
و معدن اقدام نمود. در طراحي كارخانه بهره        

وری باال ، كاهش هزینه های تولید ، رعایت          

معیارهای زیست محیطي و ایمني و بهداشت 

و مسئولیتهای اجتماعي  با ایجاد اشتغال          

 .پایدار مد نظر قرار گرفته شده است

در طراحي كارخانه ، كاهش آلودگي زیست        

محیطي و كاهش هزینه های تولید و              

اشتغالزایي در معادن بخش خصوصي مد نظر 

  قرار گرفته شده است.

احداث این كارخانه از شروع عملیات         

 32اجرایي تا زمان بهره برداری، جمعا در           

 ماه انجام گردید.

شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا         

سهامي خاص( با هدف اولیه احداث یک          )

واحد كارخانه زغالشویي در منطقه معدني        

پابدانا به منظور فرآوری زغالسنگ معادن         

با موضوع    5231منطقه كرمان در سال        

مرتبط با معادن و صنایع معدني شامل:            

اكتشاف، استخراج، بهره برداری و فرآوری         

مواد معدني تاسیس گردید. به دلیل اینكه         

استان كرمان از لحاظ زمین شناسي و ذخائر        

معدني دارای ظرفیت های ویژه ای است و با         

توجه به ضرورت احداث یک واحد كارخانه         

فرآوری زغال سنگ در منطقه معدني پابدانا،       

شركت فرآوران زغال سنگ پابدانا با تكیه بر        

دانش و تخصص مدیریتي جمعي از مدیران        

با تجربه بخش معدن و صنایع معدني كشور         

در  و استفاده از تكنولوژی روز و كارآمد           

به احداث كارخانه       نسبت    5231 آذرماه

با ظرفیت    تولید كنسانتره زغال سنگ        

هزار تن در سال با مشاركت            571 تولید

بخش خصوصي و حمایت مالي بانک صنعت       

كارخانه فرآوری زغالسنگ پابدانا از سه       

واحد اصلي شامل : واحد پذیرش زغالسنگ        

خام و سنگ شكني ، واحد پر عیار سازی از           

روش محیط سنگین و فلوتاسیون و واحد          

 آبگیری تشكیل گردیده است.

 :مشخصات محصول تولیدی این كارخانه 

شیفت  2ظرفیت اشتغال این كارخانه در 

نفر به صورت مستقیم و حداقل  12كاری 
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واحد برتر در صنعت          

فرآوری زغال سنگ در        

ایران با شاخص های          

 جهاني  
: كیفیت، بهره وری    واحد برتر 

تولید )تولید با ظرفیت طراحي       

، HSEشده(، بهای تمام شده،       

 آموزش و زمان نت

تولید كنسانتره زغال سنگ    

با استفاده بهینه از منابعع،      

جهت ایجاد ارزش پایعدار     

در زنجیره تولعیعد فعوالد        

 زرند ایرانیان

 

 

: سرعت ،   مسئولیت پذیری     -

دقت و صحت ، كعار ایعمعن،           

حفظ محیط زیست، بعهعبعود        

مستمر، یادگیری و مشعاركعت      

 سازماني،  

ستقالل حععریععم       احترام  - : ا

شخصي، رعایعت شعان، اد ،        

 صبوری، پذیرش و قبول انتقاد  

 

اینعواحد اصلکعمشخصهعهایع  

  تن بر ساعت  051ظرفیت

 زغال خام ورودی

  هزارتن کنسانتره 575تولید

 زغال سنگ در سال 

 سرعت، بهمراه راندمان باال 

  مصرف بهینه انرژی 

سنگععزغالشیآوریع  

 ش زدخبر ممهشم  ر  ش

 در این شماره می خوانید:

KM2 ازعنگاهعمدییانع 

 2 (HDKA)استخیاجعدانشعانسانعمحورعع

 3 حضورعمید وعدرعنمایشگاهعمردنع

 3 اخبارعتوسرهعمدییی عوعسازمان

 4 مقاله عگوگیدعزدایکعازعزغالعسنگ

 5 مقاله عگوگیدعزدایکعازعزغالعسنگ

4931مهرشممهشش-شمم هششستمشش   

4931سملشز د بهم ش  



یكي از اساسي ترین مشكالت سعازمعانعهعا از            

دست رفتن دانش فني به دلیل خروج نیروهای         

كلیدی و صاحب دانش آن مجموعه میباشعد و         

عدم مستند سازی آنها باعث بازگشت به عقب و    

مانعي در مسیر بهبود مستمر میگردد. به همین         

دلیل جهت جلوگیری از خطر از بعیعن رفعتعن            

تجربه و دانش سازماني كه با هزیعنعه گعزافعي             

بدست آمده است ایجاد یعک نعظعام كعارآمعد           

 مدیریت دانش در هر سازماني ضروری میباشد.

همچنین به دلیل تغییرات سریع و اجعتعنعا          

ناپذیر محیط پیرامون سازمانعهعا معیعبعایسعت            

اهمیت بیشتری نسبت به مدیریت تغییعرات و         

 انطباق پذیری قائل گردید .

فرهنگ سازماني باید پشتیبان مدیریت دانعش        

در سازمان باشد و یک ابزار پیعش بعرنعده در              

مدیریت دانش و ارزش نهادن به خعالقعیعت و             

 نوآوری در هر سازمان میباشد.  

در سازمان بایستي به كاركنان اجازه سعععي و           

خطا ، تجربه و یادگیری داده شعود و فاعای            

سازمان باید به گونه ای باشعد كعه افعراد بعه              

سادگي بتوانند به خبرگعان و معتعخعصعصعان             

 دسترسي پیدا كنند.

هر سازماني باید به خوبي بتواند دانش خعود را         

شناسایي و ذخیره نماید تا در صورت لزوم مورد    

 استفاده قرار گیرد.

از دیگر فواید مدیریت دانش ایجاد خالقیعت و          

نوآوری در همكاران ، كاهش دوباره كاری ها ،          

تشخیص كمبودها و بهره وری بیشتر از سرمایه        

 انساني میباشد.

مدیریت دانش به سازمانها كعمعک معیعكعنعد             

اطالعات و مهارتهای مهم در سازمان شناسایعي        

 و انتخا  و سازماندهي شوند.

حمایت و مشاركت مدیعران شعركعت جعهعت             

 استقرار اثربخش مدیریت دانش ضروری است.

اعتماد الزم در بین مدیران و كاركنان جعهعت           

ارائه و تبادل اطالعات و تجارت بایستي ایعجعاد          

گردد و سازماني كه در كاركنان خود انعگعیعزه          

الزم برای اشتراک دانش ایجاد نعكعرده بعاشعد            

حجم چشمگیری از دانش خعود را از دسعت             

 خواهد داد. 

    : كه شرایط الزم بععرای     آموزش 

مصاحبه كنندگان و خعبعرگعان         

 فراهم مي كند .

شامل اصالح و ارائه دانش : 

ویرایش و ساختاردهي دانش 

 كسب شده است 

     : سععتععفععاده از     تحلیل دانش  ا

تكنیک هعای معخعتعلعی بعرای            

شامل شناسایی )فاز آغازین ( :         

طراحي پعرسعش نعامعه دانعش           

( ، كعال  هعای       PKQشخصي )  

( فیلدهای دانشي )       KCدانشي )  

KF . و پرسش نامه هاست ) 

گام اصلي استخراج دانش : 

برای كسب دانش در مصاحبه 

 هاست 

 استخراج دانش ضمني  

تعریی  مستند سازی دانش :

سیستم مناسب برای مستند 

 سازی 

ایجاد طراحی بانک دانش : 

بسته های دانشي برای تسهیل 

 بكارگیری دانش كسب شده 

سیستم های دانشي استفاده مي     

 شود .

راهنمایي برای    HDKAروش  

استخراج دانش خبرگان است .      

این روش شامل هفت گام اسعت       

و هرگام از فعععالعیعت هعا ی              

مختلفي تشكیل شده است كعه       

بستگي به سازمان معورد نعظعر         

دارد . این متدولوژی ، تركیبي از 

روش های شناخته شده است و       

اعتبار آن بر مبنای اعتبعار ایعن       

 روش هاست .

 

استخراج دانش اشاره به مهم     

ترین جنبه طراحي و تعوسعععه         

سیستم های دانشعي دارد امعا         

مشكل سازترین فرآیند نیز معي      

باشد . این فرآیند برای استخراج       

، تبدیل و انتعقعال تعجعربعه و             

تخصص از منعابعع دانشعي بعه           

 خبر ممهشم  ر  شدز ش 2صفحه 

 مهندسعمهیدادعصفویع

 مدیرعامل شرکت

پابدانافرآوران زغال سنگ   

 (HDKAا س ت ج ر ا     د ا ن ر   ا ن س ا ن   م ح و ر     

 گام های کلی عبارتند از :

 م  ر  شدز ششز ش گمهشم  رزن

 دیدگاهععمدییان



چهارمین نمایشگاه معدن و صنایع          

معدني ایران و همایش فرصتهای            

سرمایه گذاری در معدن و صنایع            

لغایت نهم مهر ماه      از هفتم     معدني  

سال جاری در مصلي جنوبي امام            

 خمیني برگزار گردید .

این نمایشگاه توسط جنا  آقای دكتر        

كرباسیان معاون محترم وزیر صنعت،        

معدن و تجارت و مدیر عامل ایمیدرو          

افتتاح گردید. در طول برگزاری این          

نمایشگاه جنا  آقای دكتر سرقیني         

معاون محترم معدني وزارت صنعت،         

معدن و تجارت، جنا  آقای مهند          

كرباسیان رییس سازمان توسعه و           

نوسازی معادن و ایران، جنا  آقای          

دكتر امیری نماینده محترم شهرستان       

زرند در مجلس شورای اسالمي ، جنا        

آقای مهند  ناصر نیا رییس سازمان        

نظام مهندسي معدن و جمع بسیاری از       

فعاالن حوزه معدن و صنایع معدني از         

و شركتهای تابعه بازدید      غرفه میدكو   

  استقبال نمودند .  و

در ضمن جنا  آقای مهند  پورمند        

مدیر عامل محترم میدكو و جمعي از          

مدیران و مشاوران میدكو روز چهار          

شنبه از غرفه میدكو و شركتهای تابعه         

بازدید نموده و رهنمودهای الزم در          

خصوص حاور قوی میدكو در این           

  دست نمایشگاه ها را مبذول فرمودند .

در پایان این همایش و                     

غرفه میدكو بعنوان یكي از         نمایشگاه،

برتر در بخش خصوصي        غرفه های    

مورد تقدیر قرار گرفت و تندیس برتر          

نمایشگاه توسط آقای مهند  ناصر نیا       

و  رییس سازمان نظام مهندسي معدن       

مسوول برگزاری نمایشگاه به میدكو         

 اهدا گردید .

شركت های تابعه و كارخانجات      

 اعالم شد.

 

با توجه به  فرارسیدن موعد          

اعالم بودجه شركت های تابعه       

در حوزه های مختلی ، برنامه        

های حوزه توسعه مدیریت جهت 

تخصیص بودجه و تدوین برنامه      

در   5211برای استقرار در سال     

-O-4931قالب نامه با شماره     

به   53/7/15تاریخ    در   0232

شعروع بعه        5215هلدینگ میدكو در سال     

پیاده سازی سیستم معدیعریعت انعرژی در            

مجتمع ككسازی زرند، به عنعوان یعكعي از            

كارخانجات زیرمجموعه خود، و همچعنعیعن        

آماده سازی این كارخانه جهت شعركعت در          

جایزه مدیریت انرژی ایران نعمعوده اسعت.           

بدین منظور و در اولین گام، واحد تعوسعععه           

مدیریت شركت میدكو به عنوان متولي ایعن        

امر، در شهریور ماه سال جعاری اقعدام بعه              

برگزاری دوره های آموزشي مورد نعیعاز در           

محل كارخانه كک سازی زرند نموده اسعت.      

با آنها در جهت رفع مشكالت و            

مهر ماه در      55بهبود مستمر از      

حال انجام مي باشد و گزارش            

تحلیلي ان در آبان ماه به تفكیک          

 برای هر شركت ارسال خواهد شد.

پروژه های فوالد بوتیای كرمان          

وگندله سازی زرند در محل كارخانه      

نفر    51بوتیای كرمان به میزان         

ساعت برگزار و موضوعاتي از قبیل        

مفاهیم اولیه مدیریت دانش، نحوه       

دانش نویسي و نحوه كار با نرم افزار        

MTAshare      به شركت كنندگان

 آموزش داده شد.

مطابق برنامه اعالم شده ، ارزیابي         

وضعیت شركت های تابعه در حوزه       

توسعه مدیریت با هدف هم اندیشي       

 اخبارعمدییی عدانش 3صفحه 

 5931تدوینعبینامهعهایعسالع 

 ع5931حضورعمید وعدرعنمایشگاهعمردنعوعصنایععمردنکعسالع)MINEX 2015) 

 عآموز کععع عدوره بیگزاری

  مدییی عدانشع ی  عمانا

 خبر ممهشم  ر  شدز ش

 عم اهععععععع ع  ش ارزیابک

وضری عاستقیارعسیست  ععع

هایعمدیییتکعدرع ی  عععع

 هایعتابرهعوع ارخانجات

این دوره توسط كارشناسان توسععه      

مدیریت دفتر كرمان و بعا حاعور           

 كارشناسان شركت مانا در 

 پیوژهعمدییی عانیژی  
تا كنون سه جلسه آموزشي با حاور مدیریت ارشد و     

نمایندگان واحدهای مختلی كارخانه برگزار گردیعده      

و اصول و مفاهیم سعیعسعتعم معدیعریعت انعرژی،                  

استانداردهای موجود در این زمینه و معیارهای مدل        

جایزه مدیریت انرژی به طور كامل آموزش داده شده       

اند. همچنین، كارگروه مدیریت انعرژی بعا حاعور              

مدیریت ارشد و نمایندگان واحدهای مختلی مجتمع 

كک سازی زرند تشكیل و در حال حاضر نیز اعاعای     

این كارگروه در حال تهیه و تكمعیعل اطعالععات و               

مستندات مورد نیاز در این زمینه مي باشند تا بر این   

اسا  پروژه های بهبود شناسایي و سعسعس پعیعاده           

 سازی گردند.    



استفاده ی روز افزون از زغال سنگ بعه          

عنوان كک در صنعت فوالد و متالوژی و         

همچنین به عنوان سوخت در نعیعروگعاه         

های تولید برق ایجا  مي كنعد تعا در            

جهت تولید فوالد، با كیفیعت بعاالتعر و            

همچنین جلوگیری از آلودگي معحعیعط         

زیست از زغال سنگي استفاده شود كعه         

فاقد عناصر مزاحم و آالینده، مخصعوصع         

گوگرد باشد. گوگرد به دو صورت آلعي و     

 معدني در زغال سنگ یافت مي شود.

در نمودار شماره یک روند تغییعرات كعاهعش            

گوگرد پیریتي را در مورد این نوع زغال سنگ  در           

نشعان معي        IIIغلظت های مختلی كلرید آهن       

 دهیم.

  )نمودار شماره یک(

همانطور كه نتایج نشان مي دهد، با افزایش غلظت         

، میزان حذف گوگعرد پعیعریعتعي         IIIكلرید آهن   

زغال سنگ مورد استفاده را از معنعطعقعه ی            

طبس تهیه كرده و در كارخانه ی زغال شعویعي           

طبس به روش فلوتاسیون ستونعي شعسعتعه و             

قسمت عمده ای از خاكستر و عنعاصعر معزاحعم             

نظیر آلومینا را كه مانع واكنش پیریت مي شعود،          

حذف شد. زغال سنگ شسته شده پس از خشک   

شدن در شرایعط معحعیعط بعه انعدازه هعای                  

m)μ )053-043      ( ،013-053(μm      و

013(μm)-      دانه بندی و در مجاورت معحعلعول

درصد  51و  53، 3با غلظت های  IIIكلرید آهن  

از اسیعد   PHوزني قرار میگیرد . ) جهت كاهش          

 كلریدریک استفاده میگردد (

             IIIتأثیر غلظت كلرید آهن -1

 افزایش مي یابد. 

 تاثیر اندازه ذرات-2

نمودار شماره دو روند تغییرات كاهش گوگرد پیریتعي         

را در مورد این زغال سنگ در اندازه های معخعتعلعی               

 نشان مي دهد.

  )نمودار شماره دو(

 آزمایشات انجام گرفته

 مقاله

گتگردش دز   ششش

ش غملشسن  شششش ز 

 منطقهشطبس

 خبر ممهشم  ر  شدز ش

( نوع معدني آن اغلب به صورت پیریت )      

مي باشد كه بسته به نوع زغال سنگ، مقدار آن از        

درصد متغیر است. زغال سنگ بیتومینو          59تا    9

معموال دارای باالترین مقدار پیریعت معي بعاشعد.             

مقداری از گوگرد هم به صورت سولفاتي اسعت. در            

كل، گوگرد پیریتي و آلي، فرم غالعب گعوگعرد در              

زغال سنگ را تشكیل مي دهند. پیریت، به شعكعل            

ذره و گاهي به صورت نوار در زغال سعنعگ وجعود             

دارد. گاهي نیز به شكل گلوله یا كلوخه انباشته مي           

شود، اما اغلب به صورت ذرات بسیار ریز در زغعال            

سنگ پخش شده و هیچ پیوندی بعا ذرات زغعال              

 ندارد.

براسا  استاندارد تعیین شده در صعنعععت فعوالد            

ایران، مقدار گوگرد در زغال سنگي كه برای تولعیعد      

% باشد. در تجربیات كک سازی   5.1كک متالوژی مصرف مي شود نباید بیش از       

درصد مقدار كل گوگرد زغال سنگ، در  11تا    39مشخص شده است كه حدود      

كک حاصله باقي مي ماند و مرغوبیت آن را كاهش مي دهد. گوگرد باقیمعانعده                  

در كک، در كوره بلند ذو  آهن وارد فلز گشته و آن را ترد و شكننده ساخته و    

خاصیت چكش خواری و قابلیت تورق آن را كاهش مي دهد. عالوه بر ایعن در          

و سایر  حین تولید كک بخشي از گوگرد زغال به صورت گازهای     

تركیبات فرار گوگردی در مي آیند كه باعث آلودگي و مسمومیت محیط گشتعه     

و به محیط زیست صدمات جبران ناپذیری وارد مي سازند. این مسئله در معورد             

نیروگاه های برق كه از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده مي نمایند اهمیت              

بیشتری مي یابد. وجود گوگرد در زغال سنگ باعث افت حرارتي آن نعیعز معي         

 KCal/Kg 03گوگرد مي تواند حدود       5شود. مشخص شده است كه وجود %        

 )كیلوكالری بر كیلوگرم( حرارت سوختن را پایین بیاورد.
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 تأثیر دما-3

 11و  22جهت بررسي تاثیر دما، آزمایشات در دماهای 

درجه ی سانتیگراد انجام شد. در جدول شماره  15و 

یک نتایج حاصل از ت ثیر دما بر حذف گوگرد پیریتي و 

 گوگرد كل زغال سنگ طبس درج شده است.

      (5)جدول شماره ت ثیر دما بر سولفور زدائي از زغال سنگ طبس  

 

ت ثیر اندازه ذرات و دما بر روی         

 IIIواكنش پیریت با كلرید آهن       

 بیشتر است.

                دما و اندازه ی ذرات بر

گوگردزدائي زغال سنگ اثر        

مستقیم دارد و با كوچكتر شدن      

اندازه ی ذرات، سطح تما          

 IIIزغال سنگ با كلرید آهن         

بیشتر مي شود، كه این امر           

سبب افزایش ضرایب انتقال        

جرم وحرارت شده و افزایش دما      

نیز ثابت سرعت واكنش را باال        

 مي برد.

 

 

 

        از مقایسه گوگرد پیریتي با گوگرد

كل مي توان نتیجه گرفت كه            

فقط   IIIمحلول آبي كلرید آهن       

مي تواند گوگرد پیریتي زغال           

سنگ را حذف كند و ت ثیری روی        

 گوگرد آلي آن ندارد.

         عدد كک زغال سنگ در كلیه ی

آزمایشات تغییری نكرده و روی        

ثابت   مي ماند كه این امر          1عدد  

نشان دهنده ی این است كه این        

اكسید كننده ها ساختار زغال         

 سنگ را تخریب نمي كنند.

       ،از میان پارامترهای بررسي شده

         با افزایش غلظت كلرید آهن

III         میزان حذف گوگرد ،

 پیریتي افزایش مي یابد.

         غلظت اسید كلریدریک اثر

معكو  بر گوگردزدائي زغال      

سنگ دارد و مقدار    بهینه ی         

 موالر مي باشد. 9.31آن 

 

 

 

 

  شیشهشگشهشششگشه رش ش

 مقاله

 کمیته خبرنامه 

 کمیته توسعه مدیریت  و سازمان 

مصطفی سلطانی -ابوالفضل سلمانیه    

 فرامرز نادی

 خبر ممهشم  ر  شدز ش

 HCLتأثیر غلظت -4

در نمودار شماره سه روند تغییرات كاهش گوگرد پیریتي 

در مورد این زغال سنگ در غلظت های مختلی اسید 

 كلریدریک نشان داده شده است.

 )نمودار شماره سه( 
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