BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3 BOYUTLU AÇIK OCAK TASARIMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Metin Yurdakul
NETCAD Ulusal Cad ve GIS Çözümleri A.Ş.,
Cyberpark No:409, 06800 Bilkent, Ankara

ÖZET
Madenleri çağdaş madencilik bilim ve teknolojisine uygun bir şekilde üretmek gerekir. Bu
ise gerçekçi bir üretim modellemesi ve tasarımı gerçekleştiren yazılımlarla mümkündür. Bu
çalışmada değerlendirilecek kısım, Bilgisayar destekli olarak 3 boyutlu açık ocak
tasarımlarının yapılması, hızlı bir şekilde yetkin tasarımların sahaya adapte edilmesi, farklı
ocak tasarımları arasında sonuçların değerlendirilmesidir.
Yazılım ile üretilen ocak ve pasa harman tasarımlarının gerek kullanıcı tanımlı, gerek
otomatik olarak oluşması sağlanmaktadır. Böylece pek çok ocak alternatifini hızlı bir şekilde
değerlendirmek mümkün olmaktadır. Düzgün bir tasarım ve planlama ile yapılmayan üretim
sonucu kaynaklar kullanılamaz hale gelmektedir
Türkiye’de madencilik endüstrisinin büyümesine paralel olarak kaynakların daha bilimsel
ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına duyulan gereksinim artmaktadır. Ülke madenlerimizin
etkin ve verimli kullanılması açısından bu tekniklerin kullanılması bir zorunluluktur.
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ABSTRACT
Mines should be produced in accordance with the modern mining science and technology.
It is possible by using software which produces realistic production model and design. In this
study, creation of the computer-aided 3 dimensional open pit designs, adapting them into real
field and evaluating the results by using different designs will be analyzed.

Pit and blend design are being generated manually or automatically by using the software.
Thus, it is possible to evaluate alternative pit designs in a short time. Productions without
proper design and planning are emerging useless sources.
In Turkey, the need of scientific and rational use of the sources is increasing in parallel
with the growth of mining industry. These techniques are necessity to use the national mining
resources effectively and efficiently.

1 GİRİŞ
Ülkemizde maden kaynaklarının çağdaş madencilik, bilim ve teknolojisine uygun olarak
üretilmesi maden fiyatlarına bağlı olarak oldukça önem kazanmıştır. Madencilik endüstrisinin
büyümesine paralel olarak kaynakların daha bilimsel ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına
duyulan gereksinim artmaktadır. Madenlerimiz verimli bir şekilde üretildiklerinde ekonomiye
çok ciddi katkı yapma potansiyeline sahiptir.
Özel sektör firmaları ve kamu kurumları tarafından bilgisayar destekli cevher yatağı
modellemesi ve maden tasarımları da daha yaygın bir şekilde yapılmaya başlamıştır.
Maden sahalarının üretime yönelik bilgisayar destekli olarak otomasyonunu;
modellemeler ve tasarımlar olarak iki açıdan değerlendirebiliriz. Modelleme başlığı daha çok
cevherin, fayın, damar yapılarının, ara kesmelerin veya jeolojinin modellenmesi olarak ele
alınabilir. Tasarımlar başlığı altında ise galeri tasarımları, açık ocak tasarımları gibi işletmeyi
optimum şekilde planlamayı hedefleyen tasarım süreçleri oluşturmaktadır.
Modelleme işlemlerinin sağlıklı olması ilerleyen süreçlerin doğruluğunu ve yapılan
çalışmaların geleceğini doğrudan etkilemektedir.
Maden üretiminin yönetilmesinde, özellikle karar destek süreçlerinde bilgisayar destekli
tasarımlar daha güvenilir ve hızlı sonuçlar verirler.
Açık ocak faaliyetlerinin bir parçası olan rampalar, yol tasarımları ile yer altı madenciliği
ile ilgili galeri tasarımları ve bu konudaki havalandırma hesabı gibi parametrelerin elde
edilmesinin de bilgisayar destekli tasarımlarında önemi oldukça fazladır.
Bu çalışmada, Tunçbilek linyit sahası içerisindeki açık ocak çalışmaları esnasında oluşan
yeni topografya, basamak ve şevler üzerinde yapılan tasarımların bilgisayar destekli olarak 3
boyutlu oluşturulması değerlendirilmektedir. Bu çalışmada açık ocak tasarımları
NETPRO/Mine madencilik otomasyon ve tasarım yazılımı ile gerçekleştirilmiştir.

2 SAHANIN MODELLENMESİ
Açık ocak projelerinde modelleme sonrasında tesisin tenör ve miktar beklentileri üzerine
ocak tasarımı yapılması üretimin sürekliliği ve karlılığını arttırır.
Linyit rezervlerinin ekonomik ve teknik değerlendirmesinde önemli bir problem linyit
kalitesi-rezerv eğrilerinin kestirimi ve bu kestirimlere ilişkin belirsizliğin değerlendirilmesidir
(A.E. Tercan, E. Akcan, 2005).
NETPRO/Mine yazılımı ile verimliği artırmak, zaman tasarrufu sağlamak, daha hızlı ve
doğru bir şekilde maden üretim verilerine uygun tasarımlar gerçekleştirmek
hedeflenmektedir. Kullanıcılar bu amaca yönelik kullanabilecekleri özel yazılım araçlarına
ihtiyaç duymaktadırlar. Madencilik ile ilgili modelleme ve tasarım işlemlerini bütünleşik
yapıda gerçekleştirmeyi sağlayan ileri düzeyde profesyonel ve aynı zamanda kullanıcı dostu
yazılımsal araçlara ihtiyaç vardır.
Benzetim gerçeğin bir modeli olup jeoistatistiksel benzetim, mevcut verilerin belirli
özelliklerini yeniden elde edecek şekilde değerler üretmeyi amaçlar. Eğer benzetim değerleri
mevcut veriler gibi aynı histogram ve aynı variograma sahipse benzetim yöntemi koşulsuz,
bunlara ek olarak mevcut veri noktalarındaki değerlerle aynı ise koşullu benzetim adını alır
(A.E. Tercan, M.A. Hindistan, B. Ünver, 2012).

Sondaj datalarına ek olarak yüzeyden alınan mostra örnekleri ve okumaları, tabaka eğim ve
doğrultuları, faylar, yeraltı galeri çalışmalar, jeofiziksel çalışmalar ve araştırma çukurları da
modelleme sürecine bilgi sağlayarak doğru modellemenin yapılmasına olanak sağlarlar.
Doğru bir modellemenin gerçekleştirilmesi bilgilerin birbirini destekleyecek şekilde
kullanılarak güzel bir kompozisyonda sunulması ile mümkün olabilir.
Çalışmada konu olan saha Kütahya ilinin Domaniç ilçe sınırlarında, Tunçbilek ’in
kuzeyinde bulunmaktadır. Şekil 1’ de linyit üretiminin devam ettiği inceleme alanının yer
bulduru haritası verilmektedir.

Şekil 1 Çalışma alanının yer bulduru haritası
Bölgenin jeolojisinden çok kısa bahsetmek gerekirse, Domaniç, Tavşanlı, Kütahya ve Gediz
volkanik ve sedimanter Tersiyer çökelleri geniş bir yayılım ile yaşlı birimler üzerinde
uyumsuz olarak gelmektedir. Bölgenin güneyinde Tavşanlı – Tunçbilek arası Eosen yaşlı
kireçtaşları, bölgenin genelinde geç miyosen volkaniklerine rastlanmaktadır(Pekmezciler,
S,1955).
Bölgeye ait veriler kullanılarak NETPRO/Mine programında veri tabanı oluşturulmuştur.
Bu veri tabanlar üzerinde modelleme süreçlerini en fazla etkileyen süreç kompozitleme
işlemdir. Kompozitlemenin doğru bir şekilde sahayı temsil eder şekilde yapılması ilk başta
saha üzerinde bir öngörü oluşmasına olanak sağlamaktadır. Kompozitleme işlemi sonrasında
saçılma diyagramları ve histogramları oluşmaktadır (Şekil 2-3). Bu grafikler saha için ön
değerlendirmenin temelini oluştururlar.
Linyit kalite değişkenleri olarak ısıl değer, kül ve kükürt içeriği dikkate alınmıştır.
Benzetim yöntemi olarak ardışık normal benzetim (sequential Gaussian simulation) yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde tasarım kısmı ile ilgili detaylara ağırlık
verilmiştir.

Şekil 2 Linyit kömürü numunelerine ait örnek histogram grafiği

Şekil 3 Linyit kömürü numunelerine ait örnek saçılma diyagramı
NETPRO/Mine programı yardımı ile sahanın dijital yükseklik modeli, sondaj veri tabanı ile
birleştirilmiştir. Blok model oluşturulmadan önce sondaj verilerinin kompozitlenmesi
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle linyit kömüründen alınan numune boyları eşitlenmiş ve aynı
ağırlıklı ortalamaya getirilerek jeoistatistikte kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır.
Kompozitleme işleminde kompozit aralığı ortalama karot boyundan yüksek alınarak
kompozitleme yapılmıştır.
Maden sahasını modellemek için öncelikle katı model oluşturulmuş ve yatak bloklara
ayrılmıştır. Bloklama ayrıma işleminden sonra bloklara cevherin dağılımı en iyi şekilde
gösterecek kestirim yöntemi ile değer atılması en önemli kısımdır. Uygun jeoistatistik
yöntemi kullanıcının da saha ve jeoistatistik deneyimi ile doğru orantılı olarak sahanın
gerçekçi modellenmesini sağlayacaktır.

Saha da gerçekleştirilen blok model oluşturma ve kestirim işlemleri sonrasında sahada
modelleme ile ilgili ilk görüntüler oluşmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4 Sahanın mevcut topografik durumu blok model ile birlikte gösterimi
3 AÇIK OCAK TASARIMI
Açık ocak Madenciliğinde ocak tasarımı, ocak içi ve maden içi bağlantı yollarının tasarımı
olarak ele alınan süreçte tasarım başlığı önemlidir. Tasarım işleri modellemeden farklı
deneyim ve uzmanlık gerektirse de modellemenin sonuç ürünü tasarımın girdi verileri
olmaktadır.
Her bir sahanın kendine has özelliklerine göre tasarım kriterleri belirlenmektedir. Açık
ocak maden planları madenin cinsine, konumuna ve çevre kayacın dayanımı gibi birbirinden
farklı birbiri ile ilişkili kriterlere göre tasarlanmaktadır. Pek çok kritere göre genel anlamada
bir maden ocağı tasarımı ve nihai görünümünü elde etmek hedeflenmektedir (Şekil 5a ve 5b).

Şekil 5a Maden ocağı tasarımı ve nihai görünümü

Şekil 5b Maden ocağı tasarımı ve nihai görünümü
Açık ocaklarda tasarım aşağıdan yukarı doğru veya yukarıdan aşağıya yapılabilmektedir.
Tasarımın yönüne karar veren ocak için sınırlayıcı alanların olmasıdır. Eğer ocak tasarımında
çevresel faktörler, izin alanları ve buna benzer yüzeysel alan kısıtlamaları olduğunda
tasarımda cevhere göre ocak tasarımı yapmak mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda
topografya üzerinde kısıtlamalar sonrasında oluşan sınırlarda tasarım yapılır. Sınıra göre
topografya üzerinden aşağı yönde ocak tasarlanmaktadır. Bu şekilde tasarlanmış ocaklarda
elde edilen ocak taban sınır çizgisi cevher tabanına göre de güncellenerek ocak aşağıdan
yukarı tekrar tasarlanabilir. Ocak tasarımında kullanılacak genel şev açısının belirlenmesi,

basamak açıları ve basamak yükseklikleri ile ocak sınır alanlarına göre tasarım
gerçekleşmiştir. (Şekil 6)

Şekil 6 Ocak tasarım kriterlerine göre ocak sınırlarının belirlenmesi
Hesaplama kriterlerinin belirlenmesinde genel şev açısı veya basamak genişlikleri sabit
alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Uygun olduğu tespit edilen sınıra göre elde edilen açık
ocak içinin hacmini hesaplamak için, hesaplama yapılacak kotlar arasını raporlayarak sonuç
hacimleri vermektedir. Aynı zamanda görsel olarak da oluşan açık ocak mevcut topografya
ile birleşerek nihai son durumu oluşturabiliriz (Şekil 7).

Şekil 7 Nihai ocak tasarımı

4 SONUÇLAR
Bilgisayar destekli modelleme ile tasarım arasındaki ilişkinin doğru kurulması ile optimum
bir ocak tasarımını gerçekleştirmek mümkün olabilir. Tasarımların elle yapılmasından çok
daha hızlı gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Böylece farklı ocak alternatiflerini de
planlama ve içlerinde en uygununu seçme açısından da kolaylık sağlamaktadır. 3 boyutlu
olarak ocakları değerlendirmek ve proje çıktıları almak; tasarım hatalarını minimize etmekte,
koordinat ile ilgili hata yapılmasını engellemekte ve kullanım açısından hız ve performans
sağlamaktadır.
Kullanıcıların yoğun ve doğru veri girmesi çalışmaların güvenilirliğini arttırmakta ve
kullanıcılarına değerlendirme aşamalarında karar destek imkânı sunmaktadır
Madencilik yazılımları ile açık ocak tasarımları yaparken verimliği artırmak, zaman
tasarrufu sağlamak, daha hızlı ve doğru bir şekilde maden üretim verilerini yönetmek
hedeflenmektedir.
Modellemede yapılan saha için tüm cevherin üretimine yönelik nihai ocağın tasarlanması
bilgisayar destekli yazılımlar ile yapılabilmektedir. NETPRO/Mine sunduğu profesyonel ve
aynı zamanda kullanıcı dostu araçlara bu süreçte tasarımcıya yardımcı olmaktadır.
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