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تکاپویی برای توسعه

شـرکت زغال سـنگ البـرز مرکـزی از باقدمت تریـن شـرکت های فعـال در حـوزه فراوری زغال سـنگ در شهرسـتان سـوادکوه اسـتان مازنـدران به 
شـمار می آیـد کـه در سـال های اخیر، بـا بهره بـرداری از معادن زغال سـنگ گلیران و کردآباد، بخشـی از زغال سـنگ مـورد نیاز کشـور را تامین کرده 
اسـت. در حـال حاضـر، فعالیـت معدنکاری از معدن کردآباد متوقف شـده اسـت و بخشـی از زغال سـنگ مورد نیاز کارخانه زغال شـویی این شـرکت 
از معـدن گلیـران و مابقـی از طریـق خریداری از سـایر معادن تامین می شـود. شـرکت زغال سـنگ البـرز مرکزی یکـی از مهم ترین اسـتراتژی های 
خـود را به کارگیـری تجهیـزات مکانیـزه قـرار داده و همچنیـن در تـاش اسـت تـا با برطرف کـردن چالش های زیرسـاختی و شناسـایی و اکتشـاف 

معادن جدید، فعالیت خود را توسعه دهد و نقش خود را در تامین زغال سنگ کشور پررنگ تر از قبل کند.

نویـد نیکو
مدیر عامل شرکت زغال سنگ البرز مرکزی

ذخایر زغال سـنگ ایران غالبا در واحدهای تکتونیکی 
رسـوبی البـرز و ایـران مرکـزی واقـع شـده اند و در ایـن 
مناطـق، واحد های مختلفی به منظور بهره بـرداری از این 
ذخایر ارزشـمند شکل گرفته اند. شـركت زغال سنگ البرز 
مركـزي یکـی از بزرگ تریـن شـرکت های تولیدکننـده 
زغال سـنگ کشور اسـت که در سی ویکم شـهریور 1353 
بـه ثبـت رسـید. ایـن شـركت در حـال حاضـر پروانـه 
بهره بـرداري از معادن كردآباد و معدن زغال سـنگ گلیران 
ـ سـفیدریز را دارد.  و نیز گواهي كشـف منطقه گردنه سـر 
كارخانـه  و  قدیـم  زغال شـویي  كارخانـه  دو  همچنیـن 
زغال شویي جدید در منطقه سـوادكوه، آزمایشگاه زغال در 
منطقه انجیرتنگه، سـایت اداري واقـع در آزادمهر، مجتمع 
ـ فرهنگي در فرح آباد سـاري و ساختمان و زمین  آموزشـي 
در منطقـه لفـور نیـز در اختیـار شـرکت زغال سـنگ البرز 

مرکزی است.
شـركت زغال سـنگ البـرز مركـزي، عالوه بـر تامین 
بخشـي از زغال سـنگ خـام مـورد نیـاز از معـادن تحـت 
مالکیـت خـود، بخشـی از نیـازش را از معـادن بخـش 
خصوصـي منطقـه و سـایر نقـاط اسـتان و اسـتان هاي 
همجـوار خریداري می کند و پس از شستشـو و فراوري در 
كارخانـه زغال شـویي جدیـد و تبدیـل آن بـه كنسـانتره 
بـه  جـاده اي،  و  ریلـي  حمل ونقـل  بـا  زغال سـنگ، 
شـرکت های ذوب آهن اصفهان، كک طبـس و فوالد زرند 

ایرانیان ارسال مي کند.

معرفی معادن شرکت  
البـرز مركـزي داراي پروانـه  شـركت زغال سـنگ 
بهره بـرداري از چندیـن معدن زغال سـنگ کشـور اسـت 
کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه معـدن زغال سـنگ 
گلیـران بـا ذخیـره 57/9 میلیـون تـن و ظرفیـت تولیـد 
150هـزار تـن در سـال، معـدن كردآباد بـا ذخیره قطعي 

21/6میلیـون تـن و ظرفیت تولید 230 هزار تن در سـال 
و معـدن زغال سـنگ گردنه سـر ـ سـفیدریز بـا ذخیـره 

700هزار تن در سال اشاره کرد. 
منطقه گلیران در دامنه شـمالي سلسله جبال البرز و در 
بخش یال شـمالي سـنكلینال بزرگ ناحیه زغالدار آالشت 
در منطقه جنوب شـرقي شهرسـتان بابل با وسعت تقریبي 
زغال سـنگ  معـدن  دارد.  قـرار  مربـع  كیلومتـر  پانـزده 
كک شـوي گلیران، بـه دلیل دارا بودن مشـخصات كیفي 
مناسـب، مي تواند نقش مهمـي در تامین زغـال خام مورد 
نیاز براي كارخانه زغال شـویي سـوادكوه داشـته باشـد. در 
سـال 1399 قـراردادي میـان شـرکت زغال سـنگ البـرز 
مرکـزی و شـركت سـابیر آب ایرانیان به عنـوان پیمانكار 
معدن به منظور اسـتخراج سـالیانه 60 هزار تن زغال خام 
از بلـوک 6  ایـن معدن منعقد شـد و این همكاري تاكنون 

ادامه داشته است. 
بـا توجـه به مسـتعد بـودن الیه هـاي زغالي بلـوک 9 
معـدن بـا ذخیـره قطعـي بیـش از 5 میلیون تن، شـركت 
زغال سـنگ البـرز مركـزي در نظـر دارد بـرای اسـتخراج 
مكانیـزه در ایـن بلـوک اقدام کنـد. نظر بـه تكمیل طرح 
مطالعاتـی پایه توسـط شـركت مشـاور اوكراینـي و تهیه 
اسـناد مناقصه توسط شـركت مهندسي مشـاور معدنكاو، 
كمیته سـرمایه گذاري ایمیدرو برای انجام زیرسـاخت ها و 
آغاز تجهیز و بهره برداري در بلوک مذكور در حال بررسـي 
و تصمیم گیـري اسـت. در راسـتاي تكمیـل اطالعـات 
اكتشـافي و باال بـردن كتگوری ذخیره در بلـوک 9، عالوه 
بـر حفـر دوازده حلقـه چاه اكتشـافي در این بلوک، شـش 
حلقه چاه نیز در سـال 1400 حفر شـد و مقرر شـده اسـت 
که سـه حلقه چاه دیگر نیز حفاري شـود. گفتنی اسـت که 
بـه دلیل ابالغ اصـل صیانت از جنگل هـا، اداره كل منابع 
طبیعـي و آبخیزداري از هر گونه عملیات معدني در منطقه 
جنگلي معدن كردآباد ممانعت کرده و عملیات بهره برداري 

از آن در حال حاضر با چالشی جدي مواجه شده است.
كارخانـه زغال شـویي قدیم شـركت زغال سـنگ البرز 
مركـزي در سـال 1368 بـا ظرفیـت تولیـد 108 هـزار تن 
كنسـانتره زغال سـنگ در سـال بـه بهره برداري رسـید. با 
توجـه بـه تكنولـوژي قدیمـي ایـن کارخانـه و همچنیـن 
اسـتهالک بـاالي دسـتگاه ها در طول مدت بهره بـرداری، 
طرح جایگزیني كارخانه زغال شـویي جدید در دسـتور كار 
قـرار گرفـت و كارخانه زغال شـویي جدید در سـال 1396 

شروع به كار کرد. 
این کارخانه در منطقه انجیرتنگه شهرسـتان سوادكوه 
قرار دارد و براي شست وشـوي 500 هزار تن زغال سـنگ 
خام  )تولید 350 هزار تن كنسـانتره زغال سـنگ در سـال( 
بـا خوراک دهـي 122 تـن بر سـاعت و دانه بنـدي صفر تا 
دویسـت میلي متر در دو شـیفت كاري طراحي شده است. 
محصـول نهایـي، زغال سـنگ كنسـانتره بـا خاكسـتر 
10/5درصـد و رطوبـت كمتـر از 10 درصد اسـت. راندمان 
كارخانـه در مرحله طراحي و سـاخت 72 درصـد بوده، ولي 
در عمـل، راندمـان وزنـي بـه صورت تـر حـدود 62 درصد 
محَقـق شـده اسـت. طـرح احـداث كارخانه زغال شـویي 
سـوادكوه با نگاه به توسـعه پایدار، مسائل زیست محیطي، 
بهینه سـازي مصـرف انـرژي و تامیـن بخشـي از خوراک 
مـورد نیاز كارخانه كک سـازي در اولویت قرار گرفت كه با 
برگـزاري مناقصه، منجر به عقد قرارداد با مشـاركت فكور 
كاوش )پیمانـكار( و شـركت مهندسـي مشـاور معدنـكاو 
)مشـاور( در سـال 1392 شد. این كارخانه مجهز به آخرین 
فناوري روز اروپا )شـرکت »FLSmidth«( اسـت. با توجه 
به ظرفیت خالي كارخانه و تامین نشـدن زغال سـنگ خام 
كافي، به منظور مدیریت پسـماند، كاهش میـزان باطله و 
افزایش سـودآوري شـركت در طي این سـال ها، عملیات 
شست وشـوي باطله هـاي زغال سـنگ نیـز در كارخانـه 
انجام شـد، به طوري كه در سـال 1400، با شست وشـوي 
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معـدن گلیران به صورت مكانیزه با ظرفیـت 150 هزار تن 
در سـال قـرار داده اسـت. در ادامـه، ایـن شـرکت در 
برنامه هـای آتـی خـود در نظـر دارد که به سـبب وضعیت 
مناسـب تکتونیک و زمین شناسـی الیه های زمین شناسی 
این بلوک معدنی، طرح مهندسـي پایه توسـط كارشناسان 
خارجـي و بی نیازی به تعداد زیاد نیروي انسـاني )کارگران 
سـاده( را اجـرا و در صورت تامین بودجه کافی طرح، برای 
بهره بـرداری مکانیـزه از بلـوک معدنـی 9 معـدن گلیـران 
اقـدام کنـد. بدیهـی اسـت که با توسـعه فعالیت شـرکت 
زغال سـنگ البـرز مرکـزی، بایـد بـرای ایجـاد فضـای 
مناسـب بـه منظـور رفـع باطلـه کارخانـه زغال شـویی، 
مدیریت پسـماند موجود و خروج از لیسـت صنایع آالینده 
اقدام شـود. در همین راسـتا، فضاسـازی برای دامپ باطله 

در منطقه انجیرتنگه زیراب در دستور کار قرار دارد.
كاهـش هزینه هاي تمام شـده تولید هر تن كنسـانتره 
زغال سـنگ و بهینه سـازي مـدار كارخانه زغال شـویي در 
راسـتاي افزایـش راندمان تولید كنسـانتره زغال سـنگ و 
بهینه سـازي مصـارف مـواد اولیه و شـیمیایي و انـرژي در 
كارخانـه زغال شـویي سـوادكوه از دیگـر رویکردهـا در 
شـرکت زغال سـنگ البـرز مرکزی اسـت. عالوه بـر این، 
آماده سـازي و بهره بـرداري از بلـوک 3 معـدن گلیـران بـا 
ظرفیـت 30 هـزار تن در سـال نیز در دسـتور کار شـرکت 
قرار دارد. به منظور توسـعه فعالیت این شـرکت، اخذ مجوز 
از منابـع طبیعـي بـرای معدنـكاري، احـداث راه و ترمیـم 
جاده هـاي قدیمـي، احـداث تاسیسـات و ابنیـه الزم برای 

ایجاد سكوهاي زغالي و ... پیگیری می شود.
شـرکت زغال سـنگ البرز مرکـزی فعالیت خـود را به 
معـادن شناسایی شـده فعلـی محـدود نکـرده و در جهـت 
تکمیل مطالعات اکتشـافات فعلی، تهیه طرح بهره برداري 
و اسـتخراج زغـال از بلوك هـاي مسـتعد معدنـي كردآباد  
)ظرفیت 20 هزار تن( گام برداشـته اسـت. به منظور تولید 
ـ سـفیدریز  زغال سـنگ و بهره برداري از معدن گردنه سـر 
بـا ظرفیت 20 هزار تن در سـال نیز بـرای انتخاب و جذب 
سـرمایه گذار اقـدام می شـود. عملیاتـي کـردن طرح هاي 
جایگزیـن در سـایت كارخانه كک سـازي سـوادكوه، ادامه 
عملیات اكتشـاف تكمیلـي در معادن گلیـران و كردآباد به 
منظـور ارتقای كتگوري و ضریـب اطمینان ذخیره معدني 
و افزایـش بهـره وري شـركت، بـاال بردن سـطح رضایت 
پرسـنل و ایجـاد اشـتغال در منطقـه از دیگر اقدامـات در 

دستور کار شرکت زغال سنگ البرز مرکزی است.
 در حـوزه ایجـاد زیرسـاخت ها در ایـن شـرکت نیـز 
می تـوان بـه پروژه های مرمت و بازسـازي جـاده معدني 
روسـتاي فیروزجاهـ  گلیران به طول 28 كیلومتر، احداث 
تله واگـن بـرای انتقـال زغال سـنگ از معـدن گلیـران و 
انتقـال بـرق پنـج مگاواتـي از پسـت كارمـزد بـه معدن 
گلیـران اشـاره کـرد. در این میـان، پروژه بازسـازی جاده 
معدنـی هم اکنـون توسـط پیمانكار زیرسـاخت شـرکت 

ایمیدرو در حال انجام است.

بیـش از 90 هـزار تن باطله هـاي زغال سـنگ، 17 هزار و 
936 تن كنسانتره زغال به دست آمد.

گفتنی اسـت که مجموع کل زغال سـنگ تامین شـده 
در شـرکت زغال سـنگ البرز مرکزی در سـه ماهه نخست 
سـال 1401 برابـر بـا 29 هزار و 746 تن بـوده که 22 هزار 
و 29 تن آن از طریق خریداری زغال سـنگ خام و 7 هزار 
و 717 تـن نیـز از معـدن گلیـران تحت مالکیت شـرکت 
تامین شـده اسـت. گفتنی اسـت کـه در بازه مذکـور، تناژ 
کنسـانتره تولیدی زغال سـنگ در این شـرکت 21 هزار و 
839 تن و کنسانتره ارسالی از کارخانه 25 هزار و 111 تن 

بوده است.

چالش هایی انکارناپذیر  
بـا توجـه بـه نیـاز شـركت ذوب آهـن اصفهـان بـه 
زغال سـنگ كك شو، امكان توسعه معدنكاري زغال سنگ 
در كشـور مهیاسـت. در همین راسـتا شـركت زغال سنگ 
البـرز مركـزي، بـا در اختیار داشـتن كارخانه زغال شـویي 
سـوادكوه بـه ظرفیـت 500 هـزار تـن در سـال، مي توانـد 
بخشـي از زغال سـنگ خام مورد نیاز شـرکت های ذوب را 
از طریـق توسـعه و راه انـدازي بلوک هـاي مسـتعد معدن 
ـ گردنه سـر  گلیـران و معـدن كردآبـاد و معـدن سـفیدریز 
فراهـم کند. در حال حاضر، کارخانه زغال شـویی شـرکت 
زغال سـنگ البـرز مرکزی با ظرفیـت کمتـر از 200 هزار 
تـن زغال سـنگ در سـال فعالیت می کنـد که ایـن امر از 
فعالیـت شـرکت های زغال سـنگ  در حـوزه  چالش هـا 
حکایت دارد. نخسـتین و شـاید مهم ترین چالش شـرکت  
زغال سـنگ البـرز مرکـزی اخـذ مجوزهـای الزم بـرای 
معدنـکاری از ادارات ذی ربـط )اداره محیط زیسـت، منابع 
طبیعـي و ...( اسـت. عـالوه بـر ایـن، قیمت زغال سـنگ 
كك شـو بـا قیمـت جهاني كنسـانتره زغال سـنگ فاصله 
فعالیـت   بـر  به شـدت  و همیـن مسـئله  دارد  بسـیاری 

شرکت های زغال سنگی اثر می گذارد.
فعالیت های معدنکاری، خصوصا استخراج زغال سنگ، 
بسـیار بـه اسـتفاده از ماشـین آالت و تجهیـزات مکانیزه و 
روش هـای نویـن اسـتخراج وابسـته اسـت. بـا ایـن حال، 
فعالیـت در معـادن زغال سـنگ کشـور به شـکل سـنتی و 
توسـط نیروی انسانی انجام می شـود که در زمره مهم ترین 
چالش هـا در حوزه فراوری زغال سـنگ به شـمار مـی رود. با 
توجـه بـه نادیده گرفته شـدن این بخش، حمایت از سـوی 
سـازمان های باالدسـتی به منظـور تامین بودجه مـورد نیاز 
فراهم کردن معدنکاری مکانیزه و همچنین تسهیل در اخذ 
مجوزهـای معدنـکاری می توانـد منجـر به بهبـود صنعت 

زغال سنگ و عبور از چالش ها شود.

طرح های توسعه  
شـرکت زغال سـنگ البرز مرکـزی، به منظـور ارتقای 
کّمـی و کیفـی تولیـد زغال سـنگ، هدف گـذاری خـود را 
آماده سـازي و بهره بـرداري از الیه هـاي زغالـي بلـوک 9 
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