
  سالدارانالشه و واحد دانه بندي سنگ  خالصه مشخصات معدن

  

 کلیات  -1

 معدن سالداراننام معدن :   -1-1

 الشه آهکیسنگ نوع ماده معدنی :  -1-2

 12/08/1387مورخ  12562شماره شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

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

   تن946,000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع 0/25  : محدودهمساحت  - 1-6

 ریال 2,300,000,000قیمت پایه: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

و بختیاري، شهرستان فارسان، بخش محدوده معدنی مورد نظر به لحاظ تقسیمات کشوري جزو استان چهار محال 
شرق شهرکرد واقع شده است. راه کیلومتري  45باشد. محدوده معدنی در فاصله تقریبی می چشمهمیزدج، روستاي ده

کیلومتري شهرکرد واقع گردیده از طریق جاده خاکی  35دسترسی به معدن از شهر فارسان که در فاصله حدود 
 . باشدگوشه ممکن می - چشمهده -فارسان

 کروکی راه ارتباطی :



 

  موقعیت و راه هاي دسترسی به محدوده - 1-2شکل

  

 محدوده :  مختصات -1- 2

باشد که مشخصات رئوس آن و کیلومترمربع می 0,25و به مساحت  ABCDضلعی  چهارمحدوده معدن به صورت 
   آورده شده است. 1- 2موقعیت کارگاه هاي استخراجی در شکل 

  محدوده معدن رئوسمختصات  -1- 2جدول شماره 

D C  B A رئوس  
 طول جغرافیایی 14  34  50  33,2  34 50 33,2  34 50  14  34 50

  عرض جغرافیائی  59,4  11 32  59,4  11 32  43,1  11 32  43,1  11 32

  
  



  

  

 الشهسنگ وع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3



  
  نزدیک از ماده معدنیتصویري  -1- 3شکل 

 

 

 زمین شناسی : -4

ده از سیرجان بوده و در زاگرس مرتفع واقع گردیده است. با استفا –منطقه مورد مطالعه جزء زون عمومی سنندج 
منطقه منتشره از سوي  250,000/1محدوده مستند به نقشه زمین شناسیبرداري اطالعات بدست آمده از طرح بهره

الیگوسن بوده که با عالمت  –سازمان زمین شناسی کشور تشکیالت منطقه شامل رسوبات آهکی ائوسن    EO مشخص
 ن، آهک مارنی  و آهک دولومیتی است که معادل سازند شهبازادارشده است. این رسوبات شامل آهک سفید نومولیت

عیت از اي با امتداد روند غالب در منطقه به تبیهال حالتشوند که جهرم و آسماري است و اغلب بصورت ارتفاعات دیده می
                  باشد. شرق در آنها قابل شناسایی میشرق و شیب به سمت شمالجنوب –غرب تراست زاگرس در امتداد شمال

                                                                                                                                                           



 

 

)شهرکرد 250,000/1اقتباس از  (شناسی منطقهنقشه زمین - 1- 7شکل   

ر اساس باشد که بیرنگ کرم م به دارسنگ آهک فسیل ماده معدنی مورد مطالعه نیز از جنس کربنات کلسیم  یا
هکهاي کمر پائین ماده معدنی از جنس آ باشد.یمنبع ذکر شده متعلق به الیگو میوسن بوده و معادل سازند آسماري م

هاي تکتونیکی در بدلیل شدت تاثیر فعالیت ها پوشیده شده است.دولومیتی به رنگ کرم تیره بوده و کمر باال توسط واریزه
سلهاي باشد و شاید بتوان علت این امر را در نزدیکی محدوده به گدنی بشدت خرد شده و تکتونیزه می، ماده معمنطقه

از آنها از  اصلی منطقه و واقع بودن بین دو تراست اصلی در زون زاگرس مرتفع دانست که به استناد مندرجات طرح یکی
                                                                                           د                      نمایکیلومتري محدوده عبور می 4فاصله 



 استخراج :  -5

نوع کاربري ماده معدنی به عنوان تامین کننده خوراك مورد نیاز کارخانه خردایش و دانه بندي، شیوه استخراج را به 
کارخانه بر ورودي روشهاي تخریبی محدود ساخته و بر این اساس براي دستیابی به ماده معدنی با حداکثر سایز براي 

نسبت به طراحی و اجراي عملیات بایست مقیاس اقتصادي میمنظور تولید در ه ، بموجود شکنمبناي دهانه سنگ
آتشباري در معادن مذکور اقدام نمود. الزم بذکر است که در بسیاري از موارد با توجه به امکانات و دستگاههاي 

مبادرت به استخراج توان بدون انجام آتشباري نیز مانند بیل مکانیکی داراي چکش هیدرولیکی میبینی شده پیش
ولی همانگونه  بینی خواهد بود.تولید قابل پیش %30ود که با توجه به ساختار ماده معدنی و نوع آن این فرآیند تا نم

که ذکر شد عمده تولید در قالب عملیات آتشباري صورت خواهد گرفت که با روشها و آرایشهاي مختلف در حفاري و 
  طراحی آتشباري قابل اجرا خواهد بود

  
  

  سینه کار احداث شده از ريتصوی -1- 5 شکل
  



  
 استخراج شده دپو سنگهاياز  تصویري  -2- 5 شکل

 

 :  فرآوري -6

 

یک واخد فرآوري در معدن موجود وي باشد که سنگ استخراج شده از معدن در این واحد خردایش و دانه بندي می 
واحد فرآوري و تاسیسات موجود در ذیل مشاهده می شود. رگردد. تصاوی  

 



  

   

   

  



  


