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önemi ve etkisi 

Kömür kazısında meydana gelen ve akci
ğerlere zararlı ve infilak bakımından tehlike
li olan tozlar ile mücadele için en etki l i ve 
en yaygın metod, kömür aynasının su ile 
emprenye edilmesidir. Emprenye metodunun 
etkisi, kömür içine basınçlı su verilerek bir 
taraftan tektonik veya kazı mekaniği tesirleri 
ile çatlaklarda ve basınca maruz kalmış yer
lerde meydana gelmiş olan tozların ıslatıl
ması ve bağlanması, diğer taraftan da kömür 
aynasının su ile doyurulması ve gevşetilmesi 
suretiyle kazı sırasında toz teşekkülünün sı
nırlandırılması ile ölçülür. 

Toz ile mücadelede kömür aynasının emp
renye edilmesi, diğer ıslak metod I ara naza
ran oldukça daha yüksek bir randıman verir. 
Ocak havasına karışmış olan toz ile müca
dele için uygulanan su püskürtme metodları-
na karşılık kömür aynasının su ile emprenye 
edilmesi, toz teşekkülünü önleyici bir metod 
olarak kullanılır. Suyun kömür içinde geniş 
bir saha dahilinde yayıldığı tatmin edici bir 
emprenye etme işlemi, nispeten düşük b i r 
su miktarı ile temin edilebilir. Kömür hazır
lama işlemi sırasında bazı güçlükler çıkara
bilen tüvenan kömürdeki su konsantrasyonu 
problemi, kömür aynasını su ile emprenye 
etme suretiyle hemen hemen bertaraf edil
mektedir. 

Toz ile mücadelede kullanılan ıslak me-

todlar neticesinde ocak ikl imi üzerinde te-

Glücauf 105 (1970)' S. 901-907 den Maden Y. 
Mühendisi Vural Yükselen tarafından çevrilmiş
tir. 

sirl i olan mahzurlu etkenler de, kömür ay
nasını emprenye etme metodunda su püs
kürtme metodlarına nazaran daha azdır. Kö
mür içine nüfuz eden emprenye suyu, kömü
rün nakliyesi sırasında damlalar halinde 
püskürtülerek kömürün üst yüzeyini ıslatan 
ve devamlı şekilde hava akımı temasına ma
ruz kalan suya nazaran daha az tabahhur 
eder. Su ile emprenye etme neticesinde kö
mür aynasının gevşemesi, kömür kazısının 
kolaylaşmasını sağlamaktadır; ancak, kö
mür aynasını emprenye etme metodunun yay
gın şekilde uygulanmakta olması bu hususa 
bağlanamaz. Su ile emprenye etmenin kazı 
üzerindeki etkisi, 'hem marto pikörlerle ya
pılan kazıda ve hem de mekanize kömür ka
zısında randımanı arttırıcı şekilde olmakta
dır. 

Kömür aynasını su ile emprenye etme, 
Hüttenwerk Oberhausen AG ocaklarında ka
zının kolaylaşması yönünden uzun zaman
dan beri büyük bir rol oynamaktadır (7, 8 ) . 
Aynanın su ile emprenye edilmesi, evvela kö
mür içinde açılan galerilerde galeri sürme iş
lerinin hızlandırılması için büyük bir başarı 
ile uygulanmış ve hatta, bazan gerekli ateşle
me işlerinden vazgeçilebilmiştir. Bunun ne
ticesinde emprenye etme metodu, kömür ka
zısında yardımcı bir çare olarak önem ka
zanmıştır (sert kömürlerde kömür sabanı 
ile yapılan kazda). Bazı çok sert kömür da
marlarında kömür sabanı ile yapılan kazıda, 
emprenye metodunun uygulanmaması halin
de kesin bir başarı elde etmek mümkün ol
mamaktadır ( 9 ) . Buna mukabil böyle du
rumlarda emprenye etmenin tozu bağlayıcı 
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etkisi ikinci planda kalmaktadır, zira sert 
kömür damarlarında tozlanmaya olan eğilim 
gayet azdır. 

Emprenye etme suretiyle kazı işlerinin 
kolaylaştırılması B. Almanya da şimdiye ka
dar pek itibar görmemiştir, zira başlıca so
run tozun bastırılmasıdır. Buna karşilik özel
likle Sovyetler Birliğinde kömür aynasını su 
ile emprenye etme suretiyle kazının kolay
laştırılmasına ait denemeler başarı kazan
mıştır (3, 5 ) . Kazı makinalarında hemen he
men % 40 lık bir verim artışı ve buna uy
gun olarak maliyet düşüşü sağlandığı bildi
rilmektedir. B. Almanyada kömür aynasını 
su ile emprenye etme suretiyle randımanın 
yükseltildiği ancak bir kaç deneme bi l in
mektedir ( 2 , 7 ) . 

Emprenye etme metodları : 

Kömür ocaklarında kazı kapasitesinin ve 
kazı hızının yükselmesine paralel olarak 
emprenye metodları da geliştiri lmiştir. Bu 
emprenye metodları, iş organizasyonunda 
emprenye etme için ayrılan zaman zarfında 
emprenye işlerinin en etki l i ve ekonomik şe
kilde yapılmasını sağlamaktadır. Emprenye 
etme metodları, H. Barking ve K. Schulte (1) 
tarafından uygulanma alanlarına göre üç 
gruba ayrılmaktadır : Yakın emprenye etme, 
derin emprenye etme ve uzak emprenye et
me. Tablo 1 de emprenye etme metodlarının 
sınıflandırılmasi gösterilmektedir, Şekil 1 de 
ise bu metodlara ait uygun basınç alanları 
görülmektedir. 

Yakın emprenye etme metodu : 

Genellikle kömür aynasından takriben 10 
m ye kadar derin olan, yakın emprenye ala-

Şekil 1. Ayaklarda, basınç dağılımı ve emprenye 
alanları 

nında bulunan kömür, imalâttan dolayı hu
sule gelen ek basınç nedeniyle çok mesamat-
iıdır. Bu alan dahilinde, enjekte edilen emp
renye suyu değişken karşı basınç altında da
ğılır. 

Yakın emprenye etmenin ayaktan yapıl
ması öngörülür. Delikler arasındaki mesafe
nin delik uzunluklarının 1 ilâ 2 misli ve 
emprenye suyu miktarının beher metre küp 
kömür (yerinde) için takriben 20 İt olarak 
tesbit edilmesi halinde, toz ve kazı tekniği 
bakımından memnuniyet verici bir sonuç el
de edilebilir. Yakın emprenye etme, uygula
ma tekniği yönünden mükemmel olarak ge
liştir i lmiştir. Yakın emprenye etme metodu
nun uygulanması, ince damarlarda ulaşıla
bilen kazı hızı ve etki l i bir emprenye için 
gerekli zaman ile sınırlıdır. Ayak ilerleme
sinin (günlük) yakın emprenye etme derin
liğini aşması halinde, bu metod kullanıla
maz. 

Yakın emprenye etme metodunun bir 
mahzuru, kömür içine enjekte edilen emp
renye suyunun arızalı yerlerde yantaşlara 
geçmesidir. Emprenye suyu, karşı basıncın 
azalması halinde kömür içinden hiç bir etki 
yapmadan geçerek tavan veya taban taşından 
dışarı çıkar. Bu halde yantaşların durumu 
bozulacağı gibi, ayaktaki nakliye aracını su 
basacağı için iş bakımından aksaklıklar da 
olabilir. 

Derin emprenye etme metodu : 

Kömür aynasından takriben 50 m ye ka
dar uzanan derin emprenye alanı, ayağın ön 
tarafına gelen yüksek ek basıncın etkisi al
tındadır. Yakın emprenye alanınin sinir i , ek 
basıncın maksimum noktasına kadar uzanır, 
Daha derinde bulunan kömür henüz sağlam 
durumunu muhafaza etmektedir. Bu alan da
hilindeki kömür, basınç altında yakın emp
renye alanındaki kömür gibi ayak yönüne 
doğru bir kayma ;hareketi yapamadığı için 
plastik deformasyona maruz kalır ve bunun 
neticesinde arıza ve çatlaklardaki hareketler 
ile kömürde muntazam bir porozite husule 
gelir. Bu olaylar sırasında yantaşlarda belirli 
bir çatlaklık görülmez. 
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TABLO 1. KÖMÜR AYNASINI EMPRENYE ETME METODLARI 

[Delik Delikler arasındaki 

Metod uzunluğu mesafe 

Yakın emprenye 

Derin emprenye, 
a) Ayaktan 

b) Ayak başı ve ayak dibi galerilerinden 

Uzak emprenye 
a) Ayak başı ve ayak dibi galerilerinden 

b) Damar seviyesinin üstünden 

Yakın emprenye etme alanına mukabil 
burada, emprenye tekniği oldukça değişik 
şartlar arzeder. Emprenye suyunun enjekte 
edilmesi için gerekli emprenye basıncı, o l
dukça daha yüksektir ve ekseriya bütün emp
renye süresince sabit kalır. Su miktar ı , emp
renye süresince kömür aynasından ölçülür 
ve kömür içinde muntazam şekilde dağılarak 
kömürün mesamatlarına dolar. 

Derin emprenye etme, ayaktan veya ayak 
başı ve ayak dibi galerilerinden yapılır. Ayak
tan yapılan derin emprenye metodunda, emp
renye işlerinin ayrılan zaman içinde bi t i r i l 
mesi gereklidir. Buradaki şartlardan bir i de, 
kolay nakledilebilir, yüksek kapasiteli ve bü
yük delik uzunluklarında sapma yapmıyacak 
şekilde delik açabilen delme makinalarına 
olan ihtiyaçtır. Ayrıca, kömürdeki karşı ba
sınç altında asgari 50 lt/dak su basabilecek 
tulumbalara da ihtiyaç vardır. 

Galeriden yapılan derin emprenyede, de
lik delme makinalarının boyutları ayakta 
kullanılanlara nazaran daha büyük olabil ir. 
Bu delik delme makinalarının güçlerinin de 
daha fazla olması uygun görülür, zira emp
renye etme derinliği ayak uzunluğunun yarı
sı kadar olmalıdır. Dönümlü ayak metodun
da, emprenye çalışmalarının ayak içindeki iş 
akımına bağlı olmıyarak yapılabilmesi ve 
dolayısiyle emprenye işlerinin belirl i bir za
man ile sınırlanmaması sebebiyle buralarda, 
tazyikli hava ile çalışan düşük kapasiteli yük
sek basınç tulumbaları da kullanılabilir. Kö
mürdeki karşı basıncın zayıf olması ile, emp
renye suyu düşük miktarlarda enjekte edilir. 

«s 10 m 1,5 ilâ 2x Delik uzunluğu 

^ 50 m 1,5 ilâ 2x Delik uzunluğu 

^ 200 m 

I Bu çeşit emprenye, bir vardiyada veya sürek-
c li olarak da yapılabilir. 

B. Almanyadaki maden kömürü ocakla
rında dönümlü ayak usûlü ancak % 20 ora
nında uygulandığı için bu emprenye metodu
nun yaygınlaşması sınırlı olmaktadır. Yakın 

r 
emprenye etme metodunda sağlanan aynı toz 
bağlama etkisini elde edebilmek için, derin 
emprenye etme metodunda beher metre küp 

c kömür için takriben 10 İt. su kullanılması ye
terl idir. Emprenye suyunun düzgün şekilde 
dağılması ile, ayna boyunca kömürde munta
zam bir gevşeme meydana gelir. Derin emp-

, renye alanında yantaşlar henüz sağlam du
rumda olduğu için, suyun tavan veya taban 

< taşına girmesi ve dolayısiyle yantaş şartları-
a nın kötüleşmesi nadir olarak görülür. 

c Uzak emprenye etme metodu : 

Uzak emprenye alanı, imalâttan dolayı hu
sule gelen ek basıncın en uzak noktası ile sı-

i nırlıdır. Bu alanın derinliği 200 m ye kadar 
olabilir. Azalan basınç yükü altında, imalât 

î basıncının kömür üzerindeki tesirleri de aza
lır ve ayaktan olsn mesafe arttıkça kömürün 
mesamat hacmi normaline yaklaşır. Dönümlü 
ayak usûlünde uzak emprenye, ayak başı ve 

? ayak gibi galerilerinden veyahut da diğer 

5 ayaklar için kömür damarı seviyesinin üstün
de bulunan galerilerden yapılır. Derin emp-

, renyede olduğu gibi yüksek basınç tulumba
larının kullanılması ile, ayak başı ve ayak 
dibi galerilerinden bir vardiyada veya sürekli 
olarak uzak emprenye yapılır. Bu emprenye 
metodunun B. Almanyadaki uygulama alanı-
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nin çok dar olması sebebiyle, uzak emprenye 
etme etkisi hakkında henüz kesin sonuçlar 
alınamamıştır. 

Damar seviyesinin üstünde bulunan gale
rilerden, tavan taşından geçerek kömüre gi
ren emprenye deliklerinin yardımı ile uzak 
emprenye yapılması B. Almanyadaki kömür 
ocaklarında henüz tatbik edilememiştir. Bu 
usûl şimdiye kadar sadece Belçikadaki bazı 
ocaklarda uygulanmıştır. 

Hüttenwerk Oberhausen AG ocaklarında 

kömür aynasını su ile emprenye etme : 

Kömür aynasını su ile emprenye etmenin 
değeri, Hoag maden işletmesi tarafından çok 
erken anlaşılmıştır. Emprenye metodu 1955 
yılından beri uygulanmaktadır. Emprenye et
me metodunda görülen gelişmelerin büyük 
bir ksmı Hoag maden işletmesi tarafından 
başarılmıştır. Maden dairesince 1964 yılında 
maden kömürü ocaklarında kömür aynası
nın su ile emprenye edilmesi öngörüldüğü 
zaman, Hoag maden işletmesinde toplam is
tihsale göre emprenye edilmiş kömür oranı 
takriben % 70'e baliğ olmakta id i . Bu ta
rihte aynı işletmenin bir bölümünde ilk de
rin emprenye denemelerine de başlanmıştı. 
( 8 ) . Denemelerin amacı, toz problemini dü-
mesini de sağlamak idi . 

Hoag maden işletmesinde kömür aynası
nın emprenye edilmesi ile kazı işlerinde elde 
edilen başarı, mekanize kazının geliştirilme
si üzerinde etki l i olmuştur. Kömür sabanı 
tesislerinin kullanılması ile ulaşılabilen kazı 
hızı, kömürün sertliğine bağlıdır. Emprenye 
etme suretiyle kömür aynasının gevşetilme
si, kömür sabanının verimini ve uygulama 
imkanlarını arttırmsktadır. Kömür aynasını 
emprenye etme metodlarının uygulanması 
ile, sert kömürlerde de kömür sabanı ile 
kazı yapılması mümkün olmaktadır ( 9 ) . 
1963 yılında Hoag maden işletmesindeki kö
mür üretiminin yarısı kömür sabanları ve di
ğer yarısı da potkabaç makinaları ile elde 
edilmekte idi . Bugün ise, kömür kazısı tama
men kömür sabanları ile yapılmaktadır. Kö
mür aynasını su ile emprenye etmede, % 60 
yakın emprenye ve % 40 derin emprenye 
metodu uygulanmaktadır. 

Emprenye edilmiş kömür oranı devamlı 
şekilde yükselmektedir. Şekil 2, Hüttenwerk 
Oberhausen AG ocaklarında emprenye etme 
oranını göstermektedir. Bu oran 1967'de 
% 90'a yükselmiştir. 

Yakın emprenye metodunda, elektrik 
enerjisi ile çalışan emprenye tulumbaların
dan istifade edilmektedir. 

Şekil 2 
Hüttenwerk Oberhausen ocaklarında emprenye 
edilmiş kömür miktarının toplam üretime olan 

oranı. 

Hüttenwerk Oberhausen AG ocaklarında 

derin emprenye metodu : 

Kazı hızının artması ile, toz ve kazı tek
niği bakımından yeni ve etki l i emprenye me-
todlarına ihtiyaç hasıl olmuştur, zira bu 
ayaklarda emprenye etme işleri için ayrılan 
zaman, yakın emprenye metodunun sınırına 
ulaşmış idi. Bu nedenle Hoag maden işletme
sinde hemen hemen bütün ayaklar (ileriye 
doğru çalışan ayaklar) için derin emprenye 
etme geliştirilmiş ve bu metod ayaklarda 
peşpeşe uygulanmıştır. 

Derin emprenye (deliklerinin delinmesi: 
Franz Haniel ocağında 1964 yılında yapılan 
i lk derin emprenye denemeleri, uzun emp
renye deliklerinin elle delinmesinin bazı güç
lükler çıkardığını göstermiştir. Öngörülen 
delik çapının muhafaza edilmesini ve ince 
damarlarda deliğin sapma olmadan delinme
sini sağlıyacak makina ve matkaplar olma
dan, ayaktan derin emprenye metodunun uy
gulanması mümkün değildir. Bu talepler kı
zaklı delik delme makinalarının kullanılma
sı ile yerine getirilebilmektedir. Mamafih de
lik delme işlerihd,e Schmidt, Kranz Co. 
GmbH, Langenberg ve Haunhinco Maschi
nenfabrik G. Hausher, Jochums Co. KG f ir-
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maları tarafından imal edilmiş kızaklı de

lik delme makinaları ile yapılan denemeler 

göstermiştir k i , bu makina tipleri dar ayak

larda kullanış ve nakliye bakımlarından ya 

hiç uygun değildir veya istenen randımanı 

vermemektedirler. 1966 yılında Erwin Gedler 

firması tarafından imal edilen Gesbo delik 

delme makinasının (Şekil 3) kullanılması 

ile, ayaktan uzun emprenye deliklerinin de

linmesi başarıyla sonuçlanmıştır. Bu makina 

2 PS lik b i r güce sahiptir. Delik delme için, 

birbirlerine eklenebilir içleri boş spiral mat

kaplar kullanılmaktadır. Delici ucun çapı 46 

mm'ye baliğ olmaktadır. Delik içinde mey

dana gelen tozlar, spiral matkap vasıtasiyle 

mekanikî olarak veya deliğin içine basınçlı 

hava veya su verilerek dışarı çıkartılır. Ayak

tan delik delmede, çalışma şartlarına uygun 

olarak matkap uzunluklarının 1,5 m olması 

maksada uygundur. 

Şekli S. 
Dax bir damarda Gesbo delik delme makinası 

Gesbo delik delme makinaları ile, deği

şik sertliğe ve kalınlığa sahip damarlarda uy

gulama, iş güvenliği ve randıman bakımla

rından etraflı ve çok sayıda denemeler ya

pılmıştır. Bu denemeler sonucunda tesbit 

edilmiştir k i , ayaktan uzun emprenye delik

lerinin delinmesi için kalınlıkları 0,8 ilâ 0,9 

m'den fazla olan damarlarda, bu makinalar 

boyut ve konstrüksiyon bakımlarından uy

gundur. Delik delmenin zincirl i konveyörün 

yan saçı üstünden yapılması gerektiği için 

(Şekil 3'e bakınız), daha ince damarlarda 

nakil aracı üstündeki çalışma yüksekliği ye

terli olmamaktadır. 

Gesbo delik delme makinası, b i r yerden 

başka yere nakledilirken parçalar halinde 

sökülebilir. Makina iki kişi tarafından tak

riben 20 dakikada kurulur, bu iş esnasında 

doğrultunun tayini özel bir itina ister ve bir 

hayli zaman alır. Sökülme işi de aynı şekilde 

takriben 20 dakikaya ihtiyaç gösterir, mat

kabın çekilmesi için bir geri çekme motoru

nun olmaması mahzur olarak telakki edil

mez. 

Hüttenwerk Oberhausen AG ocaklarında 

edinilen tecrübelerden sonra, 50 m'ye kadar 

derin emprenye deliklerinin ayaktan delin

mesi, Gesbo. delik delme makinaları ile 

mümkün olmuştur. Bu makinalar ile yapılan 

delik delme denemelerinde delme kapasitesi, 

matkap uzatma işleri dahil olmak üzere 30 

cm/dak lık bir seviyeye ulaşmıştır. Makina-

nın kurulması, sökülmesi ve nakliyesi gibi 

işlerin de dahil edilmesi halinde delme kapa

sitesi yaklaşık olarak 20 cm/dak dır (Tablo 

2 ) . İmalât basıncının azami noktada olduğu 

zonda, delik delme işlerinin yapılamadığı 

Zollverein 1 damarı istisna edilirse, diğer bü

tün deneme çalışmalarında delikler için ön

görülen derinliklere ulaşılmıştır. Freya da

marında damar kalınlığının az olması sebe

biyle iki delik yantaşa sapma yapmış ve bu 

deliklerde çalışma, zamanından önce durdu

rulmuştur. 
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TABLO 2 GESBO DELİK DELME MAKİNASI İLE DERİN EMPRENYE 

DELİNMESİNE AİT DENEME SONUÇLARI 

Toplam 
Damar Delik Delik de- delik 

Damar kalınlığı adedi rinliği uzunluğu 
m m in 

QS1 1,69 11 27,0 297,0 
N 1,36 11 22,0 242,0 
Zollverein 1* 1,63 6 10,0 38,5 
Zollverein 7/8 1,75 12 15,0 180,0 
Hugo 1,73 10 20,0 200,0 
Freya .., 0,89 8 30,0 220,0 

* 6 ve 9 m arasındaki delik derinliğinde matkap sıkışmıştır, 

DELİKLERİNİN 

Delik delme 

matkap uzatma 
i§l daiıil orta

lama delme 
kapasitesi 

cm/dak 

29,8 
33,6 
24,8 
34,8 
30,3 
34,4 

makinanın kurul
ması, sökülmesi 
ve nakledilmesi 

dahil delme 
kapasitesi 
cm/dak 

18,0 
20,3 

9,1 
18,2 
18,5 
18,7 

Bu delme denemelerinde, matkap sıkış
ması tehlikesini önlemek üzere 10 m'den faz
la olan delik uzunluklarında ve özellikle nem
li kömürde delik delme sırasında, sulu delik 
delme usulünün uygulanmasının gerekli ol
duğu anlaşılmıştır. Matkap uzatma işlerinin 
dahil edildiği delme kapasitesi halen, delik 
delme ekiplerinin edindiği tecrübeler netice
sinde yaklaşık olarak 40 cm/dak'ya ulaşmış
tır. Bunun yanında Gesbo delik delme maki-
nası, 2 PS gibi düşük bir güce sahip olması
na rağmen 30 m'ye kadar olan delik uzun
luklarında hemen hemen bu değere eş bir 
delme hızına sahiptir (Şekil 4 ) . Delik delme 
donanımının nakledilmesi için gerekli za
man, emprenye işlerinin organize edilmiş ol
masından dolayı öremli değildir. İki kişil ik 
ekipteki bir i delinmiş olan delikte emprenye 
etme hazırlıklarına başlarken, diğeri de delik 
delme makinasının parçalarını müteakip del-

Şekil i 
Derin emprenye için uzun deliklerin delinmesine 

alt delme hızı diyagramı 

me noktasına taşır. Bu suretle emprenye iş
lerine, delik delme makinasının kurulması 
ile hemen başlanılabilir. 

Uzun emprenye deliklerinin ayaktan de
linmesi için, Gesbo delik delme makinaları 
yeterli güce ve çalışma güvenliğine sahiptir
ler. Böylece derin emprenye için öngörülen 
şartlar karşılanmış olur. 

Ayaktan yapılan derin emprenye: 

Kömür sabanı ile yapılan kazıda derin 
emprenye. Ayaktan yapılan derin emprenye 
için Hoag maden işletmesi, kazı hızının ve 
üretimin yüksek olduğu ayaklardaki iş orga
nizasyonuna uygun bir kaç metod geliştirmiş
t i r . Daha sonra ileriye doğru çalışan ayak
larda derin emprenye etme uygulanmıştır. 
Kömür sabanı ile kazı yapılan ayaklarda, ima
lâttan dolayı meydana gelen basıncın düşük 
olması ve buna bağlı olarak aynadaki kömü
rün istenen şekilde gevşememesi sebebiyle 
toz tekniği ve kazı tekniği bakımlarından hu
sule gelen güçlükler yapılan derin emprenye 
suretiyle önemli ölçüde bertaraf edilmekte
dir. 

Bu metodda ileriye doğru çalışılan ayak
tan, kazı başlamadan takriben iki ilâ üç haf
ta önce kömür aynasında 30 ilâ 40 m ara
lıklarla 20 m uzunluğunda emprenye delikle
ri delinir (Şekil 5) ve beher metre küp kö
mür için takriben 10 İt su enjekte edilir. Bu 
emprenye sırasında kömürdeki karşı basınç 
ekseriya 200 kg/cm 2 den fazladır. Deliklerde 
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ı§mmwMmmMMWMg 
Delik uzunluğu lfa = 5 x günlük kazı ilerlemesi 
Delikler arasındaki mesafe a — 1,5 ilâ 2 x l fe 

Deliğin galeriden olan uzaklığı », = 20 ilâ 25 m 
(Tag = Gün) 
Şekil 5. Beş iş gününde ayaktan yapılan derin 

emprenyeye ait şema 

sızdırmazlık emprenye sondaları ile sağlanır. 
Bunların uzunlukları 2,5 ilâ 7,5 m dir. Deli
ğin dip noktasından 2 ilâ 5 m lik bir mesafe
ye kadar sokulan emprenye sondaları, delik 
içinde yüksek basınç hortumlarına veya bo
rularına bağlanmış durumdadır. Ayaktaki 
yüksek basınç boru hattı ile irt ibatl ı olan bu 
hortum veya borulara bir basınç ve miktar 
ölçüsü takılır. 

Basınca bağlı olmıyan asgari 50 lt/dak'l ık 
bir sevk kapasitesine sahip elektrikle çalışan 
yüksek basınç tulumbalarının kullanılması, 
bir emprenye vardiyasında bir emprenye de
liğinin delinmesini ve delikten su enjekte edil
mesini mümkün kılar. Bir ayaktaki empren
ye işleri genellikle iki kişi tarafından bir haf
tada tamamlanır. Delikler Gesbo delme ma-
kinaları ile açılmaktadır. 

Bahsedilen şekilde derin emprenye etme

ye tabi tutulmuş, kömür sabanı ile kazı ya

pılan ayaklarda, planlanan kazı kapasitesine 

erişilmiş olup yüksek bir toz konsantrasyo

nu tesbit edilmemiştir. 

Kazının kömür sabani ile yapıldığı ayak

lar için hazırlanan bu derin emprenye meto

du, Hoag maden işletmesinde ileriye doğru 

çalışan bütün ayaklarda planlı bir şekilde tat

bik edilmiştir. 

Bir iş gününde bir kazı vardiyasının ön

görüldüğü ayaklarda, kazıdan sonraki vardi

yada derin emprenye delikleri delinir ve su 

enjekte edilir. Beş günlük bir sürede yapılan 

derin emprenyeye ait bir şema Şekil 5'de gös

terilmektedir. İ lk emprenye deliği galeriden 

20 ilâ 25 m uzaklıkta delinir, delik uzunluk

ları günlük kazı ilerlemesinin beş misli ola

rak seçilir. Bunu takip eden delikler arasın

daki mesafe, delik uzunluğunun 1,5 ilâ 2 ka

tıdır. Bu şartlar altında normal bir uzunlu

ğa sahip bir ayaktaki emprenye işleri, beş 

emprenye deliği ile bir haftada tamamlanır. 

Emprenye cephesinin kazı cephesine nazaran 

eğik (olması ile, devamlı ve muntazam bir 

emprenye sağlanır. 

Burada uygulanan delik delme ve emp
renye tekniği ve kullanılan teçhizat, daha ön
ce derin emprenye metodunda etraflıca an
latılmış idi. Deliklerde sızdırmazlık 2,5 m 
uzunluğundaki emprenye sondaları ile temin 
edilir. Bazı ayaklarda, basınç etkisi ile emp
renye sondalarının delik içinde sıkıştığı gö
rülmektedir. Emprenye sondalarının zayi ol
ması, öngörülen bazı tedbirlerin alınması ile 
asgariye indiri lebil ir. Halen lâstik hortumla
rın yerine 2 m uzunluğa sahip boruların kul
lanılması tercih edilmektedir. Uygun sayıda 
birbirlerine eklenen borular, delik içinde 
emprenye sondası ile irt ibatlıdır. Sert boru, 
emprenye sondasının delik içinde gerekli de
rinliğe sokulmasını kolaylaştırmaktadır. Bu 
borular ile, su enjekte işi tamamlandıktan 
sonra, emprenye sondası daha rahat çekile-
bilmektedir. 

Ayaktan yapılan derin emprenyede delik 

delme ve emprenye işleri, beş günlük bir za

man zarfında iki kişi tarafından tamamlanır. 

Bir günde iki kazı vardiyasının olması halin

de, derin emprenye metodu değişir. Bu halde 

emprenye deliklerinin uzunlukları günlük ka

zı ilerlemesinin üç misline eşittir ve kazı var

diyalarından sonraki iki vardiyanın her bi

rinde b i r delik delinerek su enjekte edilir. 

Delik uzunluklarının daha kısa olması halin

de delikler arasındaki mesafede daha azdır, 

dolayısiyle bir ayakta ekseriya altı delik ge

rekli olur. Bu durumda emprenye işi bir in

ci deliğin delinmesinden başlanılarak üç gün

de bi t i r i l i r . Üç günlük bir sürede ayaktan ya

pılan derin emprenyeye ait şema Şekil 6'da 

gösterilmektedir. 
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Bu halde derin emprenye, kapasite bakı

mından da sınırlıdır. Ayaklarda net 6 saat

lik çalışma süresinde, derin emprenye deli

ğinin delinmesi ve emprenye hazırlıkları için 

2 saat'a ihtiyaç vaıdır. Bu takdirde empren

ye suyunun enjekte edilmesi için geriye 4 

saat kalır, yani bu süre içinde kapasitesi 50 

lt/dak olan bir tulumba ile 12000 İt su kö

müre verilebilir. Beher metre küp kömür için 

özgül emprenye su miktarı 10 İt olarak ka

bul edilirse, 4 saat'ta 1200 m3 kömür (ye

linde) emprenye edilebilir. Damar kalınlığı

na ve günlük hızına bağlı olarak derin emp

renye sınırı belirlenir. Bu sınır, iki empren

ye ekibinin ve çift delik delme, emprenye ve 

tulumba teçhizatı kullanılmak suretiyle veya 
talebi karşılayabilecek daha güçlü elektro -
yüksek basınç tulumbalarının imalâtçı firma
lar tarafından yapılması ile yükseltilebilir. 

Bir gündeki iki kazı vardiyasının peşpeşe 

olması halinde, bir sonraki vardiyada iki de

rin emprenye deliğinin delinmesi ekseriya ge

reklidir. Bu takdirde emprenye ekibinin üç 

kişiden müteşekkil olması ve bunlardan iki

sinin delik delme işinde çalışırken ^üçüncü

sünün emprenye işi ile meşgul olması mak

sada uygundur. Bu durumda emprenye süre

sinden, mümkün olduğu kadar istifade edil

miş olur. 

Ayaktan yapılan derin emprenye netice
leri : Ayaktan yapılan derin emprenye me
todu, Hoag maden işletmesindeki yüksek is
tihsal kapasitesine ve yüksek kazı hızına sa
hip ayaklarda planlı şekilde uygulanmıştır. 
Tablo 3'de bazı karakteristik rakamlar gös
terilmektedir. Kömürdeki karşı basınç nadi
ren 150 kg^cm2 'nin altında bulunmakta ve 
bütün emprenye işleri süresince sabit kal
makta idi. Özgül emprenye suyu miktarı, ge
nellikle beher metre küp kömür için takri
ben 10 İt dir. Dumar kalınlığına, delikler ara
sındaki mesafeye ve günlük kazı ilerlemesine 
bağlı olarak, bir emprenye deliğine 15000 
It'ye kadar su enjekte edilmiştir. 

TABLO 3. AYAKTAN YAPILAN DERİN EMPRENYEYE AİT KARAKTERİSTİK RAKAMLAR 

Zaman 

Günlük kazı ilerlemesi m 
Ortalama günlük üretim ... ton 
Emprenye deliklerinin adedi... 

Delikler arasındaki mesafe m 
Beher mß kömür için su 

Başlangıçta emprenye basıncı 

Bitimde emprenye basıncı' 

Sterkrade bölümü 

20 24 24 20 20 21 24 
Ql N N Q l Ql Q l Ql 

6/67 10/67 3/68 12/67 5/68 4/68 7/68 
8/67 11/67 4/68 S/68 6/68 8/68 8/68 

196 227 228 208 157 160 182 
1,19 1,47 1,28 1,24 1,36 1,17 1,19 

1 2 1 2 / 2 1 2/1 
4,33 5,68 3,29 5,40 4,79 2,98 4,30 
1311 2501 1248 1890 1230 686 11193 
48 79 39 107 40 83 60 

22.5 18 18 21 18 18 18' 
36 36 42 36 30 30 30 

10.6 8,5 9,3 10,8 9,0 9,5 12,4 

160 220 200 200 250 200 200 

130 180 170 170 170 150 170 

Franz Hantel 
bölümü 

05 04 
A Z78 

1/68 12/67 
6/68 5/68 

180 240 
1,34 1,81 

2 2 
3,90 2,99 
1248 1739 
136 155 
20 20 
30 30 

8,4 10,7 

220 180 

170 150 



Derin emprenye metodunun faydaları, 

yüksek kazı ilerlemelerinde de iş güvenliğini 

tam olarak sağlaması, emprenye etkisinin 

özellikle kömürün gevşemesi bakımından 

muntazam olması ve emprenye işlerinin iş 

organizasyonuna iyi şekilde intibak etmesi

dir. Der in deliklerin delinmesi suretiyle bek-

lenmiyen jeolojik arızalar tesbit edilerek sa

hanın durumu açıklığa kavuşturulur. Derin 

emprenyede toz tekniği yönünden kayda de

ğer bir düzelme tesbit edilememiştir. 

Ayak başı ve ayak dibi galerilerinden ya
pılan derîn emprenye : Ayak îbaşı ve ayak 
dibi galerilerinden yapılan derin emprenye, 
Hoag maden işletmesinde şimdiye kadar sa
dece bir ayakta uygulanmıştır. Kalınlığı 76 
cm olan Blücher damarındaki ayağın uzun
luğu yaklaşık olarak .140 im dir. Burada Hoag 
maden işletmesindeki alışılmış delik delme 
ve emprenye teçhizatı kullanılmış ve ayağa 
nazaran 25 ilâ 30 m ilerde bulunan her iki 
galeriden derin emprenye yapılmıştır. 

Mevcut çalışma şartları ve bu emprenye 

metodunda edinilen tecrübeler sebebiyle emp

renye deliklerinin, ayak dibi galerisinde 25 

m ve ayak başı galerisinde 15 m aralıklarla 

olmak üzere kazı cephesine nazaran öne doğ

ru eğik şekilde delinmeleri uygun görülmüş

tür (Şekil 7'de gösterildiği g ib i ) . Emprenye 

deliklerinin uzunlukları 25 m dir. Ayak, önün

deki deliğe kadar ilerleyince emprenye işleri 

tekrarlanır. Beher metreküp kömür için 10 İt 

Delik uzunluğu 1^ = 25 m 
Ayak <dibi galerisinde delikler arasındaki 
Wjjesafe a1 = 25 m 
Ayak başı galerisinde delikler arasındaki 
mesafe a2 =< 15 m 

•Şekil 7. Blücher damarında galerilerden 
yapılan derili emprenyeye ait şema. -

özgül emprenye suyu ve ayak cephesinde bu

lunan kömür miktarı hesaplanarak empren

ye suyu miktarı 10000 İt olarak tesbit edil

miştir. Emprenye suyunun bazı hallerde kö

mür aynasından dışarı taştığı müşahade edil

miştir. 

Bu emprenye metodunun toz ve kazı tek

niği (bakımlarından olan etkisi memnuniyet 

verici olmuştur. Bununla beraber galerilerin 

ayaktan itibaren 50 m'den daha az ilerde bu

lunması .'halinde, yoğun galeri sürme işleri 

arasında emprenye işlerinin organizasyonu 

bakımından bazı güçlükler ile karşılaşılmış

tır. 

Emprenye suyunun dağıl ımın tesbit et

mek için deneyler : 

Kömür aynasını emprenye etmenin etki
leri ve değişik emprenye metodlarmın uygu
lama alanları, şimdiye kadar ölçmeler sure
tiyle tesbit edilememiştir. Mevcut teoriler 
a m p r k değerlere dayanmaktadır. Bu prob
lemler ancak, uygun b i r usûl yardımı ile emp
renye suyunun köm'Jr içindeki dağılımının 
tesbit edilmesi suretiyle çözülebilir. 

Eochum'daki Silikoz Araştırma Enstitüsü 
ile Hoag maden işletmesinin müştereken yap
tığı deneyler, derin emprenyede su dağılımı
nın endikatörler yardımı ile tesbit edilmesi
ni kapsamaktadır. Emprenye edilmiş kömür
deki su miktarı üzerinde daha önce yapıl
mış olan denemelerin sonuçları emprenye su
yunun dağılımı hakkında bir f i k i r vermediği 
için, derin emprenyede emprenye suyunun 
dağılımı karıştırılan endikatör yardımı ile 
endirekt olarak tesbit edilebilmektedir. 

Laboratuvar denemelerinde ve yerüstün

de kömür blokları ile yapılan denemelerde 

Kalsiyum klorid' in, emprenye suyunun tesbi-

ti için uygun bir endikatör olarak bulunma

sından sonra, Sterkrade ayağında % 3 su 

ihtiva eden Kalsiyum klorid eriyiği ile derin 

emprenye tecrübeleri yapılmıştır. Emprenye 

edilmiş kömür aynasından her gün, yarık ve 

delik usulü ile numuneler alınmıştır. Aynı şe

kilde tavan ve taban taşlarından da delik del

me suretiyle numuneler alınmıştır. 
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Alınan numunelerdeki Kalsiyum klorid 
miktarının kimyasal yol ile tesbit edilmesi ne
ticesinde, derin emprenyede emprenye suyu
nun arızalı yerlerde geniş şekilde yayılmış 
olduğu görülmüştür. Yantaşlarda ise Kalsi
yum klorid'in eser halde bulunduğu tesbit 
edilmiş, yani emprenye suyunun yan taşlara 
çok düşük ölçüde girdiği anlaşılmıştır. 

Oxet: 

Kömür aynasını emprenye etmenin toz ile 
mücadele bakımından bilinen faydaları ya
nında, emprenye çalışmaları, kömür kazısı
nın kolaylaştırılması için de başarı ile uygu
lanabilir. Hüttenwerk Oberhausen ocakların
da sistematik şekilde emprenye etme sure
tiyle, kömür sabanı ile yapılan kazının sert 
damarlarda da uygulanması mümkün olmuş
tur. Günlük kazı ilerlemesinin artması ile 
yükselen üretim kapasitesi, yeni emprenye 
metodlarının geliştirilmesini gerektirmiştir. 
Bu nedenle Hüttenwerk Oberhausen ocakla
rında ileriye doğru çalışan bütün ayaklar için 
derin emprenye metodu geliştirilmiş ve uy
gulanmıştır. Kızaklı delik delme makinası 
yardımı ile, 200 m uzunluğundaki ayaklar
da beş delik olacak şekilde 40 m aralıklarla 
20 ilâ 25 m derinliğinde delikler delinmek
tedir. Günlük kazı ilerlemesinin takriben 4 
m olması halinde, günde bir deliğin delinme
si kafi gelmektedir. Bir delikten takriben 
10000 İt su enjekte edilmektedir. Böylece bü
tün kömür aynasının emprenye edilmesi beş 
gün sürmekte ve bu işlem yeniden tekrarlan
maktadır. Bir günde iki kazı vardiyasının ol
ması halinde, deliklerin uzunlukları günlük 
kazı ilerlemesinin üç misli olarak alınır. Her 
kazı vardiyasından sonraki vardiyada bir 
emprenye deliği delinir ve su enjekte edilir. 
Üç günlük bir süre nihayetinde bütün kömür 
aynasının emprenye edilmesi tamamlanır ve 
i lk deliğin delinmesi ile bu işler tekrarlanır. 

Ayaktan yapılan derin emprenyenin fay
daları, yüksek kazı ilerlemelerinde de bu me
todun iş güvenliği bakımından başarılı olma
sı, kömürün gevşemesi bakımından empren-
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ye randımanının muntazamlılığı ve empren
ye işlerinin genel iş organizasyonuna iyi şe
kilde intibak ettirilebilmesidir. Buna ilâve
ten, delinen uzun delikler yardımı ile saha
nın durumu önceden tesbit edilir. Kömür ay
nasını emprenye etme suretiyle, sert damar
larda da kömür sabanı ile kazı yapılması 
mümkündür. 
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