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خالصه طرح:
مجتمع سنگ آهن گل گهر با توليد ساالنه  3/5ميليون تن کنسانتره آهن ،يکي از قطبهاي اصلي تأمين کننده مواد اوليه صنايع
فوالد کشور محسوب مي شود .اساس جدايش در کارخانه فرآوري گل گهر سيرجان ،جدايش مغناطيسي پس از خردايش مي
باشد .توليد کنسانتره در کارخانه فرآوري اين مجتمع به دو روش تر (35درصد) و خشک ( 55درصد) صورت مي گيرد .لذا
تحقيق در مورد جدايش خشک ضروري به نظر مي رسد .پيش بيني محصول کارخانه يکي از مهمترين مسائلي است که در
کارخانه هاي فرآوري مطرح مي باشد .يعني قبل از آنکه خوراک وارد کارخانه شود ،مشخصات محصول بر مبناي روشهاي
آزمايشگاهي محاسبه گردد .هدف از اين نوشتار پيش بيني کيفيت کنسانتره خشک نهايي ،با استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي،
نيمه صنعتي و روشهاي مدلسازي ،قبل از ورود خوراک به کارخانه مي باشد .در اين تحقيق به پيش بيني عيار گوگرد و عيار
آهن کنسانتره نهايي خشک پرداخته مي شود .جهت مدلسازي ،از روش شبکه هاي عصبي مصنوعي ،که يکي از روشهاي به روز
و با دقت باال جهت ساخت مدل پيش بيني مي باشد ،استفاده مي شود .لذا از دو شاخه شبکه عصبي چند اليه و شبکه عصبي
شعاعي استفاده ميگردد .بنيان اين دو روش يکي مي باشد ،اما تفاوتهاي ساختاري آنها سبب توليد جوابهاي مختلف ميشود.
جهت تشکيل شبکه عصبي از متغيرهاي ورودي استفاده مي گردد .ابتدا گروهي از متغيرهاي ورودي توسط شبکه آموزش ديده
و جهت تعيين اعتبار آموزش داده ها ،متغيرهاي ورودي شبيه سازي مي شوند .سپس با استفاده از داده هاي آموزش نديده،
پيش بيني عيارها انجام مي گيرد .پس از مقايسه داده هاي پيش بيني شده و داده هاي واقعي اعتبار شبکه سنجيده مي شود.
در نهايت با استفاده از مرحله اعتبار سنجي ،مي توان به دقت و قدرت شبکه پي برد .در اين تحقيق پس از مرحله اعتبارسنجي،
جواب قابل قبولي از پيش بيني ارائه گرديد.
نتايج حاصله:
ارتباط منطقي بين نتايج جداکننده لوله ديويس ،نتايج جداکننده مغناطيسي نيمه صنعتي و کنسانتره نهايي بخش صنعتي ،در
مرحله طراحي معدن و برنامه ريزي توليد مهم مي باشد .يکي از موارد مهم در اختالف پيش بيني تستهاي جداکننده لوله
ديويس و جداکننده مغناطيسي نيمه صنعتي اختالف در نحوه خردايش مي باشد .دقت پيش بيني با استفاده از جداکننده لوله
ديويس به قدري نيست ،که کميت و کيفيت کنسانتره نهايي را به خوبي پيش بيني نمايد .لذا استفاده از جداکننده مغناطيسي
نيمه صنعتي ضروري به نظر مي رسد.

