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MMD Boyutlandırıcının ana konsepti, geniş dişli iki rotorun,  doğrudan yüksek torklu tahrik sistemi tarafından 
çalıştırılan küçük çaplı miller üzerinde kullanımına dayanır. Bu tasarım, Boyutlandırma Teknolojisi kullanılarak 
malzemelerin kırılması esnasında tümü birbirini etkileyen 3 ana prensipten oluşur. Bu prensipler; Üç Aşamalı 
Kırma Hareketi, Dönen Elek Etkisi ve Derin Kaydırma Diş Modeli.

Başlangıç olarak, malzeme rotor 
dişlerinin karşısındaki ana yüzey-
ler tarafından kavranır. Bunlar, 
herhangi bir doğal zayıflıktan fay-
dalanmak için basıncı malzemen-
in içine sevk ederek, kayayı çoklu 
yükleme noktasına maruz bırakır.

İkinci aşamada malzeme, bir ro-
tor üstündeki ön diş yüzleri ve 
diğer rotor üstündeki geri diş 
yüzleri arasında uygulanan üç-
nokta yüke maruz bırakılarak 
gerilme içinde kırılır.

Fazla büyük kalan malzeme 
yığını, kırma çubuğunun sab-
it dişleri vasıtasıyla rotorların 
vuruşları sırasında kırılır, böylece 
üç boyut kontrollü ürün boyu 
elde edilmiş olur.

BOYUTLANDIRMA TEKNOLOJİSİNİN Prensipleri

Dönen Elek Etkisi Derin Kaydırma Diş Modeli

Birbirine geçmiş dişli rotor tasarımı, küçük taneli 
malzemenin serbestçe akarak sürekli değişen ve 
nispeten yavaş hareket eden miller tarafından 
oluşturulan yarıklardan geçmesine izin verir. 

Derin kaydırma geniş malzemeyi, makinenin bir ucu-
na taşır ve beslemenin rotor boyunca dağılmasına 
yardımcı olur. Bu özellik fazla büyük malzemenin 
makineden geri çevrilmesinde de kullanılabilir.  

MMD Şirketler Grubu, doğal ve üretilmiş 
malzemelerin işlenmesinde ve boyut 
küçültmesinde Boyutlandırma Teknolojisini 
kullanan dünyanın önde gelen uzmanlarındandır.

Birleşik Krallıklar yeraltı kömür madenlerinde 
kullanılan cevher hazırlama ekipmanlarının tasarım 
ve üretimi için 1978’de kurulmuştur. MMD boyut 
küçültmede teknolojik bir devrim sağlayan yeni ürünü 
MMD Çift Milli Mineral Boyutlandırıcıyı geliştirmiştir. 

MMD Çift Milli Mineral Boyutlandırıcı, 500 ile 1500 
arasında değişen serilerde geliştirilmiş olup, saatte 
12.000 tonu geçen kapasitelerle 3 m3 e kadar 
olan malzemeleri işleme kabiliyetindedir. MMD 
Boyutlandırıcı nemli-yapışkan veya sert-kuru kayaları 
ya da her ikisinin birleşimini işleyebilmekte ve çimento, 
seramik, inşaat, elmas, kömür, endüstriyel mineraller 
ve kıymetli metaller gibi endüstrilerde dünya çapında 
70 farklı mineral için ideal boyutlandırma çözümlerini 
sağlamaktadır.

MMD aynı zamanda eksiksiz mineral boyutlandırma 
çözümü için mobil, yarı mobil ve  sabit istasyonların 
tasarım ve üretimini yapmaktadır.
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Dünyadaki
MMD Ofisleri

Üç Aşamalı Kırma Hareketi

Genel Merkez
MMD Mining Machinery Developments Ltd.

MMD Design & Consultancy Ltd.
MMD Mineral Sizing (Europe) Ltd.

Derbyshire, England
Tel: +44 (0)1773 835533

info@mmdsizers.com

MMD GPHC Ltd.
Laxey, Isle of Man

Tel: +44 (0)1624 864050
sales@mmdgphc.com

Afrika
MMD Mineral Sizing (Africa) Pty. Ltd.

Gauteng, South Africa
Tel: +27 11 608 4801

sizers@mmdafrica.co.za

KuzeyAmerika
MMD Mineral Sizing (America) Inc.

Tennessee, USA
Tel: +1 423 884 6100
sizers@mmdusa.com

MMD Mineral Sizing (Canada) Inc.
Alberta, Canada

Tel: +1 780 799 4600
information@mmdcanada.com

Güney Amerika
MMD Mineral Sizing (Central America) SA de CV

Cancún, Mexico
Tel: +52 998 8980160

sizers@mmdmexico.com

MMD Mineral Sizing (South America) Ltda.
Rio de Janeiro, Brazil

Tel: +55 21 2553 1505
sizers@mmdlatinamerica.com.br

Asya
Beijing MMD Mining Machinery Co. Ltd.

Beijing, China
Tel: +86 10 6940 7788 

mmd@mmdchina.com

MMD (India) Pvt. Ltd.
Kolkata, India

Tel: +91 33 2287 3323
sizers@mmdindia.com

MMD Mineral Sizing (South East Asia)
Bangkok, Thailand
Tel: +66 2 636 1976

sales@mmdsoutheastasia.com

Avustrulya / Okyanusya
MMD Australia Pty. Ltd.

Queensland & New South Wales, Australia
Tel: +61 073 112 2640

sizers@mmdaus.com.au
www.mmdsizers.com
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MMD Boyutlandırıcı Gösterimi 1.000 ton/saat kapasiteli 
Kırıcıların Ebat Karşılaştırması

Tüm makineler aynı ölçekte gösterilmiştir

Çift Merdaneli Kırıcı
Tip: 1,800 x 1,800mm

Ağırlık: 70 Ton

MMD Mineral Boyutlandırıcı
Tip: 1000 Series
Ağırlık: 60 Ton

Gyratory Kırıcı
Tip: 42”

Ağırlık: 120 Ton

Darbeli Kırıcı
Tip: 2,000 x 2,250mm

Ağırlık: 85 Ton

Çeneli Kırıcı
Tip: 88” x 66”

Ağırlık: 170 Ton

Genel Özellikler:
 Malzeme : Orta/Sert Kireçtaşı  Besleme Boyu : 750mm
 Ürün Boyu : 250mm   Kapasite : 1,000TPH

Farklı MMD Boyutlandırıcı modelleri, iki rotorun 
merkez hattı, rotorlara uygun diş konfigürasyonu, 
giriş açıklığının efektif uzunluğu ve mil dönme yönü 
arasındaki mesafe (milimetre biriminde) ile gösterilir.

Merkez Mesafesi

Giriş Uzunluğu

İçe doğru Çalışma

Dışa doğru Çalışma

Diş konfigürasyonuyla birleşmiş merkez mesafesi, birimin 
verimli bir şekilde işleyebildiği besleme malzemesinin 
maksimum boyunu kontrol eder. 

Giriş uzunluğu, birimin verimli bir şekilde işleyebildiği 
malzeme hacmi üzerinde ana etkiye sahiptir.

İçe doğru çalışma birçok diş konfigürasyonu için nor-
mal işleyiş yöntemidir ve nemli-yapışkan malzeme-
lerde kullanılmalıdır.

İkincil ve üçüncül boyutlandırıcılarda, dışa doğru 
çalışma içe doğru çalışma sırasında elde edilenden 
daha küçük malzeme üretmede kullanılabilir. 

500 Serisi

625 Serisi

750 Serisi

1000 Serisi

1300 Serisi

1500 Serisi

Boyutlandırıcı Serilerinin
 Karşılaştırılması

MMD Boyutlandırıcılar için tipik ebatlar 
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(Tüm ebatlar milimetre cinsindendir)
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The MMD 500 Serisi
Çift-Mil Boyutlandırcı

500 Serisi MMD’nin ilk tasarımıdır ve dünya 
çapında pek çok endüstride başarı kaydetmiştir. 
Çok yönlü makinelerden bir tanesidir ve diş 
konfigürasyonuna göre birincil, ikincil ya da 
üçüncül makine olarak tedarik edilebilir. 

Bu makine sabit merkezli, ayarlanabilir merke-
zli ve özel uygulamalara uyabilen değişik diş 
konfigürasyonlu tek rotor birimi olarak inşa 
edilebilir. Yüksek ya da düşük tonajlı prosese 
olanak sağlayan değişik uzunluklar mevcuttur. 
Tonaj ihtiyacı ve malzemeye göre tek ya da çift 
tahrikli olabilirler

75 kW elektrik motorlu ve yaklaşık 12 ton 
ağırlığındaki tipik bir ayarlanabilir 500 Serisi 
Boyutlandırıcı.

06

Kireçtaşı | Danimarka | Giriş: 800mm | Çıkış: -150mm | Kapasite: 450T/S Kuvarsit | Gana | Giriş: 500mm | Çıkış: -100mm | Kapasite: 300T/S Linyit | İspanya | Giriş: 180mm | Çıkış: -30mm | Kapasite: 10T/S

Agrega | Fransa | Giriş: 250mm |Çıkış: -100mm | Kapasite: 600T/S Kömür | Çin | Giriş: 500mm | Çıkış: -50mm | Kapasite: 300T/S Tünel Kili/Kireçtaşı| Yunanistan | Giriş: 350mm | Çıkış: -200mm | Kapasite: 650T/S

Kömür| Avustralya  | Giriş: 400mm | Çıkış: -150mm | Kapasite: 1,300T/S Kireçtaşı | Çin | Giriş: 300mm | Çıkış: -80mm | Kapasite: 250T/S Jips | Birleşik Krallık | Giriş: 150mm | Çıkış: -40mm | Kapasite: 300T/S

Altın Cevheri | Brezilya | Giriş: 200mm | Çıkış: -40mm | Kapasite: 600T/S Sönememiş Kireç | Birleşik Krallık | Giriş: 125mm | Çıkış: -40mm | Kapasite: 100T/S Kil | Birleşik Krallık | Giriş: 250mm | Çıkış: -100mm | Kapasite: 600T/S
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MMD 625 Serisi
Çift-Milli Boyutlandırıcı

625 Serisi Boyutlandırıcı, aynı sistemde orta 
tonajlarda hem birincil hem de ikincil birim-
ler için ortak tahrike izin vererek birincil ya da 
ikincil kullanım için konfigüre edilebilen en 
popüler makinelerden bir tanesidir..

Giriş uzunluğu istenile tonajlara uygunluk için 
tasarım aşamasında ayarlanabilir ve sabit ya da 
ayarlanabilir merkezler birimi olarak yapılabilir.  
Birçok uygulamayı kapsaması için çok çeşitli 
mevcut diş konfigürasyonu ulaşılabilir 
durumdadır.

Malzemeye ve tonaja göre, bu makine bir ya da 
iki tane 260 kW’lık elektrik motoru kullanan tek 
ya da çift tahrikli olabilir. 

Giriş uzunluğu iki metre, çift 260 kW tahrikli, 
yaklaşık 26 ton ağırlığındaki tipik bir 625 Serisi 
5 Diş İkincil Boyutlandırıcı.
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Kömür/Taş | Çin | Giriş: 300mm | Çıkış: -100mm | Kapasite: 2,500T/S

Kömür | Kolombiya | Giriş: 300mm | Çıkış: -50mm | Kapasite: 1,600T/S Tebeşir | Belçika | Giriş: 800mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 500T/S Boraks | ABD | Giriş: 250mm | Çıkış: -75mm | Kapasite: 1,600T/S

Şist/Kireçtaşı/Kil | İrlanda | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -100mm | Kapasite: 500T/S

Şist | İrlanda | Giriş: 800mm | Çıkış: -80mm | Kapasite: 600T/S

Linyit | Çek Cumhuriyeti | Giriş: 300mm | Çıkış: -40mm | Kapasite: 2,500T/S Jips/Anhidrit | Kanada | Giriş: 700mm | Çıkış: -200mm | Kapasite: 1,200T/S Potas | İspanya | Giriş: 350mm | Çıkış: -50mm | Kapasite: 800T/H

Kil/Kireçtaşı | Hindistan | Giriş: 350mm | Çıkış: -90mm | Kapasite: 750T/S Altın Cevheri | Gine | Giriş: 350mm | Çıkış: -80mm | Kapasite: 1,500T/S

Gümüş | Bolivya| Giriş: 750mm | Çıkış: -150mm | Kapasite: 600T/S
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MMD 750 Serisi
Çift-Milli Boyutlandırıcı

750 Serisi Boyutlandırıcı 500 Serisinden 
kısa bir süre sonra, yüksek tonajlarda geniş 
ve sert malzemelerin kırılmasını sağlamak 
amacıyla geliştirilmiştir. Bu makineler, diş 
konfigürasyonuna göre birincil ya da ikincil 
makine olarak kullanılabilirler. 

Birçok uygulamayı kapsayan çok çeşitli 
denenmiş ve test edilmiş diş konfigürasyonu 
mevcuttur, fakat gerektiğinde MMD her zaman 
yeni bir uygulama için yeni konfigürasyonlar 
geliştirmektedir. 

Bir proses sisteminde Birincil olarak 
kullanıldığı zaman, genelde 625 Serisi ikincil 
boyutlandırıcıyla beraber çalıştırılır. Böylelikle 
tek çalıştığında mümkün olan indirgeme 
oranından daha yüksek bir oran sağlanmış 
olur. 
Tüm diğer MMD Boyutlandırıcılarda olduğu 
gibi giriş boyu tonaj ihtiyacına uyacak şekilde 
ayarlanabilir. 

Tek 400 kW elektrik motorlu, yaklaşık 40 ton 
ağırlığındaki tipik bir 3 dişli birincil makine.

Kömür | Güney Afrika | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -180mm | Kapasite: 900T/S Kireçtaşı | Lübnan | Giriş: 800mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 1,500T/S Kireçtaşı | Nijerya | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -200mm | Kapasite: 400T/S

Kil/Altın Cevheri | Yeni Zelanda | Giriş: 600mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 600T/S Kömür | Güney Afrika | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 2,000T/S

Tebeşir | Birleşik Krallık | Giriş: 500mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 600T/S Jips | ABD | Giriş: Tüvanan | Çıkış: -250mm | Kapasite: 1,000T/S Demir Cevheri | Avustralya | Giriş: 1,200mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 1,200T/S

Kireçtaşı/Kil | Birleşik Krallık | Giriş: 350mm | Çıkış: -100mm | Kapasite: 1,000T/S Linyit | İspanya | Giriş: 800mm | Çıkış: -180mm | Kapasite: 2,500T/S Kömür | ABD | In: Tüvanan | Çıkış: -200mm | Kapasite: 5,000T/S

Nikel Cevheri | Avustralya | Giriş: 800mm | Çıkış: -200mm | Kapasite: 800T/S
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MMD 1000 Serisi
Çift-Milli Boyutlandırıcı

1000 Serisi Boyutlandırıcılar 750 Serisi ve 
yüksek tonajlı 1300 Serisi arasındaki sınıf 
için tasarlanmıştır. Ekstra merkez mesafesi, 
değişebilen aynı giriş uzunluğu için kapasiteyi 
önemli ölçüde artırarak, daha büyük besleme 
boylarının üstesinden gelmeye izin verir. 

Son ürün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
çoklu makine sistemi gerektiğinde, bu makine 
çoğu zaman ikincil olarak çalışan 750 serisi ile 
birlikte kullanılır. Bu birimler, MMD şanzıman 
kutularının amaca yönelik geniş tasarım 
yelpazesi kullanılarak, değişken güçteki 
tek ya da çift tahrik sistemi ile uyumlu hale 
getirilebilirler. 

400 kW tek tahrikli, yaklaşık 60 ton ağırlığında, 
tipik 3 diş – 5 halkalı uzun makine.

Kireçtaşı | Meksika| tüvenan | Çıkış:-300mm | Kapasite: 2500T/S Altın Cevher | Gine | Giriş: 300mm | Çıkış: -125mm | Kapasite: 1,600T/S

Kömür | kolombiya | Giriş: 300mm | Çıkış: -50mm | Kapasite: 1,600T/S Karbon Anot | Norveç | Giriş: 1,600mm | Çıkış: -350mm | Kapasite: 70T/S Kireçtaşı| Hindistan | Giriş: 300mm | Çıkış: -150mm | Kapasite: 700T/S

Boksit| jamaika | Tüvenan| Çıkış: -150mm | Kapasite: 1600T/S Kireçtaşı | Libya | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 1,200T/S Lateriti k Cevher/Kil | Mali | Giriş: 1,000mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 750T/S

Pasa | Tayland | Giriş: 1200mm | Çıkış: -400mm | Kapasite: 6500T/S Mineral Kumu | Güney Afrika |  Giriş: 1,500mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 1,500T/S Pasa | Kanada | Giriş: 1,500mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 2,000T/S
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MMD 1300 Serisi
Çift Milli Boyutlandırıcı

1300 Serisi Boyutlandırıcılar ilk olarak yüksek 
tonajlı dekapajı olan işletmeler için geliştirilmiş 
olup kamyonların taşıma mesafelerini kısaltır ve 
kepçeli ekskavatörlerin besleme konveyörüne 
ulaşımını kolaylaştırır. Pasanın doğası gereği 
içindeki malzemenin değişmesinden dolayı, 
bu makineler yaş yapışkan kilden sert aşındırıcı 
granite kadar her tür malzemede ideal olarak 
kullanılabilir. 

Bu makinelerden tüm dünyada birçok yerde 
uygulanmaktadır.  1300 serisi normal olarak, uy-
gulanacak malzemeye göre değişen güçlerde 
çift tahrikli üretilmektedir.

400 kW çift tahrikli, yaklaşık 95 ton ağırlığındaki 
tipik 3 dişli makine. 

Pasa | Rusya | Giriş: 1,200mm | Çıkış: -350mm | Kapasite: 3,500T/S Linyit | Çin | Giriş: 1,800mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 2,500T/S

Boksit | Brezilya |Giriş: 1,200mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 3,000T/S

Pasa | İspanya | Giriş: 2,500mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 3,500T/S Pasa | Tayland |  Giriş: 1,500mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 4,500T/S

Kimberlit | Kanada | Giriş: 2,500mm | Çıkış: -350mm | Kapasite: 1,500T/S Çinko Cevheri | Avustralya | Giriş: 1,500mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 2,500T/S Kireçtaşı/Tayvan/giriş:1000mm/çıkış:350mm/kapasite:1200t/s

Kireçtaşı | Meksika | Giriş: 1,250mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 2,000T/S Pasa | İngiltere | Giriş: 1,500mm | Çıkış: -350mm | Kapasite: 1,000T/S
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MMD 1500 Serisi
Çift Milli Boyutlandırıcı

1500 Serisi Boyutlandırıcı ilk olarak Kuzey 
Kanada’da petrol kumu endüstrisinde 
kamyon taşıma mesafelerini kısaltmak ve  
kepçe kazılarına kolay  geçişi sağlamak için  
üretilmiştir. Bu geçiş daha önce uygulanmış 
diğer geleneksel sistemlere nazaran önemli bir 
ekonomik avantaj sağlamıştır.  

1500 Serisi Boyutlandırıcı şuan mevcut en 
yüksek kapasiteli birimdir, fakat gelecekteki 
daha büyük kapasiteli boyutlandırıcılar için 
tasarım çalışmaları devam etmektedir. Her 
madencilik işlemi için yüksek güvenilirlik, 
az aşınma ve düşük bakım giderleri başlıca 
gereksinimlerdir, fakat günde 24 saat çalışan 
sistemlerin bulunduğu aşındırıcı ve zararlı 
ortamlarda bunlar çok önemli bir hal alır. Giriş 
uzunluğundaki değişim uygulama için uygun 
kapasite değişimine olanak verir. 

400 kW çift tahrikli yaklaşık 160 ton ağırlığındaki 
tipik 3 dişli makine.

Petrol Kumu | Kanada | Giriş: 3,000mm | Çıkış: -400mm | Kapasite: 10,000T/S Pasa | Kolombiya | Giriş: Tüvanan | Çıkış: -450mm | Kapasite: 10,000T/S

Kimberlit | G.Afrika | Giriş: 2,000mm | Çıkış: -300mm | Kapasite: 800T/S Demir Cevheri | Avustralya | Giriş: 2,500mm | Çıkış: -250mm | Kapasite: 6,000T/S
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Zor Şartlar için MMD 
Apron Paletli Besleyici

Zincire sabitlenmiş Apron paletler, özel olarak 
haddelenmiş profilden yapılmaktadır ve maksimum 
işlenecek malzeme hacminin üstesinden gelebilecek 
değişik genişliklerde üretilmektedir. Bu paletler, 
dökülmeyi önlemek için üst üste binen ağızlara 
sahiptir, ve bu ağızlar, palet tırnakları arasına 
konumlandırılan cıvatalarla zincire sabitlenmiştir. 
Dolayısıyla taşıma sırasında oluşabilecek zararlardan 
cıvata başları korunmaktadır.

Darbe enerjisinin elemine edilmesi özel bir öneme 
sahiptir. Darbe kuvveti ilk olarak kendi elastik limitleri 
içinde deforme olan konveyör paletler tarafından 
emilir. Daha sonra darbe rayları ana yapı çerçevesine 
yayılmış olan kuvvetleri iletir.  

Çift Milli Mineral Boyutlandırıcının kapasite ve 
dayanımına tamamlayıcı olarak MMD firması, 
hammaddeyi kırma tesisine taşıyan Zor Şartlar için 
Apron Paletli Besleyiciyi geliştirmiştir. 

Darbe yüklerine ve aşındırıcı malzemelere karşı dayanım 
için tasarlanmış olup, genellikle döküş noktalarının 
altına konumlandırılır. Kanıtlanmış güvenilirlik ve 
sağlamlık kombinasyonu, minimum bakım ile yıllarca 
sorunsuz çalışma sağlar. 

MMD Apron paletli besleyicinin başlıca özellikleri, ana 
iskelete bağlı dayanıklı zincirleri ve merdaneleridir. Bu 
zincir ve merdaneler boyutları uygulamanın cinsine 
ve koyuldukları yerin gerilimine göre değişiklik 
gösterir. Zincirler ve merdaneler Caterpillar firmasında 
tarafından üretilmekte ve D4, D7, D9 ve D11 olarak 
dizayn edilmektedir.

Besleyicinin uzunluğu kuyruk zincir dişlisinin orta 
çizgisinden baş zincir dişlisinin orta çizgisine kadardır 
ve proje gereksinimlerine göre farklılık gösterir. 

Baş zincir dişlisine yerleştirilmiş olan tahrik, genelde 
tesis beslemesinin kontrol metodunda olduğu gibi 
değişken hızlıdır. Hidrolik ve elektromekanik olmak 
üzere iki çeşit tahrik hızı mevcuttur. 

MMD Apron Paletli Besleyiciler ince tane geri kazanım 
sistemlerine sahip sistemli temin edilebilir. Seçilen 
konveyör plakaya kaynaklı temzileme kazıyıcılarının 
görevi, ayrı bir ince malzeme konveyörüne ihtiyaç 
olmadan ince malzemeleri kalan malzemelerin 
birikeceği besleyicinin üst kısmına taşımaktır .

Tip Efektif Genişlik Toplam Genişlik Toplam Boy

D4 1,500mm 2,160mm 1,200mm

D7 2,000mm 2,775mm 1,480mm

D9 3,000mm 3,990mm 1,960mm

D11 4,000mm 5,025mm 2,260mm

Tipik Apron Paletli Besleyici Boyutları:

İnce taneleri geri kazanma sistemli D7 Arpan Paletli Besleyici Hidrolik Tahrikli D7 Apron Paletli Besleyici 

Elektro-mekanik tahrikli D7Apron Paletli Besleyici 

Kapalı bir alanda kurulmuş D4 Apron Paletli Besleyici Elektro-mekanik tahrikli D9Apron Paletli Besleyici 

Tam mobilize Boyutlandırma İstasyonun bir parçasını halindeki D9 Apron Paletli Besleyici 
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MMD Mobil & Yarı Mobil 
Boyutlandırma İstasyonu

Operatörler çok ve daha esnek üretim sistemleri 
talep etmektedirler. Bu proses ekipmanlarının, 
çeşitli modern madencilik sistemlerine uyabilen 
nitelikte olması gerektiği anlamına gelmektedir. 
MMD varlığı boyunca, istenilen her madencilik 
metoduna ve malzemeye uygun amaçlı 
dizayn birimleri geliştirmiştir. Boyutlandırıcı 
çeşitlerinin tümü istenilen göreve uygun birçok 
taşıma seçenekleriyle çalışabilir durumdadır.

Tekerlekli Birimler
Bu birimler gerçekten sadece limitli taşıma 
kapasitesine göre küçük Boyutlandırıcılar için 
uygundur ve şuanda dünya çapında birçok 
otoyolda kısıtlama getirilmiş durumdadır. Bu 
tip birimlerde boşaltma konveyörü ve varsa 
besleyici için güç sağlayan sistem normalde 
dizel motor ya da hidrolik sistemdir. 

Paletli Modüler Birimler
Herhangi bir Boyutlandırıcı tipi, paletli 
bir üniteyle ya da ayrı bir taşıyıcı ile 
teçhizatlandırılabilir. Bunlar dizel ya da elektrik 
ile tahrik edilebilir.

Taşınabilir Modüler Birimler 
Herhangi bir Boyutlandırıcı tipi böyle bir 
birime kurulabilir. Başlıca farkı parçaların 
tekerlikli treyler üstünde hareket edebilecek 
şekilde tasarlanmasıdır. Bu birimler normalde 
statik kurumlardaki gibi elektrik tahriklidir ve 
operatörün seçtiği taşıma yöntemine uygun 
şekilde tasarlanır. 

Palet Montajlı Birimler
Bu yöntem, tüm Boyutlandırıcı tiplerinin 
montajına beklide en uygun ve en geniş üretim 
tekniklerine adapte edilebilir yöntemdir. Bu 
birimler elektrik tahrikli, dizel tahrikli ya da her 
iki sisteme de sahip olabilir. Şayet Boyutlandırıcı, 
Besleyici ve Boşaltma Konveyörü elektrik 
tahrikli ve paletler de dizel tahrikli ise ana 
güç kaynak kablosu yer değiştirme sırasında 
devreden çıkartılabilir.

Ray Montajlı Yarı Hareketli | 500 Serisi Boyutlandırıcı Tam Hareketli Döner İstasyon | 1500 Serisi Boyutlandırıcı | D9 Apron Paletli Besleyici

Treyler Taşınabilir | 750 Serisi Boyutlandırıcı Modüler Tam Hareketli Palet Montajlı | 1000 Serisi Boyutlandırıcı | D7 Apron Paletli Besleyici Tam Hareketli Palet Montajlı | 750 Serisi Boyutlandırıcı

Tam Hareketli Palet Montajlı | 1300 Serisi Boyutlandırıcı | D7 Apron Paletli Besleyici Tam Hareketli Palet Montajlı | 1150 Serisi Boyutlandırıcı | D7 Apron Paletli Besleyici Tam Hareketli Döner İstasyon | 1400 Serisi Boyutlandırıcı | D9 Apron Paletli Besleyici

Tam Hareketli Palet Montajlı | 850 Serisi Boyutlandırıcı | D7 Apron Paletli Besleyici Treyler takılı Yasal Taşınabilir | 625 Serisi Boyutlandırıcı Yarı Hareketli | 1250 Serisi Boyutlandırıcı | D7 Apron Paletli Besleyici
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MMD Tam Mobil Döner 
Boyutlandırma İstasyonu

Tam Hareketli 
Boyutlandırma İstasyonu 0–12 m/dak arasında değişen hızla 
ilerleyebilir durumdadır. 

Yüksek Besleme
Ortalama 10.000 ton/saat ve en yüksek 12.000 ton/saat kapa-
siteye ulaşabilir. 

Tam olarak Boyutlandırılmış Malzeme
Boyutlandırma İstasyonu, konveyör bant aşınmasını ve geçiş 
noktalarındaki hasarı indirgeyerek 2,4 m3 e kadar olan malze-
meyi alabilir ve – 350 mm ürün elde edebilir.  

Kompakt Boyutlar ve Hafiflik 
Boyutlandırma İstasyonu oldukça düşük ağırlık merkezli ve 
birçok hava koşullarına dayanabilir nitelikte kompakt ve hafif 
bir birim olarak dizayn edilmiştir. (61m x 15.4m x 18m @ 1760 
Ton)

Modüler Yapı
Boyutlandırma İstasyonun tamamı, kolay bakımı, kolay montajı 
ve kolay nakliyeyi mümkün kılan modüler bileşenlerden 
yapılmıştır.

Az Bakım Gerektirir.
Toplam çalışma saatinin % 25’inden daha azı bakım için 
harcanır. 

Verimli İşletme
18m çaplı şovelini kullanarak, sistem yüzey konveyörünün 
yerini değiştirmeye ihtiyaç duymadan önce yaklaşık 70 metre 
derinlikte kazıma yapabilir.  

Tüvenan Malzeme Kabulü
Boyutlandırma İstasyonunun hoperi, herhangi bir elek ya 
da hazırlık ekipmanına gerek duymadan, üretim (maden) 
yüzeyinden kazılıp boşaltılan malzemeyi doğrudan alabilir. 

Esnek Yükleme Alanı
Hoper en az 270 dereceden kazıma ekipmanına 
yaklaşabiliridir. 

Yüksek Kapasiteli Hoper
Hoper 350 tona kadar malzemeyi alabilir. 

Ayarlanmış Üretim Oranı
Değişken hızlı MMD Besleyici istasyonda işlenen malzemem 
tonajını kontrol etmeyi mümkün kılar.

Hatasız Malzeme Boşaltımı
Boşaltma konveyörü -7 ila +15 dereceden orsa edebilir ve 
hatasız malzeme boşaltımını sağlamak için merkezden her iki 
tarafa da 60 derece dönebilir. 

Yerleşik Operatöre Gerek Duymaz
Normal olarak çalıştığında konfigüre edilebilmesi için yerleşik 
bir operatöre ihtiyaç duymaz.

Çapraz Dik Eğim
Birçok arazide % 10’a kadar hizada eğim ve % 5’e kadar çapraz 
eğim. 

Basit İşletme 
Tüm prosesler istasyonun en tepesine konumlandırılmış kab-
inden izlenebilir ve kontrol edilebilir.

Kolay Erişim
8 uygun iniş noktasıyla istasyona erişim. İstasyonun tüm 
kısımları çalışıyor olsa bile güvenli bir şekilde izlenebilir. 

Tam mobil Döner Boyutlandırma İstasyonunun, birbirine 
bağlı bir şekilde tüm sistemin işlemesini verimli kılan 
birçok vasıf ve özelliklere sahiptir. Aşağıdaki liste bazı 
kilit özelliklerini içermektedir: 

MMD, uzun mesafeli konveyör nakliyesi-
nin maliyet etkinliği ile eşlecek şovelin 
esnekliğine müsaade eden yeni bir ürünün 
mucididir. Saatte 10.000 ton kapasiteli Tam 
mobil Döner Boyutlandırma İstasyonu yeni 
ve maliyet etkinliği olan, üretim yüzeyi 
boyunca uyumlu bir şekilde kazımaya, 
boyutlandırmaya ve nakliyeye olanak 
sağlayan mühendislik çözümüdür.

Tipik bir uygulamada, Boyutlandırma İstasyonu 
üretim yüzeyi ile konveyör hattı ve ekskavatör 
ya da şovel tarafından üretim yüzeyinden 
doğrudan tüvenan malzeme beslenen silo 
arasına konumlanmalıdır.  Malzeme, değişken 
hızlı Apron Paletli Besleyiciye verilir ve çıkışı MMD 
Boyutlandırıcıya gönderilir. Böylelikle malzeme, 
verimli ve uzun mesafeli konveyör nakliyesi için 
uygun boyuta indirgenmiş olur. Daha sonra 
malzeme Boyutlandırma İstasyonundan boşaltma 
konveyörü ile alınarak konveyör hatları boyunca 
hareket edebilen hoperlere gönderilir. Tüm maden 
kazılana kadar boyutlandırma istasyonu ve şovel 
sürekli ileri geri hareket eder.

Modüler Parçaları;

• MMD 1400 Serisi Çift Milli Mineral Boyutlandırıcı 
• MMD D9 Apron Paletli Besleyici 
• Transfer ve Boşaltma Konveyörü 
• Ana Şase ve Üstyapı 
• Alıcı Hoper 
• Palet ve Dönme Mekanizması 

ABu sistemin en büyük avantajı, malzemenin 
proses tesisine ya da maden sahası dışındaki atık 
alanına kamyonlarla taşındığı, kamyon ve şovel 
sistemini elimine etmesidir. 

Malzemenin doğrudan Boyutlandırma İstasyonuna 
gönderilebilirliği ve üretim yüzeyinde işlenebilirliği 
sistemi kolaylaştırıp üretimi optimize hale 
getirdiğinden dolayı bu proses artık gerekli değildir. 

Boyutlandırma İstasyonu + %10 eğim 350 tonluk kapasiteli hoper ile D9 Paletli Besleyiciyi dolduran P&H Şovel 

Çevredeki konveyörleri besleyen boşaltma konveyörü 1400 Serisi Çift Milli Mineral Boyutlandırıcı 
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    Salınımlı kenarlar,
tam bir kontrole olanak
tanır, kırıcı segmanları ve
kırma tarakları değişimini
sağlar ve tam bir dış bakımı 
mümkün kılar.
    Müşterinin boyutlandırma 
ihtiyaçlarına gore değişik seg-
man ve taraklar mevcuttur.

     Ayarlanabilir merke-
zler minimum güç ile 
maksimum kapasite 
sağlar ve durmaksızın 
% 100 ters çalışabilir.

«

«

«

OLYMPIAN 888 SALINIMLI KENAR, YÜKSEK KAPASİTE,
ENERJİ VERİMLİLİĞİ, AYARLANABİLİR ÜÇÜNCÜL BOYUTLANDIRMA
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