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  خالصه مقاله

آهن داراي ویژگی گسترش عمقی و امکان استخراج به روش روباز و   میلیون تن سنگ8/87شناسی  گهر با ذخیره زمین شماره چهار گل آنومالی

فعلی   خالص نحوي صورت گرفته است که ارزش   بهوآنومالی ن یاریزي تولید  تعیین محدوده نهایی و برنامهبا هدف ق ی این تحق.شدبا زیرزمینی می

  .مقدار استخراج کانسنگ و باطله در هر سال مقدار ثابتی باشددر طول عمر پروژه بیشینه شود و ) NPV(پروژه 

ترین  با تعیین بزرگ.  استفاده شده است1/2افزار دیتاماین نسخه یره از نرمی کانسار و تخمین ذختعیین مدل بلوک و یهندسسازي  به منظور مدل

، با آالت تولیدي و غیرتولیدي برداري و ذخیره قابل استخراج، ماشین افزار و مشخص شدن نسبت باطله کاواك دربرگیرنده کل ذخیره توسط همین نرم

هاي مختلف و   تعاملی بین پارامترهبا توجه به رابط. اي، عملیاتی و عمومی و اداري برآورد شدند هاي سرمایه ینه تعیین و هزEQSSافزار  استفاده از نرم

افزار  از نرمبا استفاده ریزي اولیه بر روي این کانسار  ها، برنامه برداري و اصالح هزینه آالت تولیدي، تخمین میزان روباره به منظور محاسبه دقیق ماشین

Whittle-4x ریزي تولید   نتایج برنامه.اي تشکیل شد هاي النه ریزي مرحله دوم این کانسار انجام و کاواك  برنامه،ها پس از اصالح هزینه.  شدانجام

 هزار 844/638520 پروژه NPVترین حالت، استفاده از روش میالواي تعادلی است که در آن   منطقی کهدهد نشان میاي  هاي النه بر روي کاواك

ترین پارامتر  دهد که قیمت کنسانتره حساس آنالیز حساسیت نشان می. باشد قبل از پیاده کردن رمپ می درصد، 55/22نرخ بازگشت داخلی  با ردال

 . شودی پروژه صفر مNPV دالر، 65تر از   پایینيها است و در قیمت

ABSTRACT 

Gol-Gohar Iron Ore Mine 4th anomaly with geological reserve of 87.8 mt iron ore has the specification of depth 

extension and is capable of mining in both open pit and underground methods. In the present research ultimate 

pit limit determination and production scheduling of Gol-Gohar Iron Ore Mine 4th anomaly is done in such a way 

that NPV of project is maximized and production of ore and waste within the mine life time is fixed. 

In order to achieve ore modeling, ore block model determination and reserve estimation, DATAMINE®v2.1 is 

used. After determination of the biggest pushback consisting the whole reserve using DATAMINE©v2.1, 

designation of stripping ratio and minable reserve, production and non-production machineries using EQSS 

software, are selected and then capital, operating and general and administrative costs are evaluated. In regard to 

interactive relation of various parameters and to accurate evaluation of production machineries, stripping volume 

and costs adjustment, preliminary scheduling for the reserve is done using WHITTLE® 4X. Then costs are 

adjusted and secondary stage of production scheduling is done thereafter and nested pits are presented. The 

results indicate that using of Balanced Milawa algorithm is the most logical state and NPV of the project is 

$638520.844 and IRR is 22.55% before applying mining road. Sensitivity analysis is carried out on the various 

parameters and show that the most sensitive parameter is concentrate market price which for the prices below 

$65 results in naught NPV of the project. 

آالت،  نی، انتخـاب ماشـ  گهـر  ، آنومالی شماره چهار گلDatamine 2.1، ارزش خالص فعلی، میالواي تعادلی، Whittle 4xریزي تولید،  تعیین محدوده نهایی، برنامه :هاي کلیدي واژه

  .EQSSافزار  ها، نرم نهیبرآورد هز
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  مقدمه

هدف از آن بیـشینه    کهباشد ریزي تولید بلند مدت می گام اول در طراحی معدن، برنامه

هاي عملیاتی همچون شـیب   کردن سود خالص کلی پروژة معدنی با توجه به محدودیت        

طراحـی کانـسار معمـوالً بـا     . باشد معدنی و ظرفیت تولید میمعدنکاري، عیار، تولید ماده  

شناسـی   بعد از تعیین مدل بلوکی، خصوصیات زمین  . شود  ساخت مدل بلوکی شروع می    

تعیـین  . شـود  هاي تخمین موجـود تعیـین مـی     عیار با استفاده از تکنیک    هر بلوك مانند  

 فلـز  قیمـت  از هر بلوك، تخمین    فلز بازیافتی  کمیت ارزش هر بلوك با استفاده از تخمین      

راي تعیـین مـدل بلـوکی           هزینه محاسبه شده، بازیافت معدنکاري و فرآوري هر بلـوك، ـب

  (Sevim 1998).رود کار می اقتصادي به

طراحی بهینـه  . تعیین مدل بلوکی اقتصادي، محدوه نهایی معدن باید تعیین شود       بعد از   

محدوده نهایی در معادن روباز موضوعی پیچیـده اسـت کـه مـستلزم انجـام محاسـبات                 

هاي مختلفی براي حل این مـسئله معرفـی و     الگوریتم 1960باشد و از سال       بسیاري می 

مـورد بررسـی   معدن باید نحوه گسترش   ،یمحدوده نهای طراحی    از بعد. کار رفته است  هب

هاي محدوده نهایی موجود، یـک یـا دو پـارامتر کلیـدي را در       اگر در الگوریتم .قرار گیرد 

 موسوم دي کاواكا، تعد مدل بلوکی اقتصادي تغییر دهیم و الگوریتم را دوباره حل کنیم          

 ه ازايي نهـایی بـ  ها سري محدوده  آید که در واقع یک     دست می  ه ب 1اي هاي النه  به کاواك 

اي بزرگتر   فاصله افقی بین هر دو کاواك النه   کهیدرصورت .مقادیر اقتصادي متغیر هستند   

ه     میها  کدام از آنهر،  از حداقل عرض معدنکاري باشد      2هـاي  پیـشروي صـورت  توانـد ـب

  .(Sevim, 1998)جداگانه معدنکاري شوند

ریـزي  مرحلـه بعـدي در برنامـه   ها   پیشروي در داخل    3"ها ترتیب استخراج بلوك  "تعیین  

ها بایـد  ترتیب استخراج بلوك. تولید معادن روباز است که باید با دقت زیادي انجام شود          

هـاي  عیـار مـاده معـدنی و سـپس قـسمت          هاي پـر  اي انجام شود که ابتدا قسمت     گونهبه

 بایـد تـا حـد    در ضـمن  .ل شـود ص ممکن حاNPVعیار استخراج شود، تا بیشترین      کم

وك   . تعویق انداخت برداري را بهاطلهممکن ب  هـا بایـد    البته در تعیین ترتیـب اسـتخراج بـل

ه و       هاي تولید، محدودیت   هاي شیب، محدودیت   محدودیت را نیـز   ....هاي ظرفیت کارخاـن

  )1383هوسترولید،  (.در نظر گرفت

 LPریزي معدن را با استفاده از یـک مـدل         برنامه 1969در سال    )Johnson( جانسون

ه     LP و براي حل مدل نه کرد بهی  Dantzig-Wolf ابتدا بـا اسـتفاده از الگـوریتم تجزـی

ریزي تولید چندگانه را بـه تعـدادي مـسئله اصـلی و چنـد مـسئله کـوچکتر            مدل برنامه 

ه عنـوان یـک مـسئله یـک دوره               نظـر   اي در تقسیم کرده، سپس هر مسئله کوچکتر را ـب

هـاي کـوچکتر، حـل مـسئله اصـلی       بعد از حل مسئله   ). Johnson,1968(گرفته است 

باشد که  ها و متغیرهاي زیاد می از معایب این مدل وجود محدودیت. شود نسبتاً آسان می

 1982در سـال  ) Gershon (گرشـون . حل مسئله را بـا مـشکل مواجـه سـاخته اسـت         

هـر بلـوك   او فرض کرد که . ارائه کردریزي معدن  سازي برنامهبراي بهینهرا   MIP4مدل

ریـزي   برنامـه  1985در سـال  ) Dagdelen (داگـدلن  .ه طور کامل استخراج شـود باید ب

 هـاي الگرانـژین   روش فرمولـه کـرد و از   MIPتولید بلند مدت معدن را با مدل ریاضـی     

نیـز در  ) Akaike (آکیـک  ). Dagdelen,1985(ها استفاده کـرد  براي حل این فرمول

 رمـضان . ریزي تولیـد اسـتفاده کـرد    سازي برنامه براي بهینه  MIPاز فرمول    1999سال  

)Ramazan (   روشی جدیـد بـر     2002 و همکارانش در سال      جانسونو   2001در سال

  MIP براي کاهش تعداد متغیرهاي مـورد نیـاز در فرمـول    درخت بنیادیناساس مفهوم   

ه کردنـد          براي برنامه  ین کـاربرد برنامـه   . ریـزي تولیـد بلنـد مـدت اراـئ ریـزي پویـا در    اوـل

                                                   
1 -nested pit 

2- Push back 

3 -Sequencing 
4 - mixed integer programming   

 )Wright (رایـت . به کار رفـت ) Roman(  رومنیزي تولید معادن روباز توسطر برنامه

 .ریزي تولید معادن روباز به کار برد ریزي پویا را در حل مسئله برنامه نیز برنامه

            (Ramazan, 2007)  

افـزار  سازي کانسار، تعیین مدل بلوکی کانـسار و تخمـین ذخیـره از نـرم             به منظور مدل  

بـرداري و   پس از مشخص شدن نـسبت باطلـه       .  استفاده شده است   1/2 نسخه   5دیتاماین

اي، عملیاتی هاي سرمایهآالت تولیدي و غیر تولیدي، هزینهذخیره قابل استخراج، ماشین

هـاي  در ادامه با توجه به به رابطه تعاملی بـین پـارامتر  . و عمومی و اداري محاسبه شدند     

-ریزي تولید، به منظور محاسبه دقیق ماشین و برنامهها، عیار حد مختلف از جمله هزینه   

ریزي اولیه بر روي این ها برنامهبرداري و اصالح هزینهآالت تولیدي، تخمین میزان روباره  

ریـزي مرحلـه   ها برنامهپس از اصالح هزینه.  انجام شد6تلیوافزار کانسار با استفاده از نرم 

  .اي تشکیل شدالنههاي دوم این کانسار انجام شد و کاواك

ریـزي تولیـد بهینـه    منظور انجام برنامـه اي، کاواك بهینه بههاي النه واكپس از تعیین کا   

هـاي  ریزي در سه حالت مختلف بـر روي کـاواك  منظور در ابتدا برنامه   اینبه. انتخاب شد 

  وNPVممکن که بتواند هم معیار بیشترین       و بهترین برنامه   گرفتانتخاب شده، انجام    

  .ریزي را ارضاء کند، انتخاب شدهم معیار عملیاتی بودن برنامه

  

   کانساریمعرف

 60گهـر یکـی از ذخـایر عمـده سـنگ آهـن ایـران در فاصـله          آهـن گـل   مجموعه سنگ 

ایـن مجموعـه در    . کیلومتري جنوب غرب شـهر سـیرجان در اسـتان کرمـان قـرار دارد              

گهـر یکـی از   الی شماره چهار گلآنوم. باشدآهن میبردارنده شش آنومالی مجزاي سنگ    

 کیلومتري شرق معـدن  5/3آهن این ناحیه بوده که تقریباً در فاصله      شش آنومالی سنگ  

بـه منظـور انجـام    ه یـ  اولیپس از انجـام مطالعـات اکتـشاف    .گهر قرار دارد شماره یک گل  

 چـاه در مـاده   83 چاه، حفـاري شـده کـه    89 ن کانساری در ا ،یلی تکم یات اکتشاف یعمل

  )1387کوشا (.استقرار گرفته  چاه در باطله 6دنی و مع

  

   کانساريمدلساز

بـه منظـور عملیـات     چاه حفـاري    89همانطور که اشاره شد در مجموع در این آنومالی          

 گمانـه در اختیـار قـرار داده     81 است ولی با توجه به اینکه اطالعات         اکتشافی حفر شده  

 گمانـه،  81متراژ کل این . ه استفاده شد  گمان 81 اطالعات این    يبر مبنا سازي  شد، مدل 

 5336 متر آن در داخل ماده معـدنی و  98/4007،  متر است که از این مقدار   45/26530

 ی آبرفتـ بیشترین ضخامت روبـاره  .در باطله است)  متر47/17189(متر در آبرفت و بقیه      

بـا  . باشـد می متر 13/71ضخامت متوسط    و  متر 34کمترین آن حدود     متر،   104حدود  

 متر و کمترین عمـق  5/559هاي انجام شده بیشترین عمق ماده معدنی  توجه به حفاري  

 و 8/238بیشترین و کمترین ضخامت ماده معـدنی بـه ترتیـب           .  متر است  34آن حدود   

هـاي  گمانهالزم به ذکر است که . باشد متر می12/39 متر و ضخامت متوسط حدود      8/0

  .قائم انجام شده استحفر شده در این آنومالی به صورت 

راي  1/2 نـسخه  افـزار دیتامـاین  تخمین ذخیـره از نـرم  و تهیه مدل بلوکی به منظور   و ـب

ه به مرکز بلوكتخصیص عیار    راي   ها از طریق اطالعات ترکیب شده مربوط به گماـن هـا ـب

ها و مطالعات آماري انجـام  تخمین ذخیره از روش کریجینگ معمولی از طریق واریوگرام   

 آهن، گوگرد، فـسفر، اکـسید آهـن و درصـد      عیاردر این مدل . ه است تفاده شد  اس ،شده

سازي کانسار، تنـاژ کـل   لپس از مد .بازیابی مغناطیسی براي هر بلوك تخمین زده شد

                                                   
5 -Datamine 2.1 

6 - mixed integer programming   

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

بـه علـت    .ن زده شـد یتخمـ  درصـد   3/51 تن با عیار متوسـط       87800625ماده معدنی   

، عیـار   (MWT)ازیـابی مغناطیـسی   اهمیت پارامترهاي دیگر مانند عیار گوگرد، درصد ب       

اي از نتـایج  سازي این پارامترها نیز انجام شد که خالصهفسفر و درصد اکسید آهن مدل    

  . آورده شده است1حاصله در جدول 

  

 حداکثرعیار

 )درصد(

 میانگین عیار

 )درصد(

 حداقل عیار

  )درصد(
 هاي مختلفپارامتر

6/63 3/51 6/25 Fe 

826/89 127/69 34 MWT 

064/31 658/21 647/9 Feo 

267/0 117/0 022/0 P 

811/3 235/1 0 S 

  هاي مختلف در مدل بلوکی مدلسازي پارامتر-1جدول 

  

  . نشان داده شده است1افزار دیتاماین در شکل مدل بلوکی ترسیم شده در نرم

  

  
  افزار دیتاماین نماي سه بعدي مدل بلوکی ترسیم شده در نرم-1شکل

 

   طراحی معدن روبازپارامترهاي

ر حـسب   یـ ب پایه شـ یـ براساس اطالعـات اول : بی شيداری پا ي پارامترها -الف   دار ـب

  )1387کوشا ( .شده استن ییتع درجه 45 و 38ب یترته و سنگ آهن بآبرفتجنس 

ها بـر طبـق فرضـیات     در این تحقیق ارتفاع پله    :  پارامترهاي طراحی معدن روباز    -ب

فـرض ارتفـاع   بر طبـق ایـن پـیش   . ظر گرفته شده است متر در ن  15شرکت کوشا معدن    

  )1387کوشا ( .ها در نظر گرفته شده استها نیز معادل با ارتفاع پلهبلوك

افزار دیتاماین بزرگتـرین کـاواك      پس از تعیین مدل بلوکی در نرم      : ظرفیت معدن  -ج  

. ا پوشش دهـد اي بر روي ماده معدنی قرار داده شد تا تمام ماده معدنی ر        ممکن به گونه  

 با هزینه برداشـت یـک تـن     آبرفتبا توجه به اینکه در این پروژه هزینه برداشت یک تن         

 و باطله یکسان در نظـر گرفتـه   آبرفتهاي   بنابراین بلوك  ،باطله یکسان فرض شده است    

 تـن  1186314000پس از طراحی بزرگترین کاواك ممکن، مجموع تناژ باطله          . شودمی

 درصـد، تنـاژ کانـسنگ معـادل     5ظر گرفتن میزان اخـتالط معـادل      با در ن  . دست آمد هب

  . خواهد شد87/12برداري معادل  تن است که نسبت باطله92190656

با توجه . باشدمبناي طراحی معدن براساس تولید ساالنه چهار میلیون تن کنسانتره، می        

ام گرفته، بازیابی معدنی انجهاي مادههایی که در مرحله اکتشاف بر روي مغزه      به آزمایش 

معدنی تعیین شده است و به این ترتیب میزان بازیابی  هاي ماده کارخانه براي تمام بلوك   

میانگین ایـن  . (MWT)کارخانه فرآوري براي هر بلوك در مدل بلوکی آورده شده است  

هاي فرآوري کانسنگ در بر اساس نتایج آزمایش. باشددرصد می 127/69بازیابی حدود 

 )1387کوشا ( .باشد درصد می5ره یک، میزان افت در تولید کنسانتره معدن شما

ه          ه کارخاـن  برابـر بنابراین براي تولید چهار میلیون کنسانتره باید میزان خوراك ورودي ـب

آهن مورد نیـاز  تولید سنگ   زیر بر این اساس طبق رابطه    .  میلیون تن کانسنگ باشد    2/4

ـ  با در نظر گرفتن اختالط ماده    میلیـون تـن در سـال    395/6 معـادل   ،ا باطلـه معـدنی ب

   .خواهد بود

 

  :بنابراین داریم

   

ه 4/14با توجه به ذخیره و ظرفیت، عمر معدن      رداري سـاالنه    سال و تناژ متوسط باطـل ـب

 : آید خواهد بود که به صورت زیر بدست می82325746

  

 

صـورت  آالت تولیـدي  سنگ، انتخاب ماشـین  با توجه به تناژ سالیانه برداشت باطله و کان        

  .نتایج در ادامه آورده شده استکه گرفته 

  عملیات واحد

 9-8/7(متر  میلی251هاي حفاري برمبناي معدن شماره یک،     قطر چال  : چالزنی -الف

اي که ساالنه باید با توجه به تناژ کل ماده معدنی و باطله . در نظر گرفته شده است    ) اینچ

ه بـه صـورت        استخراج شود،   تعداد دستگاه حفاري مورد نیاز بـراي مـاده معـدنی و باطـل

به تعداد یک دستگاه ماشین ن مقدار سنگ ی برداشت ا  يبرا. جداگانه محاسبه شده است   

باشـد و   دستگاه براي حفاري در باطله نیاز می12حفاري براي حفاري در ماده معدنی و  

  .از است دستگاه ماشین حفاري به عنوان رزرو نیسهبه 

  و براي آتشباري در ماده معدنی و باطله عالوه بر آنفو از فتیلـه انفجـاري  : آتشباري -ب

مقدار مورد نیاز هرکـدام از   . شودهاي دو پوندي به عنوان پرایمر نیز استفاده می        دینامیت

ـنگ بـه صـورت خالصـه در جـدول                 مواد ف  در . آورده شـده اسـت   2وق براي هر تـن س

تـایی  هـشت  ردیـف  پـنج  بـه صـورت   چال 40 در هر انفجار، محاسبات فرض شده است   

  .شوندیمنفجر م

مقدار کانسنگ به ازاي   ماده مصرفی

  هر تن 

مقدار باطله به ازاي هر 

  تن 

  184/0  173/0  )کیلوگرم(آنفو 

  041/0  054/0  )متر(فتیله انفجاري 

  005/0  007/0  )عدد(دینامیت 

   مواد منفجره مصرفی در آتشباري-2جدول 
  

-ینق براي انتخاب نوع و تعداد ماشی در این تحق  :آالت بارگیري و باربري   ماشین  -ج

 ارائـه  ي توسط خانم اکبـر 1387 که در سال  EQSSافزارآالت بارگیري و باربري از نرم
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ارگیري و     این نرم افزار    . استفاده شد شده است،    براي انتخاب اندازه و تعـداد تجهیـزات ـب

  )1387اکبري،  (.کندیها استفاده مردن هزینهکمعیار کمینهاز باربري 

اول انتخـاب از نظـر فنـی،    : توان در سه بخش جدا کـرد افزار را میالگوریتم کلی این نرم   

هـاي سیـستم و سـوم تحلیـل       مجموع هزینه  يسازدوم ارزیابی اقتصادي با معیار کمینه     

  )1387اکبري،  (. .اندازه بر عملکرد معدن و انتخاب گزینه مناسب

هزینـه  اي و عملیـاتی از مرجـع   هـاي سـرمایه  افزار بـه منظـور تعیـین هزینـه     در این نرم  

WME  )2006 (استفاده شده است که براي زمان محاسبه روزآمد شده اند. 

(InfoMine, 2006)  

 تعداد یک عدد شاول هیـدرولیکی بـا   EQSSدست آمده از نرم افزار هبا توجه به نتایج ب    

 متـر  05/42 عدد شـاول کـابلی بـا ظرفیـت     3براي کانسنگ و  متر مکعب    41/8ظرفیت  

شـامل یـک     ( تنی 70 عدد کامیون    10همچنین تعداد   . مکعب براي باطله انتخاب شدند    

راي باطلـه انتخـاب    ) رزرو5شـامل   ( تنی 210 عدد کامیون    35 براي کانسنگ و     )رزرو  ـب

  .شدند

  بولدوزر -د

ري و کمک بـه بـارگیري شـاول در نظـر      براي تمیزکابولدوزردر کنار هر شاول باید یک  

بنابراین به تعداد چهار عدد بولدوزر بـراي تمیزکـاري و کمـک بـه بـارگیري       . گرفته شود 

  .ها نیاز استشاول

  

  هانهیمحاسبه هز

  هیي اولاهی سرمايهانهی هز -الف

گهـر توسـط   کنـسانتره در شـرکت گـل   د یـ ، استخراج سـنگ و تول     يبردارروبارهات  یعمل

-هیاسـت کـه سـرما   شود اما در این تحقیق فرض شـده    پیمانکاري انجام می  هاي  شرکت

  .ردیگی و اجراء به طور کامل توسط شرکت انجام ميگذار

شود که شـامل هزینـه     بندي می اي اولیه در غالب هفت دسته کلی تقسیم        سرمایه هزینه

عـدن،  آالت جنبـی، سـبک و پـشتیبانی م   آالت تولیدي، هزینه ماشـین  اي ماشین سرمایه

 زیربنـایی، تهیـه    هـاي سـازي و تأسیـسات، هزینـه       برداري، هزینه ساختمان  هزینه روباره 

-یاي کارخانه فرآوري مـ    مختلف و هزینه سرمایه    هايقسمت نیاز مورد لوازم و تجهیزات

ه صـورت جـدول         مجموع هزینه . باشد در ایـن   .باشـد  مـی 3هاي سرمایه اي مورد نیاز ـب

   . ریال در نظر گرفته شده است9750با تحقیق ارزش هر دالر برابر 

  

  گذاري مجددهزینه سرمایه

  )هزار دالر) (8سال (

 

  تجهیزات تعداد

 هاي ماده معدنیکامیون 9 685/7244

 هاي باطلهکامیون 30 78492

 دستگاه چالزنی در ماده معدنی 1 18/1135

 دستگاه چالزنی در باطله 12 16/13622

 بلدوزر 4 6/2447

 ماشین آالت جنبی  - 630/10075

 مجموع 255/113017

  اي اولیههاي سرمایه مجموع هزینه- 3جدول 

  

  

  

  مجدد گذاري هزینه سرمایه -ب

در طول عمر معدن الزم است بعضی از قطعات اصلی تجهیزات تعویض شوند که مستلزم 

ر ویتـل بـه   افـزا هاي عادي نگهداري است که در نـرم  هایی است که اضافه بر هزینه     هزینه

ها در طـی زمـان تغییـر    این هزینه. شوداي جایگزین مطرح می   هاي سرمایه عنوان هزینه 

   . ارائه شده است4اي مجدد به صورت جدول هزینه سرمایه. کنندمی

 (InfoMine, 2006)  

  

  هزینه هاي عملیاتی معدن -ج

 مصرفی لوازم اري و تعمیر و نگهد   هايتوان به هزینه  هاي عملیاتی در معدن را می      هزینه

-آتشباري تقـسیم  آالت تولیدي و هزینههاي پرسنلی مربوط به تجهیزات ماشین و هزینه 

هـا و  افزایش مسافت باربري به ازاي افزایش پله، باعث افزایش تعداد کـامیون           . بندي کرد 

آالت تولیـدي  هاي عملیاتی ماشینهزینه. شودهاي عملیاتی می به تبع آن افزایش هزینه    

- انتخاب شده بود، با استفاده از همین نـرم   EQSSنوع و تعداد آنها توسط نرم افزار        که  

ها به همین ترتیب ادامـه یافـت و   این روند براي بقیه پله  . افزار براي پله اول محاسبه شد     

 )1388پور، دهقانی (.هاي عملیاتی به ازاي هر پله محاسبه گردیدسپس افزایش هزینه

 005/0باشد و افزایشی معادل    دالر بر تن می    2496/0 باطله برابر    هاي عملیاتی در  هزینه

  (InfoMine, 2006)  .دالر بر تن به ازاي هر پله بود

 007/0 دالر بـر تـن افزایـشی معـادل         3766/0هاي عملیاتی در کانسنگ نیز برابر       هزینه

   .دالر بر تن به ازاي هر پله محاسبه شد

  هزینه دالري 

 )هزار دالر(

  یالیهزینه ر

 )هزار ریال (
 نوع سرمایه گذاري

 ماشین آالت تولیدي -  285/158025

 ماشین آالت جنبی و سبک 22613058 692/7756

 هزینه روباره برداري - -

 ساختمان سازي 61624183 

 سرمایه اي زیربنایی 667311604 

  نیاز مورد لوازم و هزینه هاي تجهیزات 6947500 

 فرآوريکارخانه  3220234624 

 جمع کل 3978730969 977/165781

 )هزار ریال(جمع کل  5595105244

 )هزار دالر(جمع کل  9/573856

  گذاري مجدد معدن روبازهاي سرمایه هزینه- 4جدول 

  

  يفرآورهاي عملیاتی کارخانه  هزینه -د

 و هاي انـرژي مـصرفی سـاالنه، تعمیـر      شامل هزینه  يفرآورهاي عملیاتی کارخانه     هزینه

، تامین قطعات یدکی، هزینه پرسنلی    يفرآورها و تأسیسات کارخانه     نگهداري ساختمان 

 ي بـه ازا  دالر8158/5هزینه فرآوري پله مرجع . باشدهاي اداري و تشکیالتی می و هزینه 

هاي باطله بـه عنـوان     افزار ویتل، بلوك  با توجه به اینکه در نرم      .باشدیم هر تن کنسانتره  

هاي بلوك باطله و کانسنگ نظر گرفته شده است بنابراین اختالف هزینه بلوك مرجع در    

-بنابراین هزینه فرآوري بلوك مرجع به صـورت زیـر بـه   . شودبه هزینه فرآوري اضافه می  

  :آمددست 

8158/5 )+ 3766/0 -2496/0 = ( 9428/5دالر بر تن   
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ه ازاي    هاي بهاي عملیاتی بلوكبا توجه به اینکه مقدار افزایش هزینه    اطلـه و کانـسنگ ـب

 به ازاي هر پله  دالر بر تن 002/0 ها با هم اختالف دارند بنابراین این اختالف       افزایش پله 

  (InfoMine, 2006)  .شدبه هزینه فرآوري اضافه 

  

  هاي زمانی هزینه -ه

هایی هستند که در طی عمر معدن صرفنظر از مقدار معدنکاري،        هاي زمانی هزینه  هزینه

هـاي  هاي باالسـري یـا هزینـه      ها معموالً هزینه  این هزینه . یابدو فروش ادامه می   فرآوري  

ها شامل هزینه سوخت و روغـن و السـتیک        این هزینه . شوندعمومی و اداري نامیده می    

هاي تعمیـر   ، انرژي الکتریکی مصرفی معدن، هزینه      معدن آالت سبک و پشتیبانی   ماشین

 هزینه  تامین قطعات یدکی و لوازم مصرفی و  عدن، م تأسیساتها و   و نگهداري ساختمان  

 15987140گهـر   چهار گلی آنومالي برای زمانيهانهیهز. باشدپرسنلی غیر تولیدي می   

  (InfoMine, 2006). باشدی هر سال ميدالر به ازا

  

  محاسبه عیار حد

ت عیار تغییرا. باشدیکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در عملیات معدنکاري عیار حد می       

 عیار متوسط کانسار و تناژ ماده معـدنی تـأثیر گذاشـته و در نتیجـه پارامترهـایی           برحد  

ها، عمر پروژه، بازیابی و محدوده نهـایی  مانند ارزش خالص فعلی، گردش نقدینگی پروژه  

گهر با استفاده از عیار حد براي آنومالی چهار گل . گردندنیز دستخوش تغییر و تحول می     

محاسبه  درصد 88/5 با استفاده از الگوریتم لین      قسمت قبل دست آمده در    ههاي ب هزینه

. باشـد مـی )  درصـد 6/25(تر از حداقل عیـار آهـن در مـدل بلـوکی            که بسیار پایین   شد

 .د شـد نفرستاده خواه يفرآورهاي آهن به منظور فراوري به کارخانه بنابراین تمام بلوك  

  )1388پور، دهقانی(

  ریزي تولیدمرحله اول برنامه

هـا بـه   برداري ساالنه، برخی هزینهبرداري و باطلهبا توجه به مشخص نبودن میزان روباره     

هاي محاسبه شده بنابراین در این مرحله ابتدا با استفاده از هزینه   .  نشد برآوردطور دقیق   

ـبه شـده در     و هزینـه صورت گرفتریزي تولید معدن     قبل، برنامه  قسمتدر   هـاي محاس

  .شدهاي اصالح شده انجام ریزي تولید با پارامترل اصالح و سپس برنامهقسمت قب

 64 و اجـراي آن،  ویتلپس از وارد کردن اطالعات فنی و اقتصادي مورد نیاز در نرم افزار   

  .  شدنددیتول براي مقادیر مختلف فاکتور درآمداي  النهکاواك

 محدوده نهایی معدن روباز را تعیین    که بتوان اي، براي این  هاي النه بعد از طراحی کاواك   

  .بندي تولید معدن روباز انجام شود باید زمان،کرد

هاي ظرفیت معدنکاري، تولید کانـسنگ و تولیـد محـصول           منظور باید محدودیت   نیبد 

بهترین حالت، (ها در سه حالت مختلف     ریزي تولید براي همه کاواك    برنامه .تعیین شوند 

   .صورت گرفت) ربر و بدترین حالتحالت انتخاب شده توسط کا

بـرداري سـاالنه و   برداري و باطلهبا توجه به اینکه هدف از این مرحله تعیین مقدار روباره          

ریزي به عنوان مبنایی بـراي تعیـین   باشد، بهترین حالت برنامه ها می اصالح برخی هزینه  

 58شـود کـاواك    مشاهده می2طور که در شکل     همان.  کاواك بهینه در نظر گرفته شد     

 NPVداراي بیـشترین  ) ی تعادليالوایتم میالگور(تل و حالت کاربر ین حالت و  یدر بهتر 

 )1388پور، دهقانی (.باشدممکن می

راي  . باشـد ریزي عملـی مـی  نتیجه کسب شده به عنوان مبنایی براي تعیین یک برنامه     ـب

-اي مهندسی انجام میهریزي تولید اختصاصی که توسط کاربر با توجه به قضاوت     برنامه

 تن کانسنگ در سال بـه  6395000شود، استفاده از الگوریتم میالواي تعادلی، استخراج       

کـه برداشـت سـاالنه ایـن مقـدار      با توجه بـه ایـن     . عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شد      

ریـزي برداشـت   باشـد، برنامـه   کانسنگ مستلزم برداشت مقدار خاصی باطله در سال می        

-اول اینکه روباره. ریزي لحاظ گردداي انجام شد تا دو هدف اصلی در برنامه   هگونباطله به 

 NPVبرداري براي حداقل دو سال اول معدن در نظر گرفته شود و همچنین بیـشترین   

افزار پیشنهاد ریزي تعداد هشت پیشروي به نرم براي انجام این برنامه   . ممکن حاصل شود  

هـاي   بـا در نظـر گـرفتن محـدودیت    58 کـاواك  بنـدي تولیـد بـراي    نمودار زمـان  .شد

 )1388پور، دهقانی (. نشان داده شده است3معدنکاري کانسنگ و باطله در شکل 
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 اي در بهترین حالت، بدترین حالت و حالت مشخص شده توسط کاربرهاي النهریزي تولید بر روي کاوك برنامه-2شکل 

  

  هااصالح هزینه

آالت تولیدي و به تبع آن   کرد که تعداد ماشین   برداري ساالنه، ایجاب می   تغییر تناژ باطله  

آالت بارگیري و باربري با استفاده انتخاب ماشین. ها مجدداً محاسبه و اصالح شوند هزینه

هزینـه  .  صورت گرفت که نتایج حاصـله در ادامـه آورده شـده اسـت            EQSSافزار  از نرم 

ریـزي مرحلـه   برنامه. اي در پروژه اعمال گردید    رمایهبرداري نیز به صورت هزینه س     روباره

براي . هاي اول مشخص شودبرداري در سالاول این امکان را مهیا ساخت تا مقدار روباره  

ه بـا هـم        برداشت این مقدار روباره از ماشین   سنگ و باطـل آالت انتخـاب شـده بـراي کاـن

ر ماشـین    برداري ساالنه عـال   تغییر مقدار باطله  . استفاده خواهد شد   ارگیري و  وه ـب آالت ـب

در نهایـت ایـن امـر    . گذارنـد هاي چالزنی و بولدوزر نیز تأثیر مـی       باربري بر روي دستگاه   

شـود کـه بایـد    هاي عملیاتی معدن و هزینـه سـرمایه اولیـه مـی    منجر به تغییر در هزینه 

ـ      پس از اصالح هزینه   . نسبت به اصالح آنها اقدام کرد      افـزار  رمها پارامترهـاي ورودي بـه ن

 . ارائه شده است5ویتل مطابق جدول 

 

  ریزي مرحله دومبرنامه

ه بیـشترین   ها، برنامهپس از اصالح هزینه    NPVریزي تولید معدن به منظور دستیابی ـب

افزار ویتل پس از وارد کردن پارامترهاي جدید در نرم . افزار ویتل انجام شد   ممکن، در نرم  

 نشان داده 4دست آمد که در شکل     ي مختلف درآمد به   اي براي فاکتورها   کاواك النه  71

-اي باید کاواك بهینه بـه منظـور انجـام برنامـه     هاي النه پس از تعیین کاواك   . شده است 

ریزي در سه حالت مختلف بر روي به این منظور در ابتدا برنامه. ریزي تولید انتخاب شود   

مکـن کـه بتوانـد هـم معیـار          م هاي انتخاب شده، صورت گرفت و بهترین برنامـه        کاواك

  .ریزي را ارضاء کند، انتخاب شد و هم معیار عملیاتی بودن برنامهNPVبیشترین 

ه  ریزي در بهترین حالت، بدترین حالت و حالت کاربر بر روي کـاواك         برنامه اي هـاي الـن

د از  دهد ولی نمـی  ممکن را میNPVبهترین حالت، معموالً بیشترین . انجام گرفت  تواـن

باشد با توجه به اینکه معیار عملیاتی بودن بسیار مهم می  .  عملیاتی قابل اجرا باشد    لحاظ

 در بهتـرین  66کاواك . بنابراین ترجیح داده شد تا از معیار میالواي تعادلی استفاده شود       

در حالـت مـشخص شـده توسـط کـاربر      ) بزرگترین کـاواك ممکـن   (71حالت و کاواك  

 )1388پور، دهقانی(.باشد میNPVراي بیشترین ، دا)الگوریتم میالواي تعادلی(

  

  مقدار  عنوان

  95  )درصد(راندمان معدنکاري 

  100  )دالر( درصد68قیمت کنسانتره با عیار 

  635/0  )دالر(هزینه فروش 

  514887670  )دالر(هزینه سرمایه اي در سال صفر 

  2577/0  هزینه معدنکاري بلوك مرجع

  زاي هر پله پیشروي در عمقافزایش هزینه معدنکاري به ا

  )دالر به ازاي هر تن سنگ(

006/0  

  هزینه فرآوري بلوك مرجع

  )دالر به ازاي هر تن کانسنگ(

9347/5  

  15987139  )دالر(هزینه هاي زمانی 

  24/11  )درصد(نرخ تنزیل کلی 

  افزار ویتل در مرحله دوم پارامترهاي ورودي به نرم- 5جدول
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  هاي معدنکاري کانسنگ و باطله با در نظر گرفتن محدودیت58بندي تولید براي کاواك ر زمان نمودا- 3شکل 

  

  

  

  
  اي در بهترین حالت، بدترین حالت و حالت مشخص شده توسط کاربرهاي النهریزي تولید بر روي کاوكبرنامه:  4شکل 

  

  

   حالت  در بهترین66ریزي تولید بر روي کاواك  برنامه -الف 
.  نشان داده شده است5 در بهترین حالت در شکل      66ریزي تولید براي کاواك     برنامه

ه کارخانـه              این برنامه  ریزي به دلیل عدم وجود کانسنگ در سـال سـوم بـراي ورود ـب

مقدار کانسنگ کافی ...  و   5،  4،  2هاي  همچنین در سال  . باشدفرآوري قابل اجرا نمی   
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اي کـه جنبـه اجرایـی داشـته     بنابراین یافتن برنامه .نداردبراي ورود به کارخانه وجود 

رخ   679512845 حاصـل از ایـن روش   NPV. باشـد باشد بسیار مهم مـی      دالر بـا ـن

  . درصد است33/26بازگشت داخلی 

  

   با استفاده از الگوریتم میالولی تعادلی71ریزي تولید بر روي کاواك  برنامه -ب

.  با استفاده از الگوریتم میالواي تعادلی انجام شد   71ریزي تولید بر روي کاواك      برنامه

هـاي معـدنکاري    با در نظر گرفتن محدودیت71بندي تولید براي کاواك    نمودار زمان 

ریـزي  الزم به ذکر است این برنامه.  نشان داده شده است6کانسنگ و باطله در شکل     

رین نتیجـه ممکـن   هاي مختلف باطله و روباره آزمایش شـد و بهتـ    به ازاي محدودیت  

 که بـا اسـتفاده از الگـوریتم    71ریزي تولید بر روي کاوك   نتایج برنامه  .انتخاب گردید 

همانطور که مشاهده .  آورده شده است6میالواي تعادلی بدست آمده است در جدول 

ت          NPVشود  می  دالر بـا نـرخ بازگـشت داخلـی         638520844 پروژه در ایـن حاـل

 )1388پور، نیدهقا( .باشد درصد می55/22

  انتخاب کاواك بهینه نهایی -ج

ریزي با استفاده از بهترین حالـت بـا وجـود داشـتن بیـشترین      با توجه به اینکه برنامه   

NPV       ه عنـوان کـاواك    71باشد ، کـاواك      ممکن از لحاظ عملیاتی قابل اجرا نمی  ـب

  )1388پور، دهقانی( .شودبهینه نهایی براي این معدن انتخاب می

  92190652  نسنگتناژ کا

  1126422942  تناژ باطله

  22/12  نسبت باطله برداري

  %9/48  عیار آهن

  MWT 835/65%عیار 

  %176/1  عیار گوگرد

  NPV  638520844)دالر(

 76/16  )سال(عمر معدن 

  29/5  )سال(دوره بازگشت سرمایه 

  32/0  نرخ بازگشت سرمایه

IRR 55/22  

 با استفاده از الگوریتم میالواي 71د بر روي کاواك ریزي تولینتایج برنامه:  6جدول 

  تعادلی
  

  

  

  هاي معدنکاري کانسنگ و باطله در بهترین حالت با در نظر گرفتن محدودیت66بندي تولید براي کاواك  نمودار زمان- 5شکل 
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  اي معدنکاري کانسنگ و باطله با استفاده از الگوریتم میالواي تعادلی ه با در نظر گرفتن محدودیت71بندي تولید براي کاواك  نمودار زمان-6شکل 

  قیمت کنسانتره بر روي آنالیز حساسیت

 دالر تـا  6/27 کـه از  2008 تـا  2000هـاي  با توجه به تغییرات وسیع قیمت طی سـال       

 درصـد  -75درصـد تـا   + 30کند بنابراین روند تغییرات باید بـین   دالر تغییر می 2/132

 در ازاي کاهش قیمت، روند تغییرات بـین      NPV شود اما با توجه منفی شدن        بررسی

 در 71 بـراي کـاواك   NPVبررسـی مقـادیر   .  درصـد بررسـی شـد   -40درصد تا  + 30

طـور کـه مـشاهده    همـان .  آورده شده است5-6هاي مختلف کنسانتره در شکل     قیمت

 NPVیابـد، بـه    مـی  دالر افـزایش   130 دالر به    100شود وقتی قیمت کنسانتره از      می

ــروژه  ــا کــاهش . شــود درصــد اضــافه مــی80پ ــروژه NPV درصــدي قیمــت 10ب  پ

ه دلیـل   . یابـد  درصد کاهش می3 دالر و نرخ بازگشت داخلی به میزان      176670000 ـب

تر درباره قیمت آینـده  حساس بودن این پروژه به قیمت سنگ آهن، لزوم بررسی دقیق      

  )1388پور، یدهقان( .باشدسنگ آهن بسیار مهم می

  
   بررسی تأثیر قیمت بر روي پارامترهاي اقتصادي-7شکل 

  

  يریگجهینت

ار آهـن  یتن کانسنگ با ع 92190652 يق انجام شده کاواك بدست آمده دارا   یدر تحق 

 يد بـر رو  یـ ریزي تول برنامه.  است 22/12 يبردار نسبت باطله  يباشد که دارا  یم% 9/48

ارزش خالص فعلی پروژه و متعادل بـودن عملیـات در         يسازکاواك با دو هدف بیشینه    

ریزي که دهد استفاده از بهترین حالت برنامهنتایج نشان می. طول عمر پروژه انجام شد    

ی در کـل   NPVشود با وجود اینکه دارايافزار ویتل ارائه می   توسط نرم   باالیی است وـل

 از روش میالواي تعادلی قـادر  ریزي با استفادهبرنامه. از لحاظ عملیاتی قابل اجرا نیست    

ه روش مـیالواي    حاصل از برنامه NPV. است هر دو هدف فوق را تأمین کند ریزي ـب

 . است55/20با نرخ بازگشت داخلی  638520844تعادلی 
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