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 Whittleنرم افزارهاي  گهر با استفاده از( گل1: تعيين محدوده نهايي بهينه و برنامه ريزي درازمدت توليدمعدن شماره )عنوان

Four-X و NPVS+MFO 

 4831تاريخ شروع: تير ماه      نوع پروژه:كاربردي

 4831دي ماه  تاريخ خاتمه:   مجري:مركز تحقيقات سنگ آهن و فوالد

 آقاي دكتر حميد رضا منصوري استاد راهنما:    محقق: ابوذر حمزه نژاد

 باهنر كرمانشهيد دانشگاه:

 خالصه طرح:

بر اساس روشهاي سنتي انجام شده و عمليات استخراج بر  1731( گل گهر در سال 1طراحي اوليه معدن سنگ آهن شماره )

تاکنون بخشي از ذخيره قابل معدنکاري اين معدن به اتمام رسيده است. اما  آغاز شده است. 1731اساس اين طرح از سال 

باشد در حالي که طراحي هنوز بخش اعظم ذخيره باقي است. مبناي عملکرد معدن در حال حاضر طراحي اوليه آن مي

ندين بار در طول عمر آن درازمدت معادن يک فرآيند پويا است که با تغييرات عمده فني و اقتصادي در عملکرد معدن بايد چ

مورد تجديد نظر قرار گيرد. با توجه به اصالح مدل زمين شناسي ذخيره و افزايش چشمگير قيمت فروش کنسانتره در ساليان 

هاي درازمدت توليد اين معدن ضروري است. لذا در اين پروژه با اخير، بهينه سازي مجدد محدوده نهايي کاواک و برنامه

به دو مورد فوق پرداخته شد. مدل بلوکي زمين شناسي  Whittle Four-Xو  NPVS+MFOفزارهاي طراحي استفاده از نرم ا

تهيه و به اين نرم افزارها وارد گرديد. اطالعات فني و مالي الزم با مطالعه صورت گرفته بر روي  GEMSکانسار در نرم افزار 

ل بلوکي اقتصادي، بهينه سازي کاواک، توليد پوش بکها، تجربيات چند ساله شرکت گردآوري شد. سپس عمليات توليد مد

صورت پذيرفت. در نرم افزار  NPVS+MFOبرنامه ريزي توليد ساليانه و بهينه سازي عيارحد و انبارهاي ذخيره در نرم افزار 

Whittle در اين نرم افزار  نيز بجز بخشهاي بهينه سازي عيارحد و انبارهاي ذخيره، ساير مراحل فوق انجام شد. عالوه برآن

بهينه سازي نرخهاي توليد و عمليات صاف کردن پوش بکها و کاواک کاري انجام شد. بر اساس نتايج حاصله در دو نرم افزار، 

هاي توليد ساليانه پروژه نرم يابد. همچنين در برنامهذخيره قابل معدنکاري کانسار نسبت به ذخيره طرح قديمي افزايش مي

ميليون تن کانسنگ  12گردد. در پايان عمر پروژه نيز حدود کليه محدوديتهاي تناژي و عياري رعايت مي ،NPVS+MFOافزار 

نيز به دليل ظرفيت ناموزون سنگ شکن و خروجي کارخانه، و به  Whittleماند. در پروژه نرم افزار در انبارهاي ذخيره باقي مي

شود. نتايج کلي اين پروژه بيانگر ين آالت معدن به طور بهينه استفاده نميدليل عدم استفاده ازانبارهاي ذخيره، از ظرفيت ماش

 عدم حساسيت ارزش اقتصادي معدن نسبت به تغييرات عمده مالي و برنامه ريزي توليد است.

 نتايج حاصله:

ره واقع در ميليون تن بيش از ذخي NPVS+MFO ،11ميزان ذخيره قابل معدنکاري در کاواک کاري انتخاب شده در پروژه 

ميليون تن از  NPVS+MFO ،5/111افزار ريزي توليد نهايي در نرمکاواک طراحي اوليه )طرح گرانگز( است. پس از برنامه

ميليون تن  34( به کارخانه فرآوري ارسال و 48سال آينده )پس از بهمن  17ذخيره قابل معدنکاري کاواک کاري طي 

است( در انبارهاي  121ميليون تن کانسنگ نيز )که عمدتا از نوع  11شود. حدود مي کنسانتره مغناطيسي آهن از آن بازيابي

ميليون تن  Whittle ،15ترقيق( موجود در کاواک کاري انتخاب شده در پروژه  %3ماند. ذخيره ترقيق شده )ذخيره باقي مي

، کل اين مقدار کانسنگ Whittleيي در نرم افزار بيش از ذخيره واقع در کاواک طراحي اوليه است. پس از برنامه ريزي توليد نها

ميليون تن کنسانتره آهن از آن استحصال  45( به کارخانه فرآوري ارسال شده و حدود 45سال آينده )پس از مرداد  13طي 

 مي شود.
 

 

 

 

 

 

 


