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ب��ه عل��ت گس��تردگی عوامل مؤث��ر در تصمیم گی��ری، جهت تهیه ی بس��ته ی 
مناس��ب ماش��ین آالت صنعتی و انجام اتوماس��یون صحیح، نیاز به اس��تفاده از 
فرآیندها و روش های مختلف تصمیم گیری امری ضروری اس��ت. از جمله این 
عوامل می توان به در نظر گرفتن نوع تولید، میزان تولید، راندمان تأسیس��ات، 
تقاض��ای ب��ازار، مالحظات فنی در بس��ته های ماش��ین آالت صنعت��ی، میزان 
س��رمایه، نوع چیدمان، محدودیت ه��ای اقلیمی- منطقه ای و نوع اراضی برای 
نصب ماش��ین آالت، اش��اره نمود. در ای��ن تحقیق با مدلس��ازی ریاضی فرآیند 
تصمیم گیری در انتخاب ماشین آالت مربوط به هر بسته ی اتوماسیون صنعتی، 
تأثی��رات متقابل عوامل کمی مؤثر را در نظر گرفته، و س��پس به تهیه ی پایگاه 
گس��ترده ای از مدل های ریاضی، براساس بس��ته های اتوماسیون ماشین آالت 
صنعتی در معادن مربوطه پرداخته شده است. آن گاه با توجه به سایر اطالعات 
فنی، نظرات کارشناسان و اصول حاکم در انتخاب فرآیندهای صنعتی، نسبت 
به طراحی س��امانه ی هوش��مند و خب��ره در حیطه ی تصمیم گیری اتوماس��یون 
معادن ش��ن و ماس��ه اقدام شده است. این امر می تواند گامی بسیار اثربخش در 
این حوزه بوده موجب اقتصادی تر و رقابتی تر ش��دن تولید، و افزایش کارایی و 
بهره وری گردد. این سامانه به صورت کاربردی و براساس اطالعات موجود در 

یکی از معادن شن و ماسه طراحی شده است.

حمید رضا فیلی
محسن گرایی

وحید جاللی

واژه های کلیدی:
مدیریت اتوماسیون
مدل سازی ریاضی
سامانه ی هوشمند

بسته ی بهینه ی تأسیسات
معدن شن و ماسه

ارایه شده در دومین کنفرانس بین المللی 
اتوماسیون صنعتی ایران، 3 و 4 اسفند 1389

 سامانه ي خبره جهت انتخاب بسته ي 
فنی- اقتصادی اتوماسیون و باالنس فرآیند تولید  

در معادن شن و ماسه
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1. مقدمه
ب��دون ش��ک جایی وج��ود ندارد ک��ه به آن ن��گاه کنیم 
نبینی��م  آن  در  را  ماس��ه  و  مع��دن ش��ن  و محص��ول 
س��اختمان ها، جاده ه��ا، نیروگاه ه��ا، پل ه��ای بتن��ی، 
سدهای آبی و خاکی از نمونه های بارز این ادعا هستند.
معدن ش��ن و ماس��ه را به جرأت می ت��وان از مهم ترین 
س��اختارهای پایه ی عمران هر کش��وری دانست که با 
تولی��د بی��ش از 15 محص��ول، پرکاربردتری��ن ماده ی 
معدنی در کل صنایع راه و ساختمان محسوب می شود. 
با ترکیب این تولیدات با نسبت مشخص و فناوری مورد 
نیاز با قیر، انواع آسفالت به دست آمده )توپکا، دوبینه، 
بین��در، بالک بیس و...( که هر کدام کاربرد خاص خود 
را متناس��ب ب��ا ویژگی ه��ای آن ها دارن��د و همچنین با 
افزودن س��یمان به شن و ماسه، بتن که زیربنایی ترین 
عنصر س��اختمان می باشد حاصل می گردد که این خود 
گواه تقاضایی فراوان برای این محصوالت می باش��د و 
از س��وی دیگر در دس��ترس ترین و ارزان ترین ماده در 

اکثر نقاط کشور می باشد.
دیگر جایی برای کاس��تن از اهمی��ت این موضوع باقی 
نخواه��د مان��د که اج��رای بهترین اتوماس��یون در یک 

معدن می تواند چقدر بر تولید تأثیرگذار باشد.
دو  از  اس��ت  ترکیب��ی   )Automation( اتوماس��یون 
کلم��ه ی »Automatic« و »Operation« و ب��ه معنی 
عم��ل کردن ب��دون عامل انس��انی یا ب��ا کمترین تأثیر 
عامل انس��انی اس��ت. به عبارت دیگر اتوماسیون یعنی 
خودکارش��دن عملیات، اتوماس��یون فاز پیشرفت های 
نس��بت به مکانیزاسیون تلقی می ش��ود ضمن آن که به 
مکانیزاس��یون وابسته است؛ اما خود آن نیست. امروزه 
مکانیزاسیون در معادن به مرحله ای رسیده است که به 
منظور بهبود در میزان تولید، از ماشین آالت با ظرفیت 
تولی��د ب��اال، گران قیم��ت و اس��تهالک زیاد اس��تفاده 
می ش��ود. این ماش��ین آالت ک��ه از فن��اوری پیچیده و 
پیش��رفت های برخوردارن��د، نیاز ب��ه اپراتورهای ماهر 
دارند که اصول کار با ماش��ین آالت را بدانند و همچنین 

تعمیرات و نگهداری این تأسیسات را بر عهده گیرند.
صنعت استخراج و معدنکاری صرف نظر از کاربردهای 
بس��یار زیاد اتوماس��یون در کانه آرایی در مراحل بس��یار 
اولی��ه قرار دارد. اجرای بهتر، بهب��ود مالحظات ایمنی 
و اقتص��ادی، انعطاف پذی��ری بیش ت��ر در اس��تفاده از 
تجهیزات و فضا و افزایش کنترل سازمان یافته، برخی 
از جنبه های جذاب اتوماس��یون هستند که سعی بر آن 
ش��ده تا در این تحقیق ارای��ه گردند، همچنین بیکاری 
نی��روی انس��انی، بد عم��ل کردن س��امانه در ش��رایط 
مختلف، پیچیدگی ماشین آالت و سرمایه گذاری باالی 

اولیه از معایب اتوماسیون به شمار می روند. ]1[

2. تعریف مسأله
ب��ا توجه به گس��تردگی عوامل کمی و کیف��ی تأثیرگذار 
انتخ��اب بس��ته ی  تعیی��ن   در تصمیم گی��ری، جه��ت 
فن��ی- اقتصادی اتوماس��یون در معادن ش��ن و ماس��ه، 
در ای��ن تحقی��ق، در ابت��دا، ب��ا طراح��ی و مدلس��ازی 
براس��اس  تحلیل��ی،  تصمیم گی��ری  فرآین��د  ریاض��ی 
پارامترهای کمی، انجام ش��ده و سپس طراحی پایگاه 
دانش براس��اس طبقه بندی مدل ه��ا، قاب ها، قواعد و 
حقایق موجود در س��امانه های عملیاتی معادن ش��ن و 
ماس��ه انجام می گردد، و در نهایت به طراحی س��امانه 
هوش��مندی متناس��ب با تصمیم گیری در اتوماس��یون 

صنعتی معادن شن و ماسه پرداخته خواهد شد.

3. روش های تولید
در روش س��نتی یا دستی تولید ش��ن و ماسه، کارگر به 
وس��یله ی توری و یک ابزار س��اده حمل ش��ن و ماسه 
ب��ه کنار رودخانه یا جایی که منبع ش��ن و ماس��ه وجود 
داش��ت می رفت و توری را در جایی ثاب��ت قرار می داد 
و ش��روع ب��ه ریخت��ن خاک و س��نگ مخل��وط بر روی 
توری با ش��بکه بندی ریز )مش( می نمود و آن را سرند 
)دانه بندی( کرده محصول نهایی را به منطقه ی مورد 
اس��تفاده جابه ج��ا می نمود هر چه منطقه ی اس��تخراج 
ب��ه رودخانه نزدیک تر ب��ود به دلیل خرده س��نگ های 
بیش��تر و ش��ن و ماس��ه ی تمیز )ماس��ه ای ب��دون مواد 
ناخالص��ی مثل خاک رس، گچ، ذغ��ال، دوده و...(]2[ 
کیفیت مطلوب تری از ش��ن و ماس��ه به دست می آمد. 
با توجه به گس��تردگی کانی ها و مواد معدنی به دس��ت 
آم��ده از معادن، معدن ش��ن و ماس��ه ای را که بیش از 
15 محصول مختلف برای استقرار مدیریت اتوماسیون 
بس��ته های  خری��د  مختل��ف  راهبرده��ای  مع��دن، 
محص��والت، چیدمان تأسیس��ات، شبیه س��ازی تولید 

محصوالت و تأسیسات انتخاب کرده ایم.
هرچه اس��تفاده از ابزارها و تأسیس��ات و فناوری بیشتر 
باشد به طبع محصول تولیدی بیشتر خواهد بود در این 
بین محدودیت های مالی در انتخاب بسته های مختلف 
از قبی��ل تأمین منابع مالی، نیروی انس��انی، تجهیزات 
مکانیک��ی و غیره برس��ر راهمان ق��رار دارند. همچنین 
و  تجهی��زات  اس��تقرار  منطق��ه ای  محدودیت ه��ای 
ماشین آالت از قبیل نوع معدن )کوهی یا رودخانه ای(، 
فاصله تا منبع انرژی، کابلکش��ی، دسترس��ی به منابع 
آب مانند چاه، قرار داش��تن در ش��یب و ناهمواری های 
زمی��ن، جه��ت وزش باد، راه ه��ای انتق��ال تولیدات و 
دوری و نزدیکی از بازار مصرف و غیره از دیگر عوامل 

محدودکننده هستند. 
در این تحقیق محدودیت مالی و انتخاب اقتصادی ترین 
بس��ته ی اتوماسیون در مقیاس های پیشنهادی بررسی 
می گردد تا با یک مدلسازی ریاضی و کاربردی دقیق و 

علمی بهترین حالت ممکن انتخاب گردد.

4. آشنایی مختصر با تأسیسات معدن
یک معدن ش��ن و ماسه بس��ته به بزرگی یا کوچکی آن 
متش��کل از تعدادی از تأسیس��ات عملیاتی و تأسیسات 
رم��پ،  دیوارکش��ی های  قبی��ل  از  دیگ��ر  زیربنای��ی 
شبکه ی ریلی، س��یلوی هوایی، فیدر، سرند )دستگاه 
دانه بندی(، نوارنقاله و انواع س��نگ ش��کن ها اس��ت و 
همچنین اتاق کنترل، باس��کول، اس��تخر یا چاه آب با 
پمپ ه��ا و لوله کش��ی آب و کابل کش��ی دیگر ملزومات 
یک معدن شن  و ماس��ه هستند و تجهیزات مکانیکی 
پیش��رفته از قبیل لودر، بیل ه��ای مکانیکی، کامیون و 

غیره نقش کلیدی در اجرای عملیات ها دارند.

4. 1. سیلوی مادر 
یک منبع موقت ذخیره ی بار برای ورود بار به س��امانه 
که زیر شبکه ی ریلی واقع است حداقل 10 متر مکعب 

حجم دارد.

4. 2.  فیدر
وارد کننده ی بار به سامانه با نرخ معین توسط دریچه ی 
آن که در زیر سیلوی مادر قرار می گیرد و اولین عملیات 

سامانه در آن آغاز می گردد.

شکل1. سیلوی مادر با شبکه

شکل2. سلیوی مکعبی بدون شبکه با ظرفیت 30مترمکعب
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شکل3. فیدر ویبراتوری و شاتونی

شکل4. فیدر گریزلی با ریل جداسازی بیس

شکل5. نوار نقاله

4. 3. نوار نقاله
جابجا کننده ی بار و محصوالت بین تأسیس��ات در هر 
قس��مت از مجموعه که حمل و نقل درون سامانه و بار 

خروجی )محصول نهایی( را بر عهده دارد.

4. 4. سرند
دس��تگاه دانه بن��دی و تفکیک خروجی ه��ا و محصول 
 نهای��ی ک��ه ب��ا س��امانه های مختل��ف در س��ه جه��ت 
)x , y , z( ارتع��اش می کن��د )ب��ه کم��ک فنرها و لنگر 
دوار( و ب��ا کمك توری های هر طبقه مواد ریخته ش��ده 
درون س��رند را دانه بن��دی می نمای��د و از خروجی ه��ا 
)ش��وت های خ��روج( به ن��وار نقاله ها هدای��ت می کند. 
ان��داز ه ی توری ه��ای طبق��ات مهم اس��ت چ��ون باید 
متناسب با تقاضای بازار آن ها را تنظیم و نصب نماییم.

4. 5. سنگ شکن 
دس��تگاه خردکننده ی س��نگ ها و آن چه را از دانه بندی 
از س��رند باز می گردد خرد می کند. مکانیزم این دستگاه 
نس��بتًا پیچیده می باشد و با روش های متفاوت بسته به 

نوع سنگ شکن عملیات خردایش انجام می شود:
الف( کوبش سنگ ها به چکش های ثابت )کوبیت(1

ب( دو فک ثابت و متحرک مانند دهان)فک(2
ج( عملیات��ی همانن��د آس��یاب مصال��ح ورودی را خرد 

می نمایند)هیدروکن(3 
مصالح خرد ش��ده جه��ت دانه بندی مجدد به دس��تگاه 

سرند باز می گردند.

1. Impact Crusher
2. Jaw Crusher
3. Cone Crusher

شکل6. سرند سه طبقه )دارای 4 خروجی(

4. 6.  ماسه شور
دستگاه شوینده ی ماسه ی طبیعی و یا ماسه ی شکسته 
مصالح را در آب غرق کرده و با توری های خود مصالح 
را از آب و گل تفکی��ک می نمای��د و خاک، و دیگر مواد 
که کیفیت ش��ن و ماس��ه را پایین می آورد را با اندازه ی 
زی��ر 1/0 میلیمتر جداس��ازی می نمای��د و موجب بهبود 

کیفیت ماسه می شود.

 شکل7. سنگ شکن کوبشی )کوبیت(

 

شکل9. سنگ شکن مخروطی) هیدروکن(
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6. انواع بسته ها
ب��ا توج��ه ب��ه عملیات ه��ا و محص��والت تولی��دی و 
تقاضاه��ای مختل��ف مش��تریان، بس��ته هایی تعری��ف 
می ش��ود که براس��اس آن ها تعدادی از ماشین آالت با 
نظر کارشناسان معادن  در یک مجموعه قرار می گیرد. 

تعدادی از این بسته ها عبارتند از:
1. فیدر، نوار مادر، سرند؛

2. فیدر، نوار نقاله، سنگشکن، سرند؛
3. فی��در، نوار نقاله، اس��کروبر، سنگ ش��کن، س��رند 

ماسه شور؛
4. فیدر گریزلی، سنگ شکن فکی، سرند سنگ شکن 

کوبیت، سرند دو دستگاه، ماسه شور؛
5. فیدر گریزلی، فک، س��رند، ماسه شور، سنگ شکن 

دورانی، سرند؛
6. س��یلوی هوای��ی، فی��در، س��رند، کوبی��ت، س��رند 

ماسه ساز، سرند، ماسه شور؛
7. س��یلوی هوایی، س��نگ ش��کن مخروطی، سرند، 

ماسه شور؛
8. س��یلوی هوای��ی، سنگ ش��کن مخروطی، س��رند، 

ماسه شور، ماسه شور؛
9. س��یلوی م��ادر، فی��در، ف��ک، اس��کروبر، س��رند، 
ماسه ش��ور، سنگ ش��کن دورانی، س��رند، ماسه شور، 

ماسه شور؛
10. سیلوی مادر، فیدر، فک، اسکروبر، سرند، سرند، 
ماسه شور، ماسه شور، سنگ شکن، سرند، ماسه ساز، 

سرند، ماسه شور]11[

4. 7. اسکروبر
این دستگاه ش��وینده ی مخلوط مواد ورودی به سامانه 
می باش��د و جهت جداس��ازی خ��اک از س��نگ ها مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرد ک��ه معم��واًل بعد از فی��در و در 
مراحل ابتدایی خط مس��تقر می گردد و بیشتر در معادن 
کوهس��تانی ک��ه مصالح، خ��اک زیادی دارند اس��تفاده 
می ش��ود تفاوت آن با ماسه ش��ور حجم شس��ت و شو و 

نوع مواد می باشد.

هر کدام از تأسیسات فوق داری انواع مدل ها با ظرفیت 
و تناژ مختلف می باشند به طور مثال سنگ شکن داری 
انواع دورانی کوبش��ی، قائم، افق��ی( مخروطی و فکی 
بوده که هر کدام کاربردی خاص و با توجه به منطقه ی 
قرار گرفتن معدن، نوع و اندازه ی سنگ های ورودی و 

خروجی مورد نظر تعیین می گردد.]3[ ، ]11[

5. سامانه ی توزین
ب��رای آن که بفهمیم چه مقدار مصال��ح یا مواد اولیه در 
سامانه جاری است از یک سامانه ی بسیار جدید توزین 
اس��تفاده می نماییم، س��ازوکار به این صورت است که 
تعدادی حسگر وزن4 را در ناحیه ای از نوار نقاله ی مادر 
)ن��وار نقاله ای که مواد اولیه جهت تولید ش��ن و ماس��ه 
را که عملیاتی روی آن ها انجام نش��ده اس��ت را به کل 
ــیر واقع  تأسیس��ات منتق��ل می کن��د و در ابتدای مس

4. Load Cell

شکل10. ماسه شور پاکتی

شکل11. ماسه شور حلزونی

شکل12. اسکروبر یا مخلوط شور

ــت( به اندازه ی 1 متر نصب می کنی��م و ابتدا بدون  اس
بار س��امانه را روش��ن کرده و مقدار وزنی که نمایش��گر 
نشان می دهد ثبت می نماییم. سپس دریچه ی دستگاه 
فیدر را به اندازه ای مش��خص باز ک��رده و عدد نمایش 
داده ش��ده را از مق��دار قبلی کم نم��وده و مقدار مصالح 
روی نوار به دست می آید با چند عملیات ساده می توان 
ب��ار و مصالح ورودی در س��امانه را ب��ا ضریب اطمینان 

مناسبی تخمین زد.
برای این که عدد به دس��ت آمده ب��ه واقعیت نزدیک تر 
باش��د چندی��ن دفع��ه نمون��ه ی آم��اری را وزن کرده و 
میانگی��ن گرفت��ه می ش��ود تا خط��ا به حداق��ل کاهش 
یاب��د. با اس��تقرار ای��ن س��امانه ی توزین مق��دار دقیق 
تولید را می توان به دس��ت آورد؛ ب��ه این صورت که بر 
روی نواره��ای نقال��ه خروجی محص��ول تولیدی یک 
مجموعه لودس��ل قرار می گیرد و داده ها را به نمایشگر 
خ��ود منتقل می نماید و اطالع��ات را به مدیر مجموعه 
ارس��ال می کند تا وی بداند که چ��ه مقدار از هر کدام از 
محصوالت تولید ش��ده است. همچنین سامانه ی فیدر 
ب��ه یک جک )هیدرولیکی یا پنوماتیکی( مجهز اس��ت 
که از اتاق فرمان دس��تور می گیرد تا دریچه را به میزان 
مشخصی باز نماید که به سطح تولید مطلوب برسیم و 
ب��ا کم ترین میزان مصرف انرژی ب��ه باالترین ظرفیت 

کاری دستگاه برسیم.]4[ 
س��امانه ی توزین نوار متش��کل از 4 عدد حس��گر وزن 
کشش��ی ی��ا فش��اری، س��یم های راب��ط ب��ه کامپایلر، 
نمایش��گر گاما، انکودر یا سرعت سنج نوار، جک های 

هیدرولیکی یا پنوماتیکی، دینام و گیربکس است .

شکل 13. عملکرد و روابط بین دستگاه ها با تولیدات
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سایز mmمحصولردیف

55+بیس1

45+قلوه سنگ2

45-0مخلوط3

6-0ماسه ی طبیعی4

6-0ماسه ی طبیعی شسته5

6-0ماسه ی شکسته6

12-6شن نخودی7

25-12شن بادامی8

25-6شکسته ی بتون شسته9

1ماسه ی بادی10

7.انواع محصوالت
انواع محصوالت نهایی معدن در جدول 1 آمده است :

قیمت فروش بار به طور میانگین در سراسر کشور بین 
2800 ت��ا 6000 تومان به ازای هر تن بوده و همچنین 
تف��اوت قیمت محص��والت را عالوه ب��ر عملیات های 
مختلف روی آن ها هزینه ه��ای حمل و نقل نگهداری 
یا کمبود م��واد در منطقه تعیین می نماید. به طور مثال 
عملیات تولید ماس��ه ی شکسته دوبار شور که از معدنی 

رودخان های تولید شده باشد عبارت است از:
 ورود بار از فیدر به سنگ شکن مخروطی، حمل با نوار 
به س��رند دانه بن��دی، خروج ب��ار از پایین ترین طبقه ی 
س��رند به ماسه شور حلزونی، شستشوی اولیه، ورود به 
ماسه شور پاکتی و شستشو در آن، حمل ماده ی نهایی 
با نوارنقال��ه جهت بارگیری حمل و نق��ل در هر مرحله 
ارزش افزوده ای به محصول اضافه می گردد و از طرفی 
قیمت محصول باال رفته و از س��ویی دیگر کیفیت باال 
می رود .در مثال فوق ماس��ه دوبار شس��ته درصد خاک 
پایین��ی دارد و با س��یمان بهتر آمیخته ش��ده در نتیجه 
مالت باکیفیت و چسبندگی باالتری تولید می نماید که 
در مقابل تنش های فش��اری مقاوم��ت باالتری خواهد 

داشت.

8.مدل سازی انتخاب ماشین آالت در هر 
بسته ی اتوماسیون

پارامترها و متغیرهای تصمیم گیری:

xijk = تعداد ماشین iام از نوع jام در بسته ی kام

در  jام  ن��وع  از  iام  ماش��ین  خری��د  هزین��ه ی   =  cijk 

بسته ی kام
aijk = ضریب راندمان ماش��ین iام از نوع jام در محیط 

کار در بسته ی kام
Lk = حداقل دستگاه های مورد نیاز در بسته ی kام

جدول1. محصوالت معادن شن و ماسه

Uk  = حداکثر دستگاه های مورد نیاز در بسته ی kام

Dk = میزان تقاضا در بسته ی kام

Min  Z= ∑m
i =1∑

n
j =1CijkXijk

s.t
i= 1,2,…,m
j = 1,2,…,n

k = 1,2,…,K
 0≥ αijk≥  1

محدودیت حداقل تعداد دستگاه

∑
ni
j  =Xijk1 ≥ Lk

محدودیت هماهنگی بین تقاضا و ظرفیت دستگاها
 

∑
m
j  =1∑

n
i  =1 aijk ·a ijk·X ijk  ≥ Dk                 

X ijk ≥ 0   , ∀ all   i,j,k   ,   Integer 

تعریف ماشین آالت صنعتی و همچنین بخش نمونه ای 
از اطالعات عددی آنان، در جدول 2 ارایه شده است.

قابل ذکر اس��ت ک��ه براس��اس نوع محص��ول تولیدی 
وجود تعدادی از تجهیزات الزامی می باش��د، براس��اس 
نظر کارشناس��ان طراح��ی تولید تجهی��زات معدن این 
اطالع��ات ب��ه ص��ورت مناس��بی کس��ب و طبقه بندی 
می گردد. بخش��ی از این اطالعات توسط مجموعه ای 
از اع��داد باین��ری )0 و 1 ( در ج��دول 3 ارای��ه ش��ده 
اس��ت، نماد )1 ( بیانگر اس��تفاده از ماش��ین مورد نظر

 در بس��ته ی انتخاب��ی ب��رای تولید محص��ول مربوطه 
خواه��د بود و نماد )0 ( بیانگر عدم اس��تفاده از ماش��ین 

مربوطه است. ]4[ ، ]5[

9. عوامل مؤثر در راندمان ماشین آالت
قابل ذکر است جهت تعیین میزان αijk باید مالحظات 
گوناگونی مد نظر تحلیلگر س��امانه قرار گیرد که بخاطر 
فش��ردگی مقاله به ط��ور اختصار به ارای��ه ی پاره ای از 
م��وارد مربوط��ه در ذیل پرداخته می ش��ود. ب��ا توجه به 
احتمال��ی ب��ودن خرابی بای��د تمام پارامتره��ا را در نظر 

بگیریم و به چند دسته تقسیم کنیم:
1. خرابی بدنه؛ 

2. خرابی سامانه ی گردان؛
3.  خرابی تأسیسات الکتریکی.

خرابی بدنه : خود به چند قسمت است در کوبیت:
س��اییدگی بغل بنده��ا )ورق های فل��زی محافظ بدنه( 
و س��اییدگی خوردگ��ی چکشهای ثاب��ت و متحرک یا 
شکس��تگی آن ها، پارگی و از بین رفتن ش��وت ورودی 
 و خروجی، خوردگی کاشی ها و سندان ها )چکش های

ثابت (، خوردگی روپوش ها رتور در اثر سایش؛
خرابی س��امانه گرداننده: خرابی و تاب برداشتن شفت، 
خ��ورد ش��دن بلبرین��گ، قفل ک��ردن گردگی��ر پولی و 

یاتاقان؛
س��امانه ی تولی��د نی��رو و متعلق��ات وابس��ته: دین��ام، 

سامانه های هیدرولیک ]7[

9. 1.  رفع خرابی و عقب انداختن دوره ی 
زمانی تعمیرات

با توجه به س��ختی مصال��ح ورودی و وج��ود ترکیباتی 
با م��وادی س��خت همچ��ون س��یلیس به م��رور زمان 
تم��ام قس��مت هایی که در تم��اس با بار ورودی اس��ت 
ب��ه ویژه قس��مت هایی که در فرآیند کوب��ش در تماس 
Man- )سس��تقیم است دچار س��اییدگی می شود: منتل 
tel( هیدروکن، ش��انه ی فک یا چکش متحرک )با نام
PICI  از جنس چدن ( و س��ندان ها )چکش های ثابت 
چدنی( در ساخت. کوبیت اگر از قطعات با فوالد آلیاژی 
یا کرومیزه اس��تفاده گردد می ت��وان خوردگی را کاهش 
داد. روش دوم ب��رای ای��ن کار اس��تفاده از ورق هایی با 
ضخامت بیش تر برای بدنه است چون هیچ گونه راهی 
برای جداس��ازی سیلیس از مصالح ورودی نیست و جز 
ترکیبات مواد می باش��د و از آن جایی ک��ه از فوالد بدنه 

سخت تر است به مرور آن را ساییده و از بین می برد.

9. 2. روانکاری
با عملیات روانکاری س��امانه ی گردان توس��ط گریس، 
روغن، واس��کازین و غیره به صورت دوره ای متناسب 
ب��ا کارکرد تأسیس��ات می ت��وان از س��امانه های گردان 
یاتاق��ان،  برینگ ه��ا،  قبی��ل  از  متح��رک  اج��زای  و 

چرخدنده ها و شافت حفاظت کرد. 
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قیمت)میلیون 
تومان( 

حداکثر 
Uتعداد

حداقل 
Lتعداد

پارامترماشین)تناژ80(

X1فیدر631

X2سرند1051

X3نوارنقاله4122

X4سنگ شکن کوبیت2020

X5ماسه شور940

X6شبکه و سیلو310

X7اسکروبر2010

نوع محصول
ماشین

پارامتر

ماسه 6-0شن بادامی

شستهطبیعیخشنشستهطبیعی

111112X1
111114X2
010012X3
100111X4
110103X5
000111X6
011012X7

جدول2. داده های مدل سازی تأسیسات

جدول3. باینری تولید

10. چیدمان  تأسیسات
تأسیس��ات  اتوماس��یون  ایج��اد  قس��مت  مهم تری��ن 
معادن نصب درس��ت تأسیس��ات در جای خود است به 
طوری که سامانه به بهترین حالت خود حرکت کند و از 
محدودیت زمین اس��تقرار بیش ترین استفاده را نماییم 
تا با سرمایه ی اولیه ی کمتر بتوانیم بیش ترین راندمان 
کاری را از خروجی بگیریم. برای مثل با تعداد نوار نقاله 
کمتری کار را انج��ام دهیم چون کاهش تعداد نوارها و 
کاهش طول آن ها خود یک مزیت است که هزینه های 
تعمی��رات و نگهداری را کاهش می دهد و در حالتی که 
محدودیت مکان نصب داشته باشیم بیش تر خودنمایی 
می کند و ما را ملزم به اس��تفاده از اصول چیدمان بهینه 

می کند. ]8[ و ]9[
محدودیت های دیگر نصب تأسیس��ات، جهت ش��یب 
زمین و قس��مت هایی که عملیات تس��طیح روی آن ها 
ص��ورت نگرفت��ه اس��ت. در زمین های ناهم��وار جهت 
اج��رای فنداس��یون م��واردی همچ��ون جه��ت وزش 
ب��اد، مح��ل قرار گرفت��ن ج��اده ی حمل بار به س��مت 
باس��کول ها، محل چاه یا استخر آب که هر کدام باعث 
کم شدن راندمان کاری تأسیسات می گردند محدودیت 

محسوب می شوند.

باید این نکته را نیز در نظر گرفت که زاویه ی بیشینه ی 
نوارهای نقاله نباید بیش از 45 درجه و طول حداکثری 
بیش از 40 متر باش��د. س��رعت نوار نقاله در حدود یک 
مت��ر در ثانیه اس��ت و معمواًل دارای ع��رض 60، 80 یا 
100 سانتیمتری و حداکثر ارتفاع رمپ 8 متر و ظرفیت 

سیلو ی مادر 40 تن می باشد.

11. نیروی کاری
با توجه به گس��تردگی س��امانه و افراد درون سازمان و 
عمر تأسیس��ات باید تعدادی اپراتور در س��امانه حضور 
داش��ته باشند تا اتوماس��یون را هدایت کنند، در جدول 
4 بخش��ی از اطالع��ات مربوط به نیروی انس��انی ارایه 

شده است.]10[
مثال : در بسته ی پیشنهادی شماره 3:

با محاسبه ی قیمت و فروش روزانه
متش��کل  از فیدر 100، کوبیت 100، سرند6×5/1 سه 
طبق��ه، 6 نوار نقاله 14متری با عرض 60 س��انتیمتر و 

سیلوی هوایی: 
ماهان��ه  ری��ال،   34680000 تولی��د  روز  کل  جم��ع: 

1036800000 ریال

12. طراحی سامانه ی خبره
براس��اس اص��ول و  قوانین حاکم بر س��امانه های خبره 
مناس��بی  اج��زای  ابت��دا  در   ،]15[  ]12[  ،]13[  ،]14]
جه��ت طراحی پای��گاه دان��ش، موتور اس��تنتاج، رابط 
کاربر و منطبق با ش��رایط حاکم در طراحی اتوماس��یون 
معادن طراحی ش��د. توسط سامانه ی خبره ی مورد نظر 
بای��د تصمیم گیری هایی که در ش��رایط کنون��ی، تمامًا 
براس��اس نظر کارشناس��ان تجهیزات معدن، و تجارت 
و شناخت آنان انجام می گردد توسط فرآیند مدل سازی 
ریاضی توس��عه و تکمیل شود. این تلفیق، کار جدیدی 
در حوزه ی اتوماس��یون معادن می باش��د. در شکل 16 
چهارچوب کلی س��امانه خبره مدل سازی ریاضی ارایه 
ش��ده اس��ت و در شکل 17 به صورت گس��ترده تری به 
بی��ان بخش های عم��ده و وظایف آنان پرداخته ش��ده 

است.

13. جمع بندی و نتیجه گیری
تلفی��ق اطالع��ات فنی، نظ��رات کارشناس��ی و اصول 
حاکم بر فرآیندهای صنعتی و انجام تصمیم گیری های 
مناس��ب، اقدام��ی پیچی��ده و علم��ی اس��ت. یک��ی از 
ابزاره��ای بس��یار مؤثر و کارآ در این حوزه، اس��تفاده از 
فرآین��د مدل س��ازی ریاضی می باش��د. از ط��رف دیگر 
مدل س��ازان و تحلیل گ��ران در طراح��ی و مدل س��ازی 
ریاضی ب��ا محدودیت ه��ای گوناگونی مواجه هس��تند. 
را  و ع��ددی  تنه��ا اطالع��ات کم��ی  آن ه��ا معم��واًل 

شکل14. نمونه ی چیدمان خطی تأسیسات و محدودیت نوارها
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حداکثرحداقلنیروی انسانی

بررسی کلی و دقیق و سرویس 
تأسیسات به صورت روزانه، استارت 

سامانه، چک و کنترل

13

14راننده ی کامیون
13راننده لودر

02اپراتور باسکول
01کنترل کننده ی جریان

01مسؤول نگهداری و تعمیرات 

جدول4. نیروی انسانی و وظیفه ی کاری

جدول5. درآمد و فروش محصوالت عمده

بار فروشدر آمد
خروجی

 12
ساعت در روز 
)بر حسب تن(

نوع شن

شکسته12005%20240

نخودی10082,8%30360

بادامی9002,5%30360

ماسه ی3603%10120
بادی

00%100 over
size

جمع3468-1980

می توانن��د در مدل اعمال نمایند. از ط��رف دیگر تنوع 
انواع مدل های منطبق با ش��رایط کاری و س��پس وارد 
نمودن کلی��ه ی داده ها و اطالعات، بر گس��تردگی کار 
می افزاید. بدین منظور استفاده از سامانه های هوشمند 
و خب��ره می تواند گاهی بس��یار اثربخش جهت خودکار 
نم��ودن فرآین��د مدل س��ازی ریاض��ی با ی��ک نگرش 
صنعت��ی و کارب��ردی باش��د. این تحقیق نش��ان داد که 
با تلفیق اصول حاکم س��امانه های ه��وش مصنوعی و 
خبره، فرآیند مدل س��ازی ریاضی و در حوزه ی طراحی 
و تدوی��ن انتخاب ماش��ین آالت و اتوماس��یون معادن، 
می توان گامی بس��یار اثربخش در این حوزه برداش��ت 
ت��ا با برقراری تعامل بین ش��اخه های عل��وم و صنعت، 
ضمن افزایش صحت و دقت تصمیم گیری فرآیندهای 

تولید را اقتصادی تر و رقابتی تر نمود.
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شکل 16. س��امانه ی خبره ی مدل سازی ریاضی 

)سطح صفر(

رابط کاربر
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