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 سنگ الشه حجت آبادخالصه مشخصات معدن 

 

 كليات  -1

 سنگ الشه حجت آباد :نام معدن  -1-1

 سنگ الشه : نوع ماده معدني  -1-2

 01/11/0822مورخ  08221/08شماره : شماره و تاريخ پروانه بهره برداري  -1-3

 تاریخ صدور سال از01 : مدت زمان بهره برداري  -1-4

 تن000110111: احتمالي    001110111  قطعي:  ذخيره  -1-5

 كيلومتر مربع82/1:  مساحت محدوده -1-6

 ریال89101110111: پايه قيمت مبلغ -1-7

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

 .معدن و تجارت می باشد

 :موقعيت معدن  -2

راه . كيلومتری شمال شرقی مركز استان واقع شده است 11محدوده این معدن در استان كرمانشاه در فاصله تقریبی 

كيلومتر در  80بيستون و حدود  –كيلومتر در مسير ارتباطی كرمانشاه  81دسترسی به محدوده این معدن شامل حدود 

كيلومتر در مسير  81آن با گردش به چپ و طی حدود  جاده ارتباطی سنقر، تا سه راهی ميان راهان است كه پس از

 .كيلومتر در جاده روستای كندوله ميباشد 8كامياران تا سه راهی كندوله و طی حدود  –ميان راهان 
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 :كروكي راه ارتباطي  -2-1

 

  حجت آبادموقعيت جغرافيائی و راه های دسترسی به محدوده معدن سنگ الشه  - 1 -2شكل

 

 : محدوده نقشه-2-2

 محدوده معدنرئوس مختصات  – 0 -8جدول

 رئوس طول جغرافيايي عرض جغرافيايي

08  ،82  ،88  10  ،08  ،80  A 

08  ،82  ،88  80  ،08  ،80  B 

11  ،82  ،88  80  ،08  ،80  C 

11  ،82  ،88  80  ،08  ،80  D 

80  ،80  ،88  80  ،08  ،80  E 

80  ،80  ،88  10  ،08  ،80  F 
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سينه -WGS28 كروكی محدوده و جانمائی موقعيت استقرار سينه كارهای بازگشائی شده در معدن سنگ الشه حجت آباد در سيستم تصویر8-8شكل

 كار پایين خارج از محدوده قرار دارد

 

 سنگ الشه: وع ماده معدني ن -3

 :تصاوير ماده معدني  -3-1
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 تصاویر ماده معدنی – 1 -3شكل

 

 : زمين شناسي  -4

چهارگوش ميانراهان، ماده معدنی مورد استخراج در این محدوده، شيل و ماسه  011111/0براساس نقشه زمين شناسی 

Kv,shواحد )سنگهای سبز تا خاكستری تيره همراه با اسپيليت و سنگهای پيروكالستيک متعلق به كرتاسه 
است كه به ( 8

درجه به سمت شرق و در ضخامتهای نسبتاً كم، بر روی یكدیگر  01تا  0و شيب حدود  N81Eصورت الیه های با امتداد 

این ماده معدنی دارای الیه بندی مشخص بوده و پس از استخراج از دیواره جبهه كارهای بازگشائی شده . قرار گرفته است

ای فرآوری و توليد شن و ماسه موجود در این محدوده، برای توليد شن و ماسه و دیگر محصوالت دانه بندی شده به واحده

باطله های قرار گرفته بر روی ماده معدنی بيشتر از جنس خاكهای سطحی و همينطور قسمتهای . در منطقه حمل ميگردد

تا  01هوازده از جنس خود ماده معدنی است كه فعاليتهای انجام شده در محدوده نشان ميدهد كه ضخامت آنها از حدود 

 .سانتيمتر ميباشد 01 الی 11قریب به 

 

 : استخراج  -5

 –در نتيجه فعاليت های اكتشافی و بهره برداری انجام شده در این محدوده، تاكنون دو برش طولی با امتداد تقریبی شرقی 

این دو برش، در . غربی بر روی رخنمونهای قرارگرفته در دو تراز مختلف برآمدگی دربردارنده ماده معدنی ایجاد شده است

در طرح بهره برداری ارائه . تحت عنوان جبهه كار باال و جبهه كار پائين، جانمائی شده اند 0-8ی درج شده در شكل كروك
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براساس توضيحات درج . شده برای این معدن، طراحی استخراج به صورت روباز و به طریق پلكانی در نظر گرفته شده است

عدن در ابتدا با بولدوزر بازگشائی و استخراج شده و با شكل گيری شده در این طرح بهره برداری، پله های استخراجی م

برخورد به الیه های با ضخامت زیاد، یكپارچه و فاقد درز و )این پله ها، فعاليت های بهره برداری آتی، در صورت نياز 

 .با استفاده از مواد ناریه و بكارگيری روش حفاری و آتشباری پيگيری خواهد شد( شكاف

 

 

 

 سینه کار معدن – 1 -5شكل


