
Epiroc Diamec Smart 6, Eti Bakır - Küre İşletmesi’nde 
 
Madencilik makinelerindeki teknolojik gelişmelerin dünyadaki öncülerinden Epiroc ile Türkiye’nin en önemli madencilik 
firmalarından birisi olan Eti Bakır İşletmeleri’nin işbirliğine yeni bir örnek: Epiroc Diamec Smart 6 Yeraltı Sondaj Makinesi... 
 
Eti Bakır İşletmeleri, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan maden sahaları ve tesisleriyle Türkiye’nin en önemli maden 
işletmelerinde birisi konumunda. Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunan yer altı maden işletmesiyle yılda 1.350.000 ton 
tüvenan bakır üreten firma, sondaj makinesi filosuna Epiroc Diamec Smart 6 model yer altı sondaj makinesini de kattı. 
 
Diamec Smart 6 model makinelerin, klasik makinelere göre pek çok avantajı var. Bunlardan en önemlisi, makinenin operasyon 
sırasında delik delinen kayaç yapısıyla ve makinenin çalışma koşullarıyla ilgili pek çok parametreyi kayıt altına alıyor, delgi 
işlemi sırasında operatöre duyulan ihtiyacı en aza indiriyor, hatta operatörün bulunmadığı zamanlarda dahi delgiye devam 
edebiliyor. Özellikle vardiya değişimi sırasında çok faydalı olan bu özellik sayesinde, işe ara verilmesine gerek kalmadan 
sondaja devam etmek mümkün olabiliyor. Sadece bu özellik sayesinde, delinen kayaç yapısına bağlı olarak günde 10 metreyi 
bulan metrajlarda fazla delik delmek mümkün. 
 
Özellikle Eti Bakır gibi, madencilik faaliyeti sırasında veri toplama ve değerlendirme çalışmasına önem veren firmalar için 
Diamec Smart 6, topladığı verilerle saha ve kayaç yapısı hakkında çok önemli bilgiler sağlıyor, sondajın ilerleyen aşamalarına 
ışık tutuyor. 
 
Epiroc tarafından sağlanan özel bir yazılım olan “Exploration Manager” sayesinde, makinenin kaydettiği tüm veriler basit bir 
USB vasıtasıyla bilgisayara aktarılabiliyor, toplanan verilerin analizi ve yorumlanması mümkün olabiliyor. Yapılan bu kayıt 
sayesinde delme işlemine ait geriye dönük hatalar, arızalar da tespit edilebiliyor. Bu program sayesinde kullanıcı tarafından 
belirlenen parametrelere göre, operatör bazında, formasyon ya da vardiya bazında çok değişik analizler yapmak ve 
operasyonla ilgili iyileştirici aksiyonlar almak mümkün. Makinenin Türkçe menülü bilgisayar sistemi, ülkemiz için kullanıcı 
dostu bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 
 
Gelişmiş makine altyapısı sayesinde iş güvenliği anlamında da kullanıcısına avantaj sağlayan Diamec Smart 6’nın üzerinde daha 
az miktarda kablo mevcut. Özellikle yer altında dar alanlarda çalışma zorunluluğu dikkate alındığında, bunun önemli bir 
avantaj sunduğunu belirtmek gerekiyor. 
 
Yine çalışma güvenliği bakımından sunulan önemli özelliklerden birisi de makine üzerindeki koruyucu kafes yapısı. Makine 
üzerindeki hareketli parçaların, operatör ya da makine etrafında bulunması gereken diğer personelle irtibatını kesen ve devre 
dışı bırakılması durumunda delgi işlemini durdurma özeliğine sahip yapısı, ekstra güvenlik sağlıyor. Sonuç olarak sağlanan bu 
avantajlarla daha yüksek performanslı ve daha düşük maliyetli bir sondaj işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. 
 

 

 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


