
به بهانه بهره برداری از کارخانه گندله سازی شرکت سنگ آهن گهر زمین

ُگهر زمین؛ گوهر ارزنده ی معادن جنوب شرق ایران
*بیوگرافی شرکت سنگ آهن گهر زمین:

شركت ايران باريت عمليات اكتشاف و پي جويي سنگ آهن 
را در منطقه ای در جنوب غرب سيرجان )استان كرمان( در 
سال 1348 آغاز و سپس شركت ايروسرويس در محدوده اي 
فارس  آباده  بين  درفاصله  مربع  كيلومتر  وسعت 45000  به 
تا جازموريان، برداشتهاي ژئوفيزيك هوايي )مگنتومتري( را 
بااليي  پتانسيلهاي  داراي  آنومالي هاي متعددي كه  و  انجام 
معلوم  همچنين  نمود.  مشخص  را  بودند  آهن  سنگ  از 
شده  واقع  گهر  گل  منطقه  در  ها  آنومالي  بزرگترين  گرديد 
است. در پي مطالعات ژئوفيزيك هوايي با همکاری مؤسسه 
ژوئن  تا  مارس  ماههاي  در خالل  يوگسالوي  شناسي  زمين 
مربع  كيلومتر  به وسعت 74  اي  در محدوده  و  سال 1975 
و  سنجي  مغناطيس  شامل  زميني  ژئوفيزيك  برداشتهاي 
سپتامبر  در  عمليات  گرفت.گزارش  صورت  سنجي  گرانی 
اين مطالعات پيدايش شش  نتيجه  همان سال داده شد كه 
آنومالي سنگ آهن در مجاورت يکديگر با ذخيره سنگ آهن 
به ميزان 1100ميليون تن گرديد. آنومالی شماره 3 بزرگترين 
ذخيره سنگ آهن را در بين آنوماليهای شش گانه دارا می 
باشد. مطالعات تفصيلي در آنومالی شماره 3 با بيش از46265 
متر حفاري در قالب 147 گمانه به اتمام رسيده است و بر 
اساس مطالعات و اطالعات جمع آوری شده و مطالعات فنی 
اقتصادی مقدماتی كه توسط شركت كانادائی ADC صورت 
پذيرفته و همچنين مطالعات و طراحی اوليه در بخش روباز 
معدن كه توسط شركت مهندسی كوشا معدن و با مشاركت 
شركتهای WGM از كشور كانادا و SRK از كشور انگلستان 
صورت گرفته، مشخص شده است كه معدن سنگ آهن گهر 
زمين دارای ذخيره زمين شناسـی بالغ بر 610 مـيـليون تن 
می باشد كه بر اسـاس طراحيهای صورت گرفته حدود ثلث 
ذخيره مذكور طراحی و در حال استخراج بصورت روباز بوده 
و بقيه ذخيره نيز در حال طراحی می باشد. با برنامه ريزيهای 
صورت گرفته ساليانه 15 ميليون تن سنگ آهن و 75 ميليون 
تن باطله و آبرفت با نسبت باطله برداری 5 به 1  استخراج 
می گردد. همچنين بعد از راه اندازی تعداد 118 حلقه گمانه 

به متراژ 380 هزار متر ديگر حفاری شده است. 
*موضوع فعالیت شرکت:

از معادن سنگ آهن و  اكتشاف و استخراج و بهره برداری 
توليد كنسانتره، گندله و ...

سرويس  بازرسی،  نگهداری،  تعميرات،  اندازی،  راه  و  نصب 
تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز شركت.

و  تجهيزات  و  آالت  ماشين  اقسام  و  انواع  تهيه  و  خريد 
تاسيسات و مصالح مورد نياز برای انجام موضوع شركت

نمودن  فراهم  و  مديريت  مشاوره،  مهندسی،  انجام خدمات 
دانش فنی از داخل و يا خارج برای تحقق موضوع شركت.

مشاركت و سرمايه گذاری در ساير شركت ها و طرح های 
معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پيمانکاری بمنظور ارائه 

خدمات فنی و مهندسی
فروش،  و  خريد  قبيل  از  بازرگانی  امور  كليه  به  مبادرت 
صادرات و واردات و كليه امور و عملياتی كه بطور مستقيم يا 
غير مستقيم در جهت اجرای موضوع شركت ضرورت داشته 

باشد.
آهن  معادن سنگ  از  برداری  بهره  و  استخراج  و  اكتشاف   
و  عملياتی  فاز   2 در  كه  گندله،  توليد  كنسانتره،  توليد  و 

مطالعاتی در حال اجرا می باشد.
*»گندله سازی« چیست؟ 

 گندله ها، گوی هايی توليد شده از كنسانتره ها و كانه های 
طبيعی آهن هستند كه با تركيبات كانی شناختی و شيميايی 

متفات اند. 
ُگندله يعنی گلوله های توليد شده از نرمه سنگ آهن و ساير 
و سخت  پخته شده  و سپس  نخست خام  كه  افزودنی  مواد 
می شود، و برای احيا به روش سنتی توليد آهن در كوره بلند 

و يا روش های متعدد احيای مستقيم به كار می رود.  
 از آنجايی كه كنسانتره كه محصول كارخانه كانه آرائی است 
به صورت كانه های آهن دانه ريزی می باشد كه به اين شکل 
فيزيکی قابل مصرف نيستند و اين نرمه ها، تراوايی گاز را در 
بار كوره بلند به صورت ناموزون كاهش می دهند و عملکرد 
بلند را مختل می كنند و همين طور در كارخانه احيا  كوره 
مستقيم نيز اشکاالتی را ايجاد می نمايند، بنابراين نرمه های 
فراورده  عنوان  به  كه  می آورند  در  گندله  به صورت  را  آهن 
ميانی ازمعدن تا كوره های توليد آهن و فوالد در نظر گرفته 

می شود. 
بايد  لذا  اوليه به شمار می آيند،  آنجائيکه گندله ها ماده  از   
حرارتی  و  شيميايی  مکانيکی،  ويژگی  احيا  دركوره های 

مطلوبی را داشته باشند.  
كانه های  و  كنسانتره ها  از  شده  توليد  گويهايی  گندله ها، 
طبيعی آهن هستند كه با تركيبات كانی شناختی و شيميايی 

متفاوت اند. 
به  آهن  كنسانتره  تبديل  سازی  گندله  واحد  هدف  درواقع 

گندله آهنی با هندسه و تخلخل. يکنواخت است.
 گندله ها دارای خواص زير هستند:  

توزيع يکنواخت ابعاد به طور عمده از 9 تا 16 ميليم تر 
تخلخل زياد و يکنواخت 25 تا 30 درصد 

تركيب كانی شناختی يکنواخت به شکل هماتيت يا تركيبات 
هماتيت دار احيا شونده 

استحکام مکانيکی زياد و يکنواخت 
مقاومت به سايش 

در  گرمايی  تنش  برابر  در  حتی  كافی  مکانيکی  استحکام 
محيط های احيا كننده 

قابليت چسبندگی كم داشته باشد 
اجزا سيستم گندله سازی عبارتند از:  

مواد  و خردايش  آسياب  مواد خام، سيستم  انتقال  سيستم 

اوليه، واحد مخلوط سازی مواد اوليه، توليد گندله خام، كوره 
خنك  آب  تعمين  سيستم  گير،  غبار  سيستم  گندله،  پخت 
آب،  تصفيه  سيستم  نهايی،  محصول  انتقال  سيستم  كننده، 

سيستم توليد هوای فشرده، آزمايشگاه 
* مراحل ساخت گندله به چه شکل است؟ 

از  پس  و  شود  می  استخراج  معدن  از  آهن  سنگ  ابتدا 
خردايش و رسيدن به ابعاد مطلوب برای حذف ناخالصی های 
سنگ آهن از فرايند پرعيار سازی و فلوتاسيون كمك گرفته 
می شود، در مرحله بعد سنگ آهن به همراه مواد افزودنی، 
مخلوط و سپس در ديسك های گندله سازی به گندله خام 
تبديل می شود و بعد از پخت در كوره، گندله نهايی توليد 

خواهد شد. 
   *هدف از تولید گندله چیست؟

هدف از توليد گندله افزايش عيار آهن كنسانتره به حدود 
70 درصد برای احياء مستقيم و حدود 67 درصد برای كوره 
مزايايی  گندله  به  كنسانتره  تبديل  كه  باشد  می  بلند  های 

چون 
- كاهش انرژی و هزينه های حمل و نقل 

از  بيشتر  استفاده  اثر  در  زيست  محيط  آلودگی  كاهش   -
گندله در چرخه فوالد 

- كاهش ميزان سرباره توليدی به ازای هر تن 
- افزايش كارايی كوره های بلند و روش های مختلف احياء 

اكسيد آهن با .... و دوب آن در كوره های ... الکتريکی 
-  نگهداری و انبار داری آسان گندله سنگ آهن در فضای 

آزاد به مدت طوالنی بدون تغيير خواصی و كيفيت آهن 
-جلوگيری از خام فروشی 

-ارزش افزوده بيشتر نسبت به كنسانتره 
- تکميل چرخه فوالد 

- رونق اشتغال زايی
را به همراه دارد. 

*جایگاه گندله سازی در چرخه فوالد کشور 
يکی از حلقه های تکميل زنجيره فوالد كشور گندله سازی 
است. بدين صورت كه ابتدا سنگ آهن از معدن استخراج می 
شود و سپس تبديل به كنسانتره آهن می شود و پس از آن 
تبديل به گندله و سپس آهن اسفنجی و بعد از آن به فوالد 
تبديل می شود كه به مجموع اين مراحل فوالد سازی گويند 
و با توليد ساالنه 5 ميليون تن گندله توسط شركت گهرزمين 
قطعاً ظرفيت فوالد كشور به صورت چشمگيری افزايش پيدا 

خواهد كرد. 
* تحریم ها و شیوع بیماری کرونا چه اثری در روند پروژه 

گندله سازی گهرزمین داشت؟ 
اين پروژه حاصل تکنولوژی كشور آلمان بود و در زمان راه 
خارجی  سوپروايزرهای  حضور  با  بايست  می  حتمٌا  اندازی 
شيوع  دليل  به  درواقع  شود،  اندازی  راه  تجهيزات  اكثر 
برای  هايی  محدوديت  آلمان  كشور  كرونا  منحوس  بيماری 
كرد،  اعمال  را  ايران  به  آمدن  برای  خارجی  سوپروايزرهای 
با توجه به اين وضعيت، مهندسين توانمند داخلی توانستند 
كنند. اندازی  راه  و  نصب  را  تجهيزات  تمامی  كم،  زمان  در 

سازی  گندله  توليدی  واحد  اندازی  راه  و  ساخت  ترديد  بی 
گهرزمين را می توان جهشی بزرگ در توليد توصيف كرد. در 
زمانی كه دنيا به خاطر شيوع بيماری كرونا با تعديل و افزايش 
نرخ بيکاری مواجه است، افتتاح اين پروژه می تواند موجب 

رونق اقتصادی منطقه شود.
نامگذاری سال  تحقق  در  گندله سازی  کارخانه  تأثیر   *

جهش تولید توسط مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:
به  آن  شدن  افزوده  و  سازی  گندله  كارخانه  اندازی  راه  با 
خواهد  شايانی  كمك  فوالد  صنعت  به  كشور،  توليد  چرخه 
شد كه اين امر در تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری نقش 
زرين  برگ  كارخانه،  اين  اندازی  راه  درواقع  دارد.  بسزايی 

ديگری بر افتخارات جمهوری اسالمی ايران خواهد بود. 
*میزان اعتبار و اشتغالزایی این پروژه :

ميزان اعتبار اين پروژه، 120 ميليون يورو در بخش ارزی، 
معادل 650 ميليارد تومان می باشد، همچنين با راه اندازی 
اين پروژه حدود 500 نفر نيرو به طور مستقيم و 1200 نفر 
نيرو به صورت غير مستقيم جذب و مشغول بکار خواهند شد.

* پروژه فاز 2 گندله سازی شركت گهر زمين: 
و  است  گرفته  صورت  سازی  گندله  پروژه   2 فاز  جانمايی 
اين  طرح  شد،  خواهد  احداث  پروژه   1 فاز  موازات  به  دقيقاً 
پروژه آماده اجرا می باشد و مقدمات كار نيز انجام شده است 
كه در راستای اجرای آن منتظر ابالغ و دستور مديران ارشد 
گندله  پروژه   2 فاز  زنی  كلنگ  همچنين  باشد.  می  شركت 

سازی به زودی انجام خواهد شد.
به یک  برای رسیدن  همنوایی یک مجموعه  و  *همدلی 

هدف مشترک
در راستای راه اندازی پروژه گندله سازی و نيل به اين هدف 
تمامی  و  اعضای هيئت مديره  مشترک همدلی مدير عامل، 
زمين  گهر  آهن  سنگ  شركت  پرتالش  كارگران  و  كاركنان 
محصول  اين  نهايی  توليد  با  است.  تشکر  و  تقدير  شايسته 
توليد  جهش  جهت  در  ديگر  گامی  زمين،  گهر  شركت  در 
ملی برداشته و برگ زرين ديگری به دفتر افتخارات صنعتی 

ديارمان سيرجان افزوده شد.
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واحد بازرگانی رشکت کانی مس )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

اسناد و مدارک:
1-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 

رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی

7-ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکاری 

شرایـط:
1-محل اجرا؛ کارخانه میلگرد جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان بردسیر ، کیلومتر دو جاده بردسیر-کرمان

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09102120792 )سرکار خانم باقری( تماس حاصل نمایید.

) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

    آگهی تجدید مناقصــه عمومـــی
 احـداث ساختمـــان اداری

 کارخانـــه نـــورد بردسیــــر
دو مرحلــه ای » شمـــاره 01-99-ت «

Mozhganbaghery@yahoo.com 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به احداث ساختمــان اداری کارخانه نورد بردسیر 

خود قدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های بومی شهرستانهای کرمان، بردسیر و سیرجان که دارای حداقل 

گرید 5 ابنیه وسابقه کار حداقل در دو پروژه مشابه می باشند دعوت به عمل می آورد تا ظرف مدت 

حداکثر 7 روز از تاریخ چاپ این آگهی، اعالم آمادگی خود را به همراه اسنــاد و مـــدارک ذیل  به آدرس

 ایمیل                                                             ارسال نمایند.


