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Ö N S Ö Z : 

Lağım deliği sondaj ekonomisi diğer 
işletme ekonomileri ile farksız olup bir çok 
kişi sondaj matkap, tamirat v.b. gibi bazı 
giderler hakkında bir yargıya varamamak
tadır. 

Gerçek bir maliyet/saat ve sonuç ola
rak maliyet/metre hesabını yapabilmek 
için bütün bu giderlerin sondaj ve sonuç 
olarak lağım deliklerine uygulanması ge
rekir. Bu makale lağım sondajı ile İlgili bü
tün giderlerin bir fiyat analizi İle ilgilidir. 

Lağım sondajı maliyetini etkileyen bir 
çok değişkenler vardır. Bu değerlerin vergi, 
ktymetten düşme (aşınma) v.b. gibi bir 
kısmı işletmede dolaysız kontrolümüz al
tında değildir. Bununla beraber diğer de
ğişkenler dolaysız olarak sondaj, lağım 
atma ve diğer madencilik fonksiyonları ile 
İlgili olup maden yöneticilerinin (işletme
cilerin) kontrolü altındadır. 

Bütün bu giderleri tam olarak anla
yabilmek için aşağıda kısa analizleri veril
miştir. 
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MAKİNA VEYA SONDAJ GİDERLERİ: 
AMORTİSMAN ve AŞINMA: 

Eldeki mevcut makinalar belli bir pe-
riyod içersinde ödenmelidir. Bu periyod 
makinanın ömrü kadardır ve genellikle 
3 - 8 yıl arasındadır. Bu makalede analiz sı
rasında sondaj makinasının 8 yıllık doğru
sal bir amortismanı olduğu kabul edilmiş
tir. 

GÜÇ: 

Sondaj sırasında kullanılan yakıt ve
ya elektrik giderleridir. 

İŞÇİLİK: 

Sondaj esnasında dolaysız olarak kul
lanılan iş gücü giderleri (sondör ve yardım
cı işçi giderleri) dir. 

ONARIM ve MUHAFAZA; 

Arızaların onarım giderleri ve koruyu
cu tedbir giderleridir. 

MADENCİLİK 



DİĞERLERİ: 

Bir yüzde oranında yönetim giderleri, 
makinistler ve kullandıkları yardımcı ma-
kina giderleri, ambar giderleri, sondaj 
makinası vergi ve sigorta giderleri sondaj 
yatırımına karşılık ortalama 8 % faiz mik
tarı. 

İLGİLİ SONDAJ EKİPMANLARI: 
TİJLER: 

Yeni tij jiatı, eski tijlerin onarım ve 
bakım giderleri ve aşınmış tijferin değişimi. 

STABİLİZÖRLER : 

Yeni stabilizör fiyatı ve eskilerinin 
onarım giderleri. 

KAYDEDİCİ CİHAZ (RECORDER): 

Sondaj kaydedici cihaz alım fiyatı ve 
ilgili grafik, kroki ve servis giderleri:" 

Şekil 1 — de bütün sondaj ve ilgili 
ekipman maliyetleri çeşitli büyüklükteki 
sondaj makinaları için gösterilmiştir. Se
ki' 1 — de bütün giderler göz önüne alın-
dığıhda sondaj - maliyeti/saat önem kazan
maktadır. Sondaj formeni, mühendisleri ve 
diğer lağım sondajı İle ilgili şahısların rolü 
minimum maliyet/metre ile maksimum 
metrajın yapılmasıdır. Bu da lağım delikle
ri aralıklarının tayini, delik çapı ve derin
liğinin tayini en ekonomik patlayıcının 
(powder) kullanılması ve optimum parça
lanmanın temini gibi iyi bir madencilik 
deneyi ile sağlanır. 

SONDAJ ve İŞLETME DEĞİŞKENLERİ: 

Lağım deliği sondajı sırasında kontrol 
edilebilen bir çok değişken vardır. Maksi
mum kârı elde edebilmek için bazı değiş
kenleri değiştirirken diğerleri de değişme
lidir. Örneğin; baskıyı artırarak daha bü
yük bir ilerleme hızı (penetrasyon) elde 
ediliyrosa, kuyu tabanının daha verimli 
temizlenebilmesi ve kırıntıların yukarıya 
atılabilmesi için daha fazla basınçlı hava 
gerekebilir. Değişkenler ve değişkenlerin 
ilerleme hızı ile olan ilişkileri aşağıdaki 
şekildedir. 

DELİCİ UÇ (MATKAP) ÜZERİNDEKİ 
BASKI: 

Normal olarak delici uç üzerindeki 
bcskının artırılması ilerleme hızrnı da ar
tırır (şekil — 2). Fakat bir noktaya gelin
diğinde matkabın konik ucu tamamen for
masyona gömülür ve matkap üzerine ve-
ri'en ilâve baskı ilerleme hızının artmasın
da herhangi bir rol oynamaz. Aynı zaman
da matkaptaki bilya yatakların ömrü aza
lır, diş aşınır ve büyük bir olasılıkla maki-
na onarımları artar. 

DÖNÜM HIZI: 

İlerleme hızı normal olarak dönüm 
hızının artması ile artar (Şekil — 3). Mat
kap üzerindeki baskının artırılması İle dö
nüm hızına uygulanabilen bazı üst ekono
mik ve pratik limitlere ulaşılabilir. Dönüm 
hızı ve baskı sondör tarafından ve kolay 
kontrol edilebilen iki değişkendir. Bu iki 
aeğlşken sondaj makinasının mekanik sı
nırlarının izin verdiği oranda değiştirilebi
lir. 

HAVA BASINCI VE DEBİSİ: 

Kompresör sondaj makinası satın alı
nırken beraberce alınır ve genellikle yıllar
ca değiştirilmeden serviste kalır. Bu 
kompresörün çeşitli devir/dakika da ğiliş 
gücü ve çıkış gücü ile hacimsel değişim
leri vardır.' Bu kompresörün devir/dakika 
ve maksimum giriş gücü sabit olduğundan 
hacim değişmesi (ftVdakika) sadece ba
sıncın (lb/in*) değişimine bağlıdır (Şe
kil — 4). Çeşitli debi ve basınç matkaptaki 
hava çıkış yollarının (nozzle) çaplarının 
değiştirilmesi ile kolayca sağlanır. 

Kuyu tabanındaki kesintileri veya kı
rıntıları temizlemek ve dışarı atmak için 
yeterli debide hava gereklidfr. Aynı zaman
da matkaptaki bilya yataklarını soğutabil
mek için yeterli hava basıncı sağlanma
lıdır. (Şekil — 5), 

En uygun hava basıncı ve debisi işlet
medeki testlerden sonra elde edilir. Komp
resörün maksimum verimle çalışabilmesi 
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için periyodik basınç ve debi deneyleri ya
pılmalıdır. 

OPERATÖRÜN YETENEĞİ: 

Bu etkenin tek başına bütün sondaj 
masrafları üzerinde büyük önemi vardır. 
Tecrübeli bir sondör matkap üzerindeki 
baskı, hava basıncı, matkap üzerindeki 
oştrı tork (burulma), matkabtn körelmesi 
nedeni ile azalan ilerleme hızı gibi sondaj 
performansını etkiliyen bütün etkenleri 
gözönüne alır. 

Sondörün yeteneği eğitim ve tecrübe 
ile artar. Bazı maden işletmelerince belir
tildiğine göre sondaj kaydedici cihazları
nın kullanılmasrsondörlerin yeteneklerinin 
arttırılmasında etkili olmaktadır. Kaydedici 
cihazdan elde edilen grafikler bütün son-
dörlerîn inceleyebileceği şekildedir. Yeni 
sondörier, usta sondörler gözetiminde pra
tik çalışmalar yaparak yeteneklerini ge
liştirirler. 

FORMASYON: 

Lağım deliği sondajlarında kaya veya 
cevherin formasyonu; ilerleme hızını, mat
kap ömrünü ve diğer işletme değişkenle
rini büyük ölçüde etkiler. Daha ağır ve 
nemli kesintiler İçin fazla sirkülasyon ha
vasına gerek vardır. Sert formasyonlarda 
daha verimli bîr ilerleme hızı elde edebil
mek için matkap üzerinde daha fazla bas
kıya gerek vardır. Vidye uçlu matkaplar 
normal olarak sert formasyonlarda kulla
nılır. Fakat iyi bir sondaj pratiği ve ekip
man» ile yumuşak formasyonlarda vidye 
uçlu matkaplarında çok ekonomik olduk
ları ortaya çıkmıştır. 

MATKAP MALİYETİ: 

Yukarıda bahsedilen bütün etkenler 
gerçek TL/metre hesaplanırken göz önü
ne alınmalıdır. Bu gerçek TL/metre hesa
bında aşağıdaki etkenler kullanılır. 

— Sonda) maliyeti (TL/saat) 

— Matkap fiyatı (alınış fiyatı) 

— Matkap ömrü - saat 

— Matkap ömrü - metraj (yaptığı iş) 

Matkabın bütün ömrünce yaptığı top
lam işin maliyet/metre hesabt şu şekilde 
bulunur: 

Sondaj maliyeti (TL/)/metre = 
(Sondaj maliyeti/saat) . zaman (saat) 

Metraj (metre) 

ve matkap maliyeti/metre şu şekilde bu
lunur. 

matkap maliyeti/metre = 
matkap fiyatı (TL.) 

matkabın toplam metrajı (m) 
Böylece: 

Verilen matkabın toplam sondaj ma-
liyet/metre'si: 

Sondaj maliyeti (TL)/metre -I- Matkap 
maliyeti/metre 

Veya; 
Verilen matkabın toplam sondaj mail-

yet/metre'si 
Sondaj maliyeti/saat . Matkap ömürü 

(saat) + Matkap fiyatı 
Matkabın toplam metrajı 

MATKAP SEÇİMİ: 

Yukarıdaki formüllerden anlaşılacağı 
gibi ilerleme hızı, veya (yapılan, metraj/ 
matkap) (matkap ömrü (saat) toplam son
daj maliyet (TL) metre'yi büyük ölçüde et
kiler. 

Ancak toplam maliyet (TL)/metre İler
leme hızı ile ters orantılı olduğundan ar
tırılan ilerleme hızı maliyet (TL)/metre'yi 
büyük ölçüde azaltır fakat direkt olarak 
matkap - maliyeti/metre fazla değişmez. 

Toplam maliyet/metre: (Deney A — H7MJ 

536.25x150+13185 
j) = = 28.65 TL/m. 

3267 

Deney B — M8MJ 

536.25x130+17700 
j = = 26.90 TL./m. 

3250 
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Kazanç = (Toplam maliyet (TL)/metre) 
farkı . toplma metraj 

= 1.75x3250 = 5687.5 TL. 

Böylece, M8MJ kullanılarak yüksek 
ilerleme hızı ile 5687.6 TL. kazanç sağ
lanmıştır. 

S O N U Ç : 

Gerçek bir maliyet/metre sonucuna 
ulaşılabilmek için bütün sondaj işletme 

giderlerinin bilinmesi gerekir, çünkü iş

letme giderleri sondaj ekonomisini bü

yük şekilde etkiler. Yukarıdaki örnekte 

M8MJ'nin yüksek ilerleme hızı ile daha 

ekonomik olduğu bulunmuştur. 

MATKABIN İLK FİATI veya DİREKT 

MATKAP FİAT1/METRAJ, LAĞIM DELİ

Ğİ SONDAJLARINDA BİR KRİTERYA O-

LARAK KULLANILMALIDIR. 

ÖRNEK: 

Matkap tipi - 9 inç 

Kullanılan matkap sayısı 

Toplam fiyatı - TL. 

Toplam matkap ömrü - saat 

Toplam metraj - m. 

Sondaj maliyeti/saat-TL. 

Deney A 

H7MJ 

3 

13185 

150 

3267 

536.25 

Deney B 

M8MJ 

1 

17700 

v , - 130 

3250 

, 536.25 

D U Y U R U 

Türkiye Maden İşçi Sendikaları Fedarasyonu, Odamıza bir yazı göndererek «Ma
dencilik İşkolunda İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları» konularını içeren bir açık otu
rum düzenleyeceklerini bildirdiler. Bu açık oturuma Maden Mühendisleri Odası, mnda 
katılmasını istemişlerdir. Odamız bu konudaki görüşlerini Türkiye Maden İşçi Sendi
kaları , Federasyonuna şimdiden iletmiştir. İletilen görüşler, daha evvel Madencilik Der
gilerinde ve Birlik Haberleri'nde yayınlanan inceleme ve önerilerin derlenip topar
lanması şeklindedir. 
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