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ÖZET: çevresel gürültünün deðerlendirilmesi konusunda yapýlan çalýþmalarýnönemli bir bölümü, ölçüm
sonuçlarýnýn verilmesi ve bazýlarýnda da deðerlerin harita üzerinde gösterilmesi olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.Bu çalýþmaile baþta açýkiþletme madenciliði olmak üzere yüksek gürültü seviyelerine ulaþýldýðý
diðer alanlarda da (havaalanýan, karayollan, sanayi bölgeleri, v.b.) uygulanabilecek bir yöntem ile gürültü
yayýlýmýnýnçok daha kolay ve pratik olarak hesaplanmasýve haritalanmasý amaçlanmýþtýr. Böylelikle
gürültüden korunma yöntemlerinin tamamýnýnplanlamasýnayön verilebilecektir.
Anahtar kelimeler: Gürültü yayýlýrný,Açýk ocak, Eþdeðer gürültü seviyesi

FORMATION OF NOISE MAPS AT SURFACE MINES
ABSTRACT: A large sump of the works carried out to evaluatethe environmentalnoise,is encounteredas
eitherthe presentationof the measuredvaluesor putting forward thesevalues on the noise maps.It was the
purposeof the presentwork to calculateand to constitutea mapof noise in a more practicalmanýýer
firstly at
surfacemines as well as where else high noiselevels are occurred(airways,highways,industrialareasetc.).
Therefore,planningworks for the protectionfrom unwantednoiselevels could be achieved.
Keywords: Noise propagation,Openpit mine, Equivalentnoise level
Geliþmekte olan ülkelerde gürültünün öneminin tam anlaþýlamamasýnedeniyle; büyük kentler ve çevresinde
kontrolsüz nüfuz artýþlarý,plansýz ve düzensiz kentleþmeler, endüstride yeni uygulanan tekniklerde ki bilgi
yetersizlikleri, çevresel etki deðerlendirmesi planlamalarý yapmadan yeni ulaþým sistemlerinin oluþturulmasý,
gürültü kontrol mevzuatýnýnyetersizliði, denetleyen devlet kuruluþlarý arasýndaki koordinasyon eksikliði ve
ekonomik sebepler gürültü sorununun çözümünü güçleþtirmektedir (Hasgür, 1992).
Açýk iþletme faaliyetleri sýrasýnda aþýn gürültü seviyelerine ulaþýlmasý ihtimali göz önünde
bulundurulduðunda, iþçi saðlýðýnýnkorunabilmesi açýsýndangürültünün kesinlikle limit deðerlerin altýnda
tutulmasý gerektiði bilinmektedir. Bu nedenle gürültüye neden olan kaynaklar belirlendikten sonra,
gürültünün oluþmasý önlenmeli ve gürültü limit deðerlerin altýna çekilmesi gerekmektedÝr. 15 Þubat 2003
tarihli ve 2003/l0/EC sayýlýAvrupa Parlamentosu ve Konseyi DÝrektifi esas alýnarak hazýrlanan Gürültü
Yönetmeliði'ne göre sekiz saatlik iþ günü için, anlýk darbeli gürültünün de dahilolduðu gürültü maruziyet
sýnýrdeðeri 87 dBA olarak verilmiþtÝr (GY, 2003).

2. MODELLEME ÇALIÞMALARI
Gürültü seviyelerinin tahminine yönelik deðiþik matematiksel hesaplamalar kullanýlmýþtýr. Bu hesaplar
sýrasýndabirçok veri birlikte deðerlendirilerek, gürültü seviyelerinin tahminine yönelik çalýþmalar yapýlmýþtýr
(Çýnar,2005).
Havanýnses enerjisini absorplama özelliði Pathak (1996) tarafýndanaþaðýdakibaðýntýile tanýmlanmýþtýr

aa = kf2 + ah

[I]

~ : her metredekisesseviyesindekiazalma(dBA),
k: sabitdeðer(k=14,24.lo.ý1),
f : frekans,Hz
aj, : nemlilik faktörü olarakverilmiþtir.

