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ÖZET. 

Kışlaköy açık işletmesinde toplam yüksekliği bu gün 120 m. gelecekte 160 
m/ye kadar ulaşacak olan şevlerin stabilitesinin sağlanması gerekmektedir. 
Şev geometrisi, şev stabilitesi hesaplamaları yapılarak belirlenmektedir. Şev-
lerdeki deformasyon hareketleri işletmenin haritacıları tarafından ölçülmeli 
ve kontrol edilmektedir. 
Açık işletme teknolojisindeki ilerlemelere paralel olarak, ölçme tekniklerine 
duyulan ihtiyaçta artmaktadır. Açık işletmelerde şev stabilitesi önemli sorun 
olduğu için, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından, otomatik ölçme ve izle-
me yöntemleri bir geliştirme projesi olarak ele alınmaktadır. Elde edilen 
neticeler, şevlerin emin, hızlı ve ekonomik olarak izlenmesini sağladığı gibi 
ayrıca, jeolojik, kaya mekaniği ve işletmecilik parametrelerinin 
yorumlanmasında kullanılan çok amaçlı haritacılık verilende sağlamaktadır. 
GİRİŞ 

Bilindiği gibi açık ocak madenciliğinde, önemli sorunlardan biride; belli bir 
derinliğe inildiğinde şev sisteminin stabilitesidir. 
İşin mühendislik ölçmeleri açısından önemi ise; Şevlerin geometrisi ve jeo-
lojisini göz önüne alarak yapılan ölçümler ve bunlara dayalı bir izleme siste-
mi kurulmasıdır. Bunun neticesinde şevlerdeki hareketelerin miktar ve hızları 
bulunmak suretiyle, şevlerdeki hareketlerin işletmecilere gerekli 
duyarlılıkta verilmesi ile işletmecinin bu hareketlere karşı önlem almasının 
sağlanmasıdır. 1.1. Kullanılan Açık İşletme Metodu 

1.1.1. Continuous mining (Döner kepçeli ekskavatör + bant yolu + dökücü) 
1.1.2. Dragline (Çekme kepçe) 
1.1.3. Conventionel (Klasik kamyon + yükleyici) 
Yukarıdaki sistemlerden hangisi uygulanırsa uygulansın şev sisteminin em-
niyet içinde ayakta tutulması işletme için bir sorundur. İşletmeci ekonomik 
açıdan minimum dekapaj veya örtü tabakasının kaldırılması ile maximum 
kömür veya maddenin çıkarılmasını istemektedir. İşletmede bunu sınırlayan 
tek şey ise şev sistemi olmaktadır. 
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1.2. Şev stabiiitesine etki eden faktörler. 
1.2.1. Şev durma süresi 
1.2.2. Şev formasyonlarının özelliği 
1.2.3. Şev uzunluğu 
1.2.4. Şev yüksekliği 
1.2.5. Şev açısı 
1.2.6. Hidrojeolojik faktörler. 
1.2.1. Şev durma süresi. 

Şev sistemi zamanla ters orantılı olarak stabilizasyonunu koruyamaz ve ha-
keüer başlar. Bunda önemli etkenler yağmur, rüzgar ve depremlerdir. 
1.2.2. Formasyonların özelliği. 

Şevi meydana getiren katmanların özellikleri ile faydalanmanın şev sistemi-
ne göre durumudur. îdeal olan işletmeye başlamadan şev sisteminin geçtiği 
bölgedeki jeolojik yapının en ince detayına kadar araştırılmasıdır. 
Maalesef bir çok işletmede bu yapılmadan işe başlanmakta ve belli bir derin-
liğe inildiğinde fay sistemi nedeniyle şevlerde hareket başlamaktadır. 
Bu işin rehabilitasyonu ise başlangıçtaki etüt işinden, daha çok pahalıya mal 
olmakta veya ocağın tamamen kapanmasına kadar gitmektedir. 
1.2.3. Şev uzunluğu. 

İşletme sistemine göre değişen, serbest kalan şev bölgesidir. Bunun uzunlu-
ğu stabiliteyi etkileyen bir faktördür. 
1.2.4. Şev yüksekliği. 
Şevin alt noktası ile üst noktası arasındaki kot farkıdır. 
1.2.5. Şev açısı. 
Şevin en alt noktasındaki şev altı ile bunun, yüzey seviyesindeki şev üstüne 
olan kot farkının, yatay mesafeye oranıdır. 
1.2.6. Hidrojeolojik faktörler. 

Burada yer altı su seviyesi, akiforlar ve yer altında kalmış hapis suların sta-
biliteye olan yan etkileridir. 
2. Zemin hareket ölçümleri. 

Mühendislik ölçmelerinin, açık ocak mühendisliğinde, barajlarda, büyük en- ' 
düstri yapılarında ve önemli otoyollarda uygulanan özel bir şekildir. 
Biz burada açık ocak madenciliğindeki deformasyon ölçümlerinden bahse-
deceğiz. Bu ölçümlere esas olmak üzere aşağıda belirtilen işlerin yapılması, 
işin sistematiği açısından gereklidir. 
2.1. Yapılacak işler. 
2.1.1. Şebeke tesisi. 
2.1.2. Sabit noktaların tesisi. 
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2.1.3. Obje nokalannm tesisi. 
2.1.4. Deformasyonlann ölçümü. 
2.1.5. Değerlendirme ve yorumlama. 
2.1.1. Şebeke tesisi. 
Tüm şev sistemini içine alan hassas bir nirengi şebekesi tesis edilmeli ve bu 
şebeke belli periyotlarla ölçülmeli, ölçüler dengelenmeli ve şebekeye ait 
konfidenz (güvenirlilik) elipsi değerleri tesbit edilmelidir. 
Jeodezik şebeke teknik imkan ve ölçme aletlerine göre ; 
2.1.1.1. Doğrultu veya açı. 
2.1.1.2. Kenar 
2.1.1.3. Açı - kenar olarak ölçülebilir. 
2.1.2. Sabit noktaların tesisi. 
Nirengi şebekesine bağlı olarak hareket görmeyecek zeminlerde olmak üzere 
sabit noktalar atılmalıdır. Bu noktalar mümkünse nirengi şebekesi gibi den-
gelenmelidir. 
Ayrıca sabit noktalardan, ölçmlcrin daimi kontrolü veya sabit noktanmda ha-
reketi için uzaklara sigorta noktalan atılmalı. 
2.1.3. Obje noktalarının tesbiti. 
Kritik şevlerde obje noktalan tesis edilmelidir., 
Bunlar 15 cm. çapında 1,5 m. boyunda betonlar olabileceği gibi 1,5 m.'lik 
profillerde olabilir. Bu noktalar işletme yönünde devamlı tesis edilecek ve 
arkadan gelen dolgu neticesinde önce atılanlar iptal edilecektir. 
Bu noktalann atılmasında dikkat edilecek hususlar: 

2.1.3.1. Obje nokta sıralan, hareket yönünde dik olmalı. 
2.1.3.2. Noktalar stabilite hesabı yapılacak kesit yönünde olmalı. 
2.1.3.3. Sabit noktalan iyi görmeleri. 
2.1.3.4. Şev kenarlanndan emniyetli bir mesafede olmalıdır. 
2.1.3.5. Mesafeler elektronik mesafe ölçerle ölçüleceğinden tesis üzerinde 
reflektör için yer olmalı. 
2.1.4 Deformasyoîi ölçümü. 
Bilindiği gibi deformasyonlardaki hareket genelde üç şekilde olmaktadır. 
2.3.4.1. Yatay hareket (Kayma) 
2.3.4.2. Düşey hareket (Çökme) 
2.3.4.3. Kombine hareket (Kayma ve çökme) 
Zemin hareket ölçülerindeki ana gaye; Şev sistemindeki hareketin tesbiti, 
belli periyot içindeki hareket miktarının bilinmesi ve buna göre şev sistemi 
çevresindeki insan, tesis veya teçhizatın güvenliğinin sağlanmasıdır 

2.1.4.1. Yatay hareket. 
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Deformasyon ölçümlerinde, önceleri mesafeler için çelik metre ve invartel-
ler kullanılmasına rağmen bu gün için elektronik mesafe ölçerlerdeki hızlı 
gelişme ve yüksek hassasiyet (1-2 mm. incelikte) nedeni ile tamamen elekt-
ronik mesafe ölçerler kullanılmaktadır. Açı veya doğrultu ölçmeleri şebeke 
içinWild T3 vey DKM 3 ile sabit noktalar ise Wild T2 veya DKM 2a ile öl-
çülebilir. 
Yatay hareketler beş şekilde tesbit edilebilir. 
2.1.4.1.1. leodezik ağ. 
2.1.4.1.2. Hassas poligon. 
2.1.4.1.3. Aliyman. 
2.1.4.1.4. Kenar kontrol. 
2.1.4.1.5. Sondajlardaki kaymaların ölçümü. 
Ölçüm yapılacak alan ve bunun ölçü miktanna göre bu yöntemlerdenbiri se-
çilerek obje noktalarındaki hareketler tesbit edilebilir. Özellikle çok basa-
maklı ve devamlı ilerleme olan işletmelerde jeodezik ağ ve hassas poligonla 
obje noktalarında deformasyon ölçümü yapmak hem zor, hemde imkansız 
hale gelmektedir. 
Buna göre aliyman metodu ile (Hareket yönüne dik olarak seçilen aliymanla 
noktalar arasındaki mesafe.) hareketler daha kolay bulunabilir. 
Kenar kontrol yönteminde ise, özellikle ilerlemesi fazla olan işletmelerde, 
obje noktalarıyla min 1.5 km. uzaklığa atılan ve şebekeye bağlı sabit nokta-
larla obje noktalan arasındaki doğrultuların kayma yönüne paralel ölçümler 
yapılarak mesafelerin elektronik mesafe ölçerle bulunmasıdır. 
Sondajlardaki kaymaların enklinometreler yardımı ile ölçülmesi ilede işlet-
me şevlerindeki sondajlarda meydana gelen tabaka hareketleri sıhhatli bir şe-
kilde tesbit edilebilir. Bu metod bu gün bir çok açık kömür işletmediği yapı-
lan ülkelerde basan ile uyglanmaktadır. 
2.1.4.2. Düşey hareket (Çökme) 

Deformasyonlardaki düşey hareket hassas nivolarla yapılmalıdır. Bunlarla + 
0,1 mm. hassasiyetinde ölçü yapılabilir. 
Buna ilaveten çift alet yöntemi ile trigonometrik nivelmanla da nivelman 
hassasiyetinde ( * 1 mm.) değer bulunabilir. 
2.1.4.3. Kombine hareket. 

Böyle hareketlerin ölçümünde hem mesafe hemde kot farkı ölçmeleri yapıl-
mak suretiyle kombie hareketin yönü ve miktan bulunabilir. Ayrıca bu hare-
ket çift alet yöntemi ile vektörel olarakta bulunabilir. 
2.1.5. Değerlendirme ve yorumlama. 
Gözlenen noktalar belirli zaman aralıklannda ölçülmek suretiyle hareketin 
yönü ve miktan hakkında bilgi alabiliriz. Bunun için aşağıdaki deformasyon 
modellerinden biri seçilerek ona göre çalışma yapılmalıdır. 
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2.1.5.1. İStatik model. 
2.1.5.2. Kinematik model. 
2.1.5.3. Dinamik model. 
Bu modellere göre oluşan zaman-kayma miktarı diyagramı ile zemindeki ha-
reketler hakkında etraflı bilgi alınabilir. Burada bilinmesi gereken en önemli 
husus; ölçme zamanı, ölçüm metodu, ölçme aleti ile bu ölçüler neticesinde 
ulaşmak istenen hedeftir. 
Zemin hareket ölçümlerindeki hareketlerin yorumlanması, işin en önemli 
kısmım meydana getirmektedir. 
Şevlerdeki; Yorumlama neticesinde vereceğiniz karara göre işletmenin o 
bölgedeki tesis ve teçhizatın kaldırılması veya işin önemine göre, 6 bölgenin 
hemen terk edilmesi gerekmektedir. Almanyadaki Rhein havzasında genel 
olarak geçici şevlerdeki günlük 1-2 cm.'lik hareketler normal sayılmakta bu-
nun üzerindeki hareketler için gerekli tedbirler alınmaktadır. 
3. Kişlaköy açık işletmesindeki deformasyonlann ölçümü 

Şev sistemi hakkındaki bu kısa girişten sonra ülkemiz açık ocak kömür ma-
denciliğinde önemli bir yer tutan Afşin-Elbistan havzasındaki şev sisteminde 
deformasyon ölçümlerine değinmek istiyoruz. 
Ülkemizde bagger (Döner kepçeli kazıcı.), bant yolu sisteminin uygulandığı 
Kışlaköy açık işletmesinde şevler işletmemiz için bir numaralı problem ol-
maya devam etmektedir. 
Kışlaköy açık işletmesinde birincisi Temmuz 1984 tarihinde, ikincisi Şubat 

1987 tarihinde, üçüncüsü Mart 1987 tarihinde olmak üzere üç zemin hareke 
ti olmuştur. 
Bu hareketlerden birincisinde 0,452 milyon m3, ikincisinde ise 1.497 milyon 
m3, üçüncüsünde ise 0,07 milyon m3 malzeme hareketi görülmüştür. 
Açık işletmemizin ana üretim projeleri müşavir firma Rhein-braun Consul-
ting tarafından 1976-1977 yıllarında yapılmıştır. Projede genel şev eğimleri 
1/3 olarak gösterilmiştir. 
İşletmemizde bu şevlerin genel eğimi 1/3'den daha yatık kesilmesine rağmen 
hareket olmuştur. Hareket neticesinde yerinde yapılan jeolojik tetkiklerde 
arazideki bir çok fayın, daha önce bilinmediği tesbit edilmiştir. 
Türkiye şartlarında en gelişmiş veya en çok sondaj yapılmış bir ocak olması-
na rağmen yinede şevlerde hareket olmaktadır. 
Özellikle son yıllarda elektronik mesafe ölçüm aletlerindeki hızlı gelişme, 
bu aletlerle açık ocak madenciliğindeki şev hareketlerinin tesbiü'nde kullanı-
labilme fikrini ortaya getirmiş ve bu ilk önce Rhein havzasındaki açık ocak-
larda uygulanmaya başlanmıştır. 
1988 yılma kadar yalnız şevlerdeki belli yerlerde, elimizde bulunan kısa me 
safeli Kern DM 5031e hareket ölçmelerinin kenar kontrolü şeklinde ölçümü 
yapılmıştır. 
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Buradaki ana gaye, nihai şev altında kazı yapmakta olan (50 milyon DM de-
ğerindeki.) döner kepçeli kazıcının ve yaklaşık 10 kişinin emniyetini sağla-
maktır. 
1988 Yılından sonra, müessesemize 1 adet Wild Di 3000 elektronik mesafe 
ölçeri alınmış ve ölçü sistemi daha kalıcı bir sisteme oturtulmuştur. 
Buna göre, gerek alet istasyonunun ve gerekse röper noktalan ile izleme 
noktalarının bulunduğu yerlere standartlara uygun olarak pilyeler tesis edil-
miştir. 
Pilyelerin tesisinde, alet istasyonu olarak seçilecek yerin kayma hareketlerin-
den etkilenmiyecek, kayma yönü doğrultusunda ve izleme noktalannın tü-
müne ölçü ve gözlemin yapılabileceği bir yer olmasına özen gösterildi ve bu 
yere, tüm hava koşullarında ölçülerin yapılabilmesi için ölçü kulübesi yapıl-
dı. 
İzleme noktalan; 

- Kayma hareketinin beklendiği basamaklar üzerine, 
- Ayn basamaktaki noktalann bir doğrultu üzerine gelmesine, 
- Küçük şev akmtılan ve taşıüann oluşturacağı tahribat ve yanıltıcı defor- 
masyonlardan etkilenmemesi için basamaklar üzerindeki en uygun yerde ol 
masına, 
- Röper ve nirengi noktalanm görebilecek şekilde olmasına dikkat edilerek 
atılmıştır. 
Numaralandırmalar; 101, 102,..... 201, 202, ........301, 302,........şeklinde ve 
rilmiş olup, ilk rakam noktanın hangi basamağa ait olduğunu belirtmektedir. 
Aşağıda, ölçü sistemi perspektif olarak gösterilmiştir. 
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Röper noktalan ise işletmenin dışında, defomıasyon etkilerinden uzak, koor-
dineleri belirli ve dengelenmiş olan noktalar olup işletmenin çevresinde üç-
genlerle birbirlerine bağlanmış noktalardır. 88/1, 88/2 .. şeklinde numaralan-
dırılan bu noktaların ilk iki rakamı, hangi yıl tesis edildiğini belirtir. Röper 
noktalarının koordinattan eğer çevrede memleket nirengisi varsa, bu nokta-
lara dayanarak bulunmalıdır, işletmemizde 4. derece nirengilere kestirmelerle 
bağlanmıştır. Şekil (2) 

Aşağıda şekil -3'te işletme sisteminin genel görünüşü gösterilmiştir. 

 

Hava koşul değerleri (Isı, basınç, nem oranı) Wild Di 3000 mesafe ölçerine 
girilir ve aletin atmosferik düzeltme yaparak mesafe ölçümü yapması sağla-
nır. İşletmemizde yapılan tüm ölçülerde sözü edilen atmosferik değerler has-
sasiyetle ölçülmüş ve mesafe ölçere verilmiştir. 
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3.1. Ölçülerin yapılması ve değerlendirilmesi: 

Aletin bulunduğu istasyon noktasının deformasyondan etkilenmeyecek uzak-
lıkta olması gerektiğim yukarıda anlatmıştık, ancak yinede istasyon noktası-
nın bulunduğu bölgede de olabilecek deformasyonlârm önceden tesbiti için, 
izleme noktalarının bulunduğu yöne ters olan en az bir röper noktasına kont-
rol ölçüsü yapılmalıdır. 
İşletmemizde 88/6 noktası böyle bir nokta olup her ölçüye başlarken 88/6'ya 
ve 88/4'e bağlanılmaktadır. 
Daha önce baz hassasiyetinde ölçülmüş olan biri uzun, diğeri kısa olan bu 
noktalara bağlanmanın iki önemli faydası vardır; Bunlardan bir tanesi yuka-
rıda da belirtildiği gibi, istasyon noktasının bir hareket görüp görmediğini 
belirtmek içindir. İkincisi ise, aletin teknik arızasının bulunup bulunmadığı 
frekans ayarına gerek duyulup, duyulmadığı V.s. gibi cihazdan kaynaklanan 
ölçü hatalarım tesbit etmemize yaramaktadır. 
Bu ilk düzeltme ve bağlanma ölçülerinden sonra izleme noktalarına, mesafe 
ölçülerinin seri okunması ile yaklaşık 6-7 okuma yapılır. (Tablo - 1) 

Bu değerlerin ortalaması alınır ve her noktaya ait ölçü bilgilerinin bulundu-
ğu tabloya yazılır. (Tablo - 2) Bu tabloya 58 ayrı ölçü işlenebilir. Böylece 
noktaya ait deformasyon, sayısal olarak gözlenebilir. 
Tabloda "Ölçü no'su" diye gösterilen sütun eşit aralıklı zamanlarda yapılan 
ölçülerin no'su anlamına gelmemelidir. Zira periyodik olarak her hafta yapı-
lan ölçüler, gerektiğinde her saat başı yapılmakta ve yine aynı tabloya yazıl-
maktadır. Ölçümün hangi zaman aralıklarında yapıldığı "Tarih" sütunundan 
anlaşılmaktadır. 
Tablo -2'den alman değerler bir grafik üzerinde gösterilir. (Tablo-3) Bu gra-
fikte; çizginin yükselmesi deformasyonun olduğunu, çizginin eğimi ise de-
formasyonun hızını göstermektedir. 
Eğim ile hız doğru orantılıdır. 
Ayrı basamaklardaki izleme noktalan mümkün olduğunca bir doğru, bir ke-
sit üzerinde olmalıdır. 
Böylece deformasyon, aynı hat üzerindeki tüm basamaklardamı, yoksa belirli 
bir basamaktamı olduğu tesbit edilebilmektdir. Her 3 basamaktaki noktalara 
ait deformasyonlann bir grafik üzerinde gösterilmesi bu saptamayı kolay-
laştırır. Tablo-4, aynı hat üzerindeki 3 noktanın grafiğini göstermektedir. 
Yukarıdaki tablolar incelendiğinde deformasyon ölçülerinde (+) ve (-) yönlü 
hareketlerin bulunduğu, değişmelerin inişli - çıkışlı olduğu görülecektir. 
İlk bakışta, o noktada önce ileri, sonra geri bir hareketin, bir dalgalanmanın 
olduğu anlamı çıkmakta isede, fiziksel olarak mümkün olmayan böyle bir 
arazi dalgalanması, aletin standart sapma farklılığından ve yaklaşık 3 km. 
uzunluğunda ve 120 m. derinliğindeki bir açık işletme içindeki yoğun atmos-
ferik oluşumdan kaynaklanmakta olduğu kanısındayız. 
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