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i — Dik meyilli kalın kömür damarlarının 
işletilmesi 

Meyli 45° den büyük olan ve kalınlığı 2 
metreden çok bulunan kömür damarları
nın çalıştırılmasında (2— 4 m, kalın) 
kullanılacak emniyetli ve ekonomik bir 
metodun araştırılması ve bulunması an
cak bazı hareket noktalarının saptanması 
ile mümkün olacaktır. Bu hareket nokta
ları da şunlar olabilir: 

a — Kalın damarlarda tavan kontrolü gö
çerime usulü ile değil de ramble yap
makla mümkün olmaktadır. Ayrıca 
domuz damları ile tavanın tahkimi, 45° 
nin üstündeki meyilde mümkün ol
mamaktadır. 

b — Yan dik veya dik damarlarda ( a° > 
45°) en büyük meyille uzun ayakla ça
lışma, göçertmeli olamayınca, ramb
leli yapılarak da sürdürülememekte-
dir. Zira ramble malzemesinin duruş 
açısı (angle of repose = talus natu
re!) 40° -42° arasında olduğu için, 
ayak meyli 45° nin üstüne çıkınca 
ramble malzemesini askıda tutmak 

zor olmaktadır. 
Bu iki nedenle ayak meylini ramble mal
zemesinin duruş açısına getirmek yani 
«diyagonal» ayakla çalışmak kendini zorla 
kabul ettirmiş demektir. 

2 — Diyagonal ayağın hazırlanması 

a meyille yatan bir damarın (a) seviye 
farkı olan iki kat arasında AB durumundan 
P meyilli (diyagonal) AD durumuna ge

lebilmesi ancak BD mesafesinin (a), a 
ve J3 cinsinden hesaplanması ile mümkün 
olacaktır (Şekil: 1 a). 

p açısı, kullanılacak ramble malzemesi
nin serbest durma açısı olup bir dökme de
neyi ile ölçülür (Şekil :1b). 
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AB 
(2) 

Basamakların Oluşması 
AB baş yukarısı en büyük meyille sürülür. 
Sonra B den itibaren 8 metrelik başyukarı 
cnnır: BE = 8 metre. Ondan sonra BD 
üıerinde e mesafesi alınır: BF, Ondan 
sonra BFGE alanı ile gösterilen birinci ba
samak kazılır ve tavan - taban arası, da
mar kalınlığı boyundaki direklerle tahkim 
edilir. Sonra AB baş yukarısından oluklar
la sevkedilen ramble FE diyagonalına pa
ralel olarak akar ve acılan BFGE basa
mağının yan hacmini doldurur. Ondan 
sonra. 

FT *'B ait klavuz 
taşlı d. damlar 

Sekil: 2 
2 3, 4 ve 5 basamakları sıra ile çalışıla
rak ona göre ramble alını ayak alnına pa
ralel olarak ilerletilir. En ait basamak hi
zasında ramble içinde bırakılan ve «şömi
ne» adı verilen kapalı oluklara, üst basa 
inaklardan kazılan kömür, ramble üze
rine döşenen 3 - 4 mm. lik saclar üzerin 
cen kaydırılarak gravite ile sevkedîlir. Al
mış olduğumuz bu örnekte, 8 metrelik ba
samaklarda iki kazmacı ile iki yardımcılar; 
çalıştırılır, (e) mesafesi yani basamak eni, 
iki veya üç have genişliğine eşit olabilir. 
Bu mesafe a ve 0 açılarına göre değişir. 
Kazı randımanı 8 m x 1.25 X 4 x 1.3 = 52 

52 
ton = 13 ton/Işçİ olur. 

4 CİLT: XV Sayı: 4 27 



3 — Ters basamaklı diyagonal rambleli 
ayakların özellikleri 

Dört metreye kadar kaim ve 45° den fazla 
meyilli olan kömür damarlarına uygulana 
bHen bu metodun avantajları şöylece özet
lenebilir : 

] — Grizulu kömür damarlarında, ayak 
arkası tam olarak ramble edildiği için 
havalandırma, alında kazı ile çıkan gri
zuyu kolaylıkla dışarı atar. 

b — Kömür damarı tamamen alındığı için 
çalışılmış panolarda göçükte veya 
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rambled e kendiliğinden kızışıp tutu 
şacak kömür kalmamaktadır. 

— Tam ramble ile tavan kırılmadan tu
tulabilmekte ve tavan basıncı az ol
duğu için tahkimi kolay ve az mas
raflı olmaktadır. 

— Basamaklar birbirinden ayrı ve müs
takil olduğu için her kazı ekibi İşini 
rahatlıkla ve birbirine engel olmadan 
yapabilmektedir. 

— Sistemin aynı ramble alnına bağlı ol
ması nedenile, ayağın boydan boya 
aynı vardiyede tamamlanması zo 

runludur. Böylece alın ilerlemesi yük
sek olmaktadır. 

4 — Netice ve tavsiyeler 

Zonguldak taş kömürü havzasında, çok 
grizulu derinliklere ulaşılan Karadon ve 
Kozlu bölgelerinde 45° nin üstündeki me
yilli damarlarda «ters basamaklı, tam 
ramblell diyagonal ayak» sisteminin uy
gulanması, gerek emniyet ve gerekse İs
tihsal bakımından kesin bir zorunluluk 
ödetmektedir. Kullanılacak ramble mal
zemesinin önceden saptanması ve ona 
göre 0 açısının, deneylerle tayin edilmesi 
gerekir. 
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