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تکاپویی برای توسعه
نویـد نیکو
مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز مرکزی

شـرکت زغالسـنگ البـرز مرکـزی از باقدمتتریـن شـرکتهای فعـال در حـوزه فراوری زغالسـنگ در شهرسـتان سـوادکوه اسـتان مازنـدران به

شـمار میآیـد کـه در سـالهای اخیر ،بـا بهرهبـرداری از معادن زغالسـنگ گلیران و کردآباد ،بخشـی از زغالسـنگ مـورد نیاز کشـور را تامین کرده

اسـت .در حـال حاضـر ،فعالیـت معدنکاری از معدن کردآباد متوقف شـده اسـت و بخشـی از زغالسـنگ مورد نیاز کارخانه زغالشـویی این شـرکت
از معـدن گلیـران و مابقـی از طریـق خریداری از سـایر معادن تامین میشـود .شـرکت زغالسـنگ البـرز مرکزی یکـی از مهمترین اسـتراتژیهای

خـود را بهکارگیـری تجهیـزات مکانیـزه قـرار داده و همچنیـن در تلاش اسـت تـا با برطرف کـردن چالشهای زیرسـاختی و شناسـایی و اکتشـاف

معادن جدید ،فعالیت خود را توسعه دهد و نقش خود را در تامین زغالسنگ کشور پررنگتر از قبل کند.

ذخایر زغالسـنگ ایران غالبا در واحدهای تکتونیکی
رسـوبی البـرز و ایـران مرکـزی واقـع شـدهاند و در ایـن
مناطـق ،واحدهای مختلفی به منظور بهرهبـرداری از این
ذخایر ارزشـمند شکل گرفتهاند .شـركت زغالسنگ البرز
مركـزي یکـی از بزرگتریـن شـرکتهای تولیدکننـده
زغالسـنگ کشور اسـت که در سیویکم شـهريور 1353
بـه ثبـت رسـید .ايـن شـركت در حـال حاضـر پروانـه
بهرهبـرداري از معادن كردآباد و معدن زغالسـنگ گليران
و نیز گواهي كشـف منطقه گردنهسـر ـ سـفيدريز را دارد.
همچنیـن دو كارخانـه زغالشـويي قديـم و كارخانـه
زغالشويي جديد در منطقه سـوادكوه ،آزمايشگاه زغال در
منطقه انجيرتنگه ،سـايت اداري واقـع در آزادمهر ،مجتمع
آموزشـي ـ فرهنگي در فرحآباد سـاري و ساختمان و زمين
در منطقـه لفـور نیـز در اختیـار شـرکت زغالسـنگ البرز
مرکزی است.
شـركت زغالسـنگ البـرز مركـزي ،عالوه بـر تامين
بخشـي از زغالسـنگ خـام مـورد نيـاز از معـادن تحـت
مالکیـت خـود ،بخشـی از نیـازش را از معـادن بخـش
خصوصـي منطقـه و سـاير نقـاط اسـتان و اسـتانهاي
همجـوار خريداري میکند و پس از شستشـو و فراوري در
كارخانـه زغالشـويي جديـد و تبديـل آن بـه كنسـانتره
زغالسـنگ ،بـا حملونقـل ريلـي و جـادهاي ،بـه
شـرکتهای ذوبآهن اصفهان ،كک طبـس و فوالد زرند
ايرانيانارسالميکند.
◄معرفیمعادنشرکت
شـركت زغالسـنگ البـرز مركـزي داراي پروانـه
بهرهبـرداري از چندیـن معدن زغالسـنگ کشـور اسـت
کـه از جملـه آنهـا میتـوان بـه معـدن زغالسـنگ
گليـران بـا ذخيـره  57/9ميليـون تـن و ظرفيـت تولیـد
150هـزار تـن در سـال ،معـدن كردآباد بـا ذخيره قطعي

110

شماره  | 145تیر ماه 1401

21/6ميليـون تـن و ظرفيت توليد  230هزار تن در سـال
و معـدن زغالسـنگ گردنهسـر ـ سـفيدريز بـا ذخيـره
700هزار تن در سال اشاره کرد.
منطقه گليران در دامنه شـمالي سلسلهجبال البرز و در
بخش يال شـمالي سـنكلينال بزرگ ناحيه زغالدار آالشت
در منطقه جنوب شـرقي شهرسـتان بابل با وسعت تقريبي
پانـزده كيلومتـر مربـع قـرار دارد .معـدن زغالسـنگ
كکشـوي گليران ،بـه دليل دارا بودن مشـخصات كيفي
مناسـب ،ميتواند نقش مهمـي در تامين زغـال خام مورد
نياز براي كارخانه زغالشـويي سـوادكوه داشـته باشـد .در
سـال  1399قـراردادي میـان شـرکت زغالسـنگ البـرز
مرکـزی و شـركت سـابير آب ايرانيان به عنـوان پيمانكار
معدن به منظور اسـتخراج سـاليانه  60هزار تن زغال خام
از بلـوک  6ايـن معدن منعقد شـد و اين همكاري تاكنون
ادامه داشته است.
بـا توجـه به مسـتعد بـودن اليههـاي زغالي بلـوک 9
معـدن بـا ذخيـره قطعـي بيـش از  5ميليون تن ،شـركت
زغالسـنگ البـرز مركـزي در نظـر دارد بـرای اسـتخراج
مكانيـزه در ايـن بلـوک اقدام کنـد .نظر بـه تكميل طرح
مطالعاتـی پايه توسـط شـركت مشـاور اوكراينـي و تهيه
اسـناد مناقصه توسط شـركت مهندسي مشـاور معدنكاو،
كميته سـرمايهگذاري ايميدرو برای انجام زيرسـاختها و
آغاز تجهيز و بهرهبرداري در بلوک مذكور در حال بررسـي
و تصميمگيـري اسـت .در راسـتاي تكميـل اطالعـات
اكتشـافي و باال بـردن كتگوری ذخيره در بلـوک  ،9عالوه
بـر حفـر دوازده حلقـه چاه اكتشـافي در اين بلوک ،شـش
حلقه چاه نيز در سـال  1400حفر شـد و مقرر شـده اسـت
که سـه حلقه چاه ديگر نيز حفاري شـود .گفتنی اسـت که
بـه دليل ابالغ اصـل صيانت از جنگلهـا ،اداره كل منابع
طبيعـي و آبخيزداري از هر گونه عمليات معدني در منطقه
جنگلي معدن كردآباد ممانعت کرده و عمليات بهرهبرداري

از آن در حال حاضر با چالشی جدي مواجه شده است.
كارخانـه زغالشـويي قديم شـركت زغالسـنگ البرز
مركـزي در سـال  1368بـا ظرفيـت توليـد  108هـزار تن
كنسـانتره زغالسـنگ در سـال بـه بهرهبرداري رسـيد .با
توجـه بـه تكنولـوژي قديمـي ایـن کارخانـه و همچنيـن
اسـتهالک بـاالي دسـتگاهها در طول مدت بهرهبـرداری،
طرح جايگزيني كارخانه زغالشـويي جديد در دسـتور كار
قـرار گرفـت و كارخانه زغالشـويي جديد در سـال 1396
شروع به كار کرد.
این کارخانه در منطقه انجيرتنگه شهرسـتان سوادكوه
قرار دارد و براي شستوشـوي  500هزار تن زغالسـنگ
خام (توليد  350هزار تن كنسـانتره زغالسـنگ در سـال)
بـا خوراکدهـي  122تـن بر سـاعت و دانهبنـدي صفر تا
دویسـت ميليمتر در دو شـيفت كاري طراحي شده است.
محصـول نهايـي ،زغالسـنگ كنسـانتره بـا خاكسـتر
10/5درصـد و رطوبـت كمتـر از  10درصد اسـت .راندمان
كارخانـه در مرحله طراحي و سـاخت  72درصـد بوده ،ولي
در عمـل ،راندمـان وزنـي بـه صورت تـر حـدود  62درصد
محقَـق شـده اسـت .طـرح احـداث كارخانه زغالشـویي
سـوادكوه با نگاه به توسـعه پايدار ،مسائل زيستمحيطي،
بهينهسـازي مصـرف انـرژي و تاميـن بخشـي از خوراک
مـورد نياز كارخانه كکسـازي در اولويت قرار گرفت كه با
برگـزاري مناقصه ،منجر به عقد قرارداد با مشـاركت فكور
كاوش (پيمانـكار) و شـركت مهندسـي مشـاور معدنـكاو
(مشـاور) در سـال  1392شد .اين كارخانه مجهز به آخرين
فناوري روز اروپا (شـرکت « )»FLSmidthاسـت .با توجه
به ظرفيت خالي كارخانه و تامين نشـدن زغالسـنگ خام
كافي ،به منظور مديريت پسـماند ،كاهش ميـزان باطله و
افزايش سـودآوري شـركت در طي اين سـالها ،عمليات
شستوشـوي باطلههـاي زغالسـنگ نيـز در كارخانـه
انجام شـد ،به طوري كه در سـال  ،1400با شستوشـوي
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بیـش از  90هـزار تن باطلههـاي زغالسـنگ 17 ،هزار و
 936تن كنسانتره زغال به دست آمد.
گفتنی اسـت که مجموع کل زغالسـنگ تامینشـده
در شـرکت زغالسـنگ البرز مرکزی در سـهماهه نخست
سـال  1401برابـر بـا  29هزار و  746تن بـوده که  22هزار
و  29تن آن از طریق خریداری زغالسـنگ خام و  7هزار
و  717تـن نیـز از معـدن گلیـران تحت مالکیت شـرکت
تامین شـده اسـت .گفتنی اسـت کـه در بازه مذکـور ،تناژ
کنسـانتره تولیدی زغالسـنگ در این شـرکت  21هزار و
 839تن و کنسانتره ارسالی از کارخانه  25هزار و  111تن
بوده است.
◄چالشهاییانکارناپذیر
بـا توجـه بـه نيـاز شـركت ذوبآهـن اصفهـان بـه
زغالسـنگ ككشو ،امكان توسعه معدنكاري زغالسنگ
در كشـور مهياسـت .در همین راسـتا شـركت زغالسنگ
البـرز مركـزي ،بـا در اختیار داشـتن كارخانه زغالشـويي
سـوادكوه بـه ظرفيـت  500هـزار تـن در سـال ،ميتوانـد
بخشـي از زغالسـنگ خام مورد نياز شـرکتهای ذوب را
از طريـق توسـعه و راهانـدازي بلوکهـاي مسـتعد معدن
گليـران و معـدن كردآبـاد و معـدن سـفيدريز ـ گردنهسـر
فراهـم کند .در حال حاضر ،کارخانه زغالشـویی شـرکت
زغالسـنگ البـرز مرکزی با ظرفیـت کمتـر از  200هزار
تـن زغالسـنگ در سـال فعالیت میکنـد که ایـن امر از
چالشهـا در حـوزه فعالیـت شـرکتهای زغالسـنگ
حکایت دارد .نخسـتین و شـاید مهمترین چالش شـرکت
زغالسـنگ البـرز مرکـزی اخـذ مجوزهـای الزم بـرای
معدنـکاری از ادارات ذیربـط (اداره محيط زيسـت ،منابع
طبيعـي و  )...اسـت .علاوه بـر ایـن ،قیمت زغالسـنگ
ككشـو بـا قيمـت جهاني كنسـانتره زغالسـنگ فاصله
بسـیاری دارد و همیـن مسـئله بهشـدت بـر فعالیـت
شرکتهایزغالسنگیاثرمیگذارد.
فعالیتهای معدنکاری ،خصوصا استخراج زغالسنگ،
بسـیار بـه اسـتفاده از ماشـینآالت و تجهیـزات مکانیزه و
روشهـای نویـن اسـتخراج وابسـته اسـت .بـا ایـن حال،
فعالیـت در معـادن زغالسـنگ کشـور به شـکل سـنتی و
توسـط نیروی انسانی انجام میشـود که در زمره مهمترین
چالشهـا در حوزه فراوری زغالسـنگ به شـمار مـیرود .با
توجـه بـه نادیده گرفته شـدن این بخش ،حمایت از سـوی
سـازمانهای باالدسـتی به منظـور تامین بودجه مـورد نیاز
فراهم کردن معدنکاری مکانیزه و همچنین تسهیل در اخذ
مجوزهـای معدنـکاری میتوانـد منجـر به بهبـود صنعت
زغالسنگ و عبور از چالشها شود.
◄طرحهایتوسعه
شـرکت زغالسـنگ البرز مرکـزی ،به منظـور ارتقای
ک ّمـی و کیفـی تولیـد زغالسـنگ ،هدفگـذاری خـود را
آمادهسـازي و بهرهبـرداري از الیههـاي زغالـي بلـوک 9

معـدن گليران به صورت مكانيزه با ظرفيـت  150هزار تن
در سـال قـرار داده اسـت .در ادامـه ،ایـن شـرکت در
برنامههـای آتـی خـود در نظـر دارد که به سـبب وضعیت
مناسـب تکتونیک و زمینشناسـی الیههای زمینشناسی
این بلوک معدنی ،طرح مهندسـي پايه توسـط كارشناسان
خارجـي و بینيازی به تعداد زياد نيروي انسـاني (کارگران
سـاده) را اجـرا و در صورت تامین بودجه کافی طرح ،برای
بهرهبـرداری مکانیـزه از بلـوک معدنـی  9معـدن گلیـران
اقـدام کنـد .بدیهـی اسـت که با توسـعه فعالیت شـرکت
زغالسـنگ البـرز مرکـزی ،بایـد بـرای ایجـاد فضـای
مناسـب بـه منظـور رفـع باطلـه کارخانـه زغالشـویی،
مديريت پسـماند موجود و خروج از ليسـت صنايع آالینده
اقدام شـود .در همین راسـتا ،فضاسـازی برای دامپ باطله
در منطقه انجیرتنگه زیراب در دستور کار قرار دارد.
كاهـش هزينههاي تمامشـده توليد هر تن كنسـانتره
زغالسـنگ و بهينهسـازي مـدار كارخانه زغالشـويي در
راسـتاي افزايـش راندمان توليد كنسـانتره زغالسـنگ و
بهينهسـازي مصـارف مـواد اوليه و شـيميايي و انـرژي در
كارخانـه زغالشـويي سـوادكوه از دیگـر رویکردهـا در
شـرکت زغالسـنگ البـرز مرکزی اسـت .عالوه بـر این،
آمادهسـازي و بهرهبـرداري از بلـوک  3معـدن گليـران بـا
ظرفيـت  30هـزار تن در سـال نیز در دسـتور کار شـرکت
قرار دارد .به منظور توسـعه فعالیت این شـرکت ،اخذ مجوز
از منابـع طبيعـي بـرای معدنـكاري ،احـداث راه و ترميـم
جادههـاي قديمـي ،احـداث تاسيسـات و ابنيـه الزم برای
ايجاد سكوهاي زغالي و  ...پیگیری میشود.
شـرکت زغالسـنگ البرز مرکـزی فعالیت خـود را به
معـادن شناساییشـده فعلـی محـدود نکـرده و در جهـت
تکمیل مطالعات اکتشـافات فعلی ،تهيه طرح بهرهبرداري
و اسـتخراج زغـال از بلوكهـاي مسـتعد معدنـي كردآباد
(ظرفيت  20هزار تن) گام برداشـته اسـت .به منظور توليد
زغالسـنگ و بهرهبرداري از معدن گردنهسـر ـ سـفيدريز
بـا ظرفيت  20هزار تن در سـال نیز بـرای انتخاب و جذب
سـرمايهگذار اقـدام میشـود .عملياتـي کـردن طرحهاي
جايگزيـن در سـايت كارخانه كکسـازي سـوادكوه ،ادامه
عمليات اكتشـاف تكميلـي در معادن گليـران و كردآباد به
منظـور ارتقای كتگوري و ضريـب اطمينان ذخيره معدني
و افزايـش بهـرهوري شـركت ،بـاال بردن سـطح رضايت
پرسـنل و ايجـاد اشـتغال در منطقـه از دیگر اقدامـات در
دستور کار شرکت زغالسنگ البرز مرکزی است.
در حـوزه ایجـاد زیرسـاختها در ایـن شـرکت نیـز
میتـوان بـه پروژههای مرمت و بازسـازي جـاده معدني
روسـتاي فيروزجاه ـ گليران به طول  28كيلومتر ،احداث
تلهواگـن بـرای انتقـال زغالسـنگ از معـدن گليـران و
انتقـال بـرق پنـج مگاواتـي از پسـت كارمـزد بـه معدن
گليـران اشـاره کـرد .در این میـان ،پروژه بازسـازی جاده
معدنـی هماکنـون توسـط پيمانكار زيرسـاخت شـرکت
ايميدرو در حال انجام است.
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