinin yavaş gelişmesi ile kendiliğinden yanma gerçekleşebilir.  
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13. ŞEV DURAYLILIĞI 

13.1. GENEL BİLGİLER 

Şev, doğal olarak oluşmuş düzensiz ya da mühendislik çalışmaları amacıyla oluşturulmuş eğimli 

yüzeylere denir. Yer yüzeyinde herhangi bir kütlenin kaymadan bulunduğu konumu koruması 

durumuna duraylılık (stabilite) denirken, bu durumu kaybetmesine duraysızlık denmektedir. Bu iki 

durumun bir araya gelmesi sonucu yani herhangi bir eğime sahip kaya-zemin kütlesinin 

yerçekiminin ya da dış yüklerin etkisiyle serbest hale gelip kayması durumuna şev duraysızlığı 

denir. Bu kaymayı engelleme adına yapılan çalışmalar/analizler genel olarak şev duraylılığı 

analizleri olarak adlandırılmaktadır. 

Jeoteknik mühendisliğinde şev duraylılık analizleri, zemin ve kaya mekaniğinde bir bütün olarak 

ele alınmaktadır. Doğal olarak oluşan yamaçlar veya duraylı eğimli yüzeyler, mühendislik projeleri 

ile duraysız hale gelebilmektedir. Şev duraylılık yöntemleri geçmişte ortaya çıkan duraysızlık 

problemlerine çözüm getirilirken ortaya çıkarılmış ve gerçekçi yöntemler kullanılarak 

modellenmiştir. Yapılan analizler zemin ve kaya davranışını, yeraltı yüzey koşullarını, süreksizlik 

durumlarını ve yeraltı su seviyesini içine alan genelleştirilmiş modellere dayanmaktadır. Analizler 

genellikle planlama, tasarım, uygulama, iyileştirme ve rehabilitasyon aşamalarında yürütülmektedir. 

Bu bağlamda, zemin ve kaya kütle hareketleri farklı zamanlarda, farklı araştırmacılar tarafından 

ifade edilmiş ve günümüze değin kullanılmaktadır. Açık ocak madenciliğinde mühendislik 

çalışmaları ile oluşturulan basamakların duraylılığı büyük önem arz etmektedir. Üretim 

faaliyetlerinde yapılan teknolojik gelişmeler ve hammadde ihtiyacının hızla artması ile madencilik 

faaliyetlerinde daha derine inilmesi zorunlu olmuştur. Açık ocak madenciliğinde derinlik arttıkça 

duraylılık azalmakta, bu da işçi ve ekipman güvenliğini tehlikeye düşürebilmektedir. Açık ocak 

madenciliğinde optimum basamak ve genel şev açısının belirlenmesi, güvenlik açısından oldukça 

önemlidir. Bu parametreler yönetmeliklerle belirlenmişse de araştırmacılar tarafından yıllardır farklı 

çalışmalarla şev duraylılığına yeni yaklaşımlar ve düzenlemeler getirilmiştir ve getirilmeye devam 

etmektedir.  

Duraysızlığa neden olan faktörler: 

 Dış kuvvetler (bina inşaat yapımı, akarsu-deniz aşındırması, volkanik-sismik hareketler) 

 Yeraltı suyu (boşluk suyu basıncında artış) 

 Süreksizlikler (süreksizlikleri duraylı tutan makaslama gerilmesinin azalması) 

 Ayrışma 

Şev Duraylılığı Analizlerinin Amacı 
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 Farklı özelliklerdeki şevlerin duraylılığının araştırılması 

 Şev geometrisi tasarım parametrelerinin malzeme özellikleri ile ilişkilendirilerek duyarlılık 

analizlerinin yapılması 

 Duraysızlık nedeninin belirlenmesi 

 Duraysız şevin yeniden tasarımı ve/veya duraylılığı artırıcı önlemlerin belirlenmesi 

 Deprem, yapılaşma, patlatma vb gibi dış yüklerin duraylılık üzerindeki etkilerinin araştırılması 

13.1.1. Şev Duraylılığı ile İlgili Tanımlamalar 

Şev duraysızlığı doğal afetler (deprem, sel, fırtına) nedeniyle oluşabildiği gibi yapay olarak da 

(patlatmalı veya mekanik kazılar) olabilmektedir. Özellikle açık ocak maden işletmelerinde ve 

inşaat işlerinde, derin kazıların yapılması ile şevlerde oluşturulabilecek maksimum şev açısının 

saptanması zorunlu hale gelmiştir. Genel olarak açık ocak madenciliğinde oluşan bir şevde 

tanımlanabilecek parametreler Şekil 13.1’de verilmiştir.  

 

Şekil 13.1. Çoklu basamak üzerinde potansiyel kaymaların birlikte gösterimi (örnek olarak) 

Basamak (kademe): Açık ocak madenciliğinde üretim amaçlı yapılan kazılarda en küçük birimli 

geometrik yapıya basamak denir. Bir basamağın ana parametreleri, basamak yüksekliği, basamak 

genişliği ve basamak açısından oluşmaktadır. (Şekil 13.2a). 

Berm: Açık ocak madenciliğinde, nihai şev profili içinde, emniyeti artırmak ve ocak içi şev 

duraylılığını  artırmak ve kaya düşmelerine karşı hız kesme amacıyla oluşturulmuş yatay raf 

şeklindeki kademelere berm denir (Şekil 13.2b). 
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Şekil 13.2: Basamak (a) ve berm (b) genişlik, yükseklik ve açılarının gösterimi 

 
Doğrultu: Fay, eklem, süreksizlik, kayma düzlemi gibi eğik düzlemlerin yataydaki görüntüsünün 

kuzeyle yaptığı açıya doğrultu denir. Doğrultu eğim yönüne dik olur. 

Eğim: Fay, süreksizlik, şev gibi eğik düzlemlerin yatayla yaptığı açıya eğim denir. 

Genel şev açısı: Çoklu basamaklarda en alttaki şev topuğundan en üstteki şev tepesine çizilen 

doğrunun yatayla yaptığı açıya genel şev açısı denir (Şekil 13.3). 

 

Şekil 13.3. Genel şev açısının ocak içi görünümü 

 

İçsel Sürtünme Açısı: Zemin veya kaya kütlesinin (makaslama ve normal gerilmeler altında) 

kayma yüzeyinde etkili olan sürtünme katsayısının açısal ifadesine içsel sürtünme açısı denir. 

Normal gerilme nedeni ile makaslama dayanımındaki artışın ölçütüdür. 

Kohezyon: Kaya kütlesi veya zeminin normal gerilme etkimeden sahip olduğu makaslama 

dayanımıdır. 

Kritik şev açısı: Şev geometrisinde belirli bir yükseklikte duraylılığın bozulmadan kalabileceği 

maksimum açıya kritik şev açısı denir. 

Kritik şev yüksekliği: Bir şevin duraylılığın bozulmadan alabileceği maksimum yüksekliğe kritik 

şev yüksekliği denir. 
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Süreksizlik: Kaya içerisinde sağlam kaya bloklarını birbirinden ayıran jeolojik bozukluk, kırıklık 

veya zayıflık düzlemlerine süreksizlik denir. 

Şev Topuğu: Şev tabanı ile şev aynasının birleşim noktasına şev topuğu denir. 

Şev Kayması: Kritik şev açısı veya kritik şev yüksekliğinin aşılması ya da dış güçler ile kaya 

kütlesinin aşağıya-dışa doğru yer değiştirmesine şev kayması denir. 

Şev Yüksekliği: Şev ya da basamak yüksekliği bir şevin (basamağın) tabanı ile üst yüzeyi 

arasındaki düşey dik mesafeye denir.    
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13.1.2. Şev Duraylılık Analizleri Planlaması 
Açık işletme şevlerinin duraylılığını analiz etme ve problemin çözümüne yönelik geliştirilmiş 
mantıksal akım şeması Şekil 13.4’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13.4. Açık işletme şevlerinin duraylılık analizleri (Hoek ve Bray, 1981) 

1. Hava fotoğrafları, arazi haritaları ve karotlardan elde 
edilecek jeolojik verilerin toplanması 

2. Önemli jeolojik yapıları saptamak için toplanan 
jeolojik verilerin ön analizi. Bu oluşumların 
öngörülen açık işletme şevleri açısından incelenmesi 
ve kayma olasılıklarının tespit edilmesi 

3. Önemli arızaların bulunmadığı ya da 
kaymanın önemli olmayacağı şevlerin 
saptanması. Bu tip şevler için daha ileri bir 
şev analizine gerek yoktur. 

4. Kayma oluşturabilecek süreksizlikler bulunduran şevlerin 
saptanması, işletmenin herhangi bir aşamasında, kaymaların 
önemli sorunlar yaratacağı şevlerin daha ayrıntılı 
incelenmesi için işaretlenmesi 

5. Arazi haritaları ve sondaj 
logları vasıtasıyla kritik şev 
bölgelerinin ayrıntılı 
jeolojik araştırılması 

6. Süreksizlik yüzeylerinin 

(Özellikle killi ya da 

kaygan yüzeyli) makaslama 

deneyleri 

7. İşletme sırasında yer altı su 
seviyesindeki değişiklikleri kontrol 
etmek ve yer altı su akış durumu ve 
basınçlarını saptamak için sondaj 
deliklerine piyezometreler 

yerleştirilmesi 

9. Açık işletme dizaynı yönünden, kayma olasılığı fazla olan şevlerin 
incelenmesi. Alınabilecek önlemler:  
a. Şev açılarının düşürülmesi,  
b. Drenaj ya da özel durumlarda kaya saplamaları ya da gerdirilmiş çelik 
halatlarla şevin duraylı hale getirilmesi  

c. Kayma olasılığını öngörerek, kaymayı önceden tespit edecek ölçüm 
önlemlerinin alınması 

8. Dairesel, düzlemsel ya da kama tipi kaymalar için limit denge analizleri 

kullanılarak 5.,6.,7. Maddelerdeki ayrıntılı bilgiler açısından kritik şev 
bölgelerinin analizlerinin yeniden yapılması. Havanın etkisi, devrilme ya da 

patlatmalı kazıdan meydana gelecek hasarların sebep olabileceği diğer 
kayma olasılıklarının araştırılması. 

10. Şev açılarının dikleştirilmesinden meydana gelecek 
maliyet azalması stabiliteyi artırma yöntemlerinin dizayn 
ve uygulama masraflarından çok ise, şevlerin drenaj ya da 

sağlamlaştırılma ile stabil duruma getirilmesi (Kaya 

kütlesinin drenaj özelliklerini saptamak için ek arazi 

ölçümlerinin alınması gerekmektedir). 

11. Can güvenliği ve ekipmanları tehlikeye 

atmaksızın, kayma olasılığını kabul ederek 
kaymayı önceden tahmin edebilecek 

çalışmaların yürütülmesi (En güvenilir 

önceden tahmin etme yöntemi şev 
deplasmanlarının ölçülmesi esasına 
dayanmaktadır) 
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13.1.3. Kütle Hareketleri 

Jeomorfolojik bir terim olan kütle hareketi (Cornforth, 2005), yer yüzeyinde her türlü akma, kayma, 

duraysızlık heyelan vb. hareket olarak ifade edilmektedir. Tarhan (1989) her türlü hareketi kütle 

hareketi olarak tanımlarken, Önalp (1983) ve Şekercioğlu (2007) heyelan olarak kabul etmiştir. 

Ulusay (2001) ise her türlü kütle hareketi veya heyelanı şev duraysızlıkları olarak ifade etmiştir. 

Kütle hareketlerinin mühendislik problemi olarak ele alınmaya başladığı yıllarda, bu hareketlerin 

malzeme türü, hareket şekli ve harekete neden olan faktörlerin göz önüne alınarak sınıflaması 

yapılmıştır. Kütle hareketlerinde en çok kullanılan sınıflama sistemi Varnes (1978)’e aittir. Varnes 

(1978) kütle hareketlerini hem yenilme modeline göre (Tablo 13.1) hem de hareket hızlarına göre 

(Tablo 13.2) sınıflandırmıştır.  

Tablo 13.1. Kütle hareketlerinin yenilme modeline göre genel sınıflaması (Varnes, 1978) 

DURAYSIZLIK TÜRÜ 
MALZEMENİN TÜRÜ 

KAYA 
ZEMİN 

İri Taneli İnce Taneli 
DÜŞME Kaya düşmesi Moloz düşmesi Zemin düşmesi 

DEVRİLME Kaya devrilmesi Moloz devrilmesi Zemin devrilmesi 

KAYMA 

DAİRESEL 
Az sayıda 

birim 

Kayada dairesel 

kayma 

Molozda dairesel 

kayma 

Zeminde dairesel 

kayma 

ÖTELENMELİ Çok sayıda 
birim 

Kayada blok türü 

ötelenme 

Kaya ötelenmesi 

Molozda blok 

türü ötelenme 

Moloz kayması 

Zeminde blok türü 

ötelenme 

Zemin kayması 
YANAL YAYILMA Kaya yayılması Moloz yayılması Zemin yayılması 

AKMA Kaya akması Moloz akması Zemin akması 

KARMAŞIK KAYMALAR 
Yukarıda belirtilen duraysızlık türlerinden iki veya daha fazlasının 

birleşmesiyle oluşan kaymalar 
 

Tablo 13.2. Kütle hareketlerinin hareket hızlarına göre sınıflaması (Varnes, 1978) 

Duraysızlık Hızı Sınıflama 
>3,0 m/s Aşırı hızlı 

3,0 m/s – 0,3 m/dak Çok hızlı 
0,3 m/dak – 1,5 m/gün Hızlı 
1,5 m/gün – 1,5 m/ay Orta hızlı 
1,5 m/ay – 1,5 m/yıl Yavaş 

1,5 m/yıl – 0,06 m/yıl Çok yavaş 

<0,06 m/yıl Aşırı yavaş 

 

Bu sınıflama sisteminin üst sınırını kaya düşmesi, alt sınırını ise kaya sünmesi oluşturmaktadır 

(Önalp, 1983). Ayrıca, Cornforth (2005) heyelanları kapladığı alana göre sınıflamıştır (Tablo 13.3). 

Bunun dışında, Crozier (1986) heyelanları derinliğine göre sınıflamıştır (Tablo 13.4). 
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Tablo 13.3. Heyelanların kapladığı alana göre sınıflaması (Cornforth, 2005) 

Alan ( m2) Sınıflama  
<200 Çok küçük 

200 – 2.000 Küçük 

2.000 – 20.000 Orta 

20.000 – 200.000 Büyük 

200.000 – 2.000.000 Çok büyük 

>2.000.000 Aşırı büyük 

 

Tablo 13.4. Heyelanların derinliklerine göre sınıflaması (Crozier, 1986) 

Derinlik (m) Sınıflama 

<1,5 Yüzeysel kayma 

1,5 – 5 Sığ kayma 

5 – 20 Derin kayma 

>20 Çok derin kayma 

 

13.1.4. Şev Yenilme Mekaniği ve Yenilme Türleri 

Doğal yollarla ya da mühendislik çalışmaları sonucu oluşan şevler, yerüstünde yükseklik farkı 

oluştururlar. Dünyanın yerçekimi kuvveti nedeniyle, tüm yükseklik farkları sıfıra indirgenmeye 

meyillidir. Yükseklik farkından dolayı daha yüksekte olan kütleler kazandıkları potansiyel enerjiden 

dolayı kayma potansiyeline sahiptir. Kaya veya zemin kütlelerinde oluşan süreksizlik, fay veya 

gerilme çatlakları gibi zayıf noktalar kayanın veya zeminin bağlı olduğu parçadan koparak serbest 

hale gelmesini sağlar. Kayan kütlenin kendi içinde oluşan kohezyon ve kaymaya karşı içsel 

sürtünme açısı ile kayma yüzeyinin eğiminden dolayı oluşan normal gerilmelerin oluşturduğu 

kaymaya karşı koyan kuvvetler de kayacın kaymasına engel bir durum oluşturur.  

Kaymaya karşı koyan kuvvetlerin kaymayı tetikleyen (kolaylaştıran) kuvvetlere oranı denge sınırı 

ya da oran sonucunda ortaya çıkan değer güvenlik katsayısı olarak ifade edilmektedir. Güvenlik 

katsayısının kayma yüzeyi boyunca aynı olduğu kabul edilir (Duncan ve Wright, 2005). Sayısal 

olarak güvenlik katsayısının 1’den büyük olduğu durumlarda kaya duraylıdır ve duraylı olmaya 

devam edecektir. Güvenlik katsayısının 1’den küçük olduğu durumlarda ise kaya duraysız olacaktır 

ve kayma gerçekleşir. Yeraltı su durumu, dış yükler (araç, bina vs), ivmelenme (patlatmalı kazı, 

deprem) ve yağış gibi faktörler kaymayı tetikleyen kuvvetleri artırmanın yanında, kaymaya karşı 

koyan kuvvetleri de azaltmaktadır. (Erçıkdı vd., 2006)  

Şev ortamları üç ana gruba ayrılır.  

a. Süreksiz ortam 

b. Yarı sürekli ortam 

c. Sürekli ortam 
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Süreksiz ve yarı sürekli ortamlarda zemin mekaniği hesaplamaları uygulanırken, sürekli ortamlarda 

kaya mekaniği hesaplamaları uygulanır. Kaya malzemesinin zayıf olduğu durumlarda ise hem 

sürekli hem süreksiz ortam davranışları geçerli olur. Şev yenilmelerinin sınıflandırılması Şekil 

13.5’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13.5. Şev yenilmelerinin sınıflandırılması (Eskikaya vd., 2008) 

 

13.1.4.1. Düşme Türü Yenilmeler 

Farklı litolojik birimlerdeki farklı aşınmalar sonucunda, doğal ya da yapay yollarla oluşan 

düşey/düşeye yakın yamaç/kazı şevlerinde kaya/toprak parçalarının yerçekimi etkisiyle aşağı 

hareketidir (Şekil 13.6). Kaya düşmesi, moloz düşmesi ve toprak zemin düşmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Bu tür yenilmede, makaslama gerilmesi olmaksızın yerçekimi etkisiyle 

yenilmeler oluşmaktadır.  

 

Şekil 13.6. Düşme türü yenilmenin blok diyagramı (Highland ve Bobrowsky, 2008) 

ŞEV YENİLMELERİ 

Kayma türü yenilmeler Kayma dışı yenilmeler 

Mevcut süreksizlik(ler) üzerinde kayma 

* Düzlemsel kayma 

* Kama kayması 

Dairesel kayma 

Aktif-Pasif Kama Kayması 

Kombinasyon 

Devrilme 

Kaya düşmeleri ve blok kayması 

Kayanın alterasyonu sonucu dökülmeler 
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13.1.4.2. Devrilme Türü Yenilmeler 

Bükülme devrilmesi, bloklu devrilme ve bloklu-bükülme türü devrilme olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tür yenilmeler dik, eğim yönü şevin tersi yönde olan süreksizliklerin oluşturduğu kolonsal 

yapıdaki blokların devrilmesi şeklinde oluşan yenilmelerdir. (Şekil 13.7).  

 

Şekil 13.7. Devrilme türü yenilmenin blok diyagramı (Highland ve Bobrowsky, 2008) 

 

13.1.4.3. Kayma Türü Yenilmeler 

Bir veya birden fazla yüzey üzerinde meydana gelen makaslama gerilmesinin aşıldığı durumlarda 

ortaya çıkan kayma türleridir. Dairesel ve ötelenmeli kayma olarak iki kategoride değerlendirilir.  

13.1.4.3.1. Dairesel kayma 

Dairesel kaymalar şekilsel olarak kaşık şeklinde bir yüzey boyunca oluşurlar (Şekil 13.8). Hareket 

yönüne dış bükeydir.  

 

Şekil 13.8. Dairesel kaymanın blok diyagramı (Highland ve Bobrowsky, 2008) 

 

13.1.4.3.2. Ötelenmeli kayma 

Düzlemsel kayma: Bir düzlem üzerinde gelişen, bir süreksizlik yüzeyi boyunca makaslama 

yenilmesine bağlı olarak meydana gelir (Şekil 13.9). Düzlemsel kaymada, kayan bloğun sahip 

olduğu makaslama gerilmesi, kayma düzlemini oluşturan süreksizlik yüzeyinin sahip olduğu 
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makaslama gerilmesinden oldukça fazladır. Bu sebeple kayan kütle yer değiştirirken fazla bir 

deformasyona maruz kalmaz. 

Düzlemsel kayma olabilmesi için bazı geometrik koşulların oluşması gerekmektedir (Hoek ve Bray, 

1981; Piteau ve Martin, 1982). Bunlar: 

 Kayma düzleminin doğrultusu şev yüzeyine paralel veya paralele yakın (±20°) olmalıdır. 

 Kayma düzleminin eğimi şev yüzeyinin eğiminden küçük olmalıdır (şev yüzeyini 

kesmelidir). 

 Kayma düzleminin eğimi sürtünme açısından büyük olmalıdır. 

 

Şekil 13.9. Düzlemsel kaymanın blok diyagramı (Akbulut, 2012) 

 

Kama türü kayma: İki ayrı süreksizliğin kesişmesi ile oluşan tetrahedral kama şeklindeki yapıda 

meydana gelen düzlemsel kayma türüne verilen addır (Şekil 13.10). Kayma oluşabilmesi için, 

mevcut süreksizliklerin kesişme hattının eğiminin şevin sahip olduğu eğimden az olması ve 

süreksizlik düzlemlerindeki makaslama dayanımının aşılması gerekmektedir. Bu durumda kaya 

kütlesi kazı boşluğuna doğru kama türü kayma göstermektedir.  

 

Şekil 13.10. Kama türü kaymanın blok diyagramı (Akbulut, 2012) 

 



Temel Madencilik Bilgileri 

961 

 

Çok yüzeyli (birleşik) kaymalar: Şevlerdeki karmaşık yapının bir sonucu olarak oluşurlar. Kayma 

yüzeyinin üst kısmında dik ve eğrisel yapı, alt kısmında ise iki veya daha fazla sayıdaki düzlemsel 

yüzeyin birleşmesi ile oluşmaktadır (Şekil 13.11). 

 

Şekil 13.11. Çökme ve devrilme (a), kama kayması-kaya düşmesi (b) (Akbulut, 2012) 

 

13.1.5. Şev Duraylılık Geometrisi 

Şev duraylılık analizlerini anlaşılır hale getirebilme veya hesaplamalarda kolaylık sağlamada 

kullanılan en etkin yaklaşım, kayma durumlarını iki boyuta indirgemektir. En basit haliyle kayma 

geometrisi Şekil 13.12’deki gibi açıklanmaktadır.  

 

Şekil 13.12. Eğik bir düzlem üzerinde mevcut bir bloğa etkiyen kuvvetler (Hoek ve Bray, 1977) 

 

Kaya kütlesi üzerine etkiyen W kuvvetinin, W*Sinψ düzlem boyunca etki eden ve W*Cosψ 

düzleme dik olarak etki eden iki bileşeni bulunmaktadır. Fizik kurallarına göre denge durumunda 

sürtünme kuvveti, eğimli yüzeyde kütlenin yatay bileşenine eşit olmalıdır. Buradaki durum da 

benzerlik göstermekte olup, kayma yüzeyi süreksizlik yüzeyi olarak düşünülürse, normal gerilme ve 

makaslama gerilmesi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir. 

 𝑖 :   𝜎 =  cos ψ𝐴  ;              𝑖 𝑖:     𝜏 =  𝐴 

Burada A, kaya bloğunun taban alanını ve R makaslama kuvvetini ifade etmektedir. Kayada 

yenilme ölçütü belirlemede, Mohr-Coulomb ve Hoek-Brown yenilme ölçütleri sıklıkla kullanılan 



Temel Madencilik Bilgileri 

962 

 

ölçütlerdir. Mohr-Coulomb ölçütü doğrusal regresyon yöntemini kullanırken, Hoek-Brown ölçütü 

eğrisel (geometrik) regresyon yöntemini kullanır. 

13.1.5.1. Mohr-Coulomb Yenilme Ölçütü 

Kayan veya kaymaya müsait süreksizlik içeren bir kütlenin ya da zeminlerin makaslama dayanımını 

belirlemede kullanılan ve doğrusal yenilme zarfını esas alan bir ölçüttür. Formül olarak; 𝜏 = +  𝜎 tan 𝜙 

şeklinde ifade edilir. Burada; : makaslama dayanımı, : kayma yüzeyine etkiyen normal gerilme, c: 

kohezyon ve ϕ: içsel sürtünme açısıdır.  

Bu eşitliğin grafiksel olarak gösterilmesi, Mohr-Coulomb yenilme zarfı olarak anılmaktadır ve Şekil 

13.13’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 13.13: Mohr-Coulomb yenilme zarfı (Kaymaya neden olan makaslama gerilmesi ile normal 
gerilme arasındaki ilişki) 

Ayrıca, ortamda su bulunması durumunda, boşluk suyu basıncı formüle dahil edilir ve; 𝜏 = + 𝜎 − tan 𝜙 

olarak ifade edilir. Burada 𝜎 −  durumu efektif gerilme olarak ifade edilir.  

Ortamda su varlığı, kaymaya karşı olan normal kuvvetlere azaltıcı etki yaparken, kaymayı 

kolaylaştıran kaya kütle kuvvetine artırıcı etki yapar. Bu durumda suyun varlığı, limit denge 

koşulunu hızla azaltıcı etki yapar. Mohr-Coulomb yenilme ölçütü ortamda su olmadığı ve suyun var 

olduğu durumlardaki eğimli bir düzlem üzerinde duran bloğa etki eden kuvvetler ve kayma 

anındaki limit denge koşulu formülleri Şekil 13.14’de bir arada verilmiştir. 
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Boşluk suyu basıncı olmayan eğimli yüzeylerde 
Mohr-Coulomb Yenilme Ölçütü 

Boşluk suyu basıncı mevcut yüzeylerde Mohr-
Coulomb Yenilme Ölçütü 

  

Normal Gerilme 

 𝜎 =  cos ψ𝐴  

 

Makaslama Gerilmesi 

 𝜏 =  +  𝜎 tan 𝜙 
 𝜏 =  +  cos ψ𝐴 tan 𝜙 

 

Kaymaya karşı koyan kuvvet 

 =  𝜏𝐴 
 = 𝐴 + cos ψ tan 𝜙  

 

Kayma anındaki limit denge 

 sin ψ = cA + W cos ψ tan 𝜙 

 

Normal Gerilme (efektif normal gerilme) 

 𝜎′ =  cos ψ − U𝐴  

 

Makaslama Gerilmesi 

 𝜏 = + 𝜎′ tan 𝜙 
 𝜏 = + ( cos ψ − U𝐴 ) tan 𝜙 

 

Kaymaya karşı koyan kuvvet 
 =  𝜏𝐴 
 = 𝐴 + cos ψ − U tan 𝜙 

 

Kayma anındaki limit denge 

 sin ψ + V = cA + W cos ψ − U tan 𝜙 

 

Şekil 13.14. Mohr-Coulomb yenilme ölçütü (kuru ve boşluk suyu basıncı olan durumlar için 
eşitlikler) 

13.1.5.2. Hoek-Brown Yenilme Ölçütü 

Hoek-Brown yenilme ölçütü, eğrisel yenilme ölçütü olarak da adlandırılmaktadır. Doğrusal 

regresyonu kullanan Mohr-Coulomb yenilme ölçütü çoğu analizde kullanılmasına karşın, düşük 

normal gerilmeye sahip şevlerde eğrisel ölçütün kullanılması daha doğru olacaktır. Bu durum 

grafiksel olarak ifade edilebilmektedir (Şekil 13.15).  
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Şekil 13.15. Mohr-Coulomb ve Hoek-Brown yenilme zarfının karşılaştırılması 
 

Eğrisel yenilme ölçütünde üstel ilişki kullanılmaktadır. 𝜏 = 𝐴 𝜎  

İki farklı durumda, özellikle düşük normal gerilmeler altında yapılacak hesaplamalarda güvenlik 

katsayısı farklı olmaktadır. Böyle bir durumda aynı şev için iki farklı yenilme ölçütüne göre yapılan 

hesaplamalarda birinde şev duraylı hesaplanırken diğerinde şev duraysız hesaplanabilmektedir. Bu 

durumun iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

 

13.2. ŞEV DURAYLILIK ANALİZ YÖNTEMLERİ 

Kaya şevi duraylılığının incelenmesi, açık ocak madenleri ve karayolları gibi birçok mühendislik 

sürecinin tasarlanması için oldukça önemlidir. Uygun ve doğru yöntemler kullanılarak yapılan şev 

tasarımları şev duraylılığını arttırmanın yanında kazaları azaltarak güvenli ortamda çalışma olanağı 

da sağlar. Kaya şev duraylılığının değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntemler vardır. Şev 

duraylılığı genellikle kinematik analizler, limit denge analizleri, sayısal analizler (nümerik), 

olasılıksal yöntemler vb. kullanılarak yapılmaktadır. 

13.2.1. Kinematik Analiz 

Kinematik analiz duraylılığın kaya kütlelerindeki süreksizlik sistemleri tarafından kontrol edildiği 

şevlerde, ayrıntılı analiz öncesi kullanılan pratik bir ön analiz yöntemidir. Bu yöntemde düzlemsel, 

kama ve devrilme türü duraysızlık çeşitleri ön analize tabi tutularak, kaymanın süreksizlikler 

tarafından denetlenip denetlenmediği araştırılır. Bu yöntemde süreksizliklerin yönelimi, şev eğimi 

ve süreksizlik yüzeylerinin sürtünme açıları dikkate alınarak işlem yapılır. Kohezyon, dış yükler, 

yeraltı suyu, şev geometrisi, kaya kütlesinin ağırlığı ve dinamik yükler göz ardı edilir. Bu nedenle 
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ön analiz olarak ifade edilmektedir. Kinematik analiz yönteminde stereografik izdüşüm tekniğinden 

yararlanılır. Şekil 13.16’da duraysızlık türlerine göre oluşacak stereografik şekiller gösterilmektedir. 

 

 

 
Şekil 13.16. Kaya şevlerinde düzlemsel (A), kama tipi (B) ve devrilme (C) yenilmelerinin 

gelişebilmesi için gereken kinematik şartlar (Norrish and Wyllie 1996). 
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13.2.2. Grafik Yöntemler 

Grafik yöntemler basit bir şev geometrisine sahip homojen ya da homojen kabul edilebilecek zemin 

koşullarına sahip şevlerde kullanılabilen bir yöntemdir. Düzlemsel ve dairesel kayma tipleri için 

kullanılabilen hazır abaklar oluşturulmuştur. Sınırlı ve basit modellere uygulanabilmesine rağmen, 

etkin ve sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.  

13.2.2.1. Düzlemsel Kayma için Grafik Yöntemi 

Düzlemsel kaymanın analizi için pratik ve ön değerlendirme yapma adına, homojen zemin/kaya 

koşullarına sahip kaya şevlerinde gelişebilecek düzlemsel kayma, ilgili grafikten seçilerek işleme 

tabi tutulur (Şekil 13.17 ve Şekil 13.18). 

 

Şev Açısı Fonksiyonu, X Şev Yüksekliği Fonksiyonu, Y 

  

  

  
 

Şekil 13.17. Düzlemsel kaymanın grafik yöntemle analizi için şev kesitleri ve ilgili eşitlikler (Hoek, 

1970) 
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Şekil 13.18. Düzlemsel kaymanın grafik yöntemle analizi için şev tasarımı grafiği (Hoek, 1970) 

13.2.2.2. Dairesel Kayma için Grafik Yöntemi 

Dairesel kayma olabilecek kütle, zemin özelliklerine sahip homojen yapıda bir malzeme olarak ele 

alınmaktadır. Bu yöntem de ön değerlendirme olarak kabul edilmektedir. Dairesel kaymanın grafik 

yöntemle analizi için şev kesitleri ve ilgili eşitlikler (Hoek, 1970) grafikten seçilerek ilgili analiz 

yapılır (Şekil 13.19 ve Şekil 13.20). Bu yöntemde kayma yüzeyinin şev topuğundan geçtiği 

varsayılır. Bu yöntemde şevi oluşturan kaya ve zemin şev boyunca uniform kabul edilir. Şekil 

13.19’da problem çözümüne yönelik en uygun durum seçilir X, Y hesaplanır ve Şekil 13.20’de X 

ve Y değerleri ile güvenlik katsayısı hesaplanır.  
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Şev Açısı Fonksiyonu, X Şev Yüksekliği Fonksiyonu, Y 

  

  

  
 

Şekil 13.19. Dairesel kaymanın grafik yöntemle analizi için şev kesitleri ve ilgili eşitlikler (Hoek, 
1970) 

 

 

Şekil 13.20. Dairesel kaymanın grafik yöntemle analizi için şev tasarımı grafiği (Hoek, 1970) 
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13.2.2.2.1. Dairesel Kayma Diyagramları: 

Bu analiz yöntemi yeraltı suyu koşullarına göre 5 farklı durum için oluşturulmuş şev 

geometrilerinden (Şekil 13.21) uygun olanı seçilerek ilgili diyagramdan (Şekil 13.22) işlem yapma 

esasına dayanmaktadır. Dairesel kayma diyagramları Hoek ve Bray (1977) tarafından homojen 

şevlerde oluşan dairesel kaymalar için geliştirilmiştir (Şekil 13.22). 

Şevde mevcut yeraltı suyu koşulları için uygun akış modeli Şekil 13.21’den seçilir. Seçilen grafik 

numarasına göre Şekil 13.22’den en uygun diyagram bulunur. Şevi oluşturan malzemeye ait kaya 

dayanım parametreleri ile boyutsuz oran C/ HtanΦ değeri hesaplanarak bu değer diyagramın 

dışındaki dairesel ölçekten işaretlenir. Bu değere ait çizgi dairenin içine doğru takip edilerek, bu 

çizginin şev açısı yayını kestiği nokta belirlenir. İkisinin çakıştığı noktadan X veya Y eksenine 

geçilerek ilgili denklemden F güvenlik katsayısı hesaplanır (Şekil 13.23). 

 

Şekil 13.21. Dairesel kayma analizinde yeraltı suyu koşulları için uygun yeraltı suyu akış modelleri 
(Hoek ve Bray, 1977) 
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1 

2 
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3 

4 
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Şekil 13.22. Dairesel kayma analizinde farklı yeraltısuyu koşulları için grafik diyagramlar (Wyllie 

ve Mah, 2001) 

 

Şekil 13.23. Güvenlik katsayısının hesaplanması için izlenen aşamalar (Wyllie ve Mah, 2001) 

 

 

5 
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13.2.3. Limit Denge Analiz Yöntemleri 

Limit denge koşullarını temel alan yöntemlerde, kinematik analizde dikkate alınmayan 

süreksizliklerin kohezyonları, kaya kütlesinin geometrisi (ağırlığı), yeraltı suyu koşulları ve dış 

yükler (dinamik ve statik yükler) de dikkate alınarak işlem yapılmaktadır. 2 boyuta indirgenerek 

işlem yapılan bu analizlerde, 3. boyut 1 metre olarak kabul edilir ve buna göre işlem yapılır. 3. 

boyutta kaya kütlesi homojen ve sürekli olarak kabul edilir. 2 boyutlu düzlemde, çok katmanlı farklı 

kaya parametrelerine göre işlem yapmak mümkündür. Kaya kütlesi ile kayma düzleminin dikkate 

alındığı, gerektiğinde dinamik yükler (deprem, patlatma vs) ve kaya saplamalarının da ilave edildiği 

durumlarda güvenlik katsayısı hesaplanır ve güvenlik katsayısı değerine göre analiz ve 

iyileştirmeler gerçekleştirilir. 

Güvenlik katsayısı; 

ü 𝑖  𝚤 𝚤, =  𝚤  ş𝚤  𝚤 ş 𝚤   ş 𝑖    

oranı olarak ifade edilmektedir.  

Güvenlik katsayısının F=1 olduğu durum tam denge durumudur. Bu durumda kuvvetler birbirine 

eşit olduğu için sabit duran kütle durmaya devam edecektir, fakat en ufak bir hareket, yük artması, 

su basıncı gibi faktörler kaymayı tetikleyecektir. Bu sebeple, projelerde güvenlik katsayısının 1’den 

büyük olması istenir. Limit denge analizlerinde geliştirilmiş yöntemlerin genel karakteristikleri 

Tablo 13.5’de verilmektedir. 
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Tablo 13.5. Limit denge analiz yöntemlerinin genel karakteristikleri (Duncan, 1996; Blake vd, 

2002) 

Yöntem Tarih Sağladığı 
Denge 

Kayma 

yüzeyinin şekli 
Varsayım 

Dilim yöntemi 

(Fellenius) 

 

Basit dilim yöntemi 

(Fellenius) 

1910 

 

 

 

1927 

Her dilimin 

kuvvet dengesi  

 

Tüm kütlenin 

denge momenti 

Dairesel Dilimler arası kuvvet yok  

 

Dilimin tabanına etkiyen normal 
kuvvet Wcosα ve kesme kuvveti 

Wsinα 

Geliştirilmiş Bishop 
yöntemi 

1955 Düşey denge 
ve tüm moment 

dengesi 

Dairesel Kenar kuvvetler yatay 

Lowe ve Karafiath 

yöntemi 

1960 Yatay ve düşey 
kuvvet dengesi 

Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvet eğimleri şev yüzeyi 
ve kayma yüzeyi ortalamasına eşit 
(dilimden dilime değişir) 

Morgenstern ve 

Price yöntemi 

1965 Dengenin 

bütün şartları 
Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvet eğimleri önceden 
belirlenmiş şekli takip eder, 
dilimden dilime değişir 

Spencer yöntemi 1967 Dengenin 

bütün şartları 
Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvet eğimleri her dilim 
için aynı, çözüm esnasında 
hesaplanır 

Basit Janbu 

yöntemi 

1968 Kuvvet dengesi Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvetler yatay 

Genelleştirilmiş 
Janbu yöntemi 

1968 Dengenin 

bütün şartları 
Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvetlerin tabandan 

yüksekliğinin dilimden dilime 
değiştiği kabul edilir 

Geliştirilmiş İsveç 
yöntemi 

1970 Kuvvet dengesi Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Kenar kuvvet eğimleri şeve paralel 
ve eşit 

Sarma yöntemi 1973 Dengenin 

bütün şartları 
Bütün kayma 

yüzey şekilleri 
Düşey kenar kuvvetlerin büyüklüğü 
önceden belirlenmiş şekli takip eder 

Sürtünme dairesi 

(Taylor) 

1973 Moment ve 

kuvvet dengesi 

Dairesel Sürtünme dairesine tanjant olan 

bileşke 

 

13.2.3.1. Düzlemsel Kayma  

Düzlemsel kaymaların oluştuğu kaya kütle geometrisi 2 boyuta indirgenmiş olarak düşünülebilir ve 

3. boyutun 1 metre olarak dikkate alındığı durumlarda gerilme analizleri yapılabilir. Esasında 

düzlemsel kaymanın oluştuğu bir yüzeyde, kayma düzlemini oluşturan süreksizlikler yanında, yanal 

sınırları da ortaya çıkaran süreksizlikler mevcuttur. Fakat bu süreksizliklerin, kaya kütlesinin 

duraylılığı üzerinde etkisi olmadığı kabul edilir. Bu kabule göre oluşturulan ve gerilme çatlağının 

konumuna göre çizilen düzlemsel kayma geometrileri Şekil 13.24’de verilmiştir.  
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Şekil 13.24: Farklı geometrilere sahip düzlemsel kaymanın 2 boyutlu analizi için oluşturulan şev 
geometrileri (Hoek ve Bray, 1977) 

Burada,  

H: şev yüksekliği 

W: kayan kütlenin ağırlığı 

A: kayan kütlenin taban alanı 

Ψf: şev eğimi 

Ψp: kayma yüzeyinin eğimi 

U: kayma yüzeyine etkiyen su basıncı 

V: gerilme çatlağındaki su basıncı 

Z: gerilme çatlağının derinliği 

Zw: gerilme çatlağındaki su yüksekliği 

amax: yer ivmesi 

T: kaya saplaması kuvveti 
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Ortak eşitlikler: 𝐴 = − 𝐶  𝜓𝑝 = .5 γ   −  𝐶  𝜓𝑝 = .5 γ   
 

Gerilme çatlağının şev gerisinde olduğu durumda; = .5 γ  [ −  ( ) 𝐶  𝜓𝑝 − 𝐶  𝜓𝑓] 
 

Gerilme çatlağının şev aynasında olduğu durumda; = .5 γ  [ ( − )  𝐶  𝜓𝑝 ( 𝐶  𝜓𝑝  𝜓𝑓 − )] 
 

İki durum için de kayan kütle eşitlikleri yukarıda verilmiştir. 
 

Güvenlik katsayısı, F eşitliği; =  𝐴 +  𝐶  𝜓𝑝 − −  𝑖  𝜓𝑝   𝜙 𝑖  𝜓𝑝 +  𝐶  𝜓𝑝  

olarak hesaplanmaktadır. 

Şekil 13.25. Düzlemsel kaymanın iki ayrı durumu için eşitlikler (Hoek ve Bray, 1977) 

 

Ayrıca, dinamik kuvvetlerin ve sağlamlaştırma adına yapılan kaya saplamalarının da ilave edilmesi 

durumunda yüklerin geometrik düzlemde gösterilmesi Şekil 13.26’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 13.26. Deprem yüklerinin etkisi ve kaya saplaması uygulaması (Hoek ve Bray, 1977) 

Bu durumda F güvenlik katsayısı; 
 =  𝐴 +  𝐶  𝜓𝑝 −  𝑖  𝜓𝑝 − −  𝑖  𝜓𝑝   𝜙  𝑖  𝜓𝑝 +   𝐶  𝜓𝑝 +  𝐶  𝜓𝑝  

olarak hesaplanmaktadır. 
 

Şekil 13.26-b de gösterildiği gibi  kaya saplaması kullanılması halinde ise güvenlik katsayısı; 
 =  𝐴 +  𝐶  𝜓𝑝 − −  𝑖  𝜓𝑝 +  𝐶  𝜃   𝜙 𝑖  𝜓𝑝 +  𝐶  𝜓𝑝 −  𝑖  𝜃  

 

olarak hesaplanmaktadır. 
Şekil 13.27. Düzlemsel kaymada sismik etki ve kaya saplaması için güvenlik katsayısı (Hoek ve Bray, 1977) 
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13.2.3.2. Dairesel Kayma Yöntemleri 

13.2.3.2.1. İsveç Daire ( = 0o) Yöntemi 

 Dairesel kayma yüzeylerinde kullanılan en basit analiz yöntemi olan bu yöntem, kısa süreli 

duraylılık gereken koşullarda uygulanır. Katı ve silindirik bir bloğun kayma merkezi etrafında 

dönme ile yenileceği ve sürtünme açısının sıfır olduğu varsayımlarına dayanarak, hem homojen 

hem de homojen olmayan şevler için kısa süreli duraylılığı analiz etmek için kullanılır. 

Hesaplamalarda makaslama dayanımı kayma yüzeyi boyunca sabit olarak alınır. İlk kez Fellenius 

(1918) tarafından önerilen bu yöntemde, güvenlik katsayısı kayma dairesinin merkezi etrafında 

kuvvetlerin momenti ile hesaplanır (Şekil 13.28).  

 

Cu,  γ : zemin özellikleri 

R: dairesel kayma yüzeyi yarıçapı 
L: kayma yüzeyi yay uzunluğu 

W: kayan blok ağırlığı 
X: kayan kütlenin ağırlık merkezinin kayma 

merkezine dik uzaklığı 
Güvenlik katsayısı; =  𝐶     

Olarak hesaplanır. 

Şekil 13.28. Dairesel kaymada Φ = 0o
 analizi (Abramson vd, 1996) (Nash, 1987) 

13.2.3.2.2. İsveç Dilim Yöntemi 

Fellenius (1927) tarafından geliştirilen bu yöntemin bir öncekinden farkı, uzun süreli duraylılık 

koşulu sağlayan basit dilim yöntemidir. Bu yöntemde Mohr-Coulomb yenilme ölçütü kullanılır. 

Kayan kütle dilimlere bölünerek kayma merkezi etrafında kaymaya karşı koyan ve kaymayı 

kolaylaştıran kuvvetlerin moment dengesi kurulur. Dilimler arası etkiyen kuvvetlerin düşey yönde 

olanları ihmal edilir, yatay veya eğimli olan kuvvetlerin dilim tabanına paralel yönde etki ettiği 

varsayılır (Şekil 13.29). 
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: toplam normal gerilme 

: makaslama gerilmesi 
u: boşluk suyu basıncı 𝑃 =  𝜎 =  𝐶  𝛼 =  𝜏 =    + 𝑃 −  𝜙  

O noktası etrafındaki moment dengesi; ∑ sin 𝛼 =  ∑  + 𝑃 −   tan 𝜙 
 =  ∑  + 𝑃 −   tan 𝜙∑ sin 𝛼  

 =  ∑  + cos 𝛼 −   tan 𝜙∑ sin 𝛼  

Şekil 13.29. İsveç dilim yönteminde dilimlere etkiyen kuvvetler ile kuvvet poligonu (Nash, 1987) 

Bu yöntemde güvenlik katsayısı eşitliği, eğimin düşük ve su basıncının yüksek olduğu şevlerde, 

%50-60 daha küçük değer verir. Boşluk suyu basıncının yüksek olduğu durumlarda bu yöntemin 

kullanılmaması önerilmektedir (Whitman ve Bailey, 1967).  

13.2.3.2.3. Bishop Yöntemi 

Bishop yönteminde (Bishop, 1955) kayan kütle dilimlere ayrılarak, dilimler öncelikle tek tek 

sonrasında bir bütün olarak ele alınır ve duraylılığı araştırılır. Bu yöntemde, uzun süre dayanımı 

gerekli olan şevlerdeki parametreler üç eksenli basınç dayanımı deneyleriyle belirlenir (Şekil 

13.30). 
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W: dilim kalınlığı 
P: dilim tabanına etkiyen toplam normal kuvvet 
T: dilim tabanına etkiyen kaymaya karşı kuvvet 
H: dilim yüksekliği 
B: dilim genişliği 
L: dilim taban yayı uzunluğu 

α: dilim tabanı eğim açısı 
X: moment kolu uzunluğu 

R: kayma dairesinin yarıçapı 
U: boşluk suyu basıncı 

Makaslama dayanımı (etkin gerilme ilkesine 

göre; 𝜏 =  ′ +  𝜎 − tan 𝜙′
 

 

Dilim tabanına etkiyen normal gerilme; 𝜎 =  𝑃
 

 

Dilim tabanına etkiyen makaslama gerilmesi; 𝜏 =   

 

Moment dengesi; ∑  =  ∑  =  ∑ 𝜏   

 

Eşitlik düzenlenirse; =  ∑   ∑[ ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′] 
 

Normal etkin kuvvet; 𝑃′ = 𝑃 −   

 

Düşey yöndeki kuvvetlerin çözümü; = 𝑃  𝛼 +  𝑖  𝛼 𝑃 =  𝑃′ +   =   ′ +  𝑃′ tan 𝜙′  

 

Buradan, =     𝛼 +  ′ 𝑖  𝛼 + 𝑃′ cos 𝛼 + tan 𝜙′ sin 𝛼  

𝑃′ =  − cos 𝛼 + ′ 𝑖  𝛼  cos 𝛼 + tan 𝜙′ sin 𝛼  

Güvenlik katsayısı; =  ∑ sin 𝛼 ∑[ ′ + − tan 𝜙′] 
 

İki güvenlik katsayısı formülü X = r sinα, B = L cos α ve Ru = UB/W ilavesi ile birleştirilirse; 
 =  ∑ sin 𝛼  ∑[ ′ +  − tan 𝜙′ sec 𝛼+  tan 𝜙′ tan 𝛼 

olarak düzenlenir. Burada formül içinde de F güvenlik katsayısı olduğundan, hesaplama aşamasında 
öncelikle bir F değeri seçilir ve soldaki F değeri hesaplanır. Kabul edilen ve hesaplanan F değerleri 

birbirinin aynı ya da çok yakın (farkları 0.001 den az) olana kadar işleme devam edilir. 
 

Şekil 13.30. Bishop yöntemi grafiksel gösterimi ve eşitlikler (Bishop, 1955) 
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13.2.3.2.4. Fellenius Yöntemi 

Dairesel kaymada, homojen ve kohezyonlu zeminlerde açılan şevlerde potansiyel kayma dairesinin 

merkezinin doğrudan tayini için kullanılan bir yöntemdir. Bu kritik kayma dairesinin merkezi, şevin 

tepe ve topuk noktalarından belirli açılarla (α ve ) çizilen doğruların kesim noktasında bulunur. Bu 

noktayı tespit etmede tabloda verilen değerlerden yararlanılır (Şekil 13.31). 

 

Şev Şev Açısı α β 
1:0.58 60

0
 29

0
 40

0
 

1:1 45
0
 28

0
 37

0
 

1:1.5 33.79
0
 26

0
 35

0
 

1:2 26.57
0
 25

0
 35

0
 

1:3 18.43
0
 25

0
 35

0
 

1:5 11.32
0
 25

0
 37

0
 

 

Şekil 13.31. Fellenius yöntemiyle kritik kayma dairesinin merkezinin tayini (Craig, 1983) 

13.2.3.2.5. Jumikis Yöntemi 

Bu yöntem içsel sürtünmeye ve kohezyona sahip homojen zeminlere uygulanabilmektedir. İlk 

olarak Fellenius yöntemi ile kritik kayma dairesinin merkezi (O1) belirlenir. Daha sonra, şev 

topuğundan 4.5H geriye ve şev üstünden 2H kadar aşağıya mesafe çizilerek çakıştıkları nokta X 

olarak işaretlenir. Kritik dairenin merkezi olan O noktası, XO1 doğrusu üzerinde ve O1 noktasının 

arkasındadır. Bu noktanın O1 noktasına uzaklığı, zeminin içsel sürtünme açısıyla doğru orantılıdır. 

Düzensiz şev geometrisi ile su basıncı olan durumlarda yöntem geçerliliğini kaybetmektedir (Şekil 

13.32) 

 

Şekil 13.32. Jumikis (1967) yöntemiyle kritik daire merkezinin belirlenmesi 
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13.2.3.2.6. Hoek ve Bray Yöntemi 

Hoek ve Bray (1977) yönteminde, homojen zeminlerde açılmış şevlere ait kritik dairenin merkezi 

ve kritik gerilme çatlağının konumu belirlenebilir. İçsel sürtünme açısı ile şev açısı değerlerinden 

yola çıkarak Şekil 13.33 ve 13.34’de bulunan grafikler yardımıyla susuz ve su içeren şevlerde kritik 

daire merkezi ve kritik gerilme çatlağı konumu belirlenir.  

 

Şekil 13.33. Kuru (drene olmuş) bir şevde kritik kayma yüzeyinin ve gerilme çatlağının 
konumlarını tayin grafikleri (Hoek ve Bray, 1977) 
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Şekil 13.34. Yeraltı suyunun bulunduğu bir şevde kritik kayma yüzeyinin ve gerilme çatlağının 
konumlarını tayin grafikleri (Hoek ve Bray, 1977) 

 

13.2.3.2.7. Genelleştirilmiş Limit Denge Yöntemi 

Genelleştirilmiş limit denge yöntemi (GLE) Fredlund tarafından geliştirilmiştir (Fredlund ve Krahn, 

1977; Krahn, 2004). Bu yöntemdeki limit denge eşitliği dairesel ve dairesel olmayan kayma 

yüzeyleri için hesap yapmaya elverişlidir. Limit denge formülleri kuvvet ve moment dengesi için 

ayrı ayrı oluşturulduğundan, Fm ve Ff olarak iki ayrı şekilde güvenlik katsayısı formülü olarak ifade 

edilmektedir.  
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C’, γ, ϕ’: zemin özellikleri 

: toplam normal gerilme 

: makaslama gerilmesi 
U: boşluk suyu basıncı 
 

Yenilme kriteri: =  ′ + 𝜎 − tan 𝜙′ 
 

Makaslama dayanımı yenilmesi =s/F; 
 

 𝑃 = 𝜎 ,   = 𝜏 ,   =  ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′ 
düşey olarak çözülürse, 𝑃 cos 𝛼 + sin 𝛼 = − 𝑅 −  𝐿  

düzenlenip T çıkarılırsa; 𝑃 = [ − 𝑅 −  𝐿 − ′ sin 𝛼 −  tan 𝜙′ sin 𝛼]/ 𝛼   
Burada; 

𝛼 = cos 𝛼 + tan 𝛼 tan 𝜙′
 

Yatay olarak çözülürse; cos 𝛼 − 𝑃 sin 𝛼 + 𝑅 − 𝐿 =  
tekrar düzenlenip T çıkarılırsa; 𝑅 − 𝐿 = 𝑃 sin 𝛼 −  [ ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′] cos 𝛼 

 

Bütün şev için moment denge (O noktasında) ∑ =  ∑  + ∑ 𝑃  

tekrar düzenlenirse; =  ∑[ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′]  ∑  − 𝑃  

 

Dairesel kayma yüzeyi için     F=0;    d= R sinα;   R=sabit 
 =  ∑ ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′∑ sin 𝛼  

 

Bütün şev için kuvvet dengesi, yüzey yükü olmadığında; 
 ∑ 𝑅 − 𝐿 = ;              ∑ 𝑅 − 𝐿 = ; 
 ∑ 𝑅 − 𝐿 =  ∑ 𝑃 sin 𝛼 − ∑ 𝑓 ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ cos 𝛼 =  

 

𝑓 =  ∑ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ cos 𝛼∑ 𝑃 sin 𝛼  

Fm ve Ff güvenlik katsayılarını bulmak için P değerlendirilmelidir. Bunun için XR ve dilimler arası 
makaslama kuvveti PL hesaba katılmalıdır. Bu amaçla yapılan kabuller; 
XR-XL = 0 (Bishop, 1955) 

X/E = sabit (Spencer, 1967) 

X/E = λf(x) (Morgenstern ve Price, 1965) 

Fm=Ff ve Bishop (1955) e göre Fm kabullere karşı Ff den çok daha az duyarlıdır.  
 

Şekil 13.35. Genelleştirilmiş limit denge yöntemi (Fredlund ve Krahn, 1977) 
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13.2.3.2.8. Spencer Yöntemi 

Spencer (1967) yöntemi ilk olarak dairesel kayma yüzeyleri için geliştirilmiştir. Daha sonra 

herhangi bir noktaya göre dairesel olmayan kayma yüzeyleri için uygulanabilirliği ortaya çıkmıştır. 

Bu yöntem tam bir statik denge sağlamaktadır. Bu yöntemde, dilimler arası kuvvetlerin tamamının 

birbirine paralel olduğu varsayımı mevcuttur ve eğimi θ olarak sabit kabul edilir. Bu yöntemde de 

hem kuvvete hem momente (Ff ve Fm) göre güvenlik katsayısı hesaplanır. Tekrarlı çözümlerle, Ff ve 

Fm güvenlik katsayıları birbirine eşit olduğunda eğimin (θ) hesaplanması mümkün olur, bu noktada 

da Ff=Fm değeri güvenlik katsayısı olarak kabul edilir (Şekil 13.36). 

 

: toplam normal gerilme 

: makaslama gerilmesi 

U: boşluk suyu basıncı 
 

Yenilme kriteri: =  ′ + 𝜎 − tan 𝜙′ 
 

Makaslama dayanımı yenilmesi =s/F; 

𝑃 = 𝜎 ,   = 𝜏 ,   =  ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′ 𝑃 cos 𝛼 + sin 𝛼 = − 𝑅 −  𝐿  
düzenlenip T yerine konursa; 𝑃 = [ − 𝑅 −  𝐿 − ′ sin 𝛼 −  tan 𝜙′ sin 𝛼]/ 𝛼   

𝛼 = cos 𝛼 + tan 𝛼 tan 𝜙′
 

 cos 𝛼 − 𝑃 sin 𝛼 + 𝑅 − 𝐿 =  𝑅 − 𝐿 = 𝑃 sin 𝛼 −  [ ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′] cos 𝛼 = tan 𝜃 = 𝑖  

Moment denklemi; ∑ 𝑅 sin 𝛼 =  ∑   

 =  ∑[ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′]∑ sin 𝛼  

Kuvvet denklemi;  ∑ 𝑅 − 𝐿 =                  ∑ 𝑅 − 𝐿 =  ∑ 𝑅 − 𝐿 =  ∑ 𝑃 sin 𝛼 − 𝑓 ∑ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ cos 𝛼 

𝑓 =  ∑ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ sec 𝛼∑ − 𝑅 − 𝐿 tan 𝛼  

İlk olarak XR-XL=0 olarak kabul edilir ve tekrarlı çözümlerle Fm=Ff olana kadar devam edilir. Bu 

noktada dilimler arası kuvvetlerin eğimi (θ) bulunur. 
Şekil 13.36: Spencer yöntemi ve güvenlik katsayısının hesaplanmasında kullanılan denklemler 

(Spencer, 1967; Anderson ve Richards, 1987) 
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13.2.3.2.9. Morgenstern ve Price Yöntemi 

Morgenstern ve Price (1965) yöntemi dairesel ve dairesel olmayan kayma yüzeyleri için 

geliştirilmiştir. Bu yöntemde kuvvetler ile gerilme kayma yüzeyi boyunca f(x) fonksiyonu olarak 

değişir. Dilimler arası makaslama kuvveti X ile dilimler arası normal kuvvet E birbiriyle aşağıdaki 

formülle ilişkilidir.  

=  𝜆  

Burada λ bir ölçek faktörüdür. Seçilen bir f(x) fonksiyon değeri için güvenlik katsayısı (F), ölçek 

faktörü (λ), dilim tabanına etkiyen normal kuvvet (P) ve dilimler arası normal kuvvet (E) çözülür. 

Çözümden sonra dilimler arası makaslama kuvveti (X) yukarıdaki formülden bulunur. F(x) 

değerinin seçimi dilimler arası normal gerilmeler dikkate alınarak yapılır.  

Bu yöntem sonrasında Fredlund ve Krahn (1977), geliştirdikleri genelleştirilmiş limit denge 

yöntemi (GLE)ile Morgenstern ve Price yönteminin kabulleri ile neredeyse birebir aynı sonuçları 

verebildiğini göstermiştir. GLE denkleminde yapılan çözümler burada da uygulanır ve λ değeri 

F=Fm=Ff oluştuğunda bulunur. 

13.2.3.2.10. Sarma Yöntemi 

Sarma (1973) yöntemi dairesel ve dairesel olmayan kayma yüzeyleri için geliştirilmiştir. Bu yöntem 

diğerlerinden farklı olarak güvenlik katsayısını bulmada sismik katsayıyı bilinmeyen olarak ele alır. 

Ayrıca bu yöntem düşey olmayan dilimlerin çözümünü kullanmaktadır.  

Sarma yöntemi kayma yüzeyinin üzerindeki kütleye yatay bir ivme uygulayarak şev duraylılığını 

belirler ve güvenlik katsayısını hesaplar. Genel olarak güvenlik katsayısı 1 olarak kabul edilir ve bu 

değeri veren sismik katsayı belirlenir. Bu katsayı kaymanın olması için gerekli sismik katsayıyı 

verir. Bu noktada belirlenen katsayıya kritik ivme denmektedir.  

Sarma ve Bhave (1974) kritik ivme ile güvenlik katsayısı arasında lineer bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Bu güvenlik katsayısı değeri başlangıç değeri olarak dikkate alınmaktadır. = + 3.33  
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Şekil 13.37. Sarma yöntemine göre yatay ivme (Kc) ile güvenlik katsayısı (F) arasındaki ilişki 
(Sarma ve Bhave, 1974) 

 

 

 
Burada; 

Ei, Ei+1 Dilim kenarlarına etkiyen yanal itki kuvvetleri 
Xi, Xi+1 Dilim kenarlarına etkiyen makaslama kuvvetleri 
Pwi, Pwi+1 Dilimin kenarlarına etkiyen bileşke su basıncı 
Wi I numaralı dilimin ağırlığı 
Ni Dilim tabanına etkiyen normal gerilme 

Ui Dilim tabanına etkiyen boşluk suyu basıncı 
Ti Dilim tabanına etkiyen makaslama kuvveti 
Zi Ei kuvvetinin etkime noktasının kayma yüzeyinden yüksekliği 
αı Ac dilim tabanının yatayla yaptığı açı 
bi Dilim genişliği 
Xg Yg X ve Y eksenlerine göre dilim ağırlık merkezi koordinatları 
Ki Yatay yöndeki kritik ivme 

Ii Normal kuvvetin dilim köşesine uzaklığı 
δı δı+1 Dilim kenarlarının düşeyle yaptığı açı 
(Xi,Yi) 

(Xi+1,Yi+1) 

Dilim taban koordinatları 
 

Şekil 13.38. Sarma yönteminde dilimlere etkiyen kuvvetlerin şematik gösterimi (Sarma, 1973) 
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13.2.3.2.11. Genelleştirilmiş Janbu Yöntemi 

Janbu (1954) yöntemi dairesel ve dairesel olmayan kayma yüzeylerinde kullanılan bir analiz 

yöntemidir. Bu yöntemde bütün şev için hem kuvvet hem de moment dengesi kurulur. Bu 

kapsamda oluşturulan ilk yöntemdir. Janbu yönteminde genel limit denge denklemi her dilimin 

tabanına dik ve paralel olarak çözülür. Bütün şev için kuvvet denge denklemi çözülerek Ff elde 

edilir. Bu yöntemde, her dilimin taban orta noktasına göre moment denklemi oluşturularak bütün 

şev için moment denge çözümlemesi yapılır ve dilimler arası makaslama kuvvetleri hesaplanır.  

 

 
 

C’, γ, ϕ’: zemin özellikleri 

: toplam normal gerilme 

: makaslama gerilmesi 
U: boşluk suyu basıncı 
 

Yenilme kriteri: =  ′ + 𝜎 − tan 𝜙′ 
 

Makaslama dayanımı yenilmesi =s/F; 

𝑃 = 𝜎 ,   = 𝜏 ,   =  ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′ 𝑃 cos 𝛼 + sin 𝛼 = − 𝑅 −  𝐿  
 𝑃 = [ − 𝑅 −  𝐿 − ′ sin 𝛼 −  tan 𝜙′ sin 𝛼]/ 𝛼   

𝛼 = cos 𝛼 + tan 𝛼 tan 𝜙′
 

Dilim tabanına paralel çözülürse; + 𝑅 + 𝐿 cos 𝛼 = − 𝑅 − 𝐿 sin 𝛼 𝑅 − 𝐿 = − 𝑅 − 𝐿 tan 𝛼 −  [ ′ + 𝑃 −  tan 𝜙′] sec 𝛼 

Dilim tabanı orta noktasına göre moment; 
 𝑅 tan 𝛼 −  𝑅 − 𝑅 −  𝐿 ℎ =  𝑅 =  𝑅 tan 𝛼 − 𝑅 − 𝐿 ℎ

 

Kuvvet denklemi;  ∑ 𝑅 − 𝐿 =           ,       ∑ 𝑅 − 𝐿 =  ∑ 𝑅 − 𝐿 =  ∑ − 𝑅 −  𝐿 tan 𝛼 − 𝑓 ∑ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ sec 𝛼 =  

𝑓 =  ∑ ′ + 𝑃 −   tan 𝜙′ sec 𝛼∑ − 𝑅 − 𝐿 tan 𝛼  

 

Çözüme tekrarla ulaşılır, ilk kabul XR-XL=0; 

 =  ∑[𝐶′ + − 𝑅 − 𝐿 −  tan 𝜙′] 𝛼∑ − 𝑅 − 𝐿 tan 𝛼              𝛼 = cos 𝛼 𝛼 

 

 

Şekil 13.39. Genelleştirilmiş Janbu yöntemi ve güvenlik katsayısının hesaplanması (Janbu, 1954, 

1957; Anderson ve Richards, 1987) 
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Bu bölümde, literatürde kabul görmüş ve sıklıkla kullanılan 2 boyutlu kayma analizlerine ait 

yöntemler irdelenmektedir. Bunlar dışında 2 boyutlu (Lowe ve Karafiath, 1960; Sherrard vd., 1963; 

Seed ve Sultan, 1967; US Army Corps Engineers, 1970) ve 3 boyutlu (Anagnosti, 1969; Hovland, 

1977; Chen (1981); Chen and Chameau, 1983; Baligh ve Azzouz, 1975; Leshchinsky vd., 1985; 

Hungr, 1987) kayma yüzeylerine uygun olarak ele alınmış çok sayıda çalışma ve analiz yöntemi 

mevcuttur. Tablo 13.6’da şev duraylılığı için limit denge analiz yöntemleri ile kullanılabilirlikleri 

özetlenmiştir. 

Tablo 13.6. Limit denge analiz yöntemleri ve kullanılabilirlikleri (Duncan ve Wright, 2005). 

Yöntem Kullanımı 
İsveç Dilim (ϕ=0) Yöntemi ϕ=0 olan şevlere uygulanabilir. 
Logaritmik Spiral Yöntemi Homojen şevler için uygundur. Şev duraylılık 

çizelgeleri geliştirmek için kullanışlıdır. 
Sürtünme Dairesi Yöntemi Φ>0 olan homojen zeminlerde toplam ve efektif 

gerilme analizleri için uygundur. 

Basit dilim yöntemi Dairesel kayma yüzeyine sahip homojen olmayan ve c-

ϕ zeminlere uygulanabilir. Elle hesaplama için çok 

uygundur. 

Basit Bishop Yöntemi Dairesel kayma yüzeyine sahip homojen olmayan ve c-

ϕ zeminlere uygulanabilir. Basit dilim yönteminden 

daha doğru sonuçlar verir. 
Basit Janbu Yöntemi Dairesel olmayan kayma yüzeylerine uygulanabilir. 

Ayrıca, yüzeye paralel olmayan sığ ve uzun düzlemsel 
kayma yüzeylerinde de kullanılabilir 

Genelleştirilmiş Janbu Yöntemi Her tür kayma yüzeyi ve titiz analizler için 

kullanılabilir. 
Spencer Yöntemi Nerdeyse tüm şev türleri ve zemin profilleri için 

geçerlidir. Güvenlik katsayısı için en basit tam denge 
yöntemidir. 

Morgenstern ve Price Yöntemi Nerdeyse tüm şev türleri ve zemin profilleri için 
geçerlidir. Titiz ve iyi planlanmış tam denge yöntemi 

sunar. 

Sarma Yöntemi Özellikle dikey olmayan dilim sınırlarının önemli 
olduğu karmaşık problemler için uygundur.  

 

13.2.4. Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinin Şev Duraylılık Analizlerinde Kullanımı 

Kaya kütle sınıflama sistemleri tünel ve yeraltı madenciliğinde yıllarca başarı ile uygulanmaktadır 

(Barton 1976; Bieniawski, 1989). Yeraltı kazıları için geliştirilen bazı kaya kütle sınıflandırmaları 

sonraki yıllarda şevler için de uygulanabilmiş (Bieniawski, 1989) veya yeniden düzenlenmiştir 

(Romana, 1985; Selby, 1982). Shuk (1994) ve Hack (1998) özellikle kaya şev duraylılığının 

değerlendirilebilmesi için farklı sistemler geliştirmişlerdir. Ancak, kaya kütle sınıflandırma 

sistemleri çoğunlukla yüzeylenmiş kaya şevleri ile oluşturulacak kaya şevleri arasında bir ayrım 

yapmamaktadır. Ayrışma durumu ve kazı yöntemi gibi etkenler farklılığın ana nedeni 

olabilmektedir (Hack vd., 2003). Ayrıca şevlerin duraylı kalabileceği en büyük şev yüksekliği 
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değerini de birçok kaya kütle sınıflandırma sistemi dikkate almamaktadır (Karaman 2013; Karaman 

vd. 2013).  

13.2.4.1. Şev Kütle Puanlaması (SMR)  

SMR (Slope Mass Rating), kaya şevlerinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir kaya kütle 

sınıflandırma sistemidir (Romana, 1985; Romana vd., 2003). SMR temel kaya kütle oranından 

(RMR), kazı yöntemi, şev ve süreksizliklerin konumu arasındaki geometrik ilişkiden yararlanarak 

aşağıdaki eşitlikle elde edilir.  =  + +   

Burada; RMRb , Bieniawski (1989) RMR sınıflamasından herhangi bir düzeltme yapmadan bulunan 

temel RMR puanıdır. F1 faktörü şev düzlemi ile süreksizlik düzlemi arasındaki paralellik ilişkisini, 

F2 faktörü süreksizlik yüzeyinin eğim açısını, F3 faktörü ise şev düzlemi ile süreksizlik düzleminin 

eğim açısı arasındaki ilişkiyi gösterir. F4 faktörü ise şevin kazı yöntemine bağlı olarak örselenme 

durumunu gösteren parametredir. SMR ile ilgili ayrıntılı çizelgelere ve grafiklere bu çalışmada yer 

verilememiş olup, farklı kaynaklardan ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür (Romana, 1985; 

Tomas vd., 2012). 

 

13.2.4.2. Şev Duraylılığı Olasılık Sınıflandırma (SSPC) Sistemi 

SSPC sistemi Hack (1997, 1998) tarafından geliştirilmiş bir sistemdir. Kaya kütlelerinin 

sınıflandırılması, yamaçların duraysızlığının değerlendirilmesi ve kaya kütlelerinde açılan veya 

açılacak olan kazı şevlerindeki yenilme olasılığının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Hack, 1997; 

Lindsay vd., 2000; Hack vd., 2003). Jeolojik parametrelerin ölçülmesi ve oluşan yenilme türlerinin 

olasılıksal analizlerine dayanan bu yöntem 3 ana özellik içermektedir (Şekil 13.40). 

1. Şev duraylılık olasılığı üç adımda hesaplanır. 

a. İlk adımda “yüzeylenmiş kaya kütlesi (ERM)” karakteristikleri ölçülür.  

o Malzeme özellikleri, dayanım ve ayrışmaya karşı duyarlılık 

o Süreksizliklerin yönelimleri (eğim ve doğrultu), tekil veya takım olarak bulunması 

o Süreksizliklerin özellikleri, pürüzlülük, dolgu durumu, yüzeydeki erime boşluğu 

varlığı/yokluğu 

b. İkinci adımda yüzeylenmiş kaya kütlesinden yararlanarak “referans kaya kütlesi (RRM)” 

oluşturulur. Bu kapsamda ERM’de ölçülen parametreler yüzeylenmedeki yersel 

faktörler, örselenme ve ayrışma durumu kullanılarak düzeltilir. Sonuç olarak bulunan 

RRM ayrışmamış ve örselenmemiş kaya kütlesini ifade eder.  
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c. Üçüncü adımda RRM özellikleri şev kaya kütlesi (SRM) karakteristiğine dönüştürülür.  

2. Farklı yenilme mekanizmalarının oluşma olasılığını belirterek duraylılık değerlendirmesi 

3. Arazide basit ve belirli sayıda veri toplamak 

13.2.5. Olasılık Yöntemler 

Olasılık yöntemlerle ilgili ilk teori Mc Mahon (1971) tarafından uygulanmıştır. Deterministik analiz 

yöntemlerinin sınırlamalarını ortadan kaldırma adına oluşturulan olasılıksal yöntemler, 

parametrelerle ilgili belirsizlikleri ve değişkenliği göz önüne almaktadır. Olasılık yöntemler doğal 

materyalin değişimini ele alarak parametreler hakkında tam bir bilgiye sahip olmak için önemli bir 

araçtır (Einstein ve Beacher, 1982; Tabba, 1984; Mostyn ve Small, 1987; Wu vd., 1996) 

13.2.5.1. Grafik Tekniği Yöntemi 

Mc Mahon (1971) tarafından geliştirilen bu yöntemde, kinematik olarak yenilme olasılığını 

belirlemede istatistik analizleri ile alt yarım küre projeksiyon metodu kullanılmaktadır. Bu 

yöntemde eş alanlı projeksiyonda kinetik ve kinematik duraylılık bölgeleri oluşturulur. 

Projeksiyonda duraysızlığa yol açan süreksizlik oranı, kritik bölgedeki kutupların sayısının toplam 

kutup sayısına oranı olarak ifade edilir. Yenilmeye yol açan süreksizliklerin olasılığı, tek bir 

süreksizliğin yenilmeye yol açma olasılığı olarak hesaplanır. Bu yöntem sadece düzlemsel yenilme 

için kullanılabilmektedir. Herget (1978) ise ilave olarak sabit standart sapma eğrilerini ekleyip 

kritik zonda yer alan her bir eğrinin oranını tahmin etmeye çalışmıştır. Yenilmeye yol açan 

süreksizliklerin olasılığı: 𝑃𝑓 = − − 𝑃 𝑓 𝐽𝑛 

Yenilme olasılığı: 𝑃𝑓 =  𝑃 𝑓  𝑃  

olarak ifade edilmektedir. 

Burada; 

Jn: şevdeki süreksizlikler takım sayısı 

P(f): tek bir süreksizlik takımına göre yenilmeye yol açan süreksizlik olasılığı 

Pf: kaya kütlesinde yenilmeye yol açan süreksizliklerin olasılığı 

Pc: yenilme için gerekli ve yeterli devamlılığa sahip kırılma olasılığıdır. 
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Şekil 13.40. SSPC sisteminde şev duraylılığını değerlendirmek için oluşturulan 3 adım yaklaşımı 
(Hack vd. 2003) 
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13.2.5.2. Rosenblueth Nokta Tahmin Yöntemi (RPEM) 

Güvenlik katsayısını belirlemede moment hesabı için alternatif bir yöntem olarak ortaya atılmıştır. 

Deterministik bir sürece dayalı olan bu yöntem ilk defa Rosenblueth (1975) tarafından 

oluşturulmuştur. Bu yöntemde güvenlik katsayısı her bir değişkenin bir düşük ve bir yüksek 

değerleri nokta tahmininin tüm olası kombinasyonları olarak belirtilir ve kombinasyonlar bağlantılı 

olasılıkların oluşturulmasında ağırlık faktörü olarak kullanılır (Harr, 1987; Wolff, 1996). 

Değişkenlerin moment bilgilerinin gerekli olduğu bu yöntemin en önemli özelliği güvenlik 

katsayısını rastlantısal değişkenlerin korelasyon momentlerinin hesaplanmasında düşünmesidir 

(Ceryan, 2009). 

13.2.5.3. Güvenilirlik İndeksi Yöntemi 

Bu yöntemde güvenlik katsayısı yerine güvenilirlik indeksi ( ) tanımlaması yapılmıştır. 

Güvenilirlik indeksi bulmada şevin performans fonksiyonu tanımlaması Ang ve Tang (1984) 

tarafından yapılmıştır. , , , … … … . , = 𝑖  

burada Xi temel değişkenlerdir (rastlantısal girdi parametreleri). 

Bu fonksiyonda g(Xi)=0 ise şev limit dengede olup, g(Xi)>0 ise şev duraylıdır ve g(Xi)<0 ise şev 

duraysızdır.  

Ayrıca performans fonksiyonu; 𝑖 = 𝑖 − 𝑖  

Olarak ifade edilmiştir (Düzgün, 1994). Burada R(Xi) şev dayanım kapasitesini, S(Xi) şeve etkiyen 

kuvveti ifade etmektedir.  

13.2.5.4. Monte Carlo Benzeşim Tekniği (MCST) 

Monte Carlo yöntemi deneysel ve istatistiksel problemlerin çözülmesinde rastgele sayılar 

kullanılarak oluşturulan yaklaşımlara verilen genel bir isimdir.  

Bu yöntemde benzeşimlerin (gerçeğin temsili) başarıyla kullanıldığı durumlar (Naylor vd., 1966) 

 Belirli bir konuda veri elde etmenin olanaksız veya çok zor/pahalı olduğu 

 Analitik çözüm için matematiksel eşitliklerin tanımlanamayacak kadar karmaşık olduğu 

 Doğrusal analitik tekniklerle matematiksel bir modele çözüm elde etmenin mümkün 

olmadığı 
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 Sistemi tanımlamak için gerekli deneylerin çok pahalı veya imkansız olduğu durumlardır. 

Kaya şev mühendisliğinde de bu durumların bir veya birkaçı oluşabilmektedir (veri temini için 

gerektiği kadar sondaj yapılamaması, süreksizliklerin yüzeylenme vermemesi gibi).  

Monte Carlo benzeşimi stokastik problemlerin çözümüne uygulanabilmesi yanında deterministik 

problemlerin çözümüne de uygulanabilir. Deterministik olarak modellemek ve herhangi bir 

probleme uygulamak mümkündür (Harr, 1987). 

  

13.3. BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMLARI 

Şev duraylılığı konu kapsamında son yüz yılda ortaya çıkan tüm pratik yöntem ve analizler, 

bilgisayar yazılımlarının yaygınlaştığı son yıllarda, yazılımsal açıdan hızla önem kazanmıştır. Bu 

kapsamda şev duraylılığı analitik çözüm ve yaklaşımların sıklıkla kullanılanları, bilgisayar 

ortamında yazılımlara dönüştürülüp, çözümlere hız ve pratiklik kazandırmıştır. Bu bağlamda 

yapılmış birçok ücretli ve ücretsiz yazılım mevcuttur. Burada literatürde yaygın olarak kullanılan 

paket programlarından birkaç tanesine yer verilmiştir. 

13.3.1. Rocscience Paket Programı 

Rocscience paket programı 1996 yılından beri kullanımı kolay, güvenilir jeoteknik yazılımlar 

üretmektedir. İnşaat mühendisliği ve madencilik uygulamaları için 2D ve 3D analiz ve tasarım 

programlarıyla, kaya ve topraktaki yüzey ve yeraltı yapılarını hızlı ve doğru bir şekilde analiz 

etmeye olanak tanıyarak emniyeti artırır ve tasarım projelerinin maliyetini düşürür. Bünyesinde 

mevcut yazılımlardan şev duraylılığı analizleri yapmaya yarayanlar aşağıda tanımlanmıştır.  

13.3.1.1. Slide 

Slide, her türlü zemin ve kaya şevleri, dolgular, barajlar ve istinat duvarları için 2 boyutlu (2D) limit 

denge yöntemiyle şev duraylılık analizi yapan bir yazılımdır. Ayrıca, sonlu elemanlar yeraltı suyu 

sızıntısı, olasılık analizi ve tahkimat tasarımı içerir. Şev duraylılığında daha çok kayma türünün 

dairesel/dairesele yakın kayma analizi olacak şekilde modelleyerek, en kritik kayma yüzeyinin 

geometrisini ve güvenlik katsayısını vermektedir. 
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Şekil 13.41. Kritik kayma dairesi ve güvenlik katsayısına ait Slide ekran görüntüsü (URL-1, 2017) 

 

13.3.1.2. RS2 (Phase2) 

RS
2
, makaslama kuvveti azaltma (Shear Strength Reduction) metodunu kullanarak şev duraylılık 

analizi yapabilen 2D sonlu elemanlar yazılımıdır. Her türlü zemin ve kaya yamacında 

kullanılabilmektedir.  

 

Şekil 13.42. Makaslama kuvveti azaltma yöntemiyle duraylılık analizi (URL-2, 2017) 

 

13.3.1.3. Dips 

Dips, süreksizliklere sahip kayalarda kinematik analiz yöntemiyle şev duraylılık analizi yapmaya 

yarayan bir yazılımdır. Kama tipi kayma yöntemiyle yapılan analizlerin kinematik analizi, Swedge 

yazılımına giriş verisi olarak kullanılabilmektedir. 
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Şekil 13.43. Dips yazılımıyla stereonet ile kinematik analiz (URL-3, 2017) 

 

13.3.1.4. RocTopple 

RocTopple kaya şev duraylılığında, kaya devrilmelerini 2D limit denge yöntemiyle analiz eden bir 

yazılımdır.  

 
Şekil 13.44. Kaya devrilme analizi ile güvenlik katsayısının bulunması (URL-4, 2017) 

 

13.3.1.5. RocPlane 

RocPlane, kaya şev duraylılığında 2D limit denge ile düzlemsel kayma analizi yapmaya yarayan bir 

programdır. Açık ocak madenciliğinde basamak duraylılığı için kullanılır. Olasılık analizi ile 

tahkimat tasarımı da içermektedir.  
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Şekil 13.45. RocPlane ile düzlemsel kayma analizi (URL-5, 2017) 

 
13.3.1.6. RS3 

RS
3, makaslama dayanımı azaltma yöntemini kullanarak farklı şevler için güvenlik katsayısı 

hesaplayan zemin ve kaya şev duraylılığında 3D modelleme yapabilen bir yazılımdır.  

 

Şekil 13.46. RS
3
 yazılımıyla açık ocak duraylılık analizi (URL-6, 2017) 
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13.3.1.7. RocData 

RocData, zemin ve kaya dayanımı verilerini analiz etmek için kullanılan çok yönlü bir yazılımdır. 

Sonuçları diğer yazılımlara girdi olarak kullanılabilmektedir. Kaya kütle dayanım parametrelerini 

Genelleştirilmiş Hoek-Brown ile Mohr-Coulomb yenilme ölçütleriyle analiz eder. 

 

Şekil 13.47. RocData ile Mohr-Coulomb lineer yenilme zarfı (URL-7, 2017) 

 

13.3.1.8. RocFall 

RocFall, şevlerde kaya düşmelerinin istatistiksel analizini yapmaya yarayan bir yazılımdır. 

Uygulamaları arasında kaya kesikleri, kaya şevleri ve açık ocak madenciliği bulunmaktadır. Kaya 

yolları ile bitiş noktaları konum noktaları belirlenir ve kaya düşmesi bariyerleri modellenebilir. 

 

Şekil 13.48. RocFall ile kaya düşmesi modellemesi (URL-8, 2017) 
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13.3.1.9. Swedge 

Swedge, kaya şevlerinde kama tipi kaymaların analizini 3D limit denge yöntemiyle yapan bir 

yazılımdır. Kama güvenlik faktörü ve kayma olasılığı belirlenebilir. Özellikleri olasılıksal analiz ve 

tahkimat tasarımı içermektedir. 

 

Şekil 13.49. Swedge ile 3 boyutlu kama kayma analizi (URL-9, 2017) 

 

13.3.2. Geotechnical Software GEO5 

GEO5 paket programı zemin ve kaya yapılarında tüm dünyada kullanılan her türlü geoteknik 

yöntemlerle analiz yapan çok sayıda yazılım içermektedir. Tek bir kurulum paketi ile çok sayıda 

analiz yazılımı kurulumu yapılabilmektedir. GEO5 paket programı kullanıcının ihtiyaçlarına göre 

kolaylıkla modifiye edilebilen anlaşılabilir metin ve grafik çıktılar oluşturur. Analitik yöntemler 

yanında, ek doğrulama ve modelleme yapmak adına sonlu elemanlar yöntemini de kullanmaktadır. 

Yazılımları arasında veri alışverişi olanağı mümkündür. Bazı yazılımlar yaptığı analiz itibariyle 

diğer bir yazılımı otomatik çalıştırıp ilgili veriyi otomatik transfer edebilmektedir. Türkçe versiyonu 

ile kolay kullanım sağlamaktadır (URL-10, 2017). 

GEO5 paket programı analizleri; stabilite analizi, derin kazı tasarımı, duvarlar ve gabionlar, 

yüzeysel temeller, derin temeller, oturma analizi, tünel ve şaftlar, zemin tabakalanması ve arazi 

deneyleri konularında çözümler sunar. 

GEO5’in desteklediği standartlar: 

 Güvenlik Sayısı (ASD) 

 Limit Durum Teorisi (LSD) 
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 Eurocode EN 1997, Ulusal Ek’ler dahil 

 LRFD 2003, LRFD 2012  

 Diğer geoteknik Standartlar (SNIP – Rusya, GB – Çin) 

 Betonarme ile ilgili standartlar (EN, ACI, SNiP, GB, AS....) 

GEO5 kullanıcı-dostu grafik ortamda çok geniş yelpazede geoteknik problemleri çözmek için 

tasarlanmış bir programdır.  

 Programların ortak ana özellikleri: 

 Her program bir yapı tipini çözmektedir 

 Aktif grafik arayüz, 2B/3B görüntüleme 

 Programlar arasında kolay veri alışverişi 

 Zeminler için oluşturulmuş veritabanı 

 Program içerisinde yer alan ve birçok ipucu içeren yardım menüsü 

 Birçok standart ve şartnameyi destekleme 

 TXT, XLSX, DXF içe aktarım 

 Kapsamlı metin ve grafik çıktılar 

 

 

Şekil 13.50. GEO5 paket programı içerisinde mevcut yazılımlar 

 
13.3.2.1. Şev Stabilitesi 

Bu yazılım dairesel ve poligonal kayma düzlemlerini optimize ederek şev duraylılık analizi yapmak 

için kullanılır. Yazılım, geo-donatı, su tablası (yeraltı-yerüstü), sürşarj ve deprem etkilerini dikkate 

alabilmektedir.  
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Şekil 13.51. GEO5 paket programı, şev stabilitesi yazılımı arayüzü 

 
13.3.2.2. Kaya Stabilitesi 

Bu yazılım, kaya yamaçların önceden tanımlanmış düzlemler veya poligonal yüzeylerinde 

duraylılık analizi yapmak için kullanılmaktadır. Ayrıca zemin-kaya kaymalarını stereografik 

izdüşüm ile çözmek (kinematik analiz) mümkündür.  

 
Şekil 13.52. GEO5 paket programı, kaya stabilitesi yazılımı arayüzü 
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13.3.3. ITASCA Consulting Group Yazılımları 

ITASCA, jeomekanik, hidrojeolojik ve mikrosimik alanlarında küresel bir danışmanlık ve yazılım 

firmasıdır. Madencilik, inşaat, petrol ve gaz, imalat ve enerji üretimi gibi birçok sektör 

problemlerine çözümler getirir.  

13.3.3.1. FLAC  

Flac yazılımı, 2 boyutlu zemin, kaya, yeraltı suyu ve zemin tahkimatı ileri jeoteknik analizi için 

sayısal (nümerik) modelleme yazılımıdır. Jeoteknik, inşaat ve maden mühendisliğinde analiz, test 

ve tasarım amacıyla kullanılmaktadır. Süreklilik analizi gerektiren her türlü jeoteknik mühendislik 

projesine uyacak şekilde tasarlanmıştır.  

 

Şekil 13.53. Flac yazılım ekran görüntülerinden bir derleme (URL-11, 2017) 

 

13.3.3.2. FLAC/Slope 

Flac/Slope, çeşitli şevlerde, şev duraylılığı problemlerini modelleyen ve otomatik güvenlik katsayısı 

hesaplamayı kullanan bir yazılımdır. Rastgele şev geometrisi, çoklu tabakalar, boşluk suyu basıncı 

durumları, heterojen zemin özellikleri, yüzey yükü ve yapısal güçlendirme özelliklerini 

içermektedir.  
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Şekil 13.54. FLAC/Slope yazılımından bir ekran görüntüsü (URL-12, 2017) 

 

13.3.3.3. FLAC3D 

FLAC3D, zemin, kaya, yeraltı suları, yapılar ve tahkimat sistemlerini içeren jeoteknik analizler için 

3 boyutlu bir sayısal (nümerik) modelleme yazılımıdır. Bu analizler mühendislik tasarımını, 

güvenlik katsayısı tahmini, araştırma-test ve yenilme geri analizini içermektedir. Süreklilik analizi, 

inşaat, maden ve jeoteknik kazılarında (şevler, tüneller, yeraltı açıklıkları vb.) zemin, örselenmemiş 

kaya ve kaya kütlelerinde yapılan yapılara (barajlar, temeller, duvarlar, vb.) uygulanabilir.  

 

Şekil 13.55. FLAC3D yazılımından ekran görüntüleri (URL-13, 2017) 
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13.3.4. STABL Jeoteknik Yazılım 

STABL yazılımı, yaygın olarak kullanılan şev duraylılık programıdır.  

Yazılımın içerdikleri: 

 Dairesel, bloklu ve rastgele şekiller ile otomatik yüzey üretimi 

 Bu yüzeylerden otomatik kritik kayma yüzeyi araştırması 

 Çoklu izotropik ve anizotropik zeminler 

 Çoklu yeraltı suyu tablaları 

 Ankraj, çivi ve jeosentetik modelleme 

 Sismik ve sınır yükleri 

 Spencer, bishop ve janbu yöntemleri 

 Kritik yüzeyin konumlandırılmasına yardımcı bir güvenlik faktörü üretilmesi 

 Teknik raporlara ilave için figürler ve çizimler üretmesi 

 

 

Şekil 13.56. STABL yazılımına ait bir ekran görüntüsü (URL-14, 2017) 

 

Bu yazılımlar, profesyonel olarak kullanılmakta ve yurtiçi-yurdışı bildiri ve makalelerde kabul 

görmektedir. Bunların dışında ücretli-ücretsiz çok sayıda jeoteknik analizlere yönelik yazılım 

mevcuttur. Birçok şev duraylılık yönteminin (Bishop, Janbu, Spencer vb.) ve analiz çeşitlerinin 

(kinematik, düzlemsel, dairesel vb.) karşılığı yazılım olarak mevcut olmakta ve analiz ve 
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modellemede elle yapılan çalışmalara oranla hız ve pratiklik kazandırmaktadır. Ülkemize ait yerli 

üretim yazılım olmamasına karşın, bu konuda oluşabilecek farkındalık ile ileride daha kapsamlı 

yazılımların yurtiçi çalışmalarında ortaya çıkabileceği hedeflenmektedir. 

 

13.4. UZMAN SİSTEMLER (YAPAY ZEKA UYGULAMALARI) 

İnsan beyni dünya üzerindeki en karmaşık bilgisayarların da ötesinde bugüne kadar tam olarak 

çözülememiş bir makine olarak kabul edilmektedir. Sayısal işlemlerde insan beyni ürünü hesap 

makineleri ve bilgisayarlara göre yavaş işlem yapmasına karşın, idrak etmeye yönelik işlemleri çok 

kısa sürede yapar. Bilgisayarlara tanımlanmış formül-eşitlikler ve hızlı işlemcilerle her türlü tanımlı 

işlem analiz saniyeden daha kısa sürede yapılabilmektedir. Fakat tanımlanmamış işlem karşısında 

herhangi bir işlem yapabilme gücü yoktur. Bu noktada insan beyni her türlü yeni bilgiyi hemen 

analiz eder, duruma adapte olur ve tecrübelere dayanarak yeni çıkarımlar ortaya koyar. Son yıllarda 

teknolojinin gelişmesiyle insan beyninin düşünme yapısı bilgisayarlarla üretilebilir mi sorusu akla 

gelerek, bu konuda bazı yöntemler oluşturulmuştur. Bu yöntemler öncelikli olarak bilgisayar 

alanında, elektronik bilim ve eşyaların üretim-çalışmasında kullanılsa da sonradan jeoteknik 

alanında da dikkat çekmeye başlamıştır. Bu yöntemler aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

13.4.1. Yapay Sinir Ağları 
Yapay sinir ağları (YSA) insan beyninin çalışma prensibine dayanarak geliştirilmiş, insan 

beynindeki sinir ağlarının veriyi işleme yöntemine benzetilerek ağırlıklı bağlantılar aracılığıyla 

birbirine bağlanan ve her biri kendi hafızasına sahip işlem elemanlarından oluşan paralel bilgi 

işleme yapılarına verilen addır. Yapay sinir ağları sisteminde bir programcının yeteneklerine gerek 

olmamakla birlikte, kendi kendine öğrenme düzenekleri mevcuttur. Bu ağlar öğrenme yanında, 

ezberleme ve bilgiler arasında ilişkiler oluşturma yeteneğine de sahiptirler. YSA genel olarak model 

seçimi, sınıflandırma, işlev tahmini, en uygun değeri bulma ve veri sınıflandırılması gibi işlemlerde 

oldukça başarılı olmaktadır. Bilgisayarlar ise sadece algoritmaya dayalı hesaplama işlemleri ile 

kesin sonuç veren aritmetik işlemlerde başarılıdırlar.  
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Tablo 13.7. Sayısal bilgisayarlar ve yapay sinir ağlarının bazı özellikleri (Elmas, 2011) 

Sayısal Bilgisayarlar Yapay Sinir Ağları 

Tümdengelimli usavurma: çıkış üretmek 

için giriş bilgilerine bilinen kurallar 

uygulanır. 

Tümevarımlı usavurma: giriş ve çıkış 

bilgileri (eğitilen örnekler) verilir, kurallar 

kullanıcı tarafından konur. 

Hesaplama merkezi, eş zamanlı ve ardışıldır. 
Hesaplama toplu, eşzamansız ve 

öğrenmeden sonra paraleldir. 

Bellek paketlenmiş, hazır bilgi depolanmış 

ve yer adreslenebilir. 

Bellek ayrılmıştır, dahilidir ve içerik 

adreslenebilir. 

Hata toleransı yoktur. 

Eğer bilgi, gürültülü veya kısmi ise kurallar 

bilinmiyorsa ya da karışıksa hata toleransı 

uygulanabilir. 

Hızlıdır. Yavaştır. 

Bilgiler ve algoritmalar kesindir. 
Yapay sinir sistemleri deneyimden 

yararlanır. 

 

Yapay sinir ağları; denetim, sistem modelleme, ses, el yazısı, parmak izi, elektrik işareti tanıma, 

meteorolojik yorumlama, otomatik araç denetimi, fizyolojik işaretleri izleme, tanıma ve yorumlama 

gibi alanlarda kullanılmaktadır. Sakellariou ve Ferentinou (2005) yaptıkları çalışmada, şev 

duraylılığını çok değişkenli dinamik sistemlerin doğrusal olmayan davranışı olarak tanımlayarak, 

yapay sinir ağları ile modelleme yapmaya çalışmıştır. Oluşturdukları geri yayılım öğrenme 

algoritması ile jeoteknik ve geometrik girdi parametreleri kullanarak oluşturulan çıktıda güvenlik 

katsayısını hesaplamışlardır.  

Farrokhzad vd. (2008) yaptıkları çalışmada yapay sinir ağlarının lineer olmayan karmaşık 

fonksiyonları modelleme tekniklerinden yararlanarak belirli bir bölgede şev duraylılığını tahmin 

etmeye çalışmıştır. Çalışma sonucunda, yapay sinir ağları modelinin daha önce yapılan analizlerle 

geçerliliğini belirlemiştir. Erzin ve Çetin (2012) ise oluşturdukları yapay sinir ağları ve çoklu 

regresyon modelini deprem etkisine maruz kalmış mühendislik şevine uygulayarak kritik güvenlik 

katsayısını tahmin etmeye çalışmıştır. Analizde, şev geometrisi ve özellikleri sabit tutulurken, 

zemin özellikleri (kohezyon, içsel sürtünme açısı, birim hacim ağırlığı, sismik katsayı) değiştirilerek 

hesaplama yapılmıştır. Sonuçlar klasik yöntemle (basitleştirilmiş Bishop yöntemi) ile 

karşılaştırılmıştır. 
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13.4.2. Bulanık Mantık 

Aristo mantığı ya da düz mantık (olmak ya da olmamak, var ya da yok, 0 ya da 1) gibi kesinlik 

ifade eden sınırları bulanıklaştıran ve az, çok, biraz, pek az, pek çok gibi söylemsel terimleri de 

matematiksel işlemlerin ve mantık çıkarımlarının sonucuna uyarlayan sisteme bulanık mantık denir. 

Bulanık mantık matematiğin gerçek dünyaya uygulanması olarak ifade edilebilir. Bulanık mantık 

ilk olarak 1965 yılında Lotfi A. Zadeh tarafından yayınlanan bir makalede ortaya konulmuştur. 

Bulanık mantık çıkarım sistemi Bulanıklaştırma, Çıkarım ve Durulaştırma temel aşamalarından 

oluşur. Girdi parametreleri bulanıklaştırılır, kurallar ve bilgi tabanı çıkarımda oluşturulur ve 

durulaştırma ile sonuçlar matematiksel ifadelere dönüştürülür.  

 

Tablo 13.8. Klasik mantık – bulanık mantık arasındaki temel farklılıklar 

Klasik Mantık Bulanık Mantık 

A veya A Değil A ve A Değil 

Kesin Kısmi 

Hepsi veya Hiçbiri Belirli Derecelerde 

0 veya 1 0 ve 1 Arasında Süreklilik 

İkili Birimler Bulanık Birimler 

 

Bulanık mantığın genel özellikleri (Zadeh, 1965) 

 Kesin değerlere dayanan düşünme yerine, yaklaşık düşünme kullanılır.  

 0-1 kesinliği yerine [0,1] aralığında belirli bir derece ile gösterilir. 

 Bilgi büyük, küçük, çok az gibi dilsel ifadeler şeklindedir. 

 Bulanık çıkarımlar dilsel ifadeler arasında tanımlanan kurallar ile yapılır. 

 Mantıksal sistemler bulanık olarak ifade edilebilir. 

 Matematiksel modeli çok zor elde edilen sistemler için uygundur. 

Mohamed vd. (2012) şev duraylılığını tahmin etmede sinirsel bulanık çıkarım sistemini (ANFIS) 

kullanmışlardır. Şev yüksekliği, birim hacim ağırlığı, şev açısı, kohezyon ve içsel sürtünme açısı 

girdi parametresi olarak kullanılıp güvenlik katsayısı hesaplanmaya çalışılmıştır. Sonuçları test 

etmek için ticari yazılım GeoStudio ile yapılan modelle karşılaştırmıştır. Sonuçlar modelin doğru ve 

hedef veriye yakın olduğunu ortaya koymuştur. 

Kacewicz (1987) bulanık küme teorisini kullanarak jeolojideki belirsizliği tanımlamaya çalışmış ve 

bir şev duraylılık problemine örnek bir yaklaşım sunmuştur. Zemin parametrelerini bulanık 
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kümelerle tanımlamış ve bulanık mantık yönteminin uyguladığı şev için geçerli olduğunu ortaya 

koymuştur.  

 

13.4.3. Genetik Algoritmalar 

Genetik algoritmalar, doğadaki canlıların yaşadığı süreci örnekleme olarak alır ve problemlere 

adapte eder. Doğada iyi/güçlü nesiller yaşamlarını korurken, kötü/zayıf nesiller yok olmaktadır. Bu 

prensiple yola çıkılarak bu sürecin, matematiksel modellemesinin yapılamadığı veya kesin çözümü 

olmadığı problemlere uygulanmaktadır. Genetik algoritmalar, yeni çözümler üretmede çaprazlama 

ve değiştirme gibi operatörleri kullanmaktadır. En önemli özelliklerinden biri, bir grup üzerinde 

çözüm araması ve çok sayıda çözümün içinden en iyiyi seçebilmesidir. Rasgele araştırma teknikleri 

içerisinde yer alan genetik algoritmalar, optimizasyon, otomatik programlama ve bilgi sistemleri, 

mekanik öğrenme ile finans ve pazarlama alanlarında sıklıkla uygulanmaktadır. 

Meij ve Sellmeijer (2010) yaptıkları çalışmada, kayma dairesini bulmada gerekli limit denge analiz 

yöntemi araştırma algoritması yerine alternatif olarak bir genetik algoritma oluşturmuşlardır. Bu 

genetik algoritmanın geleneksel grid tabanlı algoritmadan daha hızlı sonuç verdiğini ve Spencer 

yöntemi kullanılarak en düşük güvenlik katsayısına sahip serbest kayma yüzeyini bulabildiğini 

ortaya koymuşlardır.  

Jurado-Pina ve Jimenez (2014) şev duraylılığı analizinde kritik kayma yüzeylerini bulmada yeni bir 

genetik algoritma önermişlerdir. Ayrıca minimum güvenlik katsayısı belirlemede verimliliği 

değerlendiren yeni indeksler önermişlerdir. Önerilen genetik algoritmayı literatürdeki geleneksel 

örneklere ve yeni bir pratik örneğe uygulamış ve sonuçların güvenilir esnek ve sağlam olduğunu 

göstermiştir.  

Jeoteknik araştırmalarda ve şev duraylılığında elde edilen verilerin, basmakalıp olmadığı, değişken, 

karmaşık ve deterministik/analitik yöntemlerle birebir yansıtamayacağı durumlar olduğundan, 

yapay zeka uygulamalarının sıklıkla kullanılması, yapılan analizlerde insan veya doğa gibi 

düşünebilmeyi/hesaplama yapabilmeyi sağlayan bu sistemlerle mümkün olabilir. Bu bağlamda, bu 

sistemlerin daha da geliştirilmesi ve jeoteknik uygulamaların tamamına adapte edilebilmesi önem 

arz etmektedir. 
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13.5. ÖRNEK ÇALIŞMALAR 

13.5.1. Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Hudutlarında Bulunan Kalker Ocağında 

Oluşan Heyelanlı Bölgenin Basamaklandırma ve Kazı Projesi  

Bu bölümde, 2005 yılında yapılan, “Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Hudutlarında 

Bulunan Kalker Ocağında Oluşan Heyelanlı Bölgenin Basamaklandırma ve Kazı Projesi 

(Kesimal vd., 2005)” başlıklı çalışma özetlenmiştir. Trabzon ili, Araklı ilçesi Taşönü köyü 

hudutlarında bulunan Trabzon Çimento Sanayi T.A.Ş.’ye ait kalker sahasında çimento hammaddesi 

temini amacı ile işletilen ocağın üretimi esnasında, ocağın orta kısmında muhtemelen yeraltı, bölge 

atık suları, yağmur sularının ve mevcut dik şevinde etkisi ile aynadan 03.10.2005 tarihinde büyük 

bir kalker kütlesi ayrılarak geride kalan nihai aynada çok yüksek ve düzensiz bir şev oluşturmuştur. 

Bölgedeki sağanak yağışlar ve jeolojik yapının da kaymaya elverişli olması sonucu ocağın sağ 

tarafında ayrıca bir basamak kayması (heyelanı) daha gerçekleşmiştir. Ocakta üretim çalışmaları 

13.10.2005 tarihinde durdurulmuş olup bölgedeki heyelanın kontrol altına alınması için şeve 

verilecek düzen ve basamaklı çalışma metodunun ve ileride yapılacak faaliyetlerin de belirlenmesi 

bu raporun amacını teşkil etmektedir. Kalker sahası Trabzon’un 40 km doğusunda, Araklı İlçesi’nin 

yaklaşık 5 km güney batısında, Yanbolu deresi havzası içinde yer almaktadır. Söz konusu kalker 

ocağında durum tespit amacıyla, öncelikle sahanın yerinde incelemesi yapılmış, oluşan gerilme 

çatlakları, kaya kütle kopmaları (düzlemsel ve dairesel kaymalar) gözlemlenmiş, bu çatlakların 

önemli yapılara olan mesafeleri ortaya konulmuş ve Şekil 13.57’deki harita üzerinde işaretlenmiştir.  

 
Şekil 13.57. Taşönü Kalker Ocağı 2005 yılı topoğrafik haritası 
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Ocak sahasında genelde kırmızımsı kil malzemenin olduğu marnlı kalker katmanının üzerinde 

kaymaların gerçekleştiği görülmüştür. Kayma türlerinin ocağın sol tarafında düzlemsel hareket 

halinde, sağ tarafında ise malzemenin ufalanabilir, kil katmanı yüksek ve zamanla dış etkenler 

nedeni ile kohezyon özelliği düşme eğiliminde olduğundan dairesel kayma şeklinde ortaya 

çıkmıştır.  

Ocağın her iki tarafında meydana gelen kaymaların; muhtemelen daha önce ocakta yapılan 

kontrolsüz galeri ve benzeri atımlar sonrası, şev gerisindeki kaya ortamı içinde oluşan ince 

çatlakların zamanla sağanak yağış ve yeraltı suyunun oluşturduğu boşluk suyu basıncının etkisi ile 

gelişmesi ve büyümesi sonucu oluştuğu söylenebilir. Saha ile ilgili çalışmalar 2003 yılından itibaren 

yapılan patlatmalı kazıların çevredeki etkilerine yönelik olduğundan, daha önceki patlatma 

ölçümleri hakkında bilgi sahibi olunamamıştır.  

Heyelan analizi için mevcut harita üzerinde doğu batı doğrultusunda toplam 400 metrelik bir 

mesafeyi kapsayacak şekilde 20’şer metre aralıklarla kuzey-güney doğrultulu 230 metrelik 

uzunlukta toplam 21 adet kesit alınmış ve harita üzerine işlenmiştir. Bu kesitlerden bir tanesi Şekil 

13.58’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 13.58. Ocakta oluşturulan kesitlerden bir örnek (J-J’ kesiti) 

 

13.5.1.1. Şev Emniyet Katsayılarının Hesaplanmasında Kullanılan Yaklaşımlar 

Proje kapsamında düzlemsel kayma yöntemine göre iki ayrı model kullanılmıştır. Model I’de (Şekil 

13.59) gerilme çatlağının çok kritik bir konumda ve şevin susuz olduğu bir zamanda oluştuğu ve 

bölgedeki fazla yağış nedeni ile Zw seviyesine kadar su ile dolduğu varsayılmaktadır. Aynı 
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zamanda şevlerin patlatmalı kazılar nedeni ile değişik büyüklüklerdeki ivmelere maruz kalacağı 

düşünülmektedir.  

 

Şekil 13.59. Model I için öngörülen durum 

 

Güvenlik katsayısı: 
ppp

ppp
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Model II’de (Şekil 4) yeraltı suyunun varlığı ve yer sarsıntılarının oluşturacağı ivmelerin etkisi 

dikkate alınmaktadır.  

 

 

Şekil 13.60. Model II için öngörülen durum 

 

Güvenlik katsayısı: 
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Dairesel kayma yöntemine göre ise Fellenius ve Bishop dilimler yöntemi ile Janbu yöntemine göre 

dairesel kaymanın şev stabilite analizleri yapılmıştır. 
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13.5.1.2. Düzlemsel Kaymada Şev Emniyet Katsayılarının Hesabı 

Öncelikle düzlemsel kaymanın gözlemlendiği ocağın sol bölgesi için oluşturulan basamak 

dizaynlarının ocağın genel şev açısından ileriye yönelik olarak duraylılığı değerlendirilmiştir. 

Yapılan basamak dizaynında E-E’, F-F’, G-G’ ve H-H’ kesitlerini kapsayan bölgedeki şevler; 62o
 

genel eğim açısında, ortalama 68 m şev yüksekliğinde, basamak açıları ise 82o
 ve 8’er metre 

yüksekliğinde 8 basamaktan oluşmaktadır. Şevin üst kısmında gerilim çatlaklarının da oluşacağı 

yapının (kalker ve traverten) bulunmasından dolayı tek bir değer yerine, en düşük ve en yüksek 

değerlerini de dikkate alarak geniş aralıkta işlemler yürütülmüştür.  

Model I ve II göz önüne alınarak değişen durumlar için emniyet katsayısı hesaplamaları yapılmış ve 

sonuçları irdelenmiştir. Hesaplamalar, sahada daha önce yapılan patlatmaların açığa çıkardığı 

titreşimler dikkate alınarak ortalama, minimum ve maksimum ivmelenme değerlerine göre ayrı ayrı 

yapılmıştır. Model I ve Model II’den elde edilen sonuçlar birbiriyle paralellik göstermiştir. 

Hesaplamalar sonucunda, ivme değeri yüksek olduğu durumda şev emniyet katsayısı değerinin 

düşük, ivme değeri orta veya düşük olduğu durumda ise kritik şev emniyet değerinin (1.5) üstünde 

olduğu görülmüştür. Bu durum ivmenin şev stabilitesi üzerine etkili olacağını ve ocak sahasında 

yapılacak en küçük bir patlatmanın bile sarsıntı değerinin okunması zorunluluğunu ve elde edilecek 

sonuca göre patlatmanın şevin stabilitesi üzerinde etkili olup olmayacağının yorumlanmasını gerekli 

kılmıştır. Ayrıca, herhangi bir sarsıntıdan açığa çıkacak ivme değerine ve malzemenin kohezyonuna 

bakılmaksızın, gerilme çatlağı içindeki suyun şev stabilitesi üzerinde olumsuz bir etki oluşturacağı 

ortaya çıkan düşük emniyet katsayılarından anlaşılmaktadır. Bunun yanında, malzemenin sahip 

olduğu kohezyonun da şev stabilitesi üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Kohezyon değerinin 

yükselmesiyle birlikte şev emniyet katsayıları artmakta ve dolayısıyla kohezyonun yüksek olması 

şevlerin uzun vadedeki duraylılığına olumlu yönde katkı yapmaktadır. Ancak kohezyon ortamdaki 

malzemenin jeolojik yapısına göre değiştiğinden düşük kohezyonlu malzeme olduğu durumlarda 

şev stabilitesinin artırılmasına yönelik ilave önlemlerin alınması gereklidir. 

 

13.5.1.3. Ocağın Mevcut Durumunun Model I ve Model II’ye Uygulanışı 

Proje kapsamında ayrıca, ocağın herhangi bir basamaklandırma yapılmadan mevcut haliyle terk 

edilmesi durumunda, şevin duraylılık açısından herhangi bir problemle karşılaşıp karşılaşmayacağı 

da belirlenmiştir. Bir önceki modeller ile hesaplama kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan 

hesaplamalar sonucunda, herhangi bir iyileştirme yapılmadan heyelan bölgesinin terk edilmesi 

durumunda, uzun dönemde sıkıntıların ortaya çıkacağı belirlenmiştir. Özellikle ivme değerinin 

düşük seviyede olduğu durumlarda bile şev emniyet katsayısının güvensiz tarafta çıktığı 
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görülmüştür. Bu bağlamda, önerilen basamak dizayn modelinin en iyi şekilde sahaya uygulanması 

ve ocak sahasında yapılacak herhangi bir patlatmanın açığa çıkaracağı sarsıntı parametrelerinin 

mutlaka kayıt altına alınması gerekmiştir.  

 

13.5.1.4. İlk 3 Basamağa Model I ve Model II’nin Uygulanışı 

Bu modelleme sisteminde yine şevin üst kısmında gerilme çatlaklarının oluşacağı ve bu çatlakların 

kritik bir konumda ve şevin susuz olduğu bir zamanda oluştuğu ve bölgedeki fazla yapış nedeni ile 

Zw seviyesine kadar su ile dolacağı varsayılmıştır. Bu modellemenin amacı, önerilen basamak 

dizaynında ilk üç basamağın stabilitesinin değişen durumlardan ne derecede etkileneceği ile 

ilişkilidir. Yine aynı parametrelerin kullanıldığı bu hesaplama kısmında, çatlaklardaki su 

seviyesinin artması ve malzemenin kohezyonunun düşmesiyle birlikte emniyet katsayılarının 

düştüğü ve ivme değeri yüksek  olduğu durumlarda emniyet katsayısı değerlerinin kritik değerden 

düşük çıktığı belirlenmiştir.  

 

13.5.1.5. Dairesel Kaymada Şev Emniyet Katsayılarının Hesabı 

Ocağın sağ bölgesinde meydana gelen kayma tipinin sahada yapılan incelemeler sonucunda dairesel 

kayma şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bu bölgede yapılan şev emniyet katsayısı hesaplarında sadece 

ocağın sağ bölgesi için oluşturulan basamak dizaynlarının ve ocağın genel şev açısının ileriye 

yönelik olarak duraylılığı değerlendirilmiştir. Bu yüzden dairesel kaymanın görüldüğü kesit göz 

önüne alınarak Fellenius, Bishop ve Janbu metotlarına göre şev emniyet katsayısı hesaplamaları 

yapılmıştır. Ayrıca kohezyon ve içsel sürtünme açısı değerleri olarak, jeolojik yapının ocağın sol 

tarafına göre daha düşük değerde, kil kalınlığı yüksek ve kalker karışımlı malzemeyi içerdiğinden 

dolayı tek bir değer yerine, ortamın en düşük ve en yüksek değerlerini de dikkate alarak geniş 

aralıkta işlemler yapılmıştır. 

Fellenius ve Bishop metotlarında kesit 8 ayrı dilime bölünmüştür ve her dilim ilgili hesaplamalar 

yapılarak emniyet katsayısı bulunmuştur. Bu metodlar ile elde edilen emniyet katsayıları 1.5’den 

yüksek çıkmıştır. Bu da yapılacak kazı çalışması sonrasında açığa çıkacak şevin uzun dönemde 

duraylı kalacağını ifade etmektedir. 

Janbu yönteminde ise kesit 6 ayrı dilime bölünmüştür. Buradan elde edilen emniyet katsayıları 

değerlerinin 1.5’den yüksek çıktığı görülmüştür. Bu durum da yapılacak kazı çalışması sonrasında 

açığa çıkacak şevin uzun dönemde duraylı kalacağını ifade etmektedir. 

Tüm bu hesaplamalar sonucunda, ocakta üretime yönelik bir kazı çalışması yapılmasa bile çevre 

güvenliği açısından ocağın bu haliyle bırakılmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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Dolayısıyla ileriye yönelik olarak şevdeki heyelanın kontrol altına alınıp duraylılığının sağlanacağı 

projelendirilmiş önerilen basamaklandırmanın yapılması gerekliliği ortaya konmuştur. Ocakta 

meydana gelen heyelanlar sonucu, ocağın en üst basamaklarının üzerinden itibaren oluşan gerilme 

çatlaklarının tarihi eser, cami ve okula olan mesafeleri Ek-1’de harita üzerinde işaretlenmiş olup, bu 

mesafeler sırasıyla tarihi esere 55 m, camiye 10 m ve okula 23 m olarak belirlenmiştir. İleride 

oluşabilecek yeni bir heyelanın kontrolü için tasarlanılan kazı bölgesinin yapılara olan nihai sınırları 

da Ek-1’de verilmiştir (öngörülen heyelan sınırı). Bu sınır cami ve okulun orta kısmından ve tarihi 

esere 25 m mesafeden geçmektedir. Bu haliyle caminin ve okulun başka bir bölgeye taşınması, 

tarihi eserin de restorasyon yapılarak koruma altına alınması ve projeye uyularak basamaklandırma 

ve kazı projesinin birebir uygulanmasının önemli olduğu ortaya konulmuştur. 

 

13.5.2. Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Kalker Ocağındaki Heyelanlı Bölge Şevlerinin 

İyileştirilmesi ve Duraylılık Projesi 

Bu bölümde 2012 yılında yapılan, Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Kalker Ocağındaki 

Heyelanlı Bölge Şevlerinin İyileştirilmesi ve Duraylılık Projesi (Kesimal vd., 2012) bünyesinde 

yapılan çalışmadan bahsedilmektedir. Bu projede, Trabzon ili, Araklı ilçesi, Taşönü Köyü 

civarlarında bulunan kalker ocağında meydana gelen heyelanlı şevlerin basamaklandırılarak 

iyileştirilmesi ele alınmıştır. Söz konusu ocak sahasında 2005–2007 yılları arasında, yoğun 

yağmurlardan sonra büyük hacimli 3 ayrı düzlemsel kayma (3 Ekim 2005, 20 Mart 2006 ve 19 

Ekim 2006) şeklinde üç heyelan meydana gelmiştir. Oluşan kaymanın bir kil dolgu üzerinde 

düzlemsel kayma şeklinde gerçekleştiği ve bunun nedenleri olarak ocaktaki üretim aynalarının 

düzensiz ve genel ocak şev açısının çok dik olması, kontrolsüz patlatmalı kazıların yapılması ve 

bölgenin aşırı miktarda yağış alması gösterilmiştir (Kesimal vd., 2008). Meydana gelen bu 

heyelanlarda Taşönü köyünün camisi ve kuran kursu, bir ev ve bir köy okulu yıkılmıştır. Bu 

heyelanlarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Ocakta Kireçhane Formasyonuna ait jeolojik 

birimler bulunmaktadır. Tabanda boşluklu makro kavkı parçaları içeren kireçtaşı, üst kısımlarda ise 

kendi içerisinde renk ve bazı özelliklerce ayrılan fakat aynı jeolojik birime ait 4 zon bulunmaktadır. 

Proje çalışması; 2005–2007 yılları arasında meydana gelen üç büyük hacimli düzlemsel kaymanın 

sebep olduğu heyelanlı şevlerin iyileştirilmesine yönelik oluşturulacak ocak basamaklarının 

(şevlerin) dizaynı ve duraylılıklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

Söz konusu kalker ocağında durum tespit amacıyla, öncelikle sahanın yerinde incelemesi yapılmış. 

Bu kapsamda yapılan çalışmaların aşamaları sırasıyla:  

i) Çalışma sahasının mevcut topografik görüntüsünün (sahada son üretim durumu, yollar, binalar, 

çatlaklar, sondaj noktaları, vb.) oluşturulması, 
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ii) Sondaj kuyuları esas alınarak yeraltı su seviyesinin belirlenmesi,  

iii) Sondaj çalışmalarından elde edilen karot örnekleri analiz edilerek mevcut kırık 

zonların/yenilme düzlemlerinin belirlenmesi,  

iv) Sondaj çalışmalarından elde dilen karot örneklerinden sahanın stratigrafisinin çıkarılması,  

v) Yukarıda bahsedilen bütün jeolojik koşullar göz önünde bulundurularak kalker sahasının üç 

boyutlu (3-D) görüntüsünün oluşturulması, 

vi) İyileştirme yapılacak şevlerin bulunduğu yaklaşık 320 m uzunluğundaki bölgede, sahanın 

mevcut jeolojik yapısına bağlı olarak 20’şer metre aralıklı jeolojik kesitlerin alınması,  

vii) Çalışma sahasında düzlemsel kaymaların gerçekleştiği kil düzleminden ve kalker sahasındaki 

şevlerden temsili zemin ve kayaç örneklerinin alınması, kaya ve zemin mekaniği deneylerinin 

gerçekleştirilmesi, 

viii) Çalışma sahasındaki şevlerin mevcut durumunun kinematik analizler ve limit denge analizleri 

ile değerlendirilmesi,   

ix) Şevlerin iyileştirilmesi ve duraylılığına yönelik senaryoların ayrıntılı bir şekilde 

değerlendirilmesi, 

x) İyileştirilecek şevler için optimum basamak genişliği, basamak yüksekliği, basamak ve şev 

açılarının belirlenmesi, 

xi) Şevlerin iyileştirilmesinden sonra ocakta yapılması gereken ilave çalışmaların belirlenmesi, 

xii) Şevlerin iyileştirilmesi çalışmalarını müteakip, çalışma sahasının olası nihai üç boyutlu 

görüntüsünün oluşturulması,  

xiii) İyileştirme çalışmaları esnasında yürütülecek kazı çalışmalarına yönelik kazılabilirlik 

tayinlerinin yapılması, 

şeklindedir. 

13.5.2.1. Arazide Yapılan Gözlem ve İncelemeler 

Ocakta mevcut durumda şev yükseklikleri 50-70 m, genel şev eğiminin 85-90° olduğu, heyelanlar 

sonucu hacimleri 140x103 – 280x103 m
3
 arasında değişen kaya kütlelerinin 30 m’ye varan 

ötelenmeye uğradıkları görülmüştür. Şev gerisinde oluşan birincil gerilme çatlağının (konağın ön 

kısmından geçip kuran kursunun arkasına doğru devam eden) açıklığı 70-150 cm arasında, 

uzunluğu yaklaşık 200 m ve köy ulaşım yoluna uzaklığı 4-60 m arasında değişmektedir. Konağın 

hemen arka kısmında yolun kenarında oluşan ikincil gerilme çatlağının açıklığı 10-40 cm, uzunluğu 

yaklaşık 40 m olup, yola uzaklığı 4-10 m arasında değişmektedir (Şekil 13.61). 
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Şekil 13.61. Ocak içi heyelan sonrası görünüm ve gerilme çatlakları 

 

13.5.2.2. Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi 
Proje kapsamında ocak sahasında derinlikleri 20-49 m arasında değişen 6 farklı noktada sondaj 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 2 numaralı sondaj kuyusuna ait sondaj logu Şekil 13.62’de verilmiştir. 

 

Şekil 13.62. 2 numaralı sondajın stratigrafik kesiti 
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13.5.2.3. Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri 
Proje kapsamında yapılan laboratuvar deneylerinde, toplam RQD değeri %30-50 arasında çıkarken 

(zayıf kayaç sınıfı), nokta yükü dayanımları (Is(50)) 0.269–2.124 MPa arasında elde edilmiştir. 

Ayrıca kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarının 6-19 MPa arasında değiştiği elde edilmiş olup, 

ISRM (1978)’e göre yapılan dayanım sınıflamasına göre kalker örnekleri; düşük dayanımlı kaya 

sınıfına girmektedir. Bunun yanında, killi zeminlerden alınan örneklerin kıvam limit (likit limit ve 

plastik limit) deneyleri yapılarak zeminlerin özellikleri belirlenmiştir. TS 1500 baz alınarak yapılan 

sınıflandırmada, kaymaya neden olan killi zeminlerin düşük plastisiteli, üst örtü tabakasından alınan 

toprak numunelerin ise yüksek plastisiteli kil sınıfına girdiği belirlenmiştir. Ayrıca zeminlerin doğal 

su içeriklerinin %25.01-48.92 arasında değiştiği görülmüştür.  

 

13.5.2.4. Jeoteknik Ölçümler 

Kalker sahasında gözlenen süreksizliklerin eğim yönü ve eğim derecesi ölçüleri Dips 5.0 paket 

programıyla stereonette değerlendirilmiştir (Şekil 13.63). 

 

Şekil 13.63. Süreksizliklerden alınan ölçümlerin stereonette görünümü 

 

13.5.2.5. Şev Stabilite Analizleri 
Yapılan limit denge analizlerinde ise şev emniyet katsayısının en iyi koşul için bile 0.93 olduğu 

belirlenmiştir.  En kötü koşulda ise şev emniyet katsayısı 0.34 olarak hesaplanmıştır. Bununla 

birlikte mevcut durumda önceki heyelanlar nedeniyle şevlerin ön kısmında bulunan yığının topuk 

görevi gördüğü ve yenilmeyi engellediği düşünülmektedir. Ayrıca gerilme çatlaklarına nüfuz 

edecek yüzey suları (yağmur vb.,); şevlerin iyileştirilmesi yapılmadığı taktirde malzemenin 

kohezyon ve dayanımını zayıflatarak uzun dönemde birtakım duraysızlık problemlerine yol 

açacaktır. Proje kapsamında, sahadaki mevcut heyelanlı şevler ve bu şevlerin kazısı ile 

iyileştirilmesinden sonra oluşması öngörülen nihai şevler için, saha çalışmalarından elde edilen 
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veriler, süreksizlikler, indeks ve kaya mekaniği özellikleri göz önünde bulundurularak RocPlane 

V.2.0 paket programı ile limit denge analizleri gerçekleştirilmiştir (Şekil 13.64). 

 

Şekil 13.64. RocPlane v.2.0 yazılımı ile limit denge analizinin yapılması 

 

13.5.2.6. Basamaklandırma ve Kazı İşlemi 

Kinematik ve limit denge analizleri Araklı-Taşönü kalker ocağındaki mevcut şevlerin yenilmeye 

maruz kalabileceğini ve basamaklandırma yapılarak genel şev açısının düşürülmesini zorunlu 

kılmıştır. Heyelanlı bölgede 20’şer metre aralıklı kesitler alınmıştır (Şekil 13.65). Her bir kesitte 

yapılan basamaklandırma işleminde basamak yüksekliği 10 m, basamak şev açısı 80°, basamak 

genişliği 10 m ve genel şev açısı 44-45° olarak tasarlanmıştır. 

 

Şekil 13.65. Oluşturulan kesitlere bir örnek 

 

13.5.2.7. Ocağın Nihai Durumunun Stabilite Analizi 

Ocak şevlerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında öngörülen kademelendirme çalışmaları 

yapıldıktan sonra terk edilecek şevlerin uzun dönemdeki duraylılığı benzer şekilde kinematik ve 

limit denge analizleri ile değerlendirilmiştir. Ocak nihai olarak terk edildikten sonra herhangi bir 
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çalışma yapılmayacağından şevlerin herhangi bir ivmeye maruz kalmayacağı düşünülmüştür. 

Basamaklandırma sonrası genel şev açısının 85°’den 44-45°’ye düşmesi nedeniyle yapılan 

kinematik analizler nihai durumda şevlerde herhangi bir düzlemsel ve kamasal tipi yenilmenin 

oluşmayacağını göstermiştir (Şekil 13.66). Mevcut durumda kinematik olarak devrilme riski 

olmadığından nihai durum için ayrıca analize gerek görülmemiştir. Ayrıca kademelendirme ile 

birlikte daha önce heyelana neden olan kil düzleminin üzerinde bulunan malzeme miktarının ve 

yeraltı su seviyesinin etkisinin azalacak olması, uzun dönemde daha duraylı şevler elde edilmesini 

sağlayacaktır. 

 

Şekil 13.66. Ocağın nihai durumu için kinematik analizler (a-düzlemsel; b-kamasal) 

 

Araklı kalker sahasında gerçekleştirilecek şev ıslahına yönelik basamaklandırma çalışmaları sonrası 

genel şev açısının 44–45º ve toplam şev yüksekliğinin 60–70 metre olacağı göz önüne alınarak, en 

iyi ve en kötü koşullar için limit denge analizleri gerçekleştirilerek şev emniyet katsayıları 

hesaplanmıştır (Şekil 13.67). 

 

Şekil 13.67. Nihai durumda en kötü koşul için limit denge analizi 

(a) (b) 
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Sonuç olarak, basamaklandırma sonrası muhtemel yenilme düzleminin ortadan kalkacak olması ve 

genel şev açısının 85°’den 44-45°’ye düşürülecek olması nedeniyle, nihai durumda şevlerde 

herhangi bir düzlemsel ve kamasal tipi yenilmenin (kinematik analizler sonucu) oluşmayacağı 

anlaşılmıştır. Ayrıca nihai durum için yapılan limit denge analizlerinde şev emniyet katsayısı 

değerlerinin 1.3-3.62 arasında değiştiği ve basamaklandırmanın nihai durumda oluşacak şevlerin 

uzun vadede duraylı kalmasını sağlayacağı öngörülmüştür. 

 

13.5.3. Yeni Üretim Sahasındaki Şevlere Yönelik Duraylılık Analizleri 

 

Araklı kireçtaşı ocağında 2005-2007 yılları arasında üç büyük düzlemsel kayma/heyelan meydana 

gelmiş ve buna bağlı olarak üretim durdurulmuştur. Yenilmelere aşırı yağış, yüksek eğimli şevler ve 

patlatma kaynaklı ivmelerin yol açtığı ifade edilmiştir. Heyelan sahasının karşısında daha sonra 

yeni üretim sahası faaliyete geçmiştir. Karaman vd. (2013) tarafından yeni üretim sahasındaki 

şevlerin duraylılığı kinematik, SSPC ve SMR yöntemleri ile araştırılmıştır. Ayrıca kazı yönteminin 

şevlerin duraylılığı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu araştırılmıştır. Bu kapsamda detaylı arazi 

(süreksizliklerin mühendislik özellikleri) ve laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Şevlerin duraylılığı 

öncelikle kinematik analizler ile test edilmiş ve ayrıca yönelime bağımlı (süreksizlik kaynaklı) ve 

yönelimden bağımsız SSPC analizleri yapılmıştır. SSPC sistemine göre yapılan değerlendirme 

sonuçları SMR sisteminden elde edilen bulgular ile karşılaştırılmıştır.  
 

Kinematik analiz sonuçlarına göre yeni üretim sahasında düzlemsel, kama tipi ve devrilme türünde 

yenilmenin olmayacağı görülmüştür. Yönelime bağımlı SSPC analizine göre ise 2 nolu şevin eğim 

açısı 66° dereceden büyük olursa kayma yenilmesine maruz kalabileceği anlaşılmıştır. Yönelimden 

bağımsız SSPC analizine göre ise mekanize kazı veya patlatma olması durumunda şevlerin 

duraylılığı ≥ %80 olacağı sonucuna varılmıştır. Ancak patlatmalı kazının mekanize kazıya oranla 

şevlerin duraylılığını % 6 – 14 arasında düşürdüğü tespit edilmiştir (Şekil 13.68). Ayrıca patlatma 

ile kazı yapılması durumunda şevlerin duraylı kalabileceği yükseklik de mekanize kazıya göre 

düşmektedir. SMR analizine göre ise kazı metodu olarak patlatmanın tercih edildiği durumda, 1 ve 

2 nolu şevlerin muhtemel duraylılığını kaybedebileceği görülmüştür.  Kinematik, SSPC ve SMR 

analizine göre şev yüksekliklerinin 8 metre, şev açılarının ise 1, 2 ve 3 nolu şevler için sırasıyla 70°, 

66° ve 75° olabileceği önerilmiştir. Sonuç olarak, Karaman vd. (2013) patlatmalı kazının kaya 

kütlelerinde örselenmeye yol açarak şevlerin yenilme olasılığını artırdığını ortaya koymuştur.  
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             Şekil 13.68. Kazı yönteminin şev duraylılığı üzerindeki etkisi (Karaman vd., 2013)  

 

13.5.4. Proje Kapsamında İncelenen Taşönü Kalker Ocağının Genel Değerlendirmesi 

Trabzon ili Araklı İlçesi Taşönü Köyü hudutlarında bulunan kalker ocağında (Şekil 13.69), ilk 

olarak 2005 yılı Ekim ayında, ocak aynasının sol tarafında büyük bir kütlenin kayması (heyelan) 

(Şekil 13.70) ile hem kopan kütlenin gerisinde hem de ocağın sağ tarafında ocak aynalarına paralel 

şekilde üst kısımdan itibaren değişik mesafelerde zamanla artarak genişleyen çatlaklar meydana 

gelmiştir. Konuyla ilgili gerekli önlemin alınması için, 2005 yılı Aralık ayında ilgili proje 

sunulmuştur. Proje kapsamında mevcut heyelan bölgesinin ıslah edilmemesi ve 

basamaklandırmanın uygulanmaması sonucunda olabilecek yeni heyelanın potansiyel sınırı ortaya 

konmuştur. Bölgenin yağışlı olması ve dönem içinde yağan yoğun yağışlar sonucu 2006 yılı Ekim 

ayı içinde, ilk projede bahsi geçen gerilme çatlaklarını da içine alacak daha büyük çaplı bir alanı 

kapsayan ikinci bir heyelan gerçekleşmiştir (Şekil 13.71). İkinci heyelan bölgede cami, okul ve bazı 

yerleşim birimlerinin yıkılması, köyün ulaşım yolu ve bir kısım arazilerin kopması gibi birtakım 

çevresel hasarlar oluşturmuştur (Şekil 13.72). 

 

    
                     Pneumatic hammer     Blasting 

   SN 1  
   SN 2 
   SN 3 
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Şekil 13.69. Heyelanlar öncesi ocağın görünümü 

 

 
Şekil 13.70. 2005 yılı heyelanı sonrası ocağın görünümü 
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Şekil 13.71. 2006 yılı heyelan sonrası ocağın görünümü 

 

 

Şekil 13.72. Heyelanlar sonrası ocağın genel görünümü 
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Tüm bu çalışmalar sonucunda, ocağın ve bölgenin güvenliği bakımından aşağıda özetlenen sonuçlar 

ve öneriler ortaya konulmuştur. 

 Araziden elde edilen karotların değerlendirilmesi sonucu, belirli derinliklerde kayalar üzerinde 

kayma çizikleri tespit edilmiş olup, şev gerisinde muhtemel bir yenilme düzleminin varlığı 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle heyelan sahasının basamaklandırma ve kazı işlemi, muhtemel 

yenilme düzlemi göz önüne alınarak tasarlanmıştır. 

 Yapılan kinematik analizler kaya kütlelerine ait süreksizlik düzlemlerinin düzlemsel ve kama 

tipi yenilmeye maruz kalacağını ve ocaktaki şevlerin mevcut haliyle duraylılığını uzun süre 

koruyamayacağını göstermiştir.  

 Mevcut şev gerisinde gerilme çatlaklarının ve muhtemel yenilme düzleminin bulunması, yeraltı 

su seviyesinin yüksek olması, şev yüksekliklerinin fazla olması ve kayaçların kazılabilirliğinin 

makine (dozer ve hidrolik kırıcılar) ile kazılabilir seviyede olması nedeniyle, şevlerin 

iyileştirilmesi projesi kapsamında heyelanlı bölgede ve çevresinde kesinlikle patlatmalı kazı 

yapılmaması önerilmiştir. 

 Kazı işlemine ocağın arka kısmından başlanması, iyileştirme çalışmaları esnasında üretilen bir 

kısım malzemenin (dekapaj, vb.) şevlerin tabanına iç döküm yapılarak serilmesi şevlerin 

emniyetini daha da artıracağı düşünülmüştür.  
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14.1. GİRİŞ 

Maden sektörü iş kazaları ve meslek hastalıkları görülme sıklığı ve bunların yol açtığı 

kayıplar düşünüldüğünde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından en riskli sektörlerin başında 

gelmektedir.  Teknolojik gelişmeler ve yasal düzenlemelerle madenlerde iş güvenliği 

konusunda bazı gelişmeler sağlansa da gelişmekte olan ülkelerde halen madenlerde güvensiz 

çalışma koşulları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan meslek hastalıkları ve maden kazaları 

çözüm bekleyen kritik sorunlardandır. 

 

Ülkemizde de madenlerde gerek meslek hastalıkları gerek iş kazaları risklerinin ortadan 

kaldırılması, güvenli çalışma koşullarının geliştirilmesi ve “sıfır kaza” politikasının 

benimsenmesi gerekmektedir. Bu konuda farkındalığın artırılması için de ulusal bilimsel 

literatürün ve bilgi birikiminin oluşturulması büyük önem arz etmektedir. 

 

Bu bölüm bu amaçla madenlerde iş güvenliğinin önemini vurgulamak ve tehlikeleri daha iyi 

tanımak için kaleme alınmıştır. Bölümün maden mühendislerine, bu alanda çalışan 

araştırmacılara, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde rehber olması amaçlanmıştır. 

 

14.2. MADENLERDE RİSK VE TEHLİKE 

Maden sektörü çalışma koşulları itibariyle bünyesinde pek çok tehlikeyi barındıran ve bu 

tehlikelere maruziyet gerçekleştiğinde maddi ve manevi kayıplar yaşanan iş sağlığı ve 

güvenliği açısından riskli bir sektördür. Bu risklerin ortadan kaldırılması ve iyi 

yönetilebilmesi için risk ve tehlike kavramları iyi anlaşılmalıdır. 

 

Tehlike işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek 

zarar veya hasar verme potansiyeli olarak ifade edilir. Risk ise tehlikeye maruziyet sonucu 

zarar görme olasılığının ve bu zararın şiddetinin bileşkesi olarak tanımlanır.  

Risk = Tehlike olasılığı x Maruziyet Sonrası Şiddet 

 

İşyerlerinde iş kazaları sonrası ortaya çıkabilecek çoğunlukla telafisi mümkün olmayan 

kayıpları önlemenin ve sürdürülebilir üretim yapabilmenin gereği, kriz yönetiminin tek 

alternatifi olan, risk yönetimi yapmaktır. Etkin bir risk yönetimi ise mevcut tehlikelerin 
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belirlenmesi ve kontrolü aynı zamanda ortaya çıkabilecek şiddetin en aza indirilmesini birlikte 

başarmayı hedeflemelidir. 

 

Aynı zamanda risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak 6331 sayılı Kanunun “işverenin 

genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 

zorunluluk haline gelmiştir. Ancak risk değerlendirmesi yalnızca yasal zorunluluğu yerine 

getirmek için değil güvenlik kültürünün bir gereği olarak insan sağlığı ve güvenli çalışma 

koşullarını yaratmak için içselleştirilerek yapılmalıdır. 

 

14.3. MADEN İŞYERLERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK TEHLİKELER 

Madencilik zorlu çalışma koşullar nedeni ile pek çok tehlikeyi içinde barındıran ve iş 

kazalarının en sık yaşandığı mesleklerin başında gelir. Maden işletmelerinde 

karşılaşılabilecek tehlikeler fiziksel tehlikeler, kimyasal tehlikeler, biyolojik tehlikeler, 

ergonomik tehlikeler ve psikososyal tehlikeler olmak üzere başlıca beş sınıfta incelenebilir.  

14.3.1. Madenlerde Fiziksel Tehlikeler 

Açık veya yeraltı maden işletmelerinde, zorlu çalışma koşulları, yoğun makine insan 

etkileşimi vb. nedenlerden dolayı fiziksel tehlike kaynakları sıklıkla rastlanmaktadır. Başlıca 

fiziksel tehlikeler arasında: düşük veya yüksek sıcaklık, gürültü, titreşim, aydınlatma, basınç 

ve radyasyon sayılmaktadır. 

 

Düşük veya Yüksek Sıcaklık: Madencilikte yer altı madenlerinde çoğunlukla yüksek 

sıcaklığa açık işletmelerde de mevsimsel olarak hem yüksek hem düşük sıcaklığa maruz 

kalmak mümkündür. Her ikisinin de insanların fiziksel sağlığı ve iş verimi üzerindeki etkisi 

oldukça önemlidir. Ortamdaki sıcaklığın insan üzerindeki etkisi bağıl nem, hava hızı ve 

barometrik basınç ile birlikte düşünülmelidir.  

 

Yeraltı maden işletmelerinde başlıca kaynakları jeotermal gradyan gelmektedir. Jeotermal 

gradyan, yer kabuğunda derinliğe bağlı olarak sıcaklıkta meydana gelen artış miktarıdır. Bu 

artış kayanın termal iletkenliği ile ters orantılıdır. Normal jeotermal gradyan 33 metredir. 

Yani yer altına inildikçe her 33 metrede 1°C derece sıcaklık artışı olması beklenir. Volkanik 

olmayan bölgelerde jeotermik gradyan ortalama olarak 100 metre derinlik için 2-3°C veya 

kilometre başına yaklaşık 20-30°C dir. Yer altı madenlerde her 100 metrede ortam sıcaklığı 1 

°C yükselmektedir. Dolayısıyla bazı derin madenlerde duvarların sıcaklığı 40 °C’ye kadar 
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yükselmektedir. Jeotermal gradyanın kömür madenlerinde metal madenlere göre daha yüksek 

olduğu bilinmektedir (Maurya vd., 2015). 

 

İkinci önemli ısı kaynağı oto kompresyondur. Yeryüzündeki hava doğal veya mekanik 

havalandırma vasıtasıyla yeraltına gönderildiğinde, hava oto kompresyona maruz kalır. Yani 

havanın hacmi azalmasına rağmen, ısı içeriği sabit kalacağından, daha sıcak bir hava ortaya 

çıkar. Baş aşağı kuyularda hava kuyu dibinde oto kompresyona ve buna bağlı olarak hava 

ısınmasına maruz kalır başyukarı kuyularda hava yukarı yönde hareket ederken de bunun tam 

tersi olan oto ekspansiyon gerçekleşir. 

 

Diğer önemli bir ısı kaynağı da yeraltında kullanılan mekanik, elektrikli ya da dizel ekipman 

ve makinalardır. Yatay düzlemde ya da hava yollarında çalıştırılan, kaya kırma makinaları, 

transformatörler, vantilatörler gücü ısıya dönüştüren makinalardandır. Kullanılan makinaların 

yaydığı ısı ortamın sıcaklığını arttırmaktadır. Bunlara ek olarak çalışanların bazal metabolik 

ısı üretimi sonucu ortaya çıkan vücut ısısı da bir diğer önemli sıcaklık kaynağıdır. Aydınlatma 

araçları, patlatma sonrası açığa çıkan ısı ve kaya hareketleri de diğer önemli sıcaklık 

kaynaklarıdır. 

 

Hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının beraberce kişi üzerinde oluşturduğu sıcaklık 

etkisine effektif ısı denilmektedir. Kişi üzerinde eşit sıcaklık etkisi yapan, hava sıcaklığı, hava 

nemi ve hava akım hızının çeşitli bileşimlerine de eşdeğer efektif ısı değerleri denilmektedir. 

 

Yüksek sıcaklığa bağlı olan olumsuz etkiler arasında yorgunluk, dikkat dağınıklığı, hata 

yapma olasılığının artması, düşünsel çalışmalarda ve beceri isteyen çalışmalarda randıman 

düşüklüğü, iş kazası sayısında artış, ağır fiziksel işlerde randıman düşüklüğü, vücutta su ve 

asit baz dengesinin bozulması, kan dolaşımının zorlanması sayılabilir. 

 

Gürültü: Gürültü istenmeyen ses olarak tanımlanabilir. Maruz kalındığında insan sağlığını 

olumsuz etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Belirli bir seviyenin üzerindeki 

gürültüye uzun süre maruz kalan insanlarda kalıcı işitme kayıpları yaşanmaktadır. Yapılan 

istatistikler çalışanların yaklaşık %25’inin işitme kaybı ile karşılaştığını göstermektedir. 

 

Gürültünün birimi Desibel (dB) olarak ifade edilir. Ses basıncının referans basınca oranın 

logaritmasının 10 katına eşittir. Referans ses basıncı insan kulağının duyabileceği en düşük 

basınç olup 2x10-5 N/m2’ye eşittir. 
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Gürültü basınç değeri bağıntı ile bulunur (Güyagüler, 2005). 
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Duyma sınırı / eşiği 0 dB(A) olup 120-130 dB(A) ise ağrı eşiğidir. Yaklaşık olarak bir ses 6-

10 dB artırılırsa insan kulağı tarafından 2 kat olarak hissedilir. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 

Hz’lik frekans aralığında sesleri duyar. Kulağın en duyarlı olduğu frekans 1.000-4.000 Hz 

arasındadır. 

 

Madencilikte gürültü, delme, patlatma, üretim, nakliye, havalandırma gibi çeşitli kaynaklarla 

ortaya çıkmakta ve şiddeti 120 dB’e kadar çıkmaktadır. Kontrol edilmediği takdirde insan 

sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkileri bulunmaktadır. En önemli olumsuz etkiler arasında, 

gürültünün şiddetine bağlı olarak, rahatsızlık, iletişim kabiliyetinin azalması, geçici veya 

kalıcı işitme kayıpları, akustik travma, kan basıncında artış, dolaşım ve solunum bozuklukları, 

kalp atışlarında hızlanma, ani refleksler, iş veriminde düşme, dikkat dağınıklığı, beyin 

tahribatı ve artan iş kazası tehlikeleri sayılabilir. Gürültünün olumsuz etkilerinden korunmak 

için teknik, idari ve tıbbi önlemler gerekmektedir. 

 

Çalışanların gürültü ile risklerden korunmalarına dair yönetmelik (2013) gereğince maruziyet 

değerleri Çizelge 1’de sunulmuştur. 

 
Çizelge 14.1. Gürültü Maruziyet Sınır Değerleri (Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden 

Korunmalarına Dair Yönetmelik, 2013) 

 LEX, 8 saat (dB) Ptepe (Pa) 

En düşük maruziyet eylem değerleri 80 112 

En yüksek maruziyet eylem değerleri 85 140 

Maruziyet sınır değerleri 87 200 

 

Gürültü kontrolü izlenmesi gereken yol 5 aşamadan oluşmalıdır. Öncelikle gürültüyü 

kaynağında yok etmek eğer bu mümkün değil ise kaynağında azaltmak gürültü ile 

mücadelede atılması gereken ilk adımdır. Eğer gürültünün kaynağında azaltılması mümkün 

değil ise gürültü kaynağını izole ederek gürültünün çevreye yayılmasına engel olunmalıdır. 

Bir sonraki aşama gürültünün çevreye yayılan yayılması önlenemeyen kısmının doğrudan 

transmisyon ya da çevredeki cisimlerden yansımasını önleyerek emilmesini sağlamaktır. Bu 

aşamalardan sonra çalışanın gürültüye maruziyetini en aza indirmek için kişisel koruyucu 
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donanım kullanılmalıdır. Gürültü kontrolünde kullanılan kişisel koruyucu donanımın özelliği 

gürültünün frekansına ve şiddetine göre farklılık göstermektedir. En yaygın kullanılan kulak 

koruyucuları: 

 

▪ Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar 

▪ Tam akustik baretler 

▪ Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar 

▪ Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları 

▪ İç haberleşme donanımlı kulak koruyuculardır. 

 

Titreşim: Bir sistemin denge konumu civarında yapmış olduğu salınım hareketine titreşim 

denir. Maden işlerinde titreşim gürültü gibi en çok rastlanan fiziksel tehlikelerden biridir. 

Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin frekansı denir ve titreşim frekansının birimi 

Hertz (Hz)’dir. İnsan vücuduna belirgin etkisi olan titreşimin frekansı 1-100 Hz arasındadır. 

Titreşimin etki ettiği alanda titreşen enerjinin hareket yönüne dik, birim alanda birim 

zamandaki akım gücüne titreşimin şiddeti denir birimi W/cm2 ya da m/s2’dir. Kullanılan 

makine, teçhizat, yapılan işlerden dolayı çalışanlar yüksek titreşime maruz kalabilirler. 

Titreşimin insan sağlığı üzerinde etkisi, ttireşimin: 

▪ Frekansına, 

▪ Şiddetine, 

▪ Yönüne, 

▪ Maruz kalınan süreye, 

▪ Uygulandığı bölgeye ve bölgenin büyüklüğüne, 

▪ Titreşime maruz kalan kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişisel duyarlılığı ile genel sağlık 

durumuna bağlıdır. 

 

Aşıldığında çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına 

alınmasını gerektiren değere maruziyet eylem değeri denir. Çalışanların üzerindeki titreşime 

kesinlikle maruz kalmaması gereken değere de maruziyet sınır değeri denir. Maruziyet eylem 

ve sınır değerleri el-kol titreşimi ve vücut titreşimi için Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 14.2. El Kol ve Bütün Vücut için Maruziyet Sınır ve Maruziyet Eylem Değerleri 

(Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik, 

2013) 
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Maruziyet Eylem Değeri 

(m/s2) 
Maruziyet Sınır Değeri (m/s2) 

El-Kol Titreşimi 2,5 5,0 

Bütün Vücut Titreşimi 0,5 1,15 

 

Titreşimin inşa sağlığı üzerindeki etkileri arasında: 

1. Bulantı, kusma, soğuk ter, 

2. Vücutta bazı doku yapılarda deformasyon,  

3. Solunum hızında artış,  

4. Oksijen tüketiminin artması ve buna bağlı olarak enerji harcamasında artış,  

5. Performansta gerileme,  

6. Sübjektif algılamada bozukluk,  

7. Kalp atım sayısının artış, buna bağlı olarak kan basıncında artış, (5 Hz. frekanslı 

titreşime maruz kalan kişilerin %50 sinden fazlasında kan basıncında artma 

görülmektedir.),  

8. Merkezi sinir sistemi hücrelerinin fonksiyonlarında aksama, 

9. Kanda glikoz ve glikojen konsantrasyonunda azalma, 

10. Elde dolaşım bozuklukları, hipersensivite ve daha sonra uyuşukluk, 

11. Omuz başlarında ağrı, yorgunluk soğuğa karşı hassasiyet artması, 

12. Titreşimle birlikte, 8-10 oC ısıya kısa süre maruziyette, parmaklarda ve avuç içinde 

beyazlaşma (Şekil 1), 

13. Bütün vücudu titreşime maruz kalan bazı işçilerde disk kayması denilen bel ağrıları, 

14. Fonksiyon bozukluğu zamanın uzaması, uyku bozuklukları, baş ağrısı ve yorgunluk 

görülebilir. 

Titreşimin etkisi en fazla düşük frekanslarda görülür. Titreşimin frekansı arttıkça, titreşimin 

ivmesinin şiddeti ve oluşan etkide azalır. Titreşim, vibrasyon detektörü ile ölçülür.  
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Şekil 14.1. Titreşime bağlı meslek hastalığı: Beyaz Parmak Sendromu 

 

Aydınlatma: İşyerlerinde aydınlatma hem iş yerlerinde güvenli çalışma ortamı sağlanmasında 

ve iş verimliliğinin artırılmasında önem arz eden, yetersiz olması durumunda ciddi fiziksel 

tehlike kaynağı olabilecek bir faktördür. Yetersiz aydınlatmanın tüm iş kazalarının sebebinin 

%5’ini oluşturduğu hata bu oranın %20’lere çıkabileceği Amerikan Ulusal Güvenlik 

Konseyi’nin raporunda belirtilmiştir. İş kazalarının büyük oranının aydınlatma şiddeti 200 

lüks’den daha az olduğu işyerlerinde gerçekleştiği bilinmektedir (Kürkçü vd., 2015). 

Aydınlatmanın uygun olup olmadığı belirli kriterlere bakılarak belirlenir.  

 

Bu kriterler: 

 

▪ Aydınlatma şiddeti (Illuminance) 

▪ Lüminesans 

▪ Yansıtma oranı 

▪ Doğrudan ve dolaylı aydınlatma 

▪ Göz kamaşmasına neden olup olmaması 

▪ Işığın renk sıcaklığı 

▪ Renk yansıtma indeksi 

▪ Işığın niteliği 

 

olarak sayılabilir. 

 

Aydınlatma şiddeti bir yüzeye düşen ışık miktarına denir ve birimi lükstür. Aydınlatma şiddeti 

açık havada gündüzleri 2.000-100.000 lüks arasında geceleri ise 50-500 lüks arasında 

değişmektedir. Lüminesans bir yüzey tarafından yansıyan ya da emilen ışık miktarı olup 

birimi Kandela (cd)/m2’dir. Çok yüksek lüminesans gözde kamaşma (glare) yaratır, 
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rahatsızlık vericidir. Yansıtma oranı (reflectance) yansıyan ışığın gelen ışığın oranı olarak 

tanımlanır ve Lüminesans değerleri ve aydınlatma şiddetine bağlı olarak hesaplanır. 

 

Yansıtma oranı (%) = Lüminesans / Aydınlatma Şiddeti * 100 

 

Doğrudan aydınlatma bir yüzeyin bir kaynaktan düz bir hat üzerinde gelen ışık ışınları ile 

aydınlatılmasıdır. Doğrudan aydınlatma lokal olarak yüksek lüminesans oluşturmakla birlikte 

ışığın geliş yönünde bulunan nesnelerin arkasında koyu gölgeler oluşturmaktadır. Dolaylı 

aydınlatma ışık akısının en az %90’nını tavana veya duvarlara dağıtan ve bu yüzeylerden geri 

yansıyan ışık ile aydınlatmadır. İş yerindeki kapalı ortamlarda doğrudan ve dolaylı ışığın iyi 

dengelenmiş olması gerekmektedir.  

 

İş yerlerinde aydınlatma standartları TS EN 12464 no’lu Işık ve Işıklandırma – İş 

Mahallerinin Aydınlatılması-Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri başlıklı standart ile 

belirlenmiştir.  

 

Ayrıca 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı resmi gazetede yayınlanan Maden İş Yerlerinde İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (2013) çerçevesinde yeraltı ve açık maden işletmelerinde 

aydınlatma ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar yerine getirilmelidir. 

 

▪ Çalışanların sağlık ve güvenliği için her işyerinin yeteri kadar aydınlık olması 

sağlanır. 

▪ Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için işyerlerinin mümkün olduğunca 

doğal ışık alması sağlanır ve hava şartları göz önünde bulundurularak suni aydınlatma 

ile donatılır. 

▪ Çalışılan yerlerdeki ve geçitlerdeki aydınlatma tesisatı, çalışanlar için risk 

oluşturmayacak tipte olur ve uygun şekilde yerleştirilir.  

▪ Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği 

yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunur. 

Bunun mümkün olmadığı durumlarda, çalışanlara kişisel aydınlatma araçları verilir. 

▪ Aydınlatma tesisatı; işlemlerin kontrol ve kumanda edildiği alanların, kaçış yollarının, 

yükleme alanlarının ve tehlikeli alanların, sürekli aydınlık olmasını sağlayacak şekilde 

yapılır. Bu aydınlatma, çalışmaların sürekli olmadığı işyerlerinde, çalışanların 

bulunduğu sürece yapılır. 
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İşyerlerinde aydınlatmanın uygun bir şekilde sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için 

aşağıdaki parametreler göz önüne alınmalıdır;  

 

▪ Çalışma alanındaki aydınlatma şiddeti seviyesi,  

▪ Çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı, 

▪ İş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin büyüklüğü,  

▪ İş yeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar yansıdığı,  

▪ İş yerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan arasındaki kontrast oranı,  

▪ Çalışma ortamında görülmesi gereken nesnelerin ne kadar zamanda fark edildiği,  

▪ Çalışanın yaşı.  

 

Basınç: Bazı madenler de 4.000-5.000 metre gibi çok yükseklerdedir. Buralarda çalışan 

madencilerde ise düşük hava basıncına bağlı yükseklik hastalığı görülür.  

 

Taş ve kavlak düşmesi: Gerek yurt dışında gerek ülkemizde yeraltı madenlerinde en sık 

rastlanan, ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden olan kazaların başında taş ve kavlak 

düşmesi gelmektedir. Taş ve kavlak düşmelerinin nedenleri başlıca doğal nedenler, 

madencilik koşulları ile ilgili nedenler ve yönetim ve çalışanlarla ilgili nedenler olarak üç 

grupta incelenebilir. Doğal nedenler yerin jeolojisi, kaya türü ve duraylılığı, süreksizliklerin 

tipi ve yoğunluğu, su durumu vb. olarak sayılabilir. Madencilik koşulları ile ilgili nedenler 

arasında maden metodu, tahkimat tasarımı, mekanizasyon, eksik veya yanlış malzeme ile 

uygun olmayan tahkimat yapılması, işletmede tavan kontrol planının eksikliği vb. sayılabilir. 

Yönetim ve çalışanlar ile ilgili nedenler arasında da eğitim ve tecrübe eksikliği, kavlak 

kontrolü için uygun donanımın sağlanmaması, kişisel koruyucu donanım kullanımdaki 

yetersizlikler vb. sayılabilir. Etkin bir tavan kontrol planı çerçevesinde, bu nedenlerin ortadan 

kaldırılmasıyla taş ve kavlak düşmesi riski en aza indirilebilir. İlgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde “bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve 

düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Bu sırada, yıkılma ve düşme 

tehlikesi bulunan askıda bütün maddeler düşürülür veya tahkimatla düşmeleri önlenir. 

Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa, bunlar sıkıca doldurulur ve sıkıştırılır.” 

denilmektedir. 

 

Radon karartması: Diğer fiziksel riskler kadar çok görünmese de Radon (222Rn) karartması 

maruziyeti de yeraltı madenlerde rastlanabilen fiziksel tehliklerden biridir. Radon ve 
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ürünlerinin solunduğunda önemli ölçüde radyasyona maruz kalmaya ve akciğer kanserine 

neden olduğu bilinmektedir. Radon asal bir gaz olması sebebi ile konveksiyon ve difüzyonla 

hava bileşenleriyle herhangi ibr etkileşme yapmadan, ev, mağara ve yeraltı maden ocakları 

gibi kapalı ortamlarda birikebilir ve radon yoğunluğu ortam sıcaklığı, nem ve havalandırma 

ile değişebilir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından madenlerde etkin seviye olarak 

1000 Bq/m3 saptanmıştır. 

 

Elektromanyetik Radyasyon: Yüksek enerjili iyonlaştırıcı elektromanyetik dalgalar, DNA ve 

genetik malzemeyi içeren biyolojik dokuda hasara yol açabilen moleküler değişikliklere yol 

açabilirler. Bu etkinin olabilmesi için dokunun x-ışınları ve gama ışınları gibi yüksek enerjili 

fotonlarla etkileşmesi gerekir. İyonlaştırıcı radyasyonun hücrelerin DNA’sını etkileyerek 

mutasyon ve kansere yol açtığı bilinmekle birlikte, radyo frekans dalgalarının benzer etkiler 

yaptığı kanıtlanmamıştır. 

 

Ultraviyole Radyasyonu: Ultraviyole radyasyonu güneş ışınımı spektrumunda dalga boyu 

100-400 nm arasında değişen güneşten yeryüzüne gelen ışık enerjisidir. Ultraviyole 

radyasyonu maruziyeti sonucunda güneş yanıkları, bronzlaşma, hiperplazi, immunosupresyon, 

erken deri yaşlanması, gözde katarakt erken gelişimi ve kanser gelişimi olmak üzere pek çok 

hastalık ortaya çıkabilmektedir (Mutlu vd., 2003). Güneş radyasyonun deriyi etkileyebilmesi 

için bazı ölçütler vardır, bunlar; radyasyon deri yüzeyine ulaşmalı, deri yüzeyinden içeri 

girmeli ve bazı deri elemanları tarafından emilmeli, emilen radyasyonun foton enerjisi 

fotoşimik reaksiyonları başlatacak kadar büyük olmalıdır (Wintrobe, 1976). Ultraviyole 

radyasyonuna bağlı sağlık risklerini en aza indirmek için maruziyeti en aza indirmek, eğer 

maruz kalınacaksa da sınırlı sürede ve güneşten koruyucu kişisel koruyucu donanım 

kullanmak gerekmektedir. 

 

14.3.2. Madenlerde Kimyasal Tehlikeler 

Gazlar: Yeraltı maden işletmelerinde en önemli kimyasal tehlikelerin başında zararlı gazlar 

gelmektedir. Bu zararlı gazlar: 

▪ Boğucu gazlar: karbon dioksit (CO2), Azot (N2) 

▪ Patlayıcı gazlar: CnH2n+2 ile ifade edilen hidrokarbonlar, metan (CH4), etan (C2H4), 

propan (C3H8) ile hidrojen (H2) karbon monoksit (CO). 
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▪ Zehirli gazlar: karbon monoksit (CO), hidrojen sülfür (H2S) ,kükürt dioksit (SO2), 

azot oksitler (NO, NO2, N2O3 ve diğerleri) 

olmak üzere başlıca 3 grupta toplanabilir. 

 

Maden havasında bulunan veya bulunması muhtemel olan gazların fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri, mevzuatta yer alan izin 

verilebilen en yüksek sınır değerleri aşağıda verilmiştir. 

 

Oksijen (O2): Renksiz kokusuz ve tatsız bir gazdır. Çalışanların solunumu, ortamdaki zararlı 

gazların ve tozun temizlenmesi, içten yanmalı motorların çalışması için gereklidir. 

Atmosferde hacim olarak %20.95 ağırlık olarak %23.13 oranında bulunur. Maden 

havalandırması ile gelen temiz hava madendeki yegâne O2 kaynağıdır. Azalmasına ise başlıca 

solunum, oksidasyon, ocak yangınları, metan ve kömür tozu patlamaları, içten yanmalı 

motorların egzoz gazları neden olur. Mevzuata göre maden ocağından çıkan maden havasında 

hacimce %19’un altında O2 bulunamaz. Oksijen yetersizliğinin çalışanların fiziksel sağlığı 

üzerinde olumsuz etkileri vardır.  

 

• % 21–18 arasında önemli bir etki yoktur. Uzun sürede baş ağrısı görülebilir. 

• % 18–14 arasında solunum sıklaşır, nabız artar, koordinasyon bozulur. (1500 m 

yükseklikteki durum) 

• % 14–9 arasında solunum sık ve kesiklidir. Bulantı ve halsizlik, kulakta uğultu ve 

çınlama başlar. 

• % 9–5 arasında oluşan rahatsızlıklarda artma görülebilir ve kısa zamanda komaya 

girilir. 

• % 5–0 arasında yaşam olanaksızdır. 

Maden havasındaki O2 oranı Emniyet lambası ile ayrıca kimyasal, fiziksel ya da 

elektrokimyasal yöntemlerle ölçülebilir. 

 

Azot (N2) 

Renksiz, kokusuz, tatsız ve havadan daha hafif bir gazdır. Yanıcı ve zehirleyicidir. Ortamdaki 

azot gazının temel kaynağı atmosfer havasıdır ayrıca organik maddelerin bozuşması, 

patlamalar, formasyondan açığa çıkan salınım başlıca N2 kaynaklarıdır. Nitrik asit (NO) için 

eşik sınır değer 25 ppm nitrojen dioksit (NO2) için ise 5 ppm olarak kabul edilmektedir. 
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Karbondioksit (CO2) 

Renksiz, kokusuz, havadan daha ağır, asidik tadı olan bir gazdır. Ahşap tahkimatın çürümesi, 

solunum, içten yanmalı motorlar, patlamalar, ve ocak yangınları başlıca CO2 kaynaklarıdır. 

Göz, ağız ve burun mukozasını tahrip eder. Yüksek konsantrasyonlarda (≥%20) cilt üzerinde 

yanma etkisi gösterir. Havadaki karbondioksit miktarı artarsa (%1 veya daha fazla) soluk 

alma sıklaşır. %3’lük konsantrasyonda solunum, dinlenme durumuna oranla iki kat artar. Bu 

durum çalışan bir insan için ölümle sonuçlanabilecek niteliktedir. %5’lik konsantrasyonda 

solunum 3 kat artar ve zorlaşır. %10’luk konsantrasyonda komaya girilir, zamanla %20–25’e 

ulaşan konsantrasyonda ölüm kaçınılmazdır. Karbondioksitli hava organizmayı etkilemediği 

için boğucu hava olarak nitelendirilir.  Ocak havasında müsaade edilen maksimum CO2 

konsantrasyonu %0,5’tir. 

 

Hidrojen (H2) 

Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Çok hafif olup zayıf, parlak ve çok sıcak bir alevle yanar. 

%4,1-74 oranlarında patlama özelliğine sahiptir ve en tehlikeli konsantrasyonu %28,6 dır. 

Hidrojen akülerin şarj edilmesi sıralarında meydana gelir. Kömür ve potas ocaklarında 

görülür. Yantaş ve kömür bünyesinde bulunur. Ani gaz püskürmelerinde CH4, CO2 ve N ile 

birlikte %84-93 oranlarında yayıldığı saptanmıştır. Oksidasyon sırasında ve yangınlarda 

ayrışma ürünü olarak oluşur. Ocak yangınlarının su ile söndürülmesi sırasında oluşan su 

buharı kızgın kömür üzerinden geçtiğinde su gazı (jeneratör gazı) oluşur ve patlama olur. 

Hidrojen gazının bulunduğu ortam özel olarak havalandırılmak suretiyle korunma önlemi 

alınabilir. 

 

Karbonmonoksit (CO) 

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Yoğunluğunun havanın yoğunluğuna çok yakın olması 

nedeniyle ocak havası içinde her noktaya yayılmış şekilde bulunur. Çok düşük 

konsantrasyonlarda bile zehirleyici etkisi vardır. Maden yangınlarında meydana gelen ölüm 

olaylarının % 90’ından fazlası karbon monoksitten kaynaklanmaktadır. Karbon monoksitin 

insanlar üzerindeki etkisi, kandaki hemoglobin ile birleşmesi ve hemoglobinin dokulara 

oksijen taşıma kabiliyetini felce uğratmasıyla kendini gösterir. Hemoglobinin karbon 

monoksite karşı çekiciliği oksijene göre 250-300 kat fazladır. Bu nedenle solunan havada çok 

az karbon monoksit ve yeterli oksijen bulunsa bile kan karbon monoksiti absorbe eder. 

Karbon monoksitli havanın solunmasında önce baş ağrısı, baş dönmesi daha sonra bulantı ve 
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halsizlik görülür. Daha ileri safhada (yüksek karbon monoksit konsantrasyonu veya uzun 

solunum süresi) denge bozukluğu, kendini kaybetme görülür ve komaya girilir. Sonuç, felç ve 

ölümdür. Yapay solunum gibi çözümler yararsızdır. Karbon monoksit zehirlenmesinin 

derecesi ve hızı aşağıdaki faktörlere bağlıdır. Hava içerisindeki karbon monoksit 

konsantrasyonu, Birim zamanda solunan havanın miktarı, Kan dolaşımı hızı (dinlenme ve 

çalışma durumundaki farklılık), Zehirli havanın sürekli veya aralıklı solunması (örneğin 

sigara dumanı %5-7 oranında karbon monoksit içerebilir. Ancak dumanın aralıklı solunması 

nedeniyle ciddi zehirlenme olmaz. Karbon monoksitin hava içindeki sınır değeri 50 ppm 

(%0,005)’dir. 200 ppm’e ulaşıldığında tahlisiye cihazı ile çalışılır. 

 

Metan (CH4) 

CnH2n+2 genel formülüyle bilinen hidrokarbonların gaz elemanlarının (metan, etan, propan ve 

bütan) birlikte düşünülmesi gerekir. Ancak, çoğunlukla rastlanması ve diğerlerine yakın 

özellikler göstermesi, metan gazından daha fazla söz edilmesine eden olmuştur. Bu gazların 

bir veya daha fazlasının hava ile karışımına “grizu” denilmektedir. 

 

Metan renksiz, kokusuz bir gaz olup, yoğunluğu, 0,716 kg/m ’tür. Havaya göre spesifik 

ağırlığı 0,554 olduğundan hafiftir ve tavanda toplanır. Hava içinde çok çabuk dağılır. Hava ile 

karıştığında tekrar ayrılma olanağı yoktur. Zehirli değildir. Dokular üzerinde bir etkisi yoktur.  

ancak fazla miktarda metan bulunan havada oksijen oranı düşük kalacağından boğulma olayı 

görülür. Asıl tehlike metanın yanıcı ve patlayıcı olmasından ileri gelir. Tam yanma metan 

hava oranının 1/11 olduğu durumda veya %9,5 konsantrasyonda olur. Ancak yanmayı 

doğuran kaynağın cinsi, şiddeti ve süresi, karbondioksit ve su buharının varlığı, basınç ve 

galerinin şekli de etkili olduğundan tehlikeli patlama konsantrasyonu %5–15 olarak kabul 

edilir. Patlama için gerekli sıcaklık 650–750◦C’dir. 

 

Metan konsantrasyonu %5’in altında ise patlama olmaz, yanar. Fakat yüksek sıcaklıkta %5,5, 

175 0C’de %5, 250 0C’de %4,5, 600 C’de %3 konsantrasyonda) patlama olabilir. %15’in 

üzerindeki konsantrasyonlarda, 0,53 olan yüksek özgül ısı ve oksijen azlığı (%12’nin altında) 

yüzünden patlama özelliği yok olur. Bu değerler metan-hava karışımına ait sınırlardır. 

Karışımda başka yanıcı ve patlayıcı gazlar (etan, hidrojen, karbonmonoksit vb.) varsa patlama 

sınır değerleri değişebilir. Şekil 2’de verilen Coward üçgeni farklı patlayıcı gaz karışımlarının 

patlama değerlerini göstermektedir.  
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Metan patlamasında iki türlü etki görülür: 

1- İleriye Şok (şiddetli dalga): Gazın genleşmesinden dolayı olan etkidir ve patlama 

merkezinden uzaklara doğru yayılır. 

2- Ters Dalga (ikincil dalga): Oluşan vakumdan dolayı meydana gelir ve çevreden merkeze 

doğru yayılır. 

Metan patlaması sonucunda sıcaklık, gaz konsantrasyonuna ve ortam basıncına C’ye 

ulaşabilir. Patlama sonucunda önce ileriye doğru bir sıkışma olur, basınç yükselir. Dolayısıyla 

ters dalga olayındaki basınç daha yüksek olup hasar da daha büyüktür. gelişmenin başka bir 

sonucu olarak patlama sonucu oluşan yüksek basınç büyük hacimdeki havayı küçük bir 

hacimde sıkıştırır ve dolayısıyla bu hava içindeki metan konsantrasyonu artarak patlama 

sınırına ulaşır. Hem ortamın basıncı yüksek hem de ısı mevcut olduğundan ilk patlamanın 

olarak 1850–2650 ardından ikinci ve çok daha büyük bir patlamanın olması beklenebilir. 

 

 

Şekil 14.2. Coward üçgeni (URL 1’den uyarlanmıştır.) 

 

Metanın Patlama Nedenleri: 

1- Patlamalar: Uygun biçimde yapılmayan patlamalar (temizleme, doldurma, sıkılama, 

patlayıcı madde seçimi ve miktarının hesaplanmasındaki hatalar) sonucu oluşan ısı, metanı 

kolaylıkla patlatabilir. En önemli ve sık görülen bir kaynaktır. 

2- Ocak yangınları ve açık alev: Ocak yangınları, kibrit, çakmak vb, kızarmış emniyet 

lambası kafesi metan patlamalarındaki önemli nedenlerdendir. 
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3- Elektrik arkları: Dişli kutuları, arızalı ve bakımsız elektrik şebekeleri, kısa devre vb yüksek 

ısı bakımından en tehlikeli kaynaklardır. 

4- Egzoz gazları: Çok sıcak olan egzoz gazları metanı patlatabilir. Egzoz gazları soğutularak 

gerekeli önlem alınabilir. 

5- Taşların sürtünmesi: Tavan kırılmaları sırasında, kuvars taneleri, sürtünme sonucu kıvılcım 

çıkartabilir ve dolayısıyla ayak arkasında tavan boşluklarında toplanmış olan metanı 

patlatabilir. 

6- Metallerin taşa sürtünmesi: Özellikle delici makine uçlarının sıkışarak ısınması önemli bir 

patlatma kaynağıdır. 

7- Metalin metale sürtünmesi: Metallerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan ısı önemli bir 

patlatma kaynağı olup sık rastlanır. Bu nedenle vantilatör kanatları alüminyumdan imal edilir 

ve % 6’dan fazla magnezyum içermez. Madeni direk kırılmaları da kıvılcım üretebilir. Bu 

konuda makine donanımın hareketli metal parçalarına dikkat edilmelidir. 

8- Statik elektrik: Basınçlı hava, pnömatik dolgu vb. sistemler statik elektrik ile 

yüklenebilirler. Bu sistemlerin uç kısımlarından veya kaçak nedeniyle deşarj olabilirler. 

 

Hidrojen Sülfür (H2S) 

Hidrojen sülfür, çürük yumurta kokusunda, renksiz, yanıcı bir gaz olup hava içerisinde %6 

oranında patlayıcı özelliğe sahiptir, ancak bu konsantrasyonda çok nadir bulunur. Suda çok 

kolay ve çabuk çözünür. Çok zehirlidir, göz ve solunum yollarını tahriş eder. En düşük 

oranlarında bile kokusundan saptanabilir. Ancak H2S’li ortamda sürekli olarak kalındığı 

takdirde burunun koku alma duyarlığı azalır. Havadan ağır olup, ocakta taban kısımlarında 

bulunur.  

Hacimce % 0,01’lik konsantrasyonda birkaç saatte az etki görülür. 

% 0,02’lik konsantrasyonda bir saat içinde etki görülür, ciddi tehlike yoktur. 

% 0,05-0,07’de ½ ile 1 saat arasında önemli etki vardır ve zehirlenme olabilir. 

% 0,07-0,1 arasında çok kısa zamanda ölüm olur. 

% 0,1’lik ve üzerindeki konsantrasyonda ani ölüm olur. 

Emniyet sınırı, 8 saatlik süre için % 0,002’dir.  

 

Hidrojen Sülfürün Ocaktaki Kaynakları 

• Organik maddelerin çözünmesi, bu nedenle sulu eski üretim bölgelerine girişte çok dikkatli 

olmak gerekir. 

• Pirit, jips vb.nin su ile ayrışması. 
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• Özellikle kaya tuzu ocaklarında çatlaklarda ve boşluklarda toplanabilir ve buralardan ocak 

içine yayılması çok tehlikeli olur. 

• Kükürtlü gaz çıkartan volkanik kaynaklardan yayılma olabilir. 

• Patlatma işlemlerinde tam olmayan patlatmalar, patlatma kablolarının yanması ve kömür  

damarlarındaki yanmalar. 

• Nadiren de olsa metanla birlikte yayıldığı görülmüştür. 

 

Suda çok kolay ve çabuk çözünme özelliği nedeniyle su birikintilerinin bulunduğu ocaklarda 

çok dikkatli olunması gerekir. Su birikintilerinin çevresinde gaz kokusu çıktığında tehlikeli 

durumlar oluşabilir. Su birikintisine düşen bir taş veya cevher parçası veya bir direk H2S’in 

bol miktarda açığa çıkmasına ve ölümlere neden olabilir. Bu nedenle durgun su 

birikintilerinin oluşumuna izin verilmemelidir. H2S oluştuğu bölgeden bol ve temiz hava ile 

taşınmalıdır. Oluşumun sürekli olduğu yerlerde su spreyi ile çöktürülmelidir. 

 

Kükürtdioksit (SO2) 

Renksiz, keskin ve özel kokulu bir gazdır. Havadan ağır, yanmaz, kuvvetli kükürt kokulu, 

tahriş edici ve boğucudur. Ocakta taban kısımlarında bulunur. Sülfürlü maddelerin 

yanmasından meydana gelen bu gaz gözleri, burnu, nefes borularını ve akciğerleri tahriş eder. 

Çok düşük konsantrasyonlarda (%0,002) bile hissedilir ve %0,05 konsantrasyonda çok kısa 

sürede ölüme neden olur. Ocakta izin verilen sınırı %0,0007’dir. Sülfürlü cevherlerin veya 

yantaşların bulunduğu ocaklarda ocak yangınları ve patlamalar sonucu oluşur. Bu nedenle 

özellikle pirit ocaklarında tehlike oluşturur. Patlatmalar sonucu pirit tozu oluşur ve bu toz 

yanabilir ve patlayabilir. Bu sırada H2S ve SO oluşur. Pirit tozunun büyük yoğunluğu 

nedeniyle, oluşan bir patlama, kazı aynasından uzaklara ulaşamaz ancak yine de tehlikelidir. 2 

 

Korunma 

Yukarıda belirtildiği gibi bir patlamanın oluşmaması için pirit ocaklarında patlatma yapılan 

kazı aynasında alınması gereken önlemler: 

• Etkin bir havalandırma, 

• Patlatma yapılmadan önce arın ve yantaşların su spreyi ile ıslatılması, 

• Patlama deliklerinin ıslak kil ile iyice sıkılanması, 

• Patlatma işlemlerinin vardiya sonuna kaydırılması, 

• Barutçulara gaz maskelerin verilmesi. 
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14.3.3. Madenlerde Biyolojik Tehlikeler 

Madenler çoğunlukla yerleşim yerlerinden uzak zor doğa koşullarının hâkim olduğu yerlerde 

bulunduğundan, fiziksel, kimyasal ve ergonomik tehlikeler kadar yaygın olmasa da biyolojik 

tehlikeler de içermektedir. Biyolojik tehlikeler arasında madenin bulunduğu coğrafi konuma 

ve iklim şartlarına bağlı olarak; 

 

▪ Tropikal hastalıklar, 

▪ Sıtma, 

▪ Dang humması, 

▪ Spiroket hastalığı, 

▪ Helmintiyazis (solucan enfeksiyonu), 

▪ Ankilostomiasis (kancalı solucan hastalığı), 

▪ Necatoriasis (bağırsak enfeksiyonu) 

▪ Leishmanyoz (şark çıbanı) 

 

sayılabilir. Bu meslek hastalıklarının, yükümlülük gerektiren, maluliyete neden olabilen, 

tekrarlanabilen, tazminat gerektiren ve bildirimi zorunlu meslek hastalıklarından olması 

nedeni ile tehlikenin önlenmesi ve hastalık riskinin bertaraf edilmesi büyük öneme sahiptir. 

 

14.3.4. Madenlerde Ergonomik Tehlikeler 

Ergonomi insanın, fiziksel ve psikolojik özelliklerine bağlı olarak, makine ve çevre ile olan 

uyumunu doğal ve teknik olarak araştıran bir disiplindir. Yunanca'da Ergo iş, nomos ise yasa 

anlamına gelmektedir.  

 

Ergonominin amaçları arasında: 

▪ İş verimini arttırmak, 

▪ Daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak, 

▪ Çalışanların fiziksel kapasitelerine, güçlerine ve karakterlerine uygun çalışma ortamı 

sağlamak, ve 

▪ Çalışanların güvenle ve rahatlıkla kullanabileceği araçlar, ekipman, makine veya 

sistem tasarlamak 

 

sayılabilir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fizik
https://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
https://tr.wikipedia.org/wiki/Makine
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evre
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Teknik
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Kamyon ekskavatör operatörlerinin makine kullanımı sırasında tekrarlayan eylemleri içeren 

işleri, elle taşıma, ekran ekipmanı kullanımı maden işletmelerinde yaygınlıkla görülen 

ergonomik tehlikelerdendir. 

 

Ergonomi gözetilerek yaratılan işyeri ortamlarında daha güvenli ve sağlıklı işyeri koşulları, iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi, hastalığa bağlı iş günü kayıplarının en 

aza indirilmesi ve dolayısıyla üretimin artırılması, iş stresinin azaltılması ve çalışma veriminin 

artırılması başarılacaktır.  

 

Ağır ve tehlikeli işlerin birçoğunda olduğu gibi madencilikte de elle taşıma işleri kas-iskelet 

sistemi hastalıklarının en önemli nedenidir. Yer altı madenleri gibi dar ve çalışma alanı kısıtlı 

olan yerlerde uygun taşıma ekipmanlarının kullanılması genellikle mümkün değildir. Bu 

nedenle ekipmanlar, cihazlar ve kullanılan araçların, tek kişinin taşımasına olanak sağlayacak 

şekilde tasarlanması gerekmektedir. Ayrıca giriş ve geçitler olduğundan dar, malzemenin 

tutacak yeri olmaması, kaldırma işinin sık yapıldığı durumlarda ağırlıklar uygun şekilde 

azaltılmalıdır. 

 

14.3.5. Madenlerde Psikososyal Tehlikeler 

Madencilik en zor mesleklerden biri olması ve çalışma koşullarının ağırlığı nedeni ile 

bünyesinde pek çok psikososyal tehlikeyi de barındırmaktadır. Psikososyal tehlike, iş 

tasarımının, örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel 

koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıması olarak 

tanımlanmaktadır. İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel 

aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle işçinin işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal 

desteği yetersiz olduğunda iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak 

sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur. Levi (1984) işin sağlığı 

etkileyebilecek psikososyal özelliklerini dört başlıkta sınıflandırmıştır:  

 

1. Nicel yük,  

2. Nitel yük,  

3. İş üzerinde denetim eksikliği,  

4. Sosyal destek eksikliği, 
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Bunlar işçinin işini stresli olarak algılamasını belirleyen unsurlardır. Bu başlıklar için on alt 

başlık tanımlanmıştır. Bu başlıklar genel olarak işin yapıldığı koşullar ve çevre ile işin içeriği 

başlığı altında yeniden sınıflandırılabilir. Vardiyalı çalışma, özellikle de gece çalışması 

sirkadyen ritmi ve uyku düzenini bozarak sağlığı etkiler. Gece çalışması uyku bozuklukları, 

sindirim sistemi bozuklukları ve genel yorgunluk haliyle ilişkilendirilir. 

 

Maden işyerlerinde rastlanabilecek psikososyal tehlikeler: 

 

▪ iş güvencesinin olmayışı, 

▪ uzun çalışma saatleri, 

▪ yorucu çalışma koşulları, 

▪ üretim temposu, 

▪ yönetim baskısı, 

▪ düşük maaşlar, 

▪ iş kazaları sonrası yaşanan travma sonrası stres bozuklukları, 

▪ iletişim bozuklukları, 

▪ ailevi sorunların işe taşınması, 

▪ ast-üst ilişkileri 

 

olarak sıralanabilir. 

 

14.4. MADEN İŞYERLERİNDE RİSK YÖNETİMİ 

İşyerlerinde mevcut ya da olası tehlikelerden doğacak riskleri ve iş kazalarından ve/veya 

meslek hastalıklarından doğacak can kayıplarını, yaralanmaları, iş göremezlikleri en aza 

indirmek için her iş yerinde risk yönetimi yapılmalıdır. İşverenin çalışma ortamının ve 

çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve 

güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması yasal bir yükümlülüktür. 

Risk yönetimi tehlikelerle, bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesinde ve 

bu kontrol önlemlerinin etkili ve yeni tehlikelere yol açmamasını sağlamak için gerekli olan 

yapısal sistemi oluşturmaktadır. Risk yönetiminin amaçları kayıplardan önce ve kayıplardan 

sonra olmak üzere iki grupta incelenebilir. Kayıplardan önce maliyetleri en aza indirmek, 

olası kayıplarla ilgili endişeleri en aza indirmek, yasal mevzuat yükümlülüklerini ve 

organizasyonel kuralları yerine getirmek, sosyal ve etik yükümlülükleri yerine getirmektir. 

Risk yönetiminin kayıp sonrası amaçları için ise üretim faaliyetlerinin devamını sağlamak, 
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işletmenin faaliyetlerine devam edebilmesi, sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak 

sayılabilir.  

 

Risk yönetimi 3 aşamadan oluşmaktadır: Bunlar sırasıyla: 

1. Tehlikelerin belirlenmesi, 

2. Risk değerlendirme, ve 

3. Riskin kontrol altına alınması. 

 

14.4.1. Tehlikelerin Belirlenmesi 

Tehlikeler belirlenmesi sırasında maden işletmesinde meydana gelebilecek her tür tehlike, 

tehlikenin türü, ciddiyeti, olası güvensiz davranışlar ve güvensiz koşullar belirlenmelidir. Bu 

aşamada tecrübe büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çalışanların şikâyetleri ve ramak kala 

olayların kayıtları da incelenmelidir. Ramak kala olay, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 

Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde, işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da iş 

ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay olarak 

tanımlanmıştır. Bu nedenle kayıt altına alınması çok önemlidir. Etkin bir risk değerlendirmesi 

için kazalar ve meslek hastalıkları kadar ramak kala olayların da kayıt altına alınması işveren 

tarafından sağlanmalıdır. Bir işyerinde ramak kala olay meydana geldiğinde risk 

değerlendirmesi yenilenmelidir. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Tehlikelerin Tanımlanması 

başlıklı 8. Madde’sine göre tehlikeler tanımlanırken aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır: 

 

a) İşyeri bina ve eklentileri, 

b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler, 

c) Üretim süreç ve teknikleri, 

ç) İş ekipmanları, 

d) Kullanılan maddeler, 

e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler, 

f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar, 

g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri, 

ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri, 

h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları, 
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ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar 

ile kadın çalışanların durumu, 

i) İşyerinin teftiş sonuçları, 

j) Meslek hastalığı kayıtları, 

k) İş kazası kayıtları, 

l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya 

da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar, 

m) Ramak kala olay kayıtları, 

n) Malzeme güvenlik bilgi formları, 

o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları, 

ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları, 

p) Acil durum planları, 

r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde 

hazırlanması gereken dokümanlar. 

 

14.4.2. Risk Değerlendirme 

Risk değerlendirmesi tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi yani sonuçlarının 

olasılık ve şiddetinin tahmin edilmesi ve riskin kabul edilebilir bir düzeyde olup olmadığının 

tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Kabul edilebilir risk yasal yükümlülüklere ve işyerinin 

önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir. Risk 

değerlendirmesinde kullanılan metotlar kantitatif ve kalitatif olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Kantitatif risk değerlendirmesinde risk analitik yöntemlerle hesaplamalarla 

bulunurken, kalitatif risk değerlendirmesinde tehlikenin olma ihtimali ve gerçekleşmesi 

durumunda ortaya çıkacak olası zararın şiddeti kalitatif yaklaşımlarla belirlenir. Risk 

değerlendirmesi yönetim kadrosundan çalışanlara kadar her kademede herkesin birlikte 

çalışması gereken bir iştir. Risk değerlendirilmesinde kullanılabilecek pek çok metot vardır. 

Yaygın olarak kullanılan kalitatif ve kantitatif iş sağlığı ve güvenliğinde risk değerlendirme 

metotları aşağıda sıralanmıştır: 

 

▪ L tipi matris analizi 

▪ X tipi matris analizi 

▪ Fine-Kinley metodu 

▪ Hata Türleri ve Etki Analizi (Failure Mode and Effect Analysis-FMEA) 
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▪ Hata Ağacı Analizi (Failure Tree Analysis-FTA) 

▪ Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis-ETA) 

▪ Tehlike ve İşletebilme Analizi (Hazard and Operability Study-HAZOP) 

▪ Neden-Sonuç Analizi (Cause and Effect Analysis-Fishbone Diagram) 

▪ Olursa Ne Olur? (What If Analysis) 

▪ Ön Tehlike Analizi (Pre Hazard Analysis) 

▪ İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis-JSA) 

 

Bir işletmede risk değerlendirme yöntemlerinin seçim aşaması en önemli aşamadır. Risk 

haritasının oluşturulması ve başlangıç tehlike analizi yapılırken hangi kalitatif ve kantitatif 

yöntemlerin seçileceğine, işletmenin kendi ihtiyaçlarına, yapısına, tehlikelerinin büyüklüğüne 

göre bu konuda uzman kişi tarafından karar verilmelidir. Tehlikeleri çok küçük olan küçük 

kuruluşları karmaşık ve zor tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol 

uygulamalarına zorlamak başarı oranını düşürecektir. Risk değerlendirme yöntemi seçildikten 

sonra risk değerlendirmesi yapılır, elde edilen risk seviyelerinin kabul edilebilir düzeyin 

üzerinde olup olmadığına kabul edilebilir düzeyin altında değil ise bu seviyeye indirmek için 

neler yapılması gerektiği saptanır. Tamamlanan risk değerlendirmesi sonuçları rapor haline 

getirilerek kayıt altına alınır. Risk değerlendirme raporunda, aşağıdaki hususlar yer almalıdır: 

 

▪ Yapılan işin tanımlanması, 

▪ Mevcut riskler, 

▪ Risklerden etkilenen çalışanların listesi, 

▪ Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti, 

▪ Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı, 

▪ Risk değerlendirmesinin sonuçları (risk düzeyleri), 

▪ Alınması gerekli kontrol önlemleri. 

 

İş yerindeki tehlike düzeyine göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla 

en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2012). 

 

14.4.3. Riskin Kontrol Altına Alınması 

Risk yönetiminin üçüncü aşaması, risk değerlendirmesi tespit edilen risklerin kontrol altına 

alınmasıdır. Risk kontrol yöntemleri ile kabul edilebilir düzeyin üzerinde olan riskler, kabul 

edilebilir düzeye indirgenirken, kabul edilebilir düzeyde bulunan riskler tamamen elimine 
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edilir. Riskin kontrol altına alınması riskin iki ana bileşenini teşkil eden tehlikenin ve/veya 

maruziyetin kontrol altına alınması ile başarılabilir. Bu aşamada izlenmesi gereken yöntemler 

6. bölümde sunulmuştur. 

 

14.5. MADEN İŞ YERLERİNDE TEHLİKE KONTROL METODLARI 

Maden işyerlerinde genel olarak tehlike kontrolü ve sağlık ve güvenlik risklerinin en aza 

indirilmesi için yapılması gerekenler sırasıyla aşağıda verilmiştir. 

 

1. Tehlikeyi kaynağında yok etmek 

2. İşlemi ya da ürünü tehlikeyi bertaraf edecek şekilde ikame etmek 

3. Mühendislik önlemleri 

4. İdari önemleri 

5. Davranışlar 

6. Kişisel koruyucu donanım 

7. Eğitim 

8. Sağlık gözetimi 

 

Bu metotların hiyerarşik sıralaması Şekil 3’de verilmiştir. Buna göre tehlikeyi kaynağında 

yok etmekten kişisel koruyucu donanıma doğru metotların etkinliği ve sürdürülebilirliği 

azalırken, gerekli olan denetim ve katılım yoğunluğu artmaktadır. 
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Şekil 14.3. Tehlike kontrol metotlarında hiyerarşik sıralama (Quality Systems Toolbox (URL 

2, 2016)’dan uyarlanmıştır.) 

 

İşyerlerinde tehlikeleri kontrol etmenin ilk aşaması tehlikeyi kaynağında yok etmek ya da 

tehlikeyi ortaya çıkmadan önlemeye çalışmaktır. Eğer tehlike yerinde yok edilemiyorsa ikinci 

aşamada işlemi ya da ürünü daha az tehlikeli bir alternatif ile tehlikeyi bertaraf edecek şekilde 

ikame etmek gelmelidir. Bu iki aşama ile tehlike kontrol edilemiyorsa, üçüncü aşamada 

tehlike kontrolü mühendislik yöntemleri ile sağlanmaya çalışılmalıdır. Mühendislik 

yöntemleri başlıca dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar tehlikenin çevrelenmesi (enclose), izole 

edilmesi (izolation), tehlikeye sebep olan maddeyi çalışma ortamından uzaklaştırmak ya da 

yönünü değiştirmek (remove and redirect the hazard) ve çalışma ortamının yeniden 

tasarlanması (redesign) yöntemlerinden oluşmaktadır.  Mühendislik yaklaşımlarının tehlikeyi 

kontrol etmekte yetersiz kaldığı durumlarda riski en aza indirebilmek için, maruziyeti 

azaltmak gerekmektedir. Bu da idari kontrol yöntemleri sağlanabilir. Örneğin, çalışanın 

tehlikeye maruz kaldığı süreyi azaltmak için dinlenme aralarını, vardiya saatlerini, çalışma 

sürelerini değiştirmek idari kontrol yöntemleridir. Ayrıca çalışma ortamında gerekli güvenlik 

işaretlerinin, uyarı levhalarının düzenlenmesi de idari kontrol yöntemleri kapsamındadır. 

Tehlike kontrol metotları içerisinde beşinci aşamada çalışanların davranışlarına odaklanarak 

güvensiz davranışları en aza indirmek ve davranış temelli güvenlik kültürünün oluşturulmaya 
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çalışılması gelmektedir. Tehlikeyi altıncı sırada kontrol edebilecek olan metot kişisel 

koruyucu donanımın (KKD) kullanılmasıdır. KKD kullanımı herhangi bir iş yerinde iş 

güvenliği risklerinin en aza indirilmesi için tehlikenin kontrol edilmesi için kullanılan 

metotlar içerisinde altıncı sıradadır. İş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca KKD ile 

sağlanabileceği inancı değiştirilmelidir. Yukarıda bahsedilen tehlike kontrol yöntemlerine ek 

olarak çalışanların eğitimi ve periyodik sağlık gözetimi de etkin bir iş sağlığı ve güvenliği 

yönetimi sistemi için vazgeçilmez unsurlardır. 

 

14.6. SONUÇLAR 

Temel olarak ülkemizde güvenlik kültürünün henüz yerleşmemiş olmasına ve buna ek olarak 

madenciliğin tehlikeli bir iş kolu olmasına bağlı olarak ülkemizde maden işletmelerinde iş 

sağlığı ve güvenliği ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların çözümü için reaktif 

yaklaşımlar yerine önleyici ve proaktif yaklaşımların benimsenmesi ve kısa sürede hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. Aksi halde ölümlü ve yaralanmalı iş kazaları devam edecek ve bu 

kazalar çalışanlar ve onların yakınları, işverenler, maden sektörü ve genel olarak topluma 

büyük kayıplar yaşatmaya devam edecektir.  

 

Bu bölümde maden işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiler sunulmuştur. 

Bölümün ilk kısmını takiben ikinci kısmında risk ve tehlikenin tanımları veriliştir. Üçüncü 

bölümde maden işyerlerinde karşılaşılabilecek tehlikeler gruplandırılarak anlatılmıştır. Ayrıca 

mevcut mevzuatla ilişkilendirilmiş maruziyet sınır değerleri de verilmiştir. Dördüncü 

bölümde maden işyerlerinde risk yönetimi özetlenmiş farklı risk değerlendirme metotlarına 

değinilmiştir. Beşinci bölümde olası risklerin kontrol edilmesi için kullanılabilecek kontrol 

metotları hiyerarşik sıra ile sunulmuş ve kısaca tanımlanmıştır. 

 

KAYNAKLAR 

Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (2013). Resmi 

Gazete Sayı: 28721, Tarih: 29 Temmuz 2013, http://www.resmigazete.gov.tr, Erişim tarihi: 

20.11.2015. 

Çalışanların Titreşimle ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (2013). Resmi 

Gazete Sayı: 28743, Tarih: 29 Ağustos 2013, http://www.resmigazete.gov.tr, Erişim tarihi: 

20.11.2015. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.resmigazete.gov.tr/


Temel Madencilik Bilgileri 

1056 
 

Güyagüler T., Karakaş, A. ve Güngör, A. (2005). Occupational health and safety in mining 

industry, ODTÜ Basım İşliği, Ankara. 

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (2012). Resmi Gazete Sayı: 28512, Tarih: 29 Aralık 

2012, http://www.resmigazete.gov.tr, Erişim tarihi: 20.11.2015. 

Kürkçü, E. A., Çakar, İ. ve Zeyrek, S. İşyerlerinde Aydınlatma. 

http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG1-isyerinde_aydinlatma.pdf Erişim tarihi: 

01.02.2016. 

Levi, L. (1984). Stress in industry: Causes, effects, and prevention, International Labor 

Office, Geneva alıntı van Stolk, C., Staetsky, L., Hassan, E. ve Kim, C. W. (2012) 

Management of Psychosocial Risks at Work European Agency for Safety and Health at Work, 

Luxemburg. 

Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (2013). Resmi Gazete Sayı: 28770, 

Tarih: 19 Eylül 2013, http://www.resmigazete.gov.tr, Erişim tarihi: 20.11.2015. 

Maurya, T., Karena, K., Vardhan, H., Aruna, M., Raj, M. G. (2015). Potential Sources of Heat 

in Underground Mines-A Review. Global Challenges, policy Framework and Sustainable 

Developnent for Mining of Mineral and Fossil Energy Resources (GCPF2015), Procedia 

Earth and Planetary Science 11 (2015) sayfa 463 – 468. 

Mutlu, B., Şen, O. ve Toros, H. (2003). Ultraviole radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri, 

III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 19-21 Mart, İTÜ, İstanbul, ISBN. 975-561-236-X. 

TS EN 12464 no’lu Işık ve Işıklandırma-İş Mahallerinin Aydınlatılması. Bölüm 1: Kapalı 

Alandaki İş Mahalleri Satndartı. 

URL 1 , Subsurface fires and explosions, http://www.minewiki.org , Erişim tarihi: 

15.12.2015. 

URL 2, http://www.qualitysystems.com, Erişim tarihi: 25.12.2015. 

Wintrobe, M. Ve Thorn G. (1976). Harrison’s Principles of Internal Medicine. Menteş 

Kitabevi, p. 385. 

http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/IG1-isyerinde_aydinlatma.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/
http://www.qualitysystems.com/



	2.1.Kaya Saplamaları
	Askıya alma etkisi ile bir formasyonu üzerindeki formasyona veya bloklar halinde bulunan kaya kütlesini sağlam kayaya bağlayarak duraysızlıklar önlenebilmektedir (Şekil 2.3a). Askıya almak için sağlam kaya kütlesi derinde bulunuyor ise tabakalı kaya k...
	Sık çatlaklı kaya kütlelerinde kaya saplamaları kullanılarak süreksizliklerin sürtünme ile yük taşıma kapasitelerinin artırılması neticesinde kilitleme etkisi sağlanabilmektedir (Şekil 2.3c). Kilitlenemeyen bloklardan birinin duraysızlığı ile gevşeme ...

	2.1.3. Kaya saplamalarının ankraj mekanizmaları
	2.1.4. Kaya saplaması türleri
	Li, C.C., Stjern, G., Myrvang, A., 2014. A review on the performance of conventional and energy-absorbing rockbolts, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 6, 315-327
	64. Strobbia C. “Seismic Character of Love Waves”, Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, Annual Conf. of the Italian Group for Solid Earth Geoph. No:22, 2005.

	4.1. GİRİŞ
	4.1.1. Genel
	4.1.2. Tarihçe
	4.1.3. Ocak Planlama
	4.1.4. Makine Seçimi Üzerinde Etkin Faktörler

	4.2. DELİCİLER
	4.2.1. Genel
	4.2.2. Delik Delme Yöntemleri
	4.2.2.1. Darbeli delik delme
	4.2.2.2. Döner delik delme
	4.2.2.3. Döner-darbeli delik delme
	4.2.3.1. Darbeli delik delme makineleri
	4.2.3.2. Dönerek delik delen makineler
	4.2.3.3. Döner – Darbeli Delik Delme Makinaları

	4.2.4. Delik Delme Makinelerinin Karşılaştırılması
	4.2.4.1. Hidrolik Ve Pnömatik Tepeden Darbeli Delicilerin Karşılaştırılması
	4.2.4.2. Delik Dibinden (DTH) Ve Hidrolik Tepeden Darbeli Delicilerin Karşılaştırılması
	4.2.4.3. Darbeli deliciler ile döner delicilerin karşılaştırılması

	4.2.5. Delici Makine Seçimi

	4.3. ÇEKMEKEPÇELER
	4.3.1. Genel
	4.3.2. Temel Çalışma Uygulaması
	4.3.3. Genel Özellikler
	4.3.4. Çalışma
	4.3.5. Tasarım Özellikleri
	4.3.6. Seçim Ölçütleri
	4.3.8. Çekmekepçe Otomasyon Çalışmaları
	4.3.9. Bilgisayar Destekli Çekmekepçe Döngü Analizi Sistemleri

	4.4. DÖNER KEPÇELİ EKSKAVATÖRLER
	4.4.1. Genel
	4.4.2. Temel Çalışma
	4.4.3. Tasarım Özellikleri
	4.4.4. Uygulama
	4.4.5. Seçim Ölçütleri

	4.5. ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖRLER
	4.5.1. Genel
	4.5.2. Genel Özellikler
	4.5.3. Uygulama
	4.5.4. Tasarım Özellikleri
	4.5.5. Seçim Ölçütleri

	4.6. HİDROLİK EKSKAVATÖRLER
	4.6.1. Genel
	4.6.2. Temel İşlemler
	4.6.3. Genel Özellikler
	4.6.4. Uygulama
	4.6.5. Tasarım Özellikleri
	3.6.6. Seçim Ölçütleri

	4.7. KAMYONLAR
	4.7.1. Genel
	4.7.2. Maden Kamyonları ile Taşıma
	4.7.3. Seçim Ölçütleri

	4.8. YÜKLEYİCİLER
	4.8.1. Genel
	4.8.2. Temel İşlemler
	4.8.3. Kullanım Alanları
	4.8.4. Genel Özellikler
	4.8.5. Kullanım Uygulamaları
	4.8.6. Tasarım Özellikleri

	4.9. SKREYPERLER
	4.9.1. Giriş
	4.9.2. Skreyper Türleri
	4.9.2.1. Paletli Traktör Tarafından Çekilen Skreyperler
	4.9.2.2. Geleneksel Tek Motorlu Skreyperler
	4.9.2.3. Geleneksel Çift Motorlu Skreyperler
	4.9.2.4. Kendinden Yüklemeli Skreyperler

	4.9.3. Skreyper Tasarımı
	4.9.4. Skreyper Çevrim Süresi ve Üretim Hesaplamalarına Yönelik Bilgiler
	4.9.4.1. İtilerek Yüklenen Skreyperler
	4.9.4.2. Kendinden Yüklemeli Skreyperler
	4.9.4.3. Motorlu skreyper çevrim süresi
	4.9.4.4. İtici çevrim süresi


	4.10. DOZERLER
	4.10.1. Giriş
	4.10.2. Temel Makine Çalışması
	4.10.3. Uygulama
	4.10.4. Genel Özellikler
	4.10.5. İşletme Uygulamaları
	4.10.6. Tasarım Özellikleri
	4.10.7. Seçim Ölçütleri

	KAYNAKLAR
	Prof. Dr. Seyfi KULAKSIZ
	(Emekli Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Maden Müh. Bölümü)
	9.1.1. Mermer Ocak İşletmeciliği
	Şekil 9.1. Mermer ocak işletmeciliği sınıflamaları
	Şekil 9.2’de açık ocak mermer işletmeciliğinde işletme yöntemlerinin isminin belirlenmesine tmel teşkil eden topoğrafik yapıda kullanılan bazı terimler gösterilmiştir.
	Şekil 9.2. Topografik yapıda kullanılan terimler (Aladağ) (Bayarı, 1991)
	9.1.2. Açık Ocak Mermer İşletmeciliği
	Şekil 9.3. Açık ocak mermer ocakçılığı çeşitleri
	Şekil 9.4. Yamaç tipi bir taş ocağının üretim sonucu ova tipine dönüşmesi
	Şekil 9.6. Çok kademeli bir mermer ocağı (Sicilya, İtalya) (Kulaksız, 2005)
	9.1.2.1. Ova Tipi Açık Ocak Mermer İşletme Yöntemleri
	Şekil 9.7. Ova tipi mermer yataklarına şematik örnekler
	Şekil 9.8. Tepe (a) ve yamaç (b) tipi mermer yataklarına şematik örnekler
	9.1.2.3. Tepe/Doruk Tipi Açık Ocak Mermer İşletme Yöntemleri
	9.1.3. Açık Ocak İşletme Tasarımında Etken Faktörler
	Açık ocak mermer ocak işletmeciliğinin dezavantajları ise;
	Bir mermer ocağı üretim planlaması tasarımında etken faktörler Çizelge 9.1’de verilmiştir.
	Çizelge 9.1. Mermer ocağı üretim planlaması tasarımında etken faktörler
	9.1.4. Açık Ocak Mermer İşletme Evreleri
	A- Üretim Öncesi Hazırlık – Kanal Açma (Yarma-Oluk)
	Şekil 9.9. Mermer ocak işletmeciliğinde ana kütleden blok kesimi (Yılmazkaya, 2013)
	Şekil 9.10. Mermer ocakçılığında kullanılacak makina ve teçhizatlar
	9.1.5. Yeraltı Mermer Maden İşletmeciliği
	Şekil 9.11. İtalya’daki yeraltı mermer ocak işletmeciliği uygulamaları (a) ve Urfa-Harran’da bulunan ülkemizdeki en eski yer altı ocağından görüntüler (b)
	9.1.6. Mermer İşletmeciliğinde Yöntem ve Teknik
	Şekil 9.12. Mermer blok kesim/üretiminde kullanılan yöntem ve teknikler
	9.1.7. Delik Delme Yöntemiyle Blok Kesim/Üretimi ve Teknolojisi
	Delme Teknolojisinin Avantajları:
	Delme Teknolojisinin Dezavantajları:
	Blok kesimlerinin teknolojilere göre uygulamaları ise altbaşlıklar halinde aşağıda verilmiştir.
	Bu makinaların avantajları ise,
	Patlayıcı Maddelerin Özellikleri
	Şekil 9.16. Patlatma işleminde kullanılan terimleri gösteren şematik görünüm
	Bu üretim yönteminde
	Şekil 9.18. Ön kesme yöntemiyle blok üretimi şematik görünümü
	Şekil 9.19. Airdek yöntemiyle blok üretimi
	Çizelge 9.2. Yöntemin avantajları ve dezavantajları
	Şekil 9.20. Delik delme ve genleşen kimyasal-çimentolar ile blok üretimi uygulaması
	9.1.8. Çelik Telli Kesme Teknolojisi
	Şekil 9.21. Helezonik tel ile üretimde kullanılan makara düzeneği
	Çizelge 9.3. Helezonik çelik tel ile üretimdeki etken parametreler ve özellikleri
	9.1.9. Elmas Telli Blok Kesme Teknolojisi
	Şekil 9.23. Elmas telli kesme yönteminin ocaktaki uygulaması
	Şekil 9.24. Yarma ve kanal/cep açılarak ikinci ve üçüncü serbest yüzeylerin oluşturulması
	Şekil 9.25. Elmas telli kesme yöntemi ile blok üretiminin safhalarının şematik gösterimi
	Deliklerin Delinmesi
	Elmas Boncuklu Telin Kesime Alınması:
	Mermer Kütlesinin Kesimi:
	Şekil 9.27. Elmas telli kesme makinasıyla farklı yön ve açılarda mermer bloğunun kesimi
	Hidrolik Kriko
	I-Büyük krikoyu yerleştirmek için gerekli boşluğu açan küçük hidrolik kriko
	Hava ve hidrolik metal yastıklar
	Şekil 9.30. Kesilen kütleyi ana kayaçtan ayıran hava yastığı
	Şekil 9.32. Elmas telli kesme makinası ve makinayı oluşturan parçalar
	Şekil 9.33. Elmas boncuklu telin dizilimi ve parçaları
	Şekil 9.34. Plastik malzeme ile boncuk arasında boşluk oluşumu
	Şekil 9.35. Çelik tel bağlantı elemanları ve tipleri
	Şekil 9.36. Hidrolik baskı pompası, baskı makası ve kesim makası
	Şekil 9.37. Elmas tozu ve elmas taneciğinin boncuk üzerinde görüntüsü
	Şekil 9.38. Elektrolitik kaplamalı elmas boncuk
	Şekil 9.39. Sinterize elmas boncuk
	Şekil 9.40. Sinterize elmas boncukların tipik kesit görünümü
	Çizelge 9.5. Elmas boncuk tiplerinin kesme hızı ve ömürlerinin karşılaştırılması (Hawkins vd., 1990)
	Elmas boncukların dizilmesi ve kullanıma hazırlanması:
	Yaylı Dizim: Ülkemizde en yaygın kullanılan dizim şeklidir.
	Şekil 9.41. Farklı amaçlar için kullanılan elmas boncuklu teller
	Elmas telin kesim verimliliğini etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir;
	Çizelge 9.6. Ocakta üretimde kullanılan elmas telli kesmedeki mevcut işlemler ve
	Telin sulanması ile ilgili hususlar:
	9.1.10. Zincirli/Bantlı Kollu Kesiciler
	Şekil 9.42. Mermer ocaklarında kullanılan zincirli kollu kesici
	Şekil 9.43. Mekanik kazı ve kesme makinalarında kullanılan keski türleri
	Mermer Blok Üretiminde Kollu Kesici Uygulamaları
	Açık Ocaklarda;
	Keskilerin (soketlerin) aşınması ise;
	Yeraltı Ocaklarında;
	Şekil 9.44. Zincirli kollu kesicilerin galeride kullanımı
	Şekil 9.45. Düşey kesim yapabilen bir kollu zincirli kollu kesici makina
	Çizelge 9.8. Zincirli kollu kesicinin sağladığı başlıca avantaj ve dezavantajlar
	Şekil 9.46. Doğal taş ocaklarında kullanılan bantlı kesici
	Şekil 9.48. Bir yeraltı taş ocağında elmas bantlı kesici ile blok kesimi
	9.1.11. Alev ve Su Demeti ile Kesim/Üretim Teknolojisi
	Çizelge 9.10. Elmas telli kesme ile zincirli/bantlı kollu kesme yöntemlerinin karşılaştırılması
	Şekil 9.49. Alev demeti uygulamasının şematik görünümü
	Şekil 9.50. Ocakta alev demeti uygulamasının görünümleri (a, b)
	Şekil 9.51. Elmas boncuklu tel ile alev demeti kesme sisteminin birlikte kullanılışı
	Şekil 9.52. Aşındırıcılı su demeti kesme sisteminin genel görünümü
	Çizelge 9.11. Su demeti teknolojisinin avantaj ve dezavantajları
	Şekil 9.54. Su demeti ile üretim yapılan bir granit/sert taş ocağının genel görünümü
	Çizelge 9.12. Farklı makina ve malzemelerle elde edilen verimlilik kayıtları [Ciccu, 2000
	Çizelge 9.13. Alev ve su demeti kesme sistemlerinin maliyet karşılaştırması
	Çizelge 9.14. Granit ocaklarında kullanılan teknolojilerin verimlilik karşılaştırması (Primavori, 2002)
	9.1.12. Mermer Bloklarının Sayalanması
	Şekil 9.56. Mermer ocaklarında yaygın olarak kullanılan blok sayalama yöntemleri
	Şekil 9.57. Sabit delik delme makinasıyla sayalama
	Şekil 9.58. Zincirli kollu kesici ile sayalama
	Şekil 9.59. Blok sayalamada kullanılan elmas telli kesme makinaları
	Şekil 9.60. Mermer ocaklarında kullanılan raylı sayalama makinası
	Şekil 9.63. Üst ve alt telde dönüş yönünün kontrolü
	Elmas tek telli kesicilerde kesilecek blok boyutları
	9.1.13. Mermer Ocak İşletmeciliğinde Yükleme ve Nakliyat
	Şekil 9.64. Üretilen blokların yükleme ve taşınmasında kullanılan makina ve teçhizatlar
	Şekil 9.65. Genel bir kepçeli yükleyici-taşıyıcı görünümü
	Şekil 9.66. Kepçeli yükleyicilerde mafsal hareketli eklem
	Şekil 9.67. Yükleyici parçaları
	Şekil 9.68. Dozer
	Şekil 9.69. Dizel hidrolik ters kepçeli yükleyici
	Vinçler değişik şekilde sınıflandırılabilirler.
	Şekil 9.71. Raylı köprü vincin genel görünümü
	Şekil 9.72. Değişik kule-radyal kollu vinçler
	KAYNAKLAR
	Bekişoğlu, K.A., 1959, Maden İşletmeciliği, Cilt I, II, III, Etibank.
	Daniel, P., 1993, Slate Without Waste, Industrial Diamond Review, April, pp. 200-203.
	Hallez, C.P., 1992, Sawing Marble with Diamond Wire, Diamonds in Industry, pp. 24-27.
	Hartman, H.L., 1987, Introductory Mining Engineering, John Wiley & Sons, NewYork, 683 p.
	Kulaksız, S., 2006, Antalya-Finike civarı antik şehir gezi fotoğrafları (özel koleksiyon)
	Onargan, T. ve Köse, H., 1997, Mermer, D.E.Ü. Müh. Fak. Yayınları, İzmir, 209 s.
	Powell, F., 1991, Design Guidelines for Picks, Colliery Guardian, 239, 5, pp. 139-141.
	Primavori, P., 2004, Marmomacchine Directory 2004, Associazione Italiana Marmomacchine
	11.2.2. Deniz Sismiği Ölçümleri
	11.2.3. Numune Alma
	Karakterize etme:
	11.3.1. Çevresel Tahminler
	11.3.2. Platformlar
	4.3.3. Güç Gereksinimleri
	11.4.1. Çözünmüş Yataklar
	11.4.2. Konsolide Olmamış Yataklar (Unconsolidate Deposits)
	Yüzer tarama gemileri ile yapılan madencilik


	12.3. Tahkimatlı Yöntemler
	13. ŞEV DURAYLILIĞI
	13.1. GENEL BİLGİLER
	13.1.1. Şev Duraylılığı ile İlgili Tanımlamalar
	13.1.2. Şev Duraylılık Analizleri Planlaması
	13.1.3. Kütle Hareketleri
	13.1.4. Şev Yenilme Mekaniği ve Yenilme Türleri
	13.1.4.1. Düşme Türü Yenilmeler
	13.1.4.2. Devrilme Türü Yenilmeler
	13.1.4.3. Kayma Türü Yenilmeler
	13.1.4.3.1. Dairesel kayma
	13.1.4.3.2. Ötelenmeli kayma


	13.1.5. Şev Duraylılık Geometrisi
	13.1.5.1. Mohr-Coulomb Yenilme Ölçütü
	13.1.5.2. Hoek-Brown Yenilme Ölçütü


	13.2. ŞEV DURAYLILIK ANALİZ YÖNTEMLERİ
	13.2.1. Kinematik Analiz
	13.2.2. Grafik Yöntemler
	13.2.2.1. Düzlemsel Kayma için Grafik Yöntemi
	13.2.2.2. Dairesel Kayma için Grafik Yöntemi
	13.2.2.2.1. Dairesel Kayma Diyagramları:


	13.2.3. Limit Denge Analiz Yöntemleri
	13.2.3.1. Düzlemsel Kayma
	13.2.3.2. Dairesel Kayma Yöntemleri
	13.2.3.2.1. İsveç Daire ( = 0o) Yöntemi
	13.2.3.2.2. İsveç Dilim Yöntemi
	13.2.3.2.3. Bishop Yöntemi
	13.2.3.2.4. Fellenius Yöntemi
	13.2.3.2.5. Jumikis Yöntemi
	13.2.3.2.6. Hoek ve Bray Yöntemi
	13.2.3.2.7. Genelleştirilmiş Limit Denge Yöntemi
	13.2.3.2.8. Spencer Yöntemi
	13.2.3.2.9. Morgenstern ve Price Yöntemi
	13.2.3.2.10. Sarma Yöntemi
	13.2.3.2.11. Genelleştirilmiş Janbu Yöntemi


	13.2.4. Kaya Kütle Sınıflama Sistemlerinin Şev Duraylılık Analizlerinde Kullanımı
	13.2.4.1. Şev Kütle Puanlaması (SMR)
	13.2.4.2. Şev Duraylılığı Olasılık Sınıflandırma (SSPC) Sistemi

	13.2.5. Olasılık Yöntemler
	13.2.5.1. Grafik Tekniği Yöntemi
	13.2.5.2. Rosenblueth Nokta Tahmin Yöntemi (RPEM)
	13.2.5.3. Güvenilirlik İndeksi Yöntemi
	13.2.5.4. Monte Carlo Benzeşim Tekniği (MCST)


	13.3. BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMLARI
	13.3.1. Rocscience Paket Programı
	13.3.1.1. Slide
	13.3.1.2. RS2 (Phase2)
	13.3.1.3. Dips
	13.3.1.4. RocTopple
	13.3.1.5. RocPlane
	13.3.1.6. RS3
	13.3.1.7. RocData
	13.3.1.8. RocFall
	13.3.1.9. Swedge

	13.3.2. Geotechnical Software GEO5
	13.3.2.1. Şev Stabilitesi
	13.3.2.2. Kaya Stabilitesi

	13.3.3. ITASCA Consulting Group Yazılımları
	13.3.3.1. FLAC
	13.3.3.2. FLAC/Slope
	13.3.3.3. FLAC3D

	13.3.4. STABL Jeoteknik Yazılım

	13.4. UZMAN SİSTEMLER (YAPAY ZEKA UYGULAMALARI)
	13.4.1. Yapay Sinir Ağları
	13.4.2. Bulanık Mantık
	13.4.3. Genetik Algoritmalar

	13.5. ÖRNEK ÇALIŞMALAR
	13.5.1. Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Hudutlarında Bulunan Kalker Ocağında Oluşan Heyelanlı Bölgenin Basamaklandırma ve Kazı Projesi
	13.5.1.1. Şev Emniyet Katsayılarının Hesaplanmasında Kullanılan Yaklaşımlar
	13.5.1.2. Düzlemsel Kaymada Şev Emniyet Katsayılarının Hesabı
	13.5.1.3. Ocağın Mevcut Durumunun Model I ve Model II’ye Uygulanışı
	13.5.1.4. İlk 3 Basamağa Model I ve Model II’nin Uygulanışı
	13.5.1.5. Dairesel Kaymada Şev Emniyet Katsayılarının Hesabı

	13.5.2. Trabzon İli, Araklı İlçesi, Taşönü Köyü Kalker Ocağındaki Heyelanlı Bölge Şevlerinin İyileştirilmesi ve Duraylılık Projesi
	13.5.2.1. Arazide Yapılan Gözlem ve İncelemeler
	13.5.2.2. Sondaj Verilerinin Değerlendirilmesi
	13.5.2.3. Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri
	13.5.2.4. Jeoteknik Ölçümler
	13.5.2.5. Şev Stabilite Analizleri
	13.5.2.6. Basamaklandırma ve Kazı İşlemi
	13.5.2.7. Ocağın Nihai Durumunun Stabilite Analizi

	13.5.3. Yeni Üretim Sahasındaki Şevlere Yönelik Duraylılık Analizleri
	13.5.4. Proje Kapsamında İncelenen Taşönü Kalker Ocağının Genel Değerlendirmesi

	13.6. KAYNAKLAR

	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa



