
Bosch Rexroth tarafından sunulan besleme sistemi çözümü, paletli besleyici başına iki adet
Hägglunds CBm motorunu içeriyor. Bu çözüm, gereksinimleri kolaylıkla sağlayan, son
derece başarılı bir çözüm önerisi.

Tahrik üniteleri, uygun olan her yere
yerleştirilebilir.
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Hägglunds tahrik sisitemlerinin 
Aitik madenindeki büyük başarısı
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tasarıma sahip. Metso Mineral, söz konusu 
sistemi Aitik madeninin özel ihtiyaçlarını 
karşılamak adına uyarladı. Bu çalışma, dört 
adet CBm hidrolik Hägglunds motorunu 
tedarik eden Bosch Rexroth ile işbirliği 
içerisinde gerçekleştirildi. 

Hidrolik tahrik ve merak edilenler 
Boliden’in doğrudan hidrolik tahrikli paletli 
besleyicilere yatırım yapmaya karar 
vermesinin sebeplerinden biri de dişli 
kutuları ile ilgili sık karşılaşılan 
problemlerdi. Bir diğer neden de bu tahrik 
sistemlerine duyulan meraktı.
“Geçtiğimiz yıllarda birçok dişli kutusu 
arızası yaşadık ve söz konusu ekipmanların 
sürdürülebilirliğini artırmak istedik. Bu 
hidrolik teknolojisinin bir testi olacak. 
Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen 
çeşitli referans kurulum süreçlerinde 
Hägglunds tahriklerini inceledim ve 
araştırmalarım sırasında olumsuz 
deneyimlere denk gelmedim. Ayrıca, 
Mellansel’deki fabrika ziyaretim de
oldukça ilginçti. Hidrolik sistemlerin nasıl
çalıştığına ilişkin yeni bir anlayış 
geliştirdim”. Boliden, gelişmiş 
kullanılabilirliğe ek olarak ekipman 
performansında da çıtayı yükseltti.
Metso daha sonra, saatte 8.000 ton 
kapasiteye, 0-7.46 rpm değişken hıza ve 
yaklaşık 1.000.000 Nm başlangıç torkuna 

sahip, her bir besleme ünitesindeki yükü 
paylaşan iki adet motoru temel alan bir 
şartname hazırladı.
Bosch Rexroth’taki Hägglunds uzmanları 
tarafından sunulan çözüm önerisi paletli 
besleyici başına iki adet CBm 2000–1400 
motordan oluşuyordu. Bu, gereklilikleri 
kolaylıkla sağlayan son derece başarılı bir 
çözüm önerisiydi. Jörgen Larsson konu 
hakkında şunları söylüyor: “Yedek güce 
ihtiyacımız vardı, bu yüzden söz konusu 
çözüm önerisi gayet iyi karşılandı. Söz 
konusu çözüm önerisi tesisimize saatte 
maksimum 9.000 ton kapasite sağlıyor. 
Ayrıca, ihtiyaç olması halinde bir motorla 
işlem yapabilmemiz için fazlasıyla ana 
bileşen imkânı sunuyor.”

Projenin başarı faktörleri
Yeni tesis Haziran ayında devreye alındı ve 
Aitik madeni şu an üretimde tam 
kapasiteyle çalışıyor. “Birkaç hafta süren 
testlerden sonra yaz tatiline gittik. Beş 
hafta uzaktaydım ve her şey mükemmel 
çalıştı! Tesis şimdiye kadar altı milyon 
tondan fazla cevher işledi ve tek bir kaza 
bile yaşanmadı. Özellikle tesisin, 
ihtiyaçlarımız dahilinde özel olarak 
tasarlanması göz önünde 
bulundurulduğunda, üretimin ilk aşamada 
bu kadar sorunsuz çalışması mükemmel 
bir sonuç.”

Tahrik sistemleri minimum yer kaplıyor ve 
frezeli kaplinler sayesinde bileşenler hızlı 
bir şekilde değiştirilebiliyor. Jörgen, 
kurulumun inanılmaz derecede kolay 
olduğunu düşünüyor. “Başlıca faydaları, 
bakım maliyetlerini düşürürken 
kullanılabilirliği artırabilmemizdir. Hidrolik 
tahrikler yandan daha iyi erişim sağlıyor ve 
tesis bakımını kolaylaştırıyor. Mevcut 
durumda söz konusu ekipmanlar üzerinde 
herhangi bir çalışma yapmamıza gerek 
yok, ancak herhangi bir şeyi değiştirmek 
zorunda kalırsak, erişim kabiliyeti son 
derece yüksek. Bir diğer büyük avantaj ise 
hidrolik tahriklerin bakım sırasında ters 
çevrilebilmesidir.” Şu an yapılacak tek şey 
birkaç küçük ayar ve performans testi. 
Boliden hem kırıcıları hem de tahrik 
sistemlerini maksimum yüke ayarlayacak 
ve gerekli tonajı üretip üretmediklerini 
kontrol edecektir. Performans testinin 
büyük bir kısmı, tesisin bir ay boyunca 
uygunluk hedeflerine ulaşmasını 
sağlamaktır. Jörgen Larsson memnuniyetle 
şu noktaların altını çiziyor: “Şimdiye kadar
her şey yolunda gidiyor. İyi sonuçlar devam 
ederse ve güvenirlilik unsuru ilerletilirse, 
hidrolik tahrik teknolojisini başka 
tesislerimizde de kullanacağız.
Özellikle büyük konveyör sistemlerimiz
için Hägglunds tahrikleri, öncelikli
seçeneğimizdir.”



Aitik açık ocak bakır madeni 
incelemesi.

Boliden Proje Yöneticisi Jörgen Larsson sonuçlardan son derece memnun.

otomasyona borçlu olan Aitik madeni 
yalnızca İsveç’teki en büyük açık ocak 
bakır madeni değil, aynı zamanda 
dünyadaki en üretken madendir.
Larsson konu hakkında şunları belirtiyor: 
“Yüksek verimli sistemimiz sayesinde diğer 
birçok madenden daha fazla düşük nitelikli 
cevher işleyebiliyoruz. Aslında, atık girdi 
seviyelerimiz birçok madene nazaran daha 
düşük”.

Büyümeye yönelik stratejik yatırımlar
Aitik Madeni, kırma cevher üretim
kapasitesini 2020 yılına kadar 36
milyon tondan 45 milyon tona
çıkarmak için uzun vadeli bir hedef
belirledi. Boliden, söz konusu büyüme
rakamına ulaşmak, üretim tutarlılığını
ve güvenilirliğini artırmak için iki adet
milli kırıcı ile donatılmış, tamamen yeni bir 
kırma tesisine yatırım yaptı. Şirket, yıllık 

Yüksek verimli maden, hidrolik 
tahriklere yatırım yapıyor
Hava tozla kaplanırken, büyük ve sert kayalar ekipmanları 
zorluyor. Aitik madeninde sadece en güçlüler hayatta kalabilir. 
Bu yüzden, Boliden yeni kırma tesisindeki tedarikçi seçiminde 
oldukça özenli davranıyor.
Boliden Proje Yöneticisi Jörgen Larsson konu hakkında “Sadece 
bu alanda deneyimli tedarikçilerle çalışmak istiyoruz. Bu prensip 
geçtiğimiz yıllarda yaptığımız yatırımların tamamı için geçerliydi 
ancak söz konusu proje bize şu ana kadarki en iyi sonuçları 
sağladı” yorumunu yapıyor.

faaliyet raporunda söz konusu kapsamlı 
yatırımın “daha güvenilir üretim 
planlaması, daha düşük bakım maliyetleri, 
daha iyi öngörülebilirlik ve daha yüksek 
kar” sağlayacağını belirtiyor.
“Üretim çıktımızın pazarda karşılık bulması 
bize yatırım yapma imkânı sağlıyor.”
“Maden alanını büyük ölçüde 
genişlettiğimiz için maliyetlerimizdeki ciddi 
artış bizim için önemli bir sorun. Mevcut 
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ekipmanlarımızı kullanarak üretimi 
artırabilmemiz için faaliyetlerimize sürekli 
olarak ince ayar yapmak zorundayız. Yeni 
kırma tesisimiz sayesinde bunu 
başarabiliyoruz”. 
Genişleme izninin alınmasıyla birlikte Aitik 
madeninin ekolojik sürdürülebilirliği büyük 
ilgi görmeye başladı.
Şirketin, çevre korunmasına ilişkin taahhüt 
kapsamını sürekli olarak genişlettiğini 
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vurgulayan Jörgen konu hakkında şunları 
söyledi:
“Endüstrideki öncü rolümüzü yüksek çevre 
bilinci ile birlikte yerine getiriyoruz. Bu 
durum, üretimimizi artırmamıza imkan 
sağlıyor. Enerji tasarrufu için elektrikli 
araçlar ve çevre geri kazanım alanları, 
aldığımız önlemlerden sadece birkaçı.”

Gurur duyulacak bir tesis
Kırma projesini denetleyen ve devreye 
alma sürecinde yer alan Jörgen Larsson, 
endüstride geniş bir deneyime sahip. 
Bugüne dek, maden makinalarının 
işletilmesi, bakım ve kurulum denetimine 
kadar birçok alanda görev yapmış.
“Her bir unsurun başarılı bir şekilde 
planlandığı ve ekipman erişiminin son 
derece kapsamlı olduğu, tamamen yeni bir 
tesis yatırımı yapabilmiş olmamız bizim 
için harika bir gelişme”.  Jörgen, tamamen 
yenilenen besleme sisteminden memnun.
“Besleme sistemi ABD’de Metso 
tarafından tasarlandı ve mevcutta 
dünyanın birçok yerinde kullanılan, birden 
fazla sistemi içeren, kendini kanıtlamış bir 

Aitik’teki cevher yatakları kalkopirit adı 
verilen bakır cevherin yanı sıra bir miktar 
altın ve gümüş içermekte. Cevher, 
Boliden’in kendi eritme işlerini besleyen 
bir konsantre üretmek için rafine ediliyor. 
Maden artığı kayaçlar veya örtü tabakası 
ile madenden çıkarılıyor, yol yapımı ve
beton üretimi gibi faaliyetlere yönelik
olarak satılıyor.
Üretkenliğini geniş ölçekli üretime, yüksek 
verimli yöntemlere ve ileri derecede 

Gällivare’in muhteşem manzarası, İsveç’in 
en büyük açık ocak bakır madeni 
ziyaretçilerini karşılıyor. Örneğin Empire 
State Binası, üzerinde bulunan kasnağa 
ulaşmadan maden zemini üzerinde 
durabilir. Madenin derinliklerinde 
dünyanın en büyük makineleri durmaksızın 
çalışıyor: 45 metreküp kova kapasiteli 
ekskavatörler ve dört metre çapında 
tekerlekleri bulunan 300 tondan fazla 
taşıma kapasitesine sahip kaya kamyonları.


