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  گچ آرادانسنگ خالصه مشخصات معدن 
  

 کلیات  -1

 گچ آرادانسنگ معدن :  نام معدن  -1-1

 سنگ گچ: نوع ماده معدنی  -1-2

 01/04/1384مورخ  9218/123شماره : شماره و تاریخ پروانه بهره برداري  -1-3

 تاریخ صدور سال از 10: مدت زمان بهره برداري  -1-4

 تن  2350000: احتمالی    تن 800000  قطعی:  ذخیره  - 1-5

 کیلومتر مربع 25/3:  مساحت محدوده -1-6

 ریال 990,000,000: پایه قیمت مبلغ -1-7

دولتی معدن بر اساس نرخ پایه اعالمی از سوي وزارت صنعت، حقوق : به ازاي هر تننرخ حقوق دولتی  -1-8

 .معدن و تجارت می باشد

 

 موقعیت معدن  -2

شهرهاي شهرستان گرمسار قرار گرفته  کیلومتري شمال علی آباد آرادان از 5/4معدن در استان سمنان در فاصله 
  .است

کیلومتر از محل آرادان به جلیل آباد و بعد  5/4براي رسیدن به معدن از جاده احداث شده توسط متقاضی به طول 
  .از عبور از میان رودخانه گندم دره به محل معدن می رسیم

  

 :کروکی راه ارتباطی  - 2-1
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  موقعیت معدن در نقشه راه ها -1- 2شکل 

  
  : نقشه محدوده  -2-2

کیلومترمربـع   25/3به مساحت تقریبی  ABCDمحدوده معدن مطابق پروانه بهره برداري صادره به صورت چهار ضلعی 
  :باشد می 1- 2است که مختصات رئوس آن به شرح جدول 

  مختصات محدوده معدن - 1- 2جدول 

 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

66/18  -35 00/30-52  A 

66/18  -35 20/32 -52  B  

12/18  -35 20/32 -52  C 

12/18  -35 00/30-52  D 
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  مختصات محدوده و نقاط برداشت شده - 1-2شکل 

  
 سنگ الشه ساختمانی: وع ماده معدنی ن - 3

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3
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  گچنمائی ازرنگ ماده معدنی  -1-3شکل 

 

 : زمین شناسی  -4

در زون سمنان سنگ هاي تیغه اي گسـترش زیـادي   . استبیشتر قسمت ناحیه از سنگ هاي رسوبی پوشیده شده 
ایـن سـنگ هـاي    . دارند و الیه هاي گچی زیادي دیده می شود که در حقیقت مشخص کننده دگر شکلی منطقه است

  :قسمت عمده تقسیم کرد 2سنگ هاي تشکیل شده را می توان به . رسوبی تبخیري مربوط به ائوسن و الیگوسن است
ر و قسمت تبخیري در باال که قسمت تبخیري عبارت است از الیه هاي گچی سفید رنگ و گاهی ـ قسمت رسوبی در زی

ایـن گـچ   . گچ در منطقه گسترش زیادي دارد و در سراسر محدوده به صورت نواري شرقی ـ غربی ادامه دارد . قرمز رنگ
ت الیه هاي گچ متفاوت است ضخام. ها روي واحد رسوبی واقع هستند و همبستري آنها خیلی ناگهانی و مشخص است

  .متر هم می رسد و موارد کمتري انیدریت هم به چشم می خورد 100و حداکثر تا 
ـ در قسمت هایی نیز سنگ هاي سازند کرج که از اواسط ائوسن شروع شده و تا اواخر ائوسن ادامه دارد دیده می شـود  

ت سبز رنگ همراه با شیل و سیلتستون توفی به رنگ که شامل عنصر باالیی سازند کرج می باشد که شامل توف و توفی
  .سبز در شمال معدن قرار گرفته است
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در کل کمر باالي ماده معدنی کنگلومرا همراه با رس هاي گچ دار تقریباً قرمز و کمر پائین آن سنگ هاي آهکی همـراه  
کتونیکی این ناحیه بهم خورده و پس از تشکیل سنگ هاي ماسه سنگی آرامش ت. با الیه هاي مارن سبز رنگ می باشد

در این سیکل رسوبی تیغه اي چرخه رسوبی که پی آمد رخداد زمین سـاختی  . چین خوردگی محلی تشکیل شده است
  هاي اواخر ائوسن می باشد با یک سنگ کنگلومرائی ماسه سنگی دانه  محلی در زمان

کم محیط تبخیـري بوجـود آمـده     ادامه یافته و کم درشت آغاز شده و با الیه هاي مارنی ماسه سنگی و کمی هم  توف
  .است

 : استخراج  -5

متري الیه هاي سنگ گچ و ناچیز بودن الیه هاي باطله بین الیـه سـنگ گـچ کـه      30با توجه به ضخامت حدود 
در . عمدتاً توف می باشد امکان طراحی و بهره برداري از معدن به شکل پلکانی با عرض پله مطلـوب مقـدور مـی باشـد    

  .درجه و جهت شمالی ـ جنوبی الیه از مزایاي احداث سینه کار به روش پلکانی است 80من شیب حدود ض
پس از حفر چال توسط دریل واگن و شارژ چال حفر شده با . استخراج در این معدن به روش روباز پلکانی انجام می شود

  .مواد منفجره، اقدام به آتشباري می شود
  

  
 واگن حفر شدهچال دریل  - 1- 5شکل 
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 سینه کار معدن ،سطح پله - 2- 5شکل 

  

  
 کارگاه استخراج معدن - 3- 5شکل 
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 معدنماده معدنی استخراج شده در سینه کار  نمائی از  -4- 5شکل 

  

  
 ضخامت ماده معدنی  نمائی از  -5- 5شکل 

  
 معدنسینه کار  نمائی از  -6- 5شکل 

  


