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Bosch Rexroth’dan Madencilik uygulamaları 
 
Madencilik Türkiye'nin kalkınmasında kritik rolü olan sektörlerden birisidir. 

Bosch Rexroth’un ana bayisi Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, 16 yıldır 

bu sektöre sunduğu exproof hidrolik ve pnömatik çözümlerle ön plana 

çıkmaktadır. 

 

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birisidir. 

Maden ürünleri; sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini 

oluşturmaktadır. Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü 

ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektör olarak görülmektedir. Türkiye 

madenler bakımından zengin topraklara sahiptir. 

 

Hatta Türkiye  bazı madenler bakımından Dünya'nın önemli ülkeleri arasında 

bulunmaktadır. Türkiye’nin madenlerinin tamamının yeri henüz 

belirlenmemiştir. Her yıl yeni maden yataklarının bulunması da bunun bir 

kanıtıdır. Şu anda Türkiye’de yapılan madencilik çalışmalarının hepsi kendi 

sanayi şirketlerimizin ihtiyacına yönelik değildir. Bir bölümü işlem görmüş ya 

da kısmen işlem görmüş şekilde yurtdışına ihraç edilmektedir. Cumhuriyetin 

ilan edilmesinden sonra kurulan “Maden Teknik ve Arama Kurumu”, sektörün 

bu konuda daha da gelişmesine katkı sağlamıştır. 

 

Zonguldak Taşkömürü havzasında 170 yıldan fazla bir süredir üretim 

yapılmaktadır. Uzun yıllardır Türkiye’nin demir çelik sektörünün koklaşabilir 

kömür ihtiyacını tek başına karşılayan havza, günümüzde de enerji ve demir 

çelik sektörlerinin taşkömürü ihtiyacının bir kısmına cevap vermektedir. 

Ülkemizde endüstriyel anlamda ve ölçekte kömür madenciliğinin ilk defa 

yapıldığı Zonguldak Taşkömürü Havzası, uzun yıllar boyunca madencilik için 

bir okul görevini üstlenmiştir. 

 

Bosch Rexroth ana bayisi Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM) ise 

maden sektöründe özel exproof hidrolik ve pnömatik çözüm ortağı olarak, 16 
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yıldır hizmet vermektedir. Madencilik sektöründe HKTM tarafından sunulan 

özel çözümleri şu şekilde özetleyebiliriz: 

 

Skipli ihraç sistemleri için yükleme ve boşaltma hidrolik tasarımı ve 

imalatı 

Yeraltı üretiminde çıkarılan kömürün yer üstüne nakli için kuyularda kullanılan 

nakliye sistemlerinde bulunan “skip yükleme ve boşaltma” hareketlerinin 

hidrolik sistemleri tasarım ve imalatı yapılmaktadır.  

 

Kuyu başı ve kuyu dibi araba devresi hidrolik ve pnömatik sistem 

tasarımı, imalat ve montajı 

Yer altında ve yer üstünde vagonların kafese indirip bindirmeye yarayan 

sistemlerinde, pnömatik uyarılı hidrolik valflerin ve özel lojik blokların 

uygulandığı hidrolik ve pnömatik sistemleri otomasyon ile pekiştirerek üretim 

hızı artırılmaktadır. 

 

Hava kapısı pnömatik sistemleri 

Yer altında havayı istediğimiz yöne ve debide yönlendirmek için yapılan 

pnömatik sistemlerin exproof pnömatik devreler ile personel gereksinimi 

olmadan insan ve araba kapılarının açılıp kapanması sağlanmaktadır. 

 

Kuyu vinci fren hidrolik sistemleri 

Kuyu vincinin durması ve harekete geçmesi için kurulan hidrolik sistemlerin, 

Rexroth’un değişken deplasmanlı pompaları kullanılarak özel tasarım bloklar 

ile uygulama projeleri üretilmektedir. 

 

Desandiri vinci hidrolik sistemleri 

Malzeme, posta ve kömür vagonlarının nakliyatı için desandirilerde kullanılan 

vinçler, özel hidromotor tahrik yöntemi ile istenilen devir ve hızda kontrol 

edilmektedir. 
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Yer altı kazıcı ve yükleyici hidrolik sistemleri 

Yeraltı üretiminde kazıma ve yükleme yapan makinelerin dizel motorlarından 

alınan tahrikle Rexroth’un GFT şanzımanları kullanılarak kapalı çevrim 

hidrolik devreyle hareket ve güç elde edilmektedir. 

 

Bağ doğrultma hidrolik ve pnömatik presleri 

Tahkimatta kullanılan ve maliyeti çok yüksek olan T.H. bağları için yüksek 

tonajda çalışacak hidrolik presler tasarlanarak, yeniden kullanılabilmeleri 

sağlanmaktadır. 

 

Hidrolik direk uygulamaları 

Ayaklarda tahkimat malzemesi olarak kullanılan hidrolik direkler ile ilgili 

HKTM’ye özel çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Mekanize kazı ve kalkan tahkimat hidrolik sistemleri 

Mekanize üretim yapılan ayaklarda tahkimat yaparak kömürü kesmek için 

kullanılan sistemlerdir. “Ülkenin yer üstü şekli yer altı şekli ile aynı olduğu için 

mekanize sistemlerinin tasarımında yeterince mühendislik çalışması 

yapılmamıştır.” Ülkemizde üretimin mekanize sisteme geçilmesi ile üretimin 

hızlı, yüksek ve daha güvenli olması muhtemeldir. Mobil kapalı çevrim hidrolik 

ünite tasarımları ve uzaktan operatör kontrolü ile yapılan özel sistem tasarım 

ve çalışmaları sürdürülmektedir.  

Tüm bu çözümlerin yanı sıra, Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, Bosch 

Rexroth Türkiye ana bayisi olarak uzun yıllar madencilik sektörüne yönelik 

çözümler üretmeye ve sektörün gelişimine destek olmaya devam edecektir. 

Yazar : Gökser Acun 

Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM) 

Bosch Rexroth Türkiye Ana Bayisi  
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Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla 

başlamış ve Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. 

adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla 

bugün, 120.000 m
2’
lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch 

Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve sonrası mühendislik çalışmalarıyla 

birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri 

vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler 

ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya 

pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve 

kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi 

bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri 

geliştirmek için Mobil Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika 

Otomasyonu ve Yenilenebilir Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama 

deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli 

tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek 

kaynaktan sunmaktadır. Globalde 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye Hakkında 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, 

Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 

1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 

1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 

milyar avro cirosu ve 1,22 milyar avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler alanında 

önde gelen tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün 

ve hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam 

kalitesini artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam 

için teknoloji’ sağlamaktadır. Bosch Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

http://www.boschrexroth.com.tr/
http://www.bosch.com.tr/
https://www.facebook.com/BoschTurkiye
https://twitter.com/TurkeyBosch
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Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet  tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Enerji ve 

Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet 

göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 50’nin üzerinde ülkedeki 

360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da 

dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki 

gelişme; üretim ve satış ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 

2014 yılında dünya çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu 

etkileyici ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler 

sunarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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