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 خالصه مقاله 

 لزوم مدیریت صحیح در برنامه.  کمیت کانسنگی که مورد فرآوري قرار گرفته است، مدیریت می کندمدت کیفیت و ریزي تولید کوتاه برنامه

ترین  مدت این است که مشخصات کیفی کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوري کمترین تغییرات داشته باشد که این هم مهم ریزي کوتاه

به منظور . گردد ریزي تولید با هدف کنترل عیار استخراجی فرموله می اله برنامهبنابراین، مس. مدت است ریزي تولید کوتاه مساله در برنامه

شناسی و عیاري کانسار  مشخصات زمین. سازي، معدن مس سونگون به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است سنجی از نتایج مدل اعتبار

 مراحل درترین  یکی از حساس استخراجی کنترل عیارد شو  که این امر سبب میهاي زیادي برخوردار است مس سونگون از پیچیدگی

. ریزي خطی عدد صحیح توسعه یافته است  با استفاده مدل برنامهمدت ریزي تولید کوتاه برنامهسازي  مدل. شود معدن  استخراجعملیات

مدل ریاضی پیشنهادي با استفاده . ه شدقرار دادریزي  هاي برنامه مجموع واریانس انحراف عیار در دورهسازي  کمینه مدلسازي  از این هدف

Premuim solver v9.5از نرم افزار   ردهد که انحرافات عیار استخراجی در ه ریزي نشان می برنامهاز نتایج بدست آمده  . حل شده است

یشنهادي این پمدل شده  هاي گفته افزون بر ویژگی.  شده استهاي عملیاتی مسئله برآورده دوره به کمترین مقدار رسیده و تمام محدودیت

. ریزي کاهش دهد هاي برنامه کارهاي استخراجی را در دوره قابلیت را دارد که تعداد سینه  

ABSTRACT  

Short term scheduling manages the quality and quantity of ore to be processed given operational and 

access constraints. In short term production scheduling correct management necessity is qualitative 

specifications of the ore sending to plant processing has the least variation and also this is the most 

important problem short term production scheduling. Thus, the problem of production scheduling is 

formulated with the objective to control the extractive grade. In order to validity of result modeling, 

Songun Copper Mine was chosen as a case study. Geological and grade ’s features of Songun Copper 

Deposit includes complications which cause the control of ore ’s extractive grade the ore one of most 

important stages on the extraction operation of mine. Modeling of short term production scheduling is 

developed by using Mixed Integer Linear Programming (MILP) models. The modeling’s target is 

minimization the total variance of grade deviations used in scheduling terms. Model offered has been 

solved via Premium Solver V 9.5. The scheduling results indicate extractive grade deviations have 

reached to its minimum in each value and all operational constraints of the problem have been satisfied. 

In addition to the aforementioned characteristics, the proposed model has the capability to reduce the 

numbers of extractive face in scheduling periods. 

  . هاي استخراجیاریانس انحرافات عیار، کاهش تعداد سینه کاربرنامه ریزي تولید کوتاه مدت، کنترل عیار، کمینه سازي و: کلمات کلیدي
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   مقدمه-1

 روبـاز  دنامعـ ریـزان  طراحان و برنامه   همیشگی هايچالشریزي تولید یکی از     برنامه

شـود  میسازي حل هاي بهینهریزي تولید بوسیله روش زیادي در برنامه   سائلم. است

سـازي محـدوده نهـایی کـاواك، طراحـی      هبهینتوان به   ترین آن می  همماز جمله   که  

آالت و هاي زمانی مختلف، انتخاب ماشـین ها، تعیین برنامه استخراج در افق بکپوش

 تامین کانسنگ با عیار مناسب بـراي     مسائلیکی از این    . تجهیزات و غیره اشاره کرد    

اسب تامین کانسنگ با عیار من . استسرتاسر عمر معدنکاري روبازکارخانه فرآوري در 

) مـدت مـدت و کوتـاه    مـدت، میـان   ریزي بلند برنامه(ریزي  هاي مختلف برنامه  در افق 

ریزي با اجرا مدت به دلیل نزدیکی زمان برنامهریزي کوتاهگیرد و در برنامه صورت می 

هاي عیـاري  بطور معمول در معادن با پیچیدگی. ي برخوردار استتراز حساسیت باال 

هـاي اسـتخراجی تفکیـک و در     هاي حفر شده مـرز بلـوك      لزیاد، با اتکا به نتایج چا     

هاي استفاده از شیوه مذکور کاستی  .ریزي تولید مورد استفاده قرار می گیرد      برنامه

 ایـن معایـب  بـروز  ریزي تولید به همراه دارد که    زیادي را براي تنظیم عیار در برنامه      

ها موجب انحراف اختالفشود و تجمیع این مدت میریزي کوتاهسبب تغییر در برنامه

 تنظـیم دقیـق   ه منظـور  در این مقاله، ب   . گرددمدت می مدت از بلند  ریزي کوتاه برنامه

ارائه شده است کـه بـا   براي معدن مس سونگون     ریاضی   مدلریزي  برنامهدرون  عیار  

در ادامه نوشتار . ددرگریزي تولید کنترل توان عیار کانسنگ در برنامهتکیه بر آن می   

مـورد  معدن مـس سـونگون    ریزي تولیددر برنامه براي تنظیم عیار     سازيمدلی  مبان

  .ارزیابی قرار گرفته است

  پیشینه موضوع-2

ریزي تولید ذخایر معدنی اي در زمینه برنامه هاي اخیر مطالعات گسترده   در طی دهه  

-هاي بهینـه ریزي تولید از روش  محققین براي حل مساله برنامه    . صورت گرفته است  

هـاي  سـازي، مـدل  هـاي بهینـه  ترین روشاز متداول  .انداستفاده کرده مختلف  سازي  

و 3رمـضان ( LP1, MIP2مـدل تـرین آنهـا   از کارآمـد   کـه تحقیق در عملیاتی اسـت 

، )1998، 7و انـدروود   6تولوینـسکی  ( DP5مدل  ،   )2004 و 42003دیمیتروکوپولوس

-هـاي بهینـه  دیگـر روش از . است )2007،  رمضان و دیمیتروکوپولوس  (  SIP8مدل  

ها بـه الگـورتیم   ترین آناست که از مهم  10و فراابتکاري  9هاي ابتکاري سازي الگورتیم 

ــک  ــی( ژنتی ــکوفیلد 11دنب ــهو ) 1994، 12و اس ــیروش خوش رمــضان و (  13چین

                                                             سـازي ارزش  بیشتر بـا هـدف بیـشینه      اشاره شده   ها  روش .ست ا )2005،  همکارانش
1 - Linear Programming (LP) 

2
 - Mixed Integer Programming (MIP) 

3
 - Ramazan 

4
- Dimitrakopolous 

5 - Dynamic programming (DP) 

6 - Tolwinski 

7 - Underwood 

8 - Stochastic integer programming (SIP) 

9 - Heuristic 

10
 - Meta-heuristic 

11 - Denby 

12 - Schofiled 

سـازي ارزش خـالص فعلـی      بیشتر با هدف بیشینه   اشاره شده   ها  روش .ست ا )2005

ریزي با دقت باال نمی توانـد از کـارآیی بـاالیی    یم عیار برنامهفرموله شده و براي تنظ    

در و همکارانش  14تر عیار سامانتا  به منظور کنترل دقیق   بدین ترتیب   . برخوردار باشد 

سازي گیري شبیهبا بکار 16ودو د 15با استفاده از الگورتیم ژنتیک و کمرال 2005 سال

همچنین در این زمینه  .انددادهید انجام ریزي تولتعدیل شده کنترل عیار را در برنامه

ریـزي تولیـد تـدوین     براي تنظیم عیار در برنامه Mine Sightهایی مانند افزارنرم

  ).2008و همکارانش،  17هانگ(شده است 

   معدن مس سونگونیمعرف -3

و   کیلومتري شمال تبریز130 مس سونگون در استان آذربایجان شرقی، در مجتمع

عملیـات  .  اسـت  شده شهرستان ورزقان در یک ناحیه کوهستانی واقع    کیلومتري 28

در تهیه مدل  مجموعاً.  انجام شده است1379 تا 1368هاي اکتشافی معدن در سال

 متر تونل اکتشافی اسـتفاده  21000 متر گمانه اکتشافی و 45000ذخیره کانسار از    

 و 1380دن از سـال  برداري معـ  عملیات باطله . )2008رفیعی و اصغري،     (شده است 

ظرفیت استخراج کانسنگ .  آغاز شده است1386عملیات استخراج کانسنگ از سال     

براي هفت سال اول هفت میلیون تن و براي هفت سال دوم و سوم چهارده میلیـون          

  .)1388،یاورزاده  (تن در نظر گرفته شده است

  مدتد کوتاهی توليزیر برنامهمدل ریاضی تدوین -4

ریزي ، مدل برنامهریزي تولید  برنامه  تدوین مساله  ریزي و ظیم عیار برنامه   تن به منظور 

 این مدل .خطی عدد صحیح با متغیر صفر و یک بعنوان مدل مبنا انتخاب شده است      

چنانچـه بیـشتر   . گرفته شده اسـت ریزي تولید بکار  توسط محققین مختلف در برنامه    

با اهداف اقتصادي یح صفر ویک ریزي خطی عدد صحبرنامهمدل سنتی اشاره گردید  

 و براي تنظیم عیار از کـارآیی  گیردمیمدت مورد استفاده قرار     ریزي بلند براي برنامه 

-تابع هدف و محـدودیت ساختار ریاضی   در ادامه   بدین ترتیب   . الزم برخوردار نیست  

  : استگردیدهح یشربا توجه به اهداف عملیاتی تهاي مدل 

 4-1 تابع هدف

سازي کنترل عیار استخراجی است تابع هدف باید  ینکه هدف اصلی مدل   با توجه به ا   

- برنامهبه نحوي تدوین شود که انحراف عیار استخراجی از عیار میانگین در هر دوره  

 : ارائه شده است1تابع هدف مطابق معادله . ریزي به کمترین مقدار برسد

  

Xnهـا،  عیار میانگین بلوكn ،ḡ عیار بلوكn ،gnتناژ کانسنگ بلوك   Onکه در آن،    
t 

 در دوره اول اسـتخراج  nیک متغیر تصمیم دوتایی صفر و یک است که اگـر بلـوك             

                                                                                                
13

 - Clustering 

14
 - Samanta 

15
 - Kumral 

16
 - Dowd 

17
 - Haung 

)1(  
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هاي مـورد   تعداد بلوكNشود،شود مقدار آن یک و در غیر اینصورت صفر منظور می 

  .ریزي استهاي زمانی برنامه تعداد دورهTریزي در مدل وبرنامه

  هاي مدل محدودیت4-2

  :ریزي تولید به شرح زیر استاي مدل برنامههمحدودیت

کند کـه تنـاژ کانـسنگ     تضمین می3و2معادله   :محدودیت ظرفیت کارخانه فرآوري   

باشد و ) PCmax(استخراجی در هر دوره کوچکتر یا مساوي ظرفیت کارخانه فرآوري 

  .آن هم بیشتر باشد) PCmin(از حد پایین 

 

 

  

دهد که مقدار کانسنگ و باطله  اطمینان می5و4 معادله: محدودیت ظرفیت استخراج

کوچکتر بوده و از حد پـایین  ) MCmax(در هر دوره از حداکثر ظرفیت تولید معدن       

  .تر باشدباال) MCmin(آن 

  

کند که عیار کانـسنگ در      مدل را ملزم می    7 و 6محدودیت   :محدودیت اختالط عیار  

  .هر دوره در یک محدوده مجاز عیاري باشد

 

  

 بلو تمام که بخشندمی اطمینان 9 و 8ها محدودیت :محدودیت دسترسی و هندسی

 از قبل یا بلوك آن استخراج با اند همزمانگرفته  قرارkبلوك  در جلوي که هاییك

 .باشند شده استخراج آن،

  

  

  

ـ  در که هاییبلوك کل  تعدادY بلوك، شمارندة به مربوط  اندیسkکه در آن،   وجل

 قرار k بلوك جلو در است که هاییبلوك به مربوط ضریب l واندگرفته  قرارkبلوك 

  .اندگرفته

  

 یک فقط مدل، هايبلوك تمام که کندمی تضمین 10 محدودیت: ذخیره محدودیت

  .شوند استخراج بار

  

شرایط توجه به در معدن مس سونگون با    : هاي استخراجی کارمحدودیت تعداد سینه  

تامین کانسنگ مورد نیاز کارخانه بـا عیـار مطلـوب نیازمنـد          کانسار،  ده عیاري   پیچی

هاي استخراجی کارافزون بر آن، عرض کم سینه. کار استگیري از چندین سینه   بهره

ماهانه متغیـر  استخراجی کار در هر برنامه  سینه12 تا  10از   طراح ناگزیر به استفاده   

بـر هـیچ کـس    هـاي اسـتخراجی   کـار  سـینه کاهش تعدادمزیت  دیگر  طرفاز  . است

افزایش تمرکـز عملیـات، کـاهش جابجـایی       آن  مزایایی  ترین  که مهم پوشیده نیست   

هاي فعال استخراجی و غیره براي آالت بارگیري و باربري، مدیریت صحیح پله ماشین

ریـزي  ها در  برنامـه    کاربدین ترتیب براي کنترل تعداد سینه     . عملیات استخراج دارد  

  .شودریزي تولید تعریف می درون مدل برنامه12و 11لید، محدودیت تو

  

ym
t ≥ xn

t    

ymکه در آن،    
t کـار   یک متغیر تصمیم دوتایی است اگر از سینهm   بلـوك اسـتخراج 

  FNmax گـردد، شود مقدار آن یک و در غیر اینـصورت مقـدار آن صـفر لحـاظ مـی               

  .کارهاي استخراجی است تعداد سینه Nm ماکزیمم تعداد سینه کارهاي استخراجی،

   مس سونگونمعدني ریاضی پیشنهادي برا اجراي مدل -5

-گامبر روي کانسار مس سونگون  شده تدوین مدل اجرایی به منظور  پژوهشدر این   

  : استگردیدههاي اجرایی به شرح زیر انجام 

هـا  د بلـوك در تهیه مدل بلوکی ابعـا     . در گام نخست مدل بلوکی کانسار تهیه گردید       

یاورزاده (شده هاي ساختاري کانسار طراحی هاي عملیاتی و پیچیدگیمتناسب با نیاز

  .ه استتصحیح گردیدها از نظر عیاري بلوكو ) 1388و همکارانش، 

مقـدار و عیـار   : ماننـد سـازي  مـدل اطالعـات اولیـه   به منظور حل مـدل    در گام دوم    

استخراج و وارد مورد مطالعه ها کارهاز مدل بلوکی در محدوده سین   ها  بلوكکانسنگ  

 Premuim solver v9.5 افـزار براي حل مدل از نرم. شده استریزي مدل برنامه

هـا درون  هاي تصمیم، تابع هدف و تمام محـدودیت متغیرسپس   .استاستفاده شده   

بایـد در مـورد مقـادیر    ابتـدا  قبـل از حـل مـدل    . افزار تعریف شـده اسـت  محیط نرم 

براي انتخاب هر یک از این مقادیر اصول خاصـی در   . شودگیري  ا تصمیم همحدودیت

بطور مثال حد باالي ظرفیت استخراج از تقـسیم مقـدار کـل           . نظر گرفته شده است   

   .آمده استهاي زمانی بدست مقدار کانسنگ و باطله به تعداد دوره

دل ریاضـی  مـ بـراي اجـراي   . افزار اجـرا گردیـده اسـت    مدل توسط نرم بعديدر گام   

مدل توسط نرم افزار در دو .  شده است  بکار گرفته پیشنهادي الگورتیم شاخه و برش      

هـاي  کـار در اجرا اول بدون تعریـف محـدودیت تعـداد سـینه    . مرحله اجرا شده است  

هـاي درون مـدل   کـار استخراجی درون مدل و در اجرا دوم محدودیت تعـداد سـینه         

در اجراي دوم موید این مطلب است که ارزش با وجود اینکه نتایج . تعریف شده است

باالتر در دهنده انحراف عیاري عددي تابع هدف افزایش یافته که این مساله هم نشان

هـاي  هـا در دوره کارتوان تعداد سینه با اعمال این محدودیت میریزي است اما برنامه

ریزي اسـتخراج  هریزي کنترل شود که مزایایی گفته شده را براي برنام      مختلف برنامه 

 جواب بهینه مساله با برآورده کردن تمـام       عد از اجراي مدل در چندین مرتبه      ب. دارد

 نتایج حاصل شامل عیـار میـانگین      ) 1شکل  (. هاي مساله حاصل می شود    محدودیت

ریزي، ترتیب زمانی با اجراي مدل برنامه . نشان داده شده است2در شکل استخراجی 

)2(  

)3(  

)4(  

)5(  

)6(  

)7(  

)8(  

  

)9(  

  

 

 )10(  

)11(  

)12(  
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معـادل  (تـر   دوره زمانی کوتـاه 5ردیده و طرح ماهانه به    ها مشخص گ  استخراج بلوك 

  ). 3شکل (گردد تقسیم می) شش روز

  

  Premium Solverافزار ریزي توسط نرم گزارش خروجی مدل برنامه- 1شکل 

  

  ریزي عیار میانگین استخراجی در هر دوره برنامه-2شکل 

تر ریزي در بازه زمانی کوتاهمهریزي حاصله در مرحله قبلی به برنادر گام نهایی برنامه 

 از ریـزي براي اجراي این برنامه .شودتبدیل می) برنامه اختالط کانسنگ  (مثالً روزانه   

 .اسـتفاده شـده اسـت      18هـا بلوكریزهاي اصلی و    بلوكبندي  دو شیوه مختلف بلوك   

وع بلوك براي دو نریزي تولید مساله برنامه هابلوكریزبدین ترتیب بعد از تعیین ابعاد 

نتـایج   .شـود  حل می2,5× 3,125×4بلوك با ابعاد  و ریز 10×10×12,5کامل با ابعاد    

ها بلوكنتایج حاکی از آن است که ریز   .  نشان داده شده است    4ریزي در شکل    برنامه

 و از مقبولیت بیشتري براي استفاده در اختالف عیاري کمتري با عیار میانگین دارند

 در مدل ریاضی، روابطصحیح با تعریف بنابراین  . برخوردار است  ریزياین دوره برنامه  

  . گرفته شودبکارمختلف  زمانی هاي براي دوره تنظیم عیاربرنامه توانمی

 

  هاي اصلیها و بلوكبلوك مقایسه عیار استخراجی براي ریز- 4شکل 
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 - Sub cell 

  يشنهادی پریاضی مدل هايبررسی ویژگی - 6

  :ریزي تولید به شرح زیر استدل برنامههاي مترین ویژگیبرجسته

      ریزي ارائه شده تضمین تامین ترین خصوصیت مدل برنامهمهم

 .ریزي استهاي مختلف برنامهکانسنگ با عیار مناسب در دوره

      مدت با ریزي کوتاهریزي قادر است اختالف بین برنامهمدل برنامه

    .مدت را کاهش دهدبلند

       ریزي کاهش تعداد سینه کارهاي هاي دیگر مدل برنامهاز قابلیت

 .ریزي استهاي برنامهاستخراجی در دوره

 ي را ادیمدت زمان زد کوتاهیزي تولیر مدل برنامهتعریف و اجراي

 .کندطلب می

 ها به عنوان ریزي ضرورت استفاده از بلوكاز عیوب مدل برنامه

  .مبناي پردازش است

 نتیجه گیري -7

  :زیر خالصه نموددر موارد توان  پژوهش اخیر را میهاي حاصل از دستاوردن تریمهم

   ریزي کوتاه مدت ماهانه معدن نتایج اجراي مدل پیشنهادي براي برنامه

دهد که تغییرات عیار استخراجی از عیار میانگین به کمترین          نشان می 

 .رسیده استمقدار 

  ـ   ریزي تولید پیشنهادي مـی    مدل برنامه هـاي مختلـف    راي افـق  توانـد ب

مدت از یک ساله تا یک ماهه و یـک ماهـه تـا روزانـه          ریزي کوتاه برنامه

  .گرفته شودبکار

        کارهاي استخراجی  از دیگر مزایاي مدل پیشنهادي کاهش تعداد سینه

 .ریزي تولید استدر برنامه

    تـوان عملیـات تعریـف     مـی ارائه شدهافزار بر روي مدل     با تهیه یک نرم

ا بعملیات تکراري ریزي تولید را تسیهل نموده و ر مدل برنامهها دبلوك

 .دقت و سرعت بیشتري اجرا گردد

مـدت معـدن   ریزي کوتـاه  چندین مرتبه براي برنامه   با وجود این که مدل پیشنهادي       

گیـري  مس سونگون اجرا گردید و نتایج قابل قبولی بدست آورد اما به دلیـل جبهـه            

کارانـه و آشـنایی کـم    ر کارآیی مـدل، مـدیریت محافظـه   برخی از کارشناسان در براب   

مدل پیشنهادي در   موجب عدم بکارگیري    سازي  بهینههاي نوین   کارشناسان با روش  

  .شودکشور ما میمس سونگون و سایر معادن دن مع

 سپاسگزاري - 8

وسیله از کلیه کارکنان امور معدن مس سونگون اهر بویژه آقایان مهندس  بدین

ندس صوفی سیاووش کارشناس ارشد  محترم معدن مس سونگون و مهجوانی مدیر

- که در اجراي این پژوهش ما را یاري نمودند صمیمانه سپاسگزاري میکنترل پروژه 
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   در یک مقطع افقی2000کار براي سینه ریزي ماهانهها در برنامه ترتیب استخراج بلوك- 3شکل 
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