
  کاشمر گرانیت تک سیاهخالصه مشخصات معدن 

 کلیات  -1

 معدن گرانیت تک سیاهنام معدن :   -1-1

 گرانیتنوع ماده معدنی :  -1-2

 7/10/1382مورخ  24548/4شماره  شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

 تاریخ صدور سال از 12مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 - احتمالی :           (دو میلیون) تن 2,000,000  قطعیذخیره :   - 1-5

 کیلومتر مربع 2:  مساحت محدوده - 1-6

 ریال 1,880,000,000: 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

 5کیلومتري شهر کاشمر و  10معدن در ،  سید مرتضیاستان خراسان رضوي ، شهرستان کاشمر ، روستاي 

  .واقع شده استکاشمر به نیشابور کیلومتري روستاي سید مرتضی و در کنار جاده آسفالت 

 

 کروکی راه ارتباطی : -1- 2



 

  اموقعیّت معدن در نقشه راه ه - 1-2 نقشۀ
 نقشه محدوده :  -2- 2

  

  و موقعیت سینه کار معدنی محدوده معدن نقشه  -2- 2 شکل
 



 گرانیتوع ماده معدنی : ن -3

 تصاویر ماده معدنی : -1- 3

     
  دو نمونه از طرح و رنگ پالك سنگ - 1- 3شکل 

 

 زمین شناسی :  -4

سنگهاي ولکانیکی ناحیه مربوطه به دوره پالئوسن وائوسن می باشد که از طرف غرب برروي سنگهاي کرتاسه 
عمده سنگ هاي این ناحیه شامل سنگهاي آهکی ، آندزیتی ، توف ورادیوالریت هستند که  0فوقانی قرارمی گیرد

توده باتولیتی  -رسوبی می رسند درادامه به مجموعه درهمی از سنگ هاي اسیدي تا مافیک همراه با سنگهاي
  0ائوسن محدود می شود –گرانیتی مذکور درنهایت به ریولیت ها وتوفهاي پالئوسن 

گرانیت تشکیل دهنده ماده معدنی مربوط به ترشیري است ورنگ آن ازخاکستري تا سفید متغیراست عوامل 
از معدن قلعه هاي بزرگ ازتوده اصلی  تکتونیکی باعث ایجاد شکاف هاي متعدد درسنگ شده بطوریکه درقسمتهاي

   0جدا شده وکار استخراج را سهلتر کرده است



  
  وضعیت ذخیره -1-4شکل 

 استخراج :  -5

طراحی استخراج  0استخراج دراین معدن با توجه به سطحی بودن ماده معدنی بصورت روباز صورت می گیرد
براي این سینه کار هفت پله استخراجی به  0ستبراي بلوك جنوبی که کاراکتشافی بیشتري روي آن انجام شده ا

  0ارتفاع شش متري درطرح آمده است
بدین ترتیب که پس ازآماده سازي وبرداشت باطله ها  0استخراج با استفاده از دستگاه سیم برش خواهدبود

 0گرددوآزادشدن سه سطح بلوك ماده معدنی اقدام به حفرچالهاي عمود برهم توسط دستگاه حفاري راسول می 
سپس سیم برش الماسه مخصوص برش گرانیت ازداخل چالها عبور داده شده وبا دستگاه سیم برش ، برش سنگ 
آغاز می شود بلوك بریده شده توسط بلدوزر برروي خاك وشن خوابانده شده سپس مرحله قواره کردن آغاز می 

تاازشکاف هاي موجود درسنگ بدیهی است درعمل درانتخاب طول وعرض بلوك به نحوي عمل خواهدشد 0شود
بطورمتوسط ابعاد بلوك بریده شده ازکوه 0استفاده هاي مطلوب شده ودرمصرف سیم برش صرفه جویی بعمل آید 

درنظر گرفت این بلوك باید به ابعادي تقسیم شود که قابل حمل بوده ومورد مصرف  6×  5×  3را می توان 
× 60/1× 5/1اره کردن آنرا به ابعاد کوچکتر که مناسب ترین آنها لذا درمرحله قو 0کارخانجات سنگبري قرار گیرد

  0است تبدیل می کنند این کار دردومرحله بوسیله دستگاه چال موازي وپرفراتور انجام خواهدشد 5/2



  

     

     
  سینه کاروضعیت  -1-5شکل 

  


