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UZUN AYAK SİSTEMLERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
Uzun ayak sistemlerine ihtiyaç duyulan maden ocakları için,
güçlendirilmiş tavan tahkimatları vazgeçilmezdir. 1970’lerin
başlangıcından bu yana 200.000 FAZOS ve GLİNİK markalı
(şimdi FAMUR Grubu’nun sahip olduğu markalar) tahkimat
üretildi. Bu ekipman, modern madencilik endüstrisinde (sadece
kömür madenciliği için değil) kullanılan tüm ayna kazısı teknolojisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Avrupa ve dünya
standartlarının ve madencilik düzenlemelerinin ayrıntılı kriterlerinin yanı sıra ilgili güvenlik gerekliliklerini de karşılar. Famur
tahkimatları, en son tasarım araçlarını (3D teknikleri ve FEM)
kullanarak müşteri tarafından talep edildiği şekilde özel olarak
tasarlanır. Her tahkimat tasarımı, bir sertiﬁka ile kanıtlanmış
olan akredite laboratuvarlar da dayanıklılık açısından test edilir.
AVANTAJLARI
Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel tasarım
Çalışma aralığı 0,6 ila 6,0 m
Tek, çift veya üçlü teleskopik pistonlu, iki veya dört direkli
konﬁgürasyon
1,5 MN / m²’ye kadar dayanma direnci(150 t / m²)
Tahkimat sistemi için gelişmiş veya bir web desteği uygulaması
Uzatılabilir veya eklemli ve uzatılabilir sabit kanopiler ile
donatılmış
Üniform taban bölümleri (bölünmüş veya katamaran tipi)
45 ° ‘ye varan yan ve 20 °’ ye kadar dikey eğimlerde kullanıma
uygundur.

ALERİ A MA SİSTEMLERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
16.4 m2 den 43,1 m2 ya kadar galeri kazıları için
tasarlanmış, 60 M a’dan 110 M a’a kadar basınç
dayanımlı kayaçlarda çalışan makinelerdir. Makineler,
metan sızması olmadan yeraltı kazılarında veya a , b
veya c metan patlama tehlikesi veya A veya B
kömür tozu patlaması sınıfı olarak sını andırılan metan
tehlikesi olan kazılarda çalışabilirler. Maksimum metan
konsantrasyonu 2’yi aştığında, güç kaynağının
bağlantısının kesilmesi şartıyla Tüm Galeri Açma
Makineleri, aşağıdaki AB direkti erinin gerekliliklerine
uygundur

AVANTAJLARI
Kolay kullanım ve bakım
Her bileşenin kolay taşınması
Kolay yeraltı montajı
Aşınmaya maruz kalan yüzeyler aşınmaya karşı
büyük dirençli malzemelerle kaplıdır
Hidrolik sistem, 12 ila 20 M a’lık bir basınçla harici
hidrolik alıcıları besleyecek şekilde uyarlanmıştır.
Geniş yapılandırma olanakları

NAKLİYE SİSTEMLERİ

GENEL ÖZELLİKLERİ
Bant konveyör sistemleri, FAMUR Group’un yer altı taşıma sistemleri açısından amiral gemisi ürünüdür. u anda
konveyörlerin onlarca kilometre’si yeraltı madenlerinde faaliyet göstermektedir. En zorlu madencilik koşulları için
hazırlanan FAMUR bantlı konveyörler, madencilik sektöründe edindiğimiz tecrübelerimizin en büyük göstergesidir.
Tasarım sürecinde, madencilik işletmeciliği, madende oluşan tehlikeler veya galeri genel koşulları gibi tüm dış
faktörleri göz önünde bulundurarak, müşterinin gereksinimlerini karşılamaya her zaman odaklandık. Tasarım
sürecinin yanı sıra en yüksek üretim sürecine yönelik kapsamlı yaklaşım nedeniyle, taşıma sistemlerimizin yıllardır
güvenilir bir şekilde çalışmasını garanti ettiğinden eminiz.
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GENEL ÖZELLİKLERİ
eraltı uygulamalarında kullanılan bant konveyör redüktörleri
Ayna konveyörü, arka kanveyör ve aktarma konveyörü redüktörleri
erüstü bant konveyör redüktörleri
erüstü drager ve kovalı ekskavatör redüktörleri
Galeri Açma Makinesi redüktörleri

A K

AK MA EN İLİ İ

Genel Özellikleri
70 yıldan fazla bir süredir, uluslararası üne sahip bir
malzeme taşıma ve yeniden yükleme sistemleri tedarikçisidir. Çok çeşitli endüstri sektörlerini temsil eden
işletme siparişlerini yerine getirirler. Ürün portföylerindeki en önemli öğeler şunlardır
Sürekli taşıma operasyonları için makineler ve sistemler yükleyiciler, isti eyiciler, tekerlekli ekskavatörler, geri
kazanıcılar, vagon trigerleri, tekerlekli sıyırıcılar, bantlı
konveyörler,
inç donanımları Gezer köprülü vinçler, portal vinçler,
konteyner taşıma vinçleri, liman vinçleri, liman vinçleri,
tersane vinçleri,

Makineler ve şerit madenciliği için kova tekerlekli
ekskavatörler, zincirli ve kova ekskavatörler, isti eyiciler,
evher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinin
kapsamlı tasarımı ve yapımı,
Maden şaftı vinçlerinin kapsamlı bir şekilde inşa
edilmesi,
Konseptin yeniden geliştirilmesi, tasarım hazırlığı, inşaat,
devreye alma, işletmeye alma ve genel süreç denetimi
dahil olmak üzere komple teknolojik sistemlerin
kapsamlı teslimatı.

A K

AK MA EN İLİ İ

Genel Özellikleri
Başlıca uygulamaları aşağıdakileri içeren enerji üretimi,
metalurji madenciliği veya gemi yapım sektörleri için ürünler
üretmektedirler
Santrallerde, kojenerasyon tesislerinde, koklaşabilir
tesislerde, kömür madenlerinde, çimento fabrikalarında ve
limanlarda bulunan gevşek ve granül malzemeler için açık
depolarda yükleme operasyonlarının mekanikleştirilmesi,

irket içi nakliye operasyonları montaj, sökme ve
tamir işleri,
Gemi inşaatı işlemlerinde ağır bölümlerin ve blokların
taşınması ve montajı,
Limanlarda kargo yükleme operasyonlarının
mekanizasyonu,
Konteynır taşıma,
Gevşek dökme malzemelerin üstü açık demiryolu
vagonlarından boşaltılması,
Açık ocak madenciliği çözümleri,
Maden malzemelerinin zenginleştirilmesi ve yeniden
boyutlandırılması,
eraltı madenlerinden malzemenin çıkarılması.

YERALT ELEKTRİK EKİ MANLAR
GENEL ÖZELLİKLERİ
Elgor Hansen madencilik sektöründe kullanılan
elektrik ve bağlantı aparatları tedarik etmekte ve
üretmektedir. Kendinden emniyetli cihazların tasarım,
üretim ve onarımı alanındaki yatırımların tam hizmetini
gerçekleştirir. Entegre tedarik ve kontrol sistemlerinin
kapsamlı çözümlerini sunar.

AVANTAJLARI
irketin tekliﬁne şunlar dahildir proje dokümantasyonu geliştirme (elektrik, otomasyon, T), endüstriyel
yazılımların uygulanması, tasdik ve belgelendirme
prosedürleri, proje yürütme, entegrasyon ve devreye
alma (potansiyel olarak patlayıcı alanlarda çalışma
dahil), denetim ekipman montajı, uygun sistem ve
cihaz kullanımı alanında eğitim

YERALT ELEKTRİK EKİ MANLAR

Orta gerilim güç dağıtım ekipmanları
Orta gerilim switching ekipmanları
Trafo istasyonları
Devre Kesiciler
Transwitch
Frekans Konvertörleri
Motor Yolvericiler
umuşak yolvericiler

ZİN İR E K N EY R AKSESUARLAR
GENEL ÖZELLİKLERİ
FAS NG, ürünlerini sürekli olarak geliştirerek, dinamik
olarak değişen pazarların taleplerini yenilikçi ve modern
teknolojik çözümler sunarak karşılayabilirler. Zincir
uygulamasının çeşitliliği, her ürünün farklı teknik parametrelerinin ve özelliklerinin olmasını gerektirir. Bu nedenle,
FAS NG, geniş bir zincir ve aksesuar yelpazesi sunmaktadır.
zel müşteri ihtiyaçlarına göre üretildiği için, son
kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürün elde
edilebilir

Bu yaklaşım altında mottoları ise
T

FAS NG, 14 60 mm çaplarında zincirler ve farklı endüstri
sektörleri için aksesuarlar üretmektedir.
Bu endüstriler
Madencilik sektörü,
Enerji sektörü,
Kaldırma ve nakliye sektörü,
eker ve çimento sektörü,
Balıkçılık endüstrisi.

Tüm zincirler uygulama koşullarına bağlı olup ve artan özellikler gibi birçok mukavemet
derecesine sahiptir.

FAS NG in dünya çapındaki başarısı her şeyden önce en yüksek kalitede ve geniş ürün yelpazesinde yatmaktadır.
2003 ten beri FAS NG Entegre Kalite ve Çevre önetim Sistemi, N EN SO 9001 ve N EN SO 14001 standartlarına göre çalışmaktadır. Ürünlerin yüksek kalitesi ve güvenliği, düzenli olarak güncellenen, farklı küresel pazarlarda tanınmış kanıtların yanı sıra olonya da ve uluslararası ölçekte alınan ödüllerle sağlanmaktadır.
eraltı madenciliği için ise FAS NG
uvarlak baklalı zincirler,
Düz bağlantı zincirleri,
Bağlantı kilitleri,
Konveyör paletleri ve palet kilitleri,
Komple zincir düzenekleri
üretmektedir.

EN

STRİYEL KA LİNLER
GENEL İLGİ

Tahrik edilen taraf
(dişli kutusu tarafı)

Elastomer segman

Tahrik (motor) tarafı

MOJ S.A., elektrikli makine sektöründe faaliyet
gösteren ve gelişen bir kuruluştur. MO S.A. maden
endüstrisinde kullanılan

Elastomer tampon

Geniş Kapsamlı Endüstriyel Kaplin
Delme Makineleri
Delme Ekipmanları
Drenaj ompaları
Küçük lçekli Mekanik Ekipmanları üreticisidir.

SH Tipi Hidrokinetik Kaplinler
üksek atalet kuvvet seviyesine sahip, zor hareket
şartlarında çalışan, büyük ve ani yüklere maruz kalan
makinelerin tahrik sistemlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. SH tipi hidrokinetik kaplinler
kullanıldığında tahrik çalıştırma süreci daha yumuşak
geçer, yüksek akımlarda çalışan elektrikli motorun
çalışma süresi kısalır, ani çekme ve frenleme hareketleri sindirilir ve tüm dinamik aşırı yükler yok edilir.
Kaplinler, a , b veya c kategorisi metan patlama
ve A ve B seviyesi kömür tozu patlama tehlikesi
altında olan yer altı maden işletmelerinde çalışan
makinelerde kullanılabilir.

Kullanim Alanlari
Bantlı ve zincirli konveyörler, kömür pullukları, kırıcılar,
pompalar, değirmenler, döner fırınlar, kaldıraçlar,
parçalama makineleri, çekiciler ve kablolu asansörler.

ELME MAKİNELERİ
E EKİ MANLAR
PZW-1 Pnömatik Delik Açma Seti
Orta ve yüksek sertlik seviyesine sahip kayalarda,
farklı açılarda, 0,4 0,6 M a basınçlı hava ile delik
açmak üzere tasarlanmıştır. Z 1 pnömatik delik
açma seti, açılan delikte kalan talaşı su ya da basınçlı
hava ile temizler. Delik açma setinin kapsamında,
pnömatik temelde kurulmuş olan U 22 matkap
bulunmaktadır. Temel, matkabı destekler ve delik
açma işlemi esnasında matkap ucuna eşit baskının
uygulanmasını sağlayarak kullanıcının emeğini azaltır.

ER-6 127 V, 220 V Manuel Elektrikli Matkap
Kömürde ve benzer sertlik seviyesine sahip kayalarda,
43 mm çaplı, helezon matkap uçları ile delik açmak
üzere tasarlanmıştır. Matkap, aleve dayanıklı olup, a ,
b veya c kategorisi metan patlama ve A veya B
seviyesi kömür tozu patlama tehlikesi altında olan yer
altı maden işletmelerinde ve diğer tesislerde
kullanılabilir. Matkap, aşağıdaki versiyonlarda
üretilmektedir ER 6, ER 6/4, aşağıdaki gerilimlere
uygundur ER 61 (3 127 ), ER 62 (3 220 ) ve
ER 61/4 (3 127 ), ER 62/4 (3 220 ). Delik açma
işlemini destekleyen vurmalı başlığa sahip olan
ER 6...u versiyonu da mevcuttur.

HAVALI CARASKAL VE HAVALI
S N A MAKİNELERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
OMAG 50 yılı aşkın bir süredir madencilik pazarında bulunmaktadır.
nemli bir deneyime sahip ve ürünleri Avrupa, Asya ve Güney Amerika daki Müşteriler tarafından tanınmaktadır. Makineleri sadece olonya
kömür madenlerinde değil aynı zamanda Türkiye, Çek umhuriyeti,
Romenya, İspanya, Slovenya, Arjantin ve ietnam kömür madenlerinde
de kullanılmaktadır.
Makineleri zor madencilik çalışma koşullarına dayanıklıdır. Metan veya
kömür tozu patlaması tehlikesi olan hem de yüksek oranda nem
bulunan kömür madenlerinde kullanılabilirler.

HAVALI CARASKAL VE HAVALI
S N A MAKİNELERİ
Tekli eri aşağıdaki ürün gruplarından oluşmaktadır
Elektrikli, pnömatik veya hidrolik tahrikli, 300 metreye
kadar delik açabilen küçük çaplı sondaj makineleri
Elektrikli, pnömatik veya hidrolik tahrikli, 3 ila 10 ton
kaldırma kapasiteli sabit ve hareketli caraskallar
6 tona kadar kaldırma kapasiteli askıya alınmış
mono ray için kullanılan taşıma kirişleri

YÜKSEK BASINÇ BORU HATLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
oalma ve özel armatürler 2011 yılında Alman ﬁrması Hamacher’in
devralınmasından bu yana
HAR Technologies tarafından
üretilmektedir. Makine stoğunun ve Hamacher ürünlerinin olonya’ya
olan tüm belgelerinin transferi, üretim sürecini hızlandırmamızı, maliyetleri düşürmemizi ve son ürün üzerinde daha iyi kontrole sahip
olmamızı sağlamıştır. Bu ölçüler, müşterinin en iyi ilgi ve kalite beklentileri göz önünde bulundurularak alınmıştır.
HAR Technologies tarafından üretilen yüksek basınçlı ana
borular, grup 2 olarak kategorize edilmiş sıvıları 97/23 / E basınçlı
ekipman için teknik şartlar altında aktarabilmektedir. İzin verilen boru
hatları, 420 bara kadar çalışma basıncı ile çalışabilir. Çok çeşitli
tasarım çözümleri sayesinde, kullanıcıların boru şebekeleri oluşturma
problemleri için karmaşık çözümler sunar.
Sondaj Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde çeşitli
bağlantı parçaları sunuyoruz

Balık tabağı bağlantıları sistemin hızlı montajı ve demontajı
Dişli eklemler olağanüstü dayanıklılık ve haslık
Soket bağlantıları sistem genelinde küçük boyut ve sadelik.

Bağlantı uçlu boru
Kapak somunu
Dişli uçlu boru
Sızdırmazlık halkalı (o ring)

Y KSEK AS N

M A SİSTEMLERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
ompa üniteleri, madencilik endüstrisinde, diğerlerinin
yanı sıra, uzun ayak madencilik sistemlerine emülsiyon
sağlamak ve kesici makinelerin spreyleme ve soğutma
sistemlerine su temin etmek gibi karmaşık uygulama
uygulamalar için kullanılmaktadır. üksek basınçlı pompa ünite
leri, pompaların bakım gerektirmeden çalışmasını, tüm
pompa ünitesi parametrelerinin kapsamlı bir şekilde
izlenmesini ve emülsiyon veya su talebine bağlı olarak
pompaların kontrolünü sağlayan eksiksiz bir
mikroişlemci kontrol sistemi ile donatılmıştır.

Emülsiyon sağlayan pompa ünitelerine monte edilen izleme
sistemi, uzun ayak sistemine sağlanan ve geri dönen emülsiyon
miktarını kontrol eder. eri aktarımı ve görselleştirme cihazları,
aşağıdaki aktivitelerin yapılmasını sağlar pompa ünitesinin
çalışmasının sürekli denetimi, pompa ünitesinin çalışması ile ilgili
verilerin analiz edilmesi, belirli bir işletim alanında emülsiyon
tüketiminin hesaplanması ve pompa ünitesi bileşenlerinin
revizyon ve onarımlarının programlanması.
HAR Technologies Sp. z o.o. tarafından yapılan özelleştirilmiş pompa ünitelerinin (madencilik makineleri) kullanımı, güç tüketimi ve çalışma
akışkanı kayıplarının azaltılmasını sağlar.

OTOMASYON - KONTROL
A ERLE ME SİSTEMLERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
ELTEL, otomasyon, kontrol ve haberleşme cihazları üreticisidir.
Eltel, son mikroişlemci teknolojisine dayalı geliştirilen ekipman
sunan, madencilik pazarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir
şirkettir.
Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, madencilik endüstrisi için
verimli ve güvenli çalışmayı garanti eden yenilikçi çözümler
uygular.
otansiyel olarak patlama riski bulunan ortamlarda kullanılmak
üzere, aşağıdaki sistemler sunulmaktadır
Kontrol, sinyalizasyon ve haberleşme sistemi
Teknolojik süreçlerin izlenmesi
Fiber optik aktarım
ersonel ve ekipmanların takibi
Kablosuz bağlantı
Otomasyon

OTOMASYON - KONTROL
A ERLE ME SİSTEMLERİ
EWA Acil Durum Butonu
E A acil durum butonu, personel ve malzeme taşıma yolları ve
farklı tip makine tahrikleri boyunca uygulanan kontrol ve
sinyalizasyon sistemlerinin bir parçasıdır.
Buton, makine tahriklerinin acil olarak kapatılmasını ve kapatma durumunun sinyalleşmesini sağlar
Buton cihazı, acil durum düğmesi aracılığıyla acil durum kapatması için veya tripwire ın taşıma hattı veya diğer madencilik
makine sürücüleri boyunca herhangi bir yerden gerilmesiyle
kullanılır.
EZI

K

G

G

K

15 D gerilimli kendinden emniyetli güç kaynaklıdır.
EZ 15 .. L D ekrana sahip çalışma durumu ve
çalışma parametrelerini ileten iletim sistemi
kontrol ve görselleştirme sistemlerine güç kaynağı vardır.
EZ 15 .. / ARA ünitesi, bir uyarı ve bilgi sinyali üreteci içerir.
EZ 15 ..

güç ünitesi otomatik olarak her bir besleme voltajı
değerine kendini ayarlar
36/42/127 / 230 A

SUALTI ÇAMUR VE DRENAJ POMPALARI
GENEL ÖZELLİKLERİ
19 yılında kurulan Ruda l ska’daki merkezi ile KSK, 1993
yılından beri zengin deneyimlerine dayanarak kendi araştırma
projelerine göre çamur pompalarının üretimine kendini adadı ve
maden, enerji ve diğer branşlara su geçirmez pompalar üretti.
ompalar, maden duvarlarındaki suyu ve duvar dolgusunu suyla
birlikte kullanmanın yanı sıra kaplardan, lağımlardan ve diğer
kanallardan gelen çamurun giderilmesi ve çamur ve ortak
lağımların pompalanmasında kullanılmaktadır.

Kullanıcıların çok istisnai durumlarda bile özel gereksinimlerini
karşılamalarını sağlayan, pompaların seçimi ve özellikleri
konusunda teknik tavsiyeler sunuyor.
Konstrüksiyon, pompalanan sıvı ile soğutma gerektirmez. Bu
nedenle zor şartlarda pompaların kalitesi son derece yüksektir.
Esnekliği ve hızlı montajı iyileştirmek için, kullanıcının boru
hattını maden duvarlarıyla mükemmel şekilde eşleştirmesini,
arazinin yapılandırmasını ve benzerini yapmasını sağlayan
mafsallı bağlantılar, dönen bağlantılar ve cıvatalar şeklinde
dolum ve su boru hatları elemanları tasarlar.

SUALTI ÇAMUR VE DRENAJ POMPALARI

SZ pompaları, diğer bir deyişle bataklıkları
kurutmak ve ayrıca su girişini temizlemek için
kullanılmaktadır.
Müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmasının
yanı sıra, pompalarının kullanım süresi boyunca kaliteli hizmet, garanti ve onarım hizmeti
sunmaktadır.
KSK nın ürün ve hizmetlerinin kalitesine önem
veren artan kullanıcı çevresi şunları içerir

Sert / kahverengi kömür madenleri,
Elektrik santralleri,
sı ve elektrik santralleri
apı departmanları ve yapı malzemeleri,
eker fabrikaları,
Döküm fabrikaları,
Kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için pompaların kullanımı sırasında edinilen deneyim sayesinde, halen
modernize olan 500 / 1000 arasında değiştirilebilir ve 1000 gerilimde pompalar tasarlamaktadır.

KUYU İN

E T MASY N SİSTEMLERİ
OPA-ROW;
Kendi teçhizat kaynaklarına (uzmanlık gerektiren
ölçüm ve test aletleri, elektrik ve mekanik projelerinin
hazırlanması için bilgisayar programları, montaj
işlerinin yapılması için gerekli teknik ekipmanlar vb.),
Kendi atölye, depo ve taşıma olanaklarına,
Kendi laboratuvar olanaklarına sahiptir.

Aşağıda belirtilen alanlarda komple muayene ölçüm
hizmetlerinin sunulmasına dayalı faaliyetler gösterip
geliştirmektedir.
Elektrik gücü mühendisliği
Kuyu vinç makineleri
Tahrik cihazları
Endüstriyel otomasyon ve elektronik
Çevre koruma
Enerji cihazları
Kendinden emniyetli yapıya sahip teçhizat

KUYU İN

E T MASY N SİSTEMLERİ

Kuyu vinç makineleri ile ilgili olan muayeneler aşağıdaki
kapsamda yapılmaktadır
Ayrı ayrı sistemlerin hatalı çalışma nedenlerinin analizleri
Arıza sonrası muayeneler
Montaj sonrası, yol verme ve kabul muayeneleri
Besleme hatlarında harmonik bileşenlerin ölçümü ve analizi
Fren sistemlerindeki mafsallı bağlantıların teknik durumu ile
ilgili muyayeneler
Kuyu vinç makinelerinin alt sistemleri ile ilgili olarak hata
bulmaya yönelik muayeneler (ultrasonik, manyetik, penetrasyon, görsel)
Kuyu vinç makinelerinin tahrik sistemlerinin seçimi.

O A RO , maden işletmelerinin işletilmesi konusunda
olonya Baş Madencilik Enstitüsü Başkanı tarafından
verilen bilirkişi yetkisine sahiptir. Bilirkişi yetkileri
aşağıda belirtilen maden ekipmanı gruplarını kapsar
aşa
Kuyu vinç makineleri mekanik kısmı,
Kuyu vinç makineleri elektrik kısmı,
Kafes/skip ve halat koşum tertibatları,
Moletler,
Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan cihazlar,
Elektrik cihaz ve ekipmanları
Kablo ve tel,
Elektrikli aletler.

AZS ZLA T RMA SİSTEMLERİ
GENEL ÖZELLİKLERİ
EXME Berger Group’un ana faaliyeti, kömür madenlerinde metan tehlikesinin ortadan kaldırılmasında yani metansızlaştırmasında ve endüstriyel
amaçlar için temiz enerji kaynaklarının elde edilmesinde en etkili yöntemleri ortaya koymaktır.
Madencilik sistemleri ve havalandırma metodlarına uyarlanmış metansızlaştırma kazıları,
Tahmini metan seviyelerinin alımını sağlayan metan boru hatlarının
tasarımı ve yapımı,
eraltı galerilerinden drenaj delikleri açma,
Toplama istasyonlarının çalışması, denetimler, ölçümlerin alınması ve
metan karışımının alımının kontrolü dahil olmak üzere, toplama işleminin
yönetimi,
Kömür madenciliğindeki ilerleme boyunca metan girişlerinin bağlantısı,
yeniden inşası ve tasﬁyesi.

Farklı jeolojik şartlarda kaya kütlesinin kapsamlı metansız
laştırılmasını sağlarlar. Hem aktif maden işlerinde metan tehlikesini ortadan kaldırmak için hem de üretilen damarlardan metan
alımlarını ve kapanan madenlerden ve metan kaynaklarını kömür
madeni kütlesinde tamamen tüketmek amacıyla çalışırlar.
Ayrıca yeraltı kazılarını drenaj, teknik ve teknolojik
deliklere dönüştürürler. Katmanı araştırmak ve incelemek amacıyla 1300 m derinliğe kadar tam bir çekirdek verimine sahip delikler
açarlar.

AZS ZLA T RMA SİSTEMLERİ
lçüm cihazlarını kontrol etmek amacıyla, metan
konsantrasyonlu hava, karbondioksit ve karbonmonoksit, hava ve azot içeren metan konsantrasyonlu
karışımlar hazırlarlar.
irket maden işletmeciliği ve sondaj işlerinde kullanılan
ekipmanların üretiminde ve ayrıca gaz ölçüm ve
kontrol ekipman ve güvenlik sistemlerinin tamir,
muayene ve bakımında üretim yapmakta ve hizmet
vermektedir.

Hizmetleri:
Kömür gaz örnekleme sondajları,
Galeri ve uzun ayaklar için metan tehlikesinin tahmini,
Maden metansızlaştırma yöntemi ve teknolojisindeki teknik
projelerinin yürütülmesi,
eraltı ve yerüstü toplama tesisleri ve ekipmanlarının
tasarımı ve yapımı,
eraltı çalışmalarında elektrikli ve pnömatik sistemli mobil
metansızlaştırma istasyonlarının yapımı,
Kapsamlı uygulanan maden metansızlaştırma
1200 mm geniş çaplı delikler dahil olmak üzere, toplama ve
teknik ve teknolojik amaçlar için yeraltı sondajının yapılması.
eraltı sondaj ekipmanları yanı sıra, E ME tarafından özel olarak metansızlaştırılan tesisler sunuyorlar. Gaz kompresörlerinin, gaz kontrol ve ölçüm ekipmanlarının yanı sıra sondaj ekipmanlarının incelemelerini, onarımlarını ve revizyonlarını
profesyonel ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar.
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GL N K, çok çeşitli delme aletlerinin dünyaca ünlü bir üreticisidir. İsteğe bağlı performans için ürünler
çok çeşitli ebat ve özelliklerde teslim edilebilir.

Glinik Kesici uçların kullanıldığı uygulamalar
a ağıdaki gibidir
Kömür kesici yükleyici ( Shearer Loader ) makineler
Galeri açma makineleri ( Roadheader )
Asfalt Kesici Makineler
TUN STEN KAR İT İ EREN

ELİK İ Lİ
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GL N K, çeşitli çaplarda, tiplerde ve uygulamalarda tricone bit üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Hizmetleri,
geniş bir ürün yelpazesi, bakım, onarım ve sondaj ekipmanlarının modernizasyonu ile tamamlanmaktadır.
Kapsamlı teklif, müşterilerine en yüksek kalite ve güvenilirliği garanti eden alet, ekipman ve beraberindeki
hizmetleri sunar.
Bunu modern üretim teknolojilerini ve en yüksek kalitede
malzemeleri kullanarak sağlamaktadır. Gelenek ve
modernitenin kombinasyonu, ürünlerini sürekli
olarak geliştirmelerine ve yeni delme alet
ve ekipmanlarıyla tekli erini genişletmelerine izin verir.
İnsanlar, yeni zorluklarla tanışma konusundaki bilgi
birikimleri, deneyimleri ve tutkularıyla birlikte
GL N K NiU un en büyük değeri ve varlığıdır.
Uzmanlaşmış mühendislik, teknoloji, üretim ve
ticaret departmanları, sırayla en iyi uzmanları kullanan
şirket yapısının bir parçasıdır.

AÇIK RULMANLI

MÜHÜRLÜ RULMANLI

JOURNAL RULMANLI
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