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  سنگ الشه حجت آبادخالصه مشخصات معدن 
  

 کلیات  -1

 سنگ الشه حجت آباد :نام معدن  -1-1

 سنگ الشه : نوع ماده معدنی  -1-2

 16/06/1388مورخ  12880/12شماره : شماره و تاریخ پروانه بهره برداري  -1-3

 تاریخ صدور سال از10 : مدت زمان بهره برداري  -1-4

 تن1,500,000: احتمالی    1,000,000  قطعی:  ذخیره  - 1-5

 کیلومتر مربع48/0:  مساحت محدوده -1-6

 ریال290,000,000: 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

راه . کیلومتري شمال شرقی مرکز استان واقع شده است 60محدوده این معدن در استان کرمانشاه در فاصله تقریبی 
کیلومتر در  25بیستون و حدود  –کیلومتر در مسیر ارتباطی کرمانشاه  30دسترسی به محدوده این معدن شامل حدود 

کیلومتر در مسیر  30آن با گردش به چپ و طی حدود  جاده ارتباطی سنقر، تا سه راهی میان راهان است که پس از
  .کیلومتر در جاده روستاي کندوله میباشد 4کامیاران تا سه راهی کندوله و طی حدود  –میان راهان 
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 :کروکی راه ارتباطی  - 2-1

 
  حجت آبادموقعیت جغرافیائی و راه هاي دسترسی به محدوده معدن سنگ الشه  - 1 - 2شکل

 

  : محدوده نقشه-2-2

 محدوده معدنرئوس مختصات  – 1 -2جدول
 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

12  ،38  ،34  07  ،14  ،47  A 

12  ،38  ،34  21  ،14  ،47  B 
00  ،38  ،34  21  ،14  ،47  C 
00  ،38  ،34  31  ،14  ،47  D 
41  ،37  ،34  31  ،14  ،47  E 

41  ،37  ،34  07  ،14  ،47  F 
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سینه - WGS84 کروکی محدوده و جانمائی موقعیت استقرار سینه کارهاي بازگشائی شده در معدن سنگ الشه حجت آباد در سیستم تصویر2- 2شکل

  کار پایین خارج از محدوده قرار دارد

 

 سنگ الشه: وع ماده معدنی ن - 3

 :تصاویر ماده معدنی  - 1- 3
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  تصاویر ماده معدنی – 1 -3شکل

  

 : زمین شناسی  -4

چهارگوش میانراهان، ماده معدنی مورد استخراج در این محدوده، شیل و ماسه  100000/1براساس نقشه زمین شناسی 
Kv,shواحد (سنگهاي سبز تا خاکستري تیره همراه با اسپیلیت و سنگهاي پیروکالستیک متعلق به کرتاسه 

است که به ) 2
درجه به سمت شرق و در ضخامتهاي نسبتاً کم، بر روي یکدیگر  10تا  5و شیب حدود  N40Eصورت الیه هاي با امتداد 

این ماده معدنی داراي الیه بندي مشخص بوده و پس از استخراج از دیواره جبهه کارهاي بازگشائی شده . قرار گرفته است
اي فرآوري و تولید شن و ماسه موجود در این محدوده، براي تولید شن و ماسه و دیگر محصوالت دانه بندي شده به واحده

باطله هاي قرار گرفته بر روي ماده معدنی بیشتر از جنس خاکهاي سطحی و همینطور قسمتهاي . در منطقه حمل میگردد
تا  10هوازده از جنس خود ماده معدنی است که فعالیتهاي انجام شده در محدوده نشان میدهد که ضخامت آنها از حدود 

  .سانتیمتر میباشد 70 الی 60قریب به 

  
 : استخراج  -5

 –در نتیجه فعالیت هاي اکتشافی و بهره برداري انجام شده در این محدوده، تاکنون دو برش طولی با امتداد تقریبی شرقی 
این دو برش، در . غربی بر روي رخنمونهاي قرارگرفته در دو تراز مختلف برآمدگی دربردارنده ماده معدنی ایجاد شده است

در طرح بهره برداري ارائه . تحت عنوان جبهه کار باال و جبهه کار پائین، جانمائی شده اند 1- 2ی درج شده در شکل کروک
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براساس توضیحات درج . شده براي این معدن، طراحی استخراج به صورت روباز و به طریق پلکانی در نظر گرفته شده است
عدن در ابتدا با بولدوزر بازگشائی و استخراج شده و با شکل گیري شده در این طرح بهره برداري، پله هاي استخراجی م

برخورد به الیه هاي با ضخامت زیاد، یکپارچه و فاقد درز و (این پله ها، فعالیت هاي بهره برداري آتی، در صورت نیاز 
  .با استفاده از مواد ناریه و بکارگیري روش حفاري و آتشباري پیگیري خواهد شد) شکاف

 

  

  
 سینه کار معدن – 1 -5شکل


