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ADVANTEC
madencilik ve tünel inşaatı sektöründe kazma ve maden çıkarma işinde kullanılan özel tünel
açma makinelerini üreten uluslararası bir firmadır.
Tanınmış geleneksel Alman şirketlerinin en son teknoloji ürünü bileşenleri, akıllı çözümler ve
hızlı ve verimli hizmetler tecrübe içeren teknolojiler ile kombine edilerek, müşterilerimize
güvenlik sağlanırken, en yüksek kullanılabilirliğe sahip makinelerin ve sistemlerin oldukça
ekonomik bir şekilde çalışması garanti edilir.
TDR 75, 100 MPa'ya kadar yumuşak ve orta sertlikteki kayalarda yeraltı ve açık maden ocağı
işletmeciliği ve altyapı tünel açma sektörlerinde doğal mineral yataklarının kazılması için
tasarlanmıştır. TDR 75, tek bir merkezi konumdan 6,2 m yüksekliğe ve 8,5 m genişliğe kadar
bir kesite sahip galerileri hareket etmeden kesebilir.
Mafsallı bir bum ile donatılmış kesme kolu, tünel ağızlarında ve çalışma alanlarında veya
NAT'a giden tünellerde ekonomik bir çalışma sağlar. Makinenin soluna ve sağına monte
edilmiş olan 2,840 mm'lik boşaltma yüksekliğine sahip iki adet çift zincirli konveyör,
kamyonlara doğrudan nakil yapmayı sağlar. Ek bir köprü bantlı konveyör gerekli değildir.
Teknik bilgiler:
Makine modüler bir tasarıma sahiptir ve montajı kolaydır.
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 iki demirleme ayağı
sayesinde kesme işlemi sırasında doğru pozisyona ayar yapmaya imkan sağlar, paleti serbest
bırakır ve zor çalışma koşullarında optimum stabilite sağlar.
B7boyutundaki sürüş aksamlarının her biri hidrolik ile çalışır. Bu, azami manevra kabiliyeti
sağlar. Dişli kutularına entegre edilmiş yay basıncı yüklü fren diskleri, makineyi yokuşlarda
istenmeyen hareketlerden korur. 800 mm genişliğindeki zemin paletleri, makinenin yumuşak
zeminde bile güvenle hareket etmesini sağlar.
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Makine aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

Kesme ünitesi
Hidrolik silindir ile çalıştırılan ve dikey, yatay ve çapraz olarak hareket edebilen mafsallı bir
kesme bumu ile donatılmış kesme ünitesi, sabit bir konumdan 20 ila 55.5 m² kesitli yeraltı
oyuklarını kesebilir. Farklı uygulamalar için optimize edilmiş sağlam konik helezonik dişli
kutusuna ve kesici kafalara sahip enine kesme sistemi, makinenin çeşitli koşullarda ekonomik
kullanımını garanti eder.
Makinenin tüm ağırlığı yaklaşık 85 ton, kesme ünitesinin tahrik gücü 300 kW olup, 100 MPa
sertliğe kadar olan kayayı kesme imkanı mevcuttur.
Yüksek etkiye sahip kesme kafası püskürtme sistemi, minimum su kullanımı ile kesme
sisteminin yeterli şekilde soğutulmasını garanti eder.
Yükleme ve konveyör sistemi
Yükleme ünitesinin ortasında iki hidrolik silindir tarafından çalıştırılan aşınmaya dayanıklı ve
gücü azaltılmış yükleme kolu bulunur. Kesilen malzemeyi, makinenin soluna ve sağına monte
edilmiş olan iki çift zincirli konveyöre yönlendirir. Yukarı ve aşağıya doğru yokuşlu yollarda
kolay bir sürüş için yükleme ünitesi hidrolik olarak kaldırılıp indirilebilir.
Her biri 600 mm genişliğinde olan iki çift zincirli konveyör, üst şeritte olduğu gibi alt şerit de
yüksek aşınmaya dayanıklı kompozit malzemeden değiştirilebilir plakalarla donatılmıştır.
2.840 mm'lik boşaltma yüksekliği ve 3.150 mm'lik bir hareket uzunluğu, molozun doğrudan
kamyonlara yüklenmesini sağlar. Bu tasarım konsepti ayrıca konveyörün molozu
depolayabilmesine ve aşağı akışlı malzeme taşıma ekipmanındaki küçük arızaları
düzeltmesine izin verir.

Hidrolikler, kumanda ve çalıştırma
Kesme ünitesi ve konveyör hariç, tüm fonksiyonlar ve hareketler hidrolikle çalışır.Doğrudan 90
kW gücünde, hava soğutmalı bir elektrik motoruyla çalıştırılan üç adet performans ayarlı
pompa, pompa distribütör dişlisine takılmıştır. Üç yüksek basınçlı filtre, bir geri dönüş filtresi ve
bir sıcaklık ve seviye monitörü, HFC-E grubundaki madeni yağlar veya zor tutuşan sıvılarla
çalıştırılabilen hidrolik sistemini korur. Tüm ana kontrol vanaları merkezi olarak birleştirilmiştir.
Makinenin tüm hareketleri, makinenin ortasındaki operatör yerinden hidrolikle veya
elektriklekontrol edilir. İsteğe bağlı olarak telsiz uzaktan kumanda sistemi de mevcuttur.
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Elektrik
Standart makinemiz 1.000 V / 50 Hz güç kaynağı için tasarlanmıştır.
Başka voltaj sistemleri ve frekanslar için modifikasyonlar 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 IP 54, ATEX veya diğer yerel patlamaya
karşı koruma sınıflarının yönergelerine uygun olan elektrik sistemi de mevcuttur.

Opsiyonlar
Makine ayrıca müşterinin özel gereksinimlerini karşılamak için çeşitli seçenekler ve
yardımcı ekipmanlarla donatılabilir, örneğin:


Tünel açma uygulamaları için otomatik profil yönlendirme sistemi.



Entegre kapalı soğutma sistemi



Telsiz uzaktan kumanda sistemi



Klimalı ve FOPS sertifikalı sürücü kabini



Yangın söndürme sistemi
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Teknik bilgiler
Boyutlar ve ağırlıklar:
Uzunluk:
Yükleme ünitesi üzerinden genişlik:
Ana makine yüksekliği
Sürücü kabini ile birlikte yükseklik
Ağırlık yaklaşık:
Zemin basıncı:

15.500 mm
4.200 mm
3.440 mm
4.300 mm
85 ton
16 N/cm2

Uygulama alanları:
TDR 75 kesme yüksekliği
asgari:
azami:

4.000 mm
6.300 mm

TDR 75 kesme genişliği
asgari:
azami:
Alt kesit:

4.500 mm
8.550 mm
1.100 mm

İstasyon pozisyonundan kesim kesiti: (asgari)

20 m²

İstasyon pozisyonundan kesim kesiti: (azami)

55.5 m²

Enine eğim (azami)
Boyuna eğim,
Boyuna eğim,

+/- 8 °
8 ° aşağıya
18 ° yukarıya

Çukur ve yükseklik arası asgari yarı çap
Kayaç sertliği (azami)

28 m
100 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

konik dişli kutusuna sahip
çapraz kesme ünitesi
300 kW
1.475 dak-1
3,5 m/s

Yükleme ünitesi
Genişlik
Taban üzerine kaldırma
Taban altına indirme
Yükleme sistemi
Tahrik

4.200 mm
380mm
260mm
yükleme kolları
hidrolik

Zincirli konveyör
Modeli
Tahrik
Tahrik performansı
Konveyör genişliği
Konveyör hızı
Boşaltma yüksekliği yaklaşık

çift zincirli konveyör
elektrikli
2 x 22 kW
2 x 600 mm
0.6 m/s
3.440 mm

Hidrolik sistemi
Sistem
Tahrik
Tahrik performansı
Çalışma basıncı
Kumanda
Tank hacmi
Pompaların sayısı
LS kontrol pompaları
Kontrol pompası taşıma debisi
Güç
Kurulu güç
Kesme motoru
Hidrolik tahrik
Konveyör tahriki
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Su tüketimi
Kesme motoru asgari
Kesme dişlisi asgari
Hidrolik sistemi asgari
Su basıncı
asgari
asgari

25 l/dak
35 l/dak
25 l/dak
8 bar
40 bar

TDR 75 kesme kesiti
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TDR 75 ana ölçüleri
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