
MALZEME 1 İSKELE KALIP 1 UYGULAMA 

Erzincan Çöpler Sülfit Genişleme 
Projesine çözüm sundu 
Erzincan lliç Çöpler Bölgesinde hayata geçen Çöpler Sülfit Genişletme 
Projesinde, 1200 ton Layher Allround Lightweight Flanşlı Modüler kullanıldı. 
Dayanıklı ve hafif özellikteki Layher Allround Lightweight Flanşlı M odüler, 
hızlı ve güvenli montaj imkanı sunuyor. 

Ç
öpler Sülfit Geniş letme 
Projesi tamamlandığın

da, mevcut tesiste yığın 

liçi yöntemi ile i şlenmek

te olan oksit! i cevhere 

ek olarak POX (pressure oxidation) 
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yöntemi kullanılarak günlük 5.000 

ton sülfitli cevherin işlenmesi sağla

nacak. Toplamda 4 milyon adam x 

saate tamamlanacak ve iki yıl süre
cek projede 2.100 kişi/güne çıkı lma

sı beklenmektedi r. Projenin baş l ıca 

imalatları; 42 bin m3 beton, 8 bin ton 

çelik, 300 bin d ia-inch çelik borula

ma, 391 b in mt kablolama, çapları 2 

ila 21 mt arasında değişen 68 adet 
çelik tank imalat ve proses ekipman 

montajları işlerid i r. 7 Haziran 2016 
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tarihinde yapımına başlanan ve 
2018 Mayıs ayında tamamlanması 

planlanan projenin hayata geçme
siyle ülke ekonomisi ve bölge istih
damına ciddi katkı sı olacaktır. 

Layher'in partneri Teknopur, özel
likle iskele kurulumuna kısıtlı imkan 
sunan maden sektöründe başarıl ı 

çalışmalara imza atıyor ve yenilikçi 
yaklaşım tarzıyla sektöre yön veri
yor. Teknopur, geniş Layher ürün yel
pazesi ve pratik çözümleri ile proje 
süreçlerini daha güvenli, daha h ızl ı 

ve daha veriml i hale getirerek, ima
lat süreçlerine ayrılan zamanı mini
mize ediyor. Kalite, güvenlik ve h ızl ı 

kurulum sağlayan Layher Sistem İ s
kele, daha az malzeme ve işç i lik ile 
daha güvenli iskele kurulumuna ola
nak sağlamaktad ı r. 

ÜRÜN DETAYLARI 
Layher Lightweight İ skele rakiplerine 
oranla çok daha hız l ı kurum ve sö
küm sürelerine olanak sağlıyor. İşçi
lik giderlerinde önemli ölçüde düşüş 

sağlayan Layher Lightweight İskele, 
loj istikte yüzde 12 tasarruf sunuyor. 
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LAYHER LİGHTWEİGHT 
İSKELEDE YENİ BOYUT 
Erzincan İ liç Çöpler Bölgesinde ha
yata geçen Çöpler Sülfit Genişletme 

Projesinde, 1200 ton Layher Al
lround Lightweight Flanşl ı Modüler 
kul lanıld ı. Dayanıkl ı ve hafif özelliği 
ile öne ç ıkan Layher Allround Ligh
tweight Flanşl ı Modüler, az sayıda 
temel elemandan oluşmasının yanı 
sıra (dikmeler, yatay elemanlar, çap
razlar, platformlar) neredeyse sın ı rs ız 

kullanım için baz oluşturuyor. Sis
tem içi özel çözümler için çok sayı
da ek parça mevcut bulunuyor. Tüm 
çelik aksamın sıcak galvanizl i olma
sı nedeniyle uzun ömürlü olan ürün 
bakım gerektirmiyor. Tek bir kişin in, 

her yükseklikte gerçekleştirebileceği 

güvenli montaj imkanı sunan Layher 

Allround iskeleleri iş levsellik prensi
bi eşsiz olmasıyla da öne çık ı yor. 

İşveren: Anagold Madencilik Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 
Ana Yüklenici: Gap İnşaat Yatırım 
ve Dış Ticaret A.Ş. 

Alt Yüklenici: Teknopur İskele 
İzolasyon ve Boya Sist. San. Tic. A.Ş 
Başlangıç Tarihi: 07/06/2016 
Bitiş Tarihi: 28/04/2018 
Alt Yüklenici: Teknopur İskele 
İzolasyon ve Boya S ist.San.Tic.A .Ş 
M alzeme Stoğu: 1200 ton Layher 
Allround Lightweight (AR) Flanşlı 
Adam Sayısı : Yaklaş ık 150 adam 
Uygulama Alanları : Tank dış ı ve 
iç i iskele, piperack askı iskele, 
erişim iç in merdiven ku lesi, makine 
ekipmanları çevresi, çalışma 
iskelesi. l!l 


