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	Text16: 2019
	Text14: 11
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	Aşağı Açılır Kutu1: [Maden Mühendisliği]
	yeri: Maden Mühendisliği Seminer Salonu
	Text1: Ali Osman ÇAKIR
	Text12: Yerinde Yoğunluk Ölçer Prototip Üretimi Ve Kayaçların Karşılaştırılmalı Yoğunluk Analizi
	Text20: Kayaçların fiziko-mekanik özelliklerine göre çeşitli amaçlarda için (yol çalışmalarında , inşaat sektöründe, liman ve havaalanı dolgusu, parke, gabion vb. imalatlarında) kullanılmaktadır. kayaçların yoğunluk ve su içeriği gibi fiziksel özelliklerine her türlü madencilik tasarımda ihtiyaç duyulmaktadır. ayrıca kayaçların yoğunluk ve diğer fiziksel özellikleri madencilik faaliyetlerinin ( açık işletme ve yer altı işletmesi) ekonomik ve emniyetli üretiminde oldukça önemlidir. Madencilik faaliyetleri oldukça maliyetlidir. Sondaj çalışmaları madencilik maliyetini arttırmaktadır. Sondajdan alınan örneklerinin laboratuvarda analiz edilmesi ayrıca hem çok önemlidir hem de çok zahmetli hem de zaman kaybıdır. Günümüz teknolojisinde ilk analizin arazide yapılması gerekmektedir. Kayaçların yerinde yoğunluklarının analizi ile patlatma tasarımı, tahkimat, rezerv hesaplamaları, kömür ve çevre kayaçlarının özellikleri gibi bir çok önemli konuda bilgi elde edilmektedir. Bu çalışmada kayaçların yoğunluk, ağırlıkça su emme, porozite ve su içeriği gibi önemli fiziksel parametrelerini farklı laboratuvar deneyleri ile gerçekleştirmek yerine , kendi bünyesinde toplayan ve bütün deney aşamalarını tam otomasyon olarak yapabilen bir cihaz üretilmiştir. 
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