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ADVANTEC Tunneling and Mining Solution GmbH şirketi dağ ve tünel inşaatı ile
madencilik sektöründe yol kazma işinde kullanılan kısmi kesitli tünel açma makinelerini
üreten uluslararası bir şirkettir.
Zorlu şartlara uygun, sağlam ve ileri teknoloji ile akıllı modern çözümler kombine edilerek,
makinelerimizin sahadaki kullanılabilirliği en yüksek düzeyde sağlanmış olur. Yüksek nitelikli
mühendislerin yanı sıra etkili ve verimli bir servis ekibi, yeraltı yapı işlerinizi ekonomik şekilde
üretmek için gerekli güvenliği sağlar.
TDR 100, 120 MPa'ya kadar olan tek eksenli basınç dayanımına sahip orta düzeydeki kayaç
sertliklerinde kazı yapmayı sağlamak için geliştirilmiştir. 5,6 m yüksekliğe ve 8,5 m genişliğe
kadar olan kesitleri kesme işlemi, makineyi hareket ettirmeden sabit bir konumdan
gerçekleştirilir.
Dengeli ağırlık dağılımı, düşük ağırlık merkezi, bağımsız olarak hareket edebilen dört destek
ayağı ve benzersiz kızak itme aksamı, kesme işlemi esnasında tabanı kırılmaya karşı korur
ve en zor koşullarda bile makinelerimizin ekonomik şekilde kullanımını garanti eder.
Konsept:
Makine modüler bir tasarıma sahiptir ve montajı kolaydır. Münferit parçaların boyutları ve
ağırlıkları dar alanlarda bile nakliyatı mümkün kılar. Son derece sağlam ve kaynak işlemi
görmüş bir yapı olan ana gövde, diğer tüm makine bileşenlerini taşır.
Makine, ana gövde çerçevesinin önüne ve arkasına monte edilmiş dört demirleme ayağı
sayesinde kesme işlemi sırasında doğru pozisyona ayar yapmaya imkan sağlar. Bunlar, sürüş
aksamının yükünü azaltır ve optimum duruş emniyeti sağlarlar.

Döner bölüm
Kızak
Demirleme ayaklarına
sahip ana gövde çerçevesi

İtme düzeneği 600
mm mm
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Döner bölümlü kızak, sürüş aksamını hareket ettirmek zorunda kalmadan saha yüzeyine 600
mm'lik bir kesim yapma imkanı sağlar.
Ana çerçeveye monte edilmiş olan, yüksek derecede aşınmaya dayanıklı plastik madde ile
kaplanmış sıkıştırma pabuçlarıyla uzunlamasına yönde sevk edilir. Kızak, kesme işlemi
esnasında, dalma tip bir piston silindiri yardımıyla otomatik olarak boşluksuz şekilde herhangi
bir konumda desteklenir.
Bağımsız olarak kontrol edilen, B7 boyutundaki hidrolik tahrikli sürüş aksamları azami
manevra kabiliyeti sağlar. Dişli kutularına entegre edilmiş yay basınçlı-lamelli frenler,
makineyi yukarı ve aşağı eğimli yollarda güvenli bir şekilde tutar. 800 mm genişliğindeki
zemin paletleri, makinenin yumuşak zeminde bile güvenle hareket etmesini sağlar.
TSM makinesi aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:
Kesme ünitesi
Yatay, dikey ve çapraz olarak döndürülebilen kesme mekanizması, hidrolik silindir yardımıyla
16 - 45 m²'lik kesitleri sabit bir pozisyondan kesebilmektedir. 400kW'a kadar bir tahrik gücü
ve çok çeşitli gereksinimler için optimize edilmiş kesici kafalar için tasarlanmış sağlam konik
dişli kutusu, en zorlu koşullarda bile maksimum kullanılabilirliği garanti eder.
Toplam ağırlığı yaklaşık 100 ton ve kesme ünitesi için 300 (opsiyonel olarak 400) kW tahrik
gücü ile, azami 120 MPa. ya kadar olan kayaç sertliklerinde ilerleme mümkündür.
Farklı püskürtme sistemleri mevcuttur. Bunlar, kesme elemanlarını ve kesme hattını etkili bir
şekilde soğuturlar, az miktarda su kullanarak keski aşınmasını önemli ölçüde azaltırlar. Susis püskürtme sistemimiz, TSM makinesinin gaz tehlikesi olan alanlarda kullanılmasına
imkan verir.
Yükleme ve konveyör sistemi
Kesilen malzeme yükleme ünitesinden, sağlam hidrolik silindirler tarafından çalıştırılan ve az
bakım gerektiren iki adet yükleme kolu yardımıyla makinenin merkezinde bulunan zincirli
konveyöre gönderilir. Yükleme ünitesinin genişliği (en az 4200mm) değişkendir ve gerçek hat
genişliğine uyarlanabilir. Hidrolik ile ayarlanabilen iki yükleme kanadı, sürüş esnasında yön
sabitliği için imkan sağlar. Yükleme ünitesinin hidrolik yükseklik ayarı çukur ve yükseltilerden
geçmeyi kolaylaştırır.
Boşaltma yüksekliğinde ayarlanabilen orta zincirli konveyör, 700 mm genişliğinde ve 480 mm
geçişli yüksek taşıma hacimleri için tasarlanmıştır. Konveyör aktarımının her iki tarafına
monte edilmiş iki adet 22 kW elektrik motoru ile çalışır.
Yükleme ünitesi ve konveyör kolayca değiştirilebilir aşınma plakaları ile donatılmıştır.
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Kumanda ve çalıştırma
Kesme tekerleği ve konveyör tahriki hariç, makinenin tüm hareketleri hidrolik olarak
gerçekleştirilir. Makinenin arkasında soluna ve sağına monte edilmiş iki adet 90kW hava
soğutmalı elektrik motoru tarafından tahrik edilen dört adet güç kontrollü aksiyel piston
pompası ve bir dişli çarklı pompa, hidrolik enerjinin güvenli ve ekonomik bir şekilde tedarik
edilmesini sağlar. Sistem üç büyük hacimli geri dönüş filtresi ve bir sıcaklık ve seviye
monitörü ile korunmaktadır. Makine, HFC-E Grubuna ait madeni yağ veya zor tutuşan
hidrolik sıvılarla çalıştırılabilir.
Hareketler hem elektrikli hem de hidrolik olarak kontrol edilebilir, isteğe bağlı olarak bir telsiz
uzaktan kumanda sistemi de mevcuttur.
Elektrik
Standart makinemiz 1.000 V / 50 Hz güç kaynağı için tasarlanmıştır. Başka voltaj aralıkları ve
frekansları da mümkündür.
Motorlar sıcaklık, aşırı yük ve topraklama izlemesi ile korunmaktadır. Acil durum durdurma
şalterleri, kolayca erişilebilir şekilde makinenin çeşitli noktalarında yerleştirilmiştir.
Çok konforlu bir görselleştirme ve değerlendirme sistemi, operatörleri ve servis personelini
makinenin tüm güvenlik ve bakımla ilgili verileri hakkında bilgilendirir. Bu sayede, tamir ve
bakım çalışmalarından kaynaklanan aksama süreleri önemli ölçüde azalır. İsteğe bağlı olarak
makinenin arkasına diğer başka bir ekran daha takılabilir.
Standart tasarımda, makine elektroniği, gaz tehlikesi olan alanlarda kullanım için uygun
değildir. İsteğe bağlı olarak, patlamaya karşı koruma sınıfları ATEX, IP 54 veya diğer yerel
patlamaya karşı koruma sınıflarının yönergelerine uygun olan elektrik sistemi de mevcuttur.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


Yarı otomatik profil kontrolü



Kapalı soğutma sistemi



Köprü bandı



Patlamaya karşı korumalı model



Su-sis püskürtme



Telsiz uzaktan kumanda



Kesme mekanizmasına monte edilmiş çalışma platformu

 Kaldırma mekanizması


Yangın söndürme sistemi
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Teknik bilgiler
Boyutlar ve ağırlıklar:
Uzunluk:
Sürüş aksamları üstünden genişlik:
Yükleme ünitesi üstünden genişlik:
Ana makinenin yüksekliği
Yerden yükseklik:
Ağırlık: yaklaşık
Zemin basıncı:
Kızak itiş
İtme kuvveti:

13.250 mm
3.800 mm
4.000 - 6.200 mm
2.020 mm
300 mm
100 ton
17 N / cm2
600 mm
450 kN

Uygulama alanları:
TDR 100 kesme yüksekliği
Asgari:
Azami:

2.500 mm
5.600 mm

TDR 100 kesme genişliği
Asgari:
Azami:
Alt kesit:

4.200 mm
8.500 mm
320 mm

İstasyon pozisyonundan kesim kesiti: (asgari)
(azami)

12,5 m²
48 m²

Enine eğim: (azami)
Aşağıya: (azami)
Yukarıya: (azami)

+/- 8 °
18°
18°

Çukur ve yükseklik arası asgari yarı çap:
Tek eksenli kayaç sertliği: (azami)

30 m
120 MPa

Sürüş aksamları
Boyut:
Tahrik:
Çekme kuvveti:
Sürüş hızı:
Zemin paleti genişliği:
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Kesme ünitesi
Model:
Tahrik performansı
Kesme motoru nominal devri:
Kesme hızı:
Kesici kafa çapı:
Kesici kafa devri:

konik dişli kutusuna sahip
enine kesme ünitesi
300 (400) kW
1.475 dak -1
3,5 m/s
1.200 mm
59 dak -1

Yükleme ünitesi
Genişlik: (Standard)
Taban üzerine kaldırma:
Taban altına indirme:
Yükleme sistemi:
Tahrik:
Teorik Yükleme kapasitesi:

3,700 – 4,500 mm
440mm
200mm
yükleme kolu
hidrolik
510m³/saat

Konveyör
Modeli:
Tahrik:
Tahrik performansı:
Konveyör kesiti:
Konveyör hızı:
Konveyör kapasitesi:
Boşaltma yüksekliği: yaklaşık

orta zincirli konveyör
elektrikli
2 x 22 kW
700 x 480 mm
0,6 m/s
420m³/saat
1.450 mm

Hidrolik
Sistem:
Tahrik:
Tahrik performansı
Çalışma basıncı:
Kumanda:
Tank hacmi
Pompaların sayısı
Sabit pompa
LS kontrol pompaları
Sabit pompa taşıma debisi
Kontrol pompası taşıma debisi

1
4
11 l/dak
4 x 0 - 140 l/dak

Güç
Kurulu güç
Kesme motoru
Hidrolik tahriki
Konveyör tahriki

524 (624) kW
300 (400) kW
2 x 90 kW
2 x 22 kW
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Su tüketimi
Kesme motoru asgari
Kesme dişlisi asgari
Hidrolik sistemi asgari
Su basıncı
asgari
azami

30 l/dak
20 l/dak
25 l/dak
8 bar
40 bar

TDR 100 kesme kesiti
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TDR 100 ana ölçüleri
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