Uzunayak Sistemleri
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UZUNAYAK
SİSTEMLERİ
FAMUR, DÜNYANIN ÖNDE GELEN UZUNAYAK
SİSTEMLERİ ÜRETİCİLERİNDEN BİRİDİR
Makine, süreç ve teknik sistem kumanda ve takip sistemleri bulunan,
bilişim destekli olan ve iş güvenliği ve verimini önemli derecede
artıran yüksek teknoloji ürünü ve yüksek verimli mekanize uzunayak
sistemlerinin üretimi konusuna yoğunlaşıyoruz.

Madencilik sektöründe uzun yıllar boyunca elde etmiş olduğumuz
tecrübelerimiz sayesinde zor maden şartlarında kullanılmaya
uygun makineleri tasarlamamız ve üretmemiz mümkün olmaktadır.
Zengin tecrübelerimiz sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan
işverenlerden gelen en kompleks siparişleri gerçekleştirmemiz
Altmış yılı aşkın tecrübemiz, en zor madencilik ve jeolojik şartlara mümkün olmaktadır.
adapte edilmiş uzunayak sistemlerini tedarik etmemizi olanaklı
kılmaktadır.
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Her türlü uzunayak türüne ve müşterinin arzu ettiği verime en uygun optimum çözümleri seçiyoruz.

Orta ve yüksek uzunayak sistemlerine dayanan üretim sistemleri,
madencilik ve jeolojik şartları yüksek çeşitlilik gösteren madenler
için ideal çözümlerdir. Kullanılan yenilikçi çözümler, akıcı bir üretim
yapılmasına izin vermektedir. Gereksinimlere bağlı olarak 6 m’ye
kadar olan yüksekliğe sahip uzunayak düzenlerinde çalışmaya uygun
sistemler üretmekteyiz.

Alçak sistem, saban sistemlerinin erişemediği yerlerde bulunan
ince kömür yataklarından üretim yapmayı sağlamaktadır. Kullanılan
yenilikçi çözümler, 1–2 m arası yükseklikteki yataklarda akıcı bir
üretim yapılmasına izin vermektedir.

KARAKTERİSTİK
ÖZELLİKLER
FAMUR ürünlerinin karakteristik özelliği, gelişmiş bilişim teknolojileriyle
makineleri tek bir sistem altında toplamalarıdır. Madencilik için
profesyonel çözümler olan uzunayak sistemleri aşağıdakileri garanti
eder:

Makineler tam uyumlu olduğundan yüksek verim elde edilir
Tek bir şirket tarafından üretilen cihazların kullanılması sayesinde
işletim masrafları minimuma indirilebilir
En kaliteli malzemeler kullanıldığından makineler uzun ömürlüdür

Entegre izleme sistemi kullanıldığından güvenli çalışma şartları
sağlar
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BAZI
UYGULAMALAR

Sistemin tipi
ALÇAK SİSTEMLER

Kesici Yükleyici
FL 12/16

FS 200

Yürüyen Tahkimatlar

Konveyörler

FRS 10/19-2x2340

Ayna konveyörü: FFC 750

FRS 10/19-2x2340-1
FRS-18/38

Kırıcı
KD 1600

Aktarma konveyörü: PPZ 850

FRS-16/26-4x785-1
FL19/25

KGS 245-N

PSZ 750

–

FRS-16/26-4x785-2

ORTA SİSTEMLER

FL 16/33

FRS 14/34-2x3620

Ayna konveyörü: PSZ 850

FRS 14/34-2x3620-1

Aktarma konveyörü: PPZ 850

FRS 14/41-2x3380

Ayna konveyörü: PSZ 850

FRS 14/41-2x3380-1

Aktarma konveyörü: PPZ 850

FRS 19/45-2x3056-1

Ayna konveyörü: PSZ 850

FRS 19/45-2x3056-2

Aktarma konveyörü: PPZ 850

FRS 25/53 -2x3978-1

Ayna konveyörü: PSZ 850

FS 400
KD 1600

FL 16/40

FL 21/44

FS 400

FS 400

YÜKSEK SİSTEMLER
FL 27/52

KGE 750 F

KD 1600

FRS 25/53-2x3978-2
FRS 24,5/43
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UKU 1500
Aktarma konveyörü: PPZ 850

Yürüyen
Tahkimatlar
FAMUR, TECRÜBELİ VE TAKDİR EDİLEN BİR
MEKANİZE KALKAN TAHKİMAT ÜRETİCİSİDİR
Yurtiçi ve yurtdışında edindiğimiz tecrübeler sayesinde tahkimatlarımızı
en zorlu madencilik ve jeolojik şartlara uygun hale getirmemiz
mümkün olmaktadır.
İş güvenliği ve verimine önem verdiğimizden, her kalkan tahkimat
müşteriye teslim edilmeden önce akredite laboratuvarlarda bir dizi
muayeneden geçirilmektedir. Bu sayede ürünümüzün katı güvenlik
standartlarına uygun olduğundan ve değişken maden şartlarında
yüksek bir arızasız çalışma derecesine sahip olduğundan emin
olabilmekteyiz.
FAMUR ürünleri arasında birbirleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği
yapabilen çeşitli tiplerde çizgisel kalkanlar, geçiş kalkanları ve kenar
kalkanları bulunmaktadır.

YAPISAL ÖZELLİKLER
Mevcut madencilik ve jeolojik şartlara göre seçilen optimum
kinematik özellikler
Uzunayak düzeneğinde çalışan makinelere tam uyumluluk
Alçak, orta ve yüksek yataklarda çalışmayı sağlayan geniş bir
geometrik aralığa sahiptir
Gereksinimlere bağlı olarak kalkanın farklı türlerdeki tavan
sarmalarıyla (sabit, eğik ve kayar veya kayar) ve taban şasileriyle
(Catamaran veya bölünmüş) beraber kullanılması mümkündür.
Sabitliği sağlayan cihazlar kullanıldığından dikey olarak 45°’ye
yatay olarak 20°’ye kadar eğimli yataklarda çalışmaya uygundur
İki veya dört direkli olabilen kalkanların direkleri 170–500 mm
arası çaplı ve bir, iki veya üç teleskoplu olabilir. Direklere sert
kaplama yöntemiyle antikorozif bir katman uygulanmıştır.
Ünitelerin ve hidrolik düzeneğin hızlı ve kolay bir şekilde
takılıp sökülmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

AVANTAJLAR
Dayanıklılığı yüksektir
İnsan ve makineler için daha güvenli çalışma şartları sağlar

Uzun ömürlüdür ve arızasız çalışır
Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak manüel, uzaktan
veya elektro hidrolik kumanda ve tam izleme sistemi olanağı
bulunmaktadır
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Kesici Yükleyici
FAMUR, VERİMLİ ÜRETİMİN TEMELİ OLAN
YÜKSEK VERİMLİ UZUNAYAK KESME
MAKİNELERİ ÜRETİCİSİDİR
Kesme makinelerinin yapısı, çekmesiz hareket sistemine sahip farklı
tip zırhlı konveyörlerle işbirliği yapmaya uygundur. Makinelerimiz,
1–6 m yüksekliğe sahip kömür yataklarında iki yönlü, cepsiz üretimi
ve kömür yüklemesini mümkün kılmaktadır.

YAPISAL ÖZELLİKLER
Ana ünitelerin modüler yapısı, makinenin kendi kendini destekleyen
gövdesini oluşturmaktadır
Farklı türdeki tahrik üniteleri sayesinde makinenin yüksekliği
değiştirilebilmektedir
Farklı dönme hızına sahip kesme ünitelerine sahip çeşitli tür kollar
kullanılabilir
Burulma çubuklu süspansiyona sahip elektrik motorları kol ve
ilerleme şanzımanlarını korur
Kesme makinesinin özel öneme sahip noktalarının otomatik olarak
yağlanmasını sağlayan sistem
Kablonun konveyör kalkanına uzaklığının değiştirilmesini sağlayan
kablo tutucusu
Opsiyonel kömür parçası kırıcısı, akıcı bir üretim sağlamaktadır
Kesme makinesinin bütün önemli parametrelerini kontrol eden ve
Memory Cut kesme hafızası modunda çalışmayı mümkün kılan
kumanda sistemi

AVANTAJLAR
Yüksek verim, işletim kolaylığı, arızasız çalışma
Kesme makinesi üzerinde geniş bir alan bulunur

Kesme makinesinin arızalarının maden yerüstü tesislerinden
uzaktan teşhis edilmesi imkanı
Kolay taşıma
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ZIRHLI
KONVEYÖRLER
FAMUR marka ürün nakil konveyör sistemleri ayna konveyörleri
ve zırhlı aktarma konveyörlerinden oluşmaktadır. Konveyörlerin en
önemli özellikleri modern yapıları, yüksek verimleri, uzun ömürlü
olmaları ve arızasız çalışmalarıdır.
En zorlu madencilik ve jeoloji şartlarına uygun cihazlarımızın,
müşterilerimizin gereksinimlerine uygun olan birçok farklı modeli
bulunmaktadır.
FAMUR zırhlı konveyörleri orta ve yüksek verimli uzunayak
düzeneklerinde çalışan kesme makinelerinde bulunan her türlü
hareket sistemlerine uygun hale getirilmiştir. Konveyör güzergahının
genişliği (750–1200 mm) ince, orta ve kalın yataklarda bulunan kısa
ve uzun alınlardaki üretim yoğunluğuna bağlı olarak belirlenmektedir.

Kırıcılı ve FSBE şanzıman cihazlı zırhlı aktarma konveyörleri ürünün
bantlı konveyöre aktarılması sürecinin verimini önemli derecede
artırmaktadır. Uzunayak sistemi kapsamındaki zırhlı aktarma
konveyörleri, FAMUR marka zırhlı ve bantlı alın konveyörleriyle veya
farklı markalara sahip konveyörlerle uyumludurlar.
Konveyörlere kömür kırıcısı monte edilebilir. Konveyörlere çeşitli
şanzıman cihazları monte edilebilir. Böylece bant kısaltılmadan
3–30 m uzunluktaki güzergahta uzunayak üretimi yapmak mümkün
olmaktadır.

ALIN KONVEYÖRLERİNİN AVANTAJLARI
Yüksek verim
Konveyörün sağ ve sol düzende kullanılmasına izin veren modüler
yapı
FAMAC AFC kumanda sistemi
Kaygan, aşınmaya dayanıklı saclar ve aşınmaya dayanıklı çelikten
mamul yan profiller kullanılarak olukların uzun ömürlü olmaları
sağlanmıştır
Aktarma konveyörüyle elastik veya sabit bağlantı kurulabilir
Aktarma konveyörüyle mekanik bağlantı olmadan çalışma imkanı

AKTARMA KONVEYÖRLERİNİN AVANTAJLARI
Yüksek verim
Sabit veya elastik köprü
Dinamik ürün kırıcıların kullanılması olanağı, uzun ömürlü tahrik
yuvaları
Zincir yuvalarının tahrik üniteleri sökülmeden değiştirilmesi
mümkündür
Şanzımanlı düzeneklerle işbirliği imkanı
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E-MADEN
E-maden sistemi madenciliğe modern bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın
temelinde makine ve otonom düzeneklerin yüksek verimli ve arızasız
çalışan tek bir üretim sistemi altında toplanması gereği yatmaktadır.
Uzunayak sisteminin çalışmasının etkili bir şekilde yönetilebilmesi
için makine kumanda sistemleri, elektrikli cihazlar, teşhis cihazları,
iletişim ve güvenlik sistemleri ve izleme sistemleri gibi kaynaklardan

gelen verilerin entegre edilmesi gerekmektedir. Bu verilerin tamamı
işlendiğinde ve uygun kullanıcılara gönderildiğinde gerekli kararların
alınması mümkün olmaktadır. Bu kararların sonucunda ise iş
güvenliği artacak, cihaz kullanımı optimum hale getirilecek, üretim
verimi artırılacak ve masraflar azaltılacaktır.

ARIZA TEŞHİSİ VE KUMANDA
FAMAC OPTI
Uzunayak kesici makinelerinin, galeri açma makinelerinin ve raylı
sistemlerin kumanda edilmesi, otomatik arıza teşhisi, uzaktan
konfigürasyon ve kumanda.
KUMANDA OTOMASYONU
Borulardaki ve yeraltı silolarındaki valf ve vanaların, havalandırma
kapılarının hidrolik pistonlarının ve ray makaslarının kumandası.
FAMAC RSPC
Direklerin alt kısmındaki basıncın kablosuz olarak ölçülmesi
suretiyle kalkanlar üzerine binen yükün izlenmesi, tavan
güvenliğinin ve kalkan üzerindeki aşırı yük binen yerlerin kontrolü.
GÖRSEL İZLEME
Önemli bölgelerin (örneğin, ayna konveyörünün tahriklerinin
bulunduğu yerler, aktarma yerleri) görsel olarak izlenmesi, kötü
aydınlatma şartlarında ve karanlıkta çalışabilen kameralar.
FAMAC RSPC II
Direklerin alt kısmındaki basıncın kablosuz olarak ölçülmesi
suretiyle kalkanlar üzerine binen yükün izlenmesi, tavan
güvenliğinin ve kalkan üzerindeki aşırı yük binen yerlerin kontrolü.
BESLEME İZLEME
Farklı markalara sahip transformatör istasyonlarının, besleme
istasyonlarının, pompaların, soğutma sistemlerinin çalışmalarının
izlenmesi.

VERİ AKTARIMI VE GÖRÜNTÜLEME
E-maden sistemi, makineler, otomasyon sistemleri, yeraltı
istasyonları ve yerüstü kontrol ve denetim sistemi arasındaki veri
akışını sağlayan homojen bir standarttır. Bu standardın temelinde
yeraltı Ethernet ağı bulunmaktadır. Fiziksel katmandaki iletişim fiber
optik kablolarla veya SHDSL teknolojili teleteknik ağ aracılığıyla
sağlanmaktadır. Program katmanının temelinde endüstride yaygın
olarak uygulanan OCP (OLE for Process Control) standardı
bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, içgüdüsel ve kullanıcı
dostu bir kullanıcı ara yüzüne sahip bir görüntüleme uygulaması
bulunmaktadır.
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