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کلیدی واژگان ◀

فله مواد انبار
برداشت و انباشت ماشین های
برداشت و انباشت روش های

اختالط اثر
ن سازی هم

مقاله تاریخچه ◀
١٣٩٧٫٠٩٫٢۶ دریافت تاریخ
١٣٩٨٫٠۵٫٢٨ پذیرش تاریخ

یده چ ◀

فوالد سیمان، صنایع در انبارها این دارند. مواد این با مرتبط صنایع در گسترده ای کاربرد فله، مواد ذخیره بزرگ انبارهای
این در انباشت و برداشت موارد، اکثر در دارند. مواد بارگیری ایستگاه های و کارخانجات رد عمل در مؤثری نقش معدن و
ماشین های درست انتخاب برای م شوند. انجام کار این مخصوص ماشین های از استفاده با و انیزه م صورت به انبارها
ماشین های انواع معرف مقاله این تالش است. ضروری ماشین ها این و انبارها جوانب همه شناخت برداشت، و انباشت

معرف برداشت و انباشت روش های و انبارها این انواع ابتدا در منظور، این برای است. بزرگ انبارهای در برداشت و انباشت
شده است. معرف مقدمات صورت به دارد اهمیت بزرگ انبارهای در که اختالط و ن سازی هم مبحث همچنین شده اند.
شرح با مرکب ماشین ها و برداشت ماشین های انباشت، ماشین های کاربرد پر انواع که شده است سع بعدی بخش های در
به مربوطه ماشین های و انبار نوع انتخاب روند نهایت در شوند. معرف آن ها انتخاب در مؤثر مشخصه های ذکر و رد عمل

شده است. ذکر کل صورت

مقدمه ١

احساس مواد اینگونه با مرتبط صنایع در همواره فله١، مواد سازی ذخیره به نیاز

و فلزی مخازن در کوچ مقیاس در است ن مم مواد کردن ذخیره م شود.

از صنایع در اما، شود. انجام ساعت چند یا دقیقه چند معادل ظرفیت با بتون

محصوالت یا خام مواد کردن انبار ، معدن مواد فراوری و فوالد سیمان، قبیل

معادل ظرفیت که م شود انجام سرپوشیده یا روباز بزرگ انبارهای در عموماً

کردن ذخیره برای کارخانه ها از قبل انبارها این دارند. ماه چند تا روز چند

م شوند. استفاده محصوالت کردن ذخیره برای کارخانه ها از بعد و اولیه مواد

و اولیه مواد تأمین در اختالل تأثیر که م دهد را ان ام این انبارها این وجود

م تواند کارخانه ترتیب این به شود. کم کارخانه بر محصوالت کردن خارج

و تخلیه ایستگاه های در همچنین باشد. فعال نواخت ی و پیوسته صورت به

چنین از استفاده بنادر در تخلیه و بارگیری پایانه های و کامیون و قطار بارگیری

انتظار زمان کاهش و آمد و رفت مدیریت برای فله مواد ذخیره برای انبارهایی

پایانه ها کارایی رفتن باال باعث و است مفید کامیون ها و قطارها کشت ها،

م شود.

نام به تجهیزات از عموما انبارها اینگونه در مواد برداشت و انباشت برای

ترتیب به تجهیزات این نوشتار این در م شود. استفاده لیمر٣ ری و استکر٢

نواخت ی و صحیح رد عمل م شوند. نامیده برداشت ماشین و انباشت ماشین

آن ها از خروج یا انبارها این به ورود در را مواد نواخت ی جریان ماشین ها، این

کارخانجات کارایی و مناسب رد عمل بر توجه قابل تأثیر و م کند تضمین

دلیل همین به داشت. خواهد آن ها از بعد یا قبل بارگیری و تخلیه تأسیسات و

آن ها به نسبت کامل شناخت با و صحیح صورت به باید ماشین ها این انتخاب

گیرد. انجام

برداشت و انباشت ماشین های به متفاوت جنبه های از مختلف نویسندگان

از ماشین ها این با آشنایی و معرف برای م توان که مواردی میان از پرداخته اند.

ن سازی هم و اختالط [١] بوچر هستند. ذکر قابل زیر موارد جست بهره آن ها

روش ها بررس و معرف به منظور این برای و کرده است بررس را خام مواد

از پیش [٢] هورسن ون است. پرداخته برداشت و انباشت ماشین های و

و ماشین ها آن، بوسیله مواد برداشت و انباشت و بازویی بیل چرخ بررس

[٣] پور رحیم و چهرگان است. کرده معرف را برداشت و انباشت روش های

روش ها تأثیر [۴] مولر کرده اند. معرف سیمان صنعت در را ماشین ها این

گرستل کرده است. بررس اختالط اثر بر را برداشت و انباشت ماشین های و

پرداخته است. ن ساز هم بسترهای در فله مواد ن سازی هم بررس به [۵]

مزایا ذکر با تجهیزات این مختلف انواع شده است سع نوشتار این در

و انباشت روش های و انبارها انواع آن، از پیش شوند. معرف معایب و

اهمیت به توجه با می شوند. تشریح ۴ و ٣ ،٢ بخش های در ترتیب به برداشت

انباشت ماشین های انتخاب در که مهم نقش و انبارها در مواد ن سازی هم

مقدمات صورت به و معرف اختالط اثر مفهوم ۵ بخش در دارد، برداشت و

انواع ٧ بخش در انباشت، های ماشین انواع ۶ بخش در است. شده تشریح

معرف مرکب برداشت و انباشت ماشین های ٨ بخش در و برداشت های ماشین

شوند. بیان اختصار به کدام هر معایب و مزایا اهم تا شدھاست سع و شدھاند

و انباشت ماشین و روش و انبار نوع انتخاب روند از مقدمه ای ٩ بخش در

بوده ماشین ها این کل معرف مقاله این هدف است. شده گنجانده برداشت
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این از کدام هر رد عمل شناخت و کل دید دریافت از پس بتواند خواننده تا

البته بپردازد. خود نظر مورد موارد در بیشتر مطالعه به روش ها، و تجهیزات

طراحان و مدیران شای راه موارد از بسیاری در می تواند هم اطالعات همین

باشد. کل تصمیم  گیری های برای

انبارها انواع ٢

است ذکر به الزم کرد. تقسیم بندی م توان منظر چند از را بزرگ انبارهای

انبارهای فقط و نم شود پرداخته بتون و فلزی مخازن به نوشتار این در که

بود. خواهند نظر مد بزرگ

انباشت هندسه ٢. ١

در مواد انباشت خط انبارهای در باشند. دوار٢ یا ١ خط است ن مم انبارها

مواد دپوی هندسه ترتیب این به م شود. انجام موازی خطوط یا خط ی طول

دایره نیم دو با ش کوچ ضلع دو که مستطیل یا مستطیل صورت به باال از

در (ی دوتایی صورت به است ن مم انبارها این خواهدبود. شده زین جای

موازات به یا هم طول در تایی چند یا برداشت) حال در ری دی و انباشت حال

.(١ ل (ش گیرند قرار هم

در مواد انباشت آن ها در که هستند دوار انبارهای انبارها، از ری دی نوع

یا دونات صورت به مواد دپوی هندسه م شود. انجام دایره ی محیط طول

صورت دایره طول در کامل صورت به انباشت که صورت در خواهدبود. قلوه

صورت به باال) (از حاصل ل ش نشود، انجام برداشت انباشت، اتمام تا و گیرد

برداشت آن از مدت گذشت از پس و انباشت شروع با اگر بود. خواهد دونات

بود. خواهد قلوه صورت به حاصل ل ش شود، شروع

ماشین با تداخل که گیرد انجام گونه ای به باید انباشت دوم حالت در

یا پیوسته صورت به است ن مم انبار دپوی همچنین نکند. پیدا برداشت

.(٢ ل (ش باشد دوتکه

است. خط انبارهای به نسبت کمتر فضای اشغال دوار انبارهای مزیت

بودن سرپوشیده به الزام یا فضا محدودیت که کاربردهایی در دلیل همین به

دوار انبار ظرفیت البته است. گزینه اولین دوار انبار انتخاب دارد وجود انبار

خط انبار زین جای باال ظرفیت های برای نم تواند نظر این از و است محدود

باشد.

انبار به باشد، شده ذکر تنهایی به انبار کلمه جا هر نوشتار، این ادامه در

داشت. خواهد اشاره خط

پوشش ٢. ٢

به ن مم پوشش از استفاده باشند. پوشیده سر یا روباز است ن مم انبارها

انبار محل محیط و جوی شرایط خاطر به یا شده انبار مواد خصوصیات خاطر

شده اند، واقع شدید بارندگ یا باد وزش دارای مناطق در که انبارهایی باشد.

باید موارد این کنار در البته م شوند. ساخته سرپوشیده صورت به معموال

غبار که پودری مواد برای گرفت. نظر در هم را شده انبار مواد خصوصیات

کند ایجاد پوشش از استفاده به الزام است ن مم کم باد م کنند تولید زیادی

هم زیاد باد برای باشند نداشته غبار که مرطوبی یا درشت مواد که صورت در

به حساسیت است ن مم نیز موارد برخ در باشند. نداشته پوشش به نیاز

به نیازی منطقه، بودن خیز باران وجود با حت و نباشد زیاد رطوبت افزایش

باشد. نداشته وجود انبار کردن پوشیده سر

[١] (پایین) هم طول در و (باال) موازی آرایش دو در خط انبار :١ ل ش

[١] (راست) تکه دو و (چپ) پیوسته آرایش دو در دوار انبار :٢ ل ش

انبار عمق ٢. ٣

که مواردی در اما م شوند گرفته نظر در زمین روی عموماً بزرگ انبارهای

برای م گیرد. قرار گودال در انبار باشند چسبنده۴ یا روان٣ شده انبار مواد

گرفته نظر در آب خروج و هدایت برای تمهیدات است ن مم آبدار، مواد

شود.

انباشت روش های ٣

انباشت روش انتخاب کرد. انباشت م توان مختلف روش های به را فله مواد

طرف از و مواد اختالط میزان بر طرف از که است اهمیت حائز جهت این از

نشان انباشت های روش انواع ٣ ل ش در دارد. اثر تجهیزات هزینه بر ر دی

شده اند. تشریح ادامه در و شده داده

۵ مخروط ٣. ١

به م شود. انباشت هم سر پشت مخروط های صورت به مواد روش این در

ماشین سپس و م شود ایجاد مواد از کامل مخروط ی ابتدا که ترتیب این

در ری دی مخروط تا م شود جابجا کم شود) مراجعه ۶ بخش (به انباشت
1Longitudinal Pile 2Circular Pile 3Free Flowing 4Sticky 5Cone Shell
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تا م گیرند ل ش هم سر پشت مخروط ها ترتیب همین به کند. ایجاد آن کنار

.(٣ ل (ش شود تکمیل انبار

هشت ، هشت ، مخروط پایین: به باال از ترتیب به انباشت. های روش :٣ ل ش
[۴] ردیف نامتقارن،

انباشت روش [١] است. انباشت ماشین کم حرکت روش این مزیت

مراجعه ۴ بخش (به کنار از برداشت روش های همراه به است بهتر مخروط

مقطع، از برداشت روش همراه به استفاده صورت در چون شود، استفاده شود)

۵ بخش (به ن سازی هم راندمان و م شوند مخلوط مواد از کم الیه های

روش این از استفاده صورت در حال هر به [۴] خواهدبود. کم شود) مراجعه

روش این داشت. را توجه قابل ن سازی هم راندمان انتظار نباید انباشت

اهمیت ن سازی هم راندمان که م گیرد قرار استفاده مورد مواقع در معموال

.[١] باشد نداشته

١ هشت ٣. ٢

م شود. ریخته انبار مرکز خط طول در مواد از ردیف ی ابتدا روش این در

حرکت با سپس م افتد. اتفاق پایل طول در انباشت تجهیز حرکت با کار این

الیه ها م شود. ریخته اول ردیف روی مواد از الیه ای انباشت تجهیز معکوس

.(٣ ل (ش شود تکمیل انبار تا م شوند انباشت هم روی ل ش همین به

ن سازی هم م تواند مقطع از برداشت روش با انباشت روش این ترکیب

قبول قابل ن سازی هم ی حصول برای روش ساده ترین و کند تأمین خوبی

بیشتر مخروط روش به نسبت انباشت دستگاه حرکت روش این در است.

روش های با مقایسه در اما است. استهالک افزایش با مترادف که است

ارزان تری نتیجه در و کوچ تر دستگاه ردیف و نامتقارن هشت انباشت

خواهدشد. حاصل

نامتقارن٢ هشت ٣. ٣

انباشت شود انجام نامتقارن صورت به هشت روش برای شده تشریح روند اگر

وسط خط در نه اول ردیف که ترتیب این به خواند. نامقارن هشت م توان را

پس و م شود انجام است دورتر انباشت تجهیز از که انبار کناری خط در ه بل

.(٣ ل (ش م شوند انباشت اول ردیف سمت ی در فقط ها الیه آن از

همین به و است مناسب کنار از برداشت روش با استفاده برای روش این

عالوه به است. انباشت دستگاه از دورتر سمت به بودن نامتقارن که است دلیل

فواصل در بتواند تا باشد داشته هم چرخش٣ قابلیت باید انباشت دستگاه

شدن گران و شدن بزرگ سبب موارد این دهد. انجام را انباشت مختلف

م شوند. مخروط و متقارن هشت روش های به نسبت انباشت دستگاه

۴ ردیف روش ۴ .٣

شود. م پوشانده مواد از موازی ردیف چند با انبار کف ابتدا ردیف روش در

در ری دی ردیف سپس و م شود ایجاد انبار کنار خط در ردیف ی یعن

انبار ر دی کناره به ردیف ها تا م یابد ادامه روند این و م گیرد قرار آن کنار

واقع، در م گیرند. قرار ر دی ردیف های ردیف ها، این روی سپس برسند.

مثلث مقطع ل ش تا م گیرند قرار هم روی افق الیه های صورت به مواد

هشت روش با را روش این م توان (٣ ل (ش شود. تکمیل انبار و شود ایجاد

در قسمت، چند به انبار کف عرض تقسیم با که ترتیب این به کرد. ترکیب

به آنها بین فضای سپس شود. انجام هشت صورت به انباشت ی کدام هر

یابد. ادامه انبار تکمیل تا روند این و شده پر ل ش همین

مقطع از برداشت روش با ترکیب در ، هشت روش همانند نیز، روش این

مواد ۵ تفکی عدم روش این مزیت کند. تأمین خوبی ن سازی هم م تواند

است. درشت و ریز

م شوند متمایل انبار کناره های سمت به درشت تر مواد هشت روش در

باعث مسأله همین ندارد. وجود بابت این از تفکی ردیف روش در اما

عدم و مواد ن سازی هم موضوع دو که مواردی برای روش این که م شود

البته گردد. استفاده باشند اهمیت حائز توأمان صورت به درشت مواد تفکی

زیرا، است. بیشتر آن نگهداری هزینه و گرانتر انباشت ماشین روش این در

به عالوه به و باشد بزرگتر باید انبار کناره های به رسیدن برای انباشت ماشین

استهالک باشد، داشته باید ر دی روش های به نسبت که بیشتری حرکت دلیل

بود. خواهد بیشتر نیز آن بهره برداری هزینه نتیجه در و آن

برداشت روش های ۴

انجام قابل م شوند تشریح ادامه در که روش هایی به انبار از مواد برداشت

روش و انباشت روش است الزم باشد، اهمیت حائز مواد اختالط اگر است.

شوند. انتخاب توأمان صورت به برداشت
1Chevron 2Strata 3Slewing 4Windrow 5Segregation
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مقطع١ از برداشت ١ .۴

ی مرحله هر در و شده شروع انبار سمت ی از برداشت روش این در

رایج ترین روش این میشود. برداشت ل) ش مثلث (سطح انبار مقطع از الیه

میتواند ردیف و هشت انباشت روش های با آن ترکیب و است برداشت روش

را برداشت روش این به م توانند که ماشین هایی کند. ایجاد خوبی اختالط

ه ای بش و بازویی بیل چرخ ، پل بیل چرخ ، پل رپر اس شامل دهند انجام

.(۴ ل (ش شد خواهند معرف ٧ بخش در هستندکه

[١] کنار و مقطع از برداشت های روش :۴ ل ش

کنار٢ از برداشت ٢ .۴

این به م شود. برداشت انبار کنار از الیه ی مرحله هر در کنار، از برداشت در

.(۴ ل (ش م کند ط را انبار طول بار ی مرحله هر در برداشت ماشین ترتیب

رپر اس م شود. استفاده مخروط انباشت روش همراه به عموماً روش این

روش این به م توانند که هستند ماشین هایی بازویی بیل چرخ و دروازه ای

خواهند شد. معرف ٧ بخش در دستگاه ها این انجام دهند. را برداشت

باال از برداشت ٣ .۴

استفاده با تنها روش این م شود. انجام انبار باالی از برداشت روش این در

پذیر ان ام شود) مراجعه ٧ بخش (به بازویی بیل چرخ برداشت ماشین از

.(۵ ل (ش است.

[٢] بازویی بیل چرخ از استفاده با باال از برداشت :۵ ل ش

زیر از برداشت ۴ .۴
فیدر٣ از استفاده با زیر از برداشت برداشت، روش های ترین ساده از ی

فیدر چند یا ی و م شود احداث تونل انبار زیر در حالت این در است.

توجه با فیدر نوع م کنند. منتقل نقاله نوار ی روی به انبار زیر از را مواد

در تونل ی عموما م شود. انتخاب نیاز مورد ظرفیت و مواد مشخصات به

و تجهیزات سادگ دلیل به روش این م شود. احداث طول انبار مرکز خط

دارد. ر دی روش های به نسبت بهتری دسترس ضریب آن ها، کم استهالک

این کردن کم برای است. انبار در مرده حجم وجود روش این اصل ل مش

م شود. استفاده تونل طول در مختلف نقاط در فیدر چند از معموال ل مش

لودر کم به اینکه یا شود. استفاده تونل چند یا دو از است ن مم همچنین

انتظار نم توان همچنین شود. هدایت انبار وسط به ها کناره از مرده بار این

انباشت روش انتخاب با هرچند داشت روش این در توجه قابل اختالط

یافت. دست اختالط از حدی به م توان مناسب

انبارها در (اختالط) ن سازی هم ۵

محصوالت یا اولیه مواد ذخیره سازی فله مواد انبارهای اصل وظیفه هرچند

گیرد. عهده به نیز را اختالط یا ن سازی هم وظیفه م تواند انبار است،

باشد: داشته کارکرد سه م تواند معمول فله مواد انبار ی کل طور به

.[٢] ن سازی۶ هم و اختالط۵ سازی۴، ذخیره

پیوسته تولید یا خام مواد پیوسته تأمین تضمین برای مواد سازی ذخیره •

صورت به محصول خروج یا خام مواد تأمین که حال در محصول

نگیرد. انجام پیوسته

شیمیایی یا فیزی خصوصیات با مختلف ماده چند یا دو اختالط •

خروج نهایت در که صورت به نیاز مورد نسبت های با هم با متفاوت

باشد. داشته نواخت ی نسبتاً صورت به را نظر مورد خصوصیت انبار

هوشمندانه برداشت و انباشت با انبار به ورودی مواد ن سازی هم •

و رفته بین از ورودی بار در خصوصیات تغییرات که صورت به مواد

باشد. ن هم انبار از خروج بار

برخوردار باالیی اهمیت از اولیه مواد انبارهای در اختالط و ن سازی هم

اختالل بروز سبب کارخانه به ورودی بار خصوصیات در تغییر زیرا هستند.

توقف یا راندمان کاهش به منجر است ن مم که م شود کارخانه رد عمل در

مواد خصوصیات به مختلف کارخانجات حساسیت هرچند شود. کارخانه

مختلف موارد در اولیه مواد در خصوصیات تغییر و است متفاوت اولیه

ن سازی هم و/یا اختالط برای بستر ی به نیاز موارد اکثر در است، متفاوت

گاه دلیل همین به است. انبار عهده بر عموماً وظیفه این دارد. وجود

م شوند. نامیده هم ساز٧ ن هم بستر نام با فله مواد بزرگ انبارهای

برداشت و انباشت ماشین های و روش ها تأثیر بررس باال، توضیحات با

(١) رابطه در است. برخوردار باالیی اهمیت از ن سازی هم و اختالط روی

.[۵] است شده معرف ن سازی هم اثر اندازه گیری برای کمیت

H =
Sα

Sβ
(١)

انحراف Sβ و ورودی، بار در خصوصیات معیار انحراف Sα آن در که

م توان را H کمیت این هستند. انبار از خروج بار در خصوصیات معیار

راندمان یا [٧] ن سازی٩ هم اثر ،[۶] اختالط٨ اثر ،[١] اختالط راندمان

خواند. [۴] ن سازی١٠ هم
1Front Reclaiming 2Side Reclaiming 3Feeder 4Storing or Buffering. 5Blending or Composing 6Homogenizing 7Blending Bed
8Blending Efficiency 9Blending Effect 10Homogenizing Effect
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برداشت و انباشت روش و انبار نوع به توجه با ن سازی هم اثر محاسبه

انباشت روش های و انبار نوع بر عالوه م شود. انجام مدل سازی از استفاده با

تأثیر ن سازی هم اثر بر هم برداشت و انباشت ماشین های نوع برداشت، و

ماشین های و روش ها ترکیب که است این مورد این در توجه قابل نکته دارند.

ی نم توان و دارد تأثیر ن سازی هم اثر روی که است برداشت و انباشت

ری دی گرفتن نظر در بدون را برداشت یا انباشت ماشین های و روش ها از

کرد. انتخاب و بررس

مواد تفکی به توجه نیستند، نواخت ی بندی دانه نظر از که موادی برای

جهت در انبار است ن مم حالت این در است. اهمیت حائز بندی١ دانه نظر از

و مخروط انباشت های روش در حالت چنین کند. عمل ن سازی هم عکس

ریختن باشد. زیاد مواد ریزش ارتفاع اگر خصوصاً رخ دهد است ن مم هشت

مواد ماندن و انبار کناره های سمت به تر درشت مواد حرکت باعث باال از مواد

شد. خواهد انبار مقطع وسط در ریزتر

مقایسه انبارها مختلف حالت های در حصول قابل اختالط اثر ١ جدول در

شده اند.

معرف نوشتار این ادامه در ١ جدول در شده ذکر برداشت ماشین های کلیه

از برداشت روش به دروازه ای رپر اس فقط ماشین ها، این بین از خواهندشد.

روش به ١ جدول در شده ذکر برداشت ماشین‐های بقیه و م کند عمل کنار

است، مشاهده قابل ١ جدول در که همان طور م کنند. عمل مقطع از برداشت

را اختالط اثر بهترین م تواند مقطع از برداشت و هشت انباشت روش ترکیب

دانه نظر از مواد تفکی سبب هشت انباشت روش از استفاده اما باشد. داشته

انباشت روش ترکیب از م توان ، تفکی این از پرهیز برای خواهدشد. بندی

تفکی و اختالط اثر که صورت در کرد. استفاده مقطع از برداشت با ردیف

و مخروط انباشت روش ترکیب از م توان باشند، نداشته چندان اهمیت

مالحظه قابل جدول این در که نکته ای کرد. استفاده هم کنار از برداشت

توضیحات دارد. اختالط اثر بر برداشت ماشین نوع که است اثری است

آمده است. ماشین ها این معرف خالل در نوشتار همین ادامه در بیشتر

(استکرها) انباشت ماشین های انواع ۶

ساخته و طراح مختلف ماشین های کنون تا انبارها در مواد انباشت برای

بر عالوه خواهندشد. معرف ماشین ها این انواع رایج ترین ادامه در شده اند.

در که شوند انباشت انبار در کامیون توسط مواد است ن مم ماشین ها، این

نم شود. پرداخته آن ها به نوشتار این

٢ طول بازویی انباشت ماشین ١ .۶

طریق از مواد ماشین، این در باشد. انباشت ماشین نوع رایج ترین شاید این

آن بوسیله تا م ریزد ری دی نقاله روی نقاله نوار ی روی شده نصب گاری٣

که شده نصب سازه ی روی دوم نوار شود. ریخته مناسب جای در انبار در

خروج ارتفاع تا دهد۴ زاویه تغییر و کرده دوران افق محور حول م تواند

روی م تواند بازو، نوار و گاری شامل مجموعه این کل کند. تغییر نقاله

ماشین این از نمونه ی ۶ ل ش در کند. حرکت انبار طول در ریل هایی

شده است. داده نشان انباشت

[٨] طول بازویی انباشت ماشین :۶ ل ش

قابلیت است ن مم ماشین این باال، در شده ذکر ویژگ های بر عالوه

انبار از بیشتری نقاط به تا باشد داشته نیز را عمودی۵ محور حول چرخش

ریزش باشد، نداشته وجود قابلیت این که صورت در باشد. داشته دسترس

ان ام و بود خواهد ان پذیر ام انبار) مرکز (خط خط ی روی فقط مواد

در داشت. خواهد وجود هشت و مخروط روش روش های به تنها انباشت

و باشد داشته وجود نیز عمودی محور حول بازو چرخش ان ام که صورت

دسترس انبار عرض انتهای به بتواند که باشد اندازه ای به نیز بازو طول البته

فراهم نیز ردیف و نامتقارن هشت روش های به انباشت ان ام باشد، داشته

مهیا ها روش تمام با انباشت ان ام ماشین چنین از استفاده با بود. خواهد

و ندارد وجود بازو زاویه تغییر ان ام ماشین ها، این از برخ در بود. خواهد

ایجاد سبب زیاد ریزش ارتفاع حالت این در است. ثابت نقاله خروج ارتفاع

و ریز مواد تفکی باعث زیاد ریزش ارتفاع همچنین شد. خواهد فراوان غبار

ننده ش مواد مورد در داد. خواهد کاهش را اختالط اثر که شد خواهد درشت

نخواهد مطلوب ماشین چنین از استفاده نیز نباشد مطلوب آن ها ستن ش که

بود.

توجه کل اصل این به باید ماشین نوع این برای قابلیت ها انتخاب در

و بیشتر بهره برداری هزینه و اولیه هزینه باشد، پیچیده تر ماشین هرچه که کرد

جانمایی در همچنین خواهدبود. بیشتر خرابی بروز اثر در کار توقف احتمال

نظر در را بازو پشت به متصل تعادل وزنه برای الزم فضای باید ماشین این

گرفت.

دوار۶ بازویی انباشت ماشین ٢ .۶

بازو که است این دارد طول بازویی انباشت ماشین با ماشین این که تفاوت

بتواند تا م کند دوران انبار مرکز عمودی محور حول ه بل ندارد خط حرکت

از که ای نقاله توسط مواد ماشین این در کند. انباشت دوار انبار در را مواد

در م ریزد. بازو نوار روی و شده رسانده انبار مرکز به شود م رد انبار باالی

دوار انبار ی در برداشت ماشین ی همراه به انباشت ماشین این ٧ ل ش

شده است. داده نشان

یعن افق محور حول بازو چرخش ان ام است ن مم نیز ماشین این در

نقاله خروج ارتفاع م شود باعث که باشد نداشته وجود بازو زاویه تغییر

ن مم هستند، سرپوشیده دوار انبارهای از بسیاری که آنجا از باشد. ثابت
1Size Segregation 2Boom Type Longitudinal Stacker 3Tripper 4Luffing 5Slewing 6Boom Type Circular Stacker
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[۴] اختالط اثر دیدگاه از برداشت و انباشت مختلف ترکیب های مقایسه :١ جدول

مواد تفکی اختالط اثر انباشت روش ساعت بر تن مواد نرخ مواد∗ نوع برداشت ماشین
دارد ١:٢ حداکثر هشت و مخروط ٢۴٠٠ تا ١ دروازه ای رپر اندازه ایاس تا ١:۴ تا ١:٣ نامتقارن هشت ٢
دارد ١:۵ تا ١:۴ هشت ١٢٠٠٠ تا ١ بازویی بیل نداردچرخ ١:۶ تا ١:۵ ردیف ٢
دارد ١:١٠ هشت ٢٠٠٠ تا ١ پل رپر اس
دارد ١:٨ تا ١:۴ هشت ١٠٠٠٠ تا ١ پل بیل نداردچرخ ١:٨ تا ١:۴ ردیف ٢
دارد ١:١٠ تا ١:٩ هشت ۵٠٠٠ تا ٢ و ١ ه ای بش

میلیمتر ١٢٠ از بزرگتر ذرات اندازه چسبنده، مواد :٢ میلیمتر. ١٢٠ از تر کوچ ذرات اندازه روان، مواد :١∗

در شده نصب ریل روی بر مرکزی، سازه بر عالوه ماشین این بازوی است

و ماشین شدن سب باعث م تواند کار این باشد. داشته تکیه هم انبار دیواره

شود. انبار قطر افزایش ان ام

ی در پل رپر اس برداشت ماشین همراه به دوار بازویی انباشت ماشین :٧ ل ش
[٩] دوار انبار

کننده١ پخش ٣ .۶

زنجیر چرخ ی روی که است بازویی انباشت ماشین ی واقع در ماشین این

از ورودی نقاله دارد. را دلخواه جهات در حرکت ان ام و است شده نصب

داشته را شدن جابجا قابلیت باید هم آنها که شده یل تش نقاله چند یا ی

از نقطه هر در انبار، هندسه از فارغ ماشین، این از استفاده با (٨ ل (ش باشند.

محل در باطله انباشت برای ماشین این داد. انجام را مواد انباشت م توان آن

است. رایج نباشد برداشت به نیازی که مواردی در خصوصاً وسیع

[١٠] کننده پخش :٨ ل ش

سقف از انباشت ماشین ۴ .۶

برای حالت دو است. استفاده قابل سرپوشیده خط انبارهای در ماشین این

دارد. وجود ماشین این

مرکز خط راستای در م آورد انبار به را مواد که نقاله ای اول، حالت در

این روی گاری ی قسمت این در و رود م سقف زیر و انبار باالی به انبار

در مختلف نقاط به را مواد و م کند حرکت انبار طول در که شده نصب نوار

٩الف). ل (ش م ریزد انبار مرکز خط

که راستایی هر در آورد م انبار به را مواد که نقاله ای دوم، حالت در

شونده معکوس متحرک نقاله ی روی و م رساند انبار مرکز به را مواد باشد

شود ریخته انبار مرکز خط در مختلف نقاط به نقاله این روی از تا م ریزد

٩ب). ل (ش

(الف)

(ب)

[١] سقف از انباشت ماشین های :٩ ل ش

برداری بهره و اولیه هزینه بودن، ساده دلیل به سقف از انباشت ماشین

خط انبارهای در فقط البته دارد. خط بازویی ماشین به نسبت کمتری

احداث هزینه نتیجه در کرد. استفاده ماشین نوع این از توان م سرپوشیده

که حالت در و م شود محسوب هزینه ها از بخش حقیقت در هم پوشش

این از استفاده باشد، نداشته وجود انبار کردن سرپوشیده برای ری دی دلیل

نباشد. صرفه به مقرون است ن مم ماشین
1Spreader

۶٣



۶٨ –۵٨ صفحات ،١٢۶ شماره ،٢٨ سال ، انی م کالنمهندس صمد

شد داده توضیح ١ .۶ بخش در که زیاد ریزش ارتفاع از ناش الت مش

از م توان ریزش ارتفاع اثر کردن کم برای دارد. وجود انباشت ماشین این در

کرد. استفاده آبشاری وپی تلس شوت١

روش های به انباشت ان ام شده ذکر حالت های در است ذکر به الزم

ردیف روش های به برداشت ان ام اینکه برای دارد. وجود هشت و مخروط

از یا کرد ترکیب را مذکور حالت دو م توان شود فراهم نامتقارن هشت و

شدن، پیچیده به توجه با صورت این در البته کرد. استفاده متحرک شوت

است. ارجح خط بازویی انباشت ماشین از استفاده

لیمرها) (ری برداشت ماشین های انواع ٧

ادامه در دارند. انباشت ماشین های به نسبت بیشتری تنوع برداشت ماشین های

هم برداشت برای ماشین ها این چند هر شده اند. معرف آنها انواع رایج ترین

اختصار حفظ برای ادامه در م شوند، استفاده دوار هم و خط انبارهای از

م شوند. داده خط انبارهای برای فقط توضیحات

استفاده بدون مواد است ن مم بخش، این در مذکور روش های بر عالوه

شوند. برداشت انبار از نیز کامیون و لودر از استفاده با و برداشت ماشین های از

یا شود استفاده برداشت دستگاه های خرابی زمان در است ن مم روش این

شده باشد. گرفته نظر در انبار برای کامیون و لودر با برداشت ابتدا از اینکه

ای٢ دروازه رپر اس برداشت ماشین ٧. ١

به را مواد پاروهایش که است شده یل تش زنجیری٣ نقاله ی از ماشین این

م تواند زنجیری نقاله این م کند. هدایت خروج نقاله و انبار کنار سمت

ی دهد. زاویه تغییر و بچرخد خروج نقاله نزدی در ای نقطه حول

آن باالیی قسمت در و م گیرد قرار انبار روی ل ش مثلث دروازه ای سازه

تغییر را زاویه اش و دارد م نگه را زنجیری نقاله که شده نصب جرثقیل ی

کنند. حرکت م توانند انبار طول در ریل هایی روی مجموعه این کل م دهد.

شده است. داده نشان ای دروازه رپر اس ی ١٠ ل ش در

[٩] ای دروازه رپر اس :١٠ ل ش

روش های ۴ بخش به کنید (مراجعه کنار از برداشت برای ماشین این از

هم مقطع از برداشت برای آن از م توان چند هر م شود. استفاده برداشت)

ان ام عدم و حالت این در ماشین باالی استهالک دلیل به اما کرد استفاده

مقطع از برداشت برای ماشین این از استفاده شده، برداشت مواد میزان کنترل

.[١] نم شود توصیه

دو با ماشین این از م توان باشد زیاد مواد برداشت نرخ که مواردی در

به نقاله دو زیاد عرض با انبارهای برای کرد. استفاده هم کنار در زنجیری نقاله

عرض که انبارهایی در شود. استفاده م تواند انبار طرف دو در قرینه صورت

باشد داشته ریل به نیاز انبار طرف دو در که پل جای به م توان دارند کم

ماشین م توان را ماشین چنین کرد. مهار را زنجیری نقاله انبار طرف ی از

نیز دوار انبار از برداشت برای ماشین همین از نامید. جانبی۴ رپر اس برداشت

کرد. استفاده م توان

۵ پل رپر اس برداشت ماشین ٧. ٢

رپردروازه ای اس با مشابه زنجیری نقاله ی برداشت، ماشین نوع این در

نم دهد زاویه تغییر ماشین این در زنجیری نقاله که تفاوت این با دارد وجود

نقاله این کنار به ل ش مثلث ه شب ی دارد. قرار حالت پایین ترین در و

مقطع از را مواد آن به متصل چنگال های کم به که است متصل زنجیری

ی ١١ ل ش در شود. سرازیر زنجیری نقاله سمت به تا م خراشد انبار

شده است. داده نشان خط انبار ی در دوطرفه پل رپر اس

[١١] طرفه دو پل رپر اس :١١ ل ش

اتمام با تکه دو خط انبار ی در که م دهد را ان ام این بودن طرفه دو

شود. آغاز ر دی تکه از برداشت زمان کمترین در انبار، از تکه ی از برداشت

با کارخانه برای که م رسد حداقل به برداشت توقف زمان ترتیب این به

در برداشت ماشین همین مشابه دارد. بسزایی اهمیت انبار از بعد تجهیزات

برای م توان تنها ماشین این از است. شده داده نشان ٧ ل ش در دوار انبار

کرد. استفاده مقطع از برداشت

از مواد برداشت برای که است ماشین متداول ترین برداشت ماشین این

و نواخت ی در موضوع این علت .[١] م شود استفاده فله مواد انبارهای

ماشین این از استفاده با مواد مناسب اختالط و مواد جریان کنترل قابلیت

است. رایج نیز دوار انبار در ماشین این از استفاده است. نهفته

بازویی۶ بیل چرخ ٧. ٣

این با دارد طول بازویی انباشت ماشین به زیادی شباهت برداشت ماشین این

با که است نصب بیل تعدادی با چرخ ی آن بازوی نوک روی که تفاوت
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طریق از تا م ریزد بازو نقاله روی به و شده خراشیده انبار از مواد آن چرخش

.(١٢ ل (ش شود منتقل خروج نقاله به آن

ان ام باید انبار، کنار ریل های روی طول حرکت بر عالوه ماشین این

بازو طول همچنین باشد. داشته نیز را افق و عمودی محورهای حول چرخش

داشته دسترس انبار مقطع انتهای به بیل چرخ که باشد بلند اندازه ای به باید

ماشین های از هزینه تر پر نسبتاً و پیچیده تر ماشین این ترتیب این به باشد.

آن از استفاده باال پذیری انعطاف دلیل به حال این با است، ر دی برداشت

این به توجه است. رایج مرکب برداشت و انباشت ماشین های در خصوصاً

کنار از هم برداشت ان ام ماشین این از استفاده با که است اهمیت حائز نکته

انبار طرف ی در ماشین این در ریل ها همچنین دارد. وجود مقطع از هم و

انبار طرف دو در ریل دو که برداشت ماشین های اکثر خالف بر م گیرند، قرار

دارند.

١ پل بیل چرخ ۴ .٧

در ریل دو روی انبار مقطع در که پل ی از است شده یل تش ماشین این

ی و است نصب پل این روی نقاله نوار ی م گیرد. قرار انبار طرف دو

با شود. جابجا پل طول در م تواند و دارد قرار نقاله و پل این دور بیل چرخ

به تا م ریزد نقاله روی و شده خراشیده انبار مقطع از مواد بیل، چرخ چرخش

رپر اس برداشت ماشین همانند ه شب ی معموال شود. منتقل خروج نقاله

سمت به انبار مقطع از را مواد که دارد وجود آن از کوچ تر بسیار البته پل

با و است بیل چرخ عرض اندازه به ه شب این عرض کند. سرازیر بیل چرخ

.(١٣ ل (ش م شود جابجا آن

مقطع از برداشت برای فقط ماشین این زد، حدس م توان که طور همان

این زنجیری، نقاله جای به نقاله نوار از استفاده دلیل به است. استفاده قابل

این ظرفیت همچنین است. پل رپر اس انباشت ماشین از هزینه تر کم ماشین

چرخ چند یا دو م توان حت باشد. پل رپر اس از بیشتر بسیار م تواند ماشین

م کند، ایجاد خوبی اختالط ماشین این چند هر البته، کرد. نصب پل روی بیل

برداشت نرخ همچنین کند. رقابت پل رپر اس با مورد این در نم تواند اما

مواد برداشت نرخ که چرا نیست پل رپر اس نواخت ی به ماشین این در مواد

در بیل چرخ که هنگام با دارد قرار انبار کناره های در چرخ بیل که هنگام

سرعت تغییر با م توان را عیب این است. متفاوت دارد قرار انبار مقطع میانه

کرد. جبران حدودی تا بیل چرخ

ه ای٢ بش برداشت ماشین ۵ .٧

چرخ جای به اما دارد وجود پل بیل چرخ مشابه نقاله نوار و پل ماشین، این در

بیل تعدادی آن روی و م گیرد قرار انبار مقطع طول به ه بش ی آن دور بیل،

از مواد کردن سرازیر برای پل رپر اس مشابه مثلث ه شب ی م گیرند. قرار

نوع را ماشین این م توان واقع در دارد. وجود پایین سمت به انبار مقطع

مقطع از برداشت برای م توان تنها ماشین این از دانست. پل بیل چرخ از

.(١۴ ل (ش کرد استفاده

مناسب، انباشت ماشین از استفاده صورت در برداشت، ماشین این با

صورت به مواد برداشت که چرا یافت دست خوبی بسیار اختالط اثر به م توان

و انیزم م پیچیدگ دلیل به حال این با م شود. انجام مقطع از نواخت ی کامال

اخیر سال های در دارد. کم نستباً رواج آن از استفاده ماشین این بودن هزینه پر

بیشتری رواج ماشین این از استفاده فنآوری در شده حاصل پیشرفت های با

به طرف از است. ظرفیت محدودیت ماشین این ر دی ل مش است. کرده پیدا

ندارد وجود باال ظرفیت های به رسیدن ان ام ه بش چرخش کم سرعت دلیل

پایین ظرفیت های در آن از استفاده بودن، هزینه پر دلیل به ر دی طرف از و

کوچ ظرفیت محدوده در ماشین این از نتیجه در نیست. صرفه به مقرون

م شود. استفاده

[١٢] بازویی بیل چرخ :١٢ ل ش

[١٣] دوتایی پل بیل چرخ :١٣ ل ش

[١۴] ه ای بش برداشت ماشین :١۴ ل ش
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زنجیری١ بیل ۶ .٧

چسبنده مواد برای که م شوند استفاده عمیق انبارهای در برداشت ماشین این

کشیده باال انبار مقطع از را مواد زنجیری بیل ی ماشین این در دارند. کاربرد

بیل دارد. قرار انبار باالی در پل ی روی که م ریزد نقاله نوار ی روی و

نگه جرثقیل ی توسط ر دی طرف از و شده لوال پل به طرف ی از زنجیری

این از نمونه ی ١۵ ل ش در م دهد. تغییر را زاویه اش که م شود داشته

شده است. داده نشان برداشت ماشین

[١١] زنجیری بیل :١۵ ل ش

متحرک٢ بیل چرخ ٧. ٧

نصب زنجیر چرخ ی روی که است بازویی بیل چرخ ی واقع در ماشین این

ی از خروج نقاله دارد. را دلخواه جهات در حرکت ان ام و است شده

ر دی انواع یا زنجیر چرخ از استفاده با هم آن ها که شده یل تش نقاله چند یا

از برداشت برای ماشین این .(١۶ ل (ش دارند شدن جابجا قابلیت چرخ

مستقیم برداشت ماشین این ر دی استفاده م شود. استفاده نامنظم انبارهای

نقاله روی اینکه جای به تواند م خروج نقاله حالت این در است. معدن از

کند. بارگیری کامیون در را مواد بریزد ر دی های

[١٠] متحرک بیل چرخ :١۶ ل ش

زیر از برداشت ٧. ٨

۴ .۴ بخش در روش این م شود. انجام فیدر٣ از استفاده با زیر از برداشت

م شود. خودداری آن تکرار از و است شده معرف

مذکور چیدمان مشابه چیدمان دوار انبارهای در رایج های چیدمان از ی

ی دانست: زیر از برداشت از نوع را آن بتوان شاید که است ۴ .۴ بخش در

مواد باشد جانبی رپر اس یا پل رپر اس نوع از است ن مم که برداشت ماشین

تونل در که فیدری داخل به حفره ی از مواد تا م کند هدایت انبار مرکز به را

که نقاله نوار ی به مواد فیدر، این از شود. منتقل است شده نصب انبار زیر

برداشت البته شود. خارج انبار از تا م شود منتقل است شده نصب تونل در

ر دی روش های به م توان و نیست دوار انبار برای ن مم چیدمان تنها زیر از

داد. انجام را دوار انبار از برداشت هم تونل وجود بدون

مرکب برداشت و انباشت ماشین های ٨

استفاده و ساخته مرکب صورت به م توانند برداشت و انباشت ماشین های

انجام را برداشت هم و انباشت کار هم ماشین ی که ترتیب این به شوند.

عموما که است ضروری نکته این به توجه ها ماشین این انتخاب در دهد.

ندارد. وجود ماشین ها این در همزمان صورت به برداشت و انباشت قابلیت

ماشین و بازویی انباشت ماشین ترکیب ماشین ها این نوع رایج ترین

تغییر بتواند باید بازو نقاله حالت این در است. بازویی بیل چرخ برداشت

مواد برداشت، برای و برساند بازو نوک به را مواد انباشت، برای تا دهد جهت

برای جویی صرفه از نمونه بهترین ماشین این کند. منتقل انبار کنار نقاله به را

به شوت ی و بیل چرخ کردن اضافه با تنها زیرا است. ماشین دو ترکیب

مشابه .(١٧ ل (ش م شود حاصل مرکب ماشین این بازویی، انباشت ماشین

که م آید بدست نیز متحرک بیل چرخ و کننده پخش ترکیب از ماشین همین

دارد. کاربرد نامنظم انبارهای برای

چرخ با بازویی انباشت ماشین ترکیب مرکب، برداشت و انباشت ماشین :١٧ ل ش
[١۵] بازویی بیل

رپر اس با بازویی انباشت ماشین ترکیب مرکب، ماشین های از ری دی نوع

و م شود داشته نگه دروازه توسط بازو نقاله ترتیب این به است. دروازه ای

ارزان تر و سب تر بازو نتیجه در نیست کننده متعادل وزنه انیزم م به نیازی

.(١٨ ل (ش م شود.

و انباشت ماشین‐های ترکیب از م توان هم ری دی مرکب ماشین های

توجه قابل صرفه ماشین ها این ترکیب که صورت در البته ساخت. برداشت

دوار انبارهای در شده نصب ماشین های داشت. نخواهند توجیه نکند، ایجاد

سازه روی ماشین دو هر زیرا شوند تلق مرکب ماشین از نوع م توانند ذاتاً
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م شوند. نصب انبار مرکزی

با بازویی انباشت ماشین از ترکیبی مرکب، برداشت و انباشت ماشین :١٨ ل ش
[٩] دروازه ای رپر اس

انباشت ماشین های و روش انبار، نوع انتخاب ٩

برداشت و

برداشت و انباشت روش باید برداشت و انباشت ماشین های انتخاب از پیش

به انبار نوع انتخاب شود. مشخص باید انبار نوع آن از پیش و کرد انتخاب را

احداث برای دسترس در فضای و ماده خصوصیات ظرفیت، جمله از عوامل

باشد. انبار ی خصوصیت مهمترین شاید انبار ظرفیت دارد. بستگ انبار

بیان انبار قابل ماده جرم یا حجم حداکثر حسب بر معموال ظرفیت چند هر

سامانه‐های یا کارخانه رد عمل در انبار که اهمیت دلیل به اما م شود،

ترتیب این به م شود. بیان زمان براساس عموماً انبار ظرفیت دارد، بارگیری

حجم و جرم به را آن باید زمان براساس انبار ظرفیت شدن مشخص از پس

ضرب با کار این زد. تخمین را انبار برای نیاز مورد فضای بتوان تا کرد تبدیل

که سمت از مواد خروج یا ورود نرخ در زمان حسب بر ظرفیت عدد کردن

که سمت که است الزم نکته این به توجه م شود. انجام است کمتر نرخ این

بودن نواخت ی که است سمت حقیقت در است کمتر آن در مواد عبور نرخ

است نرخ این نبودن نواخت ی خاطر به ر دی سمت در و دارد اهمیت نرخ این

دو هر میانگین نرخ چند هر خواهدبود. بیشتر آن به مربوط دستگاه ظرفیت که

خواهدبود. سان ی حال هر به بزرگ زمان بازه در سمت

کرد. انتخاب را انبار هندسه م توان انبار، ظرفیت شدن مشخص از پس

هزینه زیرا است اولویت در دوار انبار باشد داشته وجود پوشش به نیاز اگر

بزرگ انبارهای برای البته بود. خواهد کمتر هندسه این در پوشش سازه احداث

برداشت و انباشت ماشین های شدن بزرگ دلیل به دوار انبار است ن مم

دوار انبار دو است ن مم هم حالت این در البته نباشد. صرفه به مقرون

شوند. داده ترجیح بزرگتر سرپوشیده خط انبار ی به تر کوچ سرپوشیده

انبار هندسه انتخاب روی توجه قابل تأثیر دسترس در فضای محدودیت

دارد.

برداشت و انباشت روش انبار، هندسه و نوع شدن مشخص از پس

موضوع این مطالعه برای م شود. انتخاب نظر مورد اختالط اثر براساس

اصال اختالط اثر اگر خالصه، طور به کنید. مراجعه ١ جدول و ۵ بخش به

مقطع از برداشت روش همراه به مخروط انباشت روش باشد، نداشته اهمیت

اثر که صورت در است. اول انتخاب بود) دسترس تر در کدام (هر کنار از یا

روش باشد، کم بندی دانه نظر از مواد تفکی احتمال ول باشد مهم اختالط

در است. انتخاب بهینه ترین مقطع از برداشت روش همراه به هشت انباشت

دانه نظر از مواد تفکی احتمال حال عین در و مهم اختالط اثر که صورت

از برداشت و ردیف انباشت روش از باید ناگزیر باشد، داشته وجود هم بندی

کرد. استفاده مقطع

ماشین برداشت، و انباشت روش و انبار هندسه و نوع انتخاب از پس

و انباشت ماشین انتخاب در شوند. انتخاب باید برداشت ماشین و انباشت

نوع همچنین است. مؤثر نیز مواد عبور نرخ مذکور، موارد بر عالوه برداشت

ماشین نوع همچنین و دانه بندی، نظر از مواد تفکی بر م تواند انباشت ماشین

مال عوامل باال، موارد بر عالوه باشند. داشته اثر نهایی اختالط اثر بر برداشت

گیری تصمیم بر همیشه دسترس در کنندگان تأمین همچنین و بازرگان و

شده معرف خصوصیات و باال موارد به توجه با خواهندبود. گذار اثر نهایی

مختلف ترکیب های م توان ٧ و ۶ بخش های در ماشین ها این از کدام هر برای

توجه با و گرفت نظر در کاربرد هر برای را برداشت و انباشت ماشین های از

انتخاب را بهینه ترکیب کاربردی هر در ر دی شرایط و آن ها معایب و مزایا به

در برداشت و انباشت ماشین های مورد در که توضیحات است امید کرد.

بدیه باشد. تجهیزات این انتخاب برای راهنمایی بتواند شد داده نوشتار این

کرد. تشریح را موارد این تمام کامل صورت به نم توان مقاله ی در است

و مدیران شای راه موارد از بسیاری در م تواند هم اطالعات همین چند هر

دید دریافت از پس م شود توصیه باشد، کل تصمیم گیری های برای طراحان

بیشتر مطالعه به روش ها، و تجهیزات این از کدام هر رد عمل شناخت و کل

شود. پرداخته باشند نیاز مورد خاص طور به که مواردی درباره خصوصا

م شوند. پیشنهاد نوشتار این پنجم تا اول مراجع بیشتر، مطالعه برای

ماشین ها این اجزاء طراح خصوص در اطالعات کسب برای همچنین

م شوند استفاده ماشین ها این طراح برای که استانداردهایی به م توان

و ISO 5049 (1994) ،DIN 22261 (2015) شامل که نمود مراجعه

.[١۶] هستند AS 43241 (1995)
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