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Маълумоти умуми доир ба корхона 

Комбинати маъдантозакунии Адрасмон (то соли 1994 комбинати 

сурбу руҳ)  соли 1970 дар асоси маъдани кони Қаромазор ташкил ѐфт.  

Корхона дар қисмати шимоли Тоҷикистон дар масофаи 70км аз 

шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. Манбаи ашѐи хоми комбинат кони 

сурбу-нуқрадори маъдани Конимансури Шарқӣ буда, дар нишебиҳои 

ҷанубии қаторкуҳӣ Қаромазор ҷойгир аст. Файзнокии металлҳо дар 

маъдан: сурб-0,8%; нуқра-75г/т ташкил медиҳад. 

 Дар замони Шуравӣ аз сабаби паст будани файзнокии 

компонетҳои фоиданок дар маъдан, комбинат ҳамчун корхонаи 

зараровар ба ҳисоб мерафт. Бо пошхурии Иттиҳоди Шӯравӣ кумакҳо ва 

маблағгузории буҷҷавӣ қатъ гардида, алоқаи иқтисодӣ бо ҳамкорони 

собиқ ҷумҳурияҳои иттифоқ, канда шуда, зуд арзиш ба маводҳо ва 

қувваи барқ баланд гардид; Комбинат муфлис шуда, қариб тамоман аз 

кор монд. 

 Барои барқарорнамудани истихроҷи маъдан ва солимгардонии 

вазъӣ молиявӣ корхона ба таъминоти бештари воситаҳои истеҳсолӣ ниѐз 

дошт. Ҳукумати Тоҷикистон оиди фуруши саҳмияҳои ба давлат таалуқ 

доштаи комбинати маъдантозакунии Адрасмон қарор қабул намуд. 

 Музояда 17 июли соли 2006-ум баргузор гардид; компанияи 

қазоқистонии “ Казинвест- Минерал” музоядаро бурид. Аз ҳамин замон 

комбинат ба фаъолият шурӯъ намуда, зина ба зина истеҳсол баланд шуд. 

Айни замон 100% саҳмияҳо ба ҶС “Конимансур”-и Қазоқистон таалуқ 

дорад. 

 Аз соли 2010 истихроҷи солонаи маъдан дар корхона ба 400 ҳазор 

тонна расонида шуд. Ҳаҷми солонаи истеҳсоли консентрат бо файзнокии 

31-34% сурб ва 2200-3300 г/т нуқра,  истеҳсол ба 9,6 ҳазор тон расонида 

шуд. Консентрат барои коркард ба Уст – Каменогорск, Қазоқистон 

фиристода шуд. Комбинат дорои кони зеризаминӣ, фабрикаи 

бойгардонӣ, сехи нақлиѐти, қитъаи техникаи худгард, сехи барқӣ ва 

ғайра мебошад. 

Технологияи истихроҷ ва коркарди маъдан 

 Корхона бо ду даромадгоҳи амудӣ ва як  даромадгоҳи моили 

нақлиѐтӣ горизонтҳои болоии конро коркард менамояд. 



 Коркарди кон бо системаи штрекҳои зерошѐнавӣ, камеравӣ-

ошѐнавӣ ва резондани зерошѐнавӣ бурда мешавад. Баландии ошѐна 70-м 

мебошад. 

 Маҷмуи таҷҳизотҳои худгард: дастгоҳи пармагарии ПБУ, 

кареткаҳои пармагарӣ СБПН-2п (УБШ-221п), мошинҳои боркунандаю 

расонанда бо ноқилҳои дизелӣ ва бели ғунҷоишаш то 4м3 ,нақлиѐти 

худфарори зеризаминӣ МоАЗ бо иқтидори борбардории 20тон истифода 

бурда мешавад. 

 Технологияи бойгардонии маъдан майдакунии ду марҳилавӣ, 

суфтакунии думарҳилавӣ, флотасияи байнисилсилави, флотасияи асосӣ 

ва назорати, амалиѐтҳои бозтозакунӣ, флотасия ва ометакуниро дар бар 

мегирад.Ҷудо намудани нуқра ва сурб 73,9 ва 78,2%-ро ташкил медиҳад. 

 Дар партовгоҳи фабрикаи аз руи меъери пуршавии экранҳои 

асосии қабатҳои шусташудаи зарраҳои тунуки партовҳо давра ба давра 

гузаронида мешавад. Дар таннаи  садди пионери таҷҳизоти 

зиддифилтрасиони аз гилхоки сахт сохта шудааст. Ин чорабиниҳо 

полоиши обро аз партовгоҳ бо воситаи асоси он ва девори садд нигоҳ  

медорад. Барои кам кардани чангкунии нишебии шусташавии партовгоҳ 

бо рехтани хокҳои таҳҷои садди дуюм сохта мешавад. 

 Ояндадорӣ ва тарақиёти корхона 

Кони Конимансури Шарқӣ яке аз объетхои минералии азими қисми 

Конимансури Калон ба ҳисоб меравад. Ояндадории Комбинати 

маъдантозакунии Адрасмон бо зиѐд намудани иқдидори истеҳсолӣ  бо 

дигар намудани самти фаъолият аз бойгардонии куҳӣ ба металлургӣ 

куҳи, хусусан  бо аз худкунии объекти номбурда алоқамандӣ дорад.  

 Кони Конимансури калон слҳли 1977-1986 аз тарафи Экспедисяи 

иктишофи геологии Конимансур (ҳозира Қайроқум) бо ҳаҷми зиѐди 

корҳои куҳкорӣ ва пармагарӣ даққиқ иктишоф карда шудааст. Кони 

мазкур бо дарозии наздики 2,5км, паҳноии 1,5км ва жарфии 800м бо   

шакли штокверки хобиш дорад. 

 Манбаъҳои дурнамои нуқра зиѐда аз 50ҳазор тоннаро ташкил 

менамояд. Дар базаи кон ҳануз давраи Шуравӣ сохтмони корхонаи 

маъдани куҳӣ бо усули коркарди кушода бо иқтидори  истеҳсоли 

солонаи  15млн тон  маъдан, ва баровардани 583тон нуқра, инчунин 

дигар маҳсулоти металлҳои ҳамсафар (сурб, руҳ, мис, кадмий ва ғайраҳо) 

ва масолеҳи сохтмонии гуногун аз ҷинсҳои руйпӯш истеҳсоли онҳо ба 

нақша гирифта шкда буд. Мутахассисон кони Конимансури Калонро 

ҳамчун яке аз конҳои калони ояндадори ҷаҳон мансуб мешумораннд. 



 Тадқиқотҳои технологии маъдани кон аз тарафи ташкилотҳои 

пешбарандаи махсусгардонида шудаи Россия ва Тоҷикистон ба иҷро 

расонида шудааст. Ду намуди маъдан мавҷуд аст: ишқори (9-11% аз 

миқдори умумӣ) дар горизонтҳои болоии кон ва сулфидӣ, ки дар 

горизонтҳои миѐна ва поѐнӣ ҷойгиранд.Маъданҳои ишқорӣ бо 

истихроҷи 30-40% ба захираҳои ғайритавозунӣ дохил шуда, маъданҳои 

сулфидии зуд бойгарданда арзиши асосии конро ташкил менамоянд. 

Дар рафти тадқиқотҳо 7 варианти коркарди маъдан ва консентрат 

бо нишондиҳандаҳои беҳтарини техникӣ-иқтисодӣ дида баромада шуда, 

варианти флотатсияи коллективии маъдан, сузондан ва гудохтани 

барқии консентрати коллективӣ тавсия дода шуд. Аз рӯӣ варианти дода 

шуда коркарди маъдан дар фабрикаи бойгардонӣ бо технологияи зерин 

гузаронида мешавад: майдакунии маъдани аввалия то 350мм; 

худмадашавӣ дар силсилаи махкам; майдакунии маъдан бо андозаи 

0,0,74мм дар марҳилаи II-юм то 75-80% бо гравитасия ва флотасияи 

байнисилсилавӣ  дар силсилаи махкам; чор марҳилаи флотасияи 

назоратӣ; ду марҳилаи тозакунии консентрати коллективӣ (баромади 

конскнтрати гравитатасионӣ-флотасионӣ-2,8%). Баъд аз бойгардонии 

маъдани консентрати коллективӣ барои коркарди металлургӣ ба заводи 

махсус, ки дар наздикии майдони саноатии фаюрикаи бойгардонӣ 

ҷойгир аст, фиристода мешавад.  Андозаи асосии коркарди консентратҳо 

ин сузонидан дар қабати ҷушон ва гудохтани барқии огарка ба ҳисоб 

меравад.  Газҳои сулфурии дар ҳолати  сузонидани консентрат ба даст 

омада барои истеҳсоли кислотаи сулфур истифода бурда мешаванд.  

Маҳсулоти гудохтаи барқӣ сурби нимтайѐр, возгон ва шлак 

мебошад. Руҳи нимтайѐр аз рӯӣ стандартӣ технологӣ барои қолабгирӣ 

равона карда мешавад. Дар натиҷа руҳи қолабӣ, гудохтаи тиллою-нуқра, 

штамми мис, антимонати натрий ба даст меояд, ки маҳсулот номида 

мешавад, инчунин ареснати калсий дар майдони махсус гуронида 

мешавад. Шлакҳои дар таркибашон руҳ ва кадмий дошта, инчунин 

возгоҳо барои коркарди гидрометаллургӣ барои ҷудонамудани металл 

ба заводи оядаи Комбинати Металлургии Куҳии Адрасмон 

фиристонидан дар назар аст. Дар натиҷа руҳи ба даст омада боз ба 

заводи металлургӣ, бидуни амалиѐти сузондан барои гудохтани барқӣ 

фиристода мешавад.  

 Мувофиқи ҳисоби лоиҳавӣ, ҳангоми коркард маъдани сулфидии  

ҷудошуда бо файзнокии нуқра-78,7%, сурб-83,1%, руҳ-73,8%-ро ташкил 

медиҳад. Ғайр аз ин мис-56,2%, кадмий-46,8%, сурма-25,2% ҷудо карда 

мешавад. Аз маъдани нимишқорӣ ҷудошавнда, нуқра -70%; сурб-84%; 



руҳ-65%- ро ташкил медиҳад. Дар амал татбиқ намудани лоиҳаи 

калонмиқѐси  истеҳсоли маҳсулот чораҷӯи карда мешавад. 

  Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами № 616 аз 

31-октябри соли2009 “Доир ба гузаронидани озмуни байнамиллалӣ 

барои коркарди комплексии захираҳои кони “Конимансури Калон” 

қарор қабул карда шуд. Гуруҳи кории байнисоҳавии доир ба тайѐр 

намудани тендер ташкил карда шуд. Ҳукумат гуруҳи кории Корпорасияи 

Молиявии Байналмиллалиро барои бонизом  гузаронидани тендер ва 

лоиҳа даъват намуд. Ҷараѐни гузаронидани тендер то ҳол давом дошта, 

аз нуҳ иштирокчиѐни байналмиллалӣ танҳо як корпорасия дар ҳайати 

Гленкор Интернейшнл, ТОО “Казцинк” ва ҶС “Конимансур” боқӣ 

монда аст. 

 Аз худкунии кони Конимансури Калон дар ноҳияи аз ҷиҳати 

иқтисодӣ инкишофѐфтаи Тоҷикистон   ҷойгир буда, барои баланд 

бардоштани саноати куҳкории мамлакат  ба зинаҳои навӣ истеҳсолӣ 

шароит фароҳам меоварад, инчунин мушкилиҳои иҷтимоии шуғли 

аҳолии ин қисмати ҷумҳуриро ҳал менамояд. 


