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◀ ﭼ ﯿﺪه

◀ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدهای در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن ،ﻓﻮﻻد

اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ
روشﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ
اﺛﺮ اﺧﺘﻼط
ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی

و ﻣﻌﺪن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠ ﺮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻮاد دارﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ در اﯾﻦ
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﺎﻧﯿﺰه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در اﺑﺘﺪا اﻧﻮاع اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ و روشﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻌﺮﻓ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی و اﺧﺘﻼط ﮐﻪ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪهاﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺳﻌ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺎ ﺷﺮح

◀ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ١٣٩٧٫٠٩٫٢۶
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ١٣٩٨٫٠۵٫٢٨

ﻋﻤﻠ ﺮد و ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﻧﺒﺎر و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﻠ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.

١

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ  ،١ﻫﻤﻮاره در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد اﺣﺴﺎس

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ

در ﻣﺨﺎزن ﻓﻠﺰی و

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ از

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

آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮﭼﺮ ] [١اﺧﺘﻼط و ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی

ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻤﺎن ،ﻓﻮﻻد و ﻓﺮاوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ  ،اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﻮاد ﺧﺎم را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ و ﺑﺮرﺳ روشﻫﺎ

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

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

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

ﺑﺮرﺳ ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ و اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

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

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

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻮﻟﺮ ] [۴ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎ

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

و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﮔﺮﺳﺘﻞ

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

] [۵ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤ ﻦﺳﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ.

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

ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻄﺎر و ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرﮔﯿﺮی و ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺎدر اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌ ﺷﺪهاﺳﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺰاﯾﺎ

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

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

ﮐﺸﺘ ﻫﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺑﺨﺶﻫﺎی  ٣ ،٢و  ۴ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ

ﻣ ﺷﻮد.

ﻫﻤ ﻨﺴﺎزی ﻣﻮاد در اﻧﺒﺎرﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ

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

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

اﺳﺘﮑﺮ  ٢و رﯾ ﻠﯿﻤﺮ  ٣اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

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

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

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

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺟﺮﯾﺎن ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮاد را در ورود ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺮوج از آنﻫﺎ

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

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

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

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

ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻠ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ﺑﻮده
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ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺪ ﮐﻠ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠ ﺮد ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ

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

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

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

ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد راﻫ ﺸﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﻃﺮاﺣﺎن

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

ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻠ ﺑﺎﺷﺪ.

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

٢

ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع اﻧﺒﺎرﻫﺎ

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣ ﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻓﻠﺰی و ﺑﺘﻮﻧ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ اﻧﺒﺎرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

١.٢

ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ

اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺧﻄ  ١ﯾﺎ دوار  ٢ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻄ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد در
ﻃﻮل ﯾ

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

از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠ ﮐﻪ دو ﺿﻠﻊ ﮐﻮﭼ ﺶ ﺑﺎ دو ﻧﯿﻢ داﯾﺮه
ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .اﯾﻦ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوﺗﺎﯾﯽ )ﯾ

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

در

ﺣﺎل اﻧﺒﺎﺷﺖ و دﯾ ﺮی در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ( ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﻫﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺷ ﻞ .(١
ﻧﻮع دﯾ ﺮی از اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎی دوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد در
ﻃﻮل ﻣﺤﯿﻂ ﯾ

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

ﻗﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻃﻮل داﯾﺮه ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد و ﺗﺎ اﺗﻤﺎم اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺘ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺷ ﻞ ﺣﺎﺻﻞ )از ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ ﺻﻮرت
دوﻧﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗ از آن ﺑﺮداﺷﺖ

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

ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺷ ﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺪاﺧﻠ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

٣.٢

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

ﻋﻤﻖ اﻧﺒﺎر

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

دوﺗﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷ ﻞ .(٢

۴

٣

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

ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه روان ﯾﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺒﺎر در ﮔﻮدال ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮای

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

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

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

ﺷﻮد.

ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ اﻧﺒﺎر ﺧﻄ

 ٣روشﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ

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

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

ﺧﻄ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

٢.٢

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد و از ﻃﺮف
دﯾ ﺮ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺛﺮ دارد .در ﺷ ﻞ  ٣اﻧﻮاع روش ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎن

ﭘﻮﺷﺶ

داده ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ روﺑﺎز ﯾﺎ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی و ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر

١.٣

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

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

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

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﯾ

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

ﻣﺨﺮوﻃ

۵

ﻣﺨﺮوط ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮاد اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ

اﻧﺒﺎﺷﺖ )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ۶ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد( ﮐﻤ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺨﺮوط دﯾ ﺮی در

5 Cone

۵٩

4 Sticky

Flowing

3 Free

Pile

2 Circular

Pile

1 Longitudinal

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

ﮐﻨﺎر آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺨﺮوطﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻬﻼک اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی

اﻧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد )ﺷ ﻞ .(٣

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺸﺘ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و ردﯾﻔ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼ ﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزانﺗﺮی
ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻫﺸﺘ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن

٣.٣

٢

اﮔﺮ روﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑﺮای روش ﻫﺸﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻧﺒﺎﺷﺖ
را ﻣ ﺗﻮان ﻫﺸﺘ ﻧﺎﻣﻘﺎرن ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ردﯾﻒ اول ﻧﻪ در ﺧﻂ وﺳﻂ
ﺑﻠ ﻪ در ﺧﻂ ﮐﻨﺎری اﻧﺒﺎر ﮐﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺖ دورﺗﺮ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ
ﺳﻤﺖ ردﯾﻒ اول اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ )ﺷ ﻞ .(٣

از آن ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﯾ

اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ روش ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دورﺗﺮ از دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺧﺶ  ٣ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻮاﺻﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎﺷﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﺑﺰرگ ﺷﺪن و ﮔﺮان ﺷﺪن
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻫﺸﺘ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻣﺨﺮوﻃ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

روش ردﯾﻔ

۴.٣

۴

در روش ردﯾﻔ اﺑﺘﺪا ﮐﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﻣﻮازی از ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد.
ردﯾﻒ در ﺧﻂ ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ردﯾﻒ دﯾ ﺮی در

ﯾﻌﻨ ﯾ

ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ردﯾﻒﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎره دﯾ ﺮ اﻧﺒﺎر
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ روی اﯾﻦ ردﯾﻒﻫﺎ ،ردﯾﻒﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در واﻗﻊ،
ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﯾﻪﻫﺎی اﻓﻘ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷ ﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺜﻠﺜ
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و اﻧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد) .ﺷ ﻞ  (٣ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ روش را ﺑﺎ روش ﻫﺸﺘ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺮض ﮐﻒ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ،در

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

ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ

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

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

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

ﻣﺨﺮوﻃ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روشﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ۴ﻣﺮاﺟﻌﻪ

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

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

رﯾﺰ و درﺷﺖ اﺳﺖ.

ﻻﯾﻪﻫﺎی ﮐﻤ از ﻣﻮاد ﻣﺨﻠﻮط ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی )ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ۵

در روش ﻫﺸﺘ ﻣﻮاد درﺷﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

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

اﻣﺎ در روش ردﯾﻔ ﺗﻔﮑﯿ

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

ﺗﻔﮑﯿ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ].[١

٢.٣

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

در اﯾﻦ روش ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا،
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ

١

در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﯾ

از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ

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

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮاﻗﻌ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی اﻫﻤﯿﺘ

ﻫﺸﺘ

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺸﺘ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻬﻼک

ردﯾﻒ از ﻣﻮاد در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

آن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

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

 ۴روشﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ

ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻻﯾﻪای از ﻣﻮاد روی ردﯾﻒ اول رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﻻﯾﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷ ﻞ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﺎر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد )ﺷ ﻞ .(٣

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

ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ روش اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎ روش ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﯾ

اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺧﺘﻼط ﻣﻮاد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ روش اﻧﺒﺎﺷﺖ و روش

ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮأﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.

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

5 Segregation

۶٠

4 Windrow

3 Slewing

2 Strata

1 Chevron

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

١.۴

ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ

در اﯾﻦ روش ﺑﺮداﺷﺖ از ﯾ

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

١

ﺗﻮﻧﻞ در

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

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

ﺳﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾ

اﺳﺘﻬﻼک ﮐﻢ آنﻫﺎ ،ﺿﺮﯾﺐ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾ ﺮ دارد.

ﻻﯾﻪ از ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر )ﺳﻄﺢ ﻣﺜﻠﺜ ﺷ ﻞ( ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ روش راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ

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

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

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

اﺧﺘﻼط ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮداﺷﺖ را

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

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

ﻟﻮدر

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

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

اﺧﺘﻼط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ در اﯾﻦ روش داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب روش اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪی از اﺧﺘﻼط دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 ۵ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی )اﺧﺘﻼط( در اﻧﺒﺎرﻫﺎ
ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺖ ،اﻧﺒﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﯾﺎ اﺧﺘﻼط را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﯾ

اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﮐﺎرﮐﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی  ،۴اﺧﺘﻼط  ۵و ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی .[٢] ۶
ﺷ ﻞ  :۴روش ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ و ﮐﻨﺎر ][١

• ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت

٢.۴

ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر

٢

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.

در ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾ

• اﺧﺘﻼط دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾ

ﻻﯾﻪ از ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ

ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺮوﺟ

ﺑﺎر ﻃﻮل اﻧﺒﺎر را ﻃ ﻣ ﮐﻨﺪ )ﺷ ﻞ .(۴

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

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

• ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﻣﻮاد ورودی ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ

دروازهای و ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روش

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

ﺑﺮداﺷﺖ را اﻧﺠﺎمدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺨﺶ  ٧ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎر ﺧﺮوﺟ از اﻧﺒﺎر ﻫﻤ ﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی و اﺧﺘﻼط در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

 ٣.۴ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎﻻ

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

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

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

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

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮاد

اﺳﺖ) .ﺷ ﻞ .(۵

اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾ

ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺘﻼط و/ﯾﺎ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی

وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻧﺒﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤ ﻦ ﺳﺎز  ٧ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮرﺳ ﺗﺄﺛﯿﺮ روشﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ
روی اﺧﺘﻼط و ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در راﺑﻄﻪ )(١
ﮐﻤﯿﺘ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ ].[۵

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

Sα
=H
Sβ

)(١

۴.۴
ﯾ

ﺑﺮداﺷﺖ از زﯾﺮ

ﮐﻪ در آن  Sαاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﺑﺎر ورودی ،و  Sβاﻧﺤﺮاف

از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ از زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺪر

اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در زﯾﺮ اﻧﺒﺎر ﺗﻮﻧﻞ اﺣﺪاث ﻣ ﺷﻮد و ﯾ
ﻣﻮاد را از زﯾﺮ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ روی ﯾ
Bed

7 Blending

٣

ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت در ﺑﺎر ﺧﺮوﺟ از اﻧﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺖ  Hرا ﻣ ﺗﻮان
٨

راﻧﺪﻣﺎن اﺧﺘﻼط ] ،[١اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ] ،[۶اﺛﺮ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ] [٧ﯾﺎ راﻧﺪﻣﺎن

ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﺪر

ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی

ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮع ﻓﯿﺪر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

6 Homogenizing

or Composing

5 Blending

٩

١٠

4 Storing

or Buffering.
Effect

۶١

] [۴ﺧﻮاﻧﺪ.
3 Feeder

10 Homogenizing

Reclaiming
Effect

2 Side

9 Blending

Reclaiming
Efficiency

1 Front

8 Blending

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﻧﺒﺎر و روش اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع اﻧﺒﺎر و روشﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ
و ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ
دارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ روشﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﺛﺮ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد و ﻧﻤ ﺗﻮان ﯾ
از روشﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾ ﺮی
ﺑﺮرﺳ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﻣﻮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿ

ﻣﻮاد

از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی  ١ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ اﻧﺒﺎر در ﺟﻬﺖ
ﻋﮑﺲ ﻫﻤ ﻦﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ در روش ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﺨﺮوﻃ و

ﺷ ﻞ  :۶ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ﻃﻮﻟ ][٨

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

ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻣﻮاد از ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﻧﺒﺎر و ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮاد

ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی  ۵را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻧﺒﺎر

رﯾﺰﺗﺮ در وﺳﻂ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

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

در ﺟﺪول  ١اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ روی ﯾ

ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روشروشﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃ و ﻫﺸﺘ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در

ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول  ١در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓ

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

ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ اﺳ ﺮﭘﺮ دروازهای ﺑﻪ روش ﺑﺮداﺷﺖ از

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

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

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

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

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

ﺗﺮﮐﯿﺐ روش اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺸﺘ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺸﺘ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﮑﯿ

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

ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ

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

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

ﻏﺒﺎر ﻓﺮاوان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﮑﯿ

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

ﮐﻪ ﺷ ﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ

ﺑﻮد.

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

در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻠ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ آﻣﺪهاﺳﺖ.

ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ

اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ )اﺳﺘﮑﺮﻫﺎ(

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدﻟ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎزو را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اداﻣﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ

٢.۶

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﯿﻮن در اﻧﺒﺎر اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد.

١.۶

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ﻃﻮﻟ

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ دوار

۶

ﺗﻔﺎوﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ﻃﻮﻟ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزو
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻄ ﻧﺪارد ﺑﻠ ﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر دوران ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

٢

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

اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻣﻮاد از ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺎری  ٣ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﯾ

ﻣﻮاد رﯾﺰ و

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

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

۶

ﺧﻂ )ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر( اﻣ ﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣ ﺎن

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

ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ روی ﻧﻘﺎﻟﻪ دﯾ ﺮی ﻣ رﯾﺰد ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن

در اﻧﺒﺎر در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﻮار دوم روی ﯾ

ﺷ ﻞ  ٧اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾ

ﺳﺎزه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در ﯾ

اﻧﺒﺎر دوار

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﻓﻘ دوران ﮐﺮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دﻫﺪ  ۴ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﺮوﺟ

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

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

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

ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺒﺎرﻫﺎی دوار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤ ﻦ

رﯾﻞﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل اﻧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺷ ﻞ  ۶ﯾ
Type Circular Stacker

6 Boom

5 Slewing

4 Luffing

۶٢

3 Tripper

Type Longitudinal Stacker

2 Boom

Segregation

1 Size

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨
ﺟﺪول  :١ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ از دﯾﺪﮔﺎه اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ][۴

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺳ ﺮﭘﺮ دروازهای
ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ
اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ
ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﭘﻠ
ﺑﺸ ﻪای

ﻧﻮع ﻣﻮاد
١
٢
١
٢
١
١
٢
١و٢

∗

ﻧﺮخ ﻣﻮاد ﺗﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ ٢۴٠٠
ﺗﺎ ١٢٠٠٠
ﺗﺎ ٢٠٠٠
ﺗﺎ ١٠٠٠٠
ﺗﺎ ۵٠٠٠

روش اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﻣﺨﺮوﻃ و ﻫﺸﺘ
ﻫﺸﺘ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﻫﺸﺘ
ردﯾﻔ
ﻫﺸﺘ
ﻫﺸﺘ
ردﯾﻔ
ﻫﺸﺘ

اﺛﺮ اﺧﺘﻼط
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ١:٢
 ١:٣ﺗﺎ ١:۴
 ١:۴ﺗﺎ ١:۵
 ١:۵ﺗﺎ ١:۶
١:١٠
 ١:۴ﺗﺎ ١:٨
 ١:۴ﺗﺎ ١:٨
 ١:٩ﺗﺎ ١:١٠

ﺗﻔﮑﯿ ﻣﻮاد
دارد
ﺗﺎ اﻧﺪازهای
دارد
ﻧﺪارد
دارد
دارد
ﻧﺪارد
دارد

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

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

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

ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ و

ﮔﺎری روی اﯾﻦ

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

اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﻧﺒﺎر و زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣ رود و در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾ

اﻣ ﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻄﺮ اﻧﺒﺎر ﺷﻮد.

ﻧﻮار ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻃﻮل اﻧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر ﻣ رﯾﺰد )ﺷ ﻞ ٩اﻟﻒ(.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ،ﻧﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﻮاد را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣ آورد در ﻫﺮ راﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر ﻣ رﺳﺎﻧﺪ و روی ﯾ

ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻮﻧﺪه

ﻣ رﯾﺰد ﺗﺎ از روی اﯾﻦ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد
)ﺷ ﻞ ٩ب(.

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

٣.۶

ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در واﻗﻊ ﯾ

١

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﯾ

ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮ

)اﻟﻒ(

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

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

ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺷ ﻞ  (٨ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻓﺎرغ از ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻧﺒﺎر ،در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از
آن ﻣ ﺗﻮان اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد را اﻧﺠﺎم داد .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎﻃﻠﻪ در ﻣﺤﻠ
وﺳﯿﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ راﯾﺞ اﺳﺖ.

)ب(

ﺷ ﻞ  :٩ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ از ﺳﻘﻒ ][١

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

ﺷ ﻞ  :٨ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ][١٠

۴.۶

ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎزوﯾﯽ ﺧﻄ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻄ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ از ﺳﻘﻒ

ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﺸ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﺘ ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ دﯾ ﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﺮدن اﻧﺒﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

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

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺟﻮد دارد.

1 Spreader

۶٣

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

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

ﻣﺸ ﻼت ﻧﺎﺷ از ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش زﯾﺎد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  ١.۶ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد ].[١

در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن اﺛﺮ ارﺗﻔﺎع رﯾﺰش ﻣ ﺗﻮان از
ﺷﻮت  ١ﺗﻠﺴ ﻮﭘﯽ آﺑﺸﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ دو
ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺮض زﯾﺎد دو ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻣ ﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻣﺨﺮوﻃ و ﻫﺸﺘ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻣ ﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ردﯾﻔ

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

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

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

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

از ﯾ

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

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ﺧﻄ ارﺟﺢ اﺳﺖ.

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

٧

۴

ﻣ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ )رﯾ ﻠﯿﻤﺮﻫﺎ(

٢.٧

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﯾ

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻢ

۵

ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺮﭘﺮدروازهای

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

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

و در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارد .ﯾ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﻄ داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

زﻧﺠﯿﺮی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ

ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاد ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﺒ ﻪ ﻣﺜﻠﺜ ﺷ ﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﻘﺎﻟﻪ

ﭼﻨﮕﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮاد را از ﻣﻘﻄﻊ

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

از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮدر و ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﯿﺰ از اﻧﺒﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ دوﻃﺮﻓﻪ در ﯾ

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

اﻧﺒﺎر ﺧﻄ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

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

١.٧

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳ ﺮﭘﺮ دروازه ای

٢

ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی  ٣ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎروﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮاد را ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﯾ

ﺳﻤﺖ ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر و ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮوﺟ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ای در ﻧﺰدﯾ

ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮوﺟ ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ زاوﯾﻪ دﻫﺪ .ﯾ

ﺳﺎزه دروازهای ﻣﺜﻠﺜ ﺷ ﻞ روی اﻧﺒﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ آن
ﯾ

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی را ﻧﮕﻪ ﻣ دارد و زاوﯾﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣ دﻫﺪ .ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روی رﯾﻞﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل اﻧﺒﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺷ ﻞ  ١٠ﯾ

ﺷ ﻞ  :١١اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ دو ﻃﺮﻓﻪ ][١١

اﺳ ﺮﭘﺮ دروازه ای ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻣ ﺎن را ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﯾ
ﺑﺮداﺷﺖ از ﯾ

اﻧﺒﺎر ﺧﻄ دو ﺗﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم

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

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻌﺪ از اﻧﺒﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در
اﻧﺒﺎر دوار در ﺷ ﻞ  ٧ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد از
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻮاد ﻓﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ] .[١ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﯾ ﻨﻮاﺧﺘ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد و اﺧﺘﻼط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﻧﺒﺎر دوار ﻧﯿﺰ راﯾﺞ اﺳﺖ.
ﺷ ﻞ  :١٠اﺳ ﺮﭘﺮ دروازه ای ][٩

٣.٧

از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﻨﺎر )ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ۴روشﻫﺎی

ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ

۶

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

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

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺑﺎﻻی ﻣﺎﺷﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و ﻋﺪم اﻣ ﺎن

ﭼﺮخ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

Bucket Wheel

6 Boom

Scraper Reclaimer

5 Bridge

ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روی ﻧﻮک ﺑﺎزوی آن ﯾ

Scraper Reclaimer

۶۴

4 Side

Conveyor

3 Chain

Scraper Reclaimer

2 Portal

1 Chute

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

ﭼﺮﺧﺶ آن ﻣﻮاد از اﻧﺒﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ روی ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزو ﻣ رﯾﺰد ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ

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

آن ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮوﺟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد )ﺷ ﻞ .(١٢

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

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻃﻮﻟ روی رﯾﻞﻫﺎی ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣ ﺎن

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

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

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻓﻨﺂوری اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ رواج ﺑﯿﺸﺘﺮی

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

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

ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی

دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺸ ﻪ اﻣ ﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد

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

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

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

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

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

اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.

و ﻫﻢ از ﻣﻘﻄﻊ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﯾ

ﻃﺮف اﻧﺒﺎر

ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ دو رﯾﻞ در دو ﻃﺮف اﻧﺒﺎر
دارﻧﺪ.

۴.٧

ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﭘﻠ

١

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﯾ
دو ﻃﺮف اﻧﺒﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﯾ

ﭘﻞ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر روی دو رﯾﻞ در

ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ روی اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﯾ

ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ دور اﯾﻦ ﭘﻞ و ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ﭘﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ،ﻣﻮاد از ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺷﺪه و روی ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣ رﯾﺰد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮوﺟ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ

ﺷﺒ ﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳ ﺮﭘﺮ

ﺷ ﻞ  :١٢ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ ][١٢

ﭘﻠ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ ﺗﺮ از آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮاد را از ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﺮض اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ
آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣ ﺷﻮد )ﺷ ﻞ .(١٣
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺎﻟﻪ زﻧﺠﯿﺮی ،اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘ ﻣ ﺗﻮان دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺮخ
ﺑﯿﻞ روی ﭘﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺧﺘﻼط ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻮاد در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﯾ ﻨﻮاﺧﺘ اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد

ﺷ ﻞ  :١٣ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﭘﻠ دوﺗﺎﯾﯽ ][١٣

ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﭼﺮخﺑﯿﻞ در ﮐﻨﺎرهﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ در
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دارد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﯿﺐ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺟﺒﺮان ﮐﺮد.

۵.٧

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺸ ﻪای

٢

در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﭘﻞ و ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﭘﻠ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭼﺮخ
ﺑﯿﻞ ،دور آن ﯾ
ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾ

ﺑﺸ ﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد و روی آن ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﻞ
ﺷﺒ ﻪ ﻣﺜﻠﺜ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳ ﺮﭘﺮ ﭘﻠ ﺑﺮای ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﻮاد از

ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ ﻣ ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﻮﻋ
از ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﭘﻠ داﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﺷ ﻞ .(١۴

ﺷ ﻞ  :١۴ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺸ ﻪای ][١۴

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

Reclaimer

۶۵

2 Drum

Bucket Wheel

1 Bridge

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

۶.٧

ﺑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮی

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

١

ﯾ

در ﺑﺨﺶ  ۴.۴اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﻮﻋ از ﺑﺮداﺷﺖ از زﯾﺮ داﻧﺴﺖ :ﯾ

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾ
و روی ﯾ

زﻧﺠﯿﺮی از ﯾ

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

ﺑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮی ﻣﻮاد را از ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه

ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣ رﯾﺰد ﮐﻪ روی ﯾ

را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺒﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد از ﯾ

ﭘﻞ در ﺑﺎﻻی اﻧﺒﺎر ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﻞ

ﻃﺮف ﺑﻪ ﭘﻞ ﻟﻮﻻ ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾ ﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻧﮕﻪ

داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ زاوﯾﻪاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣ دﻫﺪ .در ﺷ ﻞ  ١۵ﯾ

ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ

از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻫﺎی راﯾﺞ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی دوار ﭼﯿﺪﻣﺎﻧ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر

ﺣﻔﺮه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﯿﺪری ﮐﻪ در ﺗﻮﻧﻞ

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

ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ

در ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
از زﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻤ ﻦ ﺑﺮای اﻧﺒﺎر دوار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ روشﻫﺎی دﯾ ﺮ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

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

 ٨ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺮﮐﺐ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﯾ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ را اﻧﺠﺎم

دﻫﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺟﻬﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻧﻮک ﺑﺎزو ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﻮاد

ﺷ ﻞ  :١۵ﺑﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮی ][١١

٧.٧

ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﻣﺘﺤﺮک

اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ در واﻗﻊ ﯾ

را ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎر اﻧﺒﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ و ﯾ

٢

ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﺑﺎزوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﯾ

ﺷﻮت ﺑﻪ

ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﺷﻮد )ﺷ ﻞ  .(١٧ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮ ﻧﺼﺐ

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

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

ﺑﺮای اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ زﻧﺠﯿﺮ ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾ ﺮ
ﭼﺮخ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن دارﻧﺪ )ﺷ ﻞ  .(١۶اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ از
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده دﯾ ﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از ﻣﻌﺪن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺧﺮوﺟ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ روی ﻧﻘﺎﻟﻪ
ﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺮﯾﺰد ﻣﻮاد را در ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

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

ﻧﻮع دﯾ ﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺎزوﯾﯽ ﺑﺎ اﺳ ﺮﭘﺮ
دروازهای اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزو ﺗﻮﺳﻂ دروازه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣ ﺎﻧﯿﺰم وزﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزو ﺳﺒ ﺗﺮ و ارزانﺗﺮ

ﺷ ﻞ  :١۶ﭼﺮخ ﺑﯿﻞ ﻣﺘﺤﺮک ][١٠

٨.٧

ﻣ ﺷﻮد) .ﺷ ﻞ .(١٨
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ دﯾ ﺮی ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ‐ﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و

ﺑﺮداﺷﺖ از زﯾﺮ

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

ﺑﺮداﺷﺖ از زﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺪر  ٣اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ روش در ﺑﺨﺶ ۴.۴

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

ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺗﮑﺮار آن ﺧﻮدداری ﻣ ﺷﻮد.

ذاﺗﺎً ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﻠﻘ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ روی ﺳﺎزه
3 Feeder

۶۶

Wheel Excavator

2 Bucket

Chain Excavator

1 Bucket

ﺻﻤﺪ ﮐﻼﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢٨ﺷﻤﺎره  ،١٢۶ﺻﻔﺤﺎت ۶٨–۵٨

ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺒﺎر ﻧﺼﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﺎ از ﮐﻨﺎر )ﻫﺮ ﮐﺪام در دﺳﺘﺮسﺗﺮ ﺑﻮد( اﻧﺘﺨﺎب اول اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺛﺮ
اﺧﺘﻼط ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻔﮑﯿ

ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،روش

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺸﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﻣﻬﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻔﮑﯿ

ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ داﻧﻪ

ﺑﻨﺪی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از روش اﻧﺒﺎﺷﺖ ردﯾﻔ و ﺑﺮداﺷﺖ از
ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻧﺒﺎر و روش اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺮخ ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿ

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼط ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟ

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

٩

ﻣﻮاد از ﻧﻈﺮ داﻧﻪﺑﻨﺪی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ

و ﺑﺎزرﮔﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع اﻧﺒﺎر ،روش و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۶و  ٧ﻣ ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ

و ﺑﺮداﺷﺖ

از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آنﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ دﯾ ﺮ در ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب

ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ روش اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ

ﮐﺮد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ در

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

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

ﻋﻮاﻣﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎده و ﻓﻀﺎی در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای اﺣﺪاث
اﻧﺒﺎر ﺑﺴﺘﮕ دارد .ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺒﺎر ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﯾ

اﺳﺖ در ﯾ

اﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

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

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

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

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻠ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺪ

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

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

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

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

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

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

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

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣ اﺟﺰاء اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ

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

ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ

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

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

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

) AS 43241 (1995ﻫﺴﺘﻨﺪ ].[١۶

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

ﻣﺮاﺟﻊ

اﯾﻦ ﻧﺮخ اﻫﻤﯿﺖ دارد و در ﺳﻤﺖ دﯾ ﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾ ﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ ﻧﺮخ اﺳﺖ
ﺳﻤﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾ ﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

[1] Bucher, F. “Holderbank” Cement Seminar 2000 - Process
–Technology I, chap. Preblendinq of Raw Materials, pp. 209
268. Holderbank Management & Consulting, 2000.

ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺒﺎر ،ﻣ ﺗﻮان ﻫﻨﺪﺳﻪ اﻧﺒﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺒﺎر دوار در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﭘﻮﺷﺶ در اﯾﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ

[2] van Horssen, K. C. Bucketwheel stacker/reclaimers: an
analysis of stacking/reclaiming methods. Master’s thesis,
Delft University of Technology, 2013.

ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ اﻧﺒﺎر دوار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ دو اﻧﺒﺎر دوار
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﮐﻮﭼ ﺘﺮ ﺑﻪ ﯾ

] [٣ﭼﻬﺮﮔﺎﻧ  ،ح .و رﺣﯿﻢﭘﻮر ،م .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺒﺎرش و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﻮدهای ﻣﻮاد )اﺳﺘﺎﮐﺮ و
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