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 1 مراحل اکتشاف زغالسنگ

  زغالسنگ باره  کلیاتی در- اولفصل 
  آشنایی-1-1 

همانگونه که سنگها از .  نوعی سنگ رسوبی سوختنی و ناهمگن است که از اجزای گیاهی مختلفی تشکیل شده است1زغالسنگ
اسرالها ، بر خالف م. نامند  می2شوند که آنها را ماسرال اند زغالسنگها نیز از اجزایی تشکیل می اجزایی موسوم به کانیها تشکیل شده

  .  کانیها ، ساختمان بلورین و ترکیب شیمیایی معینی ندارند
کنند و  های خاصی رسوب می در مرحله اول مواد گیاهی در داخل باتالق. شود به طور کلی زغالسنگ طی دو مرحله تشکیل می

ه رسوباتی که بعدها کمرباالی آن را تشکیل  تورب حاصله به وسیل, دومدر مرحله.  شود تی تورب ایجاد میپس از تغییر و تحوال
  . آورد شود و بعد از تغییرات فیزیکوشیمیایی، انواع زغالسنگها را به وجود می دهند پوشیده می می

ل تورب به انواع زغالهای تغییرات فیزیکوشیمیایی تورب پس از مدفون شدن در زیر رسوبات یا به عبارت دیگر فرآیند تبدی
این تغییرات تحت تأثیر دما ، . گویند  یا دگرگونی زغال می3، نیمه آنتراسیت و آنتراسیت را زغالی شدن تومینه، بیتومینه نیمه بی،ای قهوه

  . شود فشار و زمان ایجاد می
در مرحله بیوشیمیایی، مواد گیاهی . گیرد تغییرات مرحله دگرگونی زغالسنگها طی دو مرحله بیوشیمیایی و ژئوشیمیایی انجام می

در مرحله ژئوشیمیایی تورب . آورند شوند و تورب را به وجود می هوازی تجزیه می باشته شده در باتالق در اثر عملکرد باکتریهای بیان
  . آیند وجود میه شود و زغالسنگهای مختلف ب  دگرگون می,حاصله در اثر فشارهای قائم طبقات در برگیرنده و گرمای درون زمین

  گها سنی زغالبند  تقسیم- 1-2

  بندی بر اساس مواد تشکیل دهنده   تقسیم- 2-1- 1
کنند که در زیر به  بندی می  تقسیم5ها  و هومیت4ها کالً به دو گروه ساپروپلرا ، آنها  به مواد تشکیل دهنده زغال سنگهابا توجه

  : پردازیم شرح آنها می
    4ها    ساپروپل-لف ا

ها در درجه  ساپروپل. شوند آیند و درصد بسیار کمی از زغالسنگها را شامل می ها از بقایای گیاهان پست به وجود میاین زغال
سطح شکست آنها صدفی است و با شعله بلندی . دگرگونی یکسان نسبت به زغالهای هومیتی فشردگی و سختی بیشتری دارند

  .دهی آنها بسیار ناچیز است سوزند و قابلیت کک می
  5) زغالهای هوموسی(ها   هومیت- ب

 از بقایای گیاهانی زغالهای هوموسی. دهند ا تشکیل میه را هومیت) جمله زغالسنگهای ایران ناز آ(اکثریت ذخایر زغالسنگی دنیا 
  . شوند  و در مراحل آخر به آنتراسیت تبدیل میای و زغالسنگ آیندکه در مرحله اول به تورب، زغال قهوه  میبه وجود

                                                           
1 -Coal  
2 -Maceral 
3 -Coalification 
4 -Sapropel 
5 - Humus 



  2 مراحل اکتشاف زغالسنگ 

های اساسی مورد  شود که از جمله ویژگی ذاری آنها از پارامترهای مختلفی استفاده میبرای شناخت انواع زغالسنگها و نامگ
  .  نام  برد4 ویترینیت و قابلیت انعکاس نوری3، ارزش حرارتی ثابت2 ، درصد کربن1توان از میزان مواد فرار استفاده می

بندی  ها تقسیم سنگو زغال) ها لیگنیت (5ای لهای قهوه زغالهای هوموسی را به دو گروه اصلی زغا,با توجه به پارامترهای یاد شده
  .گیرند  زغالهای شعله خیز قرار می،ای و زغالسنگها ز بین زغالهای قهوهکنند که در مر می

  بندی بر مبنای رده دگرگونی  تقسیم- 2-2- 1
  : کنند بر اساس رده دگرگونی، زغالها را به انواع زیر تقسیم می

   تورب یا پیت - الف
تورب . کنند  نمیسنگ منظورها آنرا جزو زغال بندی  از تقسیمسنگ است و حتی در بعضیترین نوع زغال ترین و خام پسترب تو

ضمن سوختن دود فراوانی تولید . آورد ای درمی ، متخلخل و سبکی است که در اثر لمس دست را به رنگ قهوهای رنگ جسم قهوه
  .گذارد  میکند و بعد از سوختن خاکستر زیادی بر جای می
  نیتگای و لی زغال قهوه - ب

  درصد است و ضمن سوختن دود زیادی80 تا 60 ساختمان الیافی دارد و شبیه تنه درختان است، کربن ثابت آن این نوع زغال
ای سخت  هقهوای نرم و زغالهای  ، زغالهای قهوهای را به دو گروه  زغالهای قهوه.گذارد کند و خاکستر زیادی هم برجا می  میتولید

 از نظر ماکروسکوپی قابل ,ین و نرم بودنای نرم با توجه به تخلخل زیاد، جرم مخصوص پای وه قهزغالهای. کنند تقسیم می
 زغالهای جرم مخصوص. کنند و براق تقسیم میای مات  نیز به دو دسته زغالهای قهوهرا ای سخت  زغالهای قهوه. اند تشخیص

  . تر هستند  تر و درخشنده ، متراکماست و در ضمنی نرم بیشتر ا ای سخت از زغالهای قهوه قهوه
  6سنگ شعله بلند   زغال- ج

گیرند و به علت داشتن مواد فرار زیاد به این نام  ای و زغالسنگ قرار می های شعله بلند در حد فاصل زغالهای قهوه زغالسنگ
. کنند سوزند و گاز زیادی تولید می  مییم سوختن با شعله بلنددهی ندارند و به هنگا این زغالسنگها خاصیت کک. شوند خوانده می
 IIها مرحله این زغالسنگ.  درصد است41بیش از های این نوع زغالسنگ درخشندگی چندانی ندارند و مواد فرار آنها  ویترینیت

 تا 75ن  و مقدار کربن ثابت آنها بیرکیلوگرم متغی کیلوکالری بر 7770 تا 7430اند و ارزش حرارتی آنها بین  دهکردگرگونی را تحمل 
  .  درصد در نوسان است80
   7زغالسنگ گازی -د 

  . دهی ندارد و یا خیلی ضعیف است خاصیت کک. کند سوزد و گاز زیادی تولید می  مییاین زغالسنگ نیز با شعله بلند
  

                                                           
1 – Volatile Matter 
2 - Fix Carbon 
3 - Calorific Value 
4 - Vitrinite Reflectance 
5  -Brown Coal 
6 – Long Flame Coal 
7 – Gas Coal 



 

  

 3 مراحل اکتشاف زغالسنگ

 37 مواد فرار این زغالها در زغالهای ایران بین .اندتر   نسبت به زغالسنگ شعله بلند درخشان1های زغالسنگ گازی شعله خیز ویترینیت
 درصد در نوسان 85 – 80 دگرگونی را تحمل نموده و مقدار کربن ثابت آنها بین IIها مرحله  سنگ این زغال.  درصد متغیر است46تا 

  .تغییر می کند کیلوکالری بر کیلوگرم 8485 تا 8033 و ارزش حرارتی آنها بین است
  ) چرب( ازدار  زغالسنگ گ-ه 

بندی  سوزد و در طبقه این زغالسنگ نیز به خوبی می. شود عیف مشخص میضدهی   با داشتن خاصیت کک2زغالسنگ گازدار
این . شود چربی آنها نیز از وجود ماسرالهای گروه لیپتینیت ناشی می.  درصد متغیر است37-31رار آن بین زغالهای ایران مقدار مواد ف

 درصد در نوسان بوده و ارزش حرارتی 87 – 83 دگرگونی را تحمل نموده و مقدار کربن ثابت آنها بین II ، IIIها مرحله  زغالسنگ
  .  کیلوکالری بر کیلوگرم متغیر است8700 تا 8200آنها بین 

   زغالسنگ چرب -و 
 ، 3اد فرار زغالسنگهای چرببا کاهش مو. شود این زغال خاصیت کک دهی خوبی دارد و در تهیه کک صنعتی از آنها استفاده می

این . که تشخیص آنها در زیر میکروسکوپ از ویترینیت بسیار مشکل است ای  به گونه,شود تر می ماسرالهای گروه لیپتینیت روشن
 درصد مواد فرار دارند و 33زغالسنگهای چربی که بیش از . کنند ها را از نظر درصد مواد فرار به دو گروه تقسیم می زغالسنگ

 و مقدار  اندده دگرگونی را تحمل کرIII -IVها مرحله  این زغالسنگ.  درصد است33السنگهای چربی که مواد فرار آنها کمتر از زغ
  .ییر می کندغت کیلوکالری بر کیلوگرم 8800 تا 8400 ارزش حرارتی آنها بین . درصد در نوسان است97 – 86کربن ثابت آنها بین 

  شو   کک  زغالسنگ-ز 
این زغالسنگها را از لحاظ . شود دهی خوبی دارند و برای تهیه کک صنعتی از آنها استفاده می  خاصیت کک4گهای کک شوزغالسن

 درصد متغیر است و 31 تا 25 که مواد فرار آنها بین 5زغالسنگهای کک شو چرب. کنند میزان مواد فرار به دو گروه تقسیم می
 دگرگونی را تحمل IV و IIIاین زغالسنگها مرحله . کند  درصد نوسان می25 تا 17ین شویی که مواد فرار آنها ب زغالسنگهای کک

 کیلوکالری بر کیلوگرم 8900 تا 8300 درصد در نوسان بوده و ارزش حرارتی آنها بین 91 – 86و مقدار کربن ثابت آنها بین    اندکرده
  . تغییر می کند

   زغالسنگ الغر -ح
به . گیرند  قرار می7شو و آنتراسیت های ککست و این زغالها در مرز بین زغال ضعیف ا6رهای الغنگشوی زغالس خاصیت کک

شود و از ماسرالهای گروه لیپتینیت اثری   در آنها فقط ماسرالهای گروه ویترینیت و فوزینیت دیده می,هنگام مطالعه میکروسکوپی
و ارزش اند   دگرگونی را نیز تحمل کردهVI و V  این زغالها مراحل.ن است درصد در نوسا17 تا 10مقدار مواد فرار آنها بین . نیست 

  .  کند  درصد نوسان می93 تا 89ها بین   زغالسنگمقدار کربن ثابت این.  کیلوکالری بر کیلوگرم است8700حرارتی آنها حداقل 
  

                                                           
1 – Gas Fat Coal 
2 – Gas Coal 
3 – Fat Coal 
4 – Coking Coal 
5 – Fat Coking Coal 
6 – Lean Coal 
7 – Anthracite 
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    آنتراسیت - ط 
به هنگام مطالعه . مانند  و به صورت پودر باقی میشوند  و در اثر حرارت خمیری نمیشوی ندارند  زغالسنگها خاصیت ککاین

د و ماسرالهای گروه فوزینیت به خوبی نرس میکروسکوپی، ماسرالهای گروه ویترینیت در آنها بسیار درخشان و براق به نظر می
 ثابت آنها بیش از ربن و مقدار ک  دگرگونی را تحمل کردهVII درصد است و مرحله 10مواد فرار این زغالسنگها کمتر از . اند مشخص

  .  درصد است90

    ماسرالها - 1-3

شود که مترادف کلمه کانی   نامیده می1، اجزای تشکیل دهنده زغالسنگ با منشأ گیاهی به نام ماسرالبه طوری که گفته شد
 از ضریب انعکاس مقاطع صیقلیبرای تشخیص ماسرالها در . شوند  مشخص میiniteماسرالها با پسوند . ها است در سنگ) مینرال(

به سه گروه به شرح را ماسرالها .  شود  استفاده می2 نوری ناهمسانگردی ، سختی و همچنینبرجستگی، نوری، شکل، ساختار، رنگ
  .کنند زیر تقسیم می

    گروه ویترینیت- 3-1- 1
 این اجزا که قابلیت ذوب .دهند  مهمترین گروه ماسرال زغالسنگ است که بخشهای شفاف و براق را تشکیل می3گروه ویترینیت

اسی ها در نور انعک ویترینیت. شوند هوازی تشکیل می های بی هم دارند، در اثر تجزیه مواد گیاهی در آب باتالق و عملکرد باکتری
  .رسند خاکستری روشن به نظر می

  ) اینرتینیت( گروه فوزینیت - 3-2- 1
ها و اجزای کمابیش خرد شده مواد  گ است که در اثر اکسایش بافتسنهای زغال ز ماسرال یکی ا5)اینرتینیت ( 4گروه فوزینیت

توان با  ها را می به طور کلی فوزینیت. اند و قابلیت ذوب ندارند ها مات و کدر ها برخالف ویترینیت فوزینیت. آیند گیاهی به وجود می
عکاس نوری آنها در مقطع صیقلی و مات بودن ها باال بودن ان خاصیت نوری مشترک این ماسرال. زغال چوب فسیل شده مقایسه کرد

  . آنها در مقاطع نازک است

  ) اگزینیت(تینیت  گروه لیپ- 3-3- 1
این گروه شامل اجزایی است که قدرت انعکاسی پایین . سنگ است های زغال  نیز یکی دیگر از ماسرال7)اگزینیت (6تینیتگروه لیپ

این . شوند رمز تیره تا خاکستری مات و در نور مستقیم به رنگ زرد دیده میدارند و به همین جهت در نور انعکاسی به رنگ ق

                                                           
1 -Maceral 
2 -Anisotropy 
3 -Vitrinite 
4 -Fusinite 
5 -Inertinite 
6 -Liptinite 
7 -Exinite 
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ها در مراحل  یتاگزین. آیند  محافظت شده است به وجود می گیاهان که سطح آنها با چربی بیشتریها بیشتر از تجزیه اجزاء ماسرال
  .  روند سوزند و از بین می  اثر حرارت میاولیه دگرگونی در

  ها  سنگ ماکروسکوپی زغال اختصاصات - 1-4

اند و به آنها  ها شامل باندهای زغال هوموسی هستند که در یک قطعه یاالیه زغالسنگ با چشم غیر مسلح قابل رؤیتزغالسنگ
های یک میلیمتر تا بیش از یک سانتیمتر تشکیل  زغالهای هوموسی اغلب از باندهای تیره و روشن با ضخامت. گویند  می1لیتوتیپ

  : پردازیم در زیر به شرح این باندها می. نامند  فوزن میکه آنها را تحت عناوین ویترن، کالرن، دورن واند  شده

    ویترن- 4-1- 1 
قسمت اعظم . دشو اند، اطالق می سلح قابل تشخیصهای براق و نازک زغالسنگ که با چشم غیر م  به الیه2اصطالح ویترن

 اند و به هنگام لمس کردن آنها  شکنندهها جالی درخشان دارند و خیلی ویترن. ا هستنده های تشکیل دهنده ویترن، ویترینیت ماسرال
  . ماند ثری بر روی انگشت باقی نمیا

    کالرن- 4-2- 1
تر و حد فاصل بین  کالرن از ویترن تیره. رود های نیمه براق زغالسنگهای هوموسی به کار می در مورد الیه  3اصطالح کالرن

. های ویترینیتی همراه با کمی از ذرات فوزینیتی تشکیل شده است قسمت اعظم کالرن نیز از ماسرال. ات استسنگ براق و م زغال
  . شود تر شده و به ویترن نزدیک می تر و درخشان ها در کالرن بیشتر باشند به همان نسبت زغالسنگ شفاف هر چقدر ویترینیت

   دورن - 4-3- 1
، فشردگی و مات بودن آن است و بافت  سختی4از مشخصات دورن. رود لسنگ به کار میاین اصطالح در مورد باندهای مات زغا

رنگ دورن از مات با جالی چرب و . دار است مقطع و سطح شکست آن کامالً صاف نیست بلکه دندانه. شود مطبق در آن دیده نمی
های  ها همراه با کانی ها و لیپتینیت ه فوزینیت دهنده آن از گروهای تشکیل خش اعظم ماسرالب. کند خاکستری تا سیاه تغییر می

  .های زغالدار قابل اشتباه است  در مطالعه میکروسکوپی، دورن با زغال پرخاکستر و یا شیل. مختلف است

   فوزن   - 4-4- 1
 از 5قسمت اعظم فوزن. شود های هوموسی اطالق می سنگه با جالی ابریشمی موجود در زغالاین اصطالح به باندهای سیا

 نرم است ,این تیپ زغالسنگ. باندهای فوزن در زغالسنگ، به زغال چوب شباهت دارد.  تشکیل شده است های گروه فوزینیت ماسرال

                                                           
1 - Lithotype 
2 - Vitrain 
3 - Clarain 
4 - Durain 
5 – Fusain  
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به . ستدر مقاطع صیقلی در زیر میکروسکوپ، ساختار گیاهی آن به خوبی قابل رؤیت ا. شود و با دست به آسانی خرد و پودر می
  . شود فوزن آنها زودتر خرد شده و باعث ایجاد گرد و غبار می، هنگام خرد کردن زغالسنگها

  بندی زغالسنگها   ویژگیها و عوامل مؤثر در طبقه- 1-5

بندی  سنگها ویژگیهای مختلف شیمیایی و فیزیکی دارند که بر اساس آنها انواع زغالسنگها را از تورب تا آنتراسیت طبقهزغال
ای از این  بندی مورد استفاده قرار داد بلکه همواره مجموعه توان به تنهایی برای طبقه نمیهیچ یک از این پارامترها را . کنند می

. شود بندی زغال در کشورهای مختلف از پارامترهای متفاوتی استفاده می برای طبقه. رود بندی زغال به کار می ویژگیها برای طبقه
  : به کار می روند عبارتند ازپارامترهایی که در همه جا 

  1رطوبت -
 2خاکستر -

 3مواد فرار -

 4درصد کربن -

 5ارزش حرارتی -

  6قابلیت انعکاس نوری ویترینیت -

   رطوبت - 5-1- 1
رطوبت ظاهری ممکن است به حالت اتفاقی و پس از استخراج . رطوبت در زغالسنگ به دو صورت ظاهری و آنالیتیکی وجود دارد

  .  بین مولکولی است که در زغالسنگها وجود داردبه ترکیب زغالسنگها وارد شود ولی رطوبت آنالیتیکی، رطوبت
دگرگونی بیشتری را ابد و در زغالسنگهایی که ی ل اولیه دگرگونی سریعاً کاهش میمقدار رطوبت آنالیتیکی زغالسنگها در مراح

  .   درصد است5/1 تا 5/0، تقریباً ثابت و برابر اند تحمل کرده

   خاکستر - 5-2- 1
بخشی از این . ماند مابیش مقداری مواد غیر آلی وجود دارد که پس از احتراق به صورت خاکستر باقی میدر ترکیب تمام زغالها ک

گویند و بخش دیگر موادی است  ، که به آن خاکستر متن میی موجود در ماده اصلی گیاهان استمواد غیر آلی مربوط به مواد معدن
اختار از آنجا که س.  که این بخش، خاکستر آواری نام داردشود لسنگها اضافه میپایین به زغاکه در حین استخراج از کمرباال و یا کمر

  . گویند شود که به آن خاکستر همراه می های ناخالصی نیز اضافه می ، لذا در حین استخراج الیچههای زغالی یکسان نیست الیه

                                                           
1 - Moisture 
2 –Ash Content 
3 – Volaitile Matter 
4 – Fix Carbon 
5 – Calorific Value 
6 – Vitrinite Reflectance 
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   مواد فرار - 5-3- 1
میزان مواد فرار . انجام می گرفت) مونه خشک بدون خاکستردر ن(رار بندی زغالسنگها بر اساس میزان مواد ف ترین طبقه قدیمی

توان   در اختصاصات شیمیایی ماسرالها این ویژگی را نمیبه دلیل اختالفات قابل توجه. یابد ش میزغالسنگ با افزایش دگرگونی کاه
  .  دادبندی زغالها مالک عمل قرار هبه تنهایی به عنوان یک پارامتر دقیق و مناسب در طبق

  ، هیدروژن و اکسیژن  کربن- 5-4- 1
میزان کربن ثابت زغالسنگها با افزایش . دهند ، هیدروژن و اکسیژن سه عنصری هستند که ترکیب اصلی زغال را تشکیل میکربن

  .شود یابد و از میزان اکسیژن و هیدروژن آن کاسته می دگرگونی، افزایش می

   ارزش حرارتی - 5-5- 1
با افزایش رده دگرگونی، ارزش . ، ارزش حرارتی نام دارد شود ک کیلوگرم زغالسنگ ایجاد می اثر سوختن یمقدار حرارتی که در
  .  یابد ارزش حرارتی زغالسنگها در اثر اکسایش کاهش می. یابد حرارتی نیز افزایش می

    قابلیت انعکاس نوری ویترینیت - 5-6- 1
، )دگرگونی(افزایش درجه زغالی شدن با . شود نعکاس نوری ویترینیت نامیده می، قابلیت اها ن بازتاب نور از سطح ویترینیتمیزا

در ایران قابلیت انعکاس نوری ویترینیت را با استفاده از روغن امرسیون . یابد قابلیت انعکاس نوری ویترینیت نیز افزایش می
  . ویندگ  می10Raد و به آن نکن  ضرب می10گیری کرده و مقدار آن را در عدد  اندازه

  . درج شده است1-1 در جدول  نتیجهاند که بندی کرده ، ردهران را بر اساس ویژگیهای یاد شده ، زغال سنگهای ای1356در سال 

  بندی کانسارهای زغال از نظر اکتشاف  رده- 1-6

، الی، میزان خاکسترهای زغ های زغالی، ساختار الیه شناسی، ضخامت الیه زمینمناطق زغالدار را با توجه به وضعیت ساختار 
  . کنند بندی می قابلیت تغلیظ پذیری و تیپ پتروگرافی طبقه

  شناسی  بندی بر اساس وضعیت ساختار زمین  رده- 6-1- 1
ها و مسائل تکتونیکی به سه  ها، پیوستگی الیه ، تداوم ضخامت الیهشناسی جه به پیچیدگی ساختار زمینکانسارهای زغالی را با تو

  ].1[ کنند یگروه زیر تقسیم م
   I گروه -الف 

های زغالی  ای دارند و در آنها پیوستگی گسترش الیه شناسی ساده ، ساختار زمینگیرند لی که در این گروه قرار می کانسارهای زغا
شود و بلوکهای آن به وسیله گسلهای واضح و آشکار از یکدیگر به خوبی قابل تفکیک  و ضخامت آنها در محدوده وسیعی حفظ می

 B یا) 222( وA یا) 111 (های توان در رده گیرند، می بخشی از ذخایر اکتشافی کانسارهای زغالی را که در این گروه جای می. ستا
  ].1[محاسبه کرد 
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   II گروه -ب 
  ثابت وهای زغالی و ضخامت آنها تقریباً اند و گسترش الیه شناسی پیچیده کانسارهای زغالی این گروه از نظر ساختار زمین
  . تفکیک بلوکهای آنها در اثر عملکرد گسلها ساده است

 Bیا ) 222( وAیا ) 111(های  توان در رده گیرند می ین گروه جای میبخشی از ذخایر اکتشافی کانسارهای زغالی را که در ا
  ].1 [محاسبه کرد

   III گروه - ج
شناسی آنها خیلی پیچیده، گسترش و پیوستگی  زمینگیرند که ساختار   کانسارهای زغالی قرار می، آن دسته ازدر این گروه

های بسیار  های زغالی این کانسارها در فاصله ضخامت الیه. های زغالی آنها در سطح مشکل است های زغالی متغیر و تعقیب الیه الیه
به واسطه ( Bیا ) 222(و  Aیا ) 111(های  در ردهاختصاص ذخایر اکتشافی این کانسارهای زغالی . کوچک نیز تغییرات شدیدی دارد

 C1 یا) 333(های ذخایر اکتشافی این کانسارها را در رده. اقتصادی نیست) حجم زیاد و در نتیجه هزینه باالی حفریات اکتشافی
  . کنند محاسبه می

 Iی زغالی گروه گیرند و در ایران کانسارها  قرار میIIIشناسی کانسارهای زغالی ایران در گروه  با توجه به وضعیت ساختار زمین
   ].1[ وجود نداردII و 

  های زغالی  بندی بر اساس ضخامت الیه  رده- 6-2- 1
  ]:1[کنند  بندی می ا به شرح زیر طبقهه مناطق زغالدار را از لحاظ ضخامت الیه

   متر  5/0 خیلی نازک الیه با ضخامت تا -الف 
   متر 30/1 تا 5/0 نازک الیه با ضخامت -ب 

   متر 50/3 تا 30/1ا ضخامت متوسط الیه ب- ج

   متر 00/15  تا 50/3 ضخیم الیه با ضخامت - د
  . گیرند  در گروه متوسط الیه قرار میهای زغالی ایران اکثراً در گروه خیلی نازک و نازک و به ندرت الیه

  های زغالی  بندی بر اساس ساختار الیه  رده- 6-3- 1
  ]:1[کنند  بندی می  شرح زیر طبقهبهها  کانسارهای زغال را از نظر ساختار الیه

 ) های ناخالصی بدون الیچه(های زغالی با ساختار ساده   الیه-الف 

 ) های ناخالصی دارای الیچه(های زغالی با ساختار پیچیده   الیه-ب 

  ) های ناخالصی متعدد دارای الیچه(های زغالی با ساختار خیلی پیچیده   الیه- ج
  . گیرند  گروه ساختار ساده قرار میاً در گروه با ساختار پیچیده و خیلی پیچیده جای دارند و به ندرت درهای زغالی ایران اکثر الیه

  بندی بر اساس میزان خاکستر   رده- 6-4- 1
  ]:1 [کنند بندی می کانسار زغال را از لحاظ میزان خاکستر به شرح زیر طبقه
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 . درصد خاکستر دارند10های زغالی با خاکستر خیلی کم که کمتر از   الیه-الف 

 .  درصد خاکستر دارند15 تا 10های زغالی با خاکستر کم که   الیه-ب  

 . درصد خاکستر دارند25 تا 15های زغالی با خاکستر متوسط که    الیه-  ج

 . درصد خاکستر دارند31 تا 25های زغالی با خاکستر نسبتاً زیاد که    الیه- د

 . درصد خاکستر دارند40 تا 31 زیاد که  های زغالی با خاکستر  الیه- ه

 . درصد خاکستر دارند50 تا 40های زغالی با خاکستر خیلی زیاد یا پرخاکستر که از   الیه- و

  . شوند بندی می ستر خیلی زیاد طبقههای زغالی کانسارهای ایران از لحاظ خاکستر بیشتر در گروه با خاکستر متوسط تا با خاک الیه

  دی بر اساس قابلیت تغلیظ پذیری بن  طبقه- 6-5- 1
  ]:1[کنند  به سه گروه زیر تقسیم میپذیری  های زغالی را از لحاظ تغلیظ الیه
 های زغالی با تغلیظ پذیری آسان   الیه-الف 

 های زغالی با تغلیظ پذیری متوسط   الیه- ب 

  های زغالی با تغلیظ پذیری سخت   الیه-  ج
  .  به گروه متوسط و سخت تعلق دارندتغلیظ پذیریهای زغالی ایران از لحاظ  الیه

  های پتروگرافی  ژگییبندی بر اساس و رده - 6-6- 1
  ]:1[کنند   به شش گروه زیر تقسیم میهای زغالی را از لحاظ تیپ پتروگرافی الیه
  . دارند) ها ویترینیت( در صد مواد قابل پخت 100 تا 91 زغالهای اولتراکالرن خیلی براق که -الف 
  . درصد مواد قابل پخت دارند 90 تا 81 زغال های کالرن براق که - ب
  . در صد مواد قابل پخت هستند80 تا 66های نیمه براق که دارای   دوروکالرن- ج
  .  دارند  درصد مواد قابل پخت65  تا46 دورن های نیمه مات که –د 
  . خت است درصد مواد قابل پ45 تا 21 دورن نیمه مات تا مات که دارای - ه
 . د درصد مواد قابل پخت دار20فر تا  اولترادورن مات که ص- و

بقیه اجزای زغالسنگ در . ها است ویترینیت مواد قابل پخت در زغالسنگ عبارت از کل اجزای ویترینیت به اضافه یک سوم سمی
ها مواد غیر قابل پخت  ویترینیت م  سمیها و دو سو به مجموع فوزینیت. دنده تیپهای یاد شده را مواد غیر قابل پخت تشکیل می

  . کنند بندی می ، دوروکالرن و کالرودورن طبقهپ پتروگرافی در گروه اولتراکالرنزغالسنگهای ایران را از لحاظ تی. شود اطالق می
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  های ایران بندی زغال  طبقه -1-1 جدول

 پارامترهای تکمیلی پارامترهای اصلی

  د فرارموا  (%) عنصریترکیب
(%)  

ضریب 
  پالستومتری

(mm) 

  مارک
گروه 

تکنولوژی

 تا  از تا  از

مراحل 
 دگرگونی

10 R  
% 

C  H (O+N) 

ارزش 
  حرارتی

kcal/kg

∆  
  بلندشعله

- 37  51 0 0 II(II1) 80-75 - - - 7430  

Г 
 گازی

Г 19 
Г 14  
Г 10  
Г 6 

37 

37  
37  
37 

46 

46  
46  
46 

19 

14  
10  
6 

25 

18  
13  
9 

II(II2-II3) 85-80 85-80 6-4 16-9 
8033 

8485 

Г Ж 
 گازی
 چرب

Г Ж 19 
Г Ж 14  
Г Ж 10  
Г Ж 6 

31 

31  
31  
31 

37 

37  
37  
37 

19 

14  
10  
6 

25 

18  
13  
9 

II-III 
(II3-III1) 

89-83 87-83 6-5 12-7 
8200 

8700 

Ж 
 چرب

1 Ж 26 
2 Ж 26 

33> 

33< 

- 

- 

26> 

26> 

- 

- 
III-IV 97-86 90-80 6-5 15-5 

8400 

8800 

K Ж 
 شو کک

 چرب

K Ж19 
K Ж14  
K Ж10  
K Ж 9 

25 

25  
25  
25 

31 

31  
31  
31 

19 

14  
10  
6 

25 

18  
13  
9 

III  
(III2-III3) 

93-86 90-86 5-4 10-5 
8300 

8800 

K 
  شوکک

K 19 
K 14  
K 10  
K 9 

17 

17  
17  
17 

25 

25  
25  
25 

19 

14  
10  
6 

25 

18  
13  
9 

IV 102-94 91-88 4≈ 8-5 
8500 

8900 

HC 
 قابل غیر

 ذوب

1 HC 
2 HC 

25 

17 

31 

25 

0 

0 

6 

6 
II-IV 102-93 85-70 4-2 28-11 

5000 

8000 

OC 
 قابل الغر

 ذوب

OC 10 
OC 8  
OC 6 

13 

13  
13 

17 

17  
17 

10 

8  
6 

- 

9  
7 

V 106-103 92-89 4≈ 7-4 
8500 

8750 

T 
 VI 116-106 93-91 4< 5-3 0 0 17 10 - الغر

8600 

8700 

ПA 
 نیمه

 نتراسیت
- 7 10 0 0 VI-VII 120-114 - - - 

8600 

8700 
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   در مورد اکتشاف زغالسنگ  کلیاتی-فصل دوم 

   آشنایی - 2-1

، در این فصل ابتدا در مورد مسایل کلی اکتشاف و  به مراحل مختلف اکتشاف زغالسنگهای مربوط قبل از شروع دستورالعمل
، طی فصلهای وه کار در هر یک از مراحل اکتشافنح. پردازیم گیرد می هایی که در تمام مراحل مختلف کمابیش انجام می فعالیت
  . ای تشریح خواهد شد جداگانه

  سنگ  مراحل اکتشاف زغال- 2-2

های غیر ضروری الزم است تقدم و تأخر مراحل اکتشافی مد  ، بررسی و محاسبه ذخایر زغالسنگ و اجتناب از هزینهبرای مطالعه
اهداف  مرحله اکتشافی با 4کانسارهای زغالی ایران با دورنمای مناسب اقتصادی در مجموع به منظور شناخت کلی . نظر قرار گیرد

  : مشخص به شرح زیر وجود دارد
  1 مرحله شناسایی-الف 

  2جویی  مرحله پی-ب 

   3عمومیمرحله اکتشاف  -ج 

     4مرحله اکتشاف تفصیلی -د 

   عملیات اکتشافی زغالسنگ - 2-3

  : شود به شرح زیر است الی انجام میتلف برای روشن شدن وضعیت کانسارهای زغعملیاتی که در مراحل مخ

  شناسی   تهیه نقشه زمین- 3-1- 2
ناسی که در هر  ش های زمین نقشه) تفصیلیاکتشاف  اکتشاف عمومی و ،جویی ، پیشناسایی( به مراحل مختلف اکتشاف با توجه

  .انجام می گیرد و به شرح زیر  استت متفاوت، دقت و حجم عملیاشود، از نظر مقیاس مرحله تهیه می
  ) جویی شناسایی و پی(شناسی  های زمین  تهیه نقشه–الف 

 بستگی دارد و، تکتونیکی و پوشش منطقه شناسی شناسی در این مراحل به پیچیدگی ساختار زمین ای زمینه مقیاس تهیه نقشه
  . کند تغییر می1: 50000تا ، 000:1،25 بین

                                                           
1 - Reconnaissance 
2 - Prospecting   
3 - General Exploration 
4 - Detailed Exploration 
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 هوایی  کمک عکسهایهای توپوگرافی پیاده می کنند و به ی نقشه محدوده مورد نظر را در رو،شناسی نقشه زمین تهیه به منظور
     های واحدهای سنگی را مشخص  ی ویژگشناسی مرز سازندها و ساختارهای زمین، ها ها، گسل از طریق فتوژئولوژی ابتدا، آبراهه

  .را تهیه می کنندشناسی   نقشه زمین،ی زمین و با پیمایشهای سطحی و کنترل در رومی سازند
 به ها ایشهای سطحی در این نقشهفاصله پیم. دواحدهای غیرزغالی کامالً مشخص شوها باید مرز رسوبات زغالدار از   این نقشهدر

  .  دارد بستگیشناسی محدوده وضعیت زمین
  ) اکتشاف عمومی و تفصیلی(شناسی  های زمین  تهیه نقشه-ب 

بستگی دارد ، تکتونیکی و پوشش منطقه شناسی شناسی در این مرحله نیز به پیچیدگی ساختار زمین مینهای ز ه نقشهمقیاس تهی
 الدار از لحاظ زغالخیزی در مرحلهدار رسوبات زغ های پتانسیل پس از مشخص شدن محدوده. کند  تغییر می1:2،000 تا 1:5،000 وبین

 و با را شناسایی کرده رسوبات زغالدار  و کمرباالی در کمرپائینژگیهای قابل تشخیصبا وییک باند سنگی ، جویی شناسایی و پی
این دو باند ) چیدهپی  هایو با فاصله کمتر در محدوده( متری در امتداد مستقیم 50 فواصل بهگذاری در روی زمین  تعقیب و نقطه

  . کنند  بر روی نقشه پیاده میبرداشت ورا فوقانی و تحتانی 
   .را برداشت و بر روی نقشه پیاده می کنندهای زغالی   الیهمتر 50نیمرخهایی به فواصل سپس با 

  حفر ترانشه - 3-2- 2

 متر 5/2ضخامت آبرفت حداکثر معادل  سانتیمتر است که به حالت عمود بر امتداد طبقات و به عمق 80، گودالی به عرض  ترانشه
رسد و   متر و بیشتر نیز می1000 طول آنها به شود که هایی حفر می گاه ترانشهار برای شناسایی وضعیت رسوبات زغالد. شود حفر می
کنند به نام  هایی را که برای تعقیب و شناسایی فقط یک الیه زغالی حفر می  ترانشه.شوند های سراسری خوانده می رانشهبه نام ت
 . نامند های موضعی می ترانشه

  حفر اکلون - 3-3- 2

  حفردر امتداد شیب الیهها را  اکلون کف ترانشه و یا از سطح زمینها از  ار و ضخامت واقعی الیهبرای روشن شدن ساخت
و عمق آنها تا عبور از زون اکسیده و )  متر2 تا 5/1حداکثر ( سانتیمتر و ارتفاع آنها برابر ضخامت الیه 80عرض اکلونها . کنند می

 .کنند برداری می  نمونه)در هر یک مترمعموال  (از اکلونها به فواصل معین. هوازده است

  حفر گمانه - 3-4- 2

، گمانه های زغالی و سنگهای درونگیر آنها در اعماق مختلف به وسیله دستگاههای حفاری  به منظور روشن شدن وضعیت الیه
 150 با قطر حدود انهمعموالً چند متر اول گم. د یاب صورت تلسکوپی از سطح به عمق کاهش میها به   قطر گمانه.کنند حفر می

 .  شود  میلیمتر حفر می70 قطر حدود  با متری به بعد150یمتر و از عمق  میل100 حدود  متری با قطر150 تا 100یلیمتر، تا عمق م

  حفر تونلهای اکتشافی - 3-5- 2

  : لهای اکتشافی عبارتند از انواع تون. کنند ، تونلهای اکتشافی حفر میهای زغالی در افقی خاص ضعیت الیهبه منظور روشن شدن و
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   تونلهای عمود بر امتداد الیه -الف 
   تونلهای موازی الیه - ب 

  الیه نبال تونلهای د- ج 

  .  متر مربع است6 تا 5معموالسطح مقطع تونلهای اکتشافی 

  برداری اکتشافی   نمونه- 3-6- 2
  : کنند نمونه برداری میبه شرح زیر و اکلونها ها   از ترانشهی زغالیها  کیفیت الیهبه منظور روشن شدن

طولی متر و  سانتی10 سانتیمتر و عرض 10ی زغالی در شیاری به عمق ها  حفر ترانشه و مشخص شدن رخنمون الیهس ازپ 
برداری تفکیکی صورت گرفته باید یک  از همان محلی که نمونه. دکنن برداری می  به تفکیک نمونهها  هر یک از الیهمعادل ضخامت

  .دنشو  مییه از طرف کمرباال به طرف کمرپایین به ترتیب برداشتها طبق ساختار ال  نمونه.ه سراسری نیز گرفته شودننمو

  بندی اکتشافی   شبکه- 2-4

شبکه اکتشاف کانسارهای زغالسنگ به . ای مورد نیاز است  اکتشاف کانسارهای زغالی در هر مرحله شبکه اکتشافی ویژهبرای
شود و در جهت شیب  نیمرخها از امتداد بیرون زدگیها آغاز می. اند ت که در جهت عمود بر امتداد الیه توجیه شدهصورت نیمرخهایی اس

شناسی، تراکم شبکه مختلف و به شرح زیر است که خالصه آن در  بر حسب مراحل اکتشافی و وضعیت زمین. یابد ها ادامه می الیه
  .   آمده است1-2جدول 

  ییرحله شناسا  م- 4-1- 2
،  کیلومتر است5 که فاصله آنها تا 1:5،000 سطحی با مقیاس ، حداکثر به وسیله سه نیمرخ پیمایش، محدوده منطقهدر این مرحله
  ].2[شود پوشش داده می

   جویی   مرحله پی- 4-2- 2
 متر 2500یمرخها فواصل ن) IIIشناسی گروه  وضعیت زمین(شناسی منطقه  جویی با توجه به وسعت و پیچیدگی زمین در مرحله پی

  ].2[ متر است 500قاط اطالعاتی واقع بر روی آنها و فاصله ن

     مرحله اکتشاف عمومی- 4-3- 2
های واقع بر روی آنها   متر و فاصله گمانه1000فواصل نیمرخها حداکثر ) IIIمناطق پیچیده گروه  (در مرحله اکتشاف عمومی

  ].2[شود  میدر نظر گرفته متر 500 تا 300
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   مرحله اکتشاف تفصیلی - 4-4- 2
 150های واقع بر روی آنها   متر و فاصله گمانه500فواصل نیمرخها حداکثر ) IIIمناطق پیچیده گروه (در مرحله اکتشاف تفصیلی 

  ].2[شود  متر در نظر گرفته می250تا 
  

  های مختلف  ذخایر آنها در ردهفکیکت در مراحل مختلف اکتشافی و)IIIگروه ( شبکه اکتشاف کانسارهای زغالسنگ پیچیده -1-2 جدول

 مراحل اکتشاف
  
 

 فواصل بر حسب متردر هر یک از رده های ذخیره

  )334(  )333(  )332(  )331(  

 --- --- --- بین نیمرخها
  شناسائی

 نقاط اطالعاتی

 بر اساس
 --- --- --- یمایش سطحیپ

 --- --- 2500 بین نیمرخها

ها یا نقاط  گمانه پی جوئی
 عاتیاطال

 500 --- --- 

 --- 1000 2500 بین نیمرخها

ها یا نقاط  گمانه عمومی
 اطالعاتی

 500 500-300 --- 

  تا500 1000 2500 بین نیمرخها

ها یا نقاط  گمانه تفصیلی
 اطالعاتی

 500 500-300 250-150 

  بندی ذخایر در مراحل مختلف اکتشاف  رده- 2-5

 بندی ذخایر زغالی ایران که جزو ده، لذا ر توسط کارشناسان روسی اکتشاف شدهالی ایران عمدتاًاز آنجا که کانسارهای بزرگ زغ
  : روسی به شرح زیر رواج یافته استبندی  هستند بر اساس ردهIIIکانسارهای پیچیده گروه 

  . شوند بندی می  طبقه3C ای) 334 (شناسی نامگذاری و در رده  در مرحله شناسایی ذخایر تخمینی تحت عنوان ذخایر زمین-الف 
 و 2C یا) 333 ( احتمالی نامگذاری و برای افقهای باالیی در ردهمنابع، تحت عنوان جویی ذخایر محاسبه شده  مرحله پی در-ب 

  . شوند بندی می طبقه 3C یا) 334 (برای افقهای عمیق در رده
قهای عمیق  و برای افA یا) 111 (ئی در رده ذخایر قطعی، برای افقهایی باالاکتشاف عمومی ذخایر محاسبه شده در مرحله – ج

  .شوند بندی می  طبقهB یا) 222(در رده ذخایر احتمالی 
 هایی با ضخامت قابل کار دارند در رده ذخایر قطعی  در مرحله اکتشاف تفصیلی ذخایر محاسبه شده ، برای افقهایی که الیه- د

 . شوند بندی می طبقه A یا) 111(

المللی ذخایر زغال سنگها به صورت کدهای سه رقمی است که رقم اول آن از طرف راست نشان دهنده مرحله  بینبندی  رده
ایر بر این اساس کد ذخ. سنجی و رقم سوم مؤید قابلیت اقتصادی محدوده است اکتشاف ، رقم دوم نشان دهنده مطالعات امکان

  ]:2[مراحل مختلف به شرح زیر است 
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  ) 334(ناسایی کد   در مرحله ش-الف 
  ) 333(جویی کد   در مرحله پی- ب 

  )222(و ) 332(ی کد  در مرحله اکتشاف عموم- ج 
   )221(و ) 121(، ) 211( ، )111( در مرحله اکتشاف تفصیلی کد - د 

  .بندی ذخایر زغالسنگ بر اساس معیارهای سازمان ملل درج شده است   نیز رده2-2در جدول 
  

  المللی سازمان ملل برای منابع و ذخایر سوختهای جامد و کانیهای اقتصادی  بندی بین ده چهارچوب ر-2-2جدول 
  

 شناسایی جویی پی اکتشاف عمومی اکتشاف تفصیلی UNبندی  چهارچوب رده

    
  سیستم   
  
  عمومی     
 

  
  

    

  
مطالعه امکان 

  سنجی
و یا گزارش 

  معدنی

  
  )111(ذخیره قطعی   1
  معموالً   )211(دنی  امکان سنجی منبع مع2

  مطالعه پیش
 امکان سنجی

  )122)  + (121( ذخیره احتمالی 1 
 )222) + (221  ( شده پیش امکان سنجی منبع2

  
  وجود

  ندارد
مطالعه زمین 

 شناسی

   منبع معدنی-1-2 
 )331(گیری شده اندازه

   منبع معدنی1-2
 )332(شناسایی شده 

   منبع معدنی1-2
 )333(استنباط شده 

  بع معدنی؟ من
) 334( 

  اقتصادی تا بالقوه اقتصادی  = 2 – 1        اقتصادی = 1: تقسیم بندی ارزش اقتصادی 
  نامشخص= ؟                   بالقوه اقتصادی  = 2                                     
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 سنگ رالعمل مرحله شناسایی منابع زغال دستو–فصل سوم 

   آشنایی- 3-1

شناسی و نقشه  های سازمان زمین  حاصله از نقشهدار زغالی بر اساس اطالعات انسیلین عملیات شناسایی مناطق پتهدف از ا
  . ست شرکت ملی فوالد ایران و سایر مؤسسات تهیه شده امناطق زغالدار ایران است که به وسیلهشناسایی 

 و محدود، مطالعهدفتری، عملیات صحرایی و اجرایی ، بررسیهای آوری اطالعات این مرحله شامل جمع بررسیهایمطالعات و 
  .ارایه می شودها و تهیه گزارش است که در زیر  پردازش داده

  آوری اطالعات   جمع- 3-2

 : در این مرحله باید اقدامات زیر انجام گیرد 

  آوری گزارشات مربوط به منطقه    جمع-الف 
   1:100،000 یا 1:250،000ه به مقیاس شناسی مورد نیاز منطق های زمین آوری نقشه  جمع- ب
   1:50،000 یا 1:25،000های توپوگرافی مورد نیاز منطقه به مقیاس  آوری نقشه  جمع- ج
   1:20،000 یا 1:50،000آوری عکسهای هوایی منطقه با مقیاس    جمع- د
 ماعی  ی و اجتی، وضعیت آب و هواآوری اطالعات عمومی منطقه شامل موقعیت جغرافیایی  جمع- ه

  بررسیها و مطالعات دفتری اولیه- 3-3

 : این مرحله ، شامل موارد زیر است 

  آوری شده  ها و اطالعات جمع   مطالعه کلیه گزارشات ، نقشه-الف 
    تهیه طرح شناسایی -ب  
  شناسی سطحی   نقشه زمین  تهیه طرح-ج  
  برداری سطحی   تهیه طرح نیمرخهای پیمایش سطحی و نمونه-  د

   عملیات صحرایی و اجرایی - 3-4

  : در این مرحله باید اقدامات زیر انجام گیرد
 که این مقیاس به 1:50،000 تا 1:100،000شناسی و مشخص کردن سازندهای زغالدار با مقیاس   تهیه نقشه زمین-الف 

  . شناسی منطقه بستگی دارد پیچیدگی ساختار زمین
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  تهیه شده وشرکت ملی فوالد ایرانیا شناسی و   توسط سازمان زمینشناسی که ینزمهای   نقشهابتدا محدوده موردنظر را در
 استفاده از سپس با. کنند است، پیاده میدر آنها مشخص شده ) رسوبات زغالدار(ژوراسیک  -گسترش و رخنمون رسوبات تریاس

های   ویژگیسازندها و مرز ،شناسی های زمینختارها، گسلها، سا ی و بررسیهای فتوژئولوژی آبراهه عکسهای هوایهای توپوگرافی، نقشه
  . کنند را تهیه میشناسی   نقشه زمینصحراییواحدهای سطحی و کنترل 

های  ها در سطح با استفاده از نقشه برداری از رخنمون الیه  پیاده کردن نیمرخهای پیمایشی سطحی و برداشت آنها و نمونه-ب 
تداد رسوبات زغالدار طراحی  که معموالً عمود بر ام،شناسی را و پایان نیمرخهای زمین نقطه شروع .توپوگرافی و عکسهای هوایی

روی نقشه اگر امتداد نیمرخها بر . استفاده کردتوان   دو روش میازبرای برداشت نیمرخها . دکرتوان بر روی زمین پیاده   می،دشون می
 و تهیه کرده و فواصل آنها ترازهای  ا را با استفاده از ارتفاع منحنیتوان خط بیرون زدگی نیمرخه   میتوپوگرافی پیاده شده باشد،

  .ودتوپوگرافی نیمرخها برداشت می ش ، به وسیله متر و کمپاس در غیر این صورت.نیمرخها را برداشت کردسپس 
 با متر لداراهری رسوبات زغا ضخامت ظشناسی داشت نیمرخهای زمین در حین بر. مشخص کردن ضخامت رسوبات زغالدار- ج

به  و با استفاده از شیب عمومی سطح نیمرخ ضخامت واقعی رسوبات زغالدار می شودگیری  در راستای عمود بر امتداد طبقات اندازه
  .  های زغالدار و زغال است شیل، شیل، الی سنگ، ماسه سنگ:  معموال شامل رسوبات زغالدار ایرانسنگ شناسی .دست می آید

، تعداد کل بررسی پیچیدگیهای ساختاری، شرح سنگ شناسی و ضخامت رسوبات زغالدارشناسی و  ین تحلیل وضعیت زم- د
  ).  متر4/0با ضخامت بیش از ( کار های زغالی قابل الی و تعداد الیههای زغ الیه
، )لیتومارکرها(راهنما ای ه با استفاده از الیه. های زغالدار و ارتباط آنها ت سریشناسی با استفاده از برداش  تهیه ستون چینه- ه

  .ها توالی طبقات و پارامترهای کمی و کیفی الیه
به صورت تفکیکی و یک ) پس از حفر ترانشه(های زغالی  برداری شیاری از بیرون زدگی هر یک از الیه نمونه، برداری  نمونه- و

  . دحی که در نمونه برداری اشاره شنمونه سراسری به شر
  :که شامل موارد زیر استها،    تجزیه نمونه-ز 
 تعیین درصد رطوبت  -

  تعیین درصد خاکستر -

 تعیین درصد مواد فرار  -

 تعیین درصد گوگرد  -

 تعیین ارزش حرارتی  -

  )مارک زغال(بندی زغال   ردهبرایهای زغالی   ویترینیتانعکاسگیری  اندازه -

 ها پردازش داده و مطالعه -3-5 

 :استین مرحله، شامل موارد زیر ا

  توپوگرافی و وضعیت آب و هواییوضعیت ، یت اقلیمی شامل موقعیت جغرافیاییوضعبه   تکمیل مطالعات مربوط -الف 
   شناسی و ساختاری حلیل وضعیت زمین  ت-ب 
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  شناسی    تعیین سازندهای زغالی و مشخص کردن مرز سازندها بر روی نقشه زمین- ج
  های زغالدار و ارتباط دادن آنها  ز برداشت سری تهیه ستون چینه شناسی با استفاده ا- د
  د گیرعملیات اکتشافی مراحل دیگر را انجام باید هایی که در آنها   مشخص کردن بلوک- ه
  ها   نمونهتجزیه شیمیایی  تحلیل نتایج - و
    GISاطالعاتی در سیستم های  ها در بانک اطالعاتی و تلفیق الیه بندی ، کدگذاری و ثبت داده   تنظیم اطالعات ، دسته- ز

   3C یا) 334 (  برآورد کلی ذخیره منطقه در رده-ح 

 هیه گزارش مرحله شناسایی   ت- 3-6

 : زیر باشدگزارش مرحله شناسایی باید شامل موارد 

  مقدمه - 6-1- 3

  اطالعات کلی منطقه - 6-2- 3

 : این اطالعات شامل موارد زیر است 

   مو قعیت جغرافیایی -الف 
  عیت آب و هوایی  وض-ب 
  راههای دسترسی  - ج

    شناسی عمومی زمین - 6-3- 3
   زمین شناسی –الف 
   چینه شناسی - ب 

  تکتونیک  - ج 

 وضعیت زغالخیزی   - 6-4- 3

 : این فصل شامل موارد زیر است

    درصد زغالخیزی با توجه به اطالعات سطحی  -الف 
  در سطح های زغالی و ضخامت آنها    طول گسترش الیه- ب 

 . هایی که از لحاظ زغالخیزی پتانسیل بیشتری دارند  محدوده- ج 

   برآورد ذخیره - 6-5- 3
  . شود  میارائه محاسبه و در گزارش 3C یا) 334 (شناسی در رده های ذخایر زمین  در  این مرحله پیوست
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  های گزارش   پیوست- 3-7

  : وست باشد زیر نیز باید پی ، مدارکبه همراه گزارش مرحله شناسای
   1:50،000 یا 1:100،000شناسی با مقیاس    نقشه زمین-الف 
   1:5،000 مقیاس   نقشه نیمرخهای پیمایش سطحی با- ب 
   1:2،000های سراسری با مقیاس   نقشه ترانشه-پ 
  1:50 مقیاس های زغالی و ضخامت آنها با ر الیه نقشه ساختا–ت 
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   لیست مرحله شناسایی زغالسنگچک -1-3جدول 

 شرح عملیات شده انجام

  

 آوری گزارشات مربوط به منطقه جمع -

 1:250،000و یا  1:100،000 مقیاس ابمورد نیاز شناسی   زمینهای نقشهآوری  جمع -

  1:50،000 یا 1:25،000های توپوگرافی مورد نیاز منطقه با مقیاس  آوری نقشه جمع -

  1:50،000 یا1:20،000 مقیاس عکسهای هوایی با آوری جمع -

 موقعیت جغرافیایی ، وضعیت آب و هوایی و اجتماعی: آوری اطالعات عمومی منطقه شامل جمع -

  و مدارک مورد نیازاطالعات

  

 آوری شده  ها و اطالعات جمع مطالعه کلیه گزارش ها، نقشه -

 تهیه طرح شناسایی -

 شناسی سطحی  آماده کردن طرح تهیه نقشه زمین -

 برداری  طرح نیمرخهای پیمایش سطحی و نمونهتهیه  -

 اولیه دفتری و مطالعات بررسی

  

  محدوده 1:100،000 یا 1:50،000  مقیاس اشناسی ب  نقشه زمینتهیه -

  های زغالی  برداری از رخنمون الیه برداشت نیمرخهای پیمایش سطحی و نمونه -

 مشخص کردن ضخامت رسوبات زغالدار  -

 شناسی بر روی نقشه  مینمشخص کردن ساختارهای ز -

 های موردنیاز  برداری و مشخص کردن تجزیه نمونه -

 اجرایی صحرایی و عملیات

  

 مقدمه  -

 ) موقعیت جغرافیایی ، وضعیت آب و هوایی و راههای دسترسی(اطالعات کلی منطقه  -

 )  تکتونیک - چینه شناسی -شناسی  زمین(شناسی کلی  زمین -

هایی هها و مشخص کردن محدود گسترش الیهو ، طول درصد زغالخیزی(وضعیت زغالخیزی  -
 ) که از لحاظ زغالخیزی پتانسیل بیشتری دارند

  3C )334( یا شناسی در رده برآورد ذخایر زمین -

  گزارشتهیه

  

  1:100،000 یا 1:50،000با مقیاس شناسی   زمیننقشه -

 1:50،000 یا 1:25،000نقشه توپوگرافی با مقیاس  -

  1:5،000یمایشهای سطحی با مقیاس نقشه نیمرخهای پ -

 1:2،000های سراسری و موضعی حفر شده با مقیاس  نقشه ترانشه -

  1:50های زغالی و ضخامت آنها با مقیاس  نقشه ساختار الیه -

 ضمائم گزارش
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  جویی رالعمل مرحله پی دستو–فصل چهارم 

   آشنایی - 4-1

العات حاصل از مرحله شناسایی در بلوکهایی که از لحاظ زغالخیزی جویی به منظور کشف مناطق جدید بر اساس اط عملیات پی
های واقع بر   متر و فاصله گمانه2500در این مرحله فاصله بین نیمرخهای اکتشافی . گیرد اند، انجام می پتانسیل بهتری را نشان داده

  .  متر است500روی آن 
 مشخص ،اند برداری  سانتیمتر است و از نظر اقتصادی قابل بهره40ز هایی که ضخامتشان بیشتر ا در این مرحله مرز محدوده الیه

  : های مختلف این مرحله به شرح زیر است فعالیت. شود می

  آوری اطالعات  جمع - 4-2

 : این مرحله شامل موارد زیر است

  های موجود و از آن جمله گزارش مرحله شناسایی  آوری و مطالعه کلیه گزارش  جمع-الف 
   1:100،000 تا 1:50،000 مقیاس حله شناسایی باشناسی مر های زمین وری نقشهآ  جمع-ب 
   در مرحله شناسایی آوری نقشه نیمرخهای پیمایش شده  جمع- ج
   1:50،000های توپوگرافی به مقیاس  آوری نقشه  جمع- د
   وضعیت توپوگرافی موقعیت جغرافیایی و:  کلی منطقه شاملآوری اطالعات  جمع- ه
، موقعیت راههای ارتباطی و وضعیت ع آوری اطالعات از وضعیت آب و هوایی و جدولهای ساالنه بارشهای جوی و دماجم – و

 اجتماعی 

 ها و مطالعات دفتری   بررسی-4-3 

  : ه، اقدامات زیر باید انجام گیرددر این مرحل
  های توپوگرافی و اطالعات کلی منطقه  ، نقشهشناسی، نیمرخهای پیمایش سطحی های زمین ها، نقشه  مطالعه گزارش-الف 
  شناسی ، تعبیر و تفسیر نتایج مرحله شناسایی های زمین  تحلیل داده-ب 
  جویی آن تهیه شود  شناسی پی ای که باید نقشه زمین   تعیین محدوده- ج
  جویی   طراحی شبکه پی- د
ونها و چاهکهای اکتشافی بر روی نقشه ، اکلعیسری و موضهای سرا یات سطحی از قبیل ترانشه تعیین محل حفر- ه
  شناسی  زمین
  شناسی  جویی بر روی نقشه زمین های عمیق بر اساس شبکه مرحله پی  تعیین محل گمانه- و
   مورد نیازپیمایی   برآورد حجم عملیات ژئوفیزیکی و چاه- ز

  ها   برداریها از حفریات سطحی و گمانه  تعیین محل و تعداد نمونه-ح 
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  ها    ن نوع و تعداد آنالیزهای مورد نیاز از نمونه تعیی- ط
 بندی انجام عملیات صحرایی  ریزی و زمان  برنامه- ی

 عملیات صحرایی و اجرایی   - 4-4

 : قدامات این مرحله به شرح زیر استا

  . قه بستگی داردمقیاس به پیچیدگی ساختار منطانتخاب که 1:50،000تا  1:25،000 مقیاس شناسی با  تهیه نقشه زمین-الف 
    تعقیب رسوبات زون زغالدار و پیاده کردن آن بر روی نقشه -  ب 
    تعقیب باندهای راهنما در کمرباال و کمر پایین رسوبات زغالدار  -    ج
  های زغالی و قابل کار    مشخص کردن محدوده الیه-    د
  تعقیب گسلها  و مشخص کردن آنها بر  روی نقشه   -    ه
  مشخص کردن چین خوردگیها و محور آنها بر روی نقشه   -    و
  مشخص کردن مناطق پوشیده و آبرفتی و تعیین ضخامت آن   -    ز

  پیاده کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی و عمقی در زمین   -  ح 
   پیاده کردن موقعیت نیمرخهای اکتشافی در زمین -   ط
   متری برای تعیین ضخامت زون زغالدار 1000به فواصل های سراسری   حفر و برداشت ترانشه-   ی
های قابل کار   متری و اکلون حداقل یک اکلون بر روی هر یک از الیه500 های موضعی به فواصل اشت ترانشه حفر و برد-  ک

  های  زغالی  به منظور روشن شدن و ضعیت الیه
به منظور روشن شدن ضخامت و ی که عمق آبرفت زیاد است در مناطقها   بر روی الیههای دستی  حفر و برداشت چاله- ل 

  ساختار آنها  
   هر نیمرخ بر روی حلقه 3 یا 2های حاصل از آنها به تعداد  های اکتشافی و برداشت مغزه  حفر گمانه-   م
  حفر و برداشت تونلهای اکتشافی  -   ن

   ]4[های الزم  جزیهبرداری از کلیه حفریات اکتشافی و مشخص کردن نوع ت   نمونه- س 
  :  انجام عملیات چاه پیمایی که بسته به مورد شامل روشهای زیر است-    ع
 3الترال لوگ بوده ، برداشت  )BTK( الکترودی 3الترال لوگ ، نرمال ، های الترال الکتریکی شامل برداشتهای  برداشت -

 در تمام 1:20 با مقیاس های الترال و نرمال  الیه زغالی و برداشت متر زیر3 متر باالی الیه زغالی تا 3 از 1:50 مقیاس الکترودی با
 طول گمانه

گیری رادیو اکتیویته  اندازه(گاما -و گاما) گیری رادیو اکتیویته طبیعی اندازه(گاما روشهای های رادیومتری شامل  برداشت -
 های زغالی  زیر الیه متر3 تا  متر با ال3از  1:50 و با مقیاس  در تمام طول گمانه1:200به مقیاس ) مصنوعی

  از پایین به باال  در تمام طول گمانه1:200ا به مقیاس ه قطر سنجی گمانه -

  گمانه متر در تمام طول 20 متر به 20 به فاصلهگیری  اندازه) اینکلینومتری(انحراف سنجی  -
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 ها و پردازش داده مطالعه - 4-5

 : شود این مرحله موارد زیر را شامل می

  ) توپوگرافی و وضعیت آب و هواییوضعیت ، موقعیت جغرافیایی( وضعیت اقلیمی یل مطالعات تکم-الف 
شناسی ، تکتونیکی ، ارتباط دادن رسوبات زغالدار ، ارتباط دادن باندهای راهنما و ارتباط دادن    تحلیل وضعیت زمین-ب 

  های زغالی  الیه
  دار های زغال  سنگ شناسی سری– تهیه ستون چینه شناسی - ج
    پیاده کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی و عمقی بر روی نقشه - د
   1:1،00ها با مقیاس    ترسیم دیواره ترانشه- ه
  1:100 ترسیم دیواره اکلونها با مقیاس - و
  1:500ها با مقیاس   ترسیم نمودار گمانه- ز

   1:200ها با مقیاس  پیمایی گمانه   ترسیم نمودار برداشتهای چاه-ح 
  نمونه ها بر روی مورد نیاز  تجزیه های شیمیایی مشخص کردن- ط
  ها   تحلیل آنالیز نمونه- ی
  های زغالی در امتداد گسترش زون زغالی  رسم تغییرات کمی و کیفی الیه- ک
    تعیین رده زغال - ل
 بر اساس اطالعات سطحی و 1:50،000های قابل کار با مقیاس  الیه) هیپسومتری(های تراز ساختاری   رسم نقشه منحنی- م

  ها بر روی آن  های قابل کار الیه عمقی و مشخص کردن محدوده
  ) 333( کد 2C  برآورد ذخیره احتمالی در رده- ن
   GISهای اطالعاتی در سیستم   تلفیق الیهها در بانک اطالعات و و ثبت داده، کدگذاری بندی  تنظیم، دسته-س

 تهیه گزارش - 4-6

 :های زیر باشد جویی باید شامل قسمت پیگزارش مرحله 

 مقدمه   - 6-1- 4

 اطالعات کلی منطقه  - 6-2- 4

  :این فصل شامل موارد زیر است
   موقعیت جغرافیایی -الف 
    وضعیت آب و هوایی -ب 
    وضعیت راهها - ج



  24 مراحل اکتشاف زغالسنگ 

   وضعیت اجتماعی- د

 شناسی منطقه  زمین - 6-3- 4

   :گیرد این فصل موارد زیر را در برمی
  شناسی عمومی   زمین-الف 
    چینه شناسی  -ب 
  تکتونیک   - ج

 عملیات اکتشافی انجام شده   - 6-4- 4

 : شود  فصل موارد زیر ارائه میطی این

  برداری     نقشه-الف 
  های سراسری و موضعی    ترانشه- ب
   اکلونها - ج
  ها   گمانه- د
 پیمایی    عملیات چاه- ه

 زغالخیزی - 6-5- 4

 : اید موارد زیر نوشته شود طی این فصل ، ب

  های زغالی    میزان زغالخیزی در سطح با توجه به اطالعات سطحی و با در نظر گرفتن گسترش و ضخامت الیه-الف 
    میزان زغالخیزی در اعماق مختلف  -ب 
 . دارند) متر4/0بیشتر از ( بلوکهایی از الیه که ضخامت قابل کار - ج

 کیفیت زغال  - 6-6- 4

 : گیرد  ت موارد زیر را در بر میاین قسم

  برداری   نمونه-الف 
   شیمیایی  تجزیه-ب 
   کک دهی  آزمونهای-ج 
   دگرگونی زغال - د
  رده زغال  - ه
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   ذخیره برآورد - 6-7- 4

 .گزارش ارایه می شوند محاسبه ودر 2Cیا ) 333(این مرحله ذخایر در رده در

  گیری نتیجه - 6-8- 4

  . مشخص شوددماتی مناسب تشخیص داده شده است، درج نتایج کلی ، مناطقی که برای اکتشاف مقدر این قسمت باید پس از

  های گزارش  پیوست - 4-7

  :جویی، همراه باشد موارد زیر باید با گزارش مرحله پی
   1:50،000 نقشه توپوگرافی ناحیه با مقیاس -الف 
   1:50،000شناسی ناحیه با مقیاس   نقشه زمین-ب 
   1:100با مقیاس ) ها ها و اکلون ، چالههای موضعی، چاهک های سراسری، ترانشه ترانشه(حفریات سطحی   نقشه- ج
   1:500ها با مقیاس   نقشه برداشت گمانه- د
   1:200ها با مقیاس   نمودار چاه پیمایی گمانه- ه
   1:5،000 نقشه نیمرخها با مقیاس - ز
   1:50،000ها با مقیاس  الیه) یهیپسومتر(های تراز ساختاری   نقشه منحنی- ح
  های زغالی  کیفی الیهمشخصات های    جدول– ط
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  جویی زغالسنگ  لیست مرحله پیچک -1-4جدول 

  شرح  عملیات  شده انجام

  

 1:250،000و یا 1:100،000 مقیاس اشناسی عمومی ب  زمیننقشه  -

 1:50،000 مقیاس به شده در مرحله شناسایی تهیه شناسی زمین گزارش -

 1:50،000 مقیاس ا بتوپوگرافی نقشه -

  سراسری حفر شده در مرحله شناساییترانشه نقشه -

  مرحله شناسایی سطحیهای پیمایشی نیمرخ نقشه -

  شناسایی عملیات ژئوفیزیکی مرحله گزارش -

  مرحله شناساییگزارش -

  و مدارک مورد نیازاطالعات

  

 ها   نقشهبررسی -

  ها گزارشبررسی -

  شود از آن تهیه 1:50،000 یا 1:25،000 مقیاس اشناسی ب  که باید نقشه زمینای محدوده یینتع -

  نیاز موردجویی و شبکه بندی   طرح پیتهیه -

 )ترانشه ، اکلون( و حجم حفریات سطحی تعداد تعیین -

 )ها گمانه( و حجم حفریات عمیق تعداد تعیین -

 ها پیمایی گمانه  عملیات چاهحجم تعیین -

 ها برداری  و تعداد نمونهحلم تعیین -

  آنالیزهای مورد نیاز تعیین -

  و مطالعات دفتریبررسی

 

  1:50،000 یا 1:25،000شناسی به مقیاس    نقشه زمینتهیه -
 جویی   پیی مرحله کردن شبکه اکتشافپیاده -

  حفریات سطحی و عمقی انجام -

 ها چاه پیمایی گمانه عملیات انجام -

 یها بردار  نمونهوتعداد محل تعیین -

  نیاز مورد نوع و تعداد آنالیزهای تعیین -

  حفریات سطحی و عمقی برداشت -

  برای هر گمانهگزارش تهیه -

  صحراییعملیات

  

 1:5،000 مقیاس با) ها گمانه( سطحی و عمقی حفریاتهای اکتشافی با توجه به نیمرخ ترسیم

  1:50،000 با مقیاس ها الیه )هیپسومتری( تراز ساختاری  نقشهترسیم

  گزارش عملیات ژئوفیزیکی تهیه

 جویی  پیمرحله  گزارش تهیه

  گزارشتهیه
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 شناسی   زمیننقشه

  توپوگرافی نقشه

  حفریات سطحی نقشه

 )ها گمانه( عمقی حفریات نقشه

 ها   گمانهنمودارهای چاه پیمایی

 های اکتشافی نیمرخ نقشه

 ها   الیه)هیپسومتری(  تراز ساختارینقشه

  گزارشضمائم
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   عمومی دستورالعمل مرحله اکتشاف –فصل پنجم 

   آشنایی - 5-1

، شرایط از نظر موارد استفاده از زغالسنگ معدنی محدوده زغالدار 1 امکان سنجیدر این مرحله مقدمات انجام مطالعات پیش
  . شود شناسی و معدنی ، میزان ذخایر و شرایط فنی و اقتصادی استخراج ذخایر تعیین می زمین

های قابل کار کیفیت زغال و شرایط آب  ، تعداد الیهزغالدار از لحاظ زغالخیزی، پیچیدگی ساختاری، تکتونیک منطقه خصوصیات
، فاصله نیمرخهای اکتشافی حداکثر یک کیلومتر و فاصله نقاط در شبکه اکتشافی این مرحله. شود شناسی منطقه نیز مشخص می

  .  است متر500  تا 300ها اطالعاتی واقع بر روی آن
  : عملیاتی که در این مرحله باید انجام گیرد به شرح زیر است

  آوری اطالعات  جمع - 5-2

  : گیرد حله ، اقدامات زیر انجام میدر این مر
  جویی  های مراحل شناسایی و پی های منطقه، از جمله گزارش آوری کلیه گزارش  جمع-الف
  جویی  و پیشناسی مراحل شناسایی  های زمین آوری نقشه  جمع-ب 
  جویی  آوری نقشه نیمرخهای پیمایشی سطحی مراحل شناسایی و پی  جمع- ج
  . های توپوگرافی منطقه با هر مقیاسی که تهیه شده است  آوری نقشه  جمع- د
 ، تکمیل آنها بلی تهیه شده است و در صورت لزومآوری اطالعات کلی منطقه که در مراحل ق  جمع- ه

  ات دفتری ها و مطالع بررسی - 5-3

 : شود این مرحله موارد زیر را شامل می

  جویی   شناسی مراحل شناسایی و پی های زمین ، نقشهها  مطالعه کلیه گزارش-الف 
  جویی    مطالعه و بررسی نیمرخهای پیمایشی سطحی مراحل شناسایی و پی-ب 
  جویی   تعبیر و تفسیر نتایج مرحله پیشناسی و های زمین   تحلیل داده-ج 
   تهیه شود ها از آن1:5،000تعیین محدوده بلوکهایی که باید نقشه زمین شناسی به مقیاس   - د
    طراحی شبکه اکتشاف عمومی-ه 
  های سراسری الزم    تعیین موقعیت ترانشه- و
   حجم آنها  برآوردهای قابل کار و های موضعی بر روی الیه   تعیین موقعیت ترانشه- ز

  حجم آنها برآورد های دستی و  ها و چاله هک  تعیین موقعیت چا-ح 

                                                           
1- Prefeasibility Study 
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   حجم آنها  برآورد تعیین موقعیت اکلونها و- ط
شناسی و برآورد حجم عملیات   روی نقشه زمینبر اساس شبکه مرحله اکتشاف عمومی برهای عمیق   تعیین موقعیت گمانه- ی

  مربوطه 
  پیمایی   برآورد حجم عملیات چاه- ک
  خصات تونلهای اکتشافی   تعیین موقعیت و مش- ل
  ) ها و تونلهای اکتشافی گمانه(کلونها و حفریات عمقی ، اهای مورد نیاز از حفریات سطحی  تعیین موقعیت و تعداد نمونه- م
  ها    تعیین نوع و تعداد آنالیزهای مورد نیاز از نمونه- ن
 بندی انجام عملیات صحرایی   ریزی و برنامه زمان  برنامه-س

 ات صحرایی و اجرایی عملی - 5-4

 :]4 [گیرد در این مرحله اقدامات زیر انجام می

   1:5،000 مقیاس شناسی با  تهیه نقشه زمین-الف 
  شناسی   پیاده کردن آن بر روی نقشه زمین  تعقیب زون زغالدار و -ب 
   وکمرپایین رسوبات زغالدار الیه های کلیدی در کمرباال تعقیب - ج
  های زغالی قابل کار  الیه مشخص کردن محدوده - د
   تعقیب گسلها  و پیاده کردن آنها در نقشه - ه
   مشخص کردن چین خوردگیها و محور آنها و نمایش آنها در نقشه - و

   آبرفتی و تعیین ضخامت آنها مشخص کردن مناطق پوشیده و- ز
   پیاده کردن موقعیت حفریات سطحی و عمقی در زمین -ح 
  یمرخهای اکتشافی در زمین  پیاده کردن مسیر ن- ط
  های سراسری به منظور تعیین ضخامت زون زغالدار    حفر و برداشت ترانشه- ی
  های زغالی  ها برای روشن شدن وضعیت الیه های موضعی بر روی الیه  حفر ترانشه- ک
  ها   الیه ضخامت و ساختارتعیینهای دستی چاهکهای الزم بر روی الیه به منظور   حفر و برداشت چاله- ل
  ها   حفر و برداشت گمانه- م
   حفر و برداشت تونلهای اکتشافی  - ن
فرآوری در مقیاس و کی  و انجام آزمایشات تکنولوژیتجزیه شیمیاییبرداری از کلیه حفریات اکتشافی به منظور   نمونه-س

  ]:4[ آزمایشگاهی
   های صوتی های الکتریکی ، روش روش و مصنوعی های رادیواکتیویته طبیعی پیمایی شامل روش  انجام عملیات چاه- ع
  ها   قطر سنجی گمانه- ف
 ها   انحراف سنجی گمانه- ص
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  ها   پردازش داده ومطالعه - 5-5

  : در این مرحله باید اقدامات زیر انجام گیرد
 زغالی و های یدی و الیهالیه های کل، ارتباط دادن شناسی، ساختاری، ارتباط دادن رسوبات زغالدار  تحلیل وضعیت زمین-الف 
  ها گذاری الیه شماره

  شناسی رسوبات زغالدار   شناسی و سنگ  تهیه ستون چینه-ب 
   پیاده کردن موقعیت حفریات اکتشافی سطحی و عمقی بر روی نقشه - ج
  های  زغالی در سطح و عمق   ، ارتباط دادن الیه1:5،000یاس  ترسیم نیمرخهای اکتشافی با مق- د
   نتایج آنالیزهای شیمیایی و آزمایشات تکنولوژی و تغلیظ پذیری زغال در مقیاس آزمایشگاهی  تحلیل- ه
  ها  های زغالی در طول الیه  بررسی تغییرات کمی و کیفی الیه- و
   تعیین رده زغال - ز

س آخرین اطالعات  بر اسا1:5،000های قابل کار با مقیاس  الیه) هیپسومتری( ساختاری ترازهای   ترسیم نقشه منحنی-ح 
  سطحی و عمقی 

  ) هیپسومتری(های تراز ساختاری  بندی نقشه  بلوک- ط
   تعیین ضخامت متوسط هر بلوک - ی
   تعیین کیفیت متوسط هر بلوک - ک
   محاسبه مساحت هر بلوک - ل
   محاسبه ذخیره هر بلوک و تعیین رده آن - م
   در بلوکهای سطحی 21C یا) 322 (یق و رده در بلوکهای عم1C یا) 332 ( برآورد ذخیره در رده- ن
  . اند  تعیین ذخیره شده1C )332 ( برآورد ذخیره هر متر مربع  بلوکهای سطحی که در رده- س
  GISهای اطالعاتی در سیستم   در بانک اطاعات و تلفیق الیهها بندی، کدگذاری و ثبت داده  تنظیم اطالعات، دسته-ع 

 تهیه گزارش  - 5-6

 : ی باید شامل موارد زیر باشدیی مرحله اکتشاف عمومگزارش نها

 مقدمه   - 6-1- 5

 اطالعات کلی منطقه  - 6-2- 5

 :این فصل شامل اطالعات زیر است

   موقعیت جغرافیایی -الف 
   وضعیت آب و هوایی -ب 
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   وضعیت راهها - ج
   وضعیت اجتماعی - د

 شناسی کلی منطقه زمین - 6-3- 5

 : ر باشد این فصل باید شامل موارد زی

  شناسی عمومی   زمین-الف 
   چینه شناسی  -ب 
   زمین شناسی ساختمانی – ج

  عملیات اکتشافی انجام شده - 6-4- 5
  : شود اکتشافی انجام شده به شرح زیر ارائه می، عملیات در این فصل

  برداری    عملیات نقشه-الف 
   حفریات سطحی -ب 
  ها   گمانه- ج
    عملیات چاه پیمایی- د
 تونلهای اکتشافی  - ه

  منطقه زغالخیزی - 6-5- 5

 : شود  میدر این فصل موارد زیر ارائه

   زغالخیزی بلوکهای معدنی -الف 
 ) ها نسبت به یکدیگر ساختار ، ضخامت و فاصله الیه(های زغالی قابل کار   زغالخیزی الیه-ب 

  کیفیت زغال - 6-6- 5

 : این فصل شامل موارد زیر است

  ری  بردا  نمونه-الف 
  ) رطوبت ، خاکستر ، مواد فرار ، گوگرد ، فسفر و ارزش حرارتی(های شیمیایی تجزیه  نتایج -ب 
   و تکنولوژیکی فرآوری آزمایشگاهی   نتایج بررسی–ج 
   دگرگونی زغال - د
   رده زغال - ه
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 محاسبه ذخیره  - 6-7- 5

 مطالعات پیش امکان سنجی - 6-8- 5

 گیری  نتیجه - 6-9- 5

  . شود ، مشخص میندبخشهایی از منطقه که باید مورد اکتشاف تفصیلی قرار گیر، در این قسمت

   گزارشهای  پیوست- 5-7

   1:5،000 مقیاس  نقشه توپوگرافی با-الف 
  1:5،000 مقیاس شناسی با  نقشه زمین-ب 
   1:100های موضعی ، چاهک و اکلونها با مقیاس  ترانشه:  نقشه حفریات اکتشافی سطحی شامل- ج
   1:200ها با مقیاس  پیمایی گمانه نمودار چاه -د 
  .  تهیه شده است 1:500پیمایی و با مقیاس  ها که از تلفیق برداشتهای سطحی و چاه  نمودار نهایی گمانه- ه
   1:5،000 نقشه نیمرخهای اکتشافی با مقیاس - و
   1:5،000ها با مقیاس   الیه)هیپسومتری(های تراز ساختاری   نقشه منحنی-ز 
  های زغال  های کیفیت الیه  جدول–ح 

  ی زغالسنگعموم لیست مرحله اکتشاف چک  -1-5جدول 

  شرح  عملیات  شده انجام

  

 جویی  شناسی مرحله پی  زمیننقشه   -

  توپوگرافی نقشه -

 )ها و اکلونها ترانشه( سطحی حفریات نقشه -

 ها   گزارش نهایی گمانهنقشه -

  نمودارهای چاه پیمایی -

 جویی  ی مرحله پیهانیمرخ نقشه -

 جویی   مرحله پی)هیپسومتری(تراز ساختاری  نقشه -

   چاه پیمایی عملیاتگزارش -

 جویی   مرحله پی مطالعاتگزارش -

  و مدارک مورد نیاز اطالعات

 

 ها   نقشهبررسی -

  تهیه شود 1:5،000شناسی آن به مقیاس   بلوکهایی که باید نقشه زمینمحدوده تعیین -

 ی عموم طرح اکتشاف تهیه -

  )ترانشه ، اکلون( و حجم حفریات سطحی تعداد تعیین -

  و مطالعات دفتری بررسی
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  ی زغالسنگعموم لیست مرحله اکتشاف چک  -1-5جدول ادامه 

  

 ) ها گمانه (عمقی تعداد و حجم حفریات تعیین -

 ها پیمایی گمانه  و حجم عملیات چاهتعداد تعیین -

 ها برداری  و تعداد نمونهمحل تعیین -

  کی تکنولوژی مطالعاتهای نمونه تهیه -

  نیاز موردهای تجزیه  تعیین -

  و مطالعات دفتری بررسی

 

  1:5،000شناسی به مقیاس   زمیننقشه تهیه -
   عمومی کردن شبکه اکتشافپیاده -
  حفریات سطحی و عمقی اجرای -

 ها  چاه پیمایی گمانهعملیات اجرای -

  تهیه نمونه های تجزیه زغال  -

 مقیاسدر فرآوری کک شوندگی و هایانجام آزمایشکی برای لوژیتکنوتهیه نمونه های  -
 آزمایشگاهی 

  حفریات سطحی و عمقی برداشت -

  صحرایی و اجراییعملیات

  

  و موضعیی سراسرهای ترانشهنقشه  ترسیم -

 آنها در روی   برداری  کردن محل نمونهمشخص اکلونها و  نقشهترسیم -

  چاه پیمایی عملیات  با تلفیق هاگمانه نهایی  نمودارترسیم -

 1:2،000 اکتشافی با مقیاس نقشه نیمرخهای ترسیم -

 1:5،000ها با مقیاس   الیه)هیپسومتری(تراز ساختاری  های نقشه ترسیم -

  1:200ها با مقیاس  ژئوفیزیکی گمانهنمودارهای  تهیه -

 چاه پیماییگزارش عملیات نقشه ها و  تهیه -

 مطالعات پیش امکان سنجی -

  له اکتشاف عمومیمرح گزارش تهیه -

  گزارش تهیه

  

 1:5،000 مقیاس اشناسی ب  زمیننقشه -

 1:5،000 مقیاس ا بتوپوگرافی نقشه -

  حفریات سطحی نقشه -

 )ها گمانه( عمقی حفریات نقشه -

 ها   گمانهنمودار چاه پیمایی -

 1:5,000 با مقیاس های اکتشافینیمرخ نقشه -

 1:5،000 ها با مقیاس  الیه)هیپسومتری(تراز ساختاری  نقشه -

  گزارشضمائم
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  له اکتشاف تفصیلی دستورالعمل مرح–فصل ششم 

   آشنایی - 6-1

ی ارزش اقتصادی عموم از اکتشافات لی در افقهای فوقانی کانسارهایی انجام می شود که بر اساس اطالعات حاصلاکتشاف تفصی
  . یید شده باشدآنها تأ

 متر و فاصله 500تر است و در آن فاصله نیمرخها حداکثر   انبوهعمومیتشاف  اکتشافی نسبت به مرحله اک ، شبکهدر این مرحله
گیرد  در این مرحله عملیات اکتشافی مفصلتر است و در محدوده بلوکهایی انجام می.  متر است300 تا 250نقاط اکتشافی واقع بر آنها 

مرغوبتر است و ) ، پایداریضخامت، ساختار ثابت الیه(عیت کمی و کیفی زغال آنها که دارای شرایط استخراجی مناسبی هستند و وض
  .نتایج حاصل از این مرحله از اکتشاف باید جوابگوی مرحله طراحی باشد. شناسی و معدنی بهتری دارند شرایط زمین

  :   گیرد به شرح زیر است  عملیاتی که در این مرحله انجام می

  آوری اطالعات  جمع - 6-2

  :  استاین مرحله شامل موارد زیر
   عمومیجویی و اکتشاف ، پیشامل گزارشهای مراحل شناساییهای مربوط به منطقه  آوری کلیه گزارش  جمع-الف 
   عمومیجویی و اکتشاف  ، پیشناسی مراحل شناسایی های زمین شهآوری نق  جمع-ب 
   عمومیجویی و اکتشاف  ، پیآوری نقشه نیمرخهای پیمایش سطحی مراحل شناسایی  جمع- ج
 های توپوگرافی موجود   آوری نقشه  جمع-د 

 بررسیها و مطالعات دفتری   - 6-3

 :در این مرحله اقدامات زیر باید انجام گیرد

    عمومیجویی و اکتشاف  شناسی مراحل شناسایی ، پی های زمین ها و نقشه   مطالعه کلیه گزارش-الف 
   عمومیجویی و اکتشاف  ، پی سطحی مراحل شناسایی لعه و بررسی نیمرخهای پیمایش مطا-ب 
   عمومیجویی و اکتشاف  شناسی و تعبیر و تفسیر نتایج مراحل شناسایی ، پی های زمین  تحلیل داده- ج
نظور تهیه نقشه  بر روی آنها انجام شده است به معمومی روی بلوکهایی که اکتشاف  تعیین محدوده بلوکهای فوقانی، بر-د 
  1:2،000 با مقیاس شناسی زمین
   طراحی شبکه اکتشاف تفصیلی - ح
  ها در سطح    تعیین موقعیت حفریات سطحی بر روی نقشه به منظور تعقیب دقیق الیه- و
  های قابل کار و برآورد حجم آنها  های موضعی بر روی الیه   تعیین موقعیت ترانشه- ز

  ها و اوکلونها و برآورد حجم آنها     تعیین موقعیت چاهک-ح 
  شناسی و برآورد حجم عملیات مربوطه   اکتشاف تفصیلی بر روی نقشه زمین های عمیق بر اساس شبکه قعیت گمانه تعیین مو- ط
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  پیمایی    برآورد حجم عملیات چاه- ی
  های مورد نیاز   تعداد ونمونه تعیین موقعیت،-ک 
، تغلیظ پذیری و تعیین کک دهی(ال های تکنولوژیکی زغ زمایشهای بزرگ به منظور انجام آ  تعیین موقعیت تهیه نمونه- ل

  به صورت  پایلوت ) مصرف زغالسنگ در صنعت
  های فیزیکی و مکانیکی الزم  تعیین موقعیت و تعداد نمونه- م
  های گاز   تعیین موقعیت و تعداد نمونه- ن

  ریزی و برآورد حجم عملیات آب شناسی زغال   برنامه-س 
  های زغالی اقتصادی  ناسایی کمرباال و کمرپایین الیهریزی و برآورد حجم عملیات ش  برنامه- ع

  ها  ریزی و برآورد حجم عملیات شناسایی زون اکسیده الیه  برنامه-ف 
   منطقه  ب زمین گرمایی برنامه ریزی و برآورد حجم عملیات تعیین شی- ص
  ا گیری مقدار سیلیس آزاد شده در فض   تعیین موقعیت تهیه نمونه به منظور اندازه- ق
  ریزی و برآورد حجم عملیات الزم به منظور تعیین قابلیت خودسوزی زغال   برنامه- ر

 بندی انجام عملیات صحرایی  ریزی و زمان  برنامه-ش 

 ملیات صحرایی و اجرایی   ع- 6-4

 :  مرحله شامل عملیات زیر استاین

های  شناسی شامل ویژگی ینهای زم کردن تمام پدیده و پیاده 1:2،000 مقیاس مرحله تفصیلی باشناسی   تهیه نقشه زمین-الف 
گذاری به  باپیکت( به صورت تفصیلی بر روی نقشه های زغالی و نظایر آنها های راهنما، الیه زمین شناسی ساختمانی، الیه، ساختاری
  ) های برداشت شده متر بر روی پدیده 100 تا 50فواصل 
   الیه های کلیدی تعقیب خوردگیها و محور آنها با  مشخص کردن چین-ب 
  ها    مشخص کردن ضخامت زون آبرفتی در مورد هر یک از الیه- ج
  های سراسری به کمک مختصات ابتدا و انتهای آنها بر روی زمین و نقشه   پیاده کردن موقعیت ترانشه- د
   و نقشه ک مختصات دهانه آنها بر روی زمینها به کم  پیاده کردن موقعیت گمانه- ه

   زمینهای اکتشافی بر روی نقشه و  تونلیاده کردن موقعیت پ-و 
   اجرای حفریات سطحی  -ز 
 1:100ها به مقیاس  ها برای روشن شدن ضخامت، ساختار و مشخصات الیه های موضعی بر روی الیه  حفر و برداشت ترانشه-ح 

   متر 250به فواصل 
  1:100 مقیاس ها با ور تعیین ساختار ثابت الیهوم به منظها در موارد لز های دستی و چاهک  حفر و برداشت چاله- ط

   1:100 مقیاس ها با  حفر و برداشت گمانه-ی 
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، دیواره سمت راست در مورد ر مورد تونلهای عمود بر الیهبدین منظور د. 1:100 مقیاس  حفر و برداشت تونلهای اکتشافی با- ک
  .شود تونلهای موازی و یادنبال الیه سقف آنها برداشت می

   زغال تجزیهبرداری از اکلونها به منظور   نمونه- ل
  ، برای بررسی ترکیب و میزان گاز زغال در نیمرخهای مادر   اکلونها به وسیله استکانهای گازبرداری از  نمونه- م
   زغال آنها   تجزیهها به منظور برداری از گمانه  نمونه- ن
های گاز به منظور بررسی ترکیب و میزان گاز زغال در نیمرخهای  های ویژه نمونه لهها به وسیله لو برداری از گمانه  نمونه- س
  مادر  
  های آبدار به منظور آنالیز آب آنها  برداری از گمانه  نمونه-ع 
   فیزیکی و مکانیکی در نیمرخهای مادر ایین زغال برای انجام آزمایشهایبرداری از طبقات کمرباال و کمرپ  نمونه- ف
  )  فرآوری وندگیکک شو (ر انجام آزمایشات پایلوتبرداری تکنولوژیکی به منظو ونه نم- ص
  بندی زغالها برداری به منظور انجام آزمایشات خودسوزی ، تعیین ضریب شکنندگی و دانه  نمونه- ق
  ها  پیمایی در گمانه   انجام عملیات چاه- ر

  ها   قطر سنجی گمانه- ش
  ها   انحراف سنجی گمانه- ت
  ها به فواصل زمانی مشخص   گیری سطح ایستابی در گمانه  اندازه- ث
، قنوات و تعیین رژیم آبها در محدوده اکتشافی و مشخص ها ها، رودخانه ریان آب چشمهگیری شدت ج گیری و اندازه  نمونه- خ

  دار  های آب کردن کمپلکس
  استاتیک آب در مراحل مختلف پمپاژ های آب دار و مشخص کردن سطح   انجام عملیات پمپاژ در گمانه- ذ

   1:5،000 تهیه نقشه آب شناسی منطقه و کمپلکسهای آب دار با مقیاس - ض

 ها   و پردازش داده  مطالعه- 6-5

 : شود این مرحله مطالعات زیر را شامل می

  با توجه به ضخامت های زغالی   و رسم ساختار الیه1:100های سراسری و موضعی با مقیاس   ترسیم نقشه ترانشه-الف 
  اجزای آنها 

  ها با توجه به ضخامت اجزای آنها  و رسم ساختار الیه1:100 ترسیم نقشه اکلونها با مقیاس -ب 
   1:2،000 ترسیم نیمرخهای اکتشافی با مقیاس - ج
   نتایج تجزیه شیمیایی زغال تحلیل -د 
   گاز تجزیه شیمیایی نمونه های تحلیل - ه
   فیزیکی ومکانیکیتجزیه های تحلیل - و
  های آب و تعیین میزان خورندگی آبها   نمونهتجزیه شیمیایی، پمپاژ، رژیم آب و های آب شناسی  تحلیل داده-ز 
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   تونلها و کارگاههای استخراج برآورد شدت جریان نفوذ آب به داخل -ح 
  رش آنها گستو های قابل کار زغالی در طول  های تغییرات کمی و کیفی الیه  رسم منحنی-ط 
   رده زغالها  تعیین-ی 
   1:2،000های قابل کار با مقیاس  الیه) هیپسومتری(های  تراز ساختاری   ترسیم نقشه- ک
  هر الیه  ) هیپسومتری( بلوک بندی نقشه تراز ساختاری - ل
   تعیین ضخامت متوسط هر بلوک  - م
   تعیین کیفیت متوسط زغال هر بلوک - ن

  هر بلوک  گیری مساحت   اندازه-س 
 های مختلف   تعیین ذخیره هر بلوک و نسبت دادن ذخایر آن با توجه به نقاط اطالعاتی در رده- ع

  های مختلف   برآورد ذخیره کل منطقه در رده- ف
  GIS در سیستم یاطالعاتالیه های  و تلفیق  اطالعات ها در بانک بندی، کدگذاری و ثبت داده  تنظیم اطالعات، دسته- ص

  تهیه گزارش  - 6-6

 :  نهایی باید شامل موارد زیر باشدگزارش

  مقدمه  - 6-1- 6

 اطالعات کلی منطقه  - 6-2- 6

  :این فصل شامل اطالعات زیر است
   موقعیت جغرافیایی–الف 
   وضعیت آب و هوایی–ب 
   وضعیت راه ها–ج 
  وضعیت اجتماعی–د 

 شناسی منطقه   زمین - 6-3- 6

 : اشدصل باید شامل موارد زیر باین ف

  شناسی عمومی منطقه    زمین-الف 
   چینه شناسی زون زغالدار  –ب 
     زمین شناسی ساختمانی – ج
  ، شیب و لغزش هر یک از گسلها و عملکرد آنها  توصیف، نوع، امتداد-د 
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 عملیات اکتشافی   - 6-4- 6

 : این فصل خود باید شامل موارد زیر باشد

  رسی خطاها برداری و بر  اجرای عملیات نقشه–الف 
   اجرای عملیات حفاری  –ب 
  ها و مشخصات آنها   حفر گمانه–ج 
  ها   ها از نظر سیمان کردن محل الیه  وضعیت گمانه-د 
  های انجام شده  برداری  نمونه-ه 
   اجرای عملیات چاه پیمایی  –و 

 زغالخیزی   - 6-5- 6

 : این فصل از گزارش باید حاوی مطالب زیر باشد

  ها   ی هر یک از الیه زغالخیز-الف 
    زغالخیزی هر الیه در هر بلوک تعیین ذخیره -ب 
  های زغالی قابل کار از نظر ضخامت و گسترش  زغالخیزی کلی الیه-پ 

  کیفیت زغال  - 6-6- 6

 : گیرد ن فصل موارد زیر را در برمیای

  برداری    نمونه-الف 
تجزیه ، فسفر و ارزش حرارتی به صورت حداقل و حداکثر و تعداد وگرد، گرطوبت، خاکستر، مواد فرار( آنالیزهای شیمایی -ب 

  )1-6های انجام شده و متوسط در مورد هر الیه مطابق جدول 
   پتروگرافی زغالها  - ج
   ماسرالهای قابل پخت و غیر قابل پخت -د 
   کانیهای موجود در زغال - ه
  توژئوگرافی رسوبات زغالدار های زغالی و مشخص کردن شرایط ، لی  تعیین تیپ الیه- و
   تعیین رده زغال - ز

 های مهندسی منطقه  ویژگی - 6-7- 6

  :این فصل شامل موارد زیر است

  های زغالی   و مکانیکی سنگهای کمرباال و کمرپائین الیهی خصوصیات فیزیک-الف 
  ها    خصوصیات سنگ شناسی کمرباال و کمرپائین الیه-ب 
  ی های زغال  گازخیزی الیه- ج
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  های زغالی   گازخیزی طبقات در برگیرنده الیه- د
   تعیین زونهای گازدار - ه
  گازخیزی در افقهای مختلف برآورد - و

 وضعیت آب شناسی زغال  - 6-8- 6

 : این فصل باید موارد زیر را در برداشته باشد

  برداری    نمونه-الف 
   آب شناسی  آزمایشهای-ب 
  های آب دار   کمپلکس- ج
  انسیل خورندگی آبها  پت- د

  برآورد شدت جریان آب در داخل تونلهای مختلف -ث 

  برآورد ذخیره - 6-9- 6

 : شود ارائه می موارد زیر در این فصل

   ذخایر هر بلوک برای هر الیه  -الف 
   مساحت هر بلوک -ب 
   متوسط ضخامت الیه در هر بلوک - ج
   جرم مخصوص متوسط زغال در هر بلوک - د
  ) هیپسومتری(گذاری بلوک با رده آن و ضخامت متوسط آن در روی نقشه تراز ساختاری  ه شمار- ه
   ذخیره هر الیه - و
 های مختلف   ذخایر کل منطقه در در رده- ز

  فنی و اقتصادی بررسی -6-10- 6

  گیری   نتیجه -6-11- 6

  های گزارش   پیوست- 6-7

 . موارد زیر باید با گزارش نهایی همراه باشد 

   1:2000 مقیاس ی با نقشه توپوگراف- الف
   1:2000 مقیاس شناسی با  نقشه زمین-ب 
   1:200ها با مقیاس  پیمایی گمانه  نمودار چاه-ج 
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   1:100 مقیاس  نقشه حفریات سطحی با-د 
   1:500 با مقیاس  استدست آمدهه  بچاه پیماییها که از تلفیق برداشتهای صحرایی و   نمودار نهایی گمانه- ه
   1:2،000 نقشه نیمرخهای اکتشافی با مقیاس - و
  1:2،000با مقیاس ها  الیه) هیپسومتری(های تراز ساختاری   نقشه منحنی- ز

   نقشه گازخیزی در افقهای مختلف -ح 
    و سنگهای درونگیر آن  جدول خواص فیزیکی و مکانیکی زغال- ط
   نقشه آب شناسی - ی
  

  تفصیلی زغالسنگ لیست مرحله اکتشافچک -1-6جدول 

  شرح  عملیات  شده انجام

  

  اکتشاف عمومیشناسی مرحله   زمیننقشه  -

  توپوگرافی نقشه -

  اکتشاف عمومیمرحله  )ها و اکلونها ترانشه( حفریات سطحی نقشه -

 چاه پیمایی مطالعاتها با   نهایی گمانهتلفیقی نقشه -

 ها   گمانهنمودار چاه پیمایی -

 و اکتشاف عمومیجویی  شناسایی پیاحل پیمایشی مرنیمرخهای  نقشه -

  اکتشاف عمومی وجویی  پیاحل  مر)هیپسومتری(های تراز ساختاری  منحنی نقشه -

  اکتشاف عمومی مرحله )ستومتریپهی(های تراز ساختاری  منحنی نقشه -

  و عمومیجویی   شناسایی، پی مراحلژئوفیزیکی عملیات گزارش -

 مطالعه امکان سنجی -

 مقدماتی اکتشاف جویی و  پی، ییشناسااحل  مرگزارش -

  و مدارک مورد نیاز اطالعات

  

 ها   نقشهبررسی -

  تهیه شود 1:2،000 مقیاس اشناسی آن ب  بلوکهای قابل کار که باید نقشه زمینمحدوده تعیین -

  طرح اکتشاف تفصیلی تهیه -

 )ترانشه ، اکلون( و حجم حفریات سطحی تعداد تعیین -

 )  ، تونلهاها گمانه (مقیع تعداد و حجم حفریات تعیین -

 ها پیمایی گمانه  عملیات چاهحجم تعیین -

وبرداری  نمونه های آبدار،  پمپاژ تعیین کمپلکس- رژیم - عملیات آب شناسی زغال حجم تعیین -
 تعیین آنالیزهای آب

  گازهای برداری نمونه حجم عملیات تعیین -

 گاز نمونه های  تجزیه -

 های گازدار   زونتعیین -

  آنالیز زغالهای برداری نمونه و تعداد  محلتعیین -

  و مطالعات دفتری بررسی
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  لیست مرحله اکتشاف تفصیلی زغالسنگچک -1-6جدول ادامه 

  شرح  عملیات  شده انجام

 

  پتروگرافی زغال برداریهای نمونه محل و تعداد تعیین -

  ی و مکانیکی فیزیکبرداریهای نمونه محل و تعداد تعیین -

  پایلوتدر مقیاس   زغالکیبرداریهای تکنولوژی عداد نمونه و تمحل تعیین -

 ینی مشخص کردن وضعیت کمرباال و کمرپابه منظور و تعداد نقاط مشاهداتی محل تعیین -

  و مطالعات دفتری بررسی

  

  1:2،000 مقیاس اشناسی ب  زمیننقشه تهیه -

  کردن شبکه اکتشاف تفصیلی پیاده -

  حفریات سطحی و عمقی انجام -

  چاه پیمایی عملیات مانجا -

 دماسنجی به منظور تعیین شیب زمین گرمایی  عملیات انجام -

 ها  گمانهدر  زغال شناسی عملیات آب انجام -

 آب  رژیممطالعه و تعیین  -

  عملیات پمپاژ انجام -

  آب شناسی های برداری نمونه محل و تعداد تعیین -

 ار های آبد  محدوده با مشخص کردن کمپلکسشناسی نقشه آب تهیه -

 های گاز از اکلونها و تونلهای اکتشافی  برداری  نمونهعملیات انجام -

 های حفر شده در اعماق مختلف  برداریهای گاز از گمانه  نمونهعملیات انجام -

شناسایی استحکام سنگهایبه منظور  ی و مکانیکیهای فیزیک برداری  نمونهعملیات انجام -
  پایین کمرکمرباال و 

 ها   کمرباال و کمرپایین الیهاییشناس مطالعات انجام -

  موضعی و اکلونها های ترانشه حفریات سطحی، برداشت -

 )و تونلهاها  گمانه( حفریات عمقی برداشت -

 های پتروگرافی زغال  نمونهتهیه  -

  زغال در مقیاس پایلوتکیهای تکنولوژی نمونهتهیه  -

  صحرایی عملیات

  

،ها، اکلونها شده محل حفر کلیه ترانشههای تعقیب  شناسی شامل الیه  زمیننقشه تهیه -
 و تونلهاها  گمانه

  اکلونهاها ،   نقشه کلیه ترانشهترسیم -

 و مشخص کردن محل کلیهچاه پیماییها با تلفیق عملیات  نهایی گمانهنمودار  ترسیم -
  آب و گاز ، اعم از زغالها برداری نمونه

 1:2،000 یا 1:1،000 اکتشافی با مقیاس نیمرخهای ترسیم -

 1:2،000ها با مقیاس   الیه)هیپسومتری(تراز ساختاری  های نقشه ترسیم -

 1:200ها با مقیاس  گمانهپیمایی  نمودار چاه -

  چاه پیماییگزارش عملیات  -

 گزارش آب شناسی زغال  -

 خیزی زغال زاگگزارش  -

 کیو مکانیی گزارش خواص فیزیک -

  نقشه و گزارش تهیه
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  کتشاف تفصیلی زغالسنگ لیست مرحله اچک -1-6جدول ادامه 

  شرح  عملیات  شده انجام

 

 زغال ونگیر  درسنگهایوضعیت  -

 ها   کمرپایین الیهوگزارش وضعیت کمرباال  -

 گزارش کک شوندگی زغال  -

 گزارش تغلیظ پذیری زغال  -

 گزارش پتروگرافی زغال  -

 گزارش زغالخیزی محدوده  -

  اطالعات عمومی منطقهگزارش -

  نقشه و گزارش تهیه

  

 1:2،000شناسی به مقیاس   زمینهنقش -

  1:2،000  به مقیاستوپوگرافی نقشه -

 ) ترانشه و اکلون(حفریات سطحی برداشت  نقشه -

 ) و تونلهاها گمانه(حفریات عمقی برداشت  نقشه -

 ها   گمانهنقشه برداشت چاه پیمایی -

  آب شناسی منطقه نقشه -

  منطقه گرمایی شیب زمین نقشه -

 منطقه گازخیزی نقشه -

 1:2،000یا  1:1،000 با مقیاس اکتشافییمرخهای ن نقشه -

 1:2،000ها با مقیاس   الیه)هیپسومتری(تراز ساختاری  نقشه -

  گزارشضمائم
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   شرح آزمایشات مورد نیاز در مراحل مختلف اکتشافی-2-6جدول 
 تفصیلی مقدماتی جوئی پی شناسایی شرح آزمایشات

 × × × × تعیین  میزان رطوبت

 × × × × تعیین خاکستر

 × × × × تعیین مواد فرار

 × × × -- تعیین شماره کک

 × × × --   )Y و X(متری تعیین ضرایب پالستو

 × × × × تعیین میزان گوگرد کلی

 × × -- -- تعیین انواع گوگرد

 × × × -- تعیین میزان فسفر 

 × × -- -- تعیین ترکیب پترو گرافی زغال 

 × -- -- --   )O+N و H , C(تجریه عنصری زغال

 × × × × تعیین ارزش حرارتی

 × -- -- -- تعیین جرم مخصوص 

 × × × ×  ویترینیت تعیین انعکاس

 × × -- -- تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی

  قابلیت تغلیط پذیری
در مقیاس ×  -- --

 یآزمایشگاه

در مقیاس × 
 پایلوت

  تجزیه های غربالی و فراکسیونی
در مقیاس ×  -- --

 یآزمایشگاه

در مقیاس × 
 پایلوت

 × -- -- --  تعیین قابلیت کک شوندگی به صورت پایلوت

 × -- -- --  تعیین استحکام کک به صورت پایلوت

 × -- -- --  تعیین قابلیت اکسید شوندگی

 × -- -- --  تعیین قابلیت خودسوزی

 × -- -- --  تجزیه خاکستر 

  
  
 


