
 شرکت میالد برنا ابرار
 معدن بور قره آغاج پایین 



 نقشه گوگل -مکان محدوده قره آغاج در عکس



 تصویر ماهواره ای و تفکیک واحد های لیتولوژی محدوده 



 عملیات اکتشاف پیشنهادی در محدوده قره آقاج

 شناسايي مرحله -1
 جهت آنها كنترل و (target area) مستعد محدوده به رسيدن

 (targets)  اهداف به دستيابي
  

 پديدار به رسيدن برای مستعد (targets) های هدف يافتن   پي جوئي مرحله -2
(prospect) 

  يافته به آن تبديل و (prospect) پديدار آزمودن برای   عمومي اكتشاف مرحله -3

discovery 

   تفصيلي اكتشاف مرحله -4
 (deposit) كانسار به آن تبديل و فته يا روی اكتشاف انجام برای

 برای الزم اطالعات و استخراج قابل ذخيره معدني، تنه های تعيين با
 .باشد مي كانسار ارزيابي منظور به امكان سنجي



 منابع بور و مدل کانی سازی های آن   
 ( ترکیه ) سنگ های تبخیری در 

 متامورفيسم در كناره توده های نفوذی همراه با –های تيپ اسكارن با مكانيسم متاسماتيسم كانسار

 .اكسيد آهن

 همراه با اكسيد منيزيم  در رسوبات تبخيری درياييكانسارهای 

 كلسيم و منيزيم تشكيل شده در محيط های كوالبي و –كانسارهای با كان سازند هيدرات بور گروه

 .پاليا ها دارای ولكانيسم انفجاری

 



 توف( ۱ 

 زیرینواحد آهک ( ۲ 

 توفمارن و رس زیرین و ( ۳ 

 بوراتواحد ( ۴ 

 باالییرس توف و مارن ( ۵ 

 باالییآهک چرتی ( ۶ 

 بازالت( ۷ 

 

 نئوژنسنگ چینه ای کانسار بورات کیرکا واحد های ستون 



 کانسارشمای چرخه بور در مدل های زایشی 

 اسکارنهای کانسار 1)

 دریاییهای کانسار 2)

–های کوالبی کانسار 3)

 تبخیری مانند قره گل

 



مدل عمومی پالیا و تشکیل کانسار های بورات در سازند 
 های نئوژن آناتولی باختری 



 محدوده قره آقاجدر مدل زایشی کانسنگ بور 

های بورات شامل و بااليي قرمز سازند در آغاج قره  معدن 

 گسلي سيستم.باشد مي كلسيم-منيزيم و ،كلسيم منيزيم آبدار

 مستقيم تاثير كانسنگ های تنه زايش در  محدوده اين در

 – شمالي عمومي روند با  گسلي های سيستم.است داشته

 عامل عنوان به كانسار تشكيل در اصلي روند عنوان جنوبي

 و بور حاوی سياالت عبور برای الزم فضای ايجاد اصلي

 گسلي سيستم.است نموده عمل بور اوليه های كاني تشكيل

 بوده جوانتر كه قبلي روند به عمود و غرب جنوب-شرق شمال

 اوليه معدني های تنه و مجدد تحرک و مجدد گسلش باعث و

 اوليه های تنه با متقاطع و تر عيار پر و جوانتر های تنه تشكيل و

 .باشد مي معدني



 بورمنابع و ذخایر کشف شده کشور های دارای منابع مقدار 

آينده در (سال 400 حدود)  بسيار های سال در بور اكسيد كننده تامين كشور ترين اصلي شده كشف منابع بيشترين با تركيه كشور 

  و كشور باختری شمال در بور های نشانه دارای شناسي زمين محيط بودن قياس قابل و تركيه كشور در منابع اين اهميت .بود خواهد

 و اكتشاف عمليات اجرای با كه باشد مي بور منابع كشف برای زمين ايران از بخش اين استعداد بخش نويد اوزن قزل حوضه بخصوص

 .داد ارتقا دنيا ششم رده به را ايران جايگاه و نمود بالفعل را حوزه اين در موجود بالقوه ذخاير توان مي سيستماتيک استخراج
 



 و گسترش واحد مولدجایگاه 
 و پتانسیل منابع نظری

نظری منابع پتانسيل سطح (Speculative Resource) كه است شده تصويرمشخص در آغاج قره محدوده برای 

 .است واحد اين در پنهان های كانسنگ اصولي ارزيابي متر 200 عمق تا اكتشاف گرو در آن در مطمئن منابع كشف

 مولدجایگاه و گسترش واحد 
(Intrinsic Geologic Unit “IGU”) 

 نقشه توپوگرافی محدودهروی 



 برنامه اکتشاف مرحله پی جویی

 نقشه توپوگرافي و شبكه اكتشافي پايه  تهيه 

 با پياده كردن ( 1/5000مقياس )تهيه نقشه زمين شناسي كاني سازی هایCGF  وCRC   

 ژئوشيمياييهای بررسي 

 تلفيق اطالعات و تعيين اهداف مستعد در محدوده. 

 تلفيق اطالعات و تهيه پروفيلهای مركب ژئوفيزيک ـ زمين شناسي ـ معدني پيش بيني(Forecast)  

 .جهت عمليات مهندسي اكتشاف

بر اساس كليه اطالعات  ( حفر ترانشه و گمانه های اكتشافي)تعيين مكان عمليات مهندسي اكتشاف

 حاصل از مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي

 (  حفر ترانشه، گمانه های مغزه گيری، چاهک و )اكتشاف مهندسي اجرای عمليات... 

 نمونه برداری و آناليز نمونه ها به روش ICP  32   عنصری 



 UNFCرده بندی ذخایر در سیستم گزارش دهی 



 دپو کانسنگ بور در معدن بور قره آقاج پایین



 فعالیت استخراجی در معدن بور قره آغاج پایین



 فعالیت استخراجی در معدن بور قره آغاج پایین



 فعالیت استخراجی در معدن بور قره آغاج پایین



 فعالیت استخراجی در معدن بور قره آغاج پایین



 فعالیت استخراجی در معدن بور قره آغاج پایین



 پایینمعدن بور قره آغاج عملیات حفاری در 



احداث کارخانه تولید اسید بوریک در شهرک صنعتی 
 زنجان ۴شماره 



 عملیات تسطیح و آماده سازی زمین کارخانه تولید اسید بوریک



 محصوالت کارخانه اسید بوریک

 تن 10000بوريک با ظرفيت اسيد 

 تن 20000منيزيم با ظرفيت سولفات 

بوراكس 

 



 فعالیت های انجام شده در راستای احداث کارخانه تولید اسید بوریک

كارخانه جانبي محصوالت و بوريک اسيد توليد فني دانش به يابي دست منظور به آزمايشگاهي و دفتری مطالعات 

نقل و حمل های هزينه حداقل به دستيابي منظور به كارخانه احداث برای ممكن مكان بهترين در زمين خريد و پيگيری  

 ... و نياز مورد مصرفي مواد به دستيابي همچنين و  بور معدن از معدن سنگ جابجايي

هر برای سازنده بهترين انتخاب برای متعدد جلسات برگزاری و بازديد و آالت ماشين سازندگان و كنندگان توليد بررسي  

 خريد و ساخت قراردادهای عقد و كارخانه نياز مورد آالت ماشين از كدام

كارخانه های سوله ساخت همچنين .... و كارخانه تاسيسات  و ساختمان طراحي   

 



 با تشکراز توجه شما


