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چشمانداز معدنی
تعمیرات در فوالد خراسان با تکیه بر ظرفیتهای داخلی

خبر

تولید بیش از یک میلیون
تن کنسانتره زغالسنگ

تولید کنس��انتره زغالس��نگ در  ۸ماه امس��ال به
رق��م یک میلیون و  ۶۹هزار تن رس��ید که در مقابل
تولی��د ی��ک میلیون و  ۹۵ه��زار تن عملک��رد دوره
مش��ابه س��ال گذش��ته افت  ۲.۳درص��دی دارد .به
گزارش ایرنا آمارهای مقدماتی وزارت صنعت ،معدن
و تج��ارت گویای آن اس��ت که  ۷ماه امس��ال میزان
تولید کنسانتره زغالسنگ  ۹۱۹.۷هزار تن بود و در
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته که  ۹۰۵.۳هزار
تن ب��ود ،افزایش  ۱.۶درصدی داش��ت .میزان تولید
کنس��انتره زغالس��نگ در مهر امس��ال  ۱۴۹.۲هزار
تن بود و در مقایس��ه با ش��هریور که  ۱۲۹.۳هزار تن
ب��ود ،افزایش  ۱۵.۴درصدی ثب��ت کرد .میزان تولید
کنسانتره در نیمه نخست امسال به رقم  ۷۶۲.۹هزار
تن رس��ید ک��ه از این می��زان  ۱۶.۶درصد مربوط به
عملکرد ش��هریور اس��ت .برپایه جداول آماری وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت می��زان تولید کنس��انتره
زغالس��نگ در نیمه نخس��ت سال گذش��ته ۷۸۶.۹
هزار تن ثبت ش��ده بود .همچنین بررس��ی عملکرد
 ۶ماه امس��ال در زمینه تولید کنس��انتره زغالسنگ
نش��ان میدهد ماههای مرداد و ش��هریور در مجموع
ب��ا  ۲۷۴.۷هزار تن تولید س��هم  ۳۶درص��دی را به
خ��ود اختصاص دادند که در م��رداد  ۱۴۷.۶هزار تن
تولید ش��ده اس��ت .برابر آمارهای س��ازمان توسعه و
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در
زمینه میزان اس��تخراج زغالسنگ از واحدهای البرز
مرک��زی و طبس در  ۶ماه ابتدایی امس��ال رقم ۹۱۱
هزار و  ۶۸۴تن ثبت شده بود .عالوه بر این دز زمینه
تولید کنس��انتره زغالسنگ در واحدهای یادشده در
 ۶ماه نخس��ت امس��ال رقم  ۳۴۹هزار و  ۶۹۸تن به
ثبت رس��ید .آمارهای انجمن زغالسنگ ایران نشان
میدهد تولید کنس��انتره زغالس��نگ کشور ساالنه
 ۱.۵میلیون تن اس��ت ،در حال��یکه مصرف داخلی
به حدود  ۲میلیون تن میرس��د .پیشبینی ش��ده با
بهرهبرداری از واحدهای جدید در سال  ۱۴۰۰مصرف
این ماده معدنی به  ۳.۵میلیون تن برسد .برآورد شده
که کشور برای تامین نیاز واحدهای فوالدسازی آتی،
س��االنه باید  ۷میلیون تن زغالسنگ خام استخراج
کن��د که کمبود آن باید با نوس��ازی مع��ادن فعلی و
تجهیز معادن جدید انجام شود.

آسیاب دوم گندلهسازی به مدار تولید بازگشت

گروه معدن

editor@smtnews.ir

رئیس تولید کارخانه گندلهسازی مجتمع فوالد خراسان،
از تعمیر آس��یاب دوم این واحد با تکی��ه بر تواناییهای فنی
کارکنان زبده این واحد خبر داد و اعالم کرد :بازگرداندن این
تجهیز کلیدی به مدار تولید ،صرفهجویی در زمان ،بهرهوری
تولی��د ،افزایش کیفیت مواد گندل��ه تحویلی به واحد احیا و
کاهش ریس��کهای تولید را بهدنبال داش��ته است .علیرضا
توکل��ی با بیان اینکه ابتدا قرار بود برای تعمیر این تجهیز که
دارای گیربکسها و قطعات خاص مکانیکی و تجهیزات دوار
اس��ت و بهمرور زمان بهعلت بر هم خوردن توازن (اصطالحا
«آنباالنس» ش��دن) دچار مشکل میش��ود ،برونسپاری
صورت گیرد که در نتیجه بررس��یهای کارشناسی و ارزیابی
توانایی فنی پرس��نل نگهداری و تعمیراتِ واحد ،این کار در
داخل شرکت انجام شد .توکلی مهمترین دلیل این تصمیم
را جلوگیری از هدررفت زمان و س��رعت بخشیدن به فرآیند
تعمیر و اصالح تجهیز دانس��ت و افزود :مسئله آماده بهکاری

تجهیزات برای فرآیند تولید بسیار مهم است و از سوی دیگر
عالوه ب��ر صرفهجویی در هزینهها ،کوتاه ک��ردن بازه زمانی
انجام تعمیر بسیار مهم بود؛ چراکه در صورت توقف احتمالی
آسیاب دیگر که در مدار تولید قرار داشت ،تامین گندله برای
واحد احیا با مش��کل مواجه میش��د و عمال فرآیند تولید در
معرض ریسک توقف قرار میگرفت.
رئیس تولید کارخانه گندلهس��ازی فوالد خراسان افزود:
استفاده از دو آس��یاب برای خردایش کنسانتره در شرکت،
باعث افزایش کیفیت تولید میش��ود و ق��درت مانور واحد
گندلهس��ازی را ب��رای اس��تفاده از انواع کنس��انتره با ابعاد
مختلف افزایش میدهد ،چراکه باتوجه به کمبود کنسانتره
ریزدانه (اصطالحا  )Filter Cakeدر کشور ،کارخانههایی
مانند فوالد خراسان که دارای دو آسیاب هستند ،میتوانند
از کنس��انترههای با دانهبندی درش��تتر نیز استفاده کنند.
رئیس دفتر فنی واحد گندلهس��ازی ه��م در این باره گفت:

تولید  ۴۷۵هزار تن محصول فوالدی در چهارمحالوبختیاری

ثبت کاهش رشد تولید کاشی و سرامیک در کشور
بهاس��تناد بررس��یهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،صنعت کاشی و
س��رامیک در بین  7صنعت راهبردی کشور جای دارد .در سالهای ابتدایی
دهه  ،۹۰ایران بین  5کش��ور تولیدکننده و صادرکننده کاش��ی و سرامیک
جای داش��ت ،اما اکن��ون ضمن حفظ جایگاه خود در بی��ن تولیدکنندگان،
از لح��اظ ص��ادرات بر اثر ش��رایط بینالمللی در ردههای نه��م یا دهم جای
دارد .آمار تولید ،مصرف ،صادرات و واردات کاش��ی و س��رامیک در سالهای
 ۱۳۹۲-۹۶گویای آن اس��ت که میزان متوس��ط تولید در دوره مورد بررسی
بالغ بر  ۳۸۰میلیون مترمربع است و مصرف هم در این مدت بهطور متوسط
 ۲۳۰میلی��ون مترمربع .در زمینه صادرات هم س��ال  ۹۲در حالی که میزان
آن  ۱۱۴میلی��ون مترمربع بود ،با افت اندکی در س��الهای  ۹۳و  ۹۴روبهرو
ش��د ،سپس در سالهای  ۹۵و  ۹۶به رقمهای  ۱۲۶و  ۱۴۸میلیون مترمربع
رسید .همچنین میزان واردات در سالهای موردبررسی کاهشی بود و از ۳.۵
میلیون مترمربع در س��ال  ۹۳که بیش��ترین واردات بود ،در سال  ۹۶به ۲.۳
میلیون مترمربع رسید .آمار  ۸ماه امسال گویای تولید  ۲۷۸میلیون و ۲۲۰.۵
هزار مترمربع کاش��ی و سرامیک در سطح کشور است که در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته افت  ۴.۵درصدی را نشان میدهد.

 صادرات  ۱۶۱میلیون مترمربعی

سال گذش��ته میزان صادرات کاشی و سرامیک کشور حدود  ۴۰درصد از
تولید این بخش را با رقم  ۱۶۱میلیون مترمربع به خود اختصاص داد و انتطار

میرود برای امسال نیز حداقل  ۱۵۰میلیون مترمربع تحقق یابد.

 سهم  ۵۰درصدی بازار داخلی

براس��اس آمارهای انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک سال
گذشته بالغ بر  ۵۰درصد تولید کاشی و سرامیک کشور در بازار داخل با رقم
 ۲۰۰میلیون مترمربع جذب ش��د و پیشبینی ش��ده تا پایان امسال همین
میزان در بازار داخل به مصرف برسد.

 تولید  ۳۹۸میلیون مترمربعی

آس��یابهای گندلهس��ازی ،بهعلت دوار بودن و تحمل وزن
 ۲۰۰تن کنس��انتره در زمان کار ،دچار مشکالتی میشوند
ک��ه آنباالنس ش��دن تجهیز یک��ی از آنهاس��ت .مهندس
فیروزینس��ب افزود :باتوجه به دانش کس��ب ش��ده توسط
نف��رات زب��ده نت در فوالد خراس��ان ،ریس��ک انج��ام این
تعمیرات را با مش��ورت با برخی همکاران در ش��رکتهایی
نظی��ر پامیدکو و گلگهر س��یرجان و نیز بررس��ی مدارک

فنی دوران س��اخت کارخانه ،پذیرفتیم و خوش��بختانه این
تجهی��ز کلیدی با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت .رئیس
ن��تکارخانه گندلهس��ازی هم در این باره بی��ان کرد :یکی
از مش��کالتی ک��ه در این زمین��ه باتوجه ب��ه خارجی بودن
تجهی��ز وجود دارد ،فقدان قطعات یدکی یا دش��واری تهیه
آن اس��ت که پذیرش ریس��ک عدم برونسپاری تعمیرات را
دش��وار میکند اما کارکن��ان باانگی��زه و دارای تجربه ما ،با
بررس��یهای دقیق کارشناس��ی ،به این نتیجه رسیدند که
از عه��ده انج��ام آن برمیآیند .خس��روجردی افزایش ۵۰
درصدی کیفیت دانهبندی کنسانتره ،کاهش هزینه و زمان
تعمیرات ،افزایش کیفیت و به��رهوری در حلقههای بعدی
زنجیره تولی��د بهخاطر افزایش کیفیت گندله تولیدی و باال
رفتن زمان در دسترس تولید و آماده بهکاری تجهیزات را از
مزایای این اق��دام درونزا در زمینه تعمیر و نگهداری (نت)
در شرکت برشمرد.

تولید کاش��ی و س��رامیک بنا بر آمار انجمن یادشده به رقم  ۳۹۸میلیون
مترمربع رس��ید که نس��بت به رقم  ۳۸۱میلیون مترمربع عملکرد سال ۹۷
رش��د کمتر از  5درصدی را ثبت کرد .براساس سند چشمانداز  ۱۴۰۴تولید
کاشی و سرامیک  ۷۰۰میلیون مترمربع پیشبینی شده است.

رئیس س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
چهارمحالوبختیاری با اش��اره ب��ه روند تولید
در بخشهای مختلف صنعتی استان گفت :در
س��ال جاری  ۴۷۵هزار تن محصوالت فوالدی
در واحده��ای فعال این اس��تان تولید و روانه
بازار شد.
س��جاد رس��تمی افزود :عالوه ب��ر واحدهای
فعال ،تعدادی واحد دیگر نیز در حال احدث و اجرای طرح
توسعه است که برخی از این واحدها در تولید محصوالت
فوالدی در کش��ور نمونه و منحصربهفرد بهشمار میروند.
وی ادامه داد :صنایع ف��والد تاراز چهارمحالوبختیاری با
اش��تغال  ۱۶۹نفر یکی از مهمترین این صنایع بهش��مار
م��یرود که در تولید ورقهای گالوانیزه رنگی در کش��ور
منحصربهفرد اس��ت .رستمی ظرفیت اسمی تولید صنایع
فوالد تاراز چهارمحالوبختیاری را س��االنه  ۲۶۰هزار تن
عنوان کرد و گفت :در س��ال جاری بهس��بب کمبود مواد
اولیه این شرکت تاکنون  ۱۰۷هزار تن تولید داشته است.
رئیس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تج��ارت چهارمحال و
بختیاری کارخان��ه ورق خودرو را از دیگر صنایع فوالدی

اس��تان برشمرد و گفت :این کارخانه با اشتغال
 ۲۵۳نفر دارای ظرفیت اسمی تولید  ۴۰۰هزار
تن محصول در س��ال اس��ت و در سال جاری
 ۱۴۸هزار تن ورق فوالدی تولید کرده اس��ت.
رستمی خاطرنشان کرد :صبا فوالد زاگرس نیز
با ظرفیت اس��می  ۲۹۵هزار تن و اش��تغالزایی
برای  ۱۸۰نفر در سال جاری  ۱۷۱هزار و ۱۴۶
ت��ن تولید را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت .وی ،تعاونی
ذوب و ریختهگری فوالد سفیددشت را از دیگر واحدهای
فوالدی فعال در استان برشمرد و گفت :این واحد نیز در
سال جاری  ۹هزار تن محصول تولید کرده است.
رس��تمی همچنین از تولید  ۴۰ه��زار تن ورق فوالدی
در مجتمع فوالد تنآور آس��یا در استان خبر داد و افزود:
ظرفی��ت اس��می تولید این واحد در س��ال  ۱۵۰هزار تن
است و برای  ۱۹۸نفر اشتغالزایی کرده است.
به گ��زارش ایرن��ا ۹۲۳ ،واح��د صنعت��ی و تولیدی با
س��رمایهگذاری بی��ش از  ۳۴ه��زار میلی��ارد ری��ال در
چهارمحالوبختیاری فعال اس��ت .ای��ن واحدها برای ۲۱
هزار و  ۳۳۰نفر اشتغالزایی کردهاند.

جمعآوری دپوی کمعیار زغالشویی در راستای حفظ محیط زیست
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

مدیر کارخانه زغالش��ویی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی،
از جمعآوری دپوی کمعیار  40س��اله کارخانه زغالشویی خبر داد
و گفت :این اقدامات در راس��تای حفظ محیطزیس��ت انجام شده
است.
مهندس قدرتاهلل اسدی ،مقدار این باطلهها را حدود 10میلیون
تن برش��مرد و اف��زود :در این مقدار  1میلی��ون و پانصد هزار تن
کنس��انتره وجود دارد و از این مقدار  220هزار تن کنستانتره در
سال تولید میگردد.
وی تصریح کرد :در راس��تای اقدامات زیست محیطی طرح فرآوری دپوی
کمعیارکارخانه زغالش��ویی چینیها در مجاورت کارخانه زغالشویی شرکت
احداث و ساالنه  720هزار تن باطله زغالسنگ فرآوری میشود.

مدیر کارخانه زغالش��ویی ،میزان تولید باطله زغالشویی شرکت
را  100ت��ن در س��اعت عنوان کرد و گف��ت :از این میزان  2و نیم
میلیون تن زغالس��نگ باطله با خاکس��تر  50درصد واز این تعداد
مق��دار  63هزار تن زغال کم عیار با  20درصد خاکس��تر فرآوری
میشود.
اس��دی یادآورش��د :کارخانه زغالشویی ش��رکت که در زمینی با
مس��احت  10ه��زار مترمربع در جاده طزره دامغان احداث ش��ده،
بزرگترین کارخانه فرآوری زغالسنگ منطقه میباشد.
وی تصریح کرد :ظرفیت اس��می این کارخانه ،شستشوی حدود  350هزار
تن زغالس��نگ خام در سال است و هماکنون س��الیانه بیش از  10درصد از
کنسانتره مورد نیاز ذوبآهن اصفهان را تامین میکند.

معادن زغالسنگ البرز شرقی روی محیط زیست را سفید کرد
گرچه س��منان و گلستان از جمله استانهایی هس��تندکه از چاههای پر از
ذخای��ر نفت و گاز کمبه��ره و بیبهرهاند؛ اما وجود معادنی غنی از انواع مواد با
ارزش معدنی این استانها را به یکی از قطبهای معدنی کشور بدل کرده است.
مشکالت زیستمحیطی در بهرهبرداری از معادن نیز یکی دیگر از موضوعاتی
است که اظهارنظرهای مختلف مسئوالن را به همراه دارد ،موضوعی که حتی
س��بب اختالف در برخی نقاط بهرهبرداری معادن  2استان شده است .معادن
زغالس��نگ البرز شرقی به عنوان س��ومین تولیدکننده زغالسنگ در کشور ،از
ظرفیتهای مطلوبی در حوزه اقتصادی برخوردار میباش��د و زمینه اش��تغال
هزاران نفر را در استانهای سمنان و گلستان فراهم نموده است.
ام��ا ای��ن روزه��ا اخباری مبن��ی بر آلودگیه��ای زیس��تمحیطی در اثر
فعالیتهای یکی از معادن این ش��رکت با نام معدن تخت استان گلستان به
گوش میرس��د که سبب شد تا این شماره از ماهنامه معدنکار را به اقدامات

زیست محیطی شرکت اختصاص دهیم.
در این میان با توجه به اینکه زغالسنگ  2بار در لیست تحریمهای ظالمانه
استکبار جهانی قرار گرفته ،پرسنل پرتالش شرکت با وجود سختیهای ناشی
از تحریمها و محدودیتهای ایجاد ش��ده توانستندگامی بلند در مسیر تحقق
منویات مقام معظم رهبری در راس��تای شعار سال(جهش تولید) برداشته و
رکورد  7ساله شرکت را در شهریورماه سال جاری با تولید بالغ بر  20هزارتن
کنستانتره زغالس��نگ ثبت نمایند .حال آنکه شرکت معادن زغالسنگ البرز
ش��رقی جهت استمرار این ش��رایط مطلوب در حوزه افزایش تولید و اشتغال
نیازمند حمایت مسئوالن استانی میباشد.
قضاوت با شما
آیا معادن زغالسنگ البرز شرقی با این اوصاف صنعت آالینده است؟
برگرفته از معدنکار نشریه داخلی شرکت

