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چكیده
جستجوی ترکیب مدار فلوتاسیون بهینه برای دستیابي به اهداف متالورژيكي مطلوب انجام ميشود .در مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشويي پارامترهای
متالورژيكي مانند راندمان و محتوای خاکستر محصول اهداف مورد نظر برای رسیدن به ترکیب مدار بهینه ميباشند .برای محاسبه پارامترهای
متالورژيكي هر ترکیب ممكن از مدار فلوتاسیون نیاز به مدلسازی است .با توجه به اهداف عملیات ،بعضي از پارامترهای متالورژيكي نسبت به ديگر
پارامترها مهمتر هستند .برای اجرايي کردن اين امر ،با بهکارگیری روش مجموع وزندار و نسبت دادن وزن بیشتر به پارامتر مهمتر ،ترکیب مدار
بهینهای يافت ميشود که نتیجه آن دستیابي به محصولي با مشخصات مورد نظر است .در کارخانه زغالشويي زرند برای محاسبه پارامترهای
متالورژيكي هر ترکیب مدار از مدل سینتیک مرتبه اول استفاده شد .چون با تغییر اندازه ذرات زغالسنگ ،نرخ شناوری آنها نیز تغییر ميکند اين
شاخص به عنوان مبنايي برای تفكیک خوراک به گونههای مختلف در نظر گرفته شد .مقايسه نتايج با مقادير اندازه گیری شده نشان داد که خطای
متوسط پیش بیني راندمان و محتوی خاکستر کنسانتره توسط مدل به ترتیب  ± 1/6و  ± 0/53درصد ميباشد .با بهکارگیری روش مجموع وزندار ،همه
ترکیب وزنهای ممكن نسبت داده شده به پارامترهای متالورژيكي ،ارزيابي شد .از میان سه ترکیب مدار فلوتاسیون پیشنهادی ،ترکیبي که با اختصاص
دادن وزنهای  0/3و  0/4به ترتیب به شاخص محتوای خاکستر و راندمان بهدست آمد ،به دلیل امكانپذير بودن در کارخانه به اجرا گداشته شد که
نتیجه آن دستیابي به محصولي با کیفیت قابل قبول (محتوی خاکستر کنسانتره کمتر از  44درصد) به همراه افزايش راندمان از  35/2درصد در مدار
اولیه به  23/8درصد بود.
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که در آن fi ،ميزان شایستگی براي هدف  iام و  wiوزن مربوط به
هدف  iام است .بهطور معمول این وزنها ثابت هستند در این
روش ،اغلب از وزنهاي نرمال شده (مجموع تمام وزنها برابر با
یک است) استفاده میشود و در هر اجرا یک جواب بهدست
میآید ].[7 ،3
بهينهسازي ترکيب مدار فلوتاسيون به منظور رسيدن با هدف
دستيابی به پارامترهاي متالورژیکی مناسب (عيار محصول،
راندمان و دیگر موارد) انجام میشود .براي محاسبهي کارآیی
متالورژیکی مدار باید مقادیر تمام جریانها به همراه محتوي
خاکستر آنها مشخص باشد .به اجرا گذاشتن هر ترکيب مدار
براي دستيابی به مقدار بازیابی و عيار محصول امري غير ممکن
است اما با انجام مدلسازي مناسب میتوان مقادیر پارامترهاي
متالورژیکی هر ترکيب از مدار فلوتاسيون را تخمين زد ] 11 ،7و
.[11

 -4مقدمه
بهينهسازي ترکيب مدار فلوتاسيون براي دستيابی به محصولی با
کيفيت و کميت مطلوب از دیر باز بسيار مورد توجه بوده است
] .[1،2طراحی و بهينهسازي مدارهاي فلوتاسيون با انجام
آزمایشها در مقياس آزمایشگاهی و نيمه صنعتی و یا با روشهاي
ریاضی کالسيک ] [5-3به علت هزینهبر بودن و زمانبر بودن
کارایی الزم را ندارند .با پيشرفت روشهاي بهينهسازي محاسباتی
کارا مانند الگوریتم وراثتی ] [3میتوان در حداقل زمان ،تمامی
ترکيب مدارهاي ممکن فلوتاسيون را با صرف کمترین هزینه،
بررسی کرد و از ميان آنها چيدمان بهينه مدار فلوتاسيون را
برگزید ] Cisternas .[7، 8و همکاران ] [8از الگوریتم ژنتيک براي
طراحی مدار فلوتاسيون بهينه استفاده کردند .در این تحقيق
تمامی توابع هدف ممکن در طراحی مدار فلوتاسيون ،بهطور
انفرادي در اجراهاي جداگانه ارزیابی شد .توابع هدف مختلف به
منظور بررسی تأثير آنها بر ساختار بهينه مدار فلوتاسيون،
طراحی تجهيزات و شرایط عملياتی ساخته شد .نتایج بهينهسازي
نشان داد که تأثير بر ترکيب مدار فلوتاسيون نسبت به شرایط
عملياتی در توابع هدف مختلف بارزتر است و از ميان توابع هدف
مورد بررسی ،تابع حداکثر سود یا براي سادهتر کردن تابع ارزش
خالص معياري براي طراحی ترکيب مدار بهينه در نظر گرفته شد
].[8

در این تحقيق ،بهمنظور یافتن ترکيب بهينه مدار فلوتاسيون
کارخانه زغالشویی زرند با استفاده از الگوریتم وراثتی ،روش
مجموع وزندار بهکار گرفته شد و تأثير وزندار کردن دو هدف
محتواي خاکستر محصول ( 11/8درصد) و مقدار بيشينه راندمان
بر جوابهاي ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهشهاي انجام شده این گروه در خصوص الگوریتم
وراثتی با روش بهينه  Paretoو کاربرد آن در بهينهسازي
چندهدفه ترکيب مدار فلوتاسيون در جاي دیگر آمده است ]-12
 .[11در پژوهش حاضر ،مزیت استفاده از روش مجموع وزندار در
بهينهسازي به همراه ارائه کامل نتایج کاربردي آن براي مطالعه
موردي بهينه سازي ترکيب مدار فلوتاسيون کارخانه زرند آمده
است .در این مقاله سعی بر آن است تا با ارائه این نتایج
خوانندگان بتوانند از نحوه استفاده از روش مجموع وزندار در
بهينه سازي ترکيب مدار فلوتاسيون مطلع شوند .به علت اهميت
مدلسازي و ضرورت انجام آن ،نحوه بکارگيري مدلسازي
سينتيک مرتبه اول مدار فلوتاسيون براي محاسبه پارامترهاي
متالورژیکی نيز بررسی شده است.

اما بهينهسازي بيشتر مسائلی که امروزه با آن روبرو هستيم براي
برآورده کردن چند هدف بهطور همزمان انجام میشود ،از این رو
این مسائل به مسائل چندهدفه معروفند .فضاي جستجوي در این
نوع مسائل بسيار پيچيده است ] .[9،3یکی از روشهاي متداول
در حل مسائل چندهدفه با استفاده از الگوریتم وراثتی ،روش
مجموع وزندار است که با استفاده از این روش ،مسائل
بهينهسازي چندهدفه با ایجاد یک تابع از اهداف مورد نظر ،به یک
مسئله بهينهسازي تکهدفه تبدیل میشود .در این روش به هر
هدف ،وزنی نسبت داده میشود .در صورتی که از ميان اهداف
مورد نظر ،اهميت هدفی بيشتر از سایر آنها باشد با تخصيص
مقدار وزن بيشتر به آن هدف ،میتوان به جواب بهينهاي رسيد
که در ميان دیگر جواب هاي ممکن به هدف ارجح ،نزدیکتر
است .با جمع هدفهاي وزندار شده تابع برازندگی (شایستگی)
ساخته میشود و در بهينهسازي با الگوریتم وراثتی مبنایی براي
مقایسه جوابها ( )yمیشود.

 -6روش تحقیق
 -4-6مدلسازی مدار فلوتاسیون

براي مدلسازي فلوتاسيون از مدل سينتيکی مرتبه اول با ثابت
نرخ توزیع شده استفاده شد .از آنجایی که پارامترهاي مدل
سينتيکی در صنعت قابل اندازهگيري میباشند ،با شبيهسازي

()1
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در مدلسازي ،هر ترکيب از مدار فلوتاسيون با تعيين متغيرهاي
ساختاري مشخص میشود .به مجموعه اي از مقادیر ( fi0سهم
سلول iام از خوراک ورودي)( cij ،کسري از کنسانتره سلول jام
که وارد سلول iام میشود) و ( tijکسري از باطله سلول jام که
وارد سلول iام میشود) پارامترهاي ساختاري گفته میشود.
مقادیر پارامترهاي ساختاري بين صفر و یک است].[21 ،7

سينتيکی مدار فلوتاسيون میتوان ساختار (نحوه ارتباط جریآنها)
مناسب فلوتاسيون را پيدا کرد] .[18 -15مهمترین پارامترها در
مدلسازي سينتيکی هر ترکيب از مدار فلوتاسيون ،تعداد و
مشخصات گونههاي خوراک ،الگوي اختالط در ردیفهاي
فلوتاسيون و تعيين پارامترهاي ساختاري است.
مدار فلوتاسيون اوليه کارخانه زغالشویی زرند در شکل ( )1نشان
داده شده است .این مدار شامل دو مرحله پرعيارکنی اوليه و
پرعيارکنی ثانویه است .پرعيارکنی اوليه داراي دو واحد سه سلولی
است که توسط دریچهاي به هم متصل هستند و کل خوراک
ورودي به سه سلولی اول وارد میشود .از طریق این دریچه ،باطله
سه سلولی اول به سه سلولی دوم وارد میشود .کنسانتره
پرعيارکنی اوليه به پرعيارکنی ثانویه با چهار سلول وارد شده و
کنسانتره پرعيارکنی ثانویه ،کنسانتره نهایی مدار را تشکيل
میدهد .باطله پرعيارکنی ثانویه نيز به همراه باطله سه سلولی
دوم پرعيارکنی اوليه به عنوان باطله نهایی از مدار خارج میشود.
شایان ذکر است که کل مدار فلوتاسيون کارخانه زغالشویی زرند
شامل چهار ردیف موازي است ].[19
رمقگير

پرعیارکنی اولیه

در جدول  1مقادیر اندازهگيري شدهي درصد جامد خوراک و
کنسانتره در هر یک از مراحل فلوتاسيون در کارخانه زغالشویی
زرند ارائه شده است.
زمان ماند ذرات در پالپ به الگوي اختالط پالپ بستگی دارد .به
منظور اندازهگيري زمان ماند در سه مرحله پرعيارکنی اوليه،
پرعيارکنی ثانویه و رمقگير ،نمک بهصورت ردیاب بهطور لحظهاي
به ابتداي هر ردیف سلول اضافه شد و غلظت آن در زمآنهاي
مختلف در خروجی سيستم اندازهگيري شد .سپس پارامترهاي
مدل  [21] N-mixerبا استفاده از برازش منحنی بدست آمد.
نتایج در جدول ( )2خالصه شده است .در زمان اندازهگيري
زمآنهاي ماند ،تناژ ورودي به هر ردیف از مدار  12تن بر ساعت
بود (کل خوراک ورودي به مدار فلوتاسيون  18تن بر ساعت)
].[21

خوراک

باطله نهایی

 -6-4-6مراحل مدلسازی مدار فلوتاسیون

پرعيارکنی ثانویه

اگر خوراک ورودي به مدار بر اساس ثابت نرخ فلوتاسيون ) ،(kبه
 Mگونه تقسيم شود و مدار شامل  Nردیف سلول فلوتاسيون
باشد ،موازنه جرم مربوط به گونه  mام ،در سلول ردیف  iام به
صورت رابطه ( )2است.

کنسانتره نهایی
شكل :4مدار فلوتاسیون اولیه کارخانه زغالشويي زرند ][43

-4-4-6پارامترهای الزم برای مدلسازی ترکیب مدار فلوتاسیون

() 2

 :کل خوراک ورودي از گونه  mام به ردیف سلول
که در آن
 :مقدار گونه  mام در خوراک تازه ورودي به ردیف
 iام،
 :کل کنسانتره خروجی از ردیف سلول  jام
سلول  iام،
 :کل باطله خروجی از ردیف سلول  jام
مربوط به گونه  mام،
مربوط به گونه  mام : ،سهم سلول  iام از کنسانتره سلول  jام،
 :سهم سلول  iام از باطله سلول  jام و  :سهم سلول  iاز
خوراک ورودي است.

اساس تقسيم خوراک به گونههاي مختلف ،تفاوت در ثابت
سينتيک فلوتاسيون گونهها است ].[21 ،11
به دليل نوسان زیاد خصوصيات خوراک ورودي به مدار فلوتاسيون
کارخانه زغالشویی زرند ،استفاده از یک شاخص ساده براي
گونهبندي خوراک ضروري بود .به دليل تفاوت در خصوصيات
شناوري ذرات زغالسنگ در دامنههاي ابعادي مختلف ،توزیع
ابعادي ذرات در دامنههاي بزرگتر از  311ميکرون ،بين  311تا
 75ميکرون و کمتر از  75ميکرون بهعنوان مبناي تعيين
گونههاي موجود در خوراک در نظر گرفته شد .به این ترتيب با
انجام یک آناليز سرندي ساده ،سهم هر گونه در خوراک
فلوتاسيون قابل تعيين است.
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]) [T(mاز رابطه  ،3مقدار کنسانتره و باطله خروجی از مدار براي
هر گونه از روابط  7و  8قابل محاسبه است.

جدول  :4مقادير درصد جامد خوراک ورودی و کنسانتره خروجي هر
مرحله از ترکیب مدار اولیه فلوتاسیون ][60

مرحله
سه سلولی اول (پرعيارکنی اوليه)
سه سلولی دوم (رمقگير)
پرعيارکنی ثانویه

درصد جامد
کنسانتره
خوراک
31
9/5
9
3/5
25
9

() 7
() 8

اگر ) W(mجزء جرمی ماده با ارزش در گونه  mام باشد و )F(m

مقدار گونه  mام در خوراک تازه باشد ،مقدار ماده باارزش در
خوراک تازه ورودي به مدار ) (Mfو کنسانتره ) (Mcبه ترتيب از
روابط  9و  11بهدست میآید.

جدول :6مشخصات توزيع زمان ماند و دبي باطله خروجي هر مرحله از

() 9

مدار فلوتاسیون ][60

()11

متغيرهاي زمان ماند
مرحله
سه سلولی اول
سه سلولی دوم
پرعيارکنی ثانویه
*

*τpf
)(min

**τ
)(min

***

z

دبی باطله
()m3/ h

1/1

2/1

2/3

89

1/7

3/1

3

31

2/1

3/5

3/1

15/5

**

 :زمان ماند واکنشگر با جریان پيستونی،
***
مخلوط  :تعداد واکنشگر کامال مخلوط

در نتيجه عيار کنسانتره ) (Gو بازیابی مدار ) (Rبا استفاده از
روابط  11و  12محاسبه میشود.
()11
()12

غنیشدگی با توجه به الگوي اختالط در ردیف سلولهاي
فلوتاسيون ،تعریف میشود .براي مثال اگر ردیف  iام معادل zi
ظرف مخلوط کامل با زمان ماند  τiو یک ظرف پيستونی با زمان
ماند  τpf,iباشد ،ميزان هدرروي گونه  mام با ثابت سينتيک )k(m
از رابطه  13قابل محاسبه است.

 :زمان ماند متوسط واکنشگر کامال

عامل غنیشدگی ) (gimبراي گونه  mام در ردیف سلول  iام به
صورت رابطه ( )3تعریف میشود.

()13

رابطه  3را میتوان به صورت رابطه  11بازنویسی کرد.

() 3

با توجه به اینکه در فرآیند فلوتاسيون برگشت مواد کنسانتره یا
باطله خروجی از هر مرحله به همان مرحله منطقی نيست،
میتوان رابطه  2را به صورت رابطه  1نوشت.

()11

با جایگذاري رابطه  13در رابطه  11خواهيم داشت.
()15

با استفاده از اطالعات اوليه مربوط به خوراک و مشخص کردن
پارامترهاي ساختاري مدار و الگوي اختالط در هر ردیف سلول،
روال مدلسازي مدار فلوتاسيون آغاز میشود .با توجه به رابطه
 15میتوان مشاهده کرد که مقدار غنیشدگی براي هر گونه در
یک ردیف به  τpf,i ،τiو  ziبستگی دارد و با مشخص شدن این
عوامل ،مقدار  giبراي همه گونهها قابل محاسبه است .با در نظر
گرفتن متغيرهاي ساختاري و مقادیر  ،giمقادیر ماتریس ])[T(m
بدست میآید .با معلوم شدن مقدار باطله خروجی از هر ردیف
سلول ،دبی باطله آن ردیف مشخص میشود .با توجه به این که
زمان ماند در هر ردیف سلول به دبی باطله وابسته است ،در
صورت تفاوت قابل توجه بين دبی باطله حاصل از مدلسازي با

() 1

با جایگذاري رابطه  3در رابطه  ،1داریم (رابطه .)5
() 5

براي سادهتر شدن حل معادالت موازنه جرم براي مدارهایی با
تعداد زیادي از ردیف سلولها ،رابطه  5را میتوان به صورت
ماتریسی نوشت (رابطه .)3
()3
)(m

)(m

که در آن ]  [Fیک بردار  [G ] ،N×1یک ماتریس  N×Nو
]) [T(mیک بردار  N×1است .رابطه  3باید براي هر گونه نوشته و
حل شود .بنابراین براي خوراکی که شامل  Mگونه باشد باید M
معادله ماتریسی نوشته شود .پس از معلوم شدن مقدار ماتریس
38
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شد .براي اطمينان از پایداري نتایج الگوریتم وراثتی ،هر ترکيب
وزنی نيز  31بار تکرار گردید .این امر پایداري نتایج را با مطالعه
انحراف معيار امکانپذیر میسازد.

دبی باطله در زمان تعيين الگوي اختالط باید مراحل مدلسازي با
در نظر گرفتن زمان ماند جدید تکرار شود.
اگر  τpf,i ،τiزمان ماند مربوط به دبی  Qtباشند که براي شروع
مدلسازي استفاده شدهاند و دبی محاسبه شده از مدلسازي
) Qt(modelباشد ،زمان ماندهاي جدید ) ،(τi΄, τ΄pf,iبراي تکرار
مدلسازي از روابط  13و  17قابل محاسبه است.

مقدار اوليهي پارامترهاي الگوریتم وراثتی براي همهي حالتها در
جدول ( )1ارائه شده است .متغيرهاي مورد بررسی شامل
پارامترهاي ساختاري ترکيب مدار فلوتاسيون بود .از آنجا که مدار
فلوتاسيون مورد بررسی در این تحقيق سه مرحلهاي است بنابراین
 27پارامتر ساختاري ضروري بود تا ترکيب مدار فلوتاسيون
مشخص شود .در جمعيت اوليه براي هر متغير  9بيت تخصيص
داده شد که در کل براي  27متغير طول هر کروموزوم  213بيت
در نظر گرفته شد .در فرآیند توليد مثل ،عملگرهاي تبادل ژنی و
جهشی بر روي هر دو کروموزوم انتخاب شده اعمال شد تا این
امکان فرآهم شود که تمام فضاي جستجو مورد بررسی قرار گيرد.
به منظور افزایش قدرت کاوش در نسلهاي ابتدایی مقدار نرخ
جهش حداکثر انتخاب شد .به تدریج در طول نسلهاي اجرایی
براي بهرهوري بيشتر مقدار نرخ جهش کاهش یافت .حداکثر تعداد
نسل اجراي الگوریتم  1111انتخاب شد .توصيف کامل این
پارامترها در جاي دیگر آمده است ].[7

()13
()17

با مشخص شدن زمآنهاي ماند جدید ،مراحل مدلسازي تکرار
میشود تا زمانی که نسبت

برابر یک شود .سپس

کارآیی متالورژیکی مورد نظر براي هر ترکيب از مدار فلوتاسيون از
روابط  11و  12محاسبه میشود].[22، 7
براي بررسی قابليت مدل بهکار گرفته شده در پيشبينی
پارامترهاي متالورژیکی مدار فلوتاسيون 11 ،نمونه در بازه زمانی
 51روز از خوراک فلوتاسيون گرفته شد و وضعيت کارآیی مدار
فلوتاسيون با استفاده از نمونههاي تهيه شده و مدل بهدست آمد
] 7و .[21
 -6-6بهینهسازی ترکیب مدار فلوتاسیون با روش مجموع
وزندار

جدول :9ترکیب وزنهای نسبت داده شده به دو هدف راندمان و
شاخص خاکستر در حل مسئله مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشويي

براي یافتن ترکيب بهينه مدار فلوتاسيون کارخانه زرند بر اساس
دو هدف محتواي خاکستر محصول در محدوده  11/8و بيشينه
راندمان از روش مجموع وزندار استفاده شد .براي این که بتوان
وزنی را به هدف محتواي خاکستر مطلوب ( )11/8نسبت داد،
شاخص محتواي خاکستر به صورت رابطه ( )18تعریف شد:

زرند
وزنهاي نسبت داده
شده به:

()18

که در آن  ،Ashخاکستر بهدست آمده از مدار و ،Ashdesired
خاکستر مطلوب است .شاخص محتواي خاکستر مقداري بين  1تا
 1دارد و با نزدیک شدن خاکستر کنسانتره به خاکستر مطلوب،
مقدار شاخص به عدد یک نزدیک شده و با دور شدن خاکستر
کنسانتره از مقدار مطلوب (چه بيشتر و چه کمتر) مقدار شاخص
به صفر نزدیک میشود ].[7
به منظور بررسی تأثير مقادیر وزن نسبت داده شده به دو هدف
مورد نظر در بهينهسازي ترکيب مدار فلوتاسيون کارخانه زرند،
 11الگوریتم با ترکيب وزنهاي شرح داده شده در جدول  3اجرا
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وزنهاي نسبت داده
شده به:

شماره
اجرا

شاخص
خاکستر

راندمان

شماره
اجرا

شاخص
خاکستر

راندمان

1

1

1

8

1/3

1/1

2

1/999

1/111

9

1/5

1/5

3

1/99

1/11

11

1/1

1/3

1

1/9

1/1

11

1/3

1/7

5

1/8

1/2

12

1/2

1/8

3

1/75

1/25

13

1/1

1/9

7

1/7

1/3

11

1

1
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درنا پیروزان ،محسن یحیایی ،صمد بنیسی

ساعت بهدست آمد .نکته قابل توجه تفاوت چشمگير محتوي
خاکستر کنسانتره سلول هاي اول( 11/1درصد) و دوم (23/2
درصد) است که در نهایت با هم مخلوط میشوند که این کار
نمیتواند مفيد واقع شود .اغلب جریانهایی که با هم مخلوط
میشوند باید مشخصات نزدیکی داشته باشند .از طرف دیگر ،دو
جریانی که باطله نهایی را نيز تشکيل میدهند از نظر محتوي
خاکستر بسيار متفاوت میباشند؛ یکی  32/3درصد و دیگري
 51/3درصد است.

جدول :1مقادير پارامترهای اولیهی الگوريتم وراثتي

70
60

 -9نتايج
50

 -4-9بررسي صحت نتايج مدلسازی مدار فلوتاسیون

راندمان پیش بینی شده
()%

پارامترهاي الگوریتم
تعداد جمعيت اوليه
تعداد متغيرها
طول هر متغير با دقت ( 1/112بيت)
نرخ تبادل ژن
کمترین نرخ جهش
بيشترین نرخ جهش
نرخ جهش
شرط توقف (حداکثر تعداد نسلها)

مقدار
111
27
9
1/7
1/111
1/1
متغير
1111

راندمان واقعی ()%

براي اعتبار سنجی مدل در چهارده روز مختلف نمونههایی از مدار
جهت تعيين راندمان کارخانه و همچنين مدلسازي گرفته شد.
شکل  2مقایسه راندمان پيشبينی شده از مدل را با راندمان
واقعی نشان میدهد .خط توپر نشان دهنده مکان هندسی نکاتی
است که در آنها راندمان مدل و راندمان واقعی برابر میباشند .به
عبارت دیگر ،ميزان دوري نقاط از این خط نشان دهنده خطاي
مدل در پيش بينی راندمان است .همانطور که مشاهده میشود،
دقت مدل در پيشبينی راندمان کلی مدار خوب است .در بعضی
از نقاط راندمان پيش بينی شده بيشتر از مقدار واقعی و در بعضی
نقاط کمتر از مقدار واقعی است .این امر نشان می دهد که خطاي
سيستماتيک در مدلسازي وجود ندارد و ماهيت خطا اتفاقی
است .با بررسی نتایج بهدست آمده می توان عنوان کرد خطاي
پيش بينی راندمان با مدل با اطمينان  95درصد  1/2درصد است.
این خطا در خصوص محتوي خاکستر کنسانتره  1/75درصد
بدست آمد.
با اطمينان از دقت نسبی مدل در پيش بينی راندمان و محتوي
خاکستر کنسانتره ،مدار فلوتاسيون اوليهي کارخانه مدلسازي شد
(شکل  .)3اعداد نشان داده شده مقادیر موازنه شده دبی جرمی و
محتوي خاکستر هر جریان میباشند .این اعداد با توجه به
مشخصات خوراک ورودي و وضعيت اختالط در سلول (توزیع
زمان ماند) و بکارگيري مدل سينتيک مرتبه یک بدست آمدند.
نتایج نشان داد که خاکستر کنسانتره نهایی و راندمان کلی مدار
به ترتيب  9/1درصد و  57/3درصد میباشند .در این حالت
محتوي خاکستر باطله نهایی  15/3درصد با مقدار  5/1تن بر

شكل  :6مقايسه راندمان واقعي با مقادير بدست آمده از مدل برای 41
روز کاری متفاوت
45.6
5.1

باطله
کنسانتره
خوراک تازه

محتوی خاکستر ( )
تناژ )(t/h

51.6

41.1

24.5

3.5

5.5

12

23.2
2.0

32.6
1.6

10.4
6.5

9.1
6.9

شكل  : 9نتايج مدلسازی مدار فلوتاسیون اولیه کارخانه زغالشويي
زرند

 -6-9تحلیل و بررسي مدارهای پیشنهادی با روش مجموع
وزندار

مقدار انحراف معيار نسبی محتوي خاکستر و راندمان مدارهاي
ارائه شده در روش مجموع وزندار برابر با  1/1بهدست آمد .در
جدول ( )5کارآیی بهترین مدار بهدست آمده در هر اجراي
الگوریتم با روش مجموع وزندار ارائه شده است .همان طور که
نتایج نشان میدهد در حالتی که وزن تخصيص داده شده به
شاخص محتواي خاکستر  1باشد ،ترکيب مداري ارائه میشود که
حداقل مقدار راندمان (کمتر از راندمان مدار اوليه کارخانه) را دارد
ولی مقدار محتواي خاکستر در محدوده مطلوب است .در حالت
دیگر ،اگر وزن  1به راندمان نسبت داده شود ،با وجود آن که
ترکيب مدار فلوتاسيون را با بيشترین مقدار راندمان نتيجه می-
دهد اما کيفيت محتواي خاکستر محصول از حالت مطلوب بسيار
11
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بهدست آمده از اجراي شماره  ،1محتوي خاکستر کنسانتره نهایی
و راندمان به ترتيب  11/9و  35/2درصد بهدست آمد .مدلسازي
نشان داد که مقدار باطله نهایی مدار  1/2تن بر ساعت با محتوي
خاکستر  51/2درصد خواهد بود .راندمان مدار بهدست آمده
نسبت به مدار اوليه  7/3درصد بيشتر بهدست آمد.
مدار پيشنهادي در اجراي شماره  5در شکل ( )3نشان داده شده
است .مانند دو مدار پيشنهادي قبل ،خوراک ورودي به سه سلولی
مرحله اول (پرعيارکنی اوليه) وارد میشود .اما در این مدار باطله
پرعيارکنی اوليه به تکسلولی مرحله دوم (رمقگير اوليه) وارد
میشود .باطله رمقگير اوليه به سه سلولی مرحله سوم (رمقگير
ثانویه) وارد میشود و باطله سه سلولی مرحله سوم ،باطله نهایی
مدار را تشکيل میدهد و از مدار خارج میشود .کنسانتره رمقگير
ثانویه به اول مدار برگردانده میشود .کنسانتره پرعيارکنی اوليه
همراه با کنسانتره رمقگير اوليه نيز بهعنوان کنسانتره نهایی از
مدار خارج میشوند .محتوي خاکستر کنسانتره نهایی و راندمان
به ترتيب  11و  35/8درصد بهدست آمد .محاسبات نشان داد که
باطله نهایی با مقدار  1/1تن بر ساعت داراي محتوي خاکستر
 51/3درصد بود .راندمان مدار بهدست آمده از اجراي شماره ،5
نسبت به مدار اوليه  8/2درصد بيشتر بهدست آمد.

دور میشود .با بررسی نتایج ترکيب وزنهاي تخصيص داده شده
دیگر ،نشان میدهد که از اجراي شماره  2تا ( 5تخصيص وزن
بيشتر از  1/8به محتواي خاکستر) ،ترکيبهاي مدار فلوتاسيون با
محتواي خاکستر محصول در محدوده مطلوب حاصل میشود و
مقدار راندمان آنها بيشتر از راندمان مدار اوليه کارخانه است.
براي اجراهاي  3تا  ،11با وجود مقدار راندمان باال ،محتواي
خاکستر محصول ترکيب مدارهاي پيشنهاد شده در محدوده
مطلوب نيست.
از اینرو با توجه به نتایج ،میتوان با تخصيص وزن نسبت داده
شده مناسب به اهداف مورد نظر ،تابع هدفی را ساخت که در
نهایت ترکيب بهينه مدار فلوتاسيون را ارائه دهد.
به منظور تحليل ترکيب مدارهاي مطلوب ارائه شده از بهينهسازي
با روش مجموع وزندار ،ترکيب مدارهاي فلوتاسيون شماره  1 ،3و
 5در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
مدار پيشنهادي در اجراي شماره  3همراه با موازنه جرم و
خاکستر در شکل  1نشان داده شده است .کل خوراک ورودي به
سه سلولی مرحله اول (پرعيارکنی اوليه) وارد میشود .باطله
پرعيار کنی اوليه به سه سلولی مرحله دوم (رمقگير) وارد
میشود .کنسانتره رمقگير به تکسلولی مرحله سوم (پرعيارکنی
ثانویه رمقگير) وارد میشود و باطله رمقگير از مدار خارج
میشود (باطله نهایی) .باطله پرعيارکنی ثانویه رمقگير به دو
قسمت مساوي تقسيم شده و به ورودي پرعيارکنی اوليه و ورودي
رمقگير برمیگردد .کنسانتره پرعيارکنی اوليه همراه با کنسانتره
پرعيارکنی ثانویه رمقگير ،کنسانتره نهایی را تشکيل میدهد.
محتوي خاکستر کنسانتره نهایی و راندمان به ترتيب  11/8و
 31/8درصد بهدست آمد .نتایج مدلسازي نشان داد که مقدار
باطله نهایی  1/2تن بر ساعت و محتوي خاکستر آن  19/9درصد
است .راندمان مدار پيشنهادي نسبت به مدار اوليه 7/2 ،درصد
افزایش یافت.
ترکيب مدار پيشنهادي در اجراي شماره  1در شکل ( )5نشان
داده شده است .تنها تفاوت مدار پيشنهادي در اجراي شماره  1با
مدار پيشنهادي در اجراي شماره  3در نحوهي برگرداندن باطلهي
پرعيارکنی ثانویه رمقگير میباشد .در مدار بهدست آمده از اجراي
شماره  3این جریان بهطور مساوي بين پرعيارکنی اوليه و
رمقگير تقسيم میشود .در حالی که در مدار بهدست آمده از
اجراي شماره  1این جریان بهطور کامل به ابتداي مدار برگردانده
میشود .کنسانتره پرعيارکنی اوليه همراه با کنسانتره پرعيارکنی
ثانویه رمقگير ،کنسانتره نهایی مدار را تشکيل میدهند .در مدار

جدول  :3کارآيي متالورژيكي مدارهای بهدست آمده از بهینهسازی با
روش مجموع وزندار
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شماره
اجرا

محتوي خاکستر
کنسانتره()%

راندمان
()%

1

11/5

52/5

2

11/2

31/3

9

40/8

21/8

1

40/3

23/6

3

44

23/8

3

13/9

71/1

13 -7

15/1

77/3

11

15/2

77/2
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درنا پیروزان ،محسن یحیایی ،صمد بنیسی

0.5

32.1
1.3

49.9
4.2

0.5

39.9
6.3

24.5
12

13.2

22.4

10.3

1.4

2.7

6.4

باطله
کنسانتره
خوراک تازه
محتوی خاکستر ( )
تناژ )(t/h

32.5

50.2
4.2

1.3

39.3
6.9

22.4
2.7

13.2

1.4

24.5
12
10.3

6.4

باطله
کنسانتره
خوراک تازه

10.8
7.8

10.9
7.8

محتوی خاکستر ( )
تناژ )(t/h

کسر جرمي جريان

شكل  :3ترکیب مدار پیشنهادی در اجرای شماره  1با روش مجموع

شكل :1ترکیب مدار پیشنهادی در اجرای شماره  9با روش مجموع

وزندار

وزندار

 -9-9بهترين مدار پیشنهادی از نظر عملیاتي و اجرای آن در
کارخانه زغالشويي زرند

50.6
4.1

با توجه به محدودیتهاي موجود در کارخانه زغالشویی زرند
] ،[11 -12ترکيب مدار پيشنهاد شده در شکل  5با محتوي
خاکستر کنسانتره  11/9درصد و راندمان  35/2درصد به عنوان
مداري که از نظر عملياتی قابل اجرا است ،انتخاب و پيشنهاد شد.
از آنجایی که در کارخانه امکان بازگرداندن باطله تک سلولی
مرحله سوم به اول مدار فراهم نشد ،باطله این مرحله به همراه
باطله سه مرحلهاي پرعيارکنی ثانویه ،بهعنوان باطله نهایی از مدار
خارج گردید .ترکيب این مدار فلوتاسيون در شکل ( )7نشان داده
شده است .مدلسازي سينتيکی مدار کنونی در کارخانه نشان داد
که محتوي خاکستر کنسانتره نهایی و راندمان به ترتيب11/1 ،
درصد و  31/3درصد است و محتوي خاکستر باطله نهایی 18/7
درصد با مقدار  1/3تن بر ساعت بهدست آمد .همچنين راندمان
این مدار نسبت به راندمان مدار اوليه کارخانه 3/7 ،درصد افزایش
یافت .با اعمال تغيير مدار اوليه فلوتاسيون به مدار کنونی ،راندمان
متوسط ساليانه مدار فلوتاسيون در کارخانه  32درصد میباشد که
این مقدار در بازه قابل قبول خطاي متوسط پيشبينی راندمان با
استفاده از مدل است].[11 -12

23.9
2.5

40.4

36.3

24.5

6.6

8.0

12

9.9
6.5

16.2
1.4

باطله
کنسانتره
خوراک تازه

11.0
7.9

محتوی خاکستر ( )
تناژ )(t/h

شكل  :2ترکیب مدار پیشنهادی در اجرای شماره  3با روش مجموع
وزندار
48.7
4.3

36.5
0.8

51.6
3.5
14.5
1.2

41.1
5.5

23.2

2.0

24.5
12

10.4
6.5

11.1
7.7

باطله
کنسانتره
خوراک تازه
محتوی خاکستر ( )
تناژ )(t/h

شكل  :5موازنه جرم و خاکستر در مدار فلوتاسیون کنوني کارخانه
زغالشويي زرند

 -1نتیجهگیری
 مقایسه نتایج مدلسازي مدار فلوتاسيون با مقادیر واقعی نشان
داد که مدل سينتيکی توزیع شده با اطمينان  95درصد،
راندمان کلی مدار را با خطاي متوسط  ±1/2درصد محتوي
خاکستر کنسانتره را با خطاي متوسط  ±1/75درصد
پيشبينی میکند.

 در بهينهسازي ترکيب مدار فلوتاسيون ،هدف دستيابی به
مقادیر مطلوب پارامترهاي متالورژیکی است اما در بين آنها
رسيدن به بعضی از پارامترهاي متالورژیکی نسبت به دیگر
پارامترها ارجحيت دارد از این رو با بکارگيري روش مجموع
وزندار و نسبت دادن وزن بيشتر به پارامتر با اهميت بيشتر،
12

نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن

... مدار بهینه فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند بر مبنای روش مجموع وزندار

[5] Schena, G.D., Zanin, M. and Chiarandini, A., 1997,
Procedures for the automatic design of flotation networks,
Int. J. Miner. Process., 52:137- 160.
[6] Nezamabadi, H., 2010, Genetic algorithm, Shahid
Bahonar University of Kerman Press, 1st Edition, pp. 185.
[7] Ghobadi, P.,Yahyaei, M., Banisi, S., 2011,
Optimisation of the performance of flotation circuits using
a genetic algorithm oriented by process-based rules, Int.
J. Miner. Process., 98, pp.174-181.
[8] Cisternas, L. A, Lucay,F., Gálvez, E. D., 2014, Effect
of the objective function in the design of concentration
plants, Minerals Engineering, 63, pp.16–24.
[9] Censor, Y., 1977, Pareto Optimality in Multiobjective
Problems, Appl. Math. Optimiz., Vol. 4, pp 41–59.
[10] Galvez, E.D., Cisternas, L.A., Herrera, G. and Gani,
R., 2009, A group contribution method for mineral
flotation circuit design, 10th International Symposium on
Process Systems Engineering.
[11] Lynch, A.J., Johnson, N.W.,Manlaping, E.V.,
Thorne, C.G., 1981, Mineral and coal flotation circuits,
Elsevier Scientific, New York, pp.56-96.
[12] Pirouzan, D., Yahyaei, M., Banisi, S., 2012,
Application of an oriented genetic algorithm in
multiobjective optimization of the Zarand coal washing
flotation circuit, Analytical& Numerical Methods in
Mining Engineering, Vol. 3, 75-88.
[13] Pirouzan, D., Yahyaei, M., Banisi, S., 2014, Pareto
based optimization of flotation cells configuration using
an oriented genetic algorithm, Int. J. Miner. Process., 126,
107–116.
[14] Pirouzan, D., Yahyaei, M., Banisi, S., 2012, Pareto
based optimization of flotation cells configuration using
an oriented genetic algorithm, IMPC, New Delhi, India,
Paper No. 391.
[15] Ferreira,, J.P. and Loveday, B.K., 2000, An improved
model for simulation of flotation circuits, Minerals
Engineering, 13: 1441- 1453.
[16] Loveday, B.K. and Brouckaert, C.J., 1995, An
analysis of flotation circuit design principles, Chemical
Engineering Journal, 59: 15- 21.
[17] Fichura, M.A., Chudacek, M.W., 1992, Batch cell
flotation models- A review, Min. Eng., Vol.5, pp. 41- 55.
[18] Arbiter, N., Harris, C.C., 1962. Froth Flotation 50th
Anniversary Volume. In: Fuerstenau, D.W. (Ed.), Chapter
8: —Flotation Kinetics. AIME, New York, pp. 215–246.
[19] Eskandari Seyahkohi, M., Banisi, S., Sam, A., 2004,
Increasing the efficiency and alteration of the Zarand coal
washing plant flotation circuit, Forth Mining Engineering
Student’s Conference, Kerman, pp.143-154.
[20] Hajizadeh, A., Yahyaei, M., Mozafari, P., Banisi, S.,
2010, Determination of residence time distribution of
material in the Zarand coal washing plant flotation
circuit, Mining Industries Conference, Shahid Bahonar
University of Kerman.
[21] Farmad, A.R., Yahyaei, M., Banisi, S., 2009,
Determination of residence time distribution of material
in grinding and flotation circuits by spreadsheet
programs, Third Mining Engineering Conference, Yazd,
pp. 1998-2003.

ترکيب مدار بهينهاي حاصل میشود که محصول پرعيارشده
.آن به هدف مورد نظر نزدیکتر است
 همه ترکيب وزنهاي ممکن،با بکارگيري روش مجموع وزندار
 از ميان. مورد ارزیابی قرار گرفت،نسبت داده شده به اهداف
،همه ترکيب وزنهاي مختلف نسبت داده شده به اهداف
نتيجه سه ترکيب وزنی براي کارخانه مناسب تشخيص داده
.شد
پاسخهاي بهدست آمده از الگوریتم وراثتی هدایت شده با روش
مجموع وزندار به دليل وابستگی نتایج به مقادیر اوليهي
 تنها یک ترکيب، در هر بار اجراي بهينهسازي،نسبتهاي وزنی
.مدار بهينه را ارائه میدهد
استفاده از روش مجموع وزندار الگوریتم وراثتی هدایت شده
نشان داد که با تغيير ترکيب مدار فلوتاسيون امکان افزایش
 درصد در35/8  درصد در مدار اوليه به57/3 راندمان مدار از
 ضمن این که کيفيت کنسانتره.بهترین ترکيب وجود دارد
.. درصد) حفظ میشود11/8( نهایی در حد مطلوب
 با حفظ.مدار بهينه پيشنهادي در کارخانه به اجرا گذاشته شد
 نتایج،محتوي خاکستر کنسانتره نهایی در محدوده قابل قبول
مدلسازي نشان داد که راندمان این مدار نسبت به مدار اوليه
. درصد افزایش یافت3/7 ،کارخانه
،با اعمال تغيير در ترکيب مدار فلوتاسيون اوليه کارخانه
مت وسط ساليانه راندمان مدار فلوتاسيون با حفظ کيفيت
. درصد افزایش یافت32 محتوي خاکستر کنسانتره به











 تقدير و تشكر-3
 مهندس غالمعباس پارساپور و،از آقایان مهندس امير حاجیزاده
مهندس مظفري بهدليل زحماتی که در مدلسازي مدار
فلوتاسيون کارخانه زغالشویی زرند کشيدهاند تشکر و قدردانی
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