
Katı Parçacık Akış Problemlerinde ve Ekipman Tasarımında Tesislere Özel Optimizasyonlar 
 
Günümüzde önemi gün geçtikçe artan ve kullanımı da yaygınlaşan konulardan birisi yığın halindeki malzemelerin taşınmasıdır. 
Madencilik sektöründe, yer altı veya yer üstü maden ocaklarından çıkarılan cevherler, çıkartıldıkları andan itibaren yığın halde 
taşınmaktadırlar ve son ürün haline gelene kadar birçok farklı süreçten geçmektedirler. Katı malzeme akış süreçleri boyunca 
cevherin taşıma, öğütme, kırma vb. işlemlerinden geçerken temas halinde bulunduğu ekipmanlar ile etkileşimlerini analiz 
etmek, söz konusu ekipmanların tasarımından çalışma verimliliğine kadar tüm durumlar için optimum yaklaşımlarda 
bulunmayı mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda Cundall & Strack1 tarafından geliştirilen “Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM)”, 
parçacık düzeyinde, gerek parçacıklar arası gerek ise parçacık ve sınır yüzeyleri arasındaki etkileşimleri ele alan bir çözüm 
ortaya koymaktadır. 

 
Çolakoğlu Makina tarafından Rocky DEM yazılımı kullanılarak yapılan katı parçacık akış simülasyonları ile: 

• Cevher aktarım oluklarındaki aşınma plakalarına ait aşınmalar incelemekte ve bu plakalar için ömür tayini 
yapılmaktadır. Ayrıca oluklardaki tıkanma, darboğaz oluşumu vb. problemlerin önüne geçebilmek için optimum 
şartlar belirlenmekte olup maksimum üretim verimliliği için çözümler sunulmaktadır. 
 

• Taşıma süreçleri boyunca konveyörler üzerindeki yığın malzeme akışının hangi konveyör hızlarında nasıl davranış 
göstereceği, yükleme ve boşaltma esnalarında ne tür sorunlarla karşılaşılabileceği belirlenerek bunlardan 
kaçınılması sağlanmaktadır. 
 
 

• Elekler ve ayrıştırıcı ekipmanlarda yığın malzeme akışı incelenerek titreşimin gerçekleştirildiği frekans değerlerinde 
elek altı ve elek üstü kütlesel dağılımların incelenmesi, aşınan bölgelerin belirlenmesi ve parçacık dağılımının 
verimliliğinin arttırılması sağlanmaktadır. 
 

• Parçacıkların kırılmaya maruz kaldığı ekipmanlarda meydana gelen parçacık kırılmaları ele alınarak, ufalama 
sürecindeki verimlilik, boyut küçültme işlemi için gerekli olan enerji, kırıcı ekipman üzerindeki aşınmalar vb. hususlar 
üzerinde analizler yapılıp optimum şartlara ulaşılması sağlanmaktadır. 
 
 

• Maden ocaklarında öğütücü ekipman olarak yer alan değirmenlerin tasarımları, değirmen astarlarının aşınma 
süreleri, öğütme işlemi için gerekli olan enerji ve değirmen dönme hızı gibi durumlar, parçacıkların yığın haldeki 
hareketinin kalibre edilmesi yardımıyla yüksek verimlilik için ideal çalışma koşullarına ulaşılması sağlanmaktadır. 



 
 

Katı yığın halinde hareket eden cevherlerin, cevher tipine göre akış hareketleri ve yüzey tepkileri değişmektedir. Bununla 
birlikte, aynı türden ve aynı element içeriğine sahip olsalar bile, her maden ocağından çıkarılan cevher jeolojik etkenler, fiziksel 
ve kimyasal özellikler vb. çeşitli faktörlerden ötürü çeşitlilik göstermektedirler. Bu sebepten ötürü her maden ocağında 
kullanılan ekipmanlar, malzeme akış süreci boyunca tesise özel cevherler ile etkileşimde bulunmaları sebebiyle tasarımsal 
olarak farklılık göstermektedir. 

 
 

Yukarıda belirtilen çeşitlilikler sebebiyle tesis içerisinde kullanılacak ekipmanlar, etkileşimde bulunacakları cevhere göre 
dizayn edilmelidirler. Bu hususta DEM simülasyonları kullanılarak, cevher için yapılacak olan çeşitli laboratuvar deneylerinin 
ardından parçacıkların yüzeyler ile etkileşim parametrelerinin elde edilmesiyle ve bu parçacık düzeyindeki parametrelerin 
kalibre edilmesiyle birlikte sistem ekipmanlarının optimize edilmesi sağlanmaktadır. Bu deneyler arasından eğik düzlem 
deneyi2, geri sıçrama katsayısı3 ve parçacıklar arası etkileşimin kalibrasyonu için gerçekleştirilen yığın açısı deneyi4 temel 
kalibrasyon deneyleri olarak yer almaktadırlar. Bununla birlikte cevherlerin ekipmanlar ile teması sonucu meydana gelen 
kırılmalar ve aşınmalar da DEM simülasyonları içerisinde tanımlanmaktadır. Ekipman yüzeylerinin aşınma davranışı, “Archard 
Aşınma Yasası” esas alınarak ele alınmaktadır5. Gerçekleştirilen deneyler sonucu gerçek ölçekli bir katsayı yardımıyla, uzun 
simülasyon sürelerine gerek kalmadan ekipmanların aşınma miktarları ve buna bağlı olarak ekipman ömürleri 
belirlenmektedir. Cevherlerin darbe etkisi altında kırılma davranışı ise ağırlık düşürme testi yardımıyla elde edilen cevher 
sertlik değeri esas alınarak deneyler yardımıyla belirlenmektedir ve simülasyonlara dahil edilmektedir6. 
 

 



 
Cevherle ilgili yapılan tüm bu kalibrasyonların ardından Çolakoğlu Makina olarak maden ocağı tesislerine özel, parçacıklarla 
etkileşimde bulunan tüm maden ekipmanlarının çalışma koşullarına göre sistem ve tasarım optimizasyonları 
gerçekleştirilmektedir. Ekipman bakım süreleri üzerinde öngörüde bulunarak ne zaman yedek parça temini gerçekleştirilmesi 
gerektiği konusunda destek verilmekte, iş akış sürecinin tamamen durmasının önüne geçerek bakım masrafları düşürülmekte 
ve böylece üretim verimliliğini arttırmak için çözümler sunulmaktadır. 
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