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   1گرانیت پاالس خالصه مشخصات معدن 

 کلیات  -1

  1گرانیت پاالس نام معدن :   -1-1

 گرانیت نوع ماده معدنی :  -1-2

 2/6/1378به تاریخ  3874/2به شمارة شماره و تاریخ پروانه بهره برداري :  - 1-3

  2/6/1395سال تا  17مدت زمان بهره برداري :  -1-4

 -احتمالی :      تن 300,000قطعی   ذخیره :   - 1-5

 کیلومترمربع 98/1:  محدودهمساحت  - 1-6

 ریال 739,500,000: پایه قیمت مبلغ -1-7

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

 معدن و تجارت می باشد.

 موقعیت معدن  -2

روستاي پاالس و درحد فاصـل معدن در فاصله هشتاد و پنج کیلومتري جنوب غربی شهرستان زنجان و در نزدیکی 

ارتفاعات طارم سفلی و دشت منتهی به خرمدره قرار دارد . جهت رسیدن به معدن از خروجی باند شمالی اتوبان قزوین 

ـ زنجان به شهرستان ابهر (کمی باالتر از رستوران غزال) به میزان هفت کیلومتر راه خاکی به سمت روستاي پاالس طی 

 می رسیم. کرده و به محدوده معدن

 : کروکی راه ارتباطی -1- 2
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  موقعیت جاده هاي ارتباطی معدن -1- 2شکل 

 محدوده معدن : -2- 2

 
سینه کارهاي معدن سیسات وأرئوس محدوده ، مختصات ت -2- 2شکل   
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  نماي عمومی محدوده -3- 2شکل 

  

 ماده معدنی :  کیفیت  - 3

بوده و از نظر بافت به طورکلی دانه درشت تا متوسط ، ولی به طور ماده معدنی سنگ تزئینی از جنس گرانودیوریت 

رنـگ سـنگ صـورتی کـم رنـگ ، فیلـی و  محلی تا دیوریت و حتی گابروي دانه ریز هم تغییر جنس و بافت می دهند.

  گردویی است و کانی هاي تشکیل دهنده آن فلدسپات و کوارتز است .
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  کیفیت سنگنمایی نزدیک از  - 1- 3شکل 

 زمین شناسی :  -4

زنجان که به نام کوه هاي طارم موسـوم اسـت ، اساسـاً از تشـکیالت آتشفشـانی و آذرآواري ـ  ارتفاعات مشرق ابهر

(نظیر توفیت هاي سبز کرج) ترسیر تشکیل شده است . در داخل آن توده هاي نفوذي متعددي که داراي همـان رونـد 
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ها عموماً گرانودیوریتی بوده اند و در امتداد هم  جنوب غربی) وجود دارند . این توده ـاصلی طارم هستند (شمال شرقی 

  .کنند  و در دو ردیف موازي ، ولکانیک هاي ائوسن را قطع می

پرفیـري، و آپلیـت در  يفاسیس حاشیه اي و رگه اي در آن ها بسیار فراوان است و به صورت گرانوفیر، گرانیت ها 

دیده می شود . تعداد این توده هاي نفوذي بسیار فراوان است و تعداد زیادي معدن سنگ گرانیت  حاشیه و داخل آن ها

وجود این توده ها در داخل ولکانیک هاي ائوسن ، سن آن ها را بعـد از ائوسـن میـانی  در آن ها راه اندازي شده است .

ع ماگمائی عمیق سنگ هاي آتشفشانی ائوسـن محرز می کند . به عبارت دیگر توده هاي نفوذي مذکور ریشه ها و مناب

باشد .در محدودة معدن تعداد زیادي قله هاي آزاد با ابعاد بزرگ و کوچک در دامنه ارتفاعات و نیـز در جـوار تـوده  می

  معدن در نظر گرفته شده است . ةاصلی مشهود است و به عنوان ذخیر

    
  نمایی از تشکیالت زمین شناسی موجود -1-4شکل 

 استخراج :   - 5

  آماده سازي - 5-1
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دهـد. جهـت  ذخیرة معدن را قله هاي آزاد که توسط سنگ هاي آذرین آلتره شده محصور شده انـد، تشـکیل مـی

دسترسی به این قله ها بر روي بخش هاي آلتره شده و در شیب هاي تند جاده هاي مختلفی توسط بلدوزر احداث شده 

  کشیده شده است.، هایی که تمرکز قله هاي آزاد بیشتر بودهاست. این جاده ها به قسمت زیرین محل 

    
  نمایی از آماده سازي هاي انجام شده - 1- 5شکل

  

  روش استخراج - 5-2

روش استخراج روباز و با استفاده از پارس و گوه و همچنین استفاده از آتشباري کنترل شده بـه کمـک مـواد ناریـه 

و مواد منبسط شونده جهت آزادسازي سنگ به  پارس گوهسبک می باشد . اما روشی که تاکنون در عمل استفاده شده 

کمک جک هیدرولیکی از جاي خود کنده شده و سپس بـا برش  به از جاي مواد انفجاري بوده است . ماده معدنی پس 

.در مجموع می  دنسیم بکسل و نیروي بلدوزر از کوه جدا می گردد . پس از آن سنگ ها در جلو سینه کار قواره می شو

چهار نقطه از معدن سینه کار باز شده است ولی پراکندگی ذخیره و آزاد بودن قله هاي گرانیتـی در ایـن  توان گفت در

  عدن به شکلی است که نمی توان سینه کار یکنواخت و پله اي در آن احداث نمود . م



٧ 
 

    

    

  
  نمایی از جبهه کارهاي ایجاد شده وکوپ هاي موجود - 2- 5شکل


