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چکیده
بهینهسازی عیارهای حد با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلي در طول سالهای عمر معدن ،به دلیل وابستگي پارامترهای
اقتصادی و طراحي به آن ،از مسائل مهم و بنیادی در استخراج معادن روباز است .برای تعیین عیار حد بهینه معموالً از الگوریتم
ارائهشده توسط لین استفاده ميشود .این الگوریتم برای کانسارهای یک فلزی ،با فروش یک نوع محصول کاربرد دارد ،و در معادن
یک فلزی با محصوالت چندگانه قابلاستفاده نیست .با توجه به این موضوع ،در پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن معدن سنگآهن
شماره  9گلگهر سیرجان با سه نوع محصول قابلفروش (دانهبندی ،کنسانتره ،گندله) ،تابع هدف بهینهسازی عیار حد تعیین شده
است .سپس برای بهینهساز ی این تابع ،روش حذفي جستجوی نسبت طالیي مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به مزیتهای
این روش عددی جواب مسئله به سهولت و با سرعت باال به دست ميآید .برای این منظور با نظر گرفتن دقت  0/09درصد ،عیارهای
حد بهینه ،مقدار تولید هریک از واحدها و ارزش خالص فعلي برای یک طرح  5ساله محاسبه شده است .بر این اساس مقدار
عیارهای حد بهینه  % 41/5تا  % 40/5و ارزش خالص فعلي برابر با  98481/14میلیارد ریال حاصل شده است.

کلمات کلیدی
عیار حد ،عیار حد بهینه ،مدلسازی ،بهینهسازی ،ارزش خالص فعلي ،روش جستجوی نسبت طالیي ،معدن سنگ آهن
گلگهر سیرجان.
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-9مقدمه
عیار حد که در معنای ساده مرز بین مادهی معدنی و باطلهه
را مشخص میکند ،مقیاسی فنی و اقتصادی اسهت کهه توسه
پارامترهای مختلفهی ماننهد وصوصهیات زمهینشناسهی (ماننهد
توزیههع عیههار کانسههار) ،محههدودیتهههای فنههی عملیههات و انههوا
پارامترهای اقتصادی تعیهین مهیشهود .بها توجهه بهه وابسهتگی
پارامترهای فنی و اقتصادی متعدد به عیهار حهد ،تعیهین آن در
دورههههای مختلههط طههول عمههر معههدن مسههئلهای بنیههادی در
برنامهریزی معدن و از مشکلترین مسائل پیش روی مهندسهان
است.
با توجه به اینکه در محاسبهی عیار حد سر به سری که بهر
اساس تحلیلهای سر به سری محاسبه مهیشهود ارزش زمهانی
پول ،توزیع عیار کانسار و ظرفیت واحدهای مختلط عملیاتی در
نظر گرفته نمیشود ،درنتیجه استخراج بها توجهه بهه ایهن عیهار
منجر به بهینهسازی عملیات بهرهبرداری نخواههد شهد .بهه ایهن
دلیل از سال  1394میالدی بهینهسازی عیار حهد مهورد توجهه
قرار گرفته است [ .]1در سال های اویهر بهیشتهرین تهالشهها
صرف توسعهی مدلها و روابطی شده است که بتوانند عیار حهد
بهینه را با هدف بیشهینه کهردن ارزش وهالص فعلهی محاسهبه
کنند .در این رواب عالوه بهر منظهور کهردن عوامهل اقتصهادی،
محدودیت هایی ماننهد ظرفیهت اسهتخراج ،ظرفیهت کاروانههی
تغل هیظ ،ظرفیههت کاروانهههی ذوب ،پههاشیش و همچنههین ارزش
زمانی پول نیز در نظر گرفته شدهاند .مهمتهرین مرجهع در ایهن
زمینه کتاب کِنت لین است که اولین بار در سال  1311منتشر
و سپس در سال  1331تجدید چاپ شده است [.]2
در مدل لین عملیات معدنکاری به سه قسهمت اسهتخراج،
تغلیظ و تصفیه تقسیم میشود .سپس با تعیین  6عیار کاندیهدا
بر اساس فرض محدود بودن ظرفیت هر یک از سه مرحلهه و یها
تعادل دوبهدوی آنها ،عیارهای حد بهینهی ههر سهال محاسهبه
میشود [.]3
پس از ارائهی نظریهی لین ،الگوریتم مستقل جدید دیگهری
ارائه نشده و کارهای انجام شده توس محققین دیگر معطوف به
استفاده از روشهای بهینه سازی دیگر بر مبنای این الگوریتم یا
بررسی نقش عوامل مختلط در این مسئله بر اساس نظریههی او
بوده است .ازجمله این پژوهشها در کانسارهای یهک فلهزی در
سالهای اویر میتوان بهه ایهن مهوارد اشهاره کهرد :اسهتفاده از
روشهای حذفی در بهینهسازی عیار حد [ ،]4استفاده از قیمت
پویای فلز و تعدیل هزینه در بهینهسازی عیار حهد [ ،]9تعیهین
عیار حد برای بهینهسازی  NPVبر اساس عامل بهینهسازی و با
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اسههتفاده از الگههوریتم
) ،]6[ Gradientساوت مدلی با مالحظات زیستمحیطی برای
بهینهسهازی عیهار حهد بههمنظهور کمینهه کهردن تهراوشههای
اسیدی[ ،]7در نظر گرفتن هزینههای انباشت باطله در الگوریتم
لین[ ،]1استفاده از روش عصبی  -ژنتیک برای بهینهسازی عیار
حد[ ،]3در نظر گرفتن توأم انباشهتگاه مهواد معهدنی کهمعیهار،
پارامترهای اقتصادی و تعدیالت در بهینهسازی عیهار حهد[،]11
بهینه سازی تصادفی پویای عیار حد[ ،]11تأثیر تغییرات قیمهت
مادهی معدنی بر روی عیار حد بهینه[ ،]12بهینهسازی عیار حد
با استفاده از برنامهریهزی تصهادفی چندمرحلههای[ ،]13اصهال
الگوریتم لین با در نظر گرفتن ظرفیهتههای متغیهر واحهدها در
طههول زمههان[ ،]14بهینهههسههازی عیههار حههد تحههت قیمههتهههای
غیرقطعی و با استفاده از سیستم امتیازدهی تصمیمگیری چنهد
معیاره[.]19
لین برای بهینه سازی عیار حد ،روند عملیاتی یک معهدن را
که تنها محصول تصفیهشدهی آن به فروش میرسد ،مدلسازی
و بر این اساس تابع هدف را تعریط کرد؛ بنهابراین مهدل وی در
معادن یک فلزی که دارای قابلیت تولید و فهروش چنهدین نهو
محصول هستند قابل استفاده نیست .با توجه بهه ایهن نکتهه ،در
پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن معدن شهماره  1سهن آههن
گلگههر سهیرجان کهه قابلیهت فهروش سهه شهکل از محصهول
(دانهبنهدی شهده ،کنسهانتره و گندلهه) را دارد ،رونهد عملیهاتی
معدن مدلسازی میشود و با استفاده از آن رواب هزینه ،درآمد
و سود به دست میآید و بر اساس آن تابع ههدف مسهئله بهرای
حداکثر سازی ارزش والص فعلی تعریط و تعیین میشود.
برای بهینه سازی این تابع هدف ،از روش جستجوی نسهبت
طالیی که از جمله روشهای حذفی است ،استفاده میشهود .در
روشهای حذفی نیازی به مشتقگیهری از تهابع ههدف نیسهت،
ضمن اینکه حذف فاصلهی جواب ممکهن در روش جسهتجوی
نسبت طالیی بیشترین مقدار در بین روشهای حهذفی اسهت.
با توجه به این نکات جواب مسئله با این روش به سههولت و بها
سرعت باش به دسهت مهیآیهد .بهرای ایهن منظهور بها توجهه بهه
پیچیهدگی فرآینهد رسهیدن بههه جهواب ،نهرمافهزاری در محههی
 MATLAB R2011aنوشته شده اسهت و بها اسهتفاده از آن،
مقادیر عیارهای حد بهینه ،تولید واحدهای مختلط معدن ،سهود
حاصل از عملیات و ارزش والص فعلی برای پسران استخراجی
طر  9ساله محاسبه میشود.
GRG (Generalized Reduced
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 -1مجتمع معدني و صنعتي گلگهر سیرجان
مجموعه معادن گل گهر سیرجان که ازجمله ذوهایر عظهیم
سن آهن ایران است ،بهطور تقریبی در مرکز مثلثی بهه رئهوس
کرمان ،شهیراز و بنهدرعباس واقهع شهده اسهت [ .]16شهکل 1
موقعیت جغرافیایی معدن را نشان میدهد.
این مجموعه معادن دارای شش ذویره است .تودهی شماره
 1به دلیل نتایج اکتشافی مقدماتی امیدوارکنندهتهر و رونمهون
مادهی معدنی در سطح زمین ،بهعنوان اولویت اول بهرای انجهام
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مطالعات گستردهی اکتشافی ،طراحی ،آماده سهازی و اسهتخراج
موردتوجه قرار گرفته است .بر اساس نتهایج کارههای اکتشهافی،
شکل کلی این توده بهصورت یک عدسی کشیده با امتداد NW
 – SEو ابعاد  911×1711متر است .بیشترین ضهخامت تهوده
معدنی در بخش مرکزی آن حدود  231متر است .عمق توده از
سطح زمین تا عمق  111متری متغیر است .بهرهبرداری از ایهن
ذویره پهس از آمهاده سهازی و نصه تجهیهزات و ماشهینآشت
موردنیاز ،در فروردین  1373آغاز شده است [.]17

N
سیرجان

شرکت گلگهر

معدن شماره 9

شکل  :9موقعیت مکاني شرکت معدني و صنعتي گلگهر سیرجان و معدن شماره 9

 -2تعریف تابع هدف مسئله
برای بهینهسازی عیار حد در معدن شماره  1گلگهر شزم
است تا بر اساس شرای عملیاتی معدن مدلسازی و تعیین
معادشت اساسی انجام شود .به این منظور روند عملیاتی معدن
شماره  1بهصورت شکل  2تعریط شده است .قابلذکر است که
در این مدل از انباشتگاههای مواد معدنی صرفنظر شده است.
همانطور که در شکل دیده میشود معدن قابلیت فروش سه
نو محصول دانهبندی (با ابعاد  6 - 12 ،1 - 6و 12 - 29
میلیمتر) ،کنسانتره و گندله را دارا است .در این شکل عملیات
با اعمال سادهسازیهایی مدل شده و رواب هزینه ،درآمد و

سود بر مبنای آن تعریط شده است.
همانطور که گفته شد معدن قابلیت فروش سه نو
محصول را دارد اما این امر مستلزم فراهم بودن شرایطی است.
بر اساس این شرای در انتخاب مسیر مواد برای ارسال به
سن شکن و کاروانهی تغلیظ و یا واحد دانهبندی ،اولویت با
تأمین ووراک حداکثر برای کاروانهی تغلیظ است .پس از
تأمین این ووراک ،مازاد مواد معدنی در صورت دارا بودن
متوس عیار  %97به واحد دانهبندی ارسال میشود .حداکثر
ظرفیت واحد دانهبندی  1میلیون تن در سال است که عاملی
محدودکننده و تعیینکننده برای نو محصول است .در رابطه
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با مواد وروجی از کاروانهی تغلیظ از میان فروش مستقیم
کنسانترهی وروجی از کاروانهی تغلیظ یا ارسال مواد به
کاروانهی گندلهسازی ،اولویت با تأمین ووراک حداکثری برای

کاروانهی گندلهسازی است و مقدار مواد مازاد بر این ظرفیت
بهصورت کنسانتره به فروش میرسد.

شکل  :9روند عملیاتي معدن شماره  9گلگهر سیرجان

بر این اساس برای مشخص کردن تابع هدف بهینهسازی
عیار حد منطبق با مدل و شرای عملیاتی این معدن در ابتدا
شزم است تا معادشت اساسی هزینه ،درآمد و سود ،تعریط و
مشخص شود .در جدول  1پارامترهای بهکاررفته در این
مدلسازی آورده شده است.

Pc
Pgr

قیمت فروش کنسانتره با کسر هزینههای
فروش
قیمت فروش محصول دانهبندی با کسر
هزینههای فروش

/tonریال
/tonریال

Cm

هزینه استخراج

/tonریال

Cc

هزینه تغلیظ

/tonریال

واحد

Cp

هزینه گندلهسازی

/tonریال

ton

Cgr

هزینه دانهبندی

/tonریال

f

هزینههای ثابت

/yearریال

T

طول دوره تولید

year

Qcon

مقدار کنسانتره تولیدشده

ton

yc

نسبت بازیابی کاروانهی تغلیظ

-

Qp
Qgr

مقدار گندلهی تولیدی
مقدار مادهی معدنی دانهبندی شده

ton

d

M

ظرفیت استخراج

ton/year

C

ظرفیت تغلیظ

ton/year

P

ظرفیت گندله

ton/year

جدول  :9پارامترهای بهکاررفته در مدل

نماد
Qm
Qc

α

β
Pp

تعریط
میزان کل مواد قابلاستخراج
مقدار ماده معدنی فرستادهشده به کاروانه
تغلیظ یا واحد دانهبندی

نسبت تناژ ماده معدنی ارسالی به کاروانه
تغلیظ به تناژ ماده معدنی استخراجی (بر
اساس شرای و رابطه تعریطشده)
نسبت تناژ کنسانتره ارسالی به کاروانه
گندلهسازی به تناژ کنسانتره تولیدی (بر
اساس شرای و رابطه تعریطشده)
قیمت فروش گندله با کسر هزینههای فروش

ton

نرخ تنزیل

-

ton

برای تعیین تابع هدف بهینهسازی شزم است تا با استفاده از
رواب درآمد و هزینه ،سود حاصهل از عملیهات محاسهبه شهود.
سود حاصل از عملیات در حالت کلی بهصورت زیر است:
()1

5

3

i 1

i 1

P   Ri   Ti

-

-

/tonریال

در رابطهی ( Ri )1درآمد هر واحد و  Tiهزینههای صورت
گرفته است .ازآنجاکه قابلیت فروش سه محصول وجود دارد
بنابراین مقدار  iدر  Rاز  1تا  3است .همچنین هزینههای
استخراج ،تغلیظ ،گندلهسازی ،دانهبندی و هزینههای ثابت
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باعث به وجود آمدن بازهی  1تا  9برای  iدر  Tوواهد شد .با
جایگذاری رواب هزینه و درآمد در معادلهی باش ،رابطهی ()2
بهصورت زیر حاصل وواهد شد:
()2

P  [ PpQp  Pgr (1   )Qc  Pc (1   )Qcon ] 

] [CmQm   CcQc  C pQp  Cgr (1   )Qc  fT

مقدار کنسهانترهی وروجهی از کاروانههی تغلهیظ بهه تنهاژ
ورودی ،مقدار بازیابی و عیار متوس مواد ورودی بسهتگی دارد،
میتوان رابطهی ( )3را نوشت:
Qcon  g ycQc

()3

با در نظر گرفتن رابطه ( )3رابطهی نههایی سهود حاصهل از
عملیات بهصورت زیر به دست وواهد آمد:
()4

P  (Pp  C p )Qp  [( Pgr  Cgr )(1   )   ( Pc (1   ) gyc  Cc )]Qc
 CmQm  fT

چنانکه در جدول  1گفته شده اسهت  αنسهبت تنهاژ مهاده
معدنی ارسالی به کاروانه تغلیظ به تناژ ماده معدنی استخراجی
است .ازآنجاییکه از انباشتگاه در مدل صهرفنظهر شهده اسهت،
بنابراین تنها دو حالت وجهود وواههد داشهت .اگهر مقهدار مهاده
معدنی استخراجی بیش از ظرفیت کاروانه تغلیظ باشهد ،مهازاد
بههر ظرفیههت کاروانههه در صههورت دارا بههودن شههرای بههه واحههد
دانه بندی ارسهال مهیشهوند .بها توجهه بهه ظرفیهت حهداکثری
کاروانهی تغلیظ که  12میلیون تن در سال اسهت و همچنهین
حداکثر ظرفیت واحد دانهبندی که  1میلیون تن در سال است،
برای محاسبهی  αمیتوان از ضابطهی زیر استفاده کرد:
()9

12000000
Qc


0  Qc  12000000  1000000 , gi  57%

otherwise




 1

پارامتر  βبه صورت نسبت تناژ کنسانتره ارسالی به کاروانهه
گندلهسازی به تناژ کنسانتره تولیدی تعریط میشود .با توجه به
اینکه حداکثر ظرفیت کاروانهی گندلهسازی  4/2میلیهون تهن
در سال است ،ضابطهی زیر مقدار پارامتر  βرا مشخص میکند:
()6

4200000
Qcon



 1

 t=Tپس از استخراج برابر است با [:]11 ،3
()7

بهها جایگههذاری رابطههه ( )9در رابطههه ( ،)7تههابع هههدف کلههی
بهصورت زیر حاصل میشود:
v  (Pp  C p )Qp  [( Pgr  Cgr )(1   )   ( Pc (1   ) gyc  Cc )]Qc

()1

 CmQm  ( f  Vd )T

با توجه به این نکته که ظرفیت هر یک از مراحل استخراج،
تغلیظ و یا گندلهسازی ممکن است محدودکنندهی کل عملیات
باشد ،لذا مقادیر متفاوتی برای تابع هدف حاصل وواهد شهد .بها
در نظر گرفتن هر یک از ایهن محهدودیتهها و سهادهسهازی بها
استفاده از رواب بهدستآمده ،تابع هدف بهصورت زیر به دسهت
میآید:
 -1اگر میزان استخراج از معدن ،محدودیت تعیینکننهده باشهد
Q
یعنی  T  mآنگاه تابع ههدف (رابطهه ( ))1بههصهورت زیهر
M
وواهد شد:
vm  (Pp  C p )Qp  [( Pgr  Cgr )(1   )   ( Pc (1   ) gyc  Cc )]Qc
f  Vd
)Qm
M

() 3

 (Cm 

 -2اگر ظرفیت کاروانهی تغلیظ محدودیت تعیینکننهده باشهد
Q
یعنی  T  cآنگاه تابع هدف بهصورت زیر به دست میآید:
C
()11

f  Vd
)]Qc
C

vc  (Pp  C p )Qp  [( Pgr  Cgr )(1   )   ( Pc (1   ) gyc  Cc 
 CmQm

 -3اگر ظرفیت کاروانهی گندلهسازی محدودیت تعیینکننده
Q
باشد یعنی  T  pآنگاه تابع هدف اینگونه حاصل میشود:
P

()11


Qcon  4200000

otherwise


بر اساس استدشل بهکاررفته در مدل لین برای تعریط تهابع
هدف بیشینه کردن ارزش والص فعلی اگر  dنرخ تنزیل باشهد،
اوتالف بین ارزش فعلی ذوایر باقیمانهده در زمهانههای  t=0و

v  V  W  V  [(V VdT )  P]  P  VdT

f  Vd
]Qp  [( Pgr  Cgr )(1   )   ( Pc (1   ) gyc  Cc )]Qc
P

v  [(Pp  C p ) 
 CmQm

در سه حالت فوق میتوان توابع  v c ،v mو  v pرا
بهعنوان تابعی از عیار رسم نمود که مانند مدل لین ،تحدب
همگی به سمت باش وواهد بود [ .]11این موضو در شکل 3
نشان داده شده است .همانطور که گفته شد ،هدف از به دست
آوردن عیار حد بهینه عیاری است که به ازای آن  vماکزیمم
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شود .ازآنجاکه سه تابع  vوجود دارد باید سعی شود که هر سه
تابع هدف در حد ممکن بهینه شوند؛ لذا شزم است قسمت
مشترک سه تابع موردتوجه قرار گیرد و بیشترین مقدار قسمت
مشترک سه تابع تعیین شود .قسمت مشترک منحنیهای فوق
در محدودههای مختلط ،کمترین مقدار توابع  v c ،v mو v p

است .بنابراین برای یافتن عیار حد بهینه باید اوشً قسمت
مشترک سه منحنی ذکرشده به دست آید (  )v eثانیاً عیاری
که این منحنی را بیشینه میکند محاسبه شود .بهعبارتدیگر
هدف به دست آوردن عیار است که باعث برآورده شدن تابع زیر
میشود:
()12

maxv e  max min v m ,v c ,v p 
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کاهشی تکرار میشود تا زمانی که فاصلهی عدم قطعیهت از ههر
سمت کمتر از مقدار مشخص و مثبت  εشود ε .دقت مهوردنظر
برای تعیین عیار حد بهینه است [.]13
در روشهای حذفی نسبت فاصلهی باقیمانده پس از فرآیند
حذف قسمتی از بازه ،به طول بازهی اولیه ،نسبت کاهش نامیده
م هیشههود .در میههان روشهههای حههذفی ،نسههبت کههاهش روش
جستجوی نسبت طالیی بهینه و برابر با ( 1/611عهدد طالیهی)
است .در این روش نسبت طول حهذفشهده در ههر قسهمت بهه
طول اولیه برابر با  1/312وواهد بود .بهعالوه بر اساس الگوریتم
جستجوی نسبت طالیی ،در هر مرحله بهجز مرحلهی اول نیهاز
به تعیین یک نقطه و ارزیابی تابع در آن اسهت [ .]13همچنهین
با توجه به اینکه در روش جستجوی نسبت طالیهی نیهازی بهه
تعریط تعداد آزمونها در ابتدا نیست ،معموشً این روش کهاربرد
گستردهتری دارد .با توجه به مزیتههای بیهانشهده ،ایهن روش
برای بهینه یابی تابع هدف مسهئله مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه
است.
در شکل  4فرآیند محاسهباتی ایهن روش بهرای توابهع یهک
متغیره نشان داده شده است .همانطور کهه مالحظهه مهیشهود
بازهی ] [L,Uبهعنوان فاصلهی عدم قطعیت در نظر گرفته شده
است .این بازه باید نقطهی بهینه را نیهز شهامل شهود .در اولهین
مرحله دو نقطه برای ارزیابی تهابع از طریهق از رابطههههای زیهر
تعیین میشود:
()13

g 1  L  (U  L )  0.382

()14

g 2  L  (U  L )  0.618

شکل  :3منحنيهای vp ،vc ،vmو ]98[ ve

 -3بهینه یابي تابع هدف
برای بهینه یابی رابطه ( )12میتوان ههر یهک از روشههای
بهینهههسههازی تحلیلههی ،عههددی و یهها هوشههمند را بههه کههار بههرد.
روشهای حذفی که از انوا روشهای عددی بهحساب میآینهد
از سریعترین روشها در پیدا کردن نقطهی بهینهی توابهع یهک
کوهانه هستند .روش های جستجوی دیکوتومهاس ،فیبونهاچی و
نسبت طالیی نمونههایی از انوا این روشها هسهتند .در اولهین
مرحله از این روشها فضهای عهدم قطعیهت مسهئله (بهازه و یها
فضایی که جواب بهینه میتواند در آن قرار بگیهرد) حهدس زده
می شود .در مرحلهی بعد ،با تعیین نقاطی در ایهن فضها ،مقهدار
تابع در نقاط آزمایشی ارزیابی و با یکهدیگر مقایسهه شهده و بهر
اساس نتیجهی مقایسه ،قسمتی از بازه حذف میشود .این روند

شکل  :4نحوه اعمال روش جستجوی نسبت طالیي در توابع یک
متغیره []90

در مرحلهههی بعههد تههابع هههدف در نقههاط  g1و  g2ارزیههابی
میشود .بر اساس مقدار تابع هدف در ایهن نقهاط ،طهول بهازهی
عدم قطعیت جدید بهصورت متوالی در هر تکرار کم میشود .بها
فرض این عملیات برای یک مسهئلهی حهداکثر یهابی ،نتیجههی
881
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مقایسه مقدار تابع و تغییر حدود بازه که بهه کهاهش آن منجهر
میشود بهصورت زیر وواهد بود:
()19

U U

f ( g1 )  f ( g 2 )  L  g1

if

U  g2

f ( g1 )  f ( g 2 )  L  L

if

بهدقت موردنظر ادامه مییابد.
بههرای حههل مههدل بهههوسههیلهی ایههن روش بهها توجههه بههه
پیچیدگیهای تابع هدف و نیاز به فرآیند تکرار ،یهک برنامهه در
محی  Matlab R2011aنوشته شده است .در این برنامهه از
روند نمای شکل  9استفاده شده است که در قسمت محاسهبهی
عیارهای حد بهینه ،الگوریتم جستجوی نسبت طالیهی بهه کهار
برده شده است.

همانطور که گفته شد از مرحلههی اول بهه بعهد تنهها یهک
نقطهی جدید تعیین می شود و بها ارزیهابی تهابع در آن نقطهه و
مقایسه با نقطهی قبلی موجود در بازه ،کاهش بهازه تها رسهیدن
شرو

محاسبه ذویره
NPV=V=0

تعیین عیارهای حد کاندید برای بهینگی
محاسبه تناژ ماده معدنی و باطله ،متوس عیار فلز
در ماده معدنی
محاسبه ظرفیتهای محدود کننده ،عمر باقی مانده معدن،
سود ساشنه و ارزش والص فعلی

ویر
آیا  NPVهمگرا شده است

بله
تعیین عیار حد بهینه

تعدیل منحنی تناژ عیار و انجام
محاسبات
ویر

ادامه عملیات در پیت جاری

بله
آیا پیت جاری تمام شده است

بله
آیا کانسار تمام شده است

ادامه عملیات در پیت بعدی

ویر
پایان

شکل  :5روند نمای تعیین عیارهای حد بهینه []9

 -4بهینهسازی عیار حد در معدن شماره  9گلگهر
در اولین مرحله از حل مسئله شزم است تا اطالعات ورودی به
برنامه وارد شوند .اطالعات ورودی موردنیاز به دو دسته تقسیم
میشوند:
الط -توزیع عیار -تناژ کانسار :برای این منظور پسران در نظر
گرفتهشده برای طر استخراجی  9ساله مورد استفاده قرار

گرفته است .در اینجا فرض بر این است که برای دسترسی به
هر مقدار مادهی معدنی با هر عیاری در افقهای مختلط،
محدودیتی وجود ندارد .با توجه به تجارب حاصلشده از
استخراج و نیز نمونهگیریهای انجامشده ،مقدار اوتالط باطله
با مادهی معدنی در عملیات استخراجی و بارگیری بهطور
متوس  11درصد است .این مقدار اوتالط در جدول توزیع
عیار  -تناژ در نظر گرفته شده است .در این طر مقدار
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علمی -پژوهشی مهندسی معدن

سجاد محمدی؛ محمد عطاییی؛ رضا کاکایی؛ اسحاق پورزمانی

 113319111تن برداشت باطله در نظر گرفته شده است .برای
این منظور در جدول دادههای توزیع عیار -تناژ ورودی به برنامه
تناژ باطله با عیار متوس  1درصد در بازهی عیاری 1 -41/9
درصد گنجانده شده است .در جدول  2توزیع عیار -تناژ
پسران مسئله آورده شده است.

جدول  :3پارامترهای اقتصادی و عملیاتي معدن شماره ]91[ 9

جدول  :9توزیع عیار -تناژ پسران استخراجي []91

عیار (درصد)
41/9 - 49
49 - 43/9
43/9 - 94
94 - 91/9
91/9 - 63
مجمو کل مادهی معدنی (تن)
مجمو کل باطله (تن)
مجمو کل مواد (تن)

عیار
متوس
تناژ (تن)
(درصد)
43/79
6137339
47/93
27346643
91/92
33294396
99/34
11291331
91/13
431131
71439431
113319111
117741431

ب -اطالعات اقتصادی و عملیاتی :این اطالعات شامل بیشینه
ظرفیت واحدهای مختلط ،هزینههای واحدها و هزینهی اداری
و تشکیالتی (ثابت) ساشنه ،قیمت فروش محصوشت ،نرخ تنزیل
و درصد بازیابی است که در جدول  3آورده شده است.
در مرحلهی بعد با وارد کردن دقت موردنظر برای
محاسبهی عیار حد عملیات محاسباتی برنامه صورت میپذیرد.
در اینجا دقت موردنظر برای الگوریتم جستجوی نسبت طالیی
برابر با  1/11درصد در نظر گرفته شده است .در اولین تکرار از
محاسبات در سال اول و در نظر گرفتن بازهی ممکن برای عیار
حد بهینه  41/9 -91/9درصد بازهی عدم قطعیت برابر با طول
بازهی تعریطشده ) (U-Lیعنی  11وواهد بود .بنابراین دو
نقطهی اولین آزمون برای سال اول ،بر اساس رواب ( )13و
( )14بهصورت زیر حاصل میشود:

پارامتر

واحد

مقدار

ظرفیت استخراج
ظرفیت کاروانه تغلیظ
ظرفیت گندله
ظرفیت دانهبندی
هزینه استخراج
هزینه تغلیظ
هزینه تولید دانهبندی
هزینه گندله
هزینههای ثابت
قیمت فروش دانهبندی
با کسر هزینههای
فروش
قیمت فروش کنسانتره
با کسر هزینههای
فروش
قیمت فروش گندله با
کسر هزینههای فروش
بازیابی
نرخ تنزیل

تن بر سال
تن بر سال
تن بر سال
تن بر سال
ریال بر تن
ریال بر تن
ریال بر تن
ریال بر تن
ریال بر سال

41111111
12111111
4211111
1111111
32111
212111
91111
411111
411111111111

ریال بر تن

2979111

ریال بر تن

174111

ریال بر تن

2611111

درصد
درصد

67
21

برای این دو نقطهی آزمایشی ،با توجه به جدول توزیع
عیار -تناژ پسران و با استفاده از درونیابی وطی تناژ مادهی
معدنی ) ،(Toreتناژ باطله ) ،(Twasteعیار متوس )  ( gبه دست
میآید که نتایج آن در جدول  4درج شده است.
بر اساس تناژ مادهی معدنی ،تناژ باطله و عیار متوسه مهادهی
معدنی حاصلشده هر یک از مقهادیر  Qcon ،Qc ،Qgr ،Qmو Qp
تعیین و بر این اساس مقادیر توابع هدف محاسبه میشود .ایهن
مقادیر در جدول  9درج شده است.

g 1  L  (U  L )  0.382  40.5  18  0.382  47.38

g 2  L  (U  L )  0.618  58.5  18  0.618  51.62

جدول  :4مقادیر تناژ مادهی معدني ،تناژ باطله و عیار متوسط مادهی معدني برای اولین دو نقطهی آزمایشي در سال اول

عیار آزمایشی
(درصد)
47/31

تناژ ماده معدنی (تن)

تناژ باطله (تن)

97193161

91/62

23299113

123111363
191419311
881
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جدول  :5مقدار سه تابع هدف  vp ،vc ،vmو  veدر اولین دو نقطهی آزمایشي در سال اول

vm
3/23×1112
2/79×1112

عیار آزمایشی (درصد)
47/31
91/62

vc
3/27×1112
3/63×1112

12

3/66×11
3/19×1112

با تکرار این فرآیند ،این روند کاهش فاصلهی عهدم قطعیهت تها
رسیدن بهدقت موردنظر ادامهه مهییابهد .نتهایج حاصهل از ایهن
عملیات که وروجی برنامه است بهصورت جهدول  6آورده شهده
است .قابلذکر است که تعداد فرآیند تکرار انجهامشهده در روش
جستجوی نسبت طالیی برابر با  11بهه دسهت آمهده اسهت .در
شکل  6روند تغییهرات عیهار حهد بهینهه و ارزش وهالص فعلهی
حاصل از عملیات بر اساس نتهایج بهه دسهت آمهده آورده شهده
است.

ازآنجاکه مقدار تابع هدف برابر با بیشینه مقدار حاصلشهده
برای  v eاست ،بنابراین بر طبق روش جستجوی نسبت طالیهی
قسمتی از فاصلهی عهدم قطعیهت ( 91/62 -63درصهد) حهذف
میشهود .پهس حهدود بهازهی جدیهد و نقهاط آزمایشهی جدیهد
بهصورت زیر وواهد بود:
l  40.5
u  51.62
g 2  47.37

vp

ve
3/27×1112
2/79×1112

g 1  44.75

جدول  :1عیار حد بهینه و تولید واحدهای مختلف در سالهای مختلف طرح

سال

عیار حد
بهینه

کل مواد
استخراجی
(تن)

مادهی معدنی
ارسالی به
تغلیظ (تن)

مادهی
معدنی
دانهبندی
(تن)

کنسانتره
فروشی (تن)

گندله
تولیدی (تن)

سود
(میلیارد
ریال)

ارزش والص
فعلی (میلیارد
ریال)

1

47/41

41111111

11374969

391966

3111691

4211111

7691/14

11416/74

2

47/27

33337732

12111111

321127

2111192

4211111

6173/71

14711/11

3

47/12

33343916

12111111

311361

1349421

4211111

6167/12

11329/93

4

49

34163714

12111111

733133

663963

4211111

9294/24

7192/77

9

41/9

33613331

11333391

672744

1

4116114

4114/74

3411/61

عیار حد بهینه

ارزش والص فعلی

عیار حد بهینه (درصد)

50%
49%
48%
47%
46%
45%
44%
43%
42%
41%
40%
6

5

4

3

2

1

0

سالهای طر
شکل  :1روند تغییرات عیار حد و ارزش خالص فعلي در طول سالهای طرح
881

ارزش والص فعلی (میلیارد ریال)

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

سجاد محمدی؛ محمد عطاییی؛ رضا کاکایی؛ اسحاق پورزمانی

همانطور که در شکل  6مالحظه میشود هم عیار حد
بهینه و هم ارزش والص فعلی در طول سالهای طر دارای
روند نزولی هستند .این موضو به دلیل آن است که ارزش
والص فعلی پروژه را میتوان با افزایش جریانهای نقدی
سالهای اولیه پروژه افزایش داد .این امر وود مستلزم استخراج
مواد با عیار باش در سالهای ابتدایی است .بنابراین هم عیار حد
بهینه و هم ارزش والص فعلی در طول عمر طر باید روندی
نزولی را طی کنند .نکته قابلبیان دیگر این است که همانطور
که در جدول  6مالحظه میشود ،مقدار مجمو ماده معدنی
ارسالی به کاروانه تغلیظ و واحد دانهبندی در طی  9سال از
کل ماده معدنی موجود (بر اساس جدول توزیع عیار – تناژ
جدول  )2کمتر است .از طرفی مجمو مواد کل استخراجی در
جدول  6برابر با کل مواد موجود در پسران (بر اساس جدول
 )2است .در اینجا باید ذکر شود که در هر سال با توجه به
محدودیت در ظرفیت کاروانه تغلیظ و واحد دانهبندی ،مقادیر
آورده شده در جدول  6با عیار باشتر از عیار حد سال موردنظر
به این واحدها ارسال میشود و مقدار مازاد آن در انباشتگاه
مواد کمعیار ذویره وواهد شد .بنابراین اوتالف بین کل مواد
ارسالی به کاروانه تغلیظ و واحد دانهبندی در طی دوره با کل
ماده معدنی (حدود  14میلیون تن) ظرف این دوره  9ساله باید
در انباشتگاه مواد کمعیار ذویره شود (با حداقل عیار .)%41/9
بر این اساس این انباشتگاه قابلیت ووراکدهی کاروانهی
تغلیظ را برای یک سال مازاد بر سالهای طر دار وواهد بود.
 -5نتیجهگیری
یکی از مهمترین پارامترهای فنی و اقتصادی در طراحی و
برنامهریزی برای سالهای مختلط پروژههای معدنی ،عیارهای
حدی است که با حداکثر سازی ارزش والص فعلی ،بهینه شدن
عملیات را موج میشوند .ازآنجاییکه در نظریه لین فروش
یک محصول برای معادن یک فلزی در نظر گرفته شده است،
بنابراین عمالً کاربرد این الگوریتم در اکثر شرای واقعی با
محدودیت روبرو است .در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن
قابلیت فروش سه نو محصول و بر مبنای شرای عملیاتی
معدن شماره  1گلگهر سیرجان بهینهسازی عیار حد در
پسران طر استخراجی  9سالهی اویر مدنظر قرار گرفته
است .برای این امر در ابتدا با توجه روند و شرای عملیاتی
معدن ،مدلسازی انجامشده و سپس بر اساس آن تابع هدف
مسئله تعیین شده است .برای حل این مسئلهی بهینه یابی از

علمی -پژوهشی مهندسی معدن

روش حذفی جستجوی نسبت طالیی با توجه به مزیتهای آن
در برابر دیگر روشها استفاده شده است .برای این منظور با
استفاده از برنامه نوشتهشده ،عیارهای حد بهینه با دقت 1/11
درصد و مقادیر تولیدی واحدهای مختلط معدن برای سالهای
مختلط پسران استخراجی محاسبه شده است.
 -6تقدیر و تشکر
پژوهش پیش رو با حمایت و همکاری مرکز تحقیقات
سن آهن و فوشد شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان و با
نظارت دفتر نظارت طراحی  -امور معادن صورت گرفته است.
ازاینرو شزم میدانیم از زحمات و همکاری بیدریغ همهی
مهندسان ،مسئوشن و کارکنان این مجتمع معدنی و صنعتی
صمیمانه تشکر نماییم.
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