
K
ışlad

ağ

28

10
yıl

Şev Stabilitesi 
İzleme 
Radarının 
Kışladağdaki 
rolüne kısa bir 
bakış:
Şev kaymaları, ülkemizde ve dünya-
da açıkocak madenciliğinde karşı-
laşılabilen bir durumdur. Kaya küt-
lesi stresleri, gerilmeleri ve üretim 
kaynaklı hacimsel değişimler, farklı 
kombinasyonlarda şev tasarımı açı-
sından emniyetli sayılabilecek açık 
ocaklarda bile zaman zaman tehlike-
lere neden olabilir.
Günümüzde, açık ocaklar güvenlik 
ve verimliliği denetlemek üzere şev 
stabilitesi yönetim programına en-

tegre olarak Jeoteknik mühendisle-
rine ihtiyaç duyarlar ve bu mühen-
dislerden şev stabilitesinin izlenmesi 
ve ölçülen verilerin yorumlanması 
konularında yararlanırlar. Kışladağ 
Madeninde bu görev kaya mekaniği 
dalında görev yapan üç mühendis ile 
sürdürülmektedir.
Kışladağ Madeninde radar teknolo-
jisi kullanımı, şev stabilitesi yönetim 
programına entegre olarak anahtar 
rol oynuyor. Şev stabilitesi izleme ra-
darı, 2011 Ağustos ayından itibaren 
bu zamana kadar geçen sürede, en 
zor atmosferik koşullar dahil olmak 
üzere, 7/24 esasına dayanan gerçek 
zamanlı veri akışı sağlamıştır. Ra-
dar, şevlerde yaşanabilecek hare-
keti, ölçüm mesafesine bağlı olarak 
milimetrik hassasiyette tespit eder. 
Dairesel geometriye sahip açık ocak 
şevlerinin tam kapsamlı şekilde ta-
ranması için bu sistem iki adet radar 
ve bu radarlara entegre yer tanımlı 
kamera sisteminden oluşmaktadır.
Radar, sorunsuz bir biçimde, şev sta-
bilitesi yönetim programının bir par-
çasını oluşturan diğer sistemler ile 

entegre olarak genel şev davranışını 
anlamak için Jeoteknik mühendis-
lerine yardımcı bir rol oynar. Radar-
dan alınan veriler telemetri aracılığı 
ile mühendislik ofis bilgisayarlarına 
anında değerlendirilmesi için iletilir. 
Veriler hareketin yönü, büyüklüğü 
ve lokasyonunu hakkında bilgi içerir. 
Jeoteknik mühendisleri tarafından 
önceden tanımlanmış alarm seviye-
leri aşıldığında, radar SMS ve e-mail 
yolu ile ilgili personele anında uyarı 
gönderir. Sonuç olarak, Jeoteknik 
mühendisleri radardan gelen veriler 
neticesinde, değişen şev durumları-
nı tanımlar ve hızlıca gözden geçirir, 
şevlerin doğru bir şekilde izlendiğin-
den emin olarak radar ile ön görülen 
şev kaymalarına hızlıca önlem alın-
ması için gerekli personeli bilgilen-
dirir.
Kışladağ Madeninde, kapsamlı şev 
stabilitesi yönetim programı bir bü-
tün olarak maden işletmesi güvenliği 
ve verimliliği için büyük faydalar sağ-
lar. Radardan alınan veriler, işçi ve 
ekipman güvenliğini etkileyen önemli 
yönetim kararları için kullanılır.

Serdar Ergün, Kıdemli Jeoteknik Mühendisi - Kışladağ
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A quick look at 
the role of the 
slope stability 
monitoring Radar 
at Kışladağ Mine:  

Slope failures are a situation that 
may be encountered in our country 
and in the world of open pit mining 
environments. Arbitrary combination 
of uncertain stresses, strains and 
volumetric changes could potentially 
be hazard even in mines with 
conservative slope designs.
Safety and productivity in modern 
day open pits requires geotechnical 
engineers to oversee an integrated 
slope stability management 
program; with the most important 
aspects being the monitoring of 
rock slopes and the interpretation 
of measured data. Kışladağ Mine 
has three geotechnical engineers 
specialized on rock mechanics.
The utilization of radar technology 
at Kışladağ Mine forms a key part 
of the highly accurate integrated 
slope stability management program 
that is in place. The Movement and 
Surveying Radar (MSR) provides 
measured data to the Kışladağ 

Mine geotechnical team in near 
real-time on a 24/7 basis and more 
often than not, in the harshest of 
atmospheric conditions since August 
2011. Movements can be detected to 
millimeter accuracy, depending on 
the range. There are two Movement 
and Surveying Radars serving in 
Kışladağ Mine with geo-referenced 
Geo-camera to get full coverage 
of the near circular geometry of 
Kışladağ open pit.
Seamlessly integrating radar data 
with other established systems 
that form part of the slope stability 
management program plays a pivotal 
role in assisting the geotechnical 
team to understand overall slope 
behavior. The data from the radar unit 
are transmitted through computers 
in an engineering office via telemetry 
for immediate visual review. Radar 

data contains; magnitude, location 
and direction of movement. Radar 
has the capability of triggering 
alarms at levels pre-specified by 
the geotechnical engineers, when 
these alarm thresholds exceeded, 
radar is able to send SMS and e-mail 
including the data of movement. As 
a result, the geotechnical team is 
able to quickly review and identify 
changing slope conditions which in 
turn facilitates accurate monitoring 
and ensures a rapid response to any 
anticipated slope failure.
The comprehensive slope stability 
management program at Kışladağ 
Mine has tremendous benefits for the 
safety and productivity of the mining 
operation as a whole. Data can be 
used to make key management 
decisions that impact the safety of 
workers and equipment. 

Serdar Ergün, Senior Geotechnical Engineer - Kışladağ


