
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Το FHL Κυριακίδης λατομείο που εδρεύει στον 
Βόλακα της Δράμας, είναι μια  πρωτοπόρα 
εταιρεία που χρησιμοποιεί καινοτόμες 
τεχνικές εξόρυξης. Τα αποτελέσματα αυτής 
της ανάπτυξης είναι να δημιουργηθούν 
περαιτέρω απαιτήσεις εντατικότερης 
παρακολούθησης του λατομείου. 
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Με ποιους τρόπους η ασύρματη παρακολούθηση βελτίωσε τη διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων και την ασφάλεια σε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία λευκού μαρμάρου στον 
κόσμο.

Έργο Βόλακα: F.H.L. Κυριακίδης Μάρμαρα & Γρανίτες 
LANDMARK, F.H.L. KIRIAKIDIS GROUP

Απαιτήθηκε ένα σύστημα παρακολούθησης 
όπου θα μπορεί να ακολουθήσει τις νέες 
απαιτήσεις και προκλήσεις που προβάλλονται 
από συνεχή εξόρυξη.

Κατανοώντας τις απαιτήσεις του 
έργου, έπρεπε να βρεθεί ένα σύστημα 
παρακολούθησης που θα είναι ευέλικτο, 
εξαιρετικά ακριβή, διακριτικό, αξιόπιστο και 
εύκολο στην εγκατάσταση του.
 

Αυτό καθιστά παλιές μεθόδους επίβλεψης 
λιγότερες τον περιστάσεων και γίνεται 
αναγκαίο αναβάθμισης τους με εξελιγμένες 
μεθόδους, που θα ακολουθούν και θα 
υποστηρίζουν τις τεχνικές εξόρυξης.

 
Στο λατομείο αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 

παραδοσιακές μέθοδοι παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης 
συλλογής δεδομένων και της συλλογής 
δεδομένων από χωριστά συστήματα. 
Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε όμως 
αρκετά δαπανηρή και ανεπαρκής για 
να καλύψει τις ανάγκες μιας συνεχώς 

αναπτυσσόμενης τοποθεσίας εξόρυξης. 
Ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθεί ένα 

σύστημα παρακολούθησης που 
να είναι ευέλικτο, εξαιρετικά ακριβές, 
διακριτικό, αξιόπιστο και εύκολο στην 

εγκατάσταση.



Harnessing intelligent monitoring technology  
to keep people and infrastructure safe            

2

©
S

en
ceive 20

22

 
Το ασύρματο σύστημα που 

τοποθετήθηκε, επιτρέπει την αυτόματη 
και συνεχή συλλογή δεδομένων. 

Ως αποτέλεσμα, δεδομένα υψηλής 
ακρίβειας μεταδίδονται πλέον συνεχώς 

στο WebMonitor, όπου οι χρήστες 
μπορούν να ελέγχουν εξ’ αποστάσεως 
τις συνθήκες εδάφους και δομής του 

λατομείου.

Τα συμπεράσματα
Το GeoWan 4G δίκτυο παρόλες τις δυσκολίες 
του περιβάλλοντος, τους συμπαγής τοίχους 
μαρμάρου και την μεγάλη απόσταση κάλυψης, 
λειτουργεί και μεταδίδει αδιάκοπα δεδομένα 
μεγάλης ακρίβειας στους χρήστες του. 

Ένα δίκτυο ευέλικτο, μεταβαλλόμενο, και 
προπάντων επεκτάσιμο.  Ακολουθώντας τις 
ανάγκες που συνέχεια προκύπτουν από τις 
ανάγκες του έργου. 

Το εξαιρετικά αξιόπιστο και στιβαρό σύστημα 
εξαλείφει  την ανάγκη για περαιτέρω 
συντήρηση ή οπτικούς ελέγχους.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το παρών 
σύστημα παρακολούθησης θα προσδίδει 
ασφάλεια και αδιάκοπη λειτουργία για πάρα 
πολλά χρόνια.

Η προτεινόμενη λύση μας
Η Landmark σε συνεργασία με την Senceive 
πρόσφερε ένα ασύρματο σύστημα 
παρακολούθησης με το πλέον εξελιγμένο 
και πρωτοποριακό δίκτυο της Senceive 
το 4G GeoWan. Το πακέτο προσφοράς 
συμπεριλάμβανε ODS triaxle sensor nodes, 
Triaxle tilt sensor nodes και Crack sensors 
nodes.

Όλοι οι αισθητήρες τοποθετήθηκαν εσωτερικά 
και υπογείως του λατομείου. Η εγκατάσταση 
που πραγματοποιήθηκε εσωτερικά του 
λατομείου, έγινε εύκολα και γρήγορα παρόλες 
τις δύσκολές και απαιτητικές συνθήκες 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Το 4G Gateway 
εγκαταστάθηκε σε σημείο όπου υπάρχει 
κάλυψη 4G και GPRS και απέχοντας από το 
δίκτυο των αισθητήρων αρκετές εκατοντάδες 
μέτρα και χωρίς την παραμικρή ορατότητα με 
τους αισθητήρες. 
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