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 چکیده:

 اگر .دارد شده تمام های هزینه کاهش و تولید افزایش در مهمی نقش روباز معادن استخراج سیستم وری بهره افزایش

 سیستم انتخاب آن اول کنیم، مرحله تقسیم مرحله دو به را معادن استخراج سیستم وری بهره بهبود برای تالش

 صورت سیستم عملیات زمان در که تجهیزات است از استفاده صحیح مدیریت و ریزی برنامه دوم مرحله و استخراج

 تجهیزات پایین وری بهره از نشان نتایج گرفت. گهر صورت گل معدن کامیون/شاول سیستم روی بر ای مطالعه. گیرد می

 میزان از آالت ماشین بیکاری های زمان مدت همچنین و استفاده مفید مکانیکی، دسترسی. دارند استفاده مورد

 .دارند فاصله استاندارد

 مورد معادن روباز در ای پیوسته استخراج های سیستم است، گسسته نوع از که کامیون/شاول سیستم بر عالوه 

 داخل های شکن به سنگ توان می ها سیستم این جمله از .است تر آسان ها آن در وری بهره مدیریت که اند استفاده

 طراحی جداگانه بطور گهر گل روباره معدن و پیت داخل بخش دو برای پیت داخل شکن سنگ سیستم  کرد. اشاره پیت

 نوارنقاله توسط خردایش، به نیاز بدون که است ای گهر بگونه گل معدن روباره بخش خاک و سنگ ابعاد که آنجا از  شد.

 با فعلی کامیون/شاول سیستم اقتصادی مقایسه شد.  حذف این بخش طراحی از شکن سنگ باشند، می حمل قابل

 ساله  6 طرحی در فعلی خالص ارزش محاسبه از استفاده با پیت، داخل و بخش روباره دو در شده طراحی های سیستم

  .گرفت صورت

 ضروری را های دیسپچینگ سیستم از استفاده کامیون،/شاول استخراج سیستم در ها کامیون از بزرگی ناوگان وجود

 این فاقد معادن تولید بر سیستم دیسپچینگ نصب تأثیر مطالعه منظور به مناسب حل راه یک سازی شبیه. سازد می

 و طراحی اکسل افزار نرم تحت ماکرو یک افزاری بصورت نرم VBA نویسی برنامه زبان از استفاده با  .است سیستم

 مقایسه و تولید بر بارگیری زمان و مکان پارامترهای محاسبه تأثیر برای مختلف سناریو 15 تعداد  شد. نویسی برنامه

 .شد طراحی شرایط مختلف در تخصیص قوانین از حاصل نتایج

 آهن سنگ در بخش پیت داخل شکن سنگ سیستم از استفاده صورت در که است مطلب این گویای محاسبات نتایج

 صورت در گیرد. همچنین صورت می اقتصادی جویی صرفه دالر میلیون 7 تا 3 گهر، گل یک شماره معدن باطله و

 می صورت جویی صرفه دالر میلیون 37 تا 31 روباره، بخش برای پیشنهادی شکن سنگ بدون سیستم از استفاده

 سیستم از استفاده صورت در تولید درصدی11 افزایش گهر، گل معدن کاری های شیفت سازی شبیه نتیجه  د.گیر

 .دهد می نشان را دیسپچینگ

 

 



 

Design and optimization of hauling system in Golgohar iron ore mine 

 
Abstract 
 

Increasing productivity of machines used in production systems of open-pit mines has an important 

role on production and costs. There are different systems used in open-pit mines. Some of them 

are continuous like fully mobile in-pit crushing and conveying system and some are intermittent 

like conventional shovel/truck system. Waiting times of shovel and trucks is a disadvantage of this 

conventional system which reduces the productivity. It is needed that such waiting times be 

reduced to an optimum level which is possible just by applying a dispatching system. A study is 

made on shovel/truck system of Golgohar open-pit mine. Results showed that waiting times in 

Golgohar mine are more than standard level. It is needed that current production system be 

replaced by an optimum system with higher productivity or be optimized by applying a dispatching 

system. As dispatching systems are expensive to buy, the effect of it on production of mines should 

be known to find if it is economical. Simulating is the only way to estimate the effect of dispatching 

system on operation of truck fleet. In this study an Excel macro was made by using VBA 

programming language to simulate shovel/truck system. Two dispatching rules were used: 

minimizing truck cycle time and minimizing shovel waiting time. Fifteen scenarios were designed 

to study the effect of different parameters like position of working faces, number of faces and 

trucks and etc. on production. Results of simulations showed that the production will be 10% 

higher if dispatching system be applied in Golgohar mine. Considering high operating costs of 

trucks in comparison with belt conveyors and high depreciation of truck fleet in Golgohar mine, 

economical study was made on changing current production system to an in-pit crushing and 

conveying system. As over-burden in Golgohar mine can be hauled by conveyor without crushing, 

a proposed system was designed for hauling these materials. Economical comparison in a 6 year 

plan indicated that about 3 to 7 million dollars can be saved if shovel/truck system be replaced by 

in-pit crushing and conveying system. Also using the proposed system for over burden removal 

will save 30 to 37 million dollars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


