
Yeni TUNDO™ RH650 Kuyu Dibi (DTH) Çekiç ile Yüksek Yakıt Tasarrufu 
 
Her Beş Depoda Bir Depo Yakıt Tasarrufu Yapmak İstemez Misiniz? Tek İhtiyacınız Farklı Bir Çekiç 
Dünya genelinde birçok açık ocak maden üretiminin ilk adımı, 7/24 çalışan yüksek kapasiteli DTH delici makineleri ile 
atılmaktadır. Bu maden ocaklarına yönelik geliştirilen yeni Tundo™ RH650, kompresör havasını daha verimli kullanarak yüksek 
yakıt tasarrufu sağlar. 
 
Sandvik ve önde gelen diğer markaların DTH çekiçleriyle bire bir karşılaştırmalı olarak yapılan saha testlerinde, Tundo™ RH650 
rakiplerine oranla %32’lere varan ve ortalama %20 yakıt tasarrufuyla kullanıcılarına makine başına her beş depo yakıttan birini 
tasarruf ettiriyor. 
 
Yakıt tasarrufu miktarı delici makine filosunun büyüklüğü ile orantılıdır. Sadece Tundo™ RH650 tercihi ile örnek olarak 5 adet 
Sandvik DI650’nin (ya da muadili) yılda 5500 saat delgi ortalamasıyla çalıştığı bir işletmede, yıllık 1,1 milyon litre yakıt tasarrufu 
sağlanabilir ve işletmenin karbon ayak izi yılda 2860 ton azaltılabilir. 
 
Dünyadaki tüm açık ocak işletmelerin sadece Tundo™ RH650’yi kullanma tercihleriyle maden endüstrisine sağlayacağı maliyet 
düşüşünü, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı sunacağı avantajları düşünün. 
 
2020’li yıllarda, dünya genelinde maden ve inşaat firmaları verimliliklerini artırmak, maliyetlerini düşürmek, çevre ve iklime 
olan etkilerini asgari düzeyde tutmak için yeni yollar aramaktadır. Birçok alanda olduğu gibi Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik 
yenilikleriyle de sektörünün lideri olan Sandvik, üzerine düşen sorumluluğun bir parçası olarak geliştirilen son yeniliği Tundo™ 
RH650’yi sizlere sunuyor. 
 
1,1 milyon litre 5300 varil yakıta karşılık gelmektedir. Bu 5300 varil yapı taşı olarak kullanılsaydı, 330 metrelik (Türkiye’nin en 
uzun gökdeleninden daha yüksek) bir bina inşa etmeye yeterdi! 
 
5” Kapasiteli Delici Makineleriniz 6” Kapasiteli İşler Yapsın 
6” kuyu dibi çekiçlerin 24 bar çalışma basıncında dakikada 23-25m3 hava gereksinimi vardır. Bu yüzden delgi operasyonu için 
6” sınıfı (Sandvik DI650 gibi) delici makinelere ihtiyaç duyulur. 
 
Tundo™ RH650 serisinin 6” çekici, 24 bar basınçta dakikada 20m3’ten daha az hava tüketir. Bu verimliliği sayesinde, daha 
küçük 5” sınıfı (Sandvik DI550 gibi) delici makinelerle kullanılabilir ve 6” sınıfı makinelerin delgi hızını ve üretim kapasitesini 
yakalar. 
 
Bu sayede halihazırda küçük kapasiteli makinelere sahip firmalar daha geniş delik çapı gerektiren işleri de yüklenebilecekleri 
gibi filo yenilemelerinde daha küçük makinelerle yatırım maliyetleri azaltılabilir. 
 
Elbette daha geniş delik çapları gerektiren delgi tasarımlarını daha düşük kapasiteli delici makinelerle aynı hızda yapabilmenin 
ekonomik avantajları vardır. Bunlardan ilki, makine alımlarındaki yatırım maliyetlerinin düşmesidir. İkincisi ise tahmin 
edileceği gibi, daha küçük makineler ile çalışırken (kapasite ve hızdan feragat etmeden) daha az havaya gereksinim 
duyulmasının getireceği yakıt ve işletme maliyetlerindeki düşüştür.   
 
Gün sonunda ne miktarda toplam tasarruf sağlanacağı filo büyüklüğü, kayaç tipi gibi faktörlerle ilintili olarak değişiklik gösterse 
de arttırılmış verimliliği ve düşük hava gereksinimiyle Tundo™ RH650, yatırım ve işletme maliyetlerinizi düşürme görevine 
hazır. 
 
Üretim Rakamlarınızı Yeni Zirvelere Taşıyın 
Sağlayacağı maliyet düşüşüne ek olarak, Tundo™ RH650 tasarlanırken delici makine operatörlerine hızlı ve doğrusal delgi ve 
delgi dışı duraksamaları asgariye indirebilme imkanı da göz önünde bulundurulmuştur. Bu verimlilik artışı, vardiyada delinen 
metrajı ve delik sayısını daha düşük maliyetle arttırmaya olanak sağlıyor. Diğer bir deyişle metre başı maliyetinizi düşürerek, 
makine başına yapılan üretimi arttırıyor. 
 
 
Halihazırda yüksek kapasiteli bir delici makineye sahipseniz, Tundo™ RH650’nin size de sunacağı avantajlar var. Yüksek 
kapasiteli (Sandvik DI650 ve muadili) makinelerde yüksek hava basıncını ve hava kapasitesini daha verimli kullanarak delgi 
hızınızı %20 civarında arttırır.  
 



Ortalama bir hesapla, makine başına yıllık 32.000 metre daha fazla delgi, yani delik derinliğine göre yılda 1600 ile 3200 daha 
fazla delik delmek mümkün. Sadece çekicinizi değiştirerek. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


