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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور 
استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته 

تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده است:
1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي انجام کار در عملیات نقشه برداري 

و آتشباری درمعدن
2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه

3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس سومین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته معدن در پایه  11 
تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي شما 
بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده در این 

کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي عملیات نقشه برداري و آتشباری در معدن شامل پنج پودمان است و هر پودمان 
داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده 
است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن 
را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 
مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس 
ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در 



این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد 
بود و اگر دریکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد 
ارزشیابي  قرار گیرید و پودمان هاي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به 
ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار 

تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما 
طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو 
باید استفاده نمایید. کتاب همراه  انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي  مي باشد که براي 
بسته  اجزاي  باشید. سایر  داشته  نیز همراه  ارزشیابي  فرایند  و  آزمون  را مي توانید هنگام  خود 
آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني 

www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات 
همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
هنرآموز  توصیه هاي  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتي  و  بهداشتي  ایمني،  نکات  رعایت 
بگیرید. جدي  کارها  انجام  در  است،  آمده  کتاب  در  که  مواردي  رعایت  خصوص  در  محترمتان 
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري 
در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته 

جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

ایران  در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي 
و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته معدن طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز 
تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده 
است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده 
شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت 
کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل 
ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب 
طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، 
براي  شده  دیده  تدارك  آموزشي  بسته  از  جزئي  کتاب  این  است.  محیطي  زیست  مباحث  و  حرفه اي  اخالق 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي 
در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی 
شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به 
کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم به یادآوري است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلي 
قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، 
مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات 
کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه 

مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول:  عنوان عملیات نقشه برداري دارد که در آن عملیات ترازیابي ، برداشت نقاط و ترسیم نقشه هاي 
مربوط به محدوده هاي معدني)کار با دوربین هاي نقشه برداري( آموزش داده مي شود.

پودمان دوم: عنوان پیاده سازي محدوده هاي معدني دارد که درآن عملیات پیاده سازي الگوي حفاري و پیاده کردن 
نقاط آتشباری آموزش داده مي شود که بوسیله دوربین نقشه برداري انجام مي گردد.

پودمان سوم: داراي عنوان کنترل چال ها و حمل مواد ناریه مي باشدکه در آن کار کنترل ابعاد و تعداد چال ها 
طبق نقشه و طرح، و روش هاي حمل ونقل مواد ناریه آموزش داده مي شود.

به عملیات خرج گذاري مواد  و در آن کلیه مراحل مربوط  داراي عنوان خرج گذاري مي باشد  پودمان چهارم: 
معدني آموزش داده مي شود.

پودمان پنجم: داراي عنوان عملیات آتشباری مي باشد که در این درس عملیات اعالم خطر و کنترل محیط و 
سپس عملیات آتشباری و ضوابط و مقررات ایمني مربوط به هرکدام از آنها آموزش داده مي شود.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1

عملیات نقشه برداری

نقشه برداري از يك طرف به علم هندسه ارتباط پيدا مي كند و از سوي ديگر به ابزارهايي مربوط است 
كه فاصله و زاويه را اندازه گيري مي كند. عمليات نقشه برداري از جمله فعاليت هايي است كه عالوه بر 
معدن در بسياري از زمينه هاي فني و مهندسي از جمله راه سازي، شهر سازي، سد سازي و ... به عنوان 
علم پايه مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين افرادي كه داراي آشنايي با اين دانش و مهارت هستند 

داراي بازار كار گسترده و كاربردي مي باشند.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

انطباق محدوده بر روی نقشه
یادگیری 1واحد 

از  نقاط مختلف يك محدوده  برداشت  نقشه برداري جهت  ابزارهاي  از  استفاده  نحوه  بررسي  به  اين مبحث  در 
روي زمين و پياده سازي آن بر روي نقشه پرداخته شده است. نحوه كار با دوربين هاي ترازيابي و زاويه سنجي از 

مهمترين ابزارهايي است كه در اين درس معرفي و طرز كار آنها بيان مي گردد.

انجام عمل انطباق محدوده برروي نقشه با استفاده از دور بين نقشه برداري، محاسبات فني و رياضي و ترسيم 
نقشه طبق استاندارد. مراحل انجام اين كار عبارتند از : ترازيابي- برداشت وترسيم نقشه مي باشد .

فصل دوم كتاب سال دهم، ايمني، جاده سازي و خدمات در معدن با عنوان احداث راه هاي دسترسي معدن



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 1 / عملیات نقشه برداری

3

دوربین هاي ترازیابي در نقشه برداری
... بر روي  نقشه: عبارت است از تصوير قائم عوارض سطح زمين مانند شهر، پستي بلندي، رودخانه، راه ها و 
صفحه اي افقي كه به طور يكسان كوچك شده باشد. به عبارت ديگر نقشه وسيله ايست كه عوارض مرئي و نامرئي 

سطح زمين را با دقت هندسي در يك مقياس كوچكتر نسبت به سطح زمين نشان مي دهد.

نقشه برداری: مجموعه عملياتي كه جهت ترسيم يك نقشه انجام مي شود را نقشه برداری گويند.

اهمیت نقشه برداری در عملیات معدني:
در عمليات معدنكاري از جمله  مراحل مختلف عمليات )اكتشاف و محاسبه ذخيره، احداث راه دسترسي به معادن 
روباز و زير زميني، حفاري،  آتشباري واستخراج معادن و ... ( بدون نقشه نمي توان كاري را پيش برد زيرا بخشي 
از ذخيره هاي معدني )كانسارها( عالوه بر اينكه بعلت بزرگي بطور يكپارچه در معرض ديد قرار نمي گيرند و در 

زير زمين پنهان هستند، تصميم گيري در باره آنها بدون تهيه نقشه غير ممكن است.
بطور كلي هرگونه عملياتي از قبيل سد سازي، راه سازي ،  اكتشاف و استخراج معادن،  انتقال آب،  ساختن راه آهن 

و نظاير آنها بايد با نقشه شروع شود و همگام با نقشه پايان يابد.
نقشه برداری تنها كار با ابزارهايي مثل تراز يابي،  دوربين نقشه برداری،  متر و امثال آنها نيست بلكه اين ابزارها تنها 
زاويه و فاصله را اندازه مي گيرند.  بلكه نقشه برداری هندسه عملي است و براي آموزش آن عالوه بر ياد گيري كار 

با وسائل ذكر شده ، بايد هندسه را بخوبي درك كرد و دانست .

مجموعه عمليات نقشه برداری كه جهت احداث راه دسترسي از محل كارگاه معدن  تا واحد فراوري انجام 
مي شود با استفاده از چه ابزارها و به چه روش انجام مي شود.

برداشت چیست؟
برداشت در عمليات نقشه برداری عبارت است ازقرائت فاصله، زاويه، ارتفاع و ساير اطالعات يك نقطه از روي 

زمين.

ترسیم نقشه چگونه انجام مي شود؟
نقشه براساس اطالعات برداشت شده از روي زمين  و انتقال آنها بر روي كاغذ ترسيم مي شود.

عمليات نقشه برداری در معدن به 2 بخش تقسيم مي شوند:
1. ترازيابي: برداشت و ترسيم نقشه هايي كه براساس اختالف ارتفاع نقاط ترسيم مي شوند.

2. زاويه سنجي: برداشت و ترسيم نقشه هايي كه براساس اختالف زاويه ترسيم مي شوند.

بررسی 
کنید
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ترازیابي:
سطح ژئوئید: عبارت است از سطح متوسط آب درياهاي آزاد كه به صورت يك بيضوي در كل كره زمين در 
نظر گرفته شده است و ارتفاع نقاط نسبت به آن را ارتفاع مطلق گويند در صورتيكه سطح مبناي ديگري انتخاب 

شود ارتفاع نقاط نسبت به آن ارتفاع  نسبي است .
نقاط ژئودزي: نقاطي است كه توسط سازمان نقشه برداری كشور با پراكندگي مناسب در سطح كشور عالمت گذاري 

و جانمايي شده است. اين نقاط داراي ارتفاع مشخص نسبت به سطح ژئوئيد )سطح آبهاي آزاد (مي باشند.

نقطه ژئودزي

نقاط بنچ مارك: جهت انجام عمليات نقشه برداری در يك محدوده، ايستگاه هائي بنام بنچ مارك در نظر گرفته 
مي شود كه ارتفاعشان با استفاده از نقاط ژئودزي توجيه شده است و سپس  از اين ايستگاه ها جهت نقشه برداری 

محدوده مورداستفاده مي شود.

ارتفاع نقطه: براي اندازه گيري ارتفاع نقاط مختلف در داخل محدوده از نقاط بنچ مارك استفاده مي شود. بدين 
ترتيب ارتفاع هر نقطه نسبت به ارتفاع سطح مبنا )ژئوئيد( مشخص مي گردد
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 ابزارهاي ترازیابي
ابزارهايي مورد نياز است كه يك نقشه بردار مي بايست اين  ارتفاع نقاط در عمليات نقشه برداری  جهت تعيين 

ابزارها را به خوبي بشناسد و  نحوه استفاده از آنها را بداند.
1. متر: يكي از مهم ترين و ساده ترين ابزار هاي اندازه گيري طول است كه برحسب واحد استاندارد متريك )متر، 

سانتي متر و ميلي متر( و همچنين واحد استاندارد انگليسي )يارد ، فوت و اينچ( مدرج شده است.
2. شاقول: وزنه ايست به شكل مخروط كه در سطح قاعده آن حلقه اي تعبيه شده است و در صورتي كه نخي 
به اين حلقه بسته شود و شاقول آويزان گردد كشيدگي نخ و شاقول امتداد قائم محل را نشان مي دهد. از اين 

خاصيت در متر كشي استفاده مي شود.

           متر شاقول                                                                                      

A
A

H
t

سطح تراز نقطۀ

طح متوسط دریاهای آزاد
س

A صفحه افقی )صفحه تراز( نقطۀ

ین
ح زم

سط

ژئوئید

ارتفاع نقطه
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3. ژالن: ميله اي است از جنس چوب يا فلز كه براي نشان دادن ارتفاع و فاصله نقطه نسبت به دوربين نقشه برداری 
)مستقر در ايستگاه نقشه برداری( از آن استفاده مي شود.

ژالن

4. شاخص یا میر: خط كشي است معموالً به طول 3، 4 و يا 5 متر  و به عرض 6 تا10 سانتي متر و به ضخامت 
1 تا 2 سانتي متر كه به سانتي متر  و به رنگ هاي مختلف مدرج شده است. براي تعيين ارتفاع و فاصله دو نقطه 

با دوربين نقشه برداری از آن استفاده مي شود.
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ثٻ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ  ٶؿجزغاٮٵ: ٲيٯٻ اي اؾز اظ ػٷؽ چٹة يب ٞٯع ٦ٻ ثطاي ٶكبٴ زازٴ اضسٟبٔ ٸ ٞبنٯٻ ٶ٣ُٻ  - 3
 اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز. ٲؿش٣ط زض ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي((ثطزاضي

 

 

 غاٮٵ
 

ؾبٶشي ٲشط ٸ ثٻ  10سب 6ٲشط  ٸ ثٻ ٖطو  5ٸ يب  4، 3ذٍ ٦كي اؾز ٲٗٳٹال ثٻ َٹ٬    ؽبخـ يب هيز:  -4
ؾبٶشي ٲشط ٦ٻ ثٻ ؾبٶشي ٲشط  ٸ ثٻ ضٶ٩ ټبي ٲرشٯٝ ٲسضع قسٺ اؾز. ثطاي سٗييٵ اضسٟبٔ ٸ ٞبنٯٻ  2سب  1يربٲز 

 زٸ ٶ٣ُٻ ثب زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي اظ آٴ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز.
 
 
 



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 1 / عملیات نقشه برداری

7

بارش فکری

توجه

شاخص یا میر

اندازه گيري  داراي يك تراِز نبشي شكل هستند. در هنگام استقرار اين تجهيزات جهت  ژالن و مير معموالً 
مي بايست كامال تراز باشند. 

تراز بودن ژالن و مير در هنگام اندازه گيري نقاط توسط دوربين چه اهميتي دارد؟
  

5. آلیداد: قراول روي به معني نشانه به سمت يك امتداد يا نقطه است و آليداد ابزاري است كه به وسيله آن 
عمل قراول روي انجام مي شود، از اين وسيله جهت تعيين يك امتداد استفاده مي شود. جهت قراول روي به كمك 

اين ابزار از تارهايي كه بر روي آن تعبيه شده استفاده مي گردد.

تراز نبشی



8

   آلیداد          تار وسط آلیداد جهت قراول روي دقیق 

6..شیب سنج: وسيله ايست كه جهت اندازه گيري شيب بين دو نقطه كه روي يك سطح شيبدار قرار گرفته اند، 
استفاده مي شود.

ُكمپاس )شیب سنج(

7. دوربین ترازیابي )نیو(:
دوربيني است كه مي تواند تنها در يك صفحه افقي به سمت راست و يا چپ بچرخد و ارتفاع نقاط مختلف را 

به كمك مير )شاخص( اندازه گيري نمايد. معموالً 
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 آٮيساز سبض ٸؾٍ آٮيساز ػٽز ٢طاٸ٬ ضٸي ز٢ي١

 

ٸؾيٯٻ اؾز ٦ٻ ػٽز اٶساظٺ ٪يطي قيت ثيٵ زٸ ٶ٣ُٻ ٦ٻ ضٸي ي٥ ؾُح قيجساض ٢طاض ٪طٞشٻ اٶس، ؽيت عٌج: 
 اؾشٟبزٺ ٲي قٹز.

 

 

 ٦ٳذبؼ )قيت ؾٷغ(

 دٍرثيي تزاسيبثي )ًيَ(:
ثچطذس ٸ اضسٟبٔ ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ ضا ٲٗٳٹال ثٻ ٦ٳ٥  زٸضثيٷي اؾز ٦ٻ ٲي سٹاٶس سٷٽب زض ي٥ نٟحٻ ا٣ٞي ثٻ ؾٳز ضاؾز ٸ يب چخ

 ٲيط )قبذم( اٶساظٺ ٪يطي ٶٳبيس.
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دوربین های ترازیابی
استقرار دوربین 

جهت كار با دوربين مي بايست ابتدا آنرا بر روي ايستگاه نقشه برداری )بنچ مارك( مستقر نمود. اولين مرحله 
عمليات  انجام  جهت  نقشه برداری  دوربين هاي  تمامي  است.  نقشه برداری  دوربين  پايه  سه  كردن  مستقر  كار 
نقشه برداری مي بايست بر روي سه پايه نصب شوند. در ادامه سه پايه دوربين نقشه برداری و نحوه نصب آن تشريح 

مي گردد.

سه پایه دوربین:
پايه در شكل  قرار مي گيرند. قسمت هاي مختلف سه  بر روي سه پايه  دوربين هاي نقشه برداری جهت استقرار 

صفحه بعد نشان داده شده است.
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 ٢طاض ٪طٞشٻ ثٻ زٸضثيٵ ٲشه٭ ٲي قٹز.

 ٢بثٯيز سٷٓيٱ اضسٟبٔ ثٻ ؾٻ دبيٻ ضا ٲي زټٷس.، ايٵ دبيٻ ټب  دبيٻ ټبي سٯؿ٧ٹدي 2

٢ٟ٭ ټبي دبيٻ سٯؿ٧ٹدي  3
 زٸضثيٵ

 ايٵ ٢ٟ٭ ټب دبيٻ ټبي سٯؿ٧ٹدي زض ٲح٭ ٲٹضز ٶٓط طبثز ٲي قٹز.ثٻ ٦ٳ٥ 

زض ٢ؿٳز اٶشٽبيي، ؾٻ دبيٻ زاضاي ٢ؿٳز ٞٯعي ٶٹ٤ سيع اؾز ٦ٻ ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ دسا٬ ټب  دسا٬ دبيٻ ټبي زٸضثيٵ 4
 ٸ ثب ٞكبض دب زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ٲي قٹز. 

 ثٷسټب ؾٻ دبيٻ ضا حٳ٭ ٦طز.دؽ اظ ػٳٕ ٦طزٴ دبيٻ ټب ٲي سٹاٴ ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ  ثٷسټبي حٳ٭ دبيٻ 5

 ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ ديچ زٸضثيٵ ثٻ دبيٻ ٲشه٭ ٸ ٲح٧ٱ ٲي قٹز. ديچ اسهب٬ دبيٻ ثٻ زٸضثيٵ 6

ٲط٦ع دبيٻ ټبي زٸضثيٵ ز٢ي٣ب ثط ضٸي ٶ٣ُٻ ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي  ،ثٻ ٦ٳ٥ اٲشساز قب٢ٹ٬ قب٢ٹ٬ 7
 ٢طاض ٲي ٪يطز.

 
 اعتمزار دٍرثيي: هزاحل 

 ثز رٍي ايغتگبُ ًمؾِ ثزداري دٍرثييعزيمِ اعتمزار عِ پبيِ  -1

ٲٹضز ٶٓط، ثٻ َٹض ٢بئٱ ٢طاض زټيس، ديچ ټبي سٗجيٻ قسٺ ضٸي آٴ ضا  ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضيؾٻ دبيٻ ضا ثط ضٸي اثشسا 
ديچ ټب ضا ٲي ثٷسيٱ. ي٥ دبيٻ ضا  ٸ ٲؼسزاً ٺثبظ ٦طزٺ. اٶساظٺ دبيٻ ضا حسٸزا ٲشٷبؾت ثب ٢س ٶ٣كٻ ثطزاض سٷٓيٱ ٦طز

ؾٻ دبيٻ ٲٹضز ٶٓط زض ٲط٦ع  ايؿش٫بټي زضٸٴ ظٲيٵ ٲح٧ٱ ٦طزٺ ٸ زٸ دبيٻ زي٫ط ضا َٹضي حط٦ز ٲي زټيٱ سب ٶ٣ُٻ
 ٢طاض ٪يطز. سٹػٻ ثٻ ٶ٧بر ظيط زض ټٷ٫بٰ اؾش٣طا ؾٻ دبيٻ يطٸضي اؾز:

 اظ ٸ ا٣ٞي ثبقس.اٮٝ: نٟحٻ ٲح٭ ٢طاض ٪يطي زٸضثيٵ ثط ضٸي ؾٻ دبيٻ ٲي ثبيؿز ٦بٲال سط

ة: اضسٟبٔ ؾٻ دبيٻ ٲي ثبيؿز ٲشٷبؾت ثب ٢س ٶ٣كٻ ثطزاض ثبقس سب ٲؼجٹض ٶجبقس زض ټٷ٫بٰ ٦بض ثب زٸضثيٵ ذٱ قٹز ظيطا زض 
 ٚيط ايٵ نٹضر ثبٖض ذؿش٫ي  ادطاسٹض زٸضثيٵ ٲي قٹز.

يب زض اطط ثبز ٸ ... زٸضثيٵ  ػب ٶكٹز ٸٻ ع: دبيٻ ټب ٲي ثبيؿز ٦بٲال زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ثبقس، سب زض ټٷ٫بٰ ٶ٣كٻ ثطزاضي ػبث
 ثٻ ظٲيٵ ٶيٟشس.

 ز: ٶ٣ُٻ ٲٹضز ٶٓط ثبيس ز٢ي٣ب زض ٲط٦ع ؾٻ دبيٻ ٢طاض ٪يطز.
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 بیي ّای تزا س یابیدٍر 
 اعتمزار دٍرثيي 

ػٽز ٦بض ثب زٸضثيٵ ٲي ثبيؿز اثشسا آٶطا ثط ضٸي ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي )ثٷچ ٲبض٤( ٲؿش٣ط ٶٳٹز. اٸٮيٵ ٲطحٯٻ ٦بض 
ٲؿشٟط ٦طزٴ ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي اؾز. سٳبٲي زٸضثيٵ ټبي ٶ٣كٻ ثطزاضي ػٽز اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٶ٣كٻ ثطزاضي 

 ؾٻ دبيٻ ٶهت قٹٶس. زض ازاٲٻ ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي ٸ ٶحٹٺ ٶهت آٴ سكطيح ٲي ٪طزز.ٲي ثبيؿز ثط ضٸي 
 

 عِ پبيِ دٍرثيي:
زٸضثيٵ ټبي ٶ٣كٻ ثطزاضي ػٽز اؾش٣طاض ثط ضٸي ؾٻ دبيٻ ٢طاض ٲي ٪يطٶس. ٢ؿٳز ټبي ٲرشٯٝ ؾٻ دبيٻ زض ق٧٭ ظيط 

 ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.

 
ايٵ نٟحٻ ٶ٫ٽساضٶسٺ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي اؾز ٸ زٸضثيٵ ثٻ ٸؾيٯٻ ديچي ٦ٻ زض ظيط آٴ  نٟحٻ اؾش٣طاض زٸضثيٵ 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 سه پایه دوربین مستقر شده بر روي ایستگاه نقشه برداری
 

2. استقرار دوربین  بر روي سه پایه
مراحل استقرار دوربين بر روي سه پايه به شرح ذيل است:

الف( دوربين را روي سه پايه قرار داده و با پيچ، سه پايه را به دوربين مي بندند.
ب( با استفاده از سه پيچ تنظيم حباب تراز كروي را به وسط هدايت مي كنند. 

مراحل استقرار دوربین:
1. طریقه استقرار سه پایه دوربین بر روي ایستگاه نقشه برداری

ابتدا سه پايه را بر روي ايستگاه نقشه برداری مورد نظر، به طور قائم قرار دهيد، پيچ هاي تعبيه شده روي آن را باز 
كرده، اندازه پايه را حدوداً متناسب با قد نقشه بردار تنظيم كرده و مجدداً پيچ ها را مي بنديم. يك پايه را درون 
زمين محكم كرده و دو پايه ديگر را طوري حركت مي دهيم تا نقطه ايستگاهي مورد نظر در مركز سه پايه قرار 

گيرد. توجه به نكات زير در هنگام استقرا سه پايه ضروري است:
الف: صفحه محل قرار گيري دوربين بر روي سه پايه مي بايست كاماًل تراز و افقي باشد.

ب: ارتفاع سه پايه مي بايست متناسب با قد نقشه بردار باشد تا مجبور نباشد در هنگام كار با دوربين خم شود زيرا 
در غير اين صورت باعث خستگي اپراتور دوربين مي شود.

ج: پايه ها مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، تا در هنگام نقشه برداری جابه جا نشود و يا در اثر باد و ... دوربين 
به زمين نيفتد.

د: نقطه مورد نظر بايد دقيقاً در مركز سه پايه قرار گيرد.
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شده
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طرز كار با دوربین ترازیابي :
1. قرائت ارتفاع: ابزار هاي مورد نياز جهت اندازه گيري ارتفاع نقاط، مير و دوربين ترازياب )نيوو( هستند. مراحل 

اجرا بدين شرح است:
الف: سه پايه و دوربين بر روي ايستگاه نقشه برداری كه داراي ديد كافي به محدوده مورد نظر است، قرار مي گيرد.

ب: ارتفاع دوربين تا سطح زمين با استفاده از متر اندازه گيري مي شود.
 

اندازه گیري ارتفاع دوربین تا سطح زمین

ج: مير بر روي نقاطي كه بايد ارتفاع آنها قرائت شود، به نوبت قرار مي گيرد.
د: به كمك آليداد روي دوربين به سمت مير قراول روي مي شود.

ه: نقشه بردار با مشاهده مير از داخل چشمي دوربين و براساس وضعيت قرار گيري تار رتيكول وسط آن مقدار 
ارتفاع را از روي مير قرائت مي كند.
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 ة( حب٬ ٦بٞي اؾز ثب ديچبٶسٴ ديچ ؾٹٰ حجبة ضا ثٻ ٲط٦ع سطاظ ټسايز ٶٳٹز.

 
 سطاظ ٦طٸي ٸ ٶحٹٺ حط٦ز حجبة زاذ٭ آٴ

 
 َطظ ٦بض ثب زٸضثيٵ سطاظيبثي :

)ٶيٹٸ( ٢طائز اضسٟبٔ: اثعاض ټبي ٲٹضز ٶيبظ ػٽز اٶساظٺ ٪يطي اضسٟبٔ ٶ٣بٌ اظ ٲيط ٸ زٸضثيٵ سطاظيبة  -1
 ټؿشٷس. ٲطاح٭ اػطا ثسيٵ قطح اؾز:

اٮٝ: ؾٻ دبيٻ ٸ زٸضثيٵ ثط ضٸي ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي ٦ٻ زاضاي زيس ٦بٞي ثٻ ٲحسٸزٺ ٲٹضز ٶٓط 
 اؾز، ٢طاض ٲي ٪يطز.

 ة: اضسٟبٔ زٸضثيٵ سب ؾُح ظٲيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز.

 
 اٶساظٺ ٪يطي اضسٟبٔ زٸضثيٵ سب ؾُح ظٲيٵ

 ٲيط ثط ضٸي ٶ٣بَي ٦ٻ ثبيس اضسٟبٔ آٶٽب ٢طائز قٹز، ثٻ ٶٹثز ٢طاض ٲي ٪يطز.ع: 
 ز: ثٻ ٦ٳ٥ آٮيساز ضٸي زٸضثيٵ ثٻ ؾٳز ٲيط ٢طاٸ٬ ضٸي ٲي قٹز.

ٺ: ٶ٣كٻ ثطزاض ثب ٲكبټسٺ ٲيط اظ زاذ٭ چكٳي زٸضثيٵ ٸ ثطاؾب ؼ ٸيٗيز ٢طاض ٪يطي سبض ضسي٧ٹ٬ 
 ٷس.ٸؾٍ آٴ ٲ٣ساض اضسٟبٔ ضا اظ ضٸي ٲيط ٢طائز ٲي ٦

 ة اٮٝ
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 نماي درون چشمي دوربین ترازیابي و تارهاي رتیكول آن

و: ارتفاع دوربين از ارتفاع اندازه گيري شده بر روي مير در هر نقطه كسر مي گردد در نتيجه ميزان ارتفاع نقاط 
مختلف بر روي سطح زمين حاصل مي شود.

ز: جهت مشخص شدن ارتفاع واقعي نقاط نياز است تا ارتفاع نقاط به دست آمده از اين اندازه گيري ها با ارتفاع 
ايستگاه مبناي نقشه برداری كه دوربين بر روي آن قرار گرفته جمع جبري شود تا ارتفاع واقعي نقاط مشخص 

گردد.

)BM ،ارتفاع دوربين از ايستگاه نقشه برداری )بنچ مارك :H
HG: ارتفاع نقطه بنچ مارك از سطح ژئوئيد

Fs و Bs: ارتفاع قرائت شده نقاط توسط دوربين بر روي مير
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 ٶٳبي زضٸٴ چكٳي زٸضثيٵ سطاظيبثي ٸ سبضټبي ضسي٧ٹ٬ آٴ

ٸ: اضسٟبٔ زٸضثيٵ اظ اضسٟبٔ اٶساظٺ ٪يطي قسٺ ثط ضٸي ٲيط زض ټط ٶ٣ُٻ ٦ؿط ٲي ٪طزز زض ٶشيؼٻ ٲيعاٴ 
 اضسٟبٔ ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ ثط ضٸي ؾُح ظٲيٵ حبن٭ ٲي قٹز.

ػٽز ٲكرم قسٴ اضسٟبٔ ٸا٢ٗي ٶ٣بٌ ٶيبظ اؾز سب اضسٟبٔ ٶ٣بٌ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ ايٵ اٶساظٺ ظ: 
٪يطي ټب ثب اضسٟبٔ ايؿش٫بٺ ٲجٷبي ٶ٣كٻ ثطزاضي ٦ٻ زٸضثيٵ ثط ضٸي آٴ ٢طاض ٪طٞشٻ ػٳٕ ػجطي قٹز 

 سب اضسٟبٔ ٸا٢ٗي ٶ٣بٌ ٲكرم ٪طزز.

 
 H ،ثٷچ ٲبض٤( اضسٟبٔ زٸضثيٵ اظ ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي :BM) 

 HGاضسٟبٔ ٶ٣ُٻ ثٷچ ٲبض٤ اظ ؾُح غئٹئيس : 

ٶٳبي زاذ٭ 
 چكٳي زٸضثيٵ

 سبض ضسي٧ٹ٬ ٸؾٍ

 قبذم يب ٲيط

BM 

H 

 عغح صئَئيذ

HG 
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 ٶٳبي زضٸٴ چكٳي زٸضثيٵ سطاظيبثي ٸ سبضټبي ضسي٧ٹ٬ آٴ

ٸ: اضسٟبٔ زٸضثيٵ اظ اضسٟبٔ اٶساظٺ ٪يطي قسٺ ثط ضٸي ٲيط زض ټط ٶ٣ُٻ ٦ؿط ٲي ٪طزز زض ٶشيؼٻ ٲيعاٴ 
 اضسٟبٔ ٶ٣بٌ ٲرشٯٝ ثط ضٸي ؾُح ظٲيٵ حبن٭ ٲي قٹز.

ػٽز ٲكرم قسٴ اضسٟبٔ ٸا٢ٗي ٶ٣بٌ ٶيبظ اؾز سب اضسٟبٔ ٶ٣بٌ ثٻ زؾز آٲسٺ اظ ايٵ اٶساظٺ ظ: 
٪يطي ټب ثب اضسٟبٔ ايؿش٫بٺ ٲجٷبي ٶ٣كٻ ثطزاضي ٦ٻ زٸضثيٵ ثط ضٸي آٴ ٢طاض ٪طٞشٻ ػٳٕ ػجطي قٹز 

 سب اضسٟبٔ ٸا٢ٗي ٶ٣بٌ ٲكرم ٪طزز.

 
 H ،ثٷچ ٲبض٤( اضسٟبٔ زٸضثيٵ اظ ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي :BM) 

 HGاضسٟبٔ ٶ٣ُٻ ثٷچ ٲبض٤ اظ ؾُح غئٹئيس : 

ٶٳبي زاذ٭ 
 چكٳي زٸضثيٵ

 سبض ضسي٧ٹ٬ ٸؾٍ

 قبذم يب ٲيط

BM 

H 

 عغح صئَئيذ

HG 
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در صورتي كه HG برابر با 1/5 باشد و ارتفاع دوربين )H(، 1 متر باشد و مقدار ارتفاع خوانده شده بر روي مير 
قرار گرفته در نقطه B، 70 سانتي متر باشد، ارتفاع نقطه B  از سطح ژئوئيد بدين شكل محاسبه مي شود:

H - Fs = 1 - 0/7 = 0/3 mاز سطح زمين B ارتفاع نقطه
HG + 0/3  = 1/5 + 0/3 = 1/8   mاز سطح ژئوئيد B ارتفاع نقطه

سؤال: در صورتي كه ارتفاع قرائت شده Bs، 1/8 متر باشد ارتفاع نقطه A از سطح زمين و سطح ژئوئيد را 
محاسبه نماييد.

در نهايت پس از برداشت نقاط ارتفاع با پراكندگي مناسب در محدوده مورد نظر مي توان نقشه توپوگرافي محدوده 
را ترسيم نمود. براي اين كار نقاط هم ارتفاع را بر روي نقشه به همديگر وصل نموده و خطوط تراز را ترسيم 

مي كنيم.
 

فیلم: نحوه كار با میر و دوربین ترازیابي

مثال

نقاط ارتفاعي روي زمین، خطوط تراز و نقشه توپوگرافي حاصل از آن
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شكل واقعي خطوط توپوگرافي زير را رسم كنيد:بارش فکری
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 ثبضـ ٧ٞطي: ق٧٭ ٸا٢ٗي ذُٹٌ سٹدٹ٪طاٞي ظيط ضا ضؾٱ ٦ٷيس:

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 211 311 411 
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كار عملی: تعیین اختالف ارتفاع و سطح مبنا

كار عملی1: استقرار سه پايه دوربين بر روي يك نقطه مشخص و نصب دوربين بر روي آن
شرح فعالیت: 

1. سه پايه بايد بر روي نقطه مورد نظر مستقر شود.
2. پايه ها كاماًل در زمين محكم باشد.

3. دوربين با استفاده از پيچ پايه بر روي سه پايه محكم شود.
با استفاده از پيچ هاي تراز دوربين، و به كمك تراز كروي دوربين را تراز نماييد.

نقاط  فواصل  با  منظم  برداشت  شبكۀ  يك  روي  بر  را  برداشت  عمليات  سه نفره  گروه هاي  در  كار عملی2: 
محوطه  در  مناسب  پراكندگي  با  نقطه  براي 30  متر، حداقل   5 برداشت  فواصل خطوط  و  متر   5 برداشت 

هنرستان خود و به كمك دوربين ترازيابي و مير انجام دهيد.   

   

    
    

  

  
   

 
شبكه برداشت 5×5 متر

شرح فعالیت:
1. نقاط رئوس شبكه با گچ عالمت گذاري گردد.

2. مير مي بايست دقيقاً بر روي نقطه مشخص شده و به صورت عمودي قرار گيرد.
3. عمليات برداشت مي بايست طبق يك شبكه برداشت منظم و با تعداد نقاط برداشت كافي انجام شود تا 

اختالف ارتفاع هاي موجود بر روي زمين به خوبي نشان داده شود.
4. مقدار ارتفاع قرائت شده مي بايست از ارتفاع دوربين كسر گردد.

سؤال: فرض كنيد نقطه BM داراي ارتفاع 1560 متر از سطح ژئودزي است؛ ارتفاع هر يك از نقاط را نسبت 
به سطح ژئودزي محاسبه نماييد.

مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير، دوربين ترازيابي، نوشت افزار، ماشين حساب، گچ.

فعالیت 
کارگاهی
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 فعاليت كارگاَی:
 عغح هجٌب ي اختالف ارتفبع ٍيي: تؼيػول وبر
 اؾش٣طاض ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ ثط ضٸي ي٥ ٶ٣ُٻ ٲكرم ٸ ٶهت زٸضثيٵ ثط ضٸي آٴ :1ػولي وبر

 ؽزح فؼبليت: 
 ؾٻ دبيٻ ثبيس ثط ضٸي ٶ٣ُٻ ٲٹضز ٶٓط ٲؿش٣ط قٹز. -1

 دبيٻ ټب ٦بٲال زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ثبقس. -2

 ٲح٧ٱ قٹز.زٸضثيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ديچ دبيٻ ثط ضٸي ؾٻ دبيٻ  -3

 ثب اؾشٟبزٺ اظ ديچ ټبي سطاظ زٸضثيٵ، ٸ ثٻ ٦ٳ٥ سطاظ ٦طٸي زٸضثيٵ ضا سطاظ ٶٳبييس.

ٲشط ٸ  5زض ٪طٸٺ ټبي ؾٻ ٶٟطٺ ٖٳٯيبر ثطزاقز ضا ثطضٸي ي٥ قج٧ٻ ثطزاقز ٲٷٓٱ ثب ٞٹان٭ ٶ٣بٌ ثطزاقز  :2ػولي وبر
ٲحٹَٻ ټٷطؾشبٴ ذٹز ٸ ثٻ ٦ٳ٥ زٸضثيٵ ٶ٣ُٻ ثب دطا٦ٷس٪ي ٲٷبؾت زض  30ٲشط، حسا٢٭ ثطاي  5ٞٹان٭ ذُٹٌ ثطزاقز 

    سطاظيبثي ٸ ٲيط اٶؼبٰ زټيس.
 

     

     

     

     

     
 ٲشط 5×5قج٧ٻ ثطزاقز 

 ؽزح فؼبليت:
 ٶ٣بٌ ضئٹؼ قج٧ٻ ثب ٪چ ٖالٲز ٪صاضي ٪طزز. -1

 ٪يطز.ٲيط ٲي ثبيؿز ز٢ي٣ب ثط ضٸي ٶ٣ُٻ ٲكرم قسٺ ٸ ثٻ نٹضر ٖٳٹزي ٢طاض  -2

ٖٳٯيبر ثطزاقز ٲي ثبيؿز َج١ ي٥ قج٧ٻ ثطزاقز ٲٷٓٱ ٸ ثب سٗساز ٶ٣بٌ ثطزاقز ٦بٞي اٶؼبٰ قٹز سب اذشالٜ اضسٟبٔ  -3
 ټبي ٲٹػٹز ثط ضٸي ظٲيٵ ثٻ ذٹثي ٶكبٴ زازٺ قٹز.

 ٲ٣ساض اضسٟبٔ ٢طائز قسٺ ٲي ثبيؿز اظ اضسٟبٔ زٸضثيٵ ٦ؿط ٪طزز. -4

 ح غئٹزظي اؾز.ٲشط اظ ؾُ 1560زاضاي اضسٟبٔ  BMٞطو ٦ٷيس ٶ٣ُٻ  -5

 اضسٟبٔ ټط ي٥ اظ ٶ٣بٌ ضا ٶؿجز ثٻ ؾُح غئٹزظي ٲحبؾجٻ ٶٳبييس. -6

 
 ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ، ٲيط، زٸضثيٵ سطاظيبثي، ٶٹقز اٞعاض، ٲبقيٵ حؿبة، ٪چ ٹاز ٸ اثعاض:ٲ

ټٷ٫بٰ دبيٻ ٲي ثبيؿز ٦بٲال زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ثبقس، زٸضثيٵ ثٻ ټيچ ٸػٻ ذبضع اظ ػٗجٻ ٶجبيس ػبثٻ ػب قٹز، زض ٶ٧بر ايٳٷي: 
 ٶهت زٸضثيٵ ضٸي ؾٻ دبيٻ ز٢ز قٹز. زٸضثيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ديچ ؾٻ دبيٻ ٦بٲال ضٸي آٴ ٲح٧ٱ قٹز.

 

ٲشط 5  

ٲشط 5  
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نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابه جا 
شود، در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم 

شود.
اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداری، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 

تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.

ارزشیابي مرحله اي:  تراز یابي
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: دوربين ترازيابي، 

سه پايه، ژالن و مير
مواد مصرفي: ميخ- رنگ

زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

استقرار سه پايه روي زمين، نصب دوربين بر روي 
سه پايه و تراز كردن آن، نحوه كار با مير و ژالن

3

استقرار سه پايه روي زمين، نصب دوربين بر روي قابل قبول
سه پايه و تراز كردن آن

2

استقرار سه پايه دوربين روي زمين و نصب ناقص
دوربين بر روي آن

1
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طرز كار با دوربین هاي زاویه سنجي
دوربين هاي  اما  دارند  را  نقاط  فواصل  و  افق  در سطح  زوايا  و  ارتفاع  اندازه گيري  قابليت  ترازيابي  دوربين هاي 

دهند. انجام  نيز  را  شيب  اندازه گيري  و  قائم  زاويۀ  تغييرات  قادرند  قابليت ها،  اين  بر  عالوه  زاويه سنجي 
تعيين  براي  اندازه گيري ها  اين  انجام مي شود  به طور مستمر  نقشه برداری  قائم در  و  افقي  زواياي  اندازه گيري 
موقعيت نقاط مورد استفاده قرار مي گيرد. با اندازه گيري زواياي افقي )زواياي سمتي( امتداد ها را در صفحۀ افق 

و با اندازه گيري زواياي قائم )زواياي ارتفاعي( امتداد ها را در صفحۀ قائم مشخص مي كنند.
دوربین هاي زاویه سنجي )تئودولیت(:

دوربين هاي زاويه سنجي دوربين هايي هستند كه براي اندازه گيري زاويه )افقي و قائم( روي زمين به كار مي روند.



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 1 / عملیات نقشه برداری

21

 

26 
 

 اػعاي ٲرشٯٝ زٸضثيٵ سئٹزٸٮيز
 قطح  ٶبٰ اػعا ضزيٝ

 .ٲي قٹز اٶؼبٰ اػؿبٰ ٸ ز٢ي١ غاٮٹٴ ٲكبټسٺ ػٽز الظٰ ثعض٨ ٶٳبيي زٸضثيٵ ٖسؾي ايٵ ٦ٳ٥ ثٻ ٮٷع قيئي 1
2 

 ٖسؾي چكٳي
 سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ ٸيٹح ٖسؾي چكٳي

 ػسا٦ٷٷسٺ ٮٷع چكٳي 3
  دٹقف سبض ضسي٧ٹ٬ 4

ديچ سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ ٸيٹح سبض ټبي  5
 ضسي٧ٹ٬ سٯؿ٧ٹح

ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ ديچ سٷٓيٱ ٸيٹح الظٰ سبضټبي ضسي٧ٹ٬ سٯؿ٧ٹح ػٽز ٲكبټسٺ اػؿبٰ زض ٞٹان٭ 
 ٲرشٯٝ اٶؼبٰ ٲي قٹز.

ٲ٫ؿ٥ ټبي ٢طاٸ٬ ضٸي ضٸي  6
 سٯؿ٧ٹح

 ػٽز ٢طاٸ٬ ضٸي اٸٮيٻ ٸ ديسا ٦طزٴ ضاحز سط آٴ ټب زض سٯؿ٧ٹح زٸضثيٵ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز.
7 
 ػٽز سطاظ ٦طزٴ زٸضثيٵ ٸ سٯؿ٧ٹح ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. سطاظ ٮٹثيبيي سٯؿ٧ٹح 8
 سطاظ ٮٹثيبيي زٸضثيٵ 9
ٮٹثيبييديچ  سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ سطاظ  10   
 ػٽز سطاظ ٦طزٴ زٸضثيٵ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. سطاظ ٮٹثيبيي ؾٳز ٲ٣بث٭ 11
  ديچ  سٷٓيٱ ٦ٷٷسٺ سطاظ ٮٹثيبيي 12
 ػٽز سطاظ ٦طزٴ زٸضثيٵ ثط ضٸي دبيٻ ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. سطاظ ٦طٸي 13
 ثب اؾشٟبزٺ اظ ايٵ ز٦ٳٻ اظ چطذف زٸضثيٵ ػٯٹ٪يطي ٲي قٹز. ز٦ٳٻ ٢ٟ٭ ٦ٷٷسٺ سٯؿ٧ٹح 14
سٷٓيٱ ظاٸيٻ ٢بئٱ سٯؿ٧ٹح ديچ 15  ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ ديچ ظاٸيٻ ٢بئٱ سٯؿ٧ٹح زٸضثيٵ سٷٓيٱ ٲي قٹز. 
ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ اثعاض ٲي سٹاٴ ثٻ نٹضر ؾطيٕ زٸضثيٵ ضا زض ظٸايبي ا٣ٞي حط٦ز زاز سب ثٻ نٹضر  ٢ٟ٭ ٦ٵ چطذف ؾطيٕ ا٣ٞي 16

 ٢ٟ٭ ٦ٵ ظاٸيٻ ؾطيٕ ا٣ٞي 17 حسٸزي ثط ضٸي ػؿٱ ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٪يطز. 
ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ اثعاض ٲي سٹاٴ ثٻ نٹضر آټؿشٻ زٸضثيٵ ضا زض ظٸايبي ا٣ٞي حط٦ز زاز سب ثٻ نٹضر  ٢ٟ٭ ٦ٵ چطذف ٦ُٷس ا٣ٞي 18

 ٢ٟ٭ ٦ٵ ظاٸيٻ ٦ُٷس ا٣ٞي 19 ز٢ي١ ثط ضٸي ػؿٱ ٲٹضز ٶٓط ٢طاض ٪يطز. 

 ٶٳبيك٫ط چطذف ا٣ٞي 20
زضػٻ ثٻ ؾٳز چخ يب  180ب ٖسز اظ ايٵ اػعا زض زٸضثيٵ ٸ ػٹز زاضز ٸ ٲي سٹاٴ زٸضثيٵ ضا س 2

 ضاؾز چطذبٶس.

 دٷؼطٺ ضٸقٷبيي ثطاي ٢طائز زض قت 21
ٖسز اظ ايٵ اػعا زض زٸضثيٵ ٸػٹز زاضز ٦ٻ زض ټٷ٫بٰ ٦بض زض قت يب ٲ٧بٴ ټبي سبضي٥ اظ ايٵ  2

 ٢ؿٳز اؾشٟبزٺ ٲي قٹز.
 ٲ٣يبؼ ٲرشٯٝ ٲكبټسٺ ٶٳٹز.ثب چطذف ايٵ اثعاض ثٻ چخ ٸ ضاؾز ٲي سٹاٴ سهبٸيط ضا ثب  ٶٳبيك٫ط چطذف ٢بئٱ 22
  نٟحٻ چطذف ا٣ٞي 23
 ػٽز سطاظ ثٹزٴ زٸضثيٵ ثط ضٸي ٶ٣ُٻ ايؿش٫بٺ ٶ٣كٻ ثطزاضي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز. قب٢ٹ٬ ٶٹضي 24
 نٟحٻ اي اؾز ٦ٻ زٸضثيٵ ثط ضٸي آٴ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ زض ظيط آٴ ديچ ټبي سطاظ  زٸضثيٵ ٢طاض زاضٶس. نٟحٻ سطاظ 25

 ديچ ټبي سطاظ زٸضثيٵ 26
ٖسز اظ ايٵ ديچ ټب ٲي ثبقس ٦ٻ ػٽز سطاظ ٦طزٴ زٸضثيٵ ثط ضٸي ؾٻ دبيٻ اؾشٟبزٺ  3زٸضثيٵ زاضاي 

 ٲي قٹز.
 ثٻ ٦ٳ٥ ايٵ نٟحٻ زٸضثيٵ ثط ضٸي ؾٻ دبيٻ ٢طاض ٲي ٪يطز. نٟحٻ دبيٻ زٸضثيٵ 27
  ٦كٹيي ٶهت ٦ٳذبؼ 28

 

 

تنظيم،

با چرخش اين صفحه دوربين در سطح افق به سمت راست و چپ می چرخد

روی اين كشويی كمپاس نصب می شود
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طرز كار با دوربین تئودولیت
را  مختلف  نقاط  بين  فاصله  و  ارتفاع  اختالف  قائم،  و  افقي  زاويه  مي توان  تئودوليت  دوربين هاي  از  استفاده  با 

نمود. اندازه گيري 
با دوربين  بر روي آن، جهت كار  تراز دوربين  و  نقشه برداری و نصب  ايستگاه  بر روي  استقرار سه پايه  از  پس 

انجام شود: ترتيب  به  زير  مراحل  تا  است  نقشه برداری الزم  عمليات  انجام  و  تئودوليت 

الف( زاویه سنجي
با نام لمب افقي و قائم استفاده  از نقاله هايي  اندازه گيري زواياي قائم و افقي در دوربين هاي تئودوليت  جهت 

مي شود.

اندازه گیري زاویه افقي

جهت اندازه گيري زاويه بين نقاط 
B و C ابتدا توسط دوربين كه در 
 B نقطه  به  گرفته  قرار   A نقطه 
از  را  زاويه  مقدار  مي رويم.  قراول 
روي لمب افقي مي خوانيم. سپس 
و  مي رويم  قراول   C نقطۀ  به 
مجدداً مقدار زاويه را از روي لمب 
دو  نهايت  در  و  مي خواهيم  افقي 
زاويه را از هم كم مي كنيم و زاويۀ 
بين دو نقطه )α( به دست مي آيد.

  

توجه1: مقدار زواياي لمب افقي در جهت عقربه هاي ساعت افزايش و در خالف آن كاهش مي يابند.
توجه2: اين عمليات مي تواند توسط دوربين تراز ياب )نيوو( هم انجام شود.



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 1 / عملیات نقشه برداری

23

 

28 
 

 اًذاسُ گيزي ساٍيِ لبئن

ٲ٣ساض ظاٸيٻ ٢بئٱ ثب 
حط٦ز سٯؿ٧ٹح ضٸي 

ثٻ زٸضثيٵ سئٹزٸٮيز 
ؾٳز ثبال ٸ دبييٵ 
)حط٦ز زض نٟحٻ 
٢بئٱ(  اٶساظٺ ٪يطي 

 ٲي قٹز.

 
 ٲ٣ساض ظٸايب ٮٳت ٢بئٱ زض ػٽز ٣ٖطثٻ ټبي ؾبٖز اٞعايف ٸ زض ذالٜ آٴ ٦بټف ٲي يبثٷس. :1تَجِ

 ايٵ ٖٳٯيبر سٷٽب ٲي سٹاٶس سٹؾٍ زٸضثيٵ سئٹزٸٮيز اٶؼبٰ قٹز. :2تَجِ                        
 لوت لبئن دٍرثيي تئَدٍليت:

قبذم ٶعزي٥ ثٻ ټط ي٥ اظ اٖساز ثعض٨ ثبقس 
انٯي ٢طائز ٲي  ټٳبٴ ٖسز ثٻ ٖٷٹاٴ ظاٸيٻ

قٹز ٸ ٲ٣بزيط اٖكبض آٴ اظ ضٸي زضػٻ ثٷسي 
٦ٹچ٥ سط )ٸضٶيٻ( اٶساظٺ ٪يطي ٲي قٹز. ثسيٵ 
سطسيت ٲ٣ساض ظاٸيٻ ٢بئٱ ٶكبٴ زازٺ قسٺ زض 
سهٹيط ٲ٣بث٭ ٶٹز ٸ قف زضػٻ ٸ قف ز٢ي٣ٻ ٸ 

 ٶيٱ طبٶيٻ ٲي ثبقس.

 

 لوت افمي دٍرثيي تئَدٍليت:
ٮٳت ا٣ٞي ٲ٣ساض ظاٸيٻ ا٣ٞي ٶكبٴ زازٺ قسٺ زض 

طبٶيٻ ٲي  4ز٢ي٣ٻ ٸ  56زضػٻ ٸ  235ٲ٣بث٭ 
 ثبقس.

 

 

 

در ففحِ لبئندٍرثيي جْت افشايؼ ساٍيِ   

در ففحِ لبئندٍرثيي ساٍيِ  وبّؼجْت   

 همذار ساٍيِ لبئن 

 هحَر لبئن )ساٍيِ ففز(

 تئَدٍليت

B.M 
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ب( فاصله سنجي:
1.  قراول روي: براي آن كه با دوربين مستقر در يك ايستگاه نقشه برداری به سمت يك نقطه قراول رويم دوربين 
را به سمت نقطه مي چرخانيم و به كمك مگسك هاي قراول روي به سمت نقطه نشانه روي مي كنيم. در اين حالت 

نقطه مورد نظر از داخل دوربين نيز قابل رؤيت خواهد بود.
2. پيچ تنظيم تصوير: براي اينكه تصوير به طور واضح در داخل دوربين ديده شود از پيچ تنظيم كننده وضوح 

استفاده مي شود.  تصوير 
3. قفل كن چرخش ُكند افقي، به كمك اين ابزار كه در دو طرف دوربين قرار دارد دوربين دقيقاً بر روي نقطه 

مورد نظر قرار مي گيرد.
4. تارهاي رتيكول: به كمك پيچ تنظيم كننده وضوح تار هاي رتيكول تلسكوپ، تارها را واضح و روشن كرده و 

دقيقاً بر روي جسم مورد نظر قرار مي دهيم تا قرائت دقيق انجام گيرد.

تارهاي رتیكول داخل دوربین نقشه برداری
5. اندازه گيري فاصله:

جهت اندازه گيري فاصله مير را بر روي نقطه مورد نظر به طور قائم قرار مي دهيم، سپس با استفاده از دوربين 
به مير قراول روي مي كنيم و از تارهاي رتيكول دستگاه جهت اندازه گيري فاصله استفاده مي شود، به اين روش 

مي گويند. استاديمتري 
الف( تار رتيكول وسط بر روي عدد ارتفاع دوربين قرار مي گيرد.

ب( مقادير مربوط به تارهاي رتيكول باال و پايين بر روي مير را قرائت مي كنند.
ج( محاسبه طول افقي و مايل بدين شرح انجام مي شود:

L=100 × )فاصله مايلتار پايين - تار باال

D.H=L×Cos2αفاصله افقي

L= فاصله مايل
D.H= فاصله افقي
α =90- زاويه قائم دوربين

(
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در صورتي كه مقدار زاويه قائم دوربين30 درجه باشد. مقدار فاصله افقي و مايل را براي شكل زير محاسبه نماييد.

L ( / / ) m100 1 600 1 200 40= × − فاصله مايل=

1/600 m

1/200 m

LD.H L cos cot( )

D.H cot( ) m

2

2 2
40 90 30 34
2 2

α
= × α = ×

−
= × =

فاصله افقي

m 40= فاصله مايل
m 34= فاصله افقي

سؤال: در صورتي كه مقدار زاويه قائم دوربين 45 درجه باشد. مقدار فاصله افقي و مايل را براي شكل زير 
محاسبه نماييد.

L=100 × )فاصله مايلتار پايين - تار باال

1/800 m

1/200 m

D.H L cos
LD.H cot( )

= × α
α

= ×

2

2 2

فاصله افقي

L= فاصله مايل
D.H= فاصله افقي
α =90- زاويه قائم دوربين

مثال

بارش فکری

پژوهش 
کنید

1. Total Station

ترازيابي و تعيين ارتفاع نقاط مختلف در يك محدوده به كمك دوربين تئودوليت چگونه اجرا مي شود.

 فیلم: كار با دوربین تئودولیت )استقرار، اندازه گیري فاصله و زاویه(

از دوربين هاي نقشه برداری كه بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد دوربين هاي توتال استيشن1          امروزه يكي 
مي باشند. در گروه هاي سه نفره در مورد اين دوربين ها، قسمت هاي مختلف آنها و طرز كار آنها و فناوري هاي 

به كار رفته در آنها تحقيق نماييد و نتايج را در كالس ارائه نماييد.

(
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فعالیت 
کارگاهی

دوربین توتال استیشن

كار عملی: تعیین فاصله و زاویه سنجي نقاط بوسیله دوربین نقشه برداری:

كارعملي1: در گروه هاي سه نفره عمليات برداشت فواصل تمام گوشه هاي محوطه حياط هنرستان خود را به 
كمك دوربين تئودوليت و مير اندازه گيري نماييد.

شرح فعالیت:
1- سه پايه دوربين در ايستگاه نقشه برداری كه داراي ديد كافي به حداكثر نقاط داشته باشد مستقر شود.

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3-مير مي بايست به صورت عمودي در نقاط مورد نظر قرار گيرد.

4-مقدار ارتفاع تار وسط دوربين بر روي مير بايد دقيقاً با ارتفاع دوربين تا سطح زمين يكسان باشد.
5-مقادير تار باال، پايين و وسط قرائت و در جدول مربوطه يادداشت گردد.

مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالن، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب.
نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابجا شود، 
در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم شود.

اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداری، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 
تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.
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كار عملي2: در گروه هاي سه نفره عمليات برداشت زواياي بين دوربين با گوشه ها و عوارض موجود در محوطه 
حياط هنرستان خود را به كمك دوربين تئودوليت اندازه گيري نماييد.

شرح فعالیت: 
1- سه پايه دوربين در ايستگاه نقشه برداری كه داراي ديد كافي به حداكثر نقاط داشته باشد مستقر شود.

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3- مركز تارهاي رتيكول دوربين را دقيقاً روي نقطه اول كه ژالن بر روي آن قرار دارد، منطبق كرده  و زواياي 

آن را قرائت و يادداشت مي گردد.
و  قرائت  لمب ها  روي  از  را  جديد  زاويه  مي كنيم.  قراول روي  دوم  نقطه  به  و  چرخانده  را  دوربين  حال   -4

يادداشت مي كنيم.
چرخش دوربين را ادامه مي دهيم تا تمامي زواياي نقاط قرائت شود.

مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالون، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب
نكات ایمني: سه پايه مي بايست كامال در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابه 
جا شود، در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كامال روي آن 

محكم شود.
اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداری، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 

تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار

ارزشیابي مرحله اي:  برداشت
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان:  هنرستان
تجهيزات: انواع دوربين 

نقشه برداری
موادمصرفي:نوشت افزار

زمان: 60 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

قرائت مختصات نقاط - بدست آوردن فواصل نقاط- 
زاويه سنجي نقاط با دقت %90

3

قرائت مختصات نقاط - بدست آوردن فواصل نقاط- قابل قبول
زاويه سنجي نقاط با دقت %80

2

قرائت مختصات نقاط - بدست آوردن فواصل نقاط- ناقص
زاويه سنجي نقاط با دقت كمتر از %80

1
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ترسیم نقشه 
برداشت هاي انجام شده توسط دوربين هاي ترازيابي )نيوو( و زاويه سنجي )تئودوليت( با هدف ترسيم 2 نوع نقشه 

انجام مي شود: 
1- پالن: تصويري است افقي )ديد از باال( كه براساس اطالعات حاصل از عمليات برداشت زاويه و فاصله رسم 
مي شود، در پالن موقعيت قرار گيري محدوده و عوارض مختلف موجود در آن را با مقياسي مشخص نشان مي دهد.

 نمایي از پالن یك معدن روباز

بر روي پالن باال
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 تزسین ًقطِ 
ٶٹٔ ٶ٣كٻ اٶؼبٰ ٲي  2ثطزاقز ټبي اٶؼبٰ قسٺ سٹؾٍ زٸضثيٵ ټبي سطاظيبثي )ٶيٹٸ( ٸ ظاٸيٻ ؾٷؼي )سئٹزٸٮيز( ثب ټسٜ سطؾيٱ 

 قٹز: 
: سهٹيطي اؾز ا٣ٞي )زيس اظ ثبال( ٦ٻ ثطاؾبؼ اَالٖبر حبن٭ اظ ٖٳٯيبر ثطزاقز ظاٸيٻ ٸ ٞبنٯٻ ضؾٱ ٲي قٹز، پالى -1

 و ٲرشٯٝ ٲٹػٹز زض آٴ ضا ثب ٲ٣يبؾي ٲكرم ٶكبٴ ٲي زټس.زض دالٴ ٲٹ٢ٗيز ٢طاض ٪يطي ٲحسٸزٺ ٸ ٖٹاض

 

 ٶٳبيي اظ دالٴ ي٥ ٲٗسٴ ضٸثبظ

 ثط ضٸي دالٴ ثبال

 ٖالئٱ سٹييحبر
  ٲحسٸزٺ ٲٗسٴ

  ضاٺ ټبي زاذ٭ ٲٗسٴ ٸ ٲؿيط حط٦ز ٲبقيٵ ټب زض آٶٽب
  اثٷيٻ )اٶجبض، زٞشط، سٗٳيط٪بٺ ټب ٸ ...(

   ٸ زدٹي ٲٹاز ٲٗسٶي
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  دٯٻ ټبي ٲٗسٴ
 ٸ ؾبيط ٖٹاضو زاذ٭ ٲحسٸزٺ ٲٗسٴ ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.

 

ٶ٣كٻ اي اؾز ٦ٻ ثطاؾبؼ اَالٖبر حبن٭ اظ ٖٳٯيبر سطاظيبثي سطؾيٱ ٲي قٹز. ايٵ ٶ٣كٻ زاضاي  سٹدٹ٪طاٞي: -2
 ذُٹَي اؾز ثب ٶبٰ ٲٷحٷي سطاظ )ذُٹٌ سطاظ( ٦ٻ ټط ي٥ اضسٟبٔ طبثشي زاضٶس ٸ ثب ٲ٣يبؾي ٲكرم ضؾٱ ٲي قٹٶس.

    
 ٶٳٹٶٻ اي اظ ي٥ ٶ٣كٻ سٹدٹ٪طاٞي

 

 تَجِ:
ذُٹٌ دط ضٶ٩ سط ضؾٱ قسٺ زض ٶ٣كٻ سٹدٹ٪طاٞي ضا ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٸ ذُٹٌ ٦ٱ ضٶ٩ سط ضا ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٞطٖي   -1

 ٪ٹيٷس.

 ٲٷحٷي ټبي سطاظ انٯي ٸ ٞطٖي زاضاي ٞٹان٭ اضسٟبٖي طبثز اظ ي٧سي٫ط ټؿشٷس.  -2

٭ ثبال( ٸ ٲ٣ساض اضسٟبٔ ثط ضٸي ٲشط زض ق٧ 200ٲٷحٷي ټبي سطاظ انٯي ٞٹان٭ اضسٟبٖي ثعض٨ سط ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس )ٲظالً  -3
 آٶٽب طجز ٲي قٹز.

ٲشط زض ق٧٭ ثبال( ضا  40ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٞطٖي ٲبثيٵ زٸ ٲٷحٷي سطاظ انٯي ضؾٱ ٲي قٹٶس ٸ ٞٹان٭ اضسٟبٖي ٦ٳشط )ٲظالً  -4
 ٶكبٴ ٲي زټٷس.

 .ٲٷحٷي ټبي سطاظ ټيچ ٪بٺ ټٳسي٫ط ضا ٢ُٕ ٶٳي ٦ٷٷس ٸ ٲٗٳٹال ثٻ نٹضر زٸايط ثؿشٻ سطؾيٱ ٲي قٹٶس -5

 ثبرػ فىزي:
 چطا ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٶجبيؿشي ټٳسي٫ط ضا ٢ُٕ ٦ٷٷس ٸ ٲٗٳٹال ثٻ نٹضر زٸايط ثؿشٻ سطؾيٱ ٲي قٹٶس؟  -1
 ٶعزي٥ قسٴ ٲٷحٷي ټبي سطاظ ثٻ ټٳسي٫ط ٸ اٞعايف سطا٦ٱ آٶٽب چٻ چيعي ضا ٶكبٴ ٲي زټس؟ -2

 تزعين ًمؾِ:

: ػٽز سطؾيٱ دالٴ ثط ضٸي ٦بٚص ٲي سٹاٴ اظ اثعاضټبي ٶ٣كٻ ٦كي ٲبٶٷس ذٍ ٦ف، ٶ٣بٮٻ، ٪ٹٶيب ٸ ... اؾشٟبزٺ ٸ ٲٹ٢ٗيز پالى
ٸ ظٸايبي ٶ٣بٌ ثطزاقز قسٺ ضا ثب ٲ٣يبؼ ٲكرم ثطضٸي ٦بٚص ديبزٺ ٶٳٹز. اٲب اٲطٸظٺ زي٫ط ٦ٳشط اظ ضٸـ ټبي زؾشي ػٽز 

ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٶكبٴ 
ٲشط 9000زټٷسٺ اضسٟبٔ   

 ٶكبٴ زټٷسٺ ٞطٖيٲٷحٷي سطاظ 
ٲشط 40 ٖياضسٟب ٞٹان٭  

ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٶكبٴ 
ٲشط 8600زټٷسٺ اضسٟبٔ   
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بارش فکری

توجه

نقشه  اين  مي شود.  ترسيم  ترازيابي  عمليات  از  حاصل  اطالعات  براساس  كه  است  نقشه اي  2-توپوگرافي: 
داراي خطوطي است با نام منحني تراز )خطوط تراز( كه هر يك ارتفاع ثابتي دارند و با مقياسي مشخص رسم 

مي شوند.

    
نمونه اي از یك نقشه توپوگرافي

1- خطوط پر رنگ تر رسم شده در نقشه توپوگرافي را منحني تراز اصلي و خطوط كم رنگ تر را منحني هاي 
تراز فرعي گويند.

2- منحني هاي تراز اصلي و فرعي داراي فواصل ارتفاعي ثابت از يكديگر هستند. 
3- منحني هاي تراز اصلي فواصل ارتفاعي بزرگ تر را نشان مي دهند )مثاًل 200 متر در شكل باال( و مقدار 

ارتفاع بر روي آنها ثبت مي شود.
4- منحني هاي تراز فرعي مابين دو منحني تراز اصلي رسم مي شوند و فواصل ارتفاعي كمتر )مثاًل 40 متر 

در شكل باال( را نشان مي دهند.
5- منحني هاي تراز هيچ گاه همديگر را قطع نمي كنند و معموالً به صورت دواير بسته ترسيم مي شوند.

1- چرا منحني هاي تراز نبايستي همديگر را قطع كنند و معموالً به صورت دواير بسته ترسيم مي شوند؟ 
2- نزديك شدن منحني هاي تراز به همديگر و افزايش تراكم آنها چه چيزي را نشان مي دهد؟
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  دٯٻ ټبي ٲٗسٴ
 ٸ ؾبيط ٖٹاضو زاذ٭ ٲحسٸزٺ ٲٗسٴ ٶٳبيف زازٺ قسٺ اؾز.

 

ٶ٣كٻ اي اؾز ٦ٻ ثطاؾبؼ اَالٖبر حبن٭ اظ ٖٳٯيبر سطاظيبثي سطؾيٱ ٲي قٹز. ايٵ ٶ٣كٻ زاضاي  سٹدٹ٪طاٞي: -2
 ذُٹَي اؾز ثب ٶبٰ ٲٷحٷي سطاظ )ذُٹٌ سطاظ( ٦ٻ ټط ي٥ اضسٟبٔ طبثشي زاضٶس ٸ ثب ٲ٣يبؾي ٲكرم ضؾٱ ٲي قٹٶس.

    
 ٶٳٹٶٻ اي اظ ي٥ ٶ٣كٻ سٹدٹ٪طاٞي

 

 تَجِ:
ذُٹٌ دط ضٶ٩ سط ضؾٱ قسٺ زض ٶ٣كٻ سٹدٹ٪طاٞي ضا ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٸ ذُٹٌ ٦ٱ ضٶ٩ سط ضا ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٞطٖي   -1

 ٪ٹيٷس.

 ٲٷحٷي ټبي سطاظ انٯي ٸ ٞطٖي زاضاي ٞٹان٭ اضسٟبٖي طبثز اظ ي٧سي٫ط ټؿشٷس.  -2

٭ ثبال( ٸ ٲ٣ساض اضسٟبٔ ثط ضٸي ٲشط زض ق٧ 200ٲٷحٷي ټبي سطاظ انٯي ٞٹان٭ اضسٟبٖي ثعض٨ سط ضا ٶكبٴ ٲي زټٷس )ٲظالً  -3
 آٶٽب طجز ٲي قٹز.

ٲشط زض ق٧٭ ثبال( ضا  40ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٞطٖي ٲبثيٵ زٸ ٲٷحٷي سطاظ انٯي ضؾٱ ٲي قٹٶس ٸ ٞٹان٭ اضسٟبٖي ٦ٳشط )ٲظالً  -4
 ٶكبٴ ٲي زټٷس.

 .ٲٷحٷي ټبي سطاظ ټيچ ٪بٺ ټٳسي٫ط ضا ٢ُٕ ٶٳي ٦ٷٷس ٸ ٲٗٳٹال ثٻ نٹضر زٸايط ثؿشٻ سطؾيٱ ٲي قٹٶس -5

 ثبرػ فىزي:
 چطا ٲٷحٷي ټبي سطاظ ٶجبيؿشي ټٳسي٫ط ضا ٢ُٕ ٦ٷٷس ٸ ٲٗٳٹال ثٻ نٹضر زٸايط ثؿشٻ سطؾيٱ ٲي قٹٶس؟  -1
 ٶعزي٥ قسٴ ٲٷحٷي ټبي سطاظ ثٻ ټٳسي٫ط ٸ اٞعايف سطا٦ٱ آٶٽب چٻ چيعي ضا ٶكبٴ ٲي زټس؟ -2

 تزعين ًمؾِ:

: ػٽز سطؾيٱ دالٴ ثط ضٸي ٦بٚص ٲي سٹاٴ اظ اثعاضټبي ٶ٣كٻ ٦كي ٲبٶٷس ذٍ ٦ف، ٶ٣بٮٻ، ٪ٹٶيب ٸ ... اؾشٟبزٺ ٸ ٲٹ٢ٗيز پالى
ٸ ظٸايبي ٶ٣بٌ ثطزاقز قسٺ ضا ثب ٲ٣يبؼ ٲكرم ثطضٸي ٦بٚص ديبزٺ ٶٳٹز. اٲب اٲطٸظٺ زي٫ط ٦ٳشط اظ ضٸـ ټبي زؾشي ػٽز 

ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٶكبٴ 
ٲشط 9000زټٷسٺ اضسٟبٔ   

 ٶكبٴ زټٷسٺ ٞطٖيٲٷحٷي سطاظ 
ٲشط 40 ٖياضسٟب ٞٹان٭  

ٲٷحٷي سطاظ انٯي ٶكبٴ 
ٲشط 8600زټٷسٺ اضسٟبٔ   
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فیلم: نقشه هاي توپوگرافي و نحوۀ ترسیم آنها

ترسیم نقشه:
پالن: جهت ترسيم پالن بر روي كاغذ مي توان از ابزارهاي نقشه كشي مانند خط كش، نقاله، گونيا و ... استفاده 
و موقعيت و زواياي نقاط برداشت شده را با مقياس مشخص برروي كاغذ پياده نمود. اما امروزه ديگر كمتر از 
روش هاي دستي جهت ترسيم نقشه استفاده مي شود به طوري كه اطالعات را جهت ترسيم پالن به نرم افزارهايي 

از جمله اتوكد و GIS وارد مي كنند و نقشه ها را به صورت ديجيتال رسم مي كنند.

توپوگرافي: جهت ترسيم نقشه توپوگرافي نقاط ارتفاعي برداشت شده را بر طبق يك شبكه منظم به وسيله 
دوربين ترازيابي و بر اساس طول و عرض نقاط بر روي كاغذ عالمت گذاري كرده و مقدار ارتفاع آن را در كنار 
هر نقطه مي نويسند. سپس با توجه به اطالعات به دست آمده خطوط تراز را ترسيم مي كنند. امروزه نقشه هاي 

توپوگرافي را با استفاده از نرم افزارهايي مانند Surfer, AutoCAD و GIS رسم مي كنند.
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كار عملی: پیاده كردن عوارض زمین بر روي نقشه و ترسیم نقشه توپوگرافي

كارعملي1: در گروه هاي سه نفره داده هاي به دست آمده از عمليات برداشت زوايا و فواصل حياط مدرسه خود 
را كه در تمرين هاي قبلي انجام شد، با مقياس 1:20 و يا 1:10 بر روي كاغذ ترسيم نماييد.

شرح فعالیت: )در صورتي كه با نرم افزارهاي AutoCAD و يا GIS آشنايي داريد مي توانيد از آنها استفاده 
نماييد.(

1- از فرمت نقشه ارائه شده در شكل زير استفاده نماييد.
2- محل استقرار دوربين را در نقطه مطلوبي روي كاغذ مشخص كنيد.

3- با استفاده از خط كش و نقاله فواصل و زواياي قرائت شده با دوربين بر اساس مقياس بر روي كاغذ ترسيم 
نماييد.

4- يك راهنما براي نقشه خود ترسيم كنيد كه در آن عالئم عوارض مختلف نقشه معرفي شده باشد.
5- نقشه مي بايست داراي عنوان باشد.

6- نقشه بايد داراي مقياس عددي و خطي باشد. 
7- نقشه بايد داري جهت امتداد شمال باشد.

8- نقشه بايد داراي محور مختصات باشد.
9- نقشه بايد داراي شناسنامه اي باشد كه بر روي آن نام نقشه، برداشت كنندۀ نقشه، ترسيم كنندۀ نقشه، 

تاريخ تهيه و ... مشخص شده باشد.

فعالیت 
کارگاهی

 
مواد و ابزار: كاغذ و قلم، مداد، خط كش، نقاله و گونيا، ماشين حساب.
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كارعملي2: در گروه هاي سه نفره داده هاي بدست آمده از عمليات ترازيابي در حياط مدرسه خود را با مقياس 
1:20 و يا 1:10 بر روي كاغذ ترسيم نماييد.

آنها  از  ... آشنايي داريد مي توانيد  و   AutoCAD, Surfer افزارهاي  نرم  با  شرح فعالیت: )در صورتي كه 
استفاده نماييد.(

1- شبكه برداشت نقاط ارتفاعي را طبق مختصات و مقياس برداشت شده از حياط مدرسه بر روي كاغذ ترسيم نماييد.
2- در كنار هر نقطه از شبكه برداشت ارتفاع آن را يادداشت كنيد.

3- منحني تراز اصلي را با استفاده از درون يابي فواصل نقاط و ميزان ارتفاع بر روي نقشه ترسيم كنيد.
4- چهار منحني تراز فرعي را در بين هر يك از منحني هاي تراز اصلي ترسيم نماييد.

5- نقشه توپوگرافي نيز مانند نقشه قبلي بايد داراي مختصات، سمت شمال، عنوان و ... باشد.
مواد و ابزار: كاغذ و قلم، مداد، خط كش، نقاله و گونيا، ماشين حساب.

نكات ایمني: 
اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل در ترسيم نقشه

ارزشیابي مرحله اي: ترسیم نقشه
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: خط كش، گونيا و نقاله
مواد مصرفي: نوشت افزار - كاغذ 

نقشه
زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

پياده كردن فواصل، زوايا و شبكه برداشت ترازيابي 
بر روي كاغذ، ترسيم پالن و نقشه توپو گرافي با 

دقت %90

3

پياده كردن فواصل، زوايا و شبكه برداشت ترازيابي قابل قبول
بر روي كاغذ، ترسيم پالن و نقشه توپو گرافي با 

دقت %80

2

پياده كردن فواصل، زوايا و شبكه برداشت ترازيابي نادرست
بر روي كاغذ

1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: هنرستان
تجهيزات: خط كش، گونيا و نقاله
مواد مصرفي: نوشت افزار - كاغذ 

نقشه
زمان: 50 دقيقه

--3
دقت- صحت- مسئوليت پذيري - محاسبات فني قابل قبول

و رياضي
2

1عدم توجه به  موارد فوقناقص



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 1 / عملیات نقشه برداری

33

ارزشیابی شایستگی انطباق محدوده بر روي نقشه

شرح كار:
1- برداشت مختصات نقاط محدوده معدن بوسيله دوربين نقشه برداري در محدوده تا مساحت يك هكتار 

2- پياده سازي و ترسيم مختصات بدست آمده بر روي نقشه با مقياس 
استاندارد عملكرد: 

انجام عمليات انطباق محدوده بر روي نقشه يا استفاده از جغرافياي منطقه - محاسبات فني و رياضي و ترسيم نقشه طبق 
استاندارد با دقت %95                                                                                                                                                                

شاخص ها:
1- انتخاب دستگاه مبنا                 

2- تراز كردن دوربين نقشه برداري
3- قرائت طول- عرض- ارتفاع نقاط

4- پياده سازي نقاط قرائت شده روي نقشه
شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

فضاي كار: محدوده معدن
تجهیزات: نقشه زمين شناسي - لوازم نقشه كشي - ماشين حساب - دوربين نقشه برداري و متعلقات 

مواد مصرفي : نوشت افزار
زمان:120 دقيقه
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3

1تراز يابی1

2برداشت2

1ترسيم نقشه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت- صحت- مسئوليت پذيري - محاسبات فني و رياضي. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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فصل 2

پیاده سازی محدوده های معدنی

يكي از مهمترين مهارت ها كه در معادن داراي اهميت و كاربرد گسترده است، پياده سازي محدوده ها 
و پس از آن تعيين دقيق موقعيت قرار گيري نقاط حفاري، جبهه كارها، ترانشه ها و همچنين راه ها 
بااليي برخوردار است  از اهميت  اين كار  و ساير تأسيسات معدن مي باشد. دقت و سرعت عمل در 
و مي تواند باعث افزايش راندمان و بهره وري در معدن گردد. مهارت پياده سازي محدوده ها و نقاط 

مي تواند در رنج گسترده اي از مشاغل مانند راه سازي، شهر سازي و ... نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

پیاده سازی الگوی حفاری
یادگیری 1واحد 

يكي از مهارت هاي پايه جهت استخراج مواد معدني كه جزء اولين مراحل كاري بهره برداري از معادن مي باشد، 
پياده سازي الگوي حفاري است كه در اين مبحث به بررسي آن پرداخته مي شود و شامل نحوه استفاده از دوربين 

نقشه برداري جهت تعيين دقيق محل قرار گيري رئوس محدوده از روي نقشه بر روي زمين مي باشد.

با دقت 90%  صورت مي گيرد و  از نقشه وآماده سازي محل  با استفاده  الگوي حفاري  انجام عمل پياده سازي 
مراحل انجام اين كار عبارتند از : هموار سازي- تعيين الگوي حفاري - انطباق محدوده الگو بر روي زمين مي باشد 

كه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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تسطیح محل شبکه چال ها
براي اجراي عمليات پياده سازي شبكه حفاري چال هاي آتشباری، در ابتدا الزم است محدوه مورد نظر مشخص 
شود و از آنجايي كه عمدتاً محدوده هاي معدني داراي ناهمواري و پستي و بلندي مي باشند، الزم است  نسبت 
كمك  به  هموارسازي  و  تسطيح  عمليات  گردد.  اقدام  چال ها  حفر  عمليات  شروع  از  قبل  آن  هموار سازي  به 
ماشين آالت معدني و راه سازي از قبيل بلدوزر،  لودر ،  بيل مكانيكي و گريدر و ... در موارد بسيار محدود بصورت 
)برداشتن موانع سنگي سخت موجود در  به عمليات كوه بري  نياز  يا در مواردي كه  دستي و بوسيله كارگر و 
محدوده( باشد از انفجار استفاده مي گردد براي اين كار يك يا چند چال محدود ايجاد و عمليات خرج گذاري و 

انفجار انجام مي گردد تا مانع خرد و حذف شود، سپس عمليات تسطيح انجام ادامه مي يابد.

روش تسطیح و هموارسازي:
ابتدا مختصات رئوس آن محدوده طبق نقشه به طور تقريبي به وسيلۀ GPS در  براي تسطيح يك محدوده، 
شرايطي كه محدوديت هاي زيست محيطي و يا معارض )مانند وجود مناطق حفاظت شده محيط زيست، منازل 
مسكوني و زمين هاي كشاورزي و ...( نباشد و در غير اين صورت، توسط دوربين و با دقت زياد انجام مي شود. 
هنگام عمليات تسطيح يك محدوده  ابتدا بايد يك سطح افقي فرضي را در نظر گرفت و با كندن و پر كردن 
پستي و بلندي ها، هموار سازي محدوده را انجام داد. جهت اندازه گيري پستي و بلندي ها و تسطيح كامل محدوده 

از دوربين نقشه برداري استفاده مي شود. 

 روش هموار سازي:
.GPS 1- تعيين تقريبي محل محدوده آتشباری توسط

2- استقرار دوربين ترازيابي در يك نقطه ايستگاهي كه حتي االمكان به حداكثر نقاط محدوده ديد داشته باشد.
3- تعيين سطح افقي فرضي جهت انجام عمليات تسطيح طبق طراحي انجام شده. اين سطح مي بايست طوري 

در نظر گرفته شود كه كمترين ميزان عمليات تسطيح را نياز داشته باشد.
4- انجام عمليات نقشه برداري توسط دوربين ترازيابي و تعيين ميزان عمليات خاكبرداري و خاكريزي.

5- انجام عمليات تسطيح توسط ماشين آالت.
كنترل سطح تسطيح شده توسط دوربين ترازيابي، اين عمليات با حركت دادن مير بر روي نقاط مختلف محدوده 

تسطيح شده انجام مي شود تا از تراز بودن و رسيدن به سطح افقي طراحي شده اطمينان حاصل شود.

نکته 
زیست محیطی

در هنگام تسطيح يك محدوده الزم است بيشترين توجه به رعايت نكات زيست محيطي صورت گيرد مانند از بين 
نبردن درختان، مسدود نكردن مسير جريان آب و قنات ها.
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گریدر در حال انجام عملیات تسطیح در معدن

  فیلم: تسطیح محوطه معدن
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کار عملی:   تسطیح منطقه حفاري با استفاده از بیل لودر، بولدوزر و ...

کارعملي1: بازديد از يك واحد معدني و يا كارگاه راه سازي و مشاهده عمليات تسطيح و تهيه گزارش

شرح فعاليت: گزارش مي بايست شامل موارد ذيل باشد:
1- معرفي كارگاه بازديد شده 

2- معرفي نوع تجهيزات و ماشين آالت مورد استفاده جهت انجام عمليات تسطيح
GPS 3- نحوه استفاده از دوربين و

4- شرح مراحل تسطيح و هموار سازي به ترتيب اجرا

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مراقبت از عدم تخريب محيط زيست

ارزشیابي مرحله اي: هموارسازي
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: كارگاه معدني يا راهسازي
تجهيزات: ابزار هاي نقشه برداري 

مواد مصرفي: نوشت افزار- مصالح 
ساختماني

زمان: 15 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، تعيين 
سطح تسطيح فرضي، كار با دوربين ترازيابي، نحوه 

تسطيح با ماشين آالت

3

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، تعيين درست
سطح تسطيح فرضي، كار با دوربين ترازيابي

2

تعيين محدوده چالزني به كمك GPS، نحوه نادرست
تسطيح با ماشين آالت

1

فعالیت 
کارگاهی
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تعیین محدوده شبکه حفاري 
عمليات حفاري در يك محدوده براساس يك نقشه شبكه حفاري كه از قبل طراحي شده )الگوي حفاري(، اجرا 

مي گردد.

تعیین محدوده شبكه حفاري: 
بااستفاده از دوربين زاويه سنجي و با دقت كافي محدوده حفاري براساس نقشه بر روي زمين پياده مي گردد.

روش پیاده سازي محدوده شبكه حفاري )الگوي حفاري(:
مختصات محدوده به طور تقريبي مي تواند به وسيله GPS دستي مشخص شود )با خطاي در حد 5± متر(. اما 
براي تعيين دقيق محدوده و نقاط حفاري نياز است تا از دوربين نقشه برداري زاويه سنجي استفاده گردد. مراحل 

انجام اين كار به شرح ذيل است:
1- چنانچه معدن داراي يك نقطه ايستگاهي )بنچ مارك( باشد كه داراي ديد كافي به محدوده مورد نظر باشد 

دوربين را بر روي آن مستقر مي كنيم و كليه نقاط محدوده بر روي زمين پياده سازي مي شود.
2- در صورت نبود يك بنچ مارك يا نقطه ايستگاهي توجيه شده الزم است دوربين در نقطه اي با طول و عرض 

و ارتفاع مشخص مستقر شود كه قابل توجيه در نقشه باشد. مراحل به شرح ذيل است:
جهت تعيين نقطه توجيه شده در نقشه، از بنچ مارك هاي معدن استفاده مي شود. روش كار به اين صورت است 
كه نقطه اي با ديد كافي به محدوده، داخل نقشه در نظر گرفته مي شود. دوربين را بر روي ايستگاه بنچ مارك 
مستقر مي كنيم و مير را بر روي نقطه تعيين شده در محدوده قرار مي دهيم و با قراول روي به آن فاصله و زاويه 
نقطه از بنچ مارك به وسيله دوربين قرائت مي شود و مختصات نقطه تعيين مي گردد. بدين ترتيب داراي نقطه 

ايستگاهي توجيه شده در داخل نقشه و با ديد كافي به محدوده مورد نظر هستيم. 
توجه: در برخي از موارد جهت توجيه يك نقطه با ديدي كافي به محدوده ممكن است الزم باشد عمليات باال 

چندين بار تكرار شود تا به نقطه ايستگاهي با ديد كافي به محدوده در داخل نقشه برسيم.

قراول روي از روي نقطه بنچ مارك در باالي پله هاي معدن 
به نقطه اي با دید کافي در داخل محدوده

ایستگاه بنچ مارك در باالي پله هاي یك معدن روباز
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از مير و ژالن فاصله و  با استفاده  ايستگاهي مشخص شده مستقر مي شود و  3- سپس دوربين بر روي نقطه 
بر روي زمين عالمت گذاري مي كنيم. را  رئوس محدوده  نقاط  و  قرائت  را  نظر  مورد  زاويه هاي 

 قرائت رئوس محدوده با استفاده از دوربین و از روي یك نقطه با دید کامل به محدوده
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کار عملی: پیاده سازي محدوده شبكه حفاري )الگوي حفاري(

کارعملي1: در گروه هاي 4 نفره، با توجه شكل پالن شبكه حفاري زير با مقياس1:50 با استفاده از دوربين 
محل رئوس محدوده )A, B, C, D( را بر روي زمين عالمت گذاري كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

شرح فعالیت: 
1- سه پايه دوربين را بر روي نقطه B.M. مستقر كنيد. 

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3- رئوس محدوده را بر روي زمين عالمت گذاري كنيد.

مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالن، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب، گچ و يا اسپري رنگ.

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابجا شود، 
در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم شود.

اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداري، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 
تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.

ارزشیابي مرحله اي: تعیین الگوي حفاري
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: ابزار هاي نقشه برداري

موادمصرفي: نوشت افزار- مصالح 
ساختماني

زمان: 45 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه 
مورد نظر، تعيين محل رئوس محدوده بر روي زمين

3

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه درست
مورد نظر، تعيين محل حداقل 3 رأس از  رئوس 

محدوده بر روي زمين

2

قرائت و توجيه نقشه ،  استقرار دوربين در ايستگاه ناقص
مورد نظر

1
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شاخص گذاري محدوده شبکه حفاري 
آخرين مرحله از عمليات پياده سازي الگوي حفاري عالمت گذاري محدوده جهت انجام عمليات حفر چال هاي 
زمين  روي  بر  اضالع محدوده  تمامي  يا سنگ چين  و  رنگ  وسيله گچ،  به  بنابراين مي بايست  است.  انفجاري 

گردد. عالمت گذاري 
در تصوير سنگ چين شدن محدوده حفاري نشان داده شده است و دستگاه حفاري نيز در حال انجام عمليات 

حفر چال هاي آتشباری مي باشد.

روش شاخص گذاري:
پس از تعيين محل دقيق هر يك از رئوس محدوده الزم است تا به وسيلۀ ميخ، گچ و يا سنگ محل هر رأس 
عالمت گذاري گردد. اين عمليات تا تعيين آخرين رأس ادامه مي يابد. در نهايت مي بايست هر يك از رئوس به 
وسيلۀ گچ و يا رنگ به رأس بعدي متصل گردد تا محدودۀ حفاري به طور كامل مشخص گردد. الزم به ذكر است 
با توجه به اينكه عمليات تعيين محدوده، حفر چال ها و آتشباری در حداقل زمان مي بايست انجام گيرد الزم 

نيست از ابزارهاي پُر هزينه و يا عالمت گذاري هايي كه مدت زمان زيادي پايدار باشند استفاده گردد.

 شاخص گذاري محدوده شبكه حفاري به وسیله سنگ چین
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: عملیات شاخص گذاري محدوده شبكه حفاري

به  نسبت  قبل  تمرين  در   A, B, C, D رئوس  شده  مشخص  از  پس  نفره   4 گروه هاي  در  کارعملي1: 
شاخص گذاري اين نقاط و تعيين محدوده اقدام نماييد.

شرح فعالیت: طبق روش شاخص گذاري ارائه شده در متن درس
مواد و ابزار: كاغذ و قلم، گچ، رنگ، بيل

نكات ایمني: لباس كار، دستكش
اخالق حرفه ای: كارگروهي، نظافت محل در پايان كار، دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: انطباق محدوده الگو بر روي زمین
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: كارگاه حفاري
تجهيزات: ماشين آالت راه سازي 

و معدني
موادمصرفي:سوخت، آب ، روغن 

و ...
زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تشريح اهميت و عالمت گذاري و تشريح رئوس و 
محدوده الگوي حفاري مطابق نقشه

3

عالمت گذاري رئوس و محدوده الگوي حفاري با درست
خطاي %10

2

عالمت گذاري رئوس و محدوده الگوي حفاري با ناقص
خطاي بيش از %10

1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: كارگاه حفاري
تجهيزات: ماشين آالت راه سازي 

و معدني
موادمصرفي:سوخت، آب ، روغن 

و ...
زمان: 30 دقيقه

--3
2دقت - صحت- خالقيت - تجهيزات ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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ارزشیابی شایستگی پیاده ساري الگوي حفاري

شرح کار:
1- تسطيح محدوده حفاري

2- قرائت مختصات نقاط حفاري از روي نقشه
3- اجراي نقاط حفاري از روي نقشه بر روي زمين

 
استاندارد عملكرد: 

پياده سازي الگوي حّفاري با استفاده از نقشه و آماده سازي محل با دقت  %90

شاخص ها:
1- پياده سازي نقاط حفاري از روي نقشه بر روي زمين

2- نحوه آماده سازي محل و سكوي حفاري

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

تجهیزات: نقشه حفاري- ابزار نقشه برداري - ماشين آالت راه سازي و معدني 
مواد مصرفي : مصالح ساختماني و نوشت افزار، سوخت ، آب و  روغن

زمان:90 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1هموار سازی1

2تعيين الگوی حفاری2

1انطباق محدوده الگو روی زمين3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت - صحت - خالقيت - تجهيزات ايمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

پیاده کردن نقاط آتشباری
یادگیری 2واحد 

پس از تسطيح و پياده سازي محدوده حفاري الزم است نقاط آتشباری به دقت با استفاده از دوربين نقشه برداري 
بر روي زمين پياده سازي گردد كه در اين مبحث به بررسي آن پرداخته مي شود و شامل نحوۀ استفاده از دوربين 
نقشه برداري جهت تعيين دقيق محل قرار گيري نقاط حفر چال هاي آتشباری در محدوده و از روي نقشه بر روي 

زمين مي باشد.

انجام عمل پياده كردن نقاط آتشباری با استفاده از نقشه و تجهيزات نقشه برداري وبا دقت انجام كار تا ميزان 
95% ومراحل انجام اين كار عبارتند از: قرائت نقشه آتشباری - تعيين و ترتيب نقاط آتشباری - تهيه پاسپورت 

)شناسنامه ( آتشباری مي باشدكه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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نقشه خواني و تبدیل مقیاس 
جهت استخراج بسياري از مواد معدني سخت از عمليات آتشباری استفاده مي شود. عمليات آتشباری طبق يك 
طراحي مشخص )نقشه شبكه آتشباری( اجرا مي شود كه در آن، محدوده مورد نظر و چال هاي آتشباری كه 
داراي فواصل و ابعاد مشخصي مي باشند، نشان داده شده است. جهت تعيين موقعيت محدوده آتشباری و محل 
چال هاي آن الزم است از عمليات نقشه برداري استفاده گردد تا محل قرار گيري هر يك از چال هاي آتشباری 

دقيقاً از روي نقشه و بر اساس مقياس آن به كمك دوربين نقشه برداري بر روي زمين پياده گردد.

دقت درانجام عمليات مربوط به پياده سازي محل دقيق نقاط چال هاي حفاري، طبق نقشه شبكه حفاري از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است و عدم دقت در آن مي تواند تبعاتي از جمله كاهش راندمان كاري معدن و 

يا حتي خسارات جاني و مالي را در پي داشته باشد.

توجه

نقشه شبكه آتشباری: نقشه اي است كه بر روي آن  محدوده آتشباری در معدن، محل حفر چال ها، فواصل و 
تعداد چال هاي آتشباری مشخص شده است.

يك نقشه شبكه آتشباری داراي مشخصات زير است:
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مقطع قائم شماتیك از شبكه حفاري

 مواد پس از انفجار افزايش حجم قابل توجهي پيدا مي كنند كه الزم است فضاي كافي در اختيار داشته باشند. 
اين فضا در باالي شبكه انفجار و در سطوح ديگري كه امكان پرتاب مواد به آساني وجود دارد در نظر گرفته 
مي شود. در عمل و با توجه به هدف از آتشباری تعدادي سطح آزاد براي جابه جايي مواد حاصل از انفجار ايجاد 

مي شود.
منظور از سطح آزاد، سطحي است كه مواد حاصل از انفجار به آن طرف پرتاب مي شوند.

جهت پياده سازي چال هاي آتشباری بر روي زمين نياز است تا با استفاده از مقياس نقشه، فواصل واقعي چال ها 
را محاسبه و در عالمت گذاري نقاط به كار گيريم.

سؤال: اگر مقياس يك نقشه 1:100 باشد و فاصله از سطح آزاد )B( روي نقشه 1/5 سانتي متر و فاصله نقاط از 
همديگر )S(1 سانتي متر باشد. مقادير واقعي اين فواصل را در روي زمين محاسبه كنيد.

فیلم: شبكه آتشباری
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی1:  قرائت نقشه آتشباری

کارعملي1: با توجه شكل پالن شبكه آتشباری، مقادير فاصله از سطح آزاد )B( و فاصله چال هاي آتشباری 
از يكديگر )S( را با هر يك از مقياس هاي زير بر روي زمين محاسبه كنيد.

الف( 1:200
ب( 1:50

ج( 1:250
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 :يت كارگاَیلفعا
 ٶ٣كٻ آسك٧بضي٢طائز   :1يػول وبر

( ٍ فبفلِ چبل ّبي آتؼ وبري اس يىذيگز Bثب تَجِ ؽىل پالى ؽجىِ آتؾىبري، همبديز فبفلِ اس عغح آساد ) :1وبرػولي
(Sرا ثب ّز يه اس هميبط ّبي سيز ثز رٍي سهيي هحبعجِ وٌيذ ). 

 1:200اٮٝ( 
 1:50ة( 
 1:250ع( 

 
 

 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي
 

     

     

     

     

     

     
 
 
 

 
 
 
 

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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برابر )s( باشد مساحت  کار عملي2: در صورتي كه فاصلۀ ستون هاي عمودي چال هاي آتشباري در دو طرف 
را محاسبه كنيد.  آتشباری  محدوده 

شرح فعالیت: 
B -1 مقدار فاصله از سطح آزاد يا )برِدن1( مي باشد.

S -2 مقدار فاصله بين چال هاي آتشباري است.
3- با استفاده از فرمول مقياس، مقدار واقعي فواصل B و S را بر روي زمين محاسبه كنيد:

فاصله روی نقشه
همان فاصله روی زمين

S=

مواد و ابزار: نوشت افزار
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات

ارزشیابي مرحله اي:  قرائت نقشه آتشباری
شرایط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: نقشه آتشباری و ابزار 

نقشه برداري
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تعيين محدوده شبكه آتشباري، بيان تعاريف 
مربوطه و تبديل مقياس

3

تعيين محدوده شبكه آتشباري، بيان تعاريف درست
مربوطه

2

1تعيين محدوده شبكه آتشبارينادرست

1. Burden
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عالمت گذاري و اولویت بندي نقاط آتشباری 
با توجه به نقشه آتشباری و تبديل مقياس انجام شده در مرحله قبل مي بايست تمامي رديف ها و ستون هاي 
شبكه حفاري به كمك دوربين نقشه برداري بر روي زمين پياده شود و سپس با استفاده از متر نقاط آتشباری بر 

روي زمين تعيين موقعيت شده و به وسيله گچ و يا ميخ، عالمت گذاري شوند. 

عملیات تعیین موقعیت چال هاي انفجاري بر روي زمین
جهت تعيين موقعيت چال هاي آتشباری بر روي زمين بر اساس پالن شبكه آتشباری، دوربين را در يك محل 
مناسب كه داراي ديد كافي به محدوده آتشباری باشد قرار مي دهيم و سپس امتداد رديف ها و يا ستون هاي شبكه 
حفاري را با استفاده از تعيين محل اولين و آخرين چال براساس آزيموت و فاصله بر روي زمين عالمت  گذاري 
كرده و با استفاده از متر )فواصل نقاط چال ها( از همديگر )S(  و يا فاصله نقاط از سطح آزاد )B( را بر روي زمين 

مشخص مي كنيم.

اهّمیت اولویت بندي نقاط حفاري
نقاط آتشباری با توجه به نحوه طراحي و ترتيب و تقدم آتشباری چال ها، داراي اولويت بندي مي باشند كه اين 
اولويت بندي در پالن شبكه حفاري به صورت اعدادي در روي چال ها نشان داده مي شوند. به عنوان مثال در 
شكل زير چال ها با تأخيري در حدود چند ميلي ثانيه از اولويت يك شروع به انفجار مي كنند و تا اولويت هشتم 

كه انتهاي عمليات آتشباری است پيش مي روند.

 

56 
 

 :عالهت گذاری ٍ اٍلَیت بٌدی ًقاط آتطكاری 
ثب سٹػٻ ثٻ ٶ٣كٻ آسك٧بضي ٸ سجسي٭ ٲ٣يبؼ اٶؼبٰ قسٺ زض ٲطحٯٻ ٢ج٭ ٲي ثبيؿز سٳبٲي ضزيٝ ټب ٸ ؾشٹٴ ټبي قج٧ٻ حٟبضي 
ثٻ ٦ٳ٥ زٸضثيٵ ٶ٣كٻ ثطزاضي ثط ضٸي ظٲيٵ ديبزٺ قٹز ٸ ؾذؽ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٶ٣بٌ آسك٧بضي ثط ضٸي ظٲيٵ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز 

 قٹٶس. قسٺ ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ ٪چ ٸ يب ٲيد، ٖالٲز ٪صاضي 
 ػوليبت تؼييي هَلؼيت چبل ّبي اًفجبري ثز رٍي سهيي

ػٽز سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز چب٬ ټبي آسك٧بضي ثط ضٸي ظٲيٵ ثط اؾبؼ دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي، زٸضثيٵ ضا زض ي٥ ٲح٭ ٲٷبؾت ٦ٻ 
ثب اؾشٟبزٺ زاضاي زيس ٦بٞي ثٻ ٲحسٸزٺ آسك٧بضي ثبقس ٢طاض ٲي زټيٱ ٸ ؾذؽ اٲشساز ضزيٝ ټب ٸ يب ؾشٹٴ ټبي قج٧ٻ حٟبضي ضا 

اظ سٗييٵ ٲح٭ اٸٮيٵ ٸ آذطيٵ چب٬ ثطاؾبؼ آظيٳٹر ٸ ٞبنٯٻ ثط ضٸي ظٲيٵ ٖالٲز ٪صاضي ٦طزٺ ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٶ٣بٌ چب٬ 
 ( ثط ضٸي ظٲيٵ ٲكرم ٲي ٦ٷيٱ.B(  ٸ يب ٞبنٯٻ ٶ٣بٌ اظ ؾُح آظاز )Sټبي ثيٵ آٴ ټب ضا ثط اؾبؼ ٞٹان٭ ٶ٣بٌ اظ ټٳسي٫ط )

 

 اٍلَيت ثٌذي ًمبط حفبري
ٶ٣بٌ آسك٧بضي ثب سٹػٻ ثٻ ٶحٹٺ َطاحي ٸ سطسيت ٸ س٣سٰ آسك٧بضي چب٬ ټب، زاضاي اٸٮٹيز ثٷسي ٲي ثبقٷس ٦ٻ ايٵ اٸٮٹيز ثٷسي      

زض دالٴ قج٧ٻ حٟبضي ثٻ نٹضر اٖسازي زض ضٸي چب٬ ټب ٶكبٴ زازٺ ٲي قٹٶس. ثٻ ٖٷٹاٴ ٲظب٬ زض ق٧٭ ظيط چب٬ ټب ثب سبذيطي 
يز ي٥ قطٸٔ ثٻ اٶٟؼبض ٲي ٦ٷٷس ٸ سب اٸٮٹيز ټكشٱ ٦ٻ اٶشٽبي ٖٳٯيبر آسك٧بضي اؾز ديف زض حسٸز چٷس ٲيٯي طبٶيٻ اظ اٸٮٹ

 ٲي ضٸٶس.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 دطسبة ٲٹاز دؽ اظ اٶٟؼبض اٸٮٹيز ثٷسي چب٬ ټبي اٶٟؼبضي ٸ ػٽز
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     پس از انفجار چال هاي اولویت دو      پس از انفجار چال هاي اولویت یك

اهمیت اولویت بندي در عملیات انفجار
مهندسين و طراحان شبكه حفاري هميشه عمليات آتشباری را به نحوي طراحي مي كنند تا با صرف كمترين 
مقدار مواد منفجره وحداقل مصرف انرژي، بيشترين مقدار مواد معدني خرد شده، استخراج گردد. جهت دست يابي 
انفجار داراي اهميت است به همين علت  از  به چنين هدفي داشتن بيشترين مقدار سطح آزاد در هر مرحله 
هميشه در طراحي شبكه آتشباری اولويت بندي هاي الزم براي چال هاي انفجاري در نظر گرفته مي شود و اجراي 

عمليات نيز بر همان اساس صورت مي گيرد.

جامبو  واگن،  دريل  جمله  از  استخراجي  حفاري  دستگاه هاي  توسط  انفجاري  چال هاي  چال زني  عمليات 
دريل، راسل و DTH پس از تعيين موقعيت چال هاي آتشباری و عالمت گذاري آنها در شبكه حفاري، انجام 

مي شود. 

 فیلم: آتشباری چال هاي انفجاري بر اساس اولویت

توجه

 دستگاه حفاري DTH در حال حفر چال هاي انفجاري
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: عالمت گذاري و اولویت بندي نقاط آتشباری

کارعملي1: در گروه هاي 4 نفره، با توجه به شكل پالن شبكه آتشباری زير با مقياس1:50 با استفاده از دوربين 
و متر محل چال ها را بر روي زمين عالمت گذاري و اولويت هر سري از چال ها را در كنار آن يادداشت كنيد. 

شرح فعالیت: 
1- سه پايه دوربين در محلي كه داراي ديد كافي به حداكثر نقاط باشد مستقر شود.

2- دوربين روي سه پايه مستقر و تراز گردد.
3- امتداد رديف يا ستون چال ها را با استفاده از دوربين تعيين كنيد.

4- با استفاده از متر و دوربين محل دقيق هر چال را تعيين و عالمت گذاري نماييد.
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 فعاليت كارگاَی
 ٖالٲز ٪صاضي ٸ اٸٮٹيز ثٷسي ٶ٣بٌ آسك٧بضي   ي:ػول وبر

ثب اؾشٟبزٺ اظ زٸضثيٵ ٸ  1:50ثب سٹػٻ ثٻ ق٧٭ دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي ظيط ثب ٲ٣يبؼ ٶٟطٺ،  4زض ٪طٸٺ ټبي  :1وبرػولي
 ٲشط ٲح٭ چب٬ ټب ضا ثط ضٸي ظٲيٵ ٖالٲز ٪صاضي ٸ اٸٮٹيز ټط ؾطي اظ چب٬ ټب ضا زض ٦ٷبض آٴ يبززاقز ٦ٷيس. 

 
 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي

 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

     
 
 
 

 ؽزح فؼبليت: 
 ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ زض ٲحٯي ٦ٻ زاضاي زيس ٦بٞي ثٻ حسا٦ظط ٶ٣بٌ ثبقس ٲؿش٣ط قٹز. -1

 زٸضثيٵ ضٸي ؾٻ دبيٻ ٲؿش٣ط ٸ سطاظ ٪طزز. -2

 اٲشساز ضزيٝ يب ؾشٹٴ چب٬ ټب ضا ثب اؾشٟبزٺ اظ زٸضثيٵ سٗييٵ ٦ٷيس. -3

 ثب اؾشٟبزٺ اظ ٲشط ٸ زٸضثيٵ ٲح٭ ز٢ي١ ټط چب٬ ضا سٗييٵ ٸ ٖالٲز ٪صاضي ٶٳبييس. -4

 ؾٻ دبيٻ زٸضثيٵ، ٲيط ٸ غاٮٹٴ، زٸضثيٵ سئٹزٸٮيز، ٶٹقز اٞعاض، ٲبقيٵ حؿبة، ٪چ ٸ يب اؾذطي ضٶ٩ ٹاز ٸ اثعاض:ٲ
ٲي ثبيؿز ٦بٲال زض ظٲيٵ ٲح٧ٱ ثبقس، زٸضثيٵ ثٻ ټيچ ٸػٻ ذبضع اظ ػٗجٻ ٶجبيس ػبثؼب قٹز، زض ټٷ٫بٰ ٶهت دبيٻ ٶ٧بر ايٳٷي: 

 زٸضثيٵ ضٸي ؾٻ دبيٻ ز٢ز قٹز. زٸضثيٵ ثب اؾشٟبزٺ اظ ديچ ؾٻ دبيٻ ٦بٲال ضٸي آٴ ٲح٧ٱ قٹز.
زض اٶؼبٰ ٦بضټب، سٳيع ٦طزٴ ٸ ػٳٕ  ز٢ز ٸ اٲبٶشساضي زض ٶ٫ٽساضي سؼٽيعار ٶ٣كٻ ثطزاضي، ز٢ز ٸ ؾطٖز ٖٳ٭ اي: اذال٠ حطٞٻ

 آٸضي ٦ٯيٻ سؼٽيعار دؽ اظ اسٳبٰ ٦بض

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 
 ٲ٣يبؼ

1:50 

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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مواد و ابزار: سه پايه دوربين، مير و ژالن، دوربين تئودوليت، نوشت افزار، ماشين حساب، گچ و يا اسپري 
رنگ

نكات ایمني: پايه مي بايست كاماًل در زمين محكم باشد، دوربين به هيچ وجه خارج از جعبه نبايد جابه جا 
شود، در هنگام نصب دوربين روي سه پايه دقت شود. دوربين با استفاده از پيچ سه پايه كاماًل روي آن محكم 

شود.
اخالق حرفه ای: دقت و امانت داري در نگهداري تجهيزات نقشه برداري، دقت و سرعت عمل در انجام كارها، 

تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات پس از اتمام كار.

ارزشیابي مرحله اي: تعیین و ترتیب نقاط آتشباری
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: نقشه -  ابزار 

نقشه برداري
موادمصرفي:گچ- رنگ - مصالح 

ساختما نی
زمان: 80 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح 
آزاد و فاصله چال ها از هم، پياده سازي نقاط و 

اولويت بندي چال ها

3

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح درست
آزاد و فاصله چال ها از هم، پياده سازي نقاط

2

قرائت نقشه آتشباری، تعيين ميزان فاصله از سطح آزاد ناقص
و فاصله چال ها از هم

1
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پاسپورت  )شناسنامه( آتشباری  
پس از تعيين موقعيت دقيق چال ها نياز است تا مشخصات كامل چال شامل: شماره و اولويت چال، مختصات 
)طول و عرض جغرافيايي(، عمق، شيب، قطر چال طبق طراحي هاي انجام شده و در جدول مشخصي يادداشت 
شود تا اطالعات مورد نياز براي هر چال در ادامه عمليات كه شامل حفر چال ها، و خرج گذاري آنها مي باشد به 

خوبي مشخص باشد. به اين جدول مشخصات چال ها شناسنامه چال گويند. 

 

61 
 

 :پاسپَرت )ضٌاسٌاهِ( آتطكاری 
دؽ اظ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز ز٢ي١ چب٬ ټب ٶيبظ اؾز سب ٲكرهبر ٦بٲ٭ چب٬ قبٲ٭: قٳبضٺ ٸ اٸٮٹيز چب٬، ٲرشهبر )َٹ٬ ٸ ٖطو 
ػٛطاٞيبيي(، ٖٳ١، قيت، ٢ُط چب٬ َج١ َطاحي ټبي اٶؼبٰ قسٺ ٸ زض ػسٸ٬ ٲكرهي يبززاقز قٹز سب اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ 

ذطع ٪صاضي آٶٽب ٲي ثبقس ثٻ ذٹثي ٲكرم ثبقس. ثٻ ايٵ ػسٸ٬ ثطاي ټط چب٬ زض ازاٲٻ ٖٳٯيبر ٦ٻ قبٲ٭ حٟط چب٬ ټب، ٸ 
 ٲكرهبر چب٬ ټب قٷبؾٷبٲٻ چب٬ ٪ٹيٷس. 

 
 قٷبؾٷبٲٻ چب٬ قٳبضٺ .............

  اٸٮٹيز

 ٲرشهبر
X:           
Y: 
Z: 

  ٢ُط
  ٖٳ١
  قيت
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 :پاسپَرت )ضٌاسٌاهِ( آتطكاری 
دؽ اظ سٗييٵ ٲٹ٢ٗيز ز٢ي١ چب٬ ټب ٶيبظ اؾز سب ٲكرهبر ٦بٲ٭ چب٬ قبٲ٭: قٳبضٺ ٸ اٸٮٹيز چب٬، ٲرشهبر )َٹ٬ ٸ ٖطو 
ػٛطاٞيبيي(، ٖٳ١، قيت، ٢ُط چب٬ َج١ َطاحي ټبي اٶؼبٰ قسٺ ٸ زض ػسٸ٬ ٲكرهي يبززاقز قٹز سب اَالٖبر ٲٹضز ٶيبظ 

ذطع ٪صاضي آٶٽب ٲي ثبقس ثٻ ذٹثي ٲكرم ثبقس. ثٻ ايٵ ػسٸ٬ ثطاي ټط چب٬ زض ازاٲٻ ٖٳٯيبر ٦ٻ قبٲ٭ حٟط چب٬ ټب، ٸ 
 ٲكرهبر چب٬ ټب قٷبؾٷبٲٻ چب٬ ٪ٹيٷس. 

 
 قٷبؾٷبٲٻ چب٬ قٳبضٺ .............

  اٸٮٹيز

 ٲرشهبر
X:           
Y: 
Z: 

  ٢ُط
  ٖٳ١
  قيت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کار عملی: تهیه شناسنامه چال ها

پياده سازي  چال هاي  كه  درصورتي  کارعملي1: 
شده بر روي زمين در تمرين قبل داراي مشخصات 
ارائه  زير باشند، شناسنامه هر چال را طبق فرمت 

شده تهيه و به هنرآموز خود ارائه نماييد.
شرح فعالیت: 

1- عمق چال هاي رديف 1 و 2 ، 15 متر 
2- عمق چال هاي رديف 3 و 4 ، 10 متر 

3- عمق چال هاي رديف 5، 6 متر
مواد و ابزار: كاغذ و قلم

نكات ایمني: 
اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: تهیه پاسپورت )شناسنامه آتشباری(
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه آتشباري
تجهيزات: قفسه بايگاني

مواد مصرفي: فرم- نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

نوشتن مختصات، عمق، زاويه، قطر هر گمانه و 
نصب در محل

3

نوشتن مختصات، عمق، قطر هر گمانه و نصب در درست
محل

2

نوشتن مختصات، عمق هر گمانه و نصب در محل از ناقص
موارد فوق

1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه آتشباری
تجهيزات: قفسه بايگاني

مواد مصرفي: فرم- نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

--3
2مسئوليت پذيري- دقت و صحت در كار- پوشش ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی پیاده کردن نقاط آتشباری

شرح کار:
1- خواندن مختصات شبكه آتشباری )طول و عرض( و عمق و قطر و زاويه چال ها- تبديل مقياس نقاط از نقشه روي 

زمين
 - )... ابزار نقشه برداري )دوربين- GPS-ژالن- مير و  از  با استفاده  از روي نقشه بر روي زمين  انتقال نقاط شبكه   -2

عالمت گذاري نقاط مشخص شده با ميخ - رنگ و ...- نوشتن شناسنامه شبكه انفجار  
استاندارد عملكرد: 

پياده كردن نقاط آتشباری با استفاده از نقشه و تجهيزات نقشه برداري و با دقت انجام كار تا ميزان حداقل  95 %
شاخص ها:

1- قرائت نقاط آتشباری از روي نقشه
2- پياده سازي شبكه آتشباری روي زمين                                                                                                                             

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه آتشباری
تجهیزات: نقشه آتشباری- ابزار نقشه برداري

مواد مصرفي : نوشت افزار )ميخ - رنگ- شاخص در عالمت گذاري و ...( 
زمان:120 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1قرائت نقشه آتشباری1

2تعيين و ترتيب نقاط آتشباری2

1تهيه پاسپورت )شناسنامه( آتشباری3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت- صحت- خالقيت - تجهيزات ايمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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فصل 3

کنترل چال ها و حمل مواد ناریه

با توجه به نياز گسترده جهان به مواد معدني، الزم است تا این مواد با کمترین  هزینه  استخراج و به بازار مصرف 
ارسال گردند یكي از مهم ترین روش هاي استخراج استفاده از عمليات آتشباری است که نياز به دقت فراوان در تمامي 
مراحل آن دارد. کنترل چال ها جزء مراحل اوليه آتشباری در معادن است و پس از آن الزم است مواد منفجره به 
معدن و به محل شبكه آتشباری حمل گردند. انجام این مراحل مي بایست توسط افراد متخصص و دوره دیده انجام 
شود و نياز به دقت و رعایت دقيق دستورالعمل هاي اجرایي و ایمني دارد. افرادي که در این زمينه فعاليت مي کنند 
داراي تخصص هاي ویژه اي هستند و مي توانند عالوه بر معدن در تونل سازي، سد سازي، راه سازي و ... فعاليت نمایند.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

کنترل ابعاد و تعداد چال ها طبق نقشه
یادگیری 1واحد 

کنترل ابعاد و تعداد چال ها جهت اجراي عمليات استخراج طبق طراحي انجام شده و تخمين و ارزیابي ميزان 
مواد منفجره مورد نياز نقش به سزایي داشته باشد. لذا از اهميت ویژه اي برخوردار است و الزم است افرادي که در 
این زمينه فعاليت مي کنند عالوه بر تخصص هاي الزم دقت کافي را نيز داشته باشند. در این درس ابزارهای مورد 
نياز )متر وزنه دار، خط کش، کمپاس و ...( و نحوه کار با آنها جهت کنترل چال هاي انفجاري شرح داده شده است.

کنترل ابعاد وتعداد چال ها با استفاده ازنقشه آتشباری ونقشه خواني بر اساس استاندارد حفاري وتهيه گزارش با 
دقت عمل باالي 95% و مراحل انجام این کار عبارتند از : اندازه گيري ابعاد چال ها - کنترل نهائي تعداد چال ها - 

تهيه گزارش مي باشدکه در کتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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اندازه گیري ابعاد چال 
قرارگيري  محل  نظر  از  شده  حفاري  چال هاي  کليه  است  الزم  چال ها  حفر  و  چال زني  عمليات  انجام  از  بعد 
)مختصات(، عمق، قطر و شيب کنترل شده و از آماده بودن هر چال براي پر شدن از مواد ناریه اطمينان حاصل 

نمود. 
عمليات کنترل به منظور ارزیابي مطابقت طراحي با اجرا و برآورد ميزان مواد ناریه براي هر چال ضروري است، 

مواردي که مي تواند در حين انجام عمليات آتشباری به وجود آید شامل:
1- تعدادي از چال ها ممكن است در حين عمليات اجرایي ناخواسته به وسيله سنگ و یا خاك پر شده باشند و 

باعث ایجاد اختالل در روند عمليات آتشباری گردند.
باعث مصرف  باشند که مي تواند  یا حفراتي برخورد کرده  به درزو شكاف و  از چال ها در زیر زمين  2- برخي 

آنها شود. رفتن  و هدر  ناریه  مواد  بيش  از  حد 
3- آبدار بودن برخي از چال ها در حين حفاري و یا پس از آن که مي بایست آب را خارج کرد و یا از مواد ناریه 

مخصوص در آنها استفاده نمود.
4- در حين عمليات حفاري ممكن است شيب و یا امتداد برخي از چال ها از مقدار طراحي شده منحرف گردد، 
این امر مي تواند باعث بر هم خوردن نظم در مراحل انفجار چال ها شود و مي بایست اصالحات الزم بر روي این 

چال ها انجام گيرد.

ابزارهاي اندازه گیري عمق و قطر چال هاي حفاري

نحوه اندازه گیري شكل وسیله وسیله
 اندازه گیري

مشخصات 
چال

کرده  وصل  متر  سر  به  را  وزنه 
مي فرستيم  چال  داخل  به  و 
متر  وزن  سنگيني  به  توجه  با 
کف  سمت  به  قائم  صورت  به 
زماني  و  مي کند  حرکت  چاه 
وزن  برسد  چال  انتهاي  به  که 
و  مي گيرد  قرار  زمين  روي  بر 
بين مي رود  از  متر  کشش روي 
به  متر  که  مي شود  مشخص  و 

است. رسيده  چال  انتهاي 
چال  عمق  وضعيت  این  در 
از مقدار عدد روي  عبارت است 

قالب و  وزنه  ارتفاع  متر+ 

از متر هاي داراي 
و  نخ  یا  و  وزنه 

قول شا

عمق
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قطر چال به راحتي با قرار دادن 
عدد صفر در یك سمت چال و 
قرائت عدد در سمت دیگر دهانه 

چال اندازه گيري مي شود.

از خط کش، متر 
و یا کوليس

قطر

حال  در  چال  که  صورتي  در 
دادن  قرار  با  باشد  حفاري 
حفاري  لوله  روي  بر  کمپاس 
مي توان شيب آن را اندازه گيري 
که  صورتي که  در  اما  نمود. 
شده  انجام  قباًل  چال  حفاري 
یا  چوب  یك  قراردادن  با  باشد 
شده  حفر  چال  داخل  در  ميله 
بر  قراردادن کمپاس  با  را  شيب 
روي آن شيب را قرائت مي کنند.

معموالً از 
کمپاس

شيب

چال هاي آتشباری در اکثر موارد 
مي شوند.  حفر  قائم  صورت  به 
حفر  به  نياز  که  صورتي  در  اما 
باید  باشد  شيبدار  چال هاي 
نيز  امتداد چال  بر شيب،  عالوه 
به  توجه  با  حفاري  و  تعيين 
چال ها  امتداد  گيرد.  انجام  آن 
توسط  قبل  روش  همانند  نيز 
مي شود. اندازه گيري  کمپاس 

معموالً کمپاس امتداد



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 3 / کنترل چال ها و حمل مواد ناریه

63

اندازه گیري عمق چال حفاري شده به وسیله متر وزنه دار

عوارض ناشي از عدم کنترل دقیق ابعاد چال ها
عواقب ناشي از آن اقدامات الزم نواقص 

ممكن
انجام عمليات حفاري تا 

رسيدن به عمق طراحي شده
کاهش ایجاد محصول، باقي ماندن قسمتي از مواد معدني در جاي 
خود و نياز به انفجار مجدد و در نهایت صرف زمان و هزینه بيشتر

کم بودن 
عمق چال

پر کردن بخشي از کف چال تا 
رسيدن به عمق طراحي شده

بر هم خوردن طراحي پله هاي معدن و افزایش مصرف مواد ناریه  زیاد بودن 
عمق چال

اعالم به مدیر عمليات 
آتشباری جهت در نظر گرفتن 

تمهيدات الزم

فرار مواد ناریه از درزو شكاف، هدر رفتن مواد منفجره، ایجاد نقص 
در فرایند آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه

درزو 
شكاف 
در چال

تخليه آب و یا استفاده از مواد 
ناریه مخصوص آتشباری در 

محيط مرطوب

خيس شدن مواد ناریه و از دست رفتن خواص آن و ایجاد نقص در 
عمليات آتشباری و هدر رفت زمان و افزایش هزینه

آبدار 
بودن 
چال

اطالع رساني به مدیر عمليات 
آتشباری و اقدام جهت 

تصحيح شيب و یا امتداد 
چال ها در صورت امكان

در صورتي که شيب چال هاي انفجاري اشتباه باشد فاصله چال ها 
تا فضاي آزاد )B( و یا از هم دیگر )S( تغيير خواهد کرد و باعث 
کاهش راندمان کاري، بر هم خوردن ابعاد محصول توليد شده و 

تغيير طراحي پله هاي معدن خواهد شد.

شيب 
چال
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فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: اندازه گیري قطر، عمق و زاویه چال ها 

کارعملي1: بازدید از یك واحد معدني واز چال هاي حفر شده جهت انجام عمليات آتشباري و کنترل ابعاد آنها 

شرح فعالیت: 
1- مشاهده نحوه انجام عمليات حفر چال

2- کنترل عمق، قطر، امتداد و شيب چال هاي حفر شده با استفاده از ابزارهاي مربوطه
3- کنترل آبدار بودن چال ها

مواد و ابزار: شاقول، متِر وزنه دار، متر، کمپاس، کوليس و خط کش، نوشت افزار
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعایت قوانين ایمني کارگاه

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: اندازه گیري ابعاد چال
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه حفاري
تجهيزات: شاقول، متر وزنه دار، 

متر، کمپاس، کوليس و خط کش، 
نوشت افزار

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

اندازه گيري قطر، عمق، زاویه، شيب، امتداد،
 طبق نقشه آتشباری و آبدار بودن چال ها

3

اندازه گيري قطر، عمق، زاویه، شيب، امتداد طبق نقشه درست
آتشباری

2

1اندازه گيري قطر و عمقناقص
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بارش فکری

كنترل تعداد، فاصله ردیف ها و ستون هاي چال 
  بعد از اتمام عمليات چال زني براي اطمينان از صحت عمليات حفاري انجام شده الزم است فاصله و تعداد چال ها 
کنترل گردد. شبكه حفاري شده به لحاظ ابعاد، تعداد و فواصل چال ها مي بایست کاماًل مطابق با شبكه حفاري 
طراحي شده باشد. چنانچه فواصل رعایت نشده باشد الزم است اطالع رساني هاي الزم صورت گيرد تا در صورت 

امكان نسبت به اصالح آنها توسط دستگاه حفاري براساس طراحي اقدام گردد. 

در صورتي که فاصله چال ها از هم مطابق نقشه شبكه آتشباری اجرا نشده باشد چه مشكالتي را مي تواند به 
بار بياورد؟

جهت کنترل فاصله چال ها از یكدیگر مي بایست به وسيله متر فاصله هر چال از چال هاي کناریش در هر سطر و 
ستون شبكه آتشباری اجرا شده، اندازه گيري و با نقشه شبكه حفاري مطابقت داده شود. 
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 فاصلِ ردیف ّا ٍ ستَى ّای چال  كٌتزل تعداد،

ثٗس اظ اسٳبٰ ٖٳٯيبر چب٬ ظٶي ثطاي اَٳيٷبٴ اظ نحز ٖٳٯيبر حٟبضي اٶؼبٰ قسٺ الظٰ اؾز ٞبنٯٻ ٸ سٗساز چب٬ ټب ٦ٷشط٬   
٪طزز. قج٧ٻ حٟبضي قسٺ ثٻ ٮحبِ اثٗبز، سٗساز ٸ ٞٹان٭ چب٬ ټب ٲي ثبيؿز ٦بٲال ٲُبث١ ثب قج٧ٻ حٟبضي َطاحي قسٺ ثبقس. 

َالٔ ضؾبٶي ټبي الظٰ نٹضر ٪يطز سب زض نٹضر اٲ٧بٴ ٶؿجز ثٻ انالح آٶٽب چٷبٶچٻ ٞٹان٭ ضٖبيز ٶكسٺ ثبقس الظٰ اؾز ا
 سٹؾٍ زؾش٫بٺ حٟبضي ثطاؾبؼ َطاحي ا٢ساٰ ٪طزز. 

 

زض نٹضسي ٦ٻ ٞبنٯٻ چب٬ ټب اظ ټٱ ٲُبث١ ٶ٣كٻ قج٧ٻ آسك٧بضي اػطا ٶكسٺ ثبقس چٻ ٲك٧السي ضا ٲي سٹاٶس ثٻ  ثبرػ فىزي:
 ثبض ثيبٸضز؟

 

ي٧سي٫ط ٲي ثبيؿز ثٻ ٸؾيٯٻ ٲشط ٞبنٯٻ ټط چب٬ اظ چب٬ ټبي ٦ٷبضيف زض ټط ؾُط ٸ ؾشٹٴ  ػٽز ٦ٷشط٬ ٞبنٯٻ چب٬ ټب اظ
 قج٧ٻ آسك٧بضي اػطا قسٺ، اٶساظٺ ٪يطي ٸ ثب ٶ٣كٻ قج٧ٻ حٟبضي ٲُبث٣ز زازٺ قٹز. 

 

 
 ټط ؾُط ٸ ؾشٹٴ اٶساظٺ ٪يطي ٞٹان٭ چب٬ ټب زض

 
زض ق٧٭ ظيط ٲؼٳٹٖٻ اي اظ ٞٗبٮيز ټبي الظٰ ػٽز اٶؼبٰ ٖٳٯيبر آسك٧بضي قبٲ٭، ضاٺ ټبي زؾشطؾي، ٲحسٸزٺ قج٧ٻ حٟبضي، 

چب٬ ټبي آسك٧بضي حٟبضي قسٺ، ٲبقيٵ آالر حٟبضي، ٦بٲيٹٴ حبٲ٭ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٸ ؾبيط ٢ؿٳز ټبي ٸ ٞٗبٮيز ټب زض ي٥ 
 ٲٗسٴ ضٸثبظ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.

اندازه گیري فواصل چال ها در هر سطر و ستون

راه هاي دسترسي،  آتشباری شامل،  انجام عمليات  فعاليت هاي الزم جهت  از  بعد مجموعه اي  در شكل صفحۀ 
محدوده شبكه حفاري، چال هاي آتشباری حفاري شده، ماشين آالت حفاري، کاميون حامل مواد منفجره و سایر 

قسمت ها و فعاليت ها در یك معدن روباز نشان داده شده است.
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 شبكه چال آتشباری حفر شده

اقدامات الزم عواقب ناشي از آن  نواقص 
ممكن

گزارش به مدیر عمليات 
آتشباری و اقدام به انجام 

اصالحات الزم

بزرگ شدن ابعاد محصول حاصل از انفجار و مشكالت حمل و نقل 
و یا فرآوري

افزایش 
فاصله 
چال ها

کوچك تر شدن ابعاد محصول از ابعاد طراحي و مشكالت در فروش 
محصول و یا مراحل فرآوري

کاهش 
فاصله 
چال ها
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کار عملی: کنترل تعداد و انطباق مختصات چال ها با نقشه  
کارعملي1: بازدید از یك واحد معدني ازچال هاي حفر شده جهت انجام عمليات آتشباري و کنترل فواصل 

و تعداد آنها
شرح فعالیت: 

1- مشاهده نحوه انجام عمليات حفر چال
2- کنترل فاصله چال ها و تعدادشان در هر ستون و ردیف شبكه آتشباری با استفاده از ابزارهاي مربوطه

3- کنترل آبدار بودن چال ها
4- گزارش مشكالت احتمالي موجود در شبكه آتشباری اجرا شده

مواد و ابزار: شاقول، متر وزنه دار، متر، کمپاس، کوليس و خط کش، نوشت افزار
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعایت قوانين ایمني کارگاه

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: کنترل نهایي تعداد چال ها
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه حفاري
تجهيزات: متر،  نقشه

موادمصرفي : نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

شمارش تعداد و فواصل ردیف ها و ستون هاي 
شبكه آتشباری حفر شده، مقایسه تعداد چال ها 
و مختصات شبكه آتشباري روي زمين با نقشۀ 

آتشباري

3

شمارش تعداد و فواصل ردیف ها و ستون هاي شبكه درست
آتشباری حفر شده

2

1شمارش چال هاناقص

فعالیت 
کارگاهی
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گزارش پایان عملیات چال زني 
پس از اتمام عمليات چال زني و کنترل چال ها نحوه اجراي عمليات چال زني طبق فرمت مشخصي )که ممكن 
است در هر معدن متفاوت باشد( به مدیر مربوطه گزارش داده مي شود. با توجه به اهميت عمليات چال زني و لزوم 
داشتن دقت کافي در اجراي عمليات، ضروري است در صورت و جود نواقص و یا معایب در چال هاي حفر  شده، 

عمليات کنترل تا رفع نقص نهایي ادامه یابد.

با توجه به اهميت عمليات چال زني در اجراي صحيح عمليات آتشباری و استخراج معدن، الزم است مسئول 
کنترل چال ها با مسئوليت پذیري و دقت فراوان بر نحوه اجراي عمليات چال زني نظارت کند. زیرا در صورت 

وجود نواقص مي تواند تبعات مالي و جاني جبران ناپذیري را به همراه داشته باشد.

توجه

 در ادامه یك نمونه از فرم گزارش پایان عمليات چال زني و کنترل نهایي چال ها آمده است. 
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متراژ

متراژ
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کار عملی: تهیه گزارش پایان عملیات چال زني
کارعملي1: تكميل فرم گزارش پایان عمليات چال زني و کنترل نهایي چال ها مربوط به چال هایي که در 

مراحل قبل بازدید نموده اید. 
شرح فعالیت: 

1- یك کپي از فرم را همراه خود داشته باشيد.
2- نقشه شبكه چال زني را تهيه و ضميمه گزارش خود کنيد.
3- چال هاي بازدید شده را بر روي نقشه عالمت گذاري کنيد.

4- قسمت مربوط به طراحي را بر اساس نقشه طراحي معدن تكميل کنيد.
5- قسمت مربوط به اجرا را بر اساس کنترل هایي که انجام داده اید تكميل کنيد.

6- اگر چالي داراي ایراد بود بر روي نقشه پيوست گزارش عالمت گذاري نمایيد و با شماره بر در قسمت نواقص 
فرم توضيحات الزم را بنویسيد.

7- جهت تكميل فرم مي توانيد از کمك مسئول کنترل معدن و هنرآموز خود استفاده نمایيد.
8- در پایان گزارش را به هنرآموز خود ارائه نمایيد.

مواد و ابزار: ماشين حساب، فرم هاي مربوط به گزارش و نقشه طراحي شبكه چال زني، نوشت افزار، دوربين
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعایت قوانين ایمني کارگاه

اخالق حرفه ای: مسئوليت پذیري، خوب گوش دادن، دقت و سرعت عمل 
ارزشیابي مرحله اي: تهیه گزارش

شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: دفتر کار
تجهيزات:ماشين حساب - 
فرم های مربوطه و نقشه
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 15 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تهيه گزارش بر اساس فرمت معدن و دستورالعمل، 
اقدام الزم جهت رفع معایب چال ها

3

2تهيه گزارش بر اساس فرمت معدن و دستورالعملدرست
عدم توجه به فرمت معدن و دستورالعمل به هنگام تهيه ناقص

گزارش
1

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان:دفتر کار
تجهيزات: ماشين حساب - 

فرم های مربوطه و نقشه
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 15 دقيقه

--3
2مسئوليت پذیري- رعایت بهداشت - پوشش ایمنيقابل قبول

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی کنترل ابعاد وتعداد چال ها طبق نقشه

شرح کار:
1- خواندن نقشه شبكه انفجار - تبدیل مقياس با استفاده از ماشين حساب اندازه گيري ابعاد چال )قطر - عمق - زاویه( 
با استفاده از متر - نقاله - کوليس - کمپاس- شمارش تعداد چال هاي حفاري شده و انطباق مختصات چال ها با استفاده 

از  : GPS - تعيين ميزان خطا و اصالح احتمالي
2- گزارش دادن عمليات چال زني طبق فرمت معدن و ارائه به مسئول باال دست 

استاندارد عملكرد: 
کنترل ابعاد و تعداد چال ها با استفاده از نقشه آتشباری - نقشه خواني- بر اساس استاندارد حفاري- تهيه گزارش با دقت 

باالي %95   
شاخص ها:

1- کنترل ابعاد چال و شبكه آتشباری
2- گزارش کنترل نهائي چال زني ) رعایت تعداد بند هاي فرمت معدن (

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه حفاري
تجهیزات: متر، کوليس، نقاله، ماشين حساب، کمپاس، GPS،  نقشۀ آتشباری

مواد مصرفي : نوشت افزار
زمان: 75 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1اندازه گيری ابعاد چال1

2کنترل نهائی تعداد چال ها2

1تهيه گزارش3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ایمني، دقت - صحت- خالقيت - تجهيزات ایمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

حمل مواد منفجره
یادگیری 2واحد 

در عمليات آتشباری آشنایي با انواع مواد منفجره و انتخاب صحيح آن بر اساس ویژگي هاي مواد معدني و نحوه 
صحيح بسته بندي و حمل و نقل ایمن آنها براساس دستور العمل ها از اهميت فراواني برخوردار است. به همين 
علت در این درس به بررسي نحوه انتخاب مواد منفجره و بسته بندي، حمل و انبار کردن آنها پرداخته شده است. 

 انجام عمل حمل مواد ناریه با استفاده از ناوگان مخصوص حمل وبا رعایت استاندارد ایمني، تفكيك و بسته بندي 
آن با دقت 100 % که مراحل انجام این کار عبارتند از : انتخاب مواد ناریه - تفكيك و بسته بندي وانبار کردن مواد 

ناریه - دریافت مجوز حمل مواد ناریه - وحمل و نقل  مواد ناریه مي باشدکه در کتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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انواع مواد منفجره و كاربرد آنها 

به تصویر زیر نگاه کنيد، این تصویر عمليات چال زني و آتشباری در یك معدن را نشان مي دهد. فكر مي کنيد 
عمليات آتشباری در معدن چگونه انجام مي شود و چال هاي انفجاري به وسيله چه موادي پر مي شوند. این 

مواد که به آنها مواد منفجره گفته مي شود مي بایست داراي چه خصوصيات و ویژگي هایي باشند؟

بارش فکری

بارش فکری

 عملیات چال زني و آتشباری در معدن

اگر از آتشباری استفاده نشود بهره برداري از این معدن و استخراج مواد معدني چگونه ممكن است؟ استخراج 
مواد معدني را با استفاده از عمليات آتشباری و بدون استفاده از آن، از نظر زمان و هزینه مقایسه کنيد و نتایج 

را در کالس به بحث بگذارید.
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خواص ماده منفجره: 
مواد منفجره داراي خواصي هستند که براي کار با آن ها باید مورد توجه قرار بگيرند. دانستن این خواص نه تنها 
براي آتشباری است بلكه حمل و نقل و انبارداري نيز براساس این خواص انجام مي گيرد. خواص عمده اي که 
اثر رطوبت، سمي بودن  انفجار، وزن مخصوص،  انفجار، قدرت  از: سرعت  باید مورد توجه قرار گيرد عبارتند 

وحساسيت .

مفاهيم اصلی آتشباری
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 • عناصر اصلي تشكیل دهنده ماده منفجره
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 ػٌبفز افلي تؾىيل دٌّذُ هبدُ هٌفجزُ •

 
ثطاي ؾبذشٵ ي٥ ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ اظ ي٥ يب چٷس ٲبزٺ ٦ٻ سط٦يت ٖٳسٺ آٶٽب اظ ٖٷبنط ثبال سك٧ي٭ قسٺ اؾز، اؾشٟبزٺ ٲي ٪طزز.  

 ثطاؾبؼ ٲٹاز سك٧ي٭ زټٷسٺ ٲرشٯٝ، ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲشٟبٸسي ٶيع ؾبذشٻ ٲي قٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ثطذي اظ آٶٽب ٲٗطٞي ٲي قٹٶس.

 اٶٹأ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ

 

 ټيسضٸغٴ

 اظر

 ٦طثٵ

 ا٦ؿيػٴ

 هَاد هٌفجزُ

 ديٌبهيت ّب

 اعتزايت آهًَيبوي

 اعتزايت صالتيٌي صالتيي اًفجبري

 آهًَيبوي صالتيٌي ًيوِ صالتيٌي

 ديٌبهيت هجبس

 هَاد هٌفجزُ عيبل

 صلِ اي اهَلغيَى

 هَاد هٌفجزُ داًِ اي

 ثبرٍت آًفَ
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 ػٌبفز افلي تؾىيل دٌّذُ هبدُ هٌفجزُ •

 
ثطاي ؾبذشٵ ي٥ ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ اظ ي٥ يب چٷس ٲبزٺ ٦ٻ سط٦يت ٖٳسٺ آٶٽب اظ ٖٷبنط ثبال سك٧ي٭ قسٺ اؾز، اؾشٟبزٺ ٲي ٪طزز.  

 ثطاؾبؼ ٲٹاز سك٧ي٭ زټٷسٺ ٲرشٯٝ، ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲشٟبٸسي ٶيع ؾبذشٻ ٲي قٹز ٦ٻ زض ازاٲٻ ثطذي اظ آٶٽب ٲٗطٞي ٲي قٹٶس.

 اٶٹأ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ

 

 ټيسضٸغٴ

 اظر

 ٦طثٵ

 ا٦ؿيػٴ

 هَاد هٌفجزُ

 ديٌبهيت ّب

 اعتزايت آهًَيبوي

 اعتزايت صالتيٌي صالتيي اًفجبري

 آهًَيبوي صالتيٌي ًيوِ صالتيٌي

 ديٌبهيت هجبس

 هَاد هٌفجزُ عيبل

 صلِ اي اهَلغيَى

 هَاد هٌفجزُ داًِ اي

 ثبرٍت آًفَ

 براي ساختن یك ماده منفجره از یك یا چند ماده که ترکيب عمده آنها از عناصر باال تشكيل شده است، استفاده 
مي گردد. براساس مواد تشكيل دهنده مختلف، مواد منفجره متفاوتي نيز ساخته مي شود که در ادامه برخي از 

آنها معرفي مي شوند.

انواع مواد منفجره
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 برخي از انواع مواد منفجره معمول در معادن در ادامه شرح داده مي شود.
نام: باروت1

مواد تشكیل دهنده: 
نيترات سدیم و یا پتاسيم، گوگرد+ زغال چوب.

کاربرد: 
در  و  متوسط  تا  کم  مقاومت  با  مواد  براي 
چال هاي خشك کاربرد دارد. )در معدن گچ و 

نمك( 
خصوصیات ویژه:

ماده منفجره کند سوز است.
با ضربه و شعله منفجر مي شود.

قدرت انفجاري کم دارد.
حساس به آب است.

بدون چاشني هم منفجر مي شود. 
ایمني: 

1- دور از رطوبت نگهداري شود.
2- از رسيدن شعله و جرقه به آن اکيداً خودداري شود.

نام: آنفو2
مواد تشكیل دهنده: 
 نيترات آمونيوم+گازوئيل

کاربرد: 
کاربرد زیاد در معادن روباز با سنگ سخت

خصوصیات ویژه:
مقاومت ضعيف در مقابل آب

ارزان، ایمن و با حساسيت کم
)gr/Cm3 0/9( وزن مخصوص کم

ایمني: 
1- حمل و نقل معموالً بي خطراست. 

2- رطوبت کم باعث تجزیه و کلوخه شدن آنفو مي شود که با ضربه چوب مي توان آن را از هم جدا کرد.

1. Black Powder
2. Anfo (Ammonium Nitrate Fluid Oil)
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نام: دینامیت1
مواد تشكیل دهنده: 

 نيتروگليسيرین+ نيترات سدیم+ مغز چوب + ... 
کاربرد: 

داراي انــواع زیــاد از جملــه دیناميــت معمولــي، 
ژالتينــي، بــا وزن مخصــوص کــم  اســت.

به طــور  زیر زمينــي  و  روبــاز  معــادن  در   
دارد. کاربــرد  گســترده 

خصوصیات ویژه:
ارزان بودن

عدم حساسيت نسبت به گاز خيزي زغال 
زود یخ ميزند.

نشت مایعات داخل دیناميت باعث خراب شدن 
آن مي شود.

گران قيمت است. 
ایمني: 

1- در اثر نگهداري طوالني مایعات آن خارج مي شود و در این وضعيت جابجایي آنها خطرناك است.
2- دست زدن به مایعاتي که از دیناميت خارج مي شود خطرناك است.

3- استنشاق گاز هاي متصاعد شده از دیناميت باعث مسموميت مي شود.
4- در حالت یخ زدن بسيار خطرناك است و به سرعت منفجر مي شود.

5- باید در دماي 10 تا 25 درجه نگهداري شود. 

1. Dynamite
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نام: امولیت )مواد منفجره ژله اي(1
مواد تشكیل دهنده: 

 نيترات آمونيوم+ مواد نفتي و روغني+ اکسيد 
کننده ها 
کاربرد: 

داراي انواع مختلفي است.
قابل استفاده در چال هاي آبدار و خشك

)در چال هــاي آبــد ار جــاي آب را گرفتــه و آب 
را بــه بيــرون چــال هدایــت مــي کنــد(.

خصوصیات ویژه:
سرعت انفجار باال دارد.

دیر یخ مي زند.
ارزان قيمت است.

ایمني: 
تانكر به داخل چال ها پمپ  تانكرهاي مخصوص حمل مي شود و به وسيله شلنگ خرطومي  1-  به وسيله 

مي شود.
2- عالوه بر این مي توان این مواد را در بسته هاي پالستيكي با قطر کم، بسته بندي و حمل نمود.

براي افزایش دانسيته و انرژي دروني آنفو، مي توان آن را را با اموليت ترکيب نمود که به آن اموالن گویند. در 
این صورت قدرت انفجار تا 2/5 برابر افزایش مي یابد.

1. Emulet

نکته
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 ثٻ ٸؾيٯٻ سبٶ٧طټبي ٲرهٹل حٳ٭ ٲي قٹز ٸ ثٻ ٸؾيٯٻ قٯٷ٩ ذطَٹٲي سبٶ٧ط ثٻ زاذ٭ چب٬ ټب دٳخ ٲي قٹز.  -1

 ٖالٸٺ ثط ايٵ ٲي سٹاٴ ايٵ ٲٹاز ضا زض ثؿشٻ ټبي دالؾشي٧ي ثب ٢ُط ٦ٱ ثؿشٻ ثٷسي ٸ حٳ٭ ٶٳٹز. -2
 

سٹاٴ آٶطا ضا ثب اٲٹٮيز سط٦يت ٶٳٹز ٦ٻ ثٻ آٴ اٲٹالٴ ٪ٹيٷس. زض ايٵ  ثطاي اٞعايف زاٶؿيشٻ  ٸ اٶطغي زضٸٶي آٶٟٹ، ٲيًىتِ: 
 ثطاثط اٞعايف ٲي يبثس. 5/2نٹضر ٢سضر اٶٟؼبض سب 

 
 ذطع ٪صاضي ثب اٲٹٮيز ٸ آٶٟٹ)آٲٹالٴ (زض چب٬ ټبي ي٥ ٲٗسٴ ظيط ظٲيٷي

 
٦ٷٹٴ ٲٗطٞي قسٺ اؾز. زض ٲٹضز : ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ زاضاي سٷٹٔ ثؿيبض ظيبزي ٲي ثبقٷس ٦ٻ چٷس ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ انٯي سب پضٍّؼ

 زي٫ط ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ٲٗسٴ سح٣ي١ ٦ٷيس ٸ ٶشبيغ ضا ٲبٶٷس آٶچٻ زض ٦شبة ثيبٴ قسٺ اضائٻ ٶٳبييس.
 

 همزرات ايوٌي وبر ثب هَاد هٌفجزُ
قطح آٴ زض چٷسيٵ احشٳب٬ ذُطټبي ٶبقي اظ ثي ٲجبالسي ثٻ ټٷ٫بٰ ؾطٸ ٦بض زاقشٵ ثب ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ثٻ حسي ٲشٷٹٔ اؾز ٦ٻ 

ػٯس ٦شبة ٲي ٪ٷؼس. ي٥ اٶٟؼبض ثي ٲٹ٢ٕ ٲي سٹاٶس يطضټبي ػبٶي ٸ ٲبٮي ٞطاٸاٴ ٸاضز ٦ٷس ٮصا ضٖبيز زؾشٹضاٮٗٳ٭ ټبي ايٳٷي 
ثطذي اظ ٶ٧بر ايٳٷي ٦بض ثب ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ثٻ قطح شي٭  ٦ٻ ثط اؾبؼ ؾبٮٽب سؼطثٻ ٸ ٲُبٮٗٻ ثٻ زؾز آٲسٺ اؾز اٮعاٲي اؾز.

 :اؾز
 : ثبقٷس ظيط قطايٍ ٸاػس ثبيس زاضٶس، ؾطٸ٦بض ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲٹاز ثب ٶحٹ ټط ثٻ ٦ٻ اقربني -1

 .ثبقٷس سهٳيٱ اذص ثٻ ٢بزض ديكبٲسي ټط ٲ٣بث٭ زض ٸ ذٹز ثٻ ٲؿٯٍ ٸ ؾبٮٱ ثبيس -اٮٝ

 .ثبقٷس ٖهجي ٸ ٞطاٲٹق٧بض ٶجبيس -ة

 خرج گذاري با امولیت و آنفو )آموالن ( در چال هاي یك معدن زیر زمیني
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مواد منفجره داراي تنوع بسيار زیادي مي باشند که چند مادۀ منفجرۀ اصلي تا کنون معرفي شده است. در مورد 
دیگر مواد منفجره مورد استفاده در معدن تحقيق کنيد و نتایج را مانند آنچه در کتاب بيان شده ارائه نمایيد.

مقررات ایمني کار با مواد منفجره
احتمال خطرهاي ناشي از بي مباالتي به هنگام سر  و کار داشتن با مواد منفجره به حدي متنوع است که شرح آن 
در چندین جلد کتاب مي گنجد. یك انفجار بي موقع مي تواند ضررهاي جاني و مالي فراوان وارد کند لذا رعایت 

دستورالعمل هاي ایمني که بر اساس سال ها تجربه و مطالعه به دست آمده است الزامي است. 

برخي از نكات ایمني کار با مواد منفجره به شرح ذیل است:
1- اشخاصي که به هر نحو با مواد مواد منفجره سر و کار دارند، باید واجد شرایط زیر باشند :

الف- باید سالم و مسلط به خود و در مقابل هر پيشامدي قادر به اخذ تصميم باشند.
ب- نباید فراموشكار و عصبي باشند.

ج- باید با خطرات ناشي از مواد منفجره آشنا و آموزش هاي الزم را دیده و از امتحانات مربوط به آتشباري برآمده 
باشند.

د- حداقل  21 سال سن و شرایط بدني مناسب داشته باشند.
2- مسئول معدن باید از صالحيت کارگراني که براي کارکردن با مواد منفجره استخدام مي شوند، مطمئن و از 
سالمتي آنها نيز اطمينان داشته باشد. به منظور احضار این افراد آدرس محل سكونت آنان باید در دفتر یا پرونده 

خاص ثبت شود.
3- حداقل فاصله محل چال زدن تا محل قرار گرفتن ماده منفجره نباید از صد متر کمتر باشد.

4- چون تماس مواد منفجره با دست عوارضي ایجاد مي کند، کارگران باید ضمن عمل از دستكش الستيكي 
کنند. استفاده 

5- حتي المقدور در هر چال بایستي تنها از یك نوع مواد منفجره استفاده شود.
6- به هنگام کار کردن با مواد منفجره، ایجاد هر گونه آتشي مگر براي آتش کردن چال ها ممنوع است و تا شعاع  

10متري باید از ایجاد هر نوع شعله اي مطلقاً خودداري شود.
7- قرار دادن ماده منفجره در مجاورت برف، یخ و آتش ممنوع است.

پژوهش 
کنید

ایمنی
به هنگام کار با مواد منفجره نباید اشتباهي را مرتكب شد 

زیرا
 اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.
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فعالیت 
کارگاهی

انتخاب مواد منفجره 
در عمليات چال زني و انفجارمواد معدني یكي از عوامل مهم انتخاب نوع ماده منفجره مصرفي است.

در انتخاب ماده منفجره، ویژگي هاي مواد منفجره، نوع ماده معدني، ابعاد چال هاي انفجار و شرایط محيط کاري 
دخيل هستند. به عنوان مثال:

سنگ هاي نرم و درزه دار به مواد منفجره اي احتياج دارد که سرعت انفجار کم داشته باشند.
در سنگ هاي مقاوم و سخت، مواد منفجره اي باید به کاربرد که سرعت انفجار زیاد داشته باشند.

براي کار در محيط هاي آبدار و مرطوب باید از مواد منجره ضد آب استفاده کرد.

کار عملی: انتخاب مواد منفجره )با توجه به عواملي از قبیل قدرت تخریب، حساسیت، سختي مواد 
معدني(

کارعملي1: بازدید از یك واحد آتشباری معدن و مشاهده انواع مواد منفجره، کاربرد هر یك از آنها و نحوۀ 
انتخاب ماده منفجره مناسب براساس راهنمایي استاد کار آتشباری معدن

شرح فعالیت: تهيه گزارش از بازدید انجام شده که شامل
1- انواع مواد منفجره موجود در معدن

2- کاربرد هر یك از آنها
3- نحوه انتخاب مواد منفجره

4- نكات ایمني کار با مواد منفجره
5- تهيه عكس و فيلم از آنها

6- ارائه گزارش در کالس و به بحث و بررسي گذاشتن نتایج حاصل از آن
مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين

نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعایت قوانين ایمني کارگاه
اخالق حرفه ای: دقت، خوب گوش دادن، یادگيري، جمع آوري اطالعات و کار در تيم

ارزشیابي مرحله اي: انتخاب مواد مواد منفجره
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: معدن
تجهيزات: دستورالعل استفاده 

ازمواد مواد منفجره  
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

انواع مواد معدني مورد استفاده در معدن، انتخاب 
مواد منفجره با توجه به نوع ماده معدني و وضعيت 
ساختماني زمين و ميزان رطوبت، رعایت نكات ایمني

3

 انواع مواد معدني مورد استفاده در معدن، انتخاب مواد مواد درست
منفجره با توجه به نوع ماده معدني، رعایت نكات ایمني

2

1انواع مواد معدني مورد استفاده در معدنناقص
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ایمنی
در کار با مواد منفجره شامل تفكيك، بسته بندي، حمل و نقل، انبارکردن و به کار گيري رعایت کليه نكات 

ایمني ضروري است.

مواد منفجره پودري )باروت، آنفو و ...(:
• عمدتاً در بسته هاي پالستيكي پارافين دار Kg 25 بسته بندي مي شوند.

تفکیك، بسته بندي و انباركردن مواد  منفجره  
با توجه به حساسيت مواد منفجره و خطرات ناشي از آن الزم است مواد منفجره تا حد ممكن در بسته بندي هاي 

کاماًل ایمن تفكيك و بسته بندي شوند تا نگهداري و حمل و نقل آنها بدون خطر انجام گيرد. 

  بسته بندي مواد منفجره بسته به نوع و شكل ماده منفجره متفاوت است که در ادامه به بررسي آن مي پردازیم:
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دینامیت:
پارافين دار  کاغذهاي  داخل  و  استوانه  شكل  داراي  دیناميت   •
ساخته مي شود که به آن بسته هاي فشنگي )لول( گفته مي شود. 

فشنگ ها در جعبه هاي چوبي و یا مقوایي بسته بندي مي شود.

مواد منفجره ژله اي )امولیت، امولن، ...(
مواد منفجره ژله اي مي توانند به 3 روش بسته بندي و حمل شوند: 

بشكه هاي  کيلوگرمي درون  پلي اتيلني 20  در کيسه هاي  بسته بندي   •
پلي اتيلن با درپوش مناسب انجام مي گيرد و بخاطر حمل آسان هر 15 

بسته در یك پالت آهني جاي مي گيرد.
• حمل با تانكر هاي مخصوص

• بسته هاي فشنگي پالستيك و پارافين دار

جعبه چوبي دینامیت دینامیت هاي چیده شده درون جعبه چوبي
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 :ديٌبهيت

زيٷبٲيز زاضاي ق٧٭ اؾشٹاٶٻ ٸ زاذ٭ ٦بٚصټبي دبضاٞيٵ زاض ؾبذشٻ ٲي قٹز ٦ٻ ثٻ •
ٞكٷ٩ ټب زض ػٗجٻ ټبي چٹثي ٸ يب . ٪ٟشٻ ٲي قٹز( ٮٹ٬)آٴ ثؿشٻ ټبي ٞكٷ٫ي 

 .ٲ٣ٹايي ثؿشٻ ثٷسي ٲي قٹز
 

 ...(اهَليت، اهَلي، )هَاد هٌفجزُ صلِ اي 
رٍػ ثغتِ ثٌذي ٍ حول  3هَاد هٌفجزُ صلِ اي هي تَاًٌذ ثِ 
 : ؽًَذ

ويلَگزهي درٍى ثؾىِ ّبي  20ثغتِ ثٌذي در ويغِ ّبي پلي اتيلٌي •
 15پلي اتيلي ثب درپَػ هٌبعت اًجبم هي گيزد ٍ ثخبعز حول آعبى ّز 

 .ثغتِ در يه پبلت آٌّي جبي هي گيزد
 حٳ٭ ثب سبٶ٧ط ټبي ٲرهٹل•
 ثؿشٻ ټبي ٞكٷ٫ي دالؾشي٥ ٸ دبضاٞيٵ زاض•

 

 ػٗجٻ چٹثي زيٷبٲيز

 

زيٷبٲيز ټبي چيسٺ قسٺ زضٸٴ ػٗجٻ 
 چٹثي
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 مقررات ایمني انبارکردن مواد منفجره 
1- جایگاه موقت مواد منفجره محلي است که در آن حداکثر مصرف یك روز نگهداري مي شود. جایگاه موقت 
فتيله و چاشني باید مجزا از جایگاه موقت سایر مواد منفجره بوده و فاصله بين آنها کمتر از 15 متر نباشد. این 
جایگاه ها نباید در جاهاي سرد و مرطوب، پررفت و آمد و در معرض بروز آتش سوزي و انفجار باشد. درب و قفل 
و بست این جایگاه ها باید کاماًل محكم باشد و بر روي درب ورودي تابلوي اخباري با عبارت »مواد منفجره« با 

خط خوانا نصب شود.
2- آن مقدار از مواد منفجره پيش بيني شده براي مصرف روزانه که به مصرف نرسيده است، یا مواد منفجره اي 

که به علت عدم مصرف در عمليات انفجاري، باقي مانده است باید فقط در جایگاه موقت نگهداري شود.
3- آتشبار نباید با همراه داشتن مواد منفجره به جایگاه موقت چاشني و همچنين با همراه داشتن چاشني به 

جایگاه موقت مواد منفجره وارد شود.
4- داخل انبار مواد منفجره و همچنين محوطه اطراف آن تا فاصله 50 متري باید از وجود کليه مواد سریع االحتراق 

مانند مواد نفتي، تكه هاي پارچه، کاغذ، خار، بته و نظایر آنها پاکيزه نگهداري شود.
5- مقدار مواد منفجره وارده و صادره انبار باید با ذکر دقيق زمان در دفتر مخصوص ثبت شود.

6- در انبارها باید نكات زیر رعایت شود:
الف- صندوق حاوي مواد منفجره طوري قرار داده شود که لول ها به صورت قائم قرار نگيرد.

ب- صندوق مواد منفجره و چاشني در داخل انبار باز نشود.
ج- صندوق مواد منفجره و چاشني باید به آرامي جابه جا شده و از پرتاب کردن و یا لغزاندن آن خودداري شود.

د- با کفش ميخ دار نباید وارد انبار مواد مواد منفجره و چاشني شد.
ه- صندوق هاي محتوي مواد منفجره و چاشني باید طوري روي هم چيده شوند که ارتفاع آنها از 2 متر یا 5 
صندوق در هر ردیف بيشتر نشود و بين هر دو ردیف، فضاي کافي براي تهویه مناسب وجود داشته باشد. ضمناً 
فاصله ردیف صندوق هاي مجاور دیوارهاي انبار با دیوار باید حداقل  30 سانتي متر باشد. صندوق هاي زیرین باید 

روي الوارهاي مناسب چيده شود.
و- انبار باید به وسایل پيشگيري و مهار آتش سوزي مجهز باشند.

7- به منظور پيشگيري از بروز و گسترش آتش، ساختمان انبار باید به وسایل و تجهيزات اعالم و اطفاء حریق 
خودکار مجهز باشد. 

8- درب انبار مواد منفجره باید به طرف بيرون باز شود.
9- نشت کارتن هاي دیناميت باید با آب داغ تميز شود.

10- راهروهاي انبار مواد منفجره باید با عالئم اخباري شبرنگ مشخص شود.
11- به استناد آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاه ها، بردن کبریت، فندك و هر وسيله اي که بتواند 

توليد جرقه و شعله کند، به انبار ممنوع است.
12- در انبارهاي مواد منفجره فقط باید از چراغ ایمني براي روشنایي استفاده شده و از به کار بردن هر گونه 

چراغ دیگر و سيم کشي برق، خودداري شود.
13- نصب گرماسنج که حداقل و حداکثر دما را در داخل انبار نشان دهد براي کنترل دما ضروري است.

14- دماي انبار نباید از  30 درجه سانتي گراد باالتر و از  10 درجه سانتي گراد کمتر باشد.
15- ورود اشخاص غير مجاز به انبار اکيداً ممنوع است.
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16- انباردار مواد منفجره باید داراي صالحيت کافي بوده و صالحيت وي به تأیيد رسيده باشد و دوره آموزشي 
الزم را در مراکز ذیربط گذرانده باشد.

17- آتشبار باید مواد منفجره و چاشني پيش بيني شده مصرف روزانه را با تسليم رسيد فقط در مقابل در انبار 
دریافت کند. ورود وي و سایر افراد به استثناي متصدي انبار، به انبارهاي مواد مواد منفجره ممنوع است.
18- صندوق محتوي مواد منفجره باید حداقل در فاصله 50 متري از انبار و با وسایل مخصوص باز شود.

19- قبل از انجام هر گونه عمليات تعميراتي در انبار مواد مواد منفجره، باید کليه مواد موجود را به محل امني 
منتقل ساخت و پس از بازرسي و تميز کردن انبار، تعميرات را آغاز کرد. 

فیلم: نحوه بسته بندي و انبارکردن مواد منفجره

کار عملی: عملیات تفكیك، بسته بندي و انبار مواد منفجره 
کارعملي1: بازدید از انبار مواد منفجره معدن و مشاهده نحوه بسته بندي و انبارکردن

شرح فعالیت: تهيه گزارش از بازدید انجام شده که شامل
1- نحوه بسته بندي
2- نحوه انبار کردن

3- ویژگي هاي انبار مواد معدني
4- قوانين ایمني موجود در انبار

5- تجهيزات ایمني موجود در انبار
6- ارائه گزارش در کالس 

مواد و ابزار: نوشت افزار
نكات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعایت قوانين ایمني انبار

اخالق حرفه ای: دقت، خوب گوش دادن، یادگيري، جمع آوري اطالعات 
ارزشیابي مرحله اي: تفكیك، بسته بندي و انبار کردن مواد منفجره

شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: معدن
تجهيزات: جعبه هاي بسته بندي 
دستورالعمل تفكيك و بسته بندي

موادمصرفي : نوشت افزار
زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

شرایط انبار مواد منفجره، بيان قوانين و مقررات 
ایمني مربوطه ، تفكيك و بسته بندي مواد منفجره 
اصلي با توجه به حساسيت و استاندارد هاي تفكيك 

و بسته بندي مواد منفجره

3

 بيان قوانين و مقررات ایمني مربوطه و تفكيك و درست
بسته بندي مواد مواد منفجره اصلي با توجه به حساسيت 

و استاندارد هاي تفكيك و بسته بندي مواد منفجره

2

1 بيان قوانين و مقررات ایمني مربوطهناقص

فعالیت 
کارگاهی
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رویه اخذ مجوز دریافت وحمل مواد ناریه
به منظور کنترل، نظارت و حفظ امنيت در کليه امور مربوط به مواد مواد منفجره اجراي دستورالعمل ها، قوانين 
و مقررات امري ضروري است. در همين راستا استفاده از فرم هاي استاندارد به تحقق بهتر موارد یاد شده کمك 

مي کند. 

رویه اخذ مجوز دریافت و حمل مواد منفجره:

الف( درخواست کتبي مواد منفجره از سازمان صنایع معادن استان
جهت دریافت مواد منفجره مي بایست ميزان مورد نياز مواد منفجره به طور دقيق مشخص شود. این ميزان با 
توجه به تعداد، قطر و عمق چال ها  و در داخل محدوده مشخص شبكه آتشباری تعيين مي شود. این اطالعات 
در داخل فرم هایي که از طرف سازمان صنایع و معادن استاني که معدن در آن قرار گرفته است درج مي گردد. 

نمونه اي از این فرم ها در صفحات بعد نشان داده شده است.
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فرم هاي تكميل شده به همراه نامه درخواست به سازمان صنایع و معادن استان ارائه مي شود. ادامه مراحل اخذ 
مجوز، دریافت مواد منفجره و حمل آن به طور خالصه به شرح ذیل است:

 ب( معرفي نماینده حمل به سازمان تولید و توزیع مواد منفجره
 پس از تأیيد درخواست مواد منفجره توسط سازمان صنایع و معادن استان ، الزم است مسئول حمل مواد منفجره 
معدن به همراه تأیيدیه به سازمان توليد و توزیع کننده مواد منفجره مراجعه نماید. مسئول حمل مواد منفجره، 

جهت دریافت این مواد الزم است:
1- گواهي نامه هاي آموزشي صالحيت را از سازمان فني و حرفه اي دریافت کرده باشد.

2- در صورتي که مواد منفجره در معدن انبار مي شود )درخواست مربوط به مواد منفجره مصرف 6 ماهه و یا 
ساالنه باشد( مي بایست تأیيدیه فني انبار مواد منفجره را داشته باشند. 

3- گواهي نامه تقبل حفاظت از انبار مواد ناریه از اداره مربوطه دریافت گردیده باشد.
4- الزم است بيمه نامه حوادث معتبر براي حمل مواد ناریه دریافت و ارائه گردد.

5- الزم است مدیرعامل و مسئول مواد ناریه اقدام به تكميل و امضاي فرم هاي تعهدنامه نمایند. 

ج( دریافت مواد منفجره:
پس از اینكه مسئول حمل مدارك مورد نياز را به سازمان توليد و توزیع مواد منفجره ارائه نماید، مي تواند مواد 
ناریه را دریافت نماید، اما پيش از آن الزم است نسبت به تأمين وسيله نقيله مناسب جهت حمل مواد ناریه و 
ماشين هاي اسكورت اقدام نماید که پس از دریافت تأیيدیه هاي مربوط به این وسائل نقيله و اسكورت، پروانه 

حمل مواد ناریه صادر و مواد منفجره تحویل مي گردد.

 

٩٥ 
 

فرم هاي تكميل شده به همراه نامه درخواست به سازمان صنايع و معادن استان ارائه مي شود. ادامه مراحل اخذ مجوز، 
  اد منفجره و حمل آن به طور خالصه به شرح ذيل است:دريافت مو

  

  
  مواد منفجره توزيع و توليد سازمان به حمل نماينده ب) معرفي 
پس از تأييد درخواست مواد منفجره توسط سازمان صنايع و معادن استان  ، الزم است مسئول حمل مواد منفجره معدن به  

نده مواد منفجره مراجعه نمايد. مسئول حمل مواد منفجره، جهت دريافت اين مواد همراه تاييديه به سازمان توليد و توزيع كن
  الزم است:

 گواهي نامه هاي آموزشي صالحيت را از سازمان فني و حرفه اي دريافت كرده باشد.  -1
 ماهه و يا ساالنه 6در صورتي كه مواد منفجره در معدن انبار مي شود (درخواست مربوط به مواد منفجره مصرف  -2

 باشد) مي بايست تاييديه فني انبار مواد منفجره را داشته باشند. 
 گواهي نامه تقبل حفاظت از انبار مواد ناريه از اداره مربوطه دريافت گرديده باشد. -3
 الزم است بيمه نامه حوادث معتبر براي حمل مواد ناريه دريافت و ارائه گردد. -4
 به تكميل و امضاي فرم هاي تعهدنامه نمايند. الزم است مديرعامل و مسئول مواد ناريه اقدام  -5

  ج) دريافت مواد منفجره:

پس از اينكه مسئول حمل مدارك مورد نياز را به سازمان توليد و توزيع مواد منفجره ارائه نمايد، مي تواند مواد ناريه را 
مواد ناريه و ماشين هاي اسكورت دريافت نمايد، اما پيش از آن الزم است نسبت به تأمين وسيله نقيله مناسب جهت حمل 

حمل و تحويل مواد منفجره
اخذ مجوز راه و ترابري رعايت مقررات ايمني، امنيتي و حفاظتي 

و دقت در حفظ و نگهداري مواد منفجره
تنظيم صورت جلسه تحويل مواد منفجره 

به انبار

دريافت مواد ناريه
اخذ پروانه حمل مواد منفجره تأمين اسكورت وسيله نقليه مناسب حمل و نقل مواد 

منفجره

معرفي نماينده حمل به سازمان توليد و توزيع مواد منفجره
گواهي نامه هاي 
آموزشي صالحيت

تاييديه فني انبار مواد 
منفجره

گواهي تقبل حفاظت 
انبار بيمه نامه تعهدنامه

درخواست كتبي مواد منفجره از سازمان صنايع معادن استان
علت نياز مقدار مورد نياز نوع مواد منفجره
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د( حمل و تحویل مواد منفجره
مجوز  دریافت  از  پس  گيرد.  انجام  ترابري  و  راه  مجوز  دریافت  و  هماهنگي  با  مي بایست  منفجره  مواد   حمل 
راه  و  ترابري، ماشين حامل مواد ناریه همراه با ماشين هاي اسكورت، مواد منفجره را از محل تحویل گرفته و به 
معدن و یا انبار مواد منفجره معدن منتقل مي شود. در نهایت مواد منفجره به مسئول انبار در معدن با شمارش 

دقيق تحویل داده مي شود و صورتجلسۀ مربوط به آن تنظيم مي گردد.

فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: دریافت مجوز حمل مواد ناریه 

کارعملي 1 : در صورتي که چال هاي حفاري طراحي شده در پالن آتشباری زیر داراي عمق 12 متر و قطر 
250 ميلي متر باشد و 80% از حجم چال ها با استفاده از ماده منفجره آنفو که داراي وزن مخصوص 0/9 است 

پُر شود مقدار مواد ناریه مورد نياز را محاسبه کنيد. 
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 فعاليت كارگاَی

 ي: زضيبٞز ٲؼٹظ حٳ٭ ٲٹاز ٶبضيٻ ٖٳٯ بض٦

 250ٍ لغز  هتز 12در فَرتي وِ چبل ّبي حفبري عزاحي ؽذُ در پالى آتؾىبري سيز داراي ػوك :  1وبرػولي 
اعت پز ؽَد  9/0% اس حجن چبل ّب ثب اعتفبدُ اس هبدُ هٌفجزُ آًفَ وِ داراي ٍسى هخقَؿ 80هيليوتز ثبؽذ ٍ 

  همذار هَاد ًبريِ هَرد ًيبس را هحبعجِ وٌيذ.
 

 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي
 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

     
 
 
 

 
: ثب سٹػٻ ثٻ اَالٖبر ٲحبؾجٻ قسٺ زض ٞٗبٮيز ٢جٯي ٞطٰ ټبي زضذٹاؾز ٲٹاز ٶبضيٻ اظ ؾبظٲبٴ نٷبيٕ ٸ 2وبر ػولي

 ٲٗبزٴ اؾشبٴ ضا س٧ٳي٭ ٦ٷيس. 
 ؽزح فؼبليت: 

 ٲحبؾجٻ ٪طزز.حؼٱ ټطچب٬ ضا  -1

 ٲ٣ساض ٸظٴ ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ ٲٹضز ٶيبظ ثطاي ټط چب٬ ٲحبؾجٻ ٪طزز.  -2

 چب٬( ثط حؿت سٵ ٲحبؾجٻ قٹز. 25ٲ٣ساض ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ثطاي ٦٭ قج٧ٻ آسك٧بضي ) -3

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 
 ٲ٣يبؼ

1:50 

 پالن شبكه آتشباری

چال آتشباری
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از سازمان  ناریه  به اطالعات محاسبه شده در فعاليت قبلي فرم هاي درخواست مواد  با توجه  کار عملي2: 
صنایع و معادن استان را تكميل کنيد. 

شرح فعالیت: 
1- حجم هرچال را محاسبه گردد.

2- مقدار وزن ماده منفجره مورد نياز براي هر چال محاسبه گردد. 
3- مقدار مواد منفجره براي کل شبكه آتشباری )25 چال( بر حسب تن محاسبه شود.

مواد و ابزار: نوشت افزار
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات

ارزشیابي مرحله اي: دریافت مجوز حمل مواد ناریه
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

تعيين مقدار ماده منفجره مورد نياز، تكميل فرم 
درخواست و بيان مراحل اخذ مجوز

3

تعيين مقدار ماده منفجره مورد نياز، تكميل فرم درست
درخواست

2

1تكميل فرم درخواستنادرست
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قوانین و مقررات حمل و نقل مواد ناریه 
نباید تصور نمود که حمل ونقل مواد منفجره مشابه حمل و  نقل سایر کاالها مي باشد زیرا مواد منفجره داراي 
حساسيت، قوانين و شرایط خاص خود مي باشند که رعایت این موارد در طول حمل ونقل مواد منفجره از مبدأ 

تا مقصد به طور کامل الزامي است و بایست با توجه به نكات ایمني، امنيتي و حفاظتي انجام گيرد.

برخي از مقررات  قانوني مربوط به حمل ونقل مواد منفجره به شرح زیر است :

مقررات کلي مربوط به حمل  و  نقل مواد منفجره
1- حمل  و  نقل مواد منفجره باید طبق آئين نامه ارائه شده از سوي سازمان ذیربط انجام شود.

2- مواد منفجره و مهماتي جهت حمل مطمئن هستند که :
الف- کاماًل آمادۀ استفاده باشند.

ب- شرایط ایمني و پایداري مهمات منطبق بر شرایط درخواست باشد.
ج- طبق دستورالعمل در بسته هاي سالم بسته بندي شده و سپس بسته ها به طرق مختلف پلمپ شوند.

د- بسته ها از نظر فني و کيفي کنترل شده باشد.

مقررات بارگیري و تخلیه مواد منفجره
1- بارگيري و تخليه مواد منفجره باید در روز صورت گيرد.

2- قبل از عمليات بارگيري باید کنترل شود که شرایط وسيله نقليه مطابق دستورالعمل 
باشد.

3- قبل از عمليات بارگيري باید در محل مزبور تابلوي»خطر آتش سوزي« نصب شود.
4- کاميون حامل مواد منفجره باید داراي دستگاه هاي آتش خاموش کن باشد.

5- کاميون حامل مواد منفجره باید مجهز به برق گير باشد.
6- کاميون باید داراي سقف یا پوشش برزنتي غير قابل نفوذ آب باشد.

7- مخزن بنزین )سوخت وسيله نقليه( و لوله هاي مربوط باید محكم باشد و چكه 
نكند و سيستم فشار داخلي مخزن به گونه اي باشد که در موقع حرکت سوخت روي اگزوز پخش نشود.

8- ترمزها و دنده ها باید مرتب بوده و کاسه نمد چكه نداشته باشد. کليه الستيك هاي خودرو باید در شرایط 
خوب و مطمئن باشند و توجه به خصوص به عمل آید تا فشار باد آنها کاماًل مناسب باشد.

9- محل بارگيري و تخليه باید مجهز به روشنایي باشد.
10- به هنگام بارگيري و تخليه، موتور وسيله نقليه باید در وضعيت خاموش باشد.

باشد و  بدون حرکت  کاماًل  ترمز دستي  به وسيله  باید  مواد منفجره، خودرو  تخليه  و  بارگيري  به هنگام   -11
چرخ هاي خودرو باید به وسيله سنگ یا قطعات چوبي ثابت شود تا در حال بارگيري و تخليه، از حرکت ناگهاني 

جلوگيري به عمل آید.
روشن کردن خودرو  از  و  باشد  متر  انبار حداقل 10  درب  تا  فاصله خودرو  تخليه،  و  بارگيري  هنگام  به   -12

شود. خودداري 
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13- به هنگام بارگيري و تخليه، در نزدیكي وسایل نقليه حامل مواد منفجره به هيچ وجه نباید دخانيات استعمال 
شود و یا از آتش روباز استفاده گردد. راننده و سرنشينان وسيله نقليه حامل مواد منفجره مجاز نيستند کبریت، 

فندك و غيره با خود همراه داشته باشند.

    چیدن کیسه هاي آنفو در کانتینر و حمل  و  نقل آن توسط تریلي و اسكورت از محل تحویل تا معدن

کامیون حمل مواد منفجره در معدن 
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مقررات حمل مواد منفجره در معدن
1- جا به جا کردن مواد منفجره در داخل معدن و حمل آن از انبار به محل کار و نظير آن باید تحت نظارت و با 

مسئوليت آتشبار انجام گيرد.
2- حمل مواد منفجره به مقدار مورد احتياج باید در کيسه برزنتي یا جعبه مخصوصي که بدین منظور ساخته 
باشد. حداکثر  باید داراي قفل و بست و کليد آن در اختيار آتشبار  انجام گيرد. کيسه ها وجعبه ها  شده است 
ظرفيت هر کيسه 15کيلوگرم و حداکثر ظرفيت هر صندوق 25 کيلوگرم است. حمل بيش از یك کيسه یا یك 

صندوق به وسيله یك نفر ممنوع است.
3- مواد منفجره پودري یا مایع باید توسط وسایل نقليه مخصوص حمل شود.

4- قرار دادن چاشني همراه با ماده منفجره اصلي در یك کيسه یا یك صندوق یا یك وسيله نقليه ممنوع است.
5- قرار دادن لوازم و اشياء متفرقه درون کيسه برزنتي یا جعبه محتوي مواد منفجره ممنوع است.

6- در صورت حمل مواد منفجره به وسيله لوکوموتيو در داخل معدن، قطار مربوطه باید داراي واگن مخصوص 
باشد و روي آن عالئم خطر نصب شود. در این گونه موارد باید مراتب زیر نيز رعایت شود :

الف- حمل چاشني به وسيله واگن مواد منفجره ممنوع است.
ب- به غير از راننده و آتشبار و کمك او، استفاده سایر افراد از قطار حمل مواد منفجره ممنوع است.

ج- قطار حامل مواد منفجره باید حداقل 5 دقيقه با قطارهاي نفر  بر فاصله زماني داشته باشد.
7- در زمان رعد و برق و در خالل آن حمل و نقل مواد مواد منفجره ممنوع است.

اخالق 
در کار با مواد منفجره و به ویژه در حمل و جابجایي آن ها، داشتن التزام و حرفه ای

دقت کامل در انجام تمامي مقررات ایمني، امنيتي و حفاظتي بسيار مهم است. 
عدم توجه به کوچك ترین نكته مي تواند خطرات و عواقب بسيار سنگين و  
غير قابل جبراني را چه به لحاظ جاني و چه از نظر مالي به همراه داشته باشد. 
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کار عملی: حمل  و  نقل مواد ناریه )تهیه اسكورت(

با توجه به قوانين ومقررات ، تصاویر و  کارعملي 1 : از نحوه حمل  و  نقل و بارگيري مواد منفجره در معدن 
فيلم هایي تهيه و نتایج را به همكالسان خود نشان دهيد.

شرح فعالیت: تهيه فيلم و عكس وگزارش در زمينۀ:
1- امكانات و ملزومات همراه با ماشين آالت حمل  و  نقل مواد منفجره از خارج معدن به معدن و در داخل معدن 

مانند: داشتن اسكورت، چراغ هاي اعالم خطر، سالم بودن الستيك ها و ... . 
2- نحوۀ بار  گيري و تخليه بار از داخل وسيله حمل مواد منفجره

3- نحوۀ بارگيري، حمل و تزریق به چال هاي مواد منفجره ژله اي در داخل معدن
4- مقررات و قوانين مربوط به حمل  و  نقل مواد منفجره 

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين 
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: دریافت مجوز حمل مواد ناریه
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

بيان رویه حمل  و  نقل مواد منفجره، ناوگان 
حمل  و  نقل در خارج و داخل معدن براساس قوانين 

و مقررات مربوطه به آن

3

بيان رویه حمل  و  نقل مواد منفجره براساس قوانين و درست
مقررات مربوطه به آن

2

1ناوگان حمل  و  نقل در خارج و داخل معدننادرست

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

--3
2مسئوليت پذیري - رعایت بهداشت - پوشش ایمنيقابل قبول

1عدم توجه به موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی حمل مواد ناریه

شرح کار:
1- تفكيك انواع مواد ناریه با توجه به قدرت - حساسيت و مقدار، بر اساس استاندارد هاي حمل مواد ناریه -  قرار دادن مواد 

ناریه به صورت مجزا در بسته هاي مخصوص )مثال: چاشني و دیناميت در یك وسيلۀ نقليه حمل نمي شود(
2- اخذ مجوز حمل مواد ناریه از مراجع ذیصالح -  تهيه ناوگان ویژه حمل و نقل مواد ناریه - هماهنگي جهت تأمين وسيلۀ 

نقليه اسكورت - جابه جایي بسته هاي مواد ناریه از وسيلۀ نقليه بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه
استاندارد عملكرد: 

حمل مواد ناریه با استفاده از ناوگان مخصوص حمل با رعایت استاندارد ایمني - تفكيك - بسته بندي آن با دقت %100   

شاخص ها:
1- بسته بندي مواد ناریه

2-حمل و جابه جایي مواد ناریه                                                                                                                           
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: معدن
تجهیزات: وسایل حمل  و  نقل ویژۀ مواد ناریه و ماشين اسكورت - مواد منفجره - جعبه هاي بسته بندي - دستورالعمل هاي 

حمل و نقل و ایمني مواد ناریه
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان:90 دقيقه
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب مواد ناریه1

2تفكيك و بسته بندي وانبار کردن مواد ناریه2

1دریافت مجوز حمل مواد ناریه3

1حمل  و  نقل4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ایمني، دقت - صحت - خالقيت - تجهيزات ایمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 4

خرج گذاری چال ها

مهم ترين فعاليت در عمليات آتشباری اجراي عمليات خرج گذاري است كه شامل نحوه قرار دادن 
چاشني و مواد منفجره در چال هاي انفجاري است. فرد مسئول در اين زمينه مي بايست داراي دانش 
و مهارت خاص عمليات آتشباری باشد. حساسيت اجراي اين عمليات بسيار زياد است و با توجه به 
طرح توسعه در زمينه معادن به خصوص معادني كه عمليات استخراج را با انفجار انجام مي دهند نياز 

فراواني به نيروي متخصص در اين زمينه وجود دارد.
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 محتًا بزاي ايجاد اوگيشٌ

٦ٻ قبٲ٭ ٶحٹٺ ٢طاض زازٴ چبقٷي ٸ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ زض چب٬ ټبي اٶٟؼبضي  سطيٵ ٞٗبٮيز زض ٖٳٯيبر آسك٧بضي اػطاي ٖٳٯيبر ذطع ٪صاضي اؾزٲٽٱ
حؿبؾيز اػطاي ايٵ ٖٳٯيبر ثؿيبض ظيبز اؾز ٸ ثب اؾز. ٞطز ٲؿئٹ٬ زض ايٵ ظٲيٷٻ ٲي ثبيؿز زاضاي زاٶف ٸ ٲٽبضر ذبل ٖٳٯيبر آسك٧بضي ثبقس. 

ٶيطٸي ٲشرهم زض ثٻ  ٞطاٸاٶيٶيبظ زضاي ثب اٶٟؼبض اٶؼبٰ ٲي زټٷس  ذهٹل ٲٗبزٶي ٦ٻ ٖٳٯيبر اؾشرطاع ضاٻسٹػٻ ثٻ َطح سٹؾٗٻ زض ظٲيٷٻ ٲٗبزٴ ث
 .ايٵ ظٲيٷٻ زاضٶس

 

 خزج گذاري چال َا
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

خرج گذاري
یادگیری 1واحد 

و شكستگي،  درز  )ميزان  چال ها  كنترل  با  كه  است  عمليات خرج گذاري  آتشباری،  عمليات  مرحله  مهم  ترين 
پُر  شدن چال ها و آبگرفتگي( آغاز و شامل استفاده از انواع چاشني و فتيله، روش صحيح خرج  گذاري مواد منفجره  
و نحوۀ بستن دهانه چال ها و اتصال سيم ها است و داشتن تخصص و تجربه و مهارت هاي الزم در انجام  اين كارها  

بسيار مؤثر است كه در ادامه موردبررسی قرار می گيرد. 

دستور العمل  براساس  آنها  شبكه بندي   - ناريه  مواد  فتيله-  چاشني-  از  استفاده  با  خرج گذاري  عمليات  انجام 
آتشباری و بارعايت 100% ايمني ومراحل انجام اين كار شامل : كنترل نهايي چال ها- چاشني گذاري- شارژ مواد 

ناريه - گل گذاري - شبكه بندي سيم ها مي باشدكه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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ویژگي هاي چال هاي انفجاري وروش هاي آب كشي آنها
خرج گذاري: عبارت است از عمليات اجرايي قرار دادن مواد منفجره در داخل چال هاي حفر شده و بستن دهانه 

چال ، كه مراحل مختلف آن عبارت است از:
1- كنترل نهایي چال ها: )از نظر محل، عمق، ابعاد و موقعيت، آبدار بودن، ريزشي و يا داراي حفره و درز و 

بودن( شكستگي 
2- آبکشی از چال: جهت جلوگيری از تأثير رطوبت بر ماده منفجره، برای آبكشی از پمپ استفاده می كنند. 
معموالً از لوله پلی اتيلن كه يک طرف اين لوله ها بسته است استفاده می كنند تا آب به چال نفوذ نكند، قطر لوله 
متناسب با قطر چال است . برای خرج گذاری در چال های آبدار می توان از كيسه های مخصوص و يا مواد منفجره 

ضد آب استفاده كرد.
3- چاشنی گذاری

4- قرار  دادن ماده منفجره در چال : خرج گذاری با سمبه چوبی، هوای فشرده، با ماشين، به صورت آزاد در 
كيسه های پلی اتيلن. 

و  چال  دهانه  مسدود  كردن  جهت  رس  همراه  چال  حفاري  از  حاصل  ذرات  از  چال:  دهانه  گل گذاري   -5
می گيرد. انجام  گازها  خروج  و  هوا  لرزش  كم  شدن  سنگ،  پرتاب  از  جلوگيری 
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 اریذخزج گ
 یژگی ّای چال ّای اًفجاری ٍرٍش ّای آب كطی آًْاٍ

ٖجبضر اؾز اظ ٖٳٯيبر اػطايي ٢طاض زازٴ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ زض زاذ٭ چب٬ ټبي حٟط قسٺ ٸ ثؿشٵ زټبٶٻ چب٬ ، ٦ٻ  :خزج گذاري
 ٲطاح٭  ٲرشٯٝ آٴ ٖجبضر اؾز اظ:

ٲٹ٢ٗيز، آثساض ثٹزٴ، ضيعقي ٸ يب زاضاي حٟطٺ ٸ زضظ ٸ ق٧ؿش٫ي  ټب )اظ ٶٓط ٲح٭، ٖٳ١، اثٗبز ٸ٦ٷشط٬ ٶٽبيي چب٬ .1
 ثٹزٴ(

آث٧كي اظ چب٬ : ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ سأطيط ضَٹثز ثط ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ، ثطاي آث٧كي اظ دٳخ اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس. ٲٗٳٹالً اظ  .2
ط ٮٹٮٻ ٲشٷبؾت ثب ٮٹٮٻ دٯي اسيٯٵ ٦ٻ ي٥ َطٜ ايٵ ٮٹٮٻ ټب ثؿشٻ اؾز اؾشٟبزٺ ٲي ٦ٷٷس سب آة ثٻ چب٬ ٶٟٹش ٶ٧ٷس، ٢ُ

٢ُط چب٬ اؾز . ثطاي ذطع ٪صاضي زض چب٬ ټبي آثساض ٲي سٹاٴ اظ ٦يؿٻ ټبي ٲرهٹل ٸ يب ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ يس آة 
 اؾشٟبزٺ ٦طز.

 چبقٷي ٪صاضي .3

٢طاض زازٴ ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ زض چب٬ : ذطع ٪صاضي ثب ؾٳجٻ چٹثي، ټٹاي ٞكطزٺ، ثب ٲبقيٵ، ثٻ نٹضر آظاز زض ٦يؿٻ ټبي  .4
 دٯي اسيٯٵ. 

اضي زټبٶٻ چب٬: اظ شضار حبن٭ اظ حٟبضي چب٬ ټٳطاٺ ضؼ ػٽز ٲؿسٸز ٦طزٴ زټبٶٻ چب٬ ٸ ػٯٹ٪يطي اظ ٪٭ ٪ص .5
 دطسبة ؾٷ٩، ٦ٱ قسٴ ٮطظـ ټٹا ٸ ذطٸع ٪بظټب اٶؼبٰ ٲي ٪يطز.

 
 ٲٹ٢ٗيز چب٬ ټبي ذطع ٪صاضي قسٺ 

 (Bٞبنٯٻ سب ؾُح آظاز )

 ٦ٝ دٯٻ

 ٮجٻ ؾُح آظاز )دٯٻ ٲٗسٴ(

 ؾيٷٻ ٦بض

 دبي دٯٻ

ؾشٹٴ ذطػ٫صاضي 
قسٺ ثب ٲٹاز 

 ٲٷٟؼطٺ

 ٪٭ ٪صاضي ثبالي چب٬  

 ؾُح ٲٹضز ٶٓط

 ايبٞٻ حٟبضي

 اٶشٽبي آذطيٵ چب٬ 
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 ايبٞٻ حٟبضي

 اٶشٽبي آذطيٵ چب٬ 

 موقعیت چال هاي خرج گذاري شده 
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كنترل نهایي چال ها: عمليات كنترل چال ها از نظر موقعيت، عمق، ابعاد، درز و شكستگي و آبدار بودن در 
مراحل قبلي انجام شده است. در صورتي كه عمليات خرج گذاري بالفاصله پس از مرحله كنترل چال انجام شود، 
مي توان عمليات را بدون كنترل مجدد چال ها انجام داد اما در صورتي كه فاصله اي بين عمليات كنترل چال ها و 
خرج گذاري باشد الزم است به لحاظ عمق، آبدار بودن كنترل نهايي بر روي چال ها انجام شود و در مورد چال هاي 

آبدار و يا داراي درز و شكستگي ضروری است تدابير الزم، جهت عمليات خرج گذاري انجام شود.

درز و شکستگي: در صورتي كه چال داراي درز و شكستگي باشد سنگ هاي ُخرد شده از ديوارۀ آن دچار ريزش 
شده و به داخل آن ريخته و عمق چال كاهش مي يابد؛ در اين صورت ديواره چال به وسيله لوله پلي اتيلن و يا 

گل حفاري پوشش داده شود و موادي كه به انتهاي چال ريخته اند خارج شود.

 قراردادن لوله هاي پلي اتیلن در چال ها جهت جلوگیري از ریزش مواد در چال

در صورتي كه چال بيش از حد ريزشي باشد )داراي درز و شكستگي فراوان باشد( مي توان از آن چال صرف نظر 
كرد و عمليات خرج گذاري را در مورد آن چال انجام نداد.

چرا از چال هايي كه داراي درز و شكستگي زياد بوده و ريزشي هستند مي توان صرف نظر نمود.
بارش فکری

توجه
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آبدار بودن: در اثر بارندگي و هجوم آب هاي سطحي به داخل چال، آب شدن برف ها، پايين تر بودن عمق چال 
از سطح ايستابي منطقه، برخورد چال به سفره هاي آب زير  زمين و يا انتقال آب از طريق درز و شكستگي هاي 
منطقه به داخل چال ها نياز است تا عمليات ويژه اي جهت انفجار چال صورت گيرد زيرا اكثر مواد منفجره به 

رطوبت حساس مي باشند و در صورتي كه مرطوب شوند عمل نمي كنند.

عبور چال ها از سطح ايستابي ورود آب در اثر بارندگي به چال ها

ورود چال به مخزن آب محبوس زير  زمين و يا ورود آب از طريق درز و شكستگي به چال ها
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روش هاي مقابله با آبگرفتگي چال هاي انفجاري
روش هاي مقابله با آبگرفتگي چال ها به دو دسته تقسيم مي شوند كه عبارت اند از:
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زض نٹضسي ٦ٻ آة زاذ٭ چب٬ ټب سؼٳٕ ديسا ٦طزٺ ثبقس اظ سرٯيٻ آة سٹؾٍ دٳخ اؾشٟبزٺ تخليِ چبل تَعظ پوپ:  -1

ٲي قٹز ثرهٹل زض ظٲبٴ ټبيي ٦ٻ ثبضٶس٪ي قسٺ اؾز ٸ آة ٲؼسزاً ثٻ زاذ٭ چب٬ ٸاضز ٶٳي قٹز. دٳخ ټبي ٲٹضز 
 اؾشٟبزٺ زض ايٵ ضٸـ ثط زٸ ٶٹٖٷس:

  دٳخ ټبيي ٦ٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٸاضز ٦طزٴ ټٹا ثب ٞكبض ظيبز ثٻ زاذ٭ چب٬ ثبٖض ذبضع قسٴ آة اظ چب٬ ٲي قٹٶس. زض
 چب٬ ټبيي ٦ٻ حؼٱ آة زاذ٭ چب٬ ظيبز ٶجبقس اظ ايٵ ٶٹٔ دٳخ اؾشٟبزٺ ٲي قٹز.

 بضع اظ چب٬ زض نٹضسي ٦ٻ حؼٱ آة زاذ٭ چب٬ ظيبز ثبقس اظ دٳخ ټبي ٲ٧ٷسٺ ثط٢ي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز ٸ آة ثٻ ذ
 ټسايز ٲي قٹز.

ٲٽٷسؾبٴ ػٽز ٲ٣بثٯٻ ثب آث٫طٞش٫ي چبٮٽب ضٸـ ټبيي زي٫طي ٶيع اثسأ ٦طزٺ اٶس اعتفبدُ اس هَاد هٌفجزُ ضذ آة:   -2
 ، ثركي اظ آٶٽب قبٲ٭ ٲٹاضز ظيط ٲيجبقٷس: ٦ٻ قبٲ٭ سٛييط زض ٶٹٔ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲٹضز اؾشٟبزٺ اؾز

 زض چب٬ ټبيي ٦ٻ زاضاي ٲيعاٴ آة  عتيىي پبرافيي دار:اعتفبدُ اس هَاد هٌفجزُ درٍى ويغِ ّبي پال
٢بث٭ سٹػٽي ٶجبقٷس اظ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ زضٸٴ ٦يؿٻ ټبي دالؾشي٧ي اؾشٟبزٺ ٲي قٹز ٦ٻ ايٵ دٹقف دالؾشي٥ 
ٲبٶٕ اظ ٸضٸز آة ثٻ زاذ٭ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٲي ٪طزز. ايٷ٫ٹٶٻ چب٬ ټب ٲي ثبيؿز ثالٞبنٯٻ دؽ ذطع ٪صاضي 

 ٲٷٟؼط ٪طزٶس.

 

رٍػ ّبي همبثلِ ثب 
 اثگزفتگي چبل ّب

تخليِ آة اس چبل 
 تَعظ پوپ

پوپ ّبي َّاي  پوپ ّبي ثزلي
 فؾزدُ

اعتفبدُ اس هَاد 
 هٌفجزُ ضذ آة

اعتفبدُ اس هَاد 
هٌفجزُ درٍى ويغِ 

ّبي پالعتيىي 
 پبرافيي دار

 هَاد هٌفجزُ صلِ اي

1- تخلیه چال توسط پمپ: در صورتي كه آب داخل چال ها تجمع پيدا كرده باشد از تخليه آب توسط پمپ 
استفاده مي شود به خصوص در زمان هايي كه بارندگي شده است و آب مجدداً به داخل چال وارد نمي شود. 

پمپ هاي مورد استفاده در اين روش بر دو نوع هستند:

• پمپ هايي كه با استفاده از وارد كردن هوا با فشار زياد به داخل چال باعث خارج شدن آب از چال  	
مي شود. استفاده  پمپ  نوع  اين  از  نباشد  زياد  چال  داخل  آب  حجم  كه  چال هايي  در  مي شوند. 

• در صورتي كه حجم آب داخل چال زياد باشد از پمپ هاي مكندۀ برقي استفاده مي شود و آب به خارج  	
مي شود. هدايت  چال  از 

2- استفاده از مواد منفجرۀ ضد آب: مهندسان جهت مقابله با آبگرفتگي چال ها روش هاي ديگري نيز ابداع 
كرده اند كه شامل تغيير در نوع مواد منفجره مورد استفاده است ، بخشي از آنها شامل موارد زير مي باشند:

• استفاده از مواد منفجره درون كیسه هاي پالستیکي پارافین دار: در چال هايي كه داراي ميزان  	
آب قابل توجهي نباشند از مواد منفجره درون كيسه هاي پالستيكي استفاده مي شود كه اين پوشش پالستيک 
مانع از ورود آب به داخل مواد منفجره مي گردد. اينگونه چال ها مي بايست بالفاصله پس از خرج گذاري منفجر 

گردند.
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فیلم: كنترل نهایي چال هاي آتشباری

مواد منفجره درون كیسه هاي پالستیکي پارافین دار

• مواد منفجره ژله اي: اين مواد نسبت به آب حساس نيستند و مي توانند در تمامي چال هاي انفجاري  	
مورد استفاده قرار گيرند. با ورود اين مواد به داخل چال با توجه به وزن مخصوص باالی آنها، آب به باالي چال 

منتقل و از آن خارج مي شود.

تزریق مواد منفجره ژله اي به  داخل چال هاي آبدار
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كار عملی: بازرسي موقعیت چال ها قبل از خرج گذاري ودر صورت لزوم آب كشي آنها

داراي  چال هاي  مشكل  ورفع  نهايي  كنترل  نحوۀ  مشاهده  و  آتشباری  شبكه  يک  از  بازديد   :   كارعملي1 
درز    و   شكستگي و يا آبگرفتگي

شرح فعالیت: تهيه گزارش همراه عكس و فيلم از نحوۀ كنترل چال ها شامل:
1- نحوۀ كنترل عمق چال ها

2- نحوۀ پوشش دادن ديواره چال هاي داراي درز و شكاف و ريزش
3- نحوۀ آبكشي از چال هاي داراي آب

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين
نکات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  كنترل و آب كشي
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: انواع پمپ آب كشي و 

اتصاالت
مواد مصرفي:

زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل چال ، انتخاب نحوۀ رفع مشكل چال و مادۀ 
منفجره كاماًل متناسب با شرايط است.

3

كنترل چال ، انتخاب نحوۀ رفع مشكل چال و مادۀ درست
منفجره تقريباً متناسب با شرايط است.

2

كنترل چال ، انتخاب نحوۀ رفع مشكل چال و مادۀ ناقص
منفجره متناسب با شرايط نمي باشد.

1

فعالیت 
کارگاهی



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 4 / خرج گذاری چال ها

105

روش هاي انجام عملیات خرج گذاري
نياز          نوع سنگ ها و مادۀ منفجرۀ مورد  انفجاري،  مانند شرايط آب  و  هوايي، چال هاي  به شرايط معدن  با توجه 
از روش هاي مختلفي جهت خرج گذاري استفاده مي شود. به طور كلي براساس نوع چاشني و فتيلۀ مورد استفاده 
عمليات خرج گذاري و آتشباری در معادن را معموالً مي توان به روش های زير تقسيم نمود كه در شكل نشان داده 

شده است.
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 خزجگذاری عولیات اًجام ّایرٍش
، چب٬ ټبي اٶٟؼبضي، ٶٹٔ ؾٷ٩ ټب ٸ ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ ٲٹضز ٶيبظ اظ ضٸـ ټبي ثب سٹػٻ ثٻ قطايٍ ٲٗسٴ ٲبٶٷس قطايٍ آة ٸ ټٹايي

قٹز. ثٻ َٹض ٦ٯي ثطاؾبؼ ٶٹٔ چبقٷي ٸ ٞيشيٯٻ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٖٳٯيبر ذطػ٫صاضي ٸ ٲرشٯٟي ػٽز ذطػ٫صاضي اؾشٟبزٺ ٲي 
 آسك٧بضي زض ٲٗبزٴ ضا ٲي سٹاٴ ثٻ ؾٻ زؾشٻ س٣ؿيٱ ٶٳٹز ٦ٻ زض ق٧٭ ظيط ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.

 
زض ازاٲٻ اٶٹأ چبقٷي ټب ٸ ٞيشيٯٻ ثٻ َٹض ذالنٻ قطح زازٺ ٲي قٹز.

 
آيههب ٲههي زاٶيههس ٦ههبضثطز چبقههٷي زض ٖٳٯيههبر ثههٻ قهه٧٭ ثههبال ٶ٫ههبٺ ٦ٷيههس. ايههٵ سهههٹيط يهه٥ چبقههٷي ضا ٶكههبٴ ٲههي زټههس. 

 آسك٧بضي چيؿز؟

 اٶٹأ ضٸـ ټب

 چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ+   

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي 
چبقٷي ٲٗٳٹٮي ٸ + 

 اٮ٧شطي٧ي
 ٶبٶ٭ چبقٷي اٮ٧شطي٧ي

در ادامه انواع چاشني ها و فيتيله به طور خالصه شرح داده مي شود. 

عمليات  در  كاربرد چاشني  آيا مي دانيد  نشان مي دهد.  را  تصوير يک چاشني  اين  نگاه كنيد.  باال  به شكل 
آتشباری چيست؟

تفکر
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چاشني1: مواد منفجرۀ كند  سوز مثل باروت را مي توان به كمک شعلۀ فتيلۀ اطمينان يا كبريت منفجر كرد اما 
مواد منفجرۀ قوي مثل ديناميت ها براي انفجار عالوه بر شعله به يک ضربه اوليه نيز احتياج دارند كه به كمک 
چاشني ها ايجاد مي گردد. بنابراين چاشني ابزاري است كه انرژي و يا ضربه اوليه جهت انفجار مواد منفجرۀ قوي 

در آتشباری را ايجاد مي كند. 

 قسمت هاي مختلف انواع چاشني ها

چاشني معمولي
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ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٦ٷس ؾهٹظ ٲظه٭ ثهبضٸر ضا ٲهي سهٹاٴ ثهٻ ٦ٳه٥ قهٗٯٻ ٞيشيٯهٻ اَٳيٷهبٴ يهب ٦جطيهز ٲٷٟؼهط ٦هطز               : 1چبؽٌي
ثهط قهٗٯٻ ثهٻ يه٥ يهطثٻ اٸٮيهٻ ٶيهع احشيهبع زاضٶهس ٦هٻ ثهٻ            اٲب ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٢ٹي ٲظ٭ زيٷبٲيهز ټهب ثهطاي اٶٟؼهبض ٖهالٸٺ      

چبقهٷي اثهعاضي اؾهز ٦هٻ اٶهطغي ٸ يهب يهطثٻ اٸٮيهٻ ػٽهز اٶٟؼهبض ٲهٹاز            ثٷهبثطايٵ   ٲهي ٪يهطز.   ايؼهبز ٦ٳ٥ چبقهٷي ټهب   
 ٲٷٟؼطٺ ٢ٹي زض آسك٧بضي ضا ايؼبز ٲي ٦ٷس. 

 

 لغوت ّبي هختلف اًَاع چبؽٌي ّب

 

 

 

چبقٷي ٲٗٳٹٮي
 

                                                           
1 Detonator 

 اًَاع چبؽٌي

ػولىزد ثزاعبط تحزيه حزارتي ثِ ٍعيلِ عَختي فيتيلِ اعويٌبى :چبؽٌي هؼوَلي  

اًفجبر عزيغ ثب تحزيه تَعظ الىتزيغيتِ :چبؽٌي الىتزيىي فَري  

ػولىزد آى هبًٌذ چبؽٌي الىتزيىي فَري اعت اهب داراي يه  :چبؽٌي الىتزيىي تأخيزي
ػبهل تأخيز دٌّذُ اعت وِ ثبػج هي ؽَد چبل ّب ثب فَافل سهبًي ًغجت ثِ ّن هٌفجزُ ؽًَذ 

.ٍ راًذهبى اًفجبر را افشايؼ دٌّذ  

 ٞيشيٯٻ 

  زضدٹـ ٖبي١

  دٹٮ٥ ٖجٹض ٞيشيٯٻ

  ذطع سأذيط زټٷسٺ 

  ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

  ذطع انٯي
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ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٦ٷس ؾهٹظ ٲظه٭ ثهبضٸر ضا ٲهي سهٹاٴ ثهٻ ٦ٳه٥ قهٗٯٻ ٞيشيٯهٻ اَٳيٷهبٴ يهب ٦جطيهز ٲٷٟؼهط ٦هطز               : 1چبؽٌي
ثهط قهٗٯٻ ثهٻ يه٥ يهطثٻ اٸٮيهٻ ٶيهع احشيهبع زاضٶهس ٦هٻ ثهٻ            اٲب ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ٢ٹي ٲظ٭ زيٷبٲيهز ټهب ثهطاي اٶٟؼهبض ٖهالٸٺ      

چبقهٷي اثهعاضي اؾهز ٦هٻ اٶهطغي ٸ يهب يهطثٻ اٸٮيهٻ ػٽهز اٶٟؼهبض ٲهٹاز            ثٷهبثطايٵ   ٲهي ٪يهطز.   ايؼهبز ٦ٳ٥ چبقهٷي ټهب   
 ٲٷٟؼطٺ ٢ٹي زض آسك٧بضي ضا ايؼبز ٲي ٦ٷس. 

 

 لغوت ّبي هختلف اًَاع چبؽٌي ّب

 

 

 

چبقٷي ٲٗٳٹٮي
 

                                                           
1 Detonator 

 اًَاع چبؽٌي

ػولىزد ثزاعبط تحزيه حزارتي ثِ ٍعيلِ عَختي فيتيلِ اعويٌبى :چبؽٌي هؼوَلي  

اًفجبر عزيغ ثب تحزيه تَعظ الىتزيغيتِ :چبؽٌي الىتزيىي فَري  

ػولىزد آى هبًٌذ چبؽٌي الىتزيىي فَري اعت اهب داراي يه  :چبؽٌي الىتزيىي تأخيزي
ػبهل تأخيز دٌّذُ اعت وِ ثبػج هي ؽَد چبل ّب ثب فَافل سهبًي ًغجت ثِ ّن هٌفجزُ ؽًَذ 

.ٍ راًذهبى اًفجبر را افشايؼ دٌّذ  

 ٞيشيٯٻ 

  زضدٹـ ٖبي١

  دٹٮ٥ ٖجٹض ٞيشيٯٻ

  ذطع سأذيط زټٷسٺ 

  ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

  ذطع انٯي

1. Detonator

فتيله

 

١١٣ 
 

مواد منفجره كنــد ســوز مثــل بــاروت را مــي تــوان بــه كمــك شــعله فيتيلــه اطمينــان يــا كبريــت منفجــر كــرد : 1چاشني
يــك ضــربه اوليــه نيــز احتيــاج دارنــد كــه بــه  اما مواد منفجره قوي مثــل ديناميــت هــا بــراي انفجــار عــالوه بــر شــعله بــه

چاشــني ابــزاري اســت كــه انــرژي و يــا ضــربه اوليــه جهــت انفجــار مــواد بنــابراين  مــي گيــرد. ايجــادكمــك چاشــني هــا 
  منفجره قوي در آتشكاري را ايجاد مي كند. 

 

  قسمت هاي مختلف انواع چاشني ها

  

  

  

چاشني معمولي
  

                                                            
١ Detonator 

انواع چاشني

عملكرد براساس تحريك حرارتي به وسيله سوختن فتيله اطمينان :چاشني معمولي  

انفجار سريع با تحريك توسط الكتريسيته :چاشني الكتريكي فوري  

عملكرد آن مانند چاشني الكتريكي فوري است اما داراي يك     :چاشني الكتريكي تأخيري  
عامل تأخير دهنده است كه باعث مي شود چال ها با فواصل زماني نسبت به هم منفجر شوند 

.و راندمان انفجار را افزايش دهند

 فيتيله 

  درپوش عايق

  پولك عبور فيتيله

  خرج تأخير دهنده 

  خرج اوليه (پرايمر)

  خرج اصلي
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چاشني الكتريكی
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چبقٷي اٮ٧شطي٧ي
 

 

 
چبقٷي اٮ٧شطي٧ي سأذيطي

 

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

 ؾط چبقٷي

 ذطع سأذيط زټٷسٺ دٹ٦ٻ چبقٷي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع انٯي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ذطع انٯي

 ؾيٱ ټبي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ؾطچبقٷي
 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع ضاٺ اٶساظ

 ذطع ضاٺ اٶساظ

چاشني الكتريكی تأخيری
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چبقٷي اٮ٧شطي٧ي
 

 

 

چبقٷي اٮ٧شطي٧ي سأذيطي
 

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

 ؾط چبقٷي

 ذطع سأذيط زټٷسٺ دٹ٦ٻ چبقٷي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع انٯي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ذطع انٯي

 ؾيٱ ټبي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ؾطچبقٷي
 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع ضاٺ اٶساظ

 ذطع ضاٺ اٶساظ

نانل
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ٶبٶ٭ 
 

 

 : زض ٲٹضز اٶٹأ چبقٷي ټبي ٶبٶ٭ سح٣ي١ ٦ٷيس ٸ ٶشبيغ ضا ثٻ نٹضر ٪عاضـ زض ٦الي اضائٻ ٶٳبييس.پضٍّؼ

: زض ٲههٹضز ٲٗبيههت ٸ ٲعايههبي اٶههٹأ چبقههٷي ټههب سح٣يهه١ ٦ٷيههس ٸ ٶشههبيغ ضا زض ٚبٮههت يهه٥ ػههسٸ٬ زض ٦ههالي اضائههٻ  پژژضٍّؼ
 ٶٳبييس.

 
آيهب ٲهي زاٶيهس ٦هبضثطز ٞشيٯهٻ  زض ٖٳٯيهبر آسكه٧بضي         ثٻ قه٧٭ ثهبال ٶ٫هبٺ ٦ٷيهس. سههبٸيطي اظ ٞشيٯهٻ ضا ٶكهبٴ ٲهي زټهس.         

 چيؿز؟
 

 زض دٹـ ٖبي١

 ذطع سأذيط زټٷسٺ

 ذطع انٯي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 دٹؾشٻ چبقٷي

 ٮٹٮٻ ٶبٶ٭
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در مورد انواع چاشني هاي نانل تحقيق كنيد و نتايج را به صورت گزارش در كالس ارائه نماييد.

در مورد معايب و مزاياي انواع چاشني ها تحقيق كنيد و نتايج را در غالب يک جدول در كالس ارائه نماييد.

پژوهش 
کنید

پژوهش 
کنید

آيا مي دانيد كاربرد فتيله در عمليات آتشباری  از فتيله را نشان مي دهد.  باال نگاه كنيد. تصويري  به شكل 
چيست؟

فتیله1: ابزاري است كه براي انتقال آتش از يک نقطه 
به چاشني به كار مي رود. با آتش زدن سر فتيله، خرِج 
درون آن سوخته و آتش به  چاشني كار گذاشته شده در 
داخل مواد منفجره درون چال هاي انفجاري مي رسد و 

چال منفجر مي شود.
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اثعاضي اؾز ٦ٻ ثطاي اٶش٣ب٬ آسف اظ ي٥ ٶ٣ُٻ ثٻ چبقٷي ثٻ ٦بض ٲي ضٸز. ثب آسف ظزٴ ؾط ٞيشيٯٻ ذطع زضٸٴ آٴ  :1فتيلِ
 ي قٹز.ؾٹذشٻ ٸ آسف ثٻ  چبقٷي ٦بض ٪صاقشٻ قسٺ زض زاذ٭ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ زضٸٴ چب٬ ټبي اٶٟؼبضي ٲيطؾس ٸ چب٬ ٲٷٟؼط ٲ

 
 : 2فتيلِ اعويٌبى

زض ظٲبٴ ٲٗيٵ ث٧بض ٲي ضٸٶس. ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ٖجبضر  ٲٗٳٹٮي ٞشيٯٻ ټبي اَٳيٷبٴ ػٽز اٶش٣ب٬ آسف اظ ي٥ ٶ٣ُٻ ثٻ چبقٷي
ٮيبٜ ٦ٷٝ، دٷجٻ اټؿشٻ  آٴ اظ ثبضٸر ؾيبٺ سك٧ي٭ قسٺ اؾز ٸ زٸض ټؿشٻ  چٷس اليٻ ٲشٷبٸة اظ  ٦ٻاؾز  اظ ٮٹٮٻ اي اؾز 

٢طاض ٪طٞشٻ اؾز. ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ٶٟٹش ضَٹثز ٸ آة ثساذ٭ ٞشيٯٻ ي٥ اليٻ ٶبظ٤ ٖبي١  نٳٙ، ٦بئٹچٹ ٸ...ٶد ،٢يط ٸ يب  ٸ
 ٸ يس آة  زٸض ذطع زضٸٴ ٞشيٯٻ ٢طاضزاضز. 

 

 
 

                                                           
1 Fuse 
2 Safty Fuse 

ٞشيٯٻ ټبي 
 دط٦بضثطز

 ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

1. Fuse

بررسی 
کنید
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1. Safety Fuse

فتیله اطمینان1:
فتيله  مي روند.  به كار  معين  زمان  در  معمولي  چاشني  به  نقطه  يک  از  آتش  انتقال  اطمينان جهت  فتيله هاي 
باروت سياه تشكيل شده است و دور هسته چند اليه  از  لوله اي است كه هسته آن  از  اطمينان عبارت است 
متناوب از الياف كنف، پنبه و نخ ، قير و يا صمغ، كائوچو و... قرار گرفته است. جهت جلوگيري از نفوذ رطوبت و 

آب به داخل فتيله يک اليه نازك عايق و ضد آب دور خرج درون فتيله قراردارد. 
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 ٸ اػعاي اٴ ٞيشيٯٻ اَٳيٷبٴ
 

 اَٳيٷبٴ ٲطَٹة ٪طزز حشي ثٗس اظ ذك٥ ٦طزٴ ټٱ  ٢بث٭ اؾشٟبزٺ ٶجٹزٺ ٸ ثبيس سٗٹيى ٪طزز.چٷبٶچٻ ٞشيٯٻ 
آظاز ٞشيٯٻ قطٸٔ ٲي قٹز ٸ دؽ اظ ٲسر |ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ زض ح٣ي٣ز ي٥ قطٸٔ اٶٟؼبض ذٟيٝ اؾز ٦ٻ ثب آسف ظزٴ ؾط 

 انٯي ضخ ٲي زټس. ٲكرهي آسف ثٗس اظ ديٳٹزٴ َٹ٬ ٞشيٯٻ ثب ؾطٖز طبثز ثٻ چبقٷي ضؾيسٺ ٸ ؾذؽ اٶٟؼبض 
ٲي ٪ٹيٷس ؾٽٹٮز ٦بض ثب آٴ ٸ ؾطٖز طبثز ؾٹذشٵ ذطع زضٸٴ آٴ اؾز ٦ٻ  ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ٖٯز ايٷ٧ٻ ايٵ ٶٹٔ ٞشيٯٻ ضا

ٲٗٳٹال ٢بث٭ ٲحبؾجٻ اؾز ٸ اظ ظٲبٴ قطٸٔ ؾٹذشٵ آٴ سب ضؾيسٴ آسف ثٻ چبقٷي ٸ ذطع انٯي ثشٹاٴ سٳٽيسار الظٰ ثطاي 
 سيكيس.  ايٳٵ ؾبظي اَطاٜ ٲح٭ اٶٟؼبض ضا اٶ

ؾبٶشي ٲشط زض ٶٹٔ سٷس ؾٹظ ٸ ٶيٱ ؾبٶشي ٲشط زض طبٶيٻ زض ٶٹٔ ٦ٷس ؾٹظ  1ؾطٖز ؾٹذشٵ ٞشيٯٻ ټبي اَٳيٷبٴ  حسٸز ًىتِ : 
 اؾز. 

ٞشيٯٻ ټب ټٳبٶٷس ؾبيط ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ثبيس ثٗس اظ سٽيٻ ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاضزاز اٲب زض نٹضر ٮعٸٰ ٲي سٹاٴ  ًگْذاري فتيلِ ّب:
ؾب٬ زض اٶجبض ٸ زض ٲح٭ ٲكرهي   5ا ثٳسر حسا٦ظط ي٧ؿب٬ ٸ ٞشيٯٻ ټبي يس آة ضا ثٳسر ٞشيٯٻ ټبي ٲٗٳٹٮي ض

 ٶ٫ٽساضي ٶٳٹز.
ٲشط ٸ ټط  50ٲٗٳٹال زض ٦بضذبٶٻ ټب ٞشيٯٻ ټب ضا ثهٹضر ٦الٜ سٽيٻ ٲي ٦ٷٷس ٦ٻ َٹ٬ ٦الٜ ټب حسٸز ثغتِ ثٌذي فتيلِ ّب:  

 ٲيٯيٳشط ٲي ثبقس. 6اٮي  5ٷس. ٢ُط ٞشيٯٻ ټب زض حسٸز ٦الٜ ضا زض ي٥ ػٗجٻ ٲرهٹل ٢طاض زازٺ ٸ ثؿشٻ ثٷسي ٲي ٦ٷ 40
   

 هشايب ٍ هؼبيت فتيلِ اعويٌبى :

 ؾٽٹٮز ٦بض ثب ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ -1 هشايب
 ٖسٰ ٶيبظ ثٻ سرهم ظيبز زض ٦بض ثب آٴ -2

 هؼبيت
 ٪بظ حبن٭ اظ ؾٹذشٵ آٴ زاضاي ٲ٣ساض ظيبزي ٲٹٶٹا٦ؿيس ٦طثٵ اؾز ٦ٻ ؾٳي ٲي ثبقس. -1
چب٬ ټب ضا آسف ظزٸ ثٻ دٷبټ٫بٺ ضٞز، احشٳب٬ اٶٟؼبض ظٸز ټٷ٫بٰ ٸ ٶبذٹاؾشٻ زض ي٧ي ثطاي اٶٟؼبض ثبيس س٥ س٥  -2

اظ چب٬ ټب  ٸػٹز زاضز. ٦ٻ ثطاي ضؾيسٴ آسك٧بض ثٻ دٷبټ٫بٺ ي٥ ذُط ػسي ٲحؿٹة قسٺ  ثٷبثطايٵ الظٰ اؾز.  
 ٞطنز ٦بٞي زض اذيشبض آسك٧بض ثطاي ضؾيسٴ ثٻ دٷبټ٫بٺ ثبقس.

(ثبضٸر) ټؿشٻ ٞيشٯٻ  

 اٮيبٜ زٸض ټؿشٻ

 اليٻ يسآة

 ٚالٜ ثيطٸٶي

فتیله اطمینان و اجزاي ان

چنانچه فتيله اطمينان مرطوب گردد حتي بعد از خشک كردن هم  قابل استفاده نبوده و بايد تعويض گردد. نکته



110

فتيله اطمينان در حقيقت يک شروع انفجار خفيف است كه با آتش زدن سر آزاد فتيله شروع مي شود و پس از 
مدت مشخصي آتش بعد از پيمودن طول فتيله با سرعت ثابت به چاشني رسيده و سپس انفجار اصلي رخ مي دهد. 
علت اينكه اين نوع فتيله را فتيله اطمينان مي گويند سهولت كار با آن و سرعت ثابت سوختن خرج درون آن 
است كه معموالً قابل محاسبه است و از زمان شروع سوختن آن تا رسيدن آتش به چاشني و خرج اصلي می توان 

تمهيدات الزم براي ايمن سازي اطراف محل انفجار را انديشيد.  

نوع  ثانيه در  نيم سانتي متر در  نوع تند  سوز و  سرعت سوختن فتيله هاي اطمينان  حدود 1 سانتي متر در 
كند  سوز است. 

نگهداري فتیله ها: فتيله ها همانند ساير مواد منفجره بايد بعد از تهيه مورد استفاده قرارداد اما در صورت لزوم 
مي توان فتيله هاي معمولي را به مدت حداكثر يک سال و فتيله هاي ضد آب را به مدت 5 سال در انبار و در محل 

مشخصي  نگهداري نمود.

بسته بندي فتیله ها: معموالً در كارخانه ها فتيله ها را به صورت كالف تهيه مي كنند كه طول كالف ها حدود 
50 متر و هر 40 كالف را در يک جعبه مخصوص قرار داده و بسته بندي مي كنند. قطر فتيله ها در حدود 5 الي 

6 ميلي متر مي باشد.

نکته

مزایا و معایب فتیله اطمینان

1- سهولت كار با فتيله اطمينان
2- عدم نياز به تخصص زياد در كار با آن

مزایا

1- گاز حاصل از سوختن آن داراي مقدار زيادي مونواكسيد كربن است كه سمي مي باشد.
2- براي انفجار بايد تک تک چال ها را آتش زد و به پناهگاه رفت، احتمال انفجار زود هنگام و 
ناخواسته در يكي از چال ها  وجود دارد. كه براي رسيدن آتشبار به پناهگاه يک خطر جدي 
محسوب شده  بنابراين الزم است فرصت كافي در اختيار آتشبار براي رسيدن به پناهگاه باشد.

3- محدوديت تعداد چال ها: نبايد تعداد چال ها از يک حد مشخصي بيشتر باشد؛ بطور مثال 
حد اكثر 8 عدد چال را مي توان منفجر كرد كه در انفجارهاي بزرگ اين يک محدوديت ناخواسته 

است.
4- فتيله اطمينان براي آتشباری زير آب مناسب نيست.

استفاده از فتيله اطمينان براي انفجارهاي داراي زمان تأخير )معموال كمتر از نيم ثانيه( مناسب 
نيست زيرا هر متر فتيله اطمينان ممكن است 20 ثانيه خطاي سوختن داشته باشد.

5- گاهي اوقات ممكن است دو يا چند چال باهم منفجر شود.

معایب
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مزایا و معایب فتیله انفجاري  

1- سهولت كاربرد
2- هرجا كه به علت وجود صاعقه و جريان های ولگرد امكان استفاده از چاشنی برقی نباشد ، فتيله 

اطمينان مورد استفاده قرار می گيرد.
3- تعداد تاخيرها با چاشنی برقی محدود است در صورتی كه با تأخير دهنده فتيله انفجاری به هر 

تعداد و به هر شكل كه الزم باشد تأخير عملی است .

مزایا

1- سر و صدای زياد هنگام انفجار
2- آسيب زدن به گل گذاری چال قبل از انفجار خرج اصلی

3- انفجار چال از دهانه به ته چال
4- خرج اصلی چال به سرعت نهايی انفجار نمی رسد

5- امكان قطع فتيله در اثر تا شدن

معایب

فتیله انفجاري )كورتکس(1:
فتيله ای است محكم ، نرم ، ضد آب و با سرعت 6000 تا 7000 متر بر ثانيه منفجر می شود . ماده منفجره به كار 
رفته در آن پانتريت است كه به وسيله اليه هايی از نخ پنبه پوشيده شده و يک پوشش پالستيكی دور آن را گرفته 
است . فتيله انفجاری به كمک چاشنی معمولی يا الكتريكی منفجر می شود در اين صورت قادر است ساير مواد 
منفجره را هم منفجر كند اتصال چاشنی به فتيله انفجاری به كمک چسب ، سيم يا نوار چسب صورت می گيرد . 
اگر چاشنی را وسط فتيله ای به طول 2 متر ببنديم تنها يک متر آن منفجر خواهد شد و اين يک متر آن قسمتی 

از فتيله است كه انتهای چاشنی به آن سمت باشد .

فتیله و اجزاي تشکیل دهنده آن

1. Detonation Fuse (Cordtex)
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سٗساز چب٬ ټب اظ ي٥ حس ٲكرهي ثيكشط ثبقسثُٹض ٲظب٬ ٲي سٹاٴ حس ا٦ظط ٲحسٸزيز سٗساز چب٬ ټب : ٶجبيس  -3
 ٖسز چب٬ ضا ٲي سٹاٴ ٲٷٟؼط ٦طز ٦ٻ زض اٶٟؼبضټبي ثعض٨ ايٵ ي٥ ٲحسٸزيز ٶبذٹاؾشٻ اؾز. 8

 ٞشيٯٻ ااَٳيٷبٴ ثطاي آسك٧بضي ظيع آة ٲٷبؾت ٶيؿز. -4
 ٦ٳشط اظ ٶيٱ طبٶيٻ ( ٲٷبؾت ٶيؿز ظيطا ټط اؾشٟبزٺ اظا ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ثطاي اٶٟؼبضټبي زاضاي ظٲبٴ سبذيط )ٲٗٳٹال

 طبٶيٻ ذُبي ؾٹذشٵ زاقشٻ ثبقس. 20ٲشط ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ٲٳ٧ٵ اؾز 

 ٪بټي اٸ٢بر ٲٳ٧ٵ اؾز زٸ يب چٷس چب٬ ثبټٱ ٲٷٟؼط قٹز. -5
 

 :1)وَرتىظ( فتيلِ اًفجبري
قٹز . ٲبزٺ ٲٷٟؼطٺ ثٻ ٦بض ضٞشٻ زض ٲشط ثط طبٶيٻ ٲٷٟؼط ٲي   7000سب  6000ٞشيٯٻ اي اؾز ٲح٧ٱ ، ٶطٰ ، يس آة ٸ ثب ؾطٖز 

آٴ دبٶشطيز اؾز ٦ٻ ثٻ ٸؾيٯٻ اليٻ ټبيي اظ ٶد دٷجٻ دٹقيسٺ قسٺ ٸ ي٥ دٹقف دالؾشي٧ي زٸض آٴ ضا ٪طٞشٻ اؾز . ٞشيٯٻ 
اٶٟؼبضي ثٻ ٦ٳ٥ چبقٷي ٲٗٳٹٮي يب اٮ٧شطي٧ي ٲٷٟؼط ٲي قٹز زض ايٵ نٹضر ٢بزض اؾز ؾبيط ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ ضا ټٱ ٲٷٟؼط ٦ٷس 

ي ثٻ ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي ثٻ ٦ٳ٥ چؿت ، ؾيٱ يب ٶٹاض چؿت نٹضر ٲي ٪يطز . ا٪ط چبقٷي ضا ٸؾٍ ٞشيٯٻ اي ثٻ َٹ٬ اسهب٬ چبقٷ
ٲشط ثجٷسيٱ سٷٽب ي٥ ٲشط آٴ ٲٷٟؼط ذٹاټس قس ٸ ايٵ ي٥ ٲشط آٴ ٢ؿٳشي اظ ٞشيٯٻ اؾز ٦ٻ اٶشٽبي چبقٷي ثٻ آٴ ؾٳز  2

 ثبقس .

                  
 ٞشيٯٻ ٸ اػعاي سك٧ي٭ زټٷسٺ آٴ

 
 : اًفجبريهشايب ٍ هؼبيت فتيلِ 

 ٲعايب

 ؾٽٹٮز ٦بضثطز -1

ټطػب ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٸػٹز نب٣ٖٻ ٸ ػطيبٴ ټبي ٸٮ٫طز اٲ٧بٴ اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ثط٢ي ٶجبقس ، ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ٲٹضز  -2
 اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز.

سٗساز سبذيطټب ثب چبقٷي ثط٢ي ٲحسٸز اؾز زض نٹضسي ٦ٻ ثب سبذيط زټٷسٺ ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي ثٻ ټط سٗساز ٸ ثٻ ټط ق٧٭  -3

                                                           
1 Detonation Fuse (Cordtex) 

پوشش  پالستيكی
نخ پنبه ای
نخ چتائی
نوار
نخ پنبه محوری
PETN
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چاشني و فتیله گذاري 
به منظور اجراي صحيح و استفاده بهينه از مواد منفجره الزم است از روش چاشني و فتيله گذاري جهت تحريک 

مواد منفجره و نهايتاً باالبردن راندمان عمليات آتشباری استفاده نمود. 

1- چاشني گذاري الکتریکي )الکتریکي فوري و تأخیري(
ديناميت را با درفش چوبی سوراخ كرده و چاشنی را داخل آن می گذارند. سيم چاشنی را يک دور به دور ديناميت 
گره زده و گره را محكم می كنند، اين ديناميت آمادۀ قرار دادن در چال می باشد. اگر چال افقی باشد سيم در 

قسمت باال قرار می گيرد.
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 گذاري: ٍ فيتيلِچبؽٌي 

ثٻ ٲٷٓٹض اػطاي نحيح ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ الظٰ اؾز اظ ضٸـ چبقٷي ٸ ٞشيٯٻ ٪صاضي ػٽز سحطي٥ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ 
 ٸ ٶٽبيشبً ثبالثطزٴ ضاٶسٲبٴ ٖٳٯيبر آسك٧بضي اؾشٟبزٺ ٶٳٹز. 

 )الىتزيىي فَري ٍ تأخيزي( الىتزيىي گذاريچبؽٌي  -1

چٹثي ؾٹضاخ ٦طزٺ ٸ چبقٷي ضا زاذ٭ آٴ ٲي ٪صاضٶس. ؾيٱ چبقٷي ضا ي٥ زٸض ثٻ زٸض زيٷبٲيز  زضٞفزيٷبٲيز ضا ثب 
ا٪ط چب٬ ا٣ٞي ثبقس ؾيٱ زض  ٪طٺ ظزٺ ٸ ٪طٺ ضا ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷٷس، ايٵ زيٷبٲيز آٲبزٺ ٢طاض زازٴ زض چب٬ ٲي ثبقس.

 ٪يطز .٢ؿٳز ثبال ٢طاض ٲي

 
ٶحٹٺ ٢طاضزازٴ زيٷبٲيز 

چبقٷي ٪صاضي قسٺ 
 زضٸٴ چب٬

 
 ؾٹضاخ ٦طزٴ زيٷبٲيز ثب زضٞف چٹثي

 
 َطي٣ٻ ٢طاضزازٴ چبقٷي زضٸٴ زيٷبٲيز 

سوراخ كردن ديناميت با درفش چوبي

نحوۀ قراردادن ديناميت 
چاشني  گذاري شده درون چال

طريقۀ قراردادن چاشني درون ديناميت 



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 4 / خرج گذاری چال ها

113

2- اتصال فتیله به چاشني معمولي 
در استفاده از چاشني هاي معمولي )غير الكتريكي( اتصال فتيله به چاشني قبل از قراردادن چاشني در چال انجام 
مي گيرد براي اين كار قسمت خالي پوكه چاشني معمولي را كاماًل تميز كرده و سپس انتهاي فتيله را به وسيلۀ يک 
چاقوي تيز به طور عمودي بريده و در قسمت خالي پوكه به گونه اي قرار مي دهند كه انتهاي آن مماس بر پولک 
چاشني باشد. ادامه عمليات مانند روش چاشني گذاري الكتريكي است به طوري كه چاشني را درون ديناميت قرار 

مي دهند و به داخل چال مي فرستند و  سر ديگر فتيله را در خارج از چال نگه مي دارند. 

تصویر كار شرح كار ردیف
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2

زض اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ټبي ٲٗٳٹٮي )ٚيط اٮ٧شطي٧ي( اسهب٬ ٞشيٯٻ ثٻ چبقٷي ٢ج٭ اظ ٢طاضزازٴ چبقٷي زض چب٬ اٶؼبٰ ٲي 
ضا ٦بٲال سٳيع ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اٶشٽبي ٞشيٯٻ ضا ثٹؾيٯٻ ي٥ چب٢ٹي سيع ٪يطز ثطاي ايٷ٧بض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 

ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

بريدن فتيله به طور عمودي 1
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2

زض اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ټبي ٲٗٳٹٮي )ٚيط اٮ٧شطي٧ي( اسهب٬ ٞشيٯٻ ثٻ چبقٷي ٢ج٭ اظ ٢طاضزازٴ چبقٷي زض چب٬ اٶؼبٰ ٲي 
ضا ٦بٲال سٳيع ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اٶشٽبي ٞشيٯٻ ضا ثٹؾيٯٻ ي٥ چب٢ٹي سيع ٪يطز ثطاي ايٷ٧بض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 

ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

يک پوكه چاشني معمولي را 
برداشته و تميز مي كنيم سپس 
فتيله را درون پوكه فرو مي كنيم

2
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2

زض اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ټبي ٲٗٳٹٮي )ٚيط اٮ٧شطي٧ي( اسهب٬ ٞشيٯٻ ثٻ چبقٷي ٢ج٭ اظ ٢طاضزازٴ چبقٷي زض چب٬ اٶؼبٰ ٲي 
ضا ٦بٲال سٳيع ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اٶشٽبي ٞشيٯٻ ضا ثٹؾيٯٻ ي٥ چب٢ٹي سيع ٪يطز ثطاي ايٷ٧بض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 

ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

با استفاده از انبر مخصوص فتيله 
را درون پوكه چاشني محكم 

مي كنيم
3
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 فیلم: روش چاشني و فتیله گذاري

حال پوكه و فتيلۀ آماده شده را 
درون فشنگ ديناميت كه قباًل 
سوراخ شده است قرار مي دهيم.
حال ديناميت آمادۀ قرار گرفتن 

در چال انفجاري است.  

4

بسته به عمق و تعداد چال هاي جبهه كار، طول فتيله متفاوت است ولي در هر صورت نبايد طول قسمتي از فتيله 
كه از چال بيرون مي ماند از 20 سانتي متر كمتر باشد.

1- هرگز نبايد لول چاشني دار را روي زمين گذاشت بلكه بايد بالفاصله پس از چاشني گذاري، آن را داخل چال 
قرار داد. زيرا لول چاشني دار ممكن است در اثر ضربه يا غلتيدن منفجر شود.

2- براي خارج كردن چاشني از قوطي نبايد از چاقو، پيچ و ساير لوازم فلزي استفاده شود.
3- قرار دادن فتيله و يا چاشني در مواد منفجره بايد به گونه اي باشد كه به آساني نتوان آنها را از مواد منفجره 

بيرون كشيد.
4- به هنگام چاشني گذاري بايد دقت شود كه مواد خارجي از قبيل ماسه و خاك وارد لول نشود.

5- به هنگام اتصال چاشني معمولي به فتيله نبايد فتيله را داخل چاشني چرخاند.
6- فتيله گذاري نبايد در مجاورت مواد منفجره انجام گيرد.

7- با توجه به محدوديت تعداد چال ها در استفاده از فتيله اطمينان، آتشبار بايد صداي انفجار همۀ چال ها را 
شنيده و بشمارد و با تعداد آن ها انطباق دهد.

8- بر اساس مقررات، انفجار بيش از حدود 8 تا 10 چال با فتيله در يک نوبت مجاز نمي باشد تا فرصت كافي 
براي فرارآتشبار و رسيدن به يک نقطه امن در اختيار وي باشد.

9- در سيستم آتشباری با فتيله بايد طول فتيله هاي رابط طوري انتخاب شود كه قبل از انفجار چال نزديک 
به آتشبار )اولين چال( فتيله هاي ساير چال ها آتش گرفته باشد.

10- مي توان براي افزايش راندمان آتشباری، چال ها را به ترتيب و به گونه اي منفجر نمود تا بعد از انفجار هر 
دسته از چال ها،  جبهه كار آزادي براي انفجار سري چال هاي بعد ايجاد گردد،  اين كار با تغيير عمق چال ها 

و يا با تغيير طول فتيله انجام مي شود.

ایمنی
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فعالیت 
کارگاهی

كار عملی: قرار دادن چاشني ها و فتیله ها در چال 

كارعملي 1 : بازديد از يک شبكه آتشباری و مشاهده نحوه چاشني گذاري و فتيله گذاري 

شرح فعالیت: تهيه گزارش همراه عكس و فيلم از نحوۀ قراردادن چاشني ها در چال و فتيله گذاري شامل:
1- كنترل نهايي چال 

2- قرار  دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته (
3- قراردادن چاشني هاي الكتريكي و معمولي در داخل ديناميت و درون چال

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين
نکات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  چاشني گذاري
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: سيم چين - 

نقشۀ  آتشباري
موادمصرفي : چاشني - سيم، 

فتيله
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل چال، تميز كردن و قرار دادن انواع چاشني 
در چال طبق نقشه انفجار با توجه به دستورالعمل

3

قرار دادن انواع چاشني درچال طبق نقشه انفجار با قابل قبول
توجه به دستورالعمل

2

1قرار دادن انواع چاشني در چالناقص
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قرار دادن ماده منفجره در چال 
مراحل مختلف قراردادن مواد منفجره از جمله آنفو، اموليت، باروت و ديناميت كه به آنها خرج اصلي گفته مي شود 

همراه با چاشني های بارگذاري شده در چال به شرح ذيل مي باشد:
1- قرار دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته(

2- چاشني گذاري
3- سيم چاشني را در خارج از چال نگه داشته و بقيه خرج اصلي را با احتياط و به ترتيب در داخل چال قرارداده 
و در هر مرحله مقدار خرج اصلي را با يک سمبه چوبي مي كوبند تا با خرج زير آن متصل شود و همۀ فضاي 
چال را پُر كند. قطر سمبه چوبي بايد كمتر از قطر چال باشد و سيم چاشني ها در هنگام كوبيدن مواد منفجره 

زخمي نشود.

 ریختن مواد منفجره )آنفو( درون چال و كوبیدن به وسیله سمبه چوبي
 

4- اگر تنها يک چال براي خرج گذاري آماده شده باشد براي انفجار بايد با در نظر گرفتن نكات ايمني دو  سر سيم 
چاشني را به منبع برق وصل نمود تا عمل انفجار انجام شود اما در يک جبهه كار چندين چال حفر مي گردد و 
الزم است كليه چال ها را خرج گذاري كرده و در نهايت سيم چاشني هاي مختلف را به يكديكر متصل نمود و 

مدار انفجار تشكيل داد.
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5- اتصال چاشني ها به يكديگر به صورت: موازي، سري،  سري- موازي و موازي - سري طراحي مي گردد.
6- معموالً در هرچال تنها در يک لول از مواد منفجره چاشني گذاري مي شود؛ به اين لول كه چاشني به آن متصل 

است پرايمر يا لول فعال مي گويند.

فیلم: خرج گذاري

نکات ایمني در خرج گذاري
1- هر روز در ساعتي كه از طرف مسئول معدن تعيين مي شود آتشباران بايد يک به يک در مقابل انبار مواد 
منفجره حاضر شوند و مقدار موادي را كه طبق برگ درخواست براي مصرف روزانه از طرف مسئول معدن الزم 

تشخيص داده شده است، در مقابل تسليم رسيد تحويل گيرند.
2- آتشبار با همراه داشتن ماده منفجره اصلي نبايد وارد انبار چاشني و همچنين با همراه داشتن چاشني نبايد 

وارد انبار مواد منفجره اصلي شود.
3- ورود آتشباران به طور دسته جمعي به انبار مواد منفجره اكيداً  ممنوع است.

4- چنانچه چال به عللي گرم باشد، بايد از خرج گذاري چال در آن حالت خودداري كرد.
5- به هنگام خرج گذاري حضور اشخاص متفرقه تا شعاع  15 متري از محل كار ممنوع است.
6- در موقع خرج گذاري و آتشباری به جز آتشبار و كمک او، حضور ساير افراد ممنوع است.

7- از به كار بردن ديناميت هاي يخ زده، عرق كرده، مشكوك و فتيله هاي فاسد شده و مشكوك و همچنين مواد 
منفجره اي كه از چال هاي آتش نگرفته بازيافت مي شود، اكيداً بايد خودداري شود. در ديناميت منجمد شده 

بلورهايي به چشم مي خورد و در ضمن حالت شكنندگي پيدا مي كند و نرمي ويژه خود را از دست مي دهد.
8- در بعضي موارد شرايط زمين شناسي و شرايط ديگر ممكن است تغييري در برنامه چال زني و انفجار پديد 

آورد ولي اين تغيير بايد در جهت تقليل مصرف مواد منفجره باشد.
9- سركارگر عمليات انفجار مجاز به اجراي عمليات آتشباری در جايي كه هنوز كارهاي مقدماتي آن براساس 

مقررات ايمني انجام نگرفته است نيست.
10- قبل از قرار دادن خرج در چال، بايد بررسي مجدد به منظور حصول اطمينان از نبود گازهاي قابل انفجار 

در محل آتشباری و 50 متر اطراف آن انجام گيرد.
11- قطر چال با قطر مواد منفجره مورد استفاده مقايسه شود. معموالً قطر مواد منفجره بايد حدود 3 ميلي متر 

كمتر از قطر چال باشد.
12- خرج موجود در هر چال اوالً بايد از يک نوع ماده منفجره باشد و ثانياً از لول هاي درسته استفاده شود و 

ثالثاً حتي المقدور اضافه خرج گذاري در چال انجام نگيرد. 
13- قبل از قرار دادن چاشني ها در مواد منفجره بايد آنها را بازديدكرد و از صحت و درستي آنها مطمئن شد 

و سپس پرايمر را درست كرد. بالفاصله پس از درست كردن پرايمر ، بايد آنرا در چال قرار داد.

ایمنی
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فعالیت 
کارگاهی

كار عملی: قرار  دادن مواد ناریه در چال

كارعملي1  : بازديد از يک شبكه آتشباری و مشاهده نحوه بارگذاري مواد منفجره در چال

شرح فعالیت: تهيه گزارش همراه عكس و فيلم از نحوه بارگذاري مواد منفجره شامل:
1- قرار  دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته (

2- قرار  دادن چاشني هاي الكتريكي و معمولي در داخل ديناميت و درون چال
3- افزودن مواد منفجره درون چال

4- كوبيدن مواد منفجره پودري به وسيله سمبه چوبي

توجه: مواد منفجره مايع نياز به كوبيدن ندارند و به وسيله پمپ و يا هواي فشرده به داخل چال هدايت 
مي شود.

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين
نکات ایمني: تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  شارژ مواّد منفجره
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار 
تجهيزات: وسيله كوبيدن مواد 

ناريه - سيم چيني
مواد مصرفي: انواع مواد ناريه - 

چاشني-  فتيله - سيم
زمان: 60 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

رعايت نكات ايمني كار با مواد ناريه، بارگذاري مواد 
منفجره در چال، كوبيدن مواد منفجره با سمبه 

چوبي

3

بارگذاري مواد منفجره در چال، كوبيدن مواد منفجره با قابل قبول
سمبه چوبي

2

1بارگذاري مواد منفجره در چالناقص
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 انسداد دهانه چال ها پس از خرج گذاري )گل گذاري(
جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي و گازهاي حاصل از انفجار الزم است دهانه چال پس از خرج گذاري، مسدود 

شود كه به اين عمل گل گذاري گويند. 
براي گل گذاري چال ها مي توان از مخلوطي از سه قسمت ماسه سنگ ريز )خرده ريز سنگ هاي حفاري شده( و 
يک قسمت خاك رس مرطوب استفاده كرد و آن را به صورت استوانه هايي درون چال قرار داد. معموالً براي بستن 

چال، استوانه هايي از گل رس را كه به نام »سيخي« معروف است تهيه مي كنند و چال  را به وسيله آن مي بندند.
در گل گذاري بايد به همان اندازه دقت به عمل آيد كه در خرج گذاري مي شود. زيرا موقع گل گذاري سيم چاشني 
يا عامل انتقال تحريک به درون چال در سر راه قرار دارد و بايد مواظبت كرد تا صدمه نبيند. همچنين در صورتي 
كه دهانه چال به خوبي كوبيده و مسدود نگردد، گازهاي حاصل از انفجار مي توانند از خلل و فرج آن خارج شده 

و در نتيجه انرژي انفجار را كاهش و از راندمان عمليات آتشباري كم كند.
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 )گل گذاری(اًسداد دّاًِ چال ّا پس اس خزج گذاری  
ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ټسض ضٞشٵ اٶطغي ٸ ٪بظټبي حبن٭ اظ اٶٟؼبض الظٰ اؾز زټبٶٻ چب٬ دؽ اظ ذطع ٪صاضي، ٲؿسٸز قٹز ٦ٻ ثٻ 

 ايٵ ٖٳ٭ ٪٭ ٪صاضي ٪ٹيٷس. 
ٸ ي٥ ٢ؿٳز )ذطزٺ ضيع ؾٷ٩ ټبي حٟبضي قسٺ( ثطاي ٪٭ ٪صاضي چب٬ ټب ٲي سٹاٴ اظ ٲرٯٹَي اظ ؾٻ ٢ؿٳز ٲبؾٻ ؾٷ٩ ضيع 

٦طز ٸ آٴ ضا ثٻ نٹضر اؾشٹاٶٻ ټبيي زضٸٴ چب٬ ٢طاض زاز. ٲٗٳٹالً ثطاي ثؿشٵ چب٬، اؾشٹاٶٻ ټبيي اظ  اؾشٟبزٺ ذب٤ ضؼ ٲطَٹة
 ٲٗطٸٜ اؾز سٽيٻ ٲي ٦ٷٷس ٸ چب٬ ضا ثٻ ٸؾيٯٻ آٴ ٲي ثٷسٶس. "ؾيري"٪٭ ضؼ ضا ٦ٻ ثٻ ٶبٰ 

ٹ٢ٕ ٪٭ ٪صاضي ؾيٱ چبقٷي يب ٖبٲ٭ زض ٪٭ ٪صاضي ثبيس ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ز٢ز ثٻ ٖٳ٭ آيس ٦ٻ زض ذطػ٫صاضي ٲي قٹز. ظيطا ٲ
ټٳچٷيٵ زض نٹضسي ٦ٻ زټبٶٻ چب٬ ثٻ اٶش٣ب٬ سحطي٥ ثٻ زضٸٴ چب٬ زض ؾط ضاٺ ٢طاض زاضز ٸ ثبيس ٲٹاْجز ٦طز سب نسٲٻ ٶجيٷس. 

ذٹثي ٦ٹثيسٺ ٸ ٲؿسٸز ٶ٫طزز، ٪بظټبي حبن٭ اظ اٶٟؼبض ٲي سٹاٶٷس اظ ذٯ٭ ٸ ٞطع آٴ ذبضع قسٺ ٸ زض ٶشيؼٻ اٶطغي اٶٟؼبض ضا 
 ٸ اظ ضاٶسٲبٴ ٖٳٯيبر آسكجبضي ٦ٱ ٦ٷس. ٦بټف

 
 سأطيط ٪٭ ٪صاضي زض ٖٳٯيبر آسك٧بضي

 ًىبت ايوٌي در گل گذاري

 . قٹز دط ضؼ ثب ٲرٯٹٌ ٲبؾٻ يب ضؼ ذب٤ ذٳيط ثب ثبيس چب٬ ثبالي ذطػ٫صاضي، اظ دؽ -1

 حسٸز ي٥ چٽبضٰ ثبالي چب٬ ضا ثٻ ضٸـ ٪٭ ٪صاضي )٪٭ ؾيري ( دط٦طزٺ ٸ ٲي ٦ٹثٷس. -2

 ٸ يب ؾيٱ چبقٷي ٞشيٯٻ ثٻ نسٲٻ ٪ٹٶٻ ټط آٲسٴ ٸاضز اظ سب قٹز ز٢ز ثبيس ضؼ ذب٤ ثب چب٬ ٦طزٴ دط ٲٹ٢ٕ زض -3
 .قٹز ذٹززاضي

 گل گذاري

جْت فؾبرّبي 
 جبًجي

 جْت فؾبر داخلي

 جْت اهَاج اًفجبر

 خزج افلي

 تأثیر گل گذاري در عملیات آتشباری
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نکات ایمني در گل گذاري
1- پس از خرج گذاري، باالي چال بايد با خمير خاك رس يا ماسه مخلوط با رس پُُر شود. 

2- حدود يک چهارم باالي چال را به روش گل گذاري )گل سيخي ( پُركرده و مي كوبند.
3- در موقع پُر  كردن چال با خاك رس بايد دقت شود تا از وارد آمدن هر گونه صدمه به فتيله و يا سيم چاشني 

خودداري شود.
4- هيچگاه نبايستي از مواد قابل اشتعال براي بستن چال استفاده كرد زيرا ممكن است اين مواد مشتعل و 

باعث آتش سوزي شود.
2 طول 

3
5- طول قسمت گل گذاري شدۀ چال در مورد چال هاي كوچک نبايد از نصف طول آن كمتر و از 

بيشتر باشد.
6- براي گل گذاري چال، استوانه هاي خمير رس ماسه را به كمک سمبه چوبي داخل چال مي كنند و چند 

استوانۀ اول را به آهستگي و بقيۀ استوانه ها را كاماًل مي كوبند تا تمام فضاي چال  را پر كند.
7- پس از بستن چال بايد كليه وسائل و كيف هاي چاشني و مواد منفجره را از محل آتشباری دور كرد و آنها 

را در مكان و يا انبار  دستي امني قرار داد.

در شكل زير قسمت هاي مختلف چال هاي خرج گذاري شده شامل چاشني گذاري )چاشني تأخيري(، مواد 
منفجره قرار گرفته در چال، گل گذاري دهانه چال و سيم هاي چاشني متصل شده به هم و به آتش زنه نشان 

داده شده است.

ایمنی

 ردیف چال هاي گل گذاري شده و آماده انفجار
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ايٵ ٲٹاز ٲكشٗ٭ ٸ ثبٖض آسف  ټيچ٫بٺ ٶجبيؿشي اظ ٲٹاز ٢بث٭ اقشٗب٬ ثطاي ثؿشٵ چب٬ اؾشٟبزٺ ٦طز ظيطا ٲٳ٧ٵ اؾز -4
 ؾٹظي قٹز.

 چب٬ زض ٲٹضز چب٬ ټبي ٦ٹچ٥ ٶجبيس اظ ٶهٝ َٹ٬ آٴ ٦ٳشط ٸ اظ  ٪٭ ٪صاضي قسٺَٹ٬ ٢ؿٳز  -5
 َٹ٬ ثيكشط ثبقس.  

ثطاي ٪٭ ٪صاضي چب٬، اؾشٹاٶٻ ټبي ذٳيط ضؼ . ٲبؾٻ ضا ثٻ ٦ٳ٥ ؾٳجٻ چٹثي زاذ٭ چب٬ ٲي ٦ٷٷس ٸ چٷس اؾشٹاٶٻ  -6
 شٹاٶٻ ټب ضا ٦بٲالً ٲي ٦ٹثٷس سب سٳبٰ ًٞبي چب٬ ضا دط ٦ٷس.اٸ٬ ضا ثٻ آټؿش٫ي ٸ ث٣يٻ اؾ

 ٸ ٦ههطز زٸض آسكهه٧بضي ٲحهه٭ اظ ضا ٲٷٟؼههطٺ ٲههٹاز ٸ چبقههٷي ټههبي٦يههٝ ٸ ٸؾههبئ٭ ٦ٯيههٻ ثبيههس چههب٬ ثؿههشٵ اظ دههؽ  -7
 .زاز ٢طاض اٲٷي يب اٶجبضزؾشي ٸ ٲ٧بٴ زض ضا آٶٽب

)چبقهٷي سهأذيطي(،    ټهبي ذهطع ٪هصاضي قهسٺ قهبٲ٭ چبقهٷي ٪هصاضي       زض ق٧٭ ظيهط ٢ؿهٳز ټهبي ٲرشٯهٝ چهب٬     
ٲهٹاز ٲٷٟؼههطٺ ٢هطاض ٪طٞشههٻ زض چهب٬، ٪هه٭ ٪هصاضي زټبٶههٻ چهب٬ ٸ ؾههيٱ ټهبي چبقههٷي ٲشهه٭ قههسٺ ثهٻ ټههٱ ٸ ثههٻ         

 آٶكعٶٻ ٶكبٴ زازٺ قس اؾز.

 
 ٸ آٲبزٺ اٶٟؼبض ٪صاضي قسٺ٪٭ ضزيٝ چب٬ ټبي 

 
 
 

 

 

 

 

 

 تأخيز دٌّذُ تأخيز دٌّذُ

 گل گذاري

 خزج افلي )آًفَ(

 عين چبؽٌي

 چبؽٌي تأخيزي

ذًٌُدعتگبُ آتؾش  
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كار عملی:گل گذاري چال ها

كارعملي1: در گروه هاي دو   نفره عمليات آماده سازي و گل گذاري چال ها را انجام دهيد.

شرح فعالیت: 
1- آماده سازي گل شامل مخلوط كردن ماسه و گل طبق دستورالعمل

2- قراردادن قسمت اول گل در چال
3- كوبيدن آرام گل توسط ميله چوبي

4- قرار  دادن مراحل بعدي گل در چال و كوبيدن آن
5- مراقبت از سيم يا فتيله انفجاري و ضربه نزدن به آن

6- مسدود شدن كامل دهانه چال توسط گل بدون داشتن خلل و فرج

مواد و ابزار: گل يا خاك رس، ماسه سنگ، بيل، الک، آب
نکات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظتي شامل كفش كار، دستكش، لباس كار 

اخالق حرفه ای: هدر ندادن آب، دقت در مسدود كردن دقيق دهانه چال، كاِر گروهي

ارزشیابي مرحله اي: گل گذاري
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: وسيله كوبيدن گل - 

سيم چيني
مواد مصرفي: گل- آب - سيم - 

سرند
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

مخلوط كردن ماسه و گل مرطوب با نسبت 
مناسب - قرار دادن در دهانه چال و كوبيدن تا 

رسيدن به تراكم و انسداد كامل دهانه چال

3

قرار دادن گل در دهانه چال و كوبيدن تا رسيدن به قابل قبول
تراكم و انسداد كامل دهانه چال

2

1عدم انسداد كامل دهانه چاه و نداشتن تراكم لزومناقص

فعالیت 
کارگاهی
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روش هاي اتصال سیم ها د رمدارآتشباری ) سري و موازي(
پس از انجام عمليات خرج گذاري دو رشته سيم مربوط به چاشني از هر چال خارج شده است كه الزم است اين 
سيم ها براساس مدار آتشباری و جهت انفجار به هم متصل گردند. در عمل در هنگام عمليات آتشباری با تعداد 
زيادي چال و به همين نسبت سيم چاشني رو به رو هستيم كه گاهاً تا بيش از 1000 چال نيز مي رسد لذا روش 
اتصال سيم ها به يكديگر از اهميت زيادي برخوردار است. در ادامه انواع روش هاي بستن سيم ها به يكديگر تشريح 

شده است.

 مدار آتشباری
اين چال ها  انجام مي شود.  مواد منفجره  تعدادي چال حاوي  آتشباری در محدوده اي مشخص شامل  عمليات 
به   وسيله سيم  و طبق طرح و نقشه اي به هم وصل مي گردند كه مدار آتشباری ناميده مي شود. انواع مدارهاي 

مورد استفاده در آتشباری در جدول زير آمده است.

توصیف شکل مدار نوع مدار
در اين روش يک 

سيم از يک چاشني 
به سيمي از چاشني 
مجاور وصل مي شود، 
سيم دوم چاشني نيز 
به سيم اول چاشني 
سوم متصل مي شود. 
اين كار در مورد همه 

چاشني ها ادامه مي يابد 
و سر انجام 2 رشته سيم 
آزاد كه يكي مربوط به 
چاشني اولي و ديگري 

مربوط به چاشني آخري 
است باقي مي ماند 

كه به آتش زنه متصل 
مي شوند.
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 (سزی ٍ هَاسی )آتطكاریهدارر د سین ّارٍش ّای اتصال 
ذبضع قسٺ اؾز ٦ٻ الظٰ اؾز ايٵ ؾيٱ ټب دؽ اظ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ذطع ٪صاضي زٸ ضقشٻ ؾيٱ ٲطثٹٌ ثٻ چبقٷي اظ ټط چب٬ 

ثطاؾبؼ ٲساض اسف ٦بضي ٸ ػٽز اٶٟؼبض ثٻ ټٱ ٲشه٭ ٪طزٶس. زض ٖٳ٭ زض ټٷ٫بٰ ٖٳٯيبر آسف ٦بضي ثب سٗساز ظيبزي چب٬ ٸ ثٻ 
چب٬ ٶيع ٲي ضؾس ٮصا ضٸـ اسهب٬ ؾيٱ ټب ثٻ ي٧سي٫ط  1000ټٳيٵ ٶؿجز ؾيٱ چبقٷي ضٸ ثط ټؿشيٱ ٦ٻ ٪بټبً سب ثيف اظ 

 بزي ثطذٹضزاض اؾز. زض ازاٲٻ اٶٹأ ضٸـ ټبي ثؿشٵ ؾيٱ ټب ة ي٧سي٫ط سكطيح قسٺ اؾز.اظاټٳيز ظي
 

 هذار آتؼ وبري 

ٖٳٯيبر آسف ٦بضي زض ٲحسٸزٺ اي ٲكرم قبٲ٭ سٗسازي چب٬ حبٸي ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ اٶؼبٰ ٲي قٹز. ايٵ چب٬ ټب  ثٻ ٸؾيٯٻ 
ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. اٶٹأ ٲساضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض َج١ َطح ٸ ٶ٣كٻ اي ثٻ ټٱ ٸن٭ ٲي ٪طزٶس ٦ٻ ٲساض آسف ٦بضي ٸ  ؾيٱ 

 آسك٧بضي زض ػسٸ٬ ظيط آٲسٺ اؾز.

 

ًَع 
 تَفيف ؽىل هذار هذار

 هذار
 عزي

 

زض ايٵ ضٸـ ي٥ ؾيٱ اظ ي٥ چبقٷي 
ثٻ ؾيٳي اظ چبقٷي ٲؼبٸض ٸن٭ ٲي 

قٹز، ؾيٱ زٸٰ چبقٷي ٶيع ثٻ ؾيٱ اٸ٬ 
چبقٷي ؾٹٰ ٲشه٭ ٲي قٹز ايٵ ٦بض 

ازاٲٻ ٲي يبثس  زض ٲٹضز ټٳٻ چبقٷي ټب
ضقشٻ ؾيٱ اظاز ٦ٻ ي٧ي  2ٸ ؾط اٶؼبٰ 

ٲطثٹٌ ثٻ چبقٷي اٸٮي ٸ زي٫طي ٲطثٹٌ 
ثٻ چبقٷي آذطي اؾز ثب٢ي ٲي ٲبٶس 

 ٦ٻ ثٻ اسكعٶٻ ٲشه٭ ٲي قٹٶس.

مدار سري
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در اين روش با يک 
سيم يک سر سيم همه 
چاشني ها به هم بسته 
مي شوند و سر ديگر 
سيم چاشني ها نيز به 

يكديگر متصل مي گردد. 
سر انجام دو رشته سيم 
خواهيم داشت كه بايد 
با كمک سيم رابط به 
منبع برق )آتش زنه( 
وصل شود. معموالً در 

اين روش فاصله چال ها 
از يكديگر زياد است.

مدار 
موازي

سري موازي: در اين 
روش همه چاشني ها را 
به چند دسته مساوي 

تقسيم مي كنند. 
چاشني هاي هر دسته 

را به صورت سري 
به هم مي بندند و سپس 

سري ها را به صورت 
موازي به هم وصل 

مي كنند

مدار 
مختلط

موازي سري: 
چاشني هايي كه به 
صورت موازي به هم 

متصل شده اند، در يک 
مدار به صورت سري 
به هم بسته مي شوند.



124

بارش فکری مزايا و معايب مدارهاي سري موازي و موازي سري را بررسي كنيد و نتايج را در كالس بيان كنيد. 

فیلم: نحوۀ بستن سیم ها در مدار آتشباری

كار عملی: سیم كشي سطحي مدار آتشباری
كارعملي 1: بستن سيم هاي رابط آتشباری به يكديگر

شرح فعالیت: مراحل پنج گانه بستن سيم هاي آتشباری به شرح تصاوير زير است:

فعالیت 
کارگاهی
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چبقٷي ټبيي ٦ٻ ثٻ  هَاسي عزي:
نٹضر ٲٹاظي ثٻ ټٱ ٲشه٭ قسٺ اٶس، زض 
ي٥ ٲساض ثٻ نٹضر ؾطي ثٻ ټٱ ثؿشٻ 

 ٲي قٹٶس.

 
 

 
 ٸ ٲٗبيت ٲساضټبي ؾطي ٲٹاظي ٸ ٲٹاظي ؾطي ضا ثطضؾي ٦ٷيس ٸ ٶشبيغ ضا زض ٦الؼ ثيبٴ ٦ٷيس.  ٲعايبي  ثبرػ فىزي: 

 ٶحٹٺ ثؿشٵ ؾيٱ ټب زض ٲساض آسك٧بضي فيلن:
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كار عملي 2 : انجام انواع روش هاي سيم كشي سطحي مدار آتشباری را در گروه هاي سه نفره تمرين نماييد.
شرح فعالیت:

بستن مدار آتشباری براساس نمونه مدارهاي مقابل، بر روي يک كيت آموزشي و حداقل شامل 10 چال
1- بستن مدار آتشباری به صورت سري
2- بستن مدار آتشباری به شكل موازي

3- بستن مدار آتشباری به صورت موازي - سري
4- سيم ها مي بايست طبق دستورالعمل پنج گانۀ زير به هم بسته شوند.

كنترل نهايي درست بسته شدن سيم ها و اتصال ها در مدار

انبر دست ويژه آتشباری گيره هاي بستن سيم چاشني به سيم اصلي
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مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، ابزار  آالت
نکات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...

اخالق حرفه ای: دقت در بستن سيم ها، سرعت عمل در انجام كارها، تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات 
پس از اتمام كار

ارزشیابي مرحله اي: شبکه بندي
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: به سيم

مواد مصرفي: نوشت افزار - 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

اتصال صحيح سري و موازي سر سيم ها ، 
بيان معايب و مزاياي هر يک

3

2اتصال صحيح سري و موازي سر سيم هادرست
1عدم  اتصال صحيح سري و موازي سر سيم هاناقص

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملکرد

ممکن
نمرهروش نمره دهی

مكان: هنرستان
تجهيزات: به سيم

مواد مصرفي: نوشت افزار - 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

--3
2مسئوليت پذيري - رعايت بهداشت - پوشش ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به  موارد فوقناقص



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 4 / خرج گذاری چال ها

127

ارزشیابی شایستگی خرج گذاري چال ها

شرح كار:
فوري(   - تأخيري  ) الكتريكي  چاشني گذاري  پمپ-  به وسيلۀ  چاه ها  از  احتمالي  آب هاي  خروج   - چال ها  بازرسي   -1

قرار  دادن مواد ناريه در داخل چال - فتيله گذاري چال ها - انسداد دهانۀ چال ها با گل سيخی و كوبيدن آن 
2- سيم كشي و بستن سيم هاي چاشني شبكه سيم كشي به يكي از روش هاي )سري- موازي- تركيبي( اتصال دو سر سيم 

شبكه به فتيله انفجار - اتصال فتيله انفجاري به فتيله معمولي - اتصال فتيله معمولي به دستگاه آتش زدن
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات خرج گذاري با استفاده از چاشني- فتيله - مواد ناريه و شبكه بندي آنها بر اساس دستورالعمل آتشباری با 
دقت 100% ايمني 

شاخص ها:
1- پُر كردن چال انفجار                                                                                                                                              

2- اتصال شبكه انفجار                                                                  
شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

فضاي كار: شبكه انفجار
تجهیزات: پمپ آب كشي- وسيله كوبيدن مواد ناريه - سيم چين

مواد مصرفي : مواد ناريه )چاشني - ديناميت - اسالري- آنفو - باروت و انواع فتيله- گل سيخي- سيم(
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3

1كنترل آب كشي1

2چاشني گذاري2

1شارژ مواد ناريه3

1گل گذاري4

1شبكه بندي )سر بندي سيم ها(5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

موارد ايمني، دقت - صحت- خالقيت - تجهيزات ايمنی. 
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.



128



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 5 / عملیات آتشباری

129

فصل 5

عملیات آتشباری

عمليات آتشباری استفاده از انرژي آزاد شده حاصل از انفجار براي شكستن سنگ ها مي باشد تا سنگ 
از توده اصلي جدا شود و به قطعات قابل حمل تبديل گردد. به فردي كه داراي تخصص هاي الزم جهت 
انجام عمليات آتشباری باشد، آتشبار گويند. دقت و تعهد جزء خصوصيات يك آتشبار مي باشد. آشنايي 
كامل با انواع مواد منفجره و كار با آنها و همچنين آگاهي از قوانين و مقررات آتشباری و ايمني مي تواند 
اين زمينه نمي باشد.  امكان فعاليت در  منجر به دريافت مدرك معتبر آتشباری گردد كه بدون آن 

آتشباری شغلي ويژه و خاص در معدن است كه داراي گستره كاربرد در بسياري از معادن است. 
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

اعالم خطر و کنترل محیط
یادگیری 1واحد 

پس از عمليات خرج گذاري الزم است مدار آتشباری مجدداً كنترل شود و پس از آن از مهم ترين نكات، نحوه 
اطالع رساني و اعالم خطر جهت خروج ماشين آالت، پرسنل شاغل در محدوده و اطمينان از ايمن بودن محيط 

كار است كه در اين واحد يادگيري به بررسي مراحل و نحوه انجام آن مي پردازيم. 

انجام عمليات اعالم خطر و كنترل محيط با وسيله نقليه داراي عالئم هشدار  دهنده و مديريت بر ايمن بودن محيط 
طبق دستورالعمل هاي ايمني و مراحل انجام اين كار عبارتند از: بازرسي، اعالم هشدار، اعالم زمان انفجار مي باشد 

كه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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اصول سیم كشي و اتصال شبکه 

 

آيا تا  كنون به خطرات عمليات آتشباری در معدن توجه كرده ايد؟ چگونه مي توان از به وجود آمدن آسيب ها و 
خطرات اين عمليات جلوگيري كرد؟ اهميت عمليات اعالم خطر و كنترل محيط در هنگام آتشباری در معدن 

چيست و چگونه انجام مي شود؟ 

فكر مي كنيد جهت ايمني افراد و ماشين آالت در هنگام عمليات آتشباری چه نكاتي بايد رعايت شود؟

محاسبات مربوط به مدار آتشباری
جهت كنترل مدار آتشباری الزم است تا مقادير مقاومت )اهم- Ω(، شدت جريان )آمپر- I( و اختالف پتانسيل 
)ولتاژ- V( محاسبه شده با مقادير اندازه گيري شده مطابقت داشته باشد. برخي از دستگاه هاي اندازه گيري مدار 

آتشباری عبارتند از گالوانومتر، اهم متر و مولتي متر كه در تصاوير صفحه بعد نشان داده شده است.

 فیلم: این فیلم و عكس باال یك عملیات آتشباری در معدن را نشان مي دهد. با دقت آن را ببینید. 

تفکر
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گالوانومتر اهم متر

دستگاه مولتي متر آتشباری كه مي تواند اهم، آمپر و ولتاژ را در مدار اندازه گيري نمايد.
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روابط مربوط به محاسبات در مدارهاي سري و موازي عبارتند از:

مدار سري

R R R nr1 2= + +

R: مقاومت كل مدار برحسب اهم
R1: مقاومت سيم چاشني بر حسب اهم

R2: مقاومت سيم آتش بر حسب اهم
r: مقاومت هر يك از چاشني ها

n: تعداد چاشني ها
V=RI V: اختالف پتانسيل الكتريكي بر حسب ولت

I: شدت جريان مدار بر حسب آمپر

10 عدد چاشني برقي هر يك با مقاومت 2/5 اهم به صورت سري به هم متصل شده اند و به كمك 30 متر 
سيم مسي دوال كه داراي مقاومت كه داراي مقاومت 0/0033 اهم بر متر است، به منبع برق متصل مي شوند. 

اگر شدت جريان الزم براي انفجار چاشني ها 1/5 آمپر باشد، اختالف پتانسيل را محاسبه كنيد.

راه حل: در اين پرسش سيم رابط و سيم آتش يكجا به صورت 300 متر سيم دوال است. چون مقاومت هر 
سيم 0/0033 اهم است، پس:

مثال 1

R / /
R R nr :
R / ( / ) /
V / / /

1

1

2 300 0 0033 1 98

1 98 10 2 5 26 98
26 98 1 5 40 47

= × × =
= +
= + × =
= × =

اهم
مقاومت كل مدار 

اهم
ولت
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10 عدد چاشني برقي هر يك به مقاومت 2/5 اهم به روش موازي به هم بسته شده اند. شدت جريان الزم 
براي هر چاشني 1/8 آمپر، مقاومت سيم رابط 3/4 اهم و مقاومت سيم آتش 5/2 اهم است. اختالف پتانسيل 

الزم را حساب كنيد.

مثال 2

مدار موازي

rR R R
n1 2= + +

R: مقاومت كل مدار برحسب اهم
R1: مقاومت سيم چاشني بر حسب اهم

R2: مقاومت سيم آتش بر حسب اهم
r: مقاومت هر يك از چاشني ها

n: تعداد چاشني ها

I=ni

V=RI

V: اختالف پتانسيل الكتريكي بر حسب ولت
I: شدت جريان مدار بر حسب آمپر

i: مقدار جريان الزم براي هر چاشني ها
n: تعداد چاشني ها

با توجه دو مثال مربوط به مدارهاي سري و موازي، تفاوت هاي مقادير ولتاژ، مقاومت و شدت جريان را با هم 
مقايسه كنيد.

rR R R R
n

/R / / ( ) /

I /
V / /

1 2

2 53 4 5 2 8 85
10

10 1 8 18
8 85 18 159 3

= = + +

= + + =

= × =
= × =

rR R R R
n

/R / / ( ) /

I /
V / /

1 2

2 53 4 5 2 8 85
10

10 1 8 18
8 85 18 159 3

= = + +

= + + =

= × =
= × =

مقاومت كل مدار: 

اهم

آمپر
ولت

بارش فکری
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اصول و روش کنترل مدار

با نقشۀ  انطباق مدار اجرا شده   -1
آتشباری    

2- كنترل اتصال سيم ها به يكديگر 
در مدار  

از  يك  هر  عايق بودن  بررسي   -3
اتصاالت به كابل اصلي و ساير سيم ها 

و رفع عيوب احتمالي  
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 هذار وٌتزل رٍػ ٍ افَل

 اٶُجب٠ ٲساض اػطا قسٺ ثب ٶ٣كٻ آسك٧بضي -1
 

  

 اسهب٬ ؾيٱ ټب ثٻ ي٧سي٫ط زض ٲساض٦ٷشط٬  -2
 

 

ثطضؾي ٖبي١ ثٹزٴ ټط ي٥ اظ اسهبالر ثٻ ٦بث٭  -3
 انٯي ٸ ؾبيط ؾيٱ ټب ٸ ضٕٞ ٖيٹة احشٳبٮي

 

اٶساظٺ ٪يطي ٲ٣ساض ٲ٣بٸٲز ٦ٯي ٲساض ثب اټٱ ٲشط ٸ  -4
 ٲ٣بيؿٻ آٴ ثب ٲيعاٴ ٲ٣بٸٲز ؾيٱ ټب

  

سٗييٵ ٲحٯي اٲٵ ػٽز ٢طاض٪طٞشٵ آسكجبض ٸ   -5
 زؾش٫بٺ آسف ظٴ

 

اسهب٬ ٦بث٭ آسك٧بضي اظ اٶشٽبي قج٧ٻ ثٻ آسف ظٴ  -6
 ٸ ضٖبيز ٞبنٯٻ ٲٷبؾت

  
 

4- اندازه گيري مقدار مقاومت كلي 
مدار با اهم متر و مقايسه آن با ميزان 

مقاومت سيم ها    

جهت  امن  محلي  تعيين   -5
دستگاه  و   آتشبار  قرار گرفتن 

آتش زن  

6- اتصال كابل آتشباری از انتهاي 
فاصله  رعايت  و  آتش زن  به  شبكه 

مناسب    
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نمایي از یك مدار آتشباری و نحوه کنترل آن

نکته

نکته

مقدار خطاي مجاز در مدار آتشباری 5%± است.

در صورتي که مدار داراي اشكال باشد، جهت رفع عیب مي بایست مدار را به 2 قسمت تقسیم نمود و 
در هر قسمت کنترل را انجام داد و در صورت نیاز این کار را تكرار مي کنیم تا محل عیب پیدا شود. 

نوع اشكال موجود اندازه گیري اهم متر

چند چاشني نادرست بسته شده است. نشان  را  محاسبه  مقدار  از  بزرگتر  عددي  اهم متر 
مي دهد.

چند چاشني از مدار خارج هستند و يا بد بسته شده اند. اهم متر عدد كمتر از مدار را نشان دهد.

نا درست بودن مدار اهم متر عددي خيلي بزرگتر از مقدار محاسبه را نشان 
مي دهد.

قطع بودن مدار در يك يا چند نقطه اهم متر بي نهايت را نشان دهد.

نادرست بودن مدار يا اتصالي در مدار اهم متر عددي خيلي كمتر از مقدار محاسبه را نشان 
مي دهد.

محل کنترل نهایی اتصال مدار
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کار عملي :کنترل سیم کشي هاي سطحي و شبكه بندي چاشني ها

فعالیت 1 : با توجه به مدارهاي سري، موازي و سري- موازي كه در فعاليت قبل مقادير مقاومت اندازه گيري 
شده و طراحي شده را محاسبه و مقايسه نماييد.

شرح فعالیت:
1- نحوه كار با اهم متر

2- كنترل مقاومت مدار سري و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع عيب در 
صورت نياز، طبق دستورالعمل

3- كنترل مقاومت مدار موازي و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع عيب در 
صورت نياز، طبق دستورالعمل

4- كنترل مقاومت مدار سري- موازي و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع 
عيب در صورت نياز، طبق دستورالعمل

مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، اهم متر
نكات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...

اخالق حرفه ای: دقت در بستن سيم ها، سرعت عمل در انجام كارها، تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات 
پس از اتمام كار

ارزشیابي مرحله اي: بازرسي
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: وسيله نقليه داراي 
عالئم هشدار دهنده - به سيم 

مواد مصرفي: نوشت افزار- 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

انجام سيم كشي و كنترل اتصاالت و ترميم قطع 
جريان در مدار آتشباری

3

2انجام سيم كشي و كنترل اتصاالتدرست
وجود قطعي در اتصاالت شبكه انفجار و عدم ترميم نادرست

آن
1

فعالیت 
کارگاهی
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فعالیت 
کارگاهی

فیلم: نحوه اعالم خطر قبل از عملیات انفجار

ایمنی
در صورت مشاهده حيوانات اهلي و يا وحشي، آنها را به خارج محدوده خطر هدايت نمايند.

اعالم خطر قبل از عملیات انفجار

از فيلم آموزشي نمايش داده شده چه فرا گرفته ايد. فهرستي از مراحل اعالم خطر تهيه نماييد و با همكالسان 
خود مقايسه كنيد. درستي فهرست خود را از هنرآموز خود جويا شويد. 

نكات مهم اعالم خطر قبل از انجام عملیات آتشباری
1- آماده به كار بودن ماشين گشت زني و سالم بودن لوازم اعالم خطر مي بايست كنترل گردد.

2- زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع دهي مسئول معدن و مسئول ايمني باشد.
3- زمان انجام عمليات آتشباری از روز قبل و روز انجام عمليات در روستا هاي اطراف اعالم گردد.

4- از 15 دقيقه قبل از انفجار 3 بار با صداي بلند يا هر وسيله مطمئن ديگر )معموالً آژير مخصوص( شروع انفجار 
را به سايرين خبر دهد. همچنين پس از انفجار با همان وسيله خاتمه عمليات را اعالم دارد.

کار عملي : گشت زني و اعالم خطر با وسیله نقلیه قبل از عملیات انفجار

باشد و محدوده شامل عوامل  تاثير 250 متر  آتشباری در معدني داراي شعاع  اگر عمليات  بارش فكري: 
موجود در شكل زير باشد، جهت اعالم خطر و كنترل محيط چه نكاتي را مي بايست رعايت كرد. اين موارد را 

ذكر نماييد و درستي آن را از هنرآموز خود جويا شويد.
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 فعالیت كارگاّی
 ٦بض ٖٳٯي : ٪كز ظٶي ٸ اٖالٰ ذُط ثب ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر اٶٟؼبض

ٲشط ثبقس ٸ ٲحسٸزٺ قبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ٲٹػٹز زض ق٧٭ ظيط  250ا٪ط ٖٳٯيبر آسك٧بضي زض ٲٗسٶي زاضاي قٗبٔ سبطيط  برػ فىزي:ث
ثبقس، ػٽز اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲحيٍ چٻ ٶ٧بسي ضا ٲي ثبيؿز ضٖبيز ٦طز. ايٵ ٲٹاضز ضا ش٦ط ٶٳبييس ٸ زضؾشي آٴ ضا اظ 

 ټٷطآٲٹظ ذٹز ػٹيب قٹيس.

 
 

 حيٍ زض ټٷ٫بٰ آسك٧بضي: ثبظزيس اظ ي٥ ٲٗسٴ ٸ ٲكبټسٺ ٶحٹٺ اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲ1فؼبليت
 سٽيٻ ٪عاضـ اظ ٶحٹٺ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲحيٍ قبٲ٭ ؽزح فؼبليت:

 ٶحٹٺ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٪كز ظٶي -1

 سٗساز زٞٗبر ٸ ٶحٹٺ اٖالٰ ذُط ثٻ ٸؾيٯٻ آغيط -2

 سٗييٵ ٲح٭ اٲٵ ثطاي ٲبقيٵ آالر -3

 ذبضع ٦طزٴ دطؾٷ٭ اظ قٗبٔ سبطيط -4

 ٸ ٦ٷشط٬ ټبي ٶٽبيي -5

 زٸضثيٵ ٸ ٶٹقز اٞعاض ٹاز ٸ اثعاض:ٲ

سؼٽيعار حٟبْز ٞطزي، ضٖبيز ٶ٧بر ايٳٷي ٦بض٪بٺ ٲٗسٶي، ذٹة ٪ٹـ ٦طزٴ ثٻ زؾشٹضار ٲؿئٹ٬  ثٻ ٦بض ٪يطي ٶ٧بر ايٳٷي:
 ٦بض٪بٺ

 احشطاٰ ثٻ ٲؿئٹٮيٵ ٲٗسٴ، حًٹض ثٻ ټٷ٫بٰ، ز٢ز ٸ ؾطٖز ٖٳ٭ زض ٦بض، ضٖبيز ٶ٧بر ظيؿز ٲحيُي اي: اذال٠ حطٞٻ
 

 ؽؼبع تبحيز
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فعالیت1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه اعالم خطر و كنترل محيط در هنگام آتشباری
شرح فعالیت: تهيه گزارش از نحوه انجام عمليات اعالم خطر و كنترل محيط شامل

1- نحوه انجام عمليات گشت زني
2- تعداد دفعات و نحوه اعالم خطر به وسيله آژير

3- تعيين محل امن براي ماشين آالت
4- خارج كردن پرسنل از شعاع تاثير

5- و كنترل هاي نهايي
مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار

نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 
دستورات مسئول كارگاه

نكات  رعايت  كار،  در  عمل  و سرعت  دقت  هنگام،  به  معدن، حضور  مسئولين  به  احترام  اخالق حرفه ای: 
زيست محيطي

ارزشیابي مرحله اي: اعالم هشدار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: معدن
تجهيزات: بلندگو - تابلو 

اعالم خطر
موادمصرفي : نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر 
از افراد و ماشين آالت با به كارگيري بلندگو، تابلو ، 

آژير

3

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر از درست
افراد و ماشين آالت

2

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر از نادرست
افراد

1
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ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار 

 فیلم : نكات ایمني در هنگام عملیات آتشباری

از مهم ترين اثرات نامطلوب عمليات آتشباری معدن، لرزش زمين، لرزش هوا و پرتاب سنگ است كه اين پديده ها 
تحت شرايط خاص، توانايي تخريب سازه هاي مجاور شامل شهرها، روستاها و تخريب محيط زيست منطقه و تأثير 
نامطلوب بر زندگي ساكنين و حيوانات وحشي و اهلي موجود در منطقه است. به همين خاطر الزم است جهت 

كاهش هر چه بيشتر اين تأثيرات در هنگام انجام عمليات انفجار به قوانين و مقررات زير توجه گردد.

پیشگیري از حوادث با رعایت اصول و نكات ایمني
1- استفاده از وسايل ايمني و حفاظتي
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 سهاى اًفجار ضَابط ٍ هقزرات ایوٌی در 
 ٶ٧بر ايٳٷي زض ټٷ٫بٰ ٖٳٯيبر آسك٧بضي : فيلن 

 ټب سحز دسيسٺ اؾز ٦ٻ ايٵ ؾٷ٩ دطسبة ٸ ٮطظـ ټٹا ظٲيٵ، ٮطظـ ٖٳٯيبر آسك٧بضي ٲٗسٴ، ٶبٲُٯٹة اظ ٲٽٱ سطيٵ اططار
ٶبٲُٯٹة ثط قبٲ٭ قٽطټب، ضٸؾشبټب ٸ سرطيت ٲحيٍ ظيؿز ٲٷ٣ُٻ ٸ سبطيط  ٲؼبٸض ټبي ؾبظٺ سرطيت سٹاٶبيي ذبل، قطايٍ

ثٻ ټٳيٵ ذبَط الظٰ اؾز ػٽز ٦بټف ټط چٻ ثيكشط ايٵ  .ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ٸ حيٹاٶبر ٸحكي ٸ اټٯي ٲٹػٹز زض ٲٷ٣ُٻ اؾز
 سأطيطار زض ټٷ٫بٰ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر اٶٟؼبض ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ظيط سٹػٻ ٪طزز.

 ايوٌي ًىبت ٍ افَل رػبيت ثب حَادث اس پيؾگيزي

 حٟبْشي ٸ ايٳٷي ٸؾبي٭ اؾشٟبزٺ اظ -1
 

   . 
 ٞبنهٯٻ  حهسا٢٭  ظيطظٲيٷهي  ٲٗهبزٴ  زض ٦ٷهس.  ػٯهٹ٪يطي  ٖٳٯيهبر  ٲحه٭  ثهٻ  اقهربل  ٸضٸز اظ آسكه٧بضي  اظ ٢جه٭  -2

 .اؾز ٲشط 80 ٖٳٯيبر ٲح٭ سب اقربل

 
حههسا٢٭ سههب ٶههيٱ ؾههبٖز ٢جهه٭ اظ اٶٟؼههبض ٲههي ثبيؿههز ٦ٯيههٻ دطؾههٷ٭ ٸ ٲبقههيٵ آالر اظ قههٗبٔ ذُههط اٶٟؼههبض ذههبضع   -3

 قٹٶس.

 .٦ٷس سط٤ ٲح٭ ضا ټٳٻ اظ ٲؿئٹ٬ ٦ٷشط٬ ٲي ثبيؿز ثٗس -4
 ٸ ٪بظؾهٷغ زض ٲٗهبزٴ ظيهط ظٲيٷهي ٸ اٶهساظٺ ٪يهطي ٲيهعاٴ ٪هبظ ٸ سٹػهٻ ثهٻ ٲيهعاٴ ٪هطز             ټبيزؾش٫بٺ ثٻ ٦بض٪يطي  -5

 اٶٟؼبض اظ ٚجبض حبن٭

 
 .آٶٽب اظ ٶبقي ذُطار ٸ اٶٟؼبض اظ ثٗس ٪بظټبي قٷبؾبيي -6
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 .آٶٽب اظ ٶبقي ذُطار ٸ اٶٟؼبض اظ ثٗس ٪بظټبي قٷبؾبيي -6

2- قبل از آتشباری از ورود اشخاص به محل عمليات 
فاصله  حداقل  زيرزميني  معادن  در  كند.  جلوگيري 

است. متر  عمليات 80  محل  تا  اشخاص 

مي بايست  انفجار  از  قبل  ساعت  نيم  تا  حداقل   -3  
كليه پرسنل و ماشين آالت از شعاع خطر انفجار خارج 

شوند.
4- مسئول كنترل مي بايست بعد از همه محل را ترك 

كند.
زير  معادن  در  گازسنج  دستگاه هاي  به كار گيري   -5
زميني و اندازه گيري ميزان گاز و توجه به ميزان گرد و 

غبار حاصل از انفجار
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6- شناسايي گازهاي بعد از انفجار و خطرات ناشي از 
آنها.

ازدياد  مورد  در  مسئولين  به  سريع  اطالع رساني   -7
كار. محل  تهويه  جهت  مضر  و  سمي  گازهاي 

8- حفظ خونسردي در مواقع حادثه و اطالع به موقع 
به مسئولين.

9- قطع كليه جريان هاي الكتريكي در مواقع اضطراري.  

10- شناسايي مسيرهاي فرار هنگام آتشباری.
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 .٦بض ٲح٭ سٽٹيٻ ػٽز ٲًط ٸ ؾٳي ٪بظټبي اظزيبز ٲٹضز زض ٲؿئٹٮيٵ ثٻ اَالٔ ضؾبٶي ؾطيٕ  -7

 
 .ٲؿئٹٮيٵ ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ اَالٔ ٸ حبزطٻ ٲٹا٢ٕ زض ذٹٶؿطزي حّٟ  -8

  .ايُطاضي ٲٹا٢ٕ زض اٮ٧شطي٧ي ټبي ػطيبٴ ٦ٯيٻ ٢ُٕ   -9
       

 .آسك٧بضي ټٷ٫بٰ ٞطاض ٲؿيطټبي قٷبؾبيي  -10
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کار عملي : خروج و هدایت پرسنل و ماشین ها به مكان امن 
کار عملي 1 : درگروه هاي سه نفره تمرين عملي خارج نمودن افراد و ماشين آالت از محوطه خطر و پناه گيري 
در محل امن را شبيه سازي نمايند، اين عمليات مي بايست طبق زمان بندي مشخص و طبق نظارت هنرآموز 

انجام گيرد. 
شرح فعالیت: مشخصات انجام كار به شرح زير مي باشد:

1- محدوده ايمن براي افراد با فاصله 250 متري از مركز محل فرضي انفجار 
2- پناه گاه ايمن براي ماشين آالت در فاصله حداقل 100 متر از محل فرضي انفجار

3- خروج كليه افراد و ماشين آالت طي حداكثر نيم ساعت قبل از لحظه انفجار
4- آژير كشيدن طي سه مرحله در فواصل زماني 15 دقيقه، 10 دقيقه و 5 دقيقه قبل از انفجار

)با توجه به فضاي محدود هنرستان ها اين تمرين مي تواند در مقياس فضاي كوچكتر نيز اجرا گردد.(

فعالیت 
کارگاهی

آژیر اعالم خطر

مواد و ابزار: وسيله نقليه، آژير خطر، بلندگو، ساعت يا كورنومتر، تابلوي اعالم خطر
نكات ایمني: به كار گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 

دستورات مسئول كارگاه
اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار
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ارزشیابي مرحله اي: اعالم هشدار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه آتشباری - محدوده 
معدن

تجهيزات: وسيله نقليه - تابلو هاي 
اعالم خطر - بلندگو

مواد مصرفي: سوخت - 
نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

 اطالع رساني دقيق زمان انفجار در تمامي محدوده 
عملياتي و كنترل نهايي و اطمينان از تخليه 

محدوده خطر از افراد و ماشين آالت

3

اطالع رساني زمان انفجار در تمامي محدوده درست
عملياتي و اطمينان از تخليه محدوده خطر از افراد 

و ماشين آالت

2

1عدم اطالع رساني كاملناقص

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه آتشباری- محدوده 
معدن

تجهيزات: وسيله نقليه - تابلو هاي 
اعالم خطر - بلندگو

مواد مصرفي: سوخت - 
نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

--3
2مسئوليت پذيري- رعايت بهداشت - پوشش ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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ارزشیابی شایستگی اعالم خطر وکنترل محیط

شرح کار:
1- كنترل سيم كشي و اطمينان از صحيح بسته شدن اتصاالت شبكه - ترميم احتمالي قطع شدگي ها

2- اعالم هشدار به پرسنل معدن به هنگام گشت زني با استفاده از عالئم هشدار دهنده )بلندگو - تابلو - آژير( - اعالم 
ساعت انفجار - كنترل و هدايت پرسنل و ماشين آالت و وسايل نقليه به خارج از شبكه انفجار و در منطقه امن - اعالم 

لحظه انفجار
استاندارد عملكرد: 

اعالم خطر و كنترل محيط با وسيله نقليه داراي عالئم هشدار دهنده و مديريت بر ايمن بودن محيط طبق دستورالعمل هاي 
انفجار                     

 
شاخص ها:

1- بازرسي شبكه پيش از انفجار
2- نظارت و اطمينان از تخليه محيط                                                                 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه انفجار و معدن 
تجهیزات: وسيله نقليه داراي عالئم هشدار دهنده - به سيم - بلندگو - تابلوي اعالم خطر 

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان:90 دقيقه 

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1بازرسی1

2اعالم هشدار2

1اعالم زمان انفجار3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

دقت ، سرعت، موارد ايمني،  مسئوليت پذيري، مديريت زمان
2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

شایستگی آتشباری
یادگیری 2واحد 

عمليات آتشباری داشتن مهارت الزم در نحوه اتصال سيم هاي شبكه آتشباری به فتيله اطمينان، و يا كابل آتش 
و آماده نمودن دستگاه آتش زن مي باشد همچنين داشتن آگاهي كامل از مقررات خروج آتشبار از محل انفجار 
و همچنين ضوابط و مقررات اجراي عمليات انفجار ضروري است كه در ادامه درس به آن پرداخته خواهد شد. 

انجام عمليات آتشباری با استفاده از دستگاه آتش زنه - سيم - فتيله - وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار و با 
دقت 100% و مراحل انجام اين كار شامل : اتصال نهائي سيم هاي آتشباری - ترك محل انفجار - اجراي عمليات 

انفجار مي باشدكه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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اتصال سیم نهایي شبکه به فتیله اطمینان و آماده نمودن آتش زنه
پس از اتمام كنترل مدار آتشباری و اطمينان از صحيح بسته شدن سيم هاي مدار، آخرين مرحله آتشباری وصل 
مدار انفجار به منبع برق و يا آتش زنه است كه در اثر آن عامل تحريك به چاشني ها مي رسد و باعث انفجار 

چال ها مي شود.
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 اتصال سین ًْایی ضبكِ بِ فتیلِ اطویٌاى ٍ آهادُ ًوَدى آتص سًِ
دؽ اظ اسٳبٰ ٦ٷشط٬ ٲساض آسك٧بضي ٸ اَٳيٷبٴ اظ نحيح ثؿشٻ قسٴ ؾيٱ ټبي ٲساض، آذطيٵ ٲطحٯٻ آسك٧بضي ٸن٭ ٲساض اٶٟؼبض 

 ضؾس ٸ ثبٖض اٶٟؼبض چب٬ ټب ٲي قٹز.اؾز ٦ٻ زض اطط آٴ ٖبٲ٭ سحطي٥ ثٻ چبقٷي ټب ٲي آسف ظٶٻثٻ ٲٷجٕ ثط٠ ٸ يب 

 

  
 سهٹيط قٳبسي٥ ٖٹاٲ٭ اسك٧بضي 

ثٻ  )آسف ظٶٻ، قٗٯٻ ٸ ...( ػٽز اٶٟؼبض اظ ٲٷجٕ ،ي الظٰغاٶش٣ب٬ اٶط ٖٹاٲ٭اثعاضټبيي ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ وبثل ٍ فتيلِ ّب: 
 .چبقٷي ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس

 ػٽز اػطاي ٞطٲبٴ آسف

 آسف ظٶٻ

 ٦بث٭ ٸ ٞيشيٯٻ ټب 

 ٶٹٔ چبقٷي

 آسك٧بضي

چبقٷي ټبي  
 اٮ٧شطي٧ي

 ٦بث٭ آسف ظٴ

 آسف ظٶٻ ثط٢ي

چبقٷي ټبي  
 ٲٗٳٹٮي

 ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ

 قٗٯٻ

چبقٷي اٮ٧شطي٧ي 
 ٸ ٲٗٳٹٮي

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

 قٗٯٻ

 ٶبٶ٭

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

آسف ظٶٻ ثط٢ي ٸ  
 يب قٗٯٻ

ٲٹاز  چبقٷي ٸ
  ٲٷٟؼطٺ

ٖبٲ٭ اٶش٣ب٬ زټٷسٺ 
 ظٴ ٸاٶطغي )٦بث٭ آسف
 ٲٷجٕ سٹٮيس اٶطغي يب ٞيشيٯٻ(

 )آسف ظٶٻ(

 آتشباری

تصویر شماتیك عوامل آتشباری
 

کابل و فتیله ها: ابزارهايي هستند كه به عنوان عوامل انتقال انرژي الزم، جهت انفجار از منبع )آتش زنه، شعله 
و ...( به چاشني به كار مي روند.

آتش زنه
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1- کابل آتش زن: سيم دو اليه اي است كه دور قرقره پيچيده شده است و جهت انفجار چاشني هاي الكتريكي 
به كار مي رود. هر بار هنگام انفجار از پناهگاه تا سيم رابط )محل چاشني ها( روي زمين پهن مي شود. سيم آتش 
بايد كلفت و مقاوم باشد اما در اثر برخورد با سنگ هاي نوك تيز احتمال زخمي شدن و اتصالي كردن آن وجود 

دارد. براي پي بردن به عيب هاي آن بايد هر ماه يك بار سيم آتش به شرح ذيل آزمايش گردد.
• در يك طرف سيم آتش دو سر سيم را به اهم متر وصل مي كنيم. اگر عبور جريان نشان داده نشد   

است. كوتاه  مدار  ايجاد  سيم  رشته  دو  اتصال  بر  دليل  جريان  عبور  اما  است  سالم  سيم 
• دو سر هر رشته سيم آتش را به اهم متر وصل مي كنيم. اهم متر مقاومت سيم آتش را نشان خواهد   
داد. اگر مقاومت بيش از آن باشد دليل بر پارگي سيم اما نه قطع كامل آن است و اگر مقاومت بي نهايت نشان داده 

بر پارگي سيم است. شود دليل 

 کابل آتش زن

2- فتیله اطمینان: همان طور كه قباًل بيان شد فتيله اطمينان به تنهايي، فقط مي تواند جهت انفجار چاشني هاي 
معمولي استفاده شود.

3- فتیله انفجاري: اين فتيله مي تواند جهت انفجار تمامي چاشني ها )معمولي، الكتريكي و نانل( استفاده شود. 
اما با توجه به سرعت انتقال باالي اين نوع فتيله ها معموالً چند متر انتهايي مانده به دستگاه آتش زنه را به  جاي 

فتيله انفجاري از فتيله اطمينان استفاده مي كنند.
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آتش زنه:
دستگاه آتش زنه برقي1: در حقيقت يك دستگاه مولد برق است كه با گرداندن دسته اي برق در خازن ذخيره 
مي شود و با فشردن دكمه اي برق ذخيره شده در مدار تخليه مي شود. ماشين آتش زنه برقي ظرفيت منفجر  كردن 

تعداد معيني چاشني را دارند كه بر روي آن نوشته شده است.

دستگاه هاي آتش زنه برقي
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 :سًِآتؼ 

زض ح٣ي٣ز ي٥ زؾش٫بٺ ٲٹٮس ثط٠ اؾز ٦ٻ ثب ٪طزاٶسٴ زؾشٻ اي ثط٠ زض ذبظٴ شذيطٺ ٲي قٹز ٸ ثب : 1ثزلي سًِدعتگبُ آتؼ 
جط٢ي ْطٞيز ٲٷٟؼط ٦طزٴ سٗساز ٲٗيٷي چبقٷي آسف ظٶٽقسٺ زض ٲساض سرٯيٻ ٲي قٹز. ٲبقيٵ ٞكطزٴ ز٦ٳٻ اي ثط٠ شذيطٺ 

 ضا زاضٶس ٦ٻ ثط ضٸي آٴ ٶٹقشٻ قسٺ اؾز.

 
 جط٢يآسف ظٶٽزؾش٫بٺ ټبي 

 
 ٲطاح٭ اٶؼبٰ اسهب٬ ٶٽبيي ثٻ زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

 

                                                           
1 Blasting Machine 

ثؿشٵ ؾيٱ ټبي ٲساض 
آسك٧بضي ثٻ ٖٹاٲ٭   

 (٦بث٭ يب ٞشيٯٻ)اٶش٣ب٬ 

اسهب٬ ٖٹاٲ٭ اٶش٣ب٬ ثٻ 
 زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

آٲبزٺ ثٻ ٦بض ٦طزٴ  
 زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

1. Blasting Machine

مراحل انجام اتصال نهایي به دستگاه آتش کن
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کارعملي: اتصال سیم نهایي
کارعملي1: براي هر يك از چاشني هاي زير سيم يا فتيله هاي نهايي را انتخاب كنيد و در كارگاه هنرستان 

بستن آنها را تمرين نماييد.

نوع چاشني
انتخاب عوامل انتقال انرژي 

ممكن
نوع کابل یا فتیله 
انتقال دهنده انرژي

كابل آتشچاشني معمولي

فتيله اطمينانچاشني الكتريكي معمولي

فتيله انفجاريچاشني نانل

فتيله اطمينان+ فتيله انفجاريچاشني الكتريكي تأخيري

شرح فعالیت:
1- انتخاب انواع روش هاي اتصال مدار آتشباری به دستگاه آتش كن

2- كنترل كابل آتش زن
3-  انجام عملي اتصال هر يك از اين انواع )طبق مراحل پنج گانه اتصال سيم ها( و يا بستن فتيله ها

فعالیت2: بازديد از يك واحد معدني و مشاهده نحوه اتصال سيم ها و كار با دستگاه آتش كن
مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، اهم متر، فتيله اطمينان و انفجاري

نكات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...، رعايت كليه 
دستورالعمل هاي ايمني كار با مواد منفجره

اخالق حرفه ای: دقت در بستن سيم ها، سرعت عمل در انجام كارها، تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات 
پس از اتمام كار

ارزشیابي مرحله اي: اتصال نهایي آتشباري
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: آتش زن- دستورالعمل 

انفجار و ايمني
مواد مصرفي: سيم - فتيله- 

كبريت - باطري
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل كليه اتصاالت و اطمينان از آماده بودن براي 
آتشباری و ترميم قطعي احتمالي اتصاالت، 

آماده نمودن آتش كن

3

كنترل كليه اتصاالت و اطمينان از آماده بودن براي درست
آتشباری و ترميم قطعي احتمالي اتصاالت

2

1وجود قطعي در شبكه اتصاالت و عدم ترميم آنناقص

فعالیت 
کارگاهی
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خروج آتشبار از محل انفجار
و  مقررات  قوانين،   كليه  رعايت  بايستي ضمن  لذا  ترك مي كند  را  انفجار  كه محل  است  نفري  آخرين  آتشبار 
دستورالعمل هاي مرتبط با آتشباری،  دقيقاً سر وقت مقرر و لحظاتي قبل از انفجار خود را به محل امن برساند. 
پس از انفجارسنگ ها به قطعات ريز و درشت تبديل مي گردد و بسيار اتفاق مي افتد كه قطعه و يا قطعاتي از سنگ 
به طور غير قابل پيش بيني حتي به محل امن و يا فراتر از آن هم برسد،  لذا هوشياري تيم آتشباری و بخصوص 
آتشبار و پيش بيني اينگونه احتماالت و خطرات جاني و مالي ناشي از آن فوق العاده مهم است و عمدتاً با تجربه و 
ممارست به دست مي آيد و توصيه مي شود كه افراد مذكور حتي در محل امن هم بايد حتي االمكان در پناهگاه و 
بر خالف مسير پرتاب سنگ ها موضع گيري كنند و هوشيارانه پرتاب سنگ  ها و خطرها را مناظره و تا حد ممكن 

خود را از خطر دور كند. 
در صورتي كه آتشبار جهت رسيدن به محل امن مي بايست از ماشين استفاده كند مي بايست ماشين سالم، روشن 

و آماده باشد تا بتوانند در زمان مقرر بالفاصله محل را ترك كند.

بخشي از مهم ترين مقررات و دستور العمل هاي الزم عبارتند از:
1- هر آتشبار مي تواند يك نفر كمك داشته باشد وليكن مسئوليت انجام عمليات از هر حيث بر عهده آتشبار 

است.
2- وسايلي كه ممكن است در اثر آتشباری آسيبي به آنها برسد، بايد به نحو مناسبي محافظت شوند.

3- طول فتيله اطمينان بايد به اندازه اي باشد كه آتشبار بتواند پس از آتش كردن، خودرا به محل امني برساند و 
در هر صورت طول اين فتيله نبايد از يك متر كمتر و مقداري از فتيله كه از چال بيرون مي ماند از 20 سانتي متر 

كمتر باشد.
4- آتشبار بايد طرف ديگر فتيله اطمينان را كه به چاشني متصل مي شود، به صورت عمودي و طرفي را كه براي 

آتش كردن در نظر گرفته مي شود، به صورت مورب قطع كند. 
5- اتصال كابل هدايت برق به سيم چاشني ها و همچنين به دستگاه آتش زنه بايد منحصراً توسط آتشبار و پس 

از اتمام خرج گذاري و آزمايش مدار و دور شدن كمك آتشباران از جبهه كار، انجام گيرد.
6- زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع مسئول معدن و مسئول ايمني باشد.

7- در صورتي كه آتشبار براي حفاظت از پناهگاه خاصي استفاده مي كند، فاصله پناهگاه تا محل آتشباری بايد 
حداقل 80 متر باشد. در معادن زيرزميني در صورت نبودن پناهگاه، فاصله آتشبار از محل آتشباری در تونل هاي 

مستقيم بايد حداقل  200 متر باشد.

فیلم: آتشباری
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فعالیت 
کارگاهی

کارعملي: خروج از محل انفجار

کارعملي1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه خروج از محل انفجار
 

شرح فعالیت: تهيه گزارش از مراحل خروج پرسنل، ماشين آالت و آتشبار از محل انفجار همراه تصاوير و فيلم
1- نحوه اعالم خطر

2- خروج ماشين آالت
3- نحوه خروج پرسنل

4- نحوه خروج آتشبار و رسيدن به محل امن
5- بيان نكات و مقررات ايمني

مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار
نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 

دستورات مسئول كارگاه
اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار

ارزشیابي مرحله اي: ترك محل انفجار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار و حريم امن 
اطراف شبكه

تجهيزات: وسيله نقليه - 
دستورالعمل انفجار و ايمني

موادمصرفي : سوخت
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

بيان قوانين و مقررات ايمني، تشريح نحوه اتصاالت 
چاشني با سيم يا فتيله نهايي كافي به آتش كن، 
اجراي فرمان آتش و ترك آني محل و رسيدن به 

محل امن

3

تشريح نحوه اتصاالت چاشني با سيم يا فتيله نهايي درست
كافي به آتش كن، اجراي فرمان آتش و ترك آني محل و 

رسيدن به محل امن

2

عدم اتصال صحيح چاشني به آتش زنه و يا نرفتن به ناقص
محل امن

1
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ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار
بسته به شرايط شبكه انفجار شامل نوع چاشني، تعداد چال ها و ميزان مواد منفجره مورد استفاده و همچنين 

محل شبكه، اجراي عمليات آتشباری مي تواند:
1- با استفاده از فتيله اطمينان انجام شود، كه در اين صورت پس از آتش كردن فتيله، آتشبار بالفاصله خود را 

با استفاده از وسيله نقليه و يا پياده به محل امن برساند و انفجار صورت گيرد.
2- اما در مواردي كه از سيم انفجار استفاده مي شود مي بايست آتشبار به محل امن رفته و ضمن پناه  گرفتن 

عمليات انفجار را اجرا كند. 

فكر مي كنيد تفاوت های روش اجراي آتشباری توسط فتيله اطمينان و يا سيم انفجار به چه علت است؟ 

مراحل اجراي عملیات آتشباری عبارتند از:
الف- آتشبار و كمك او به ايستگاه و يا محل ايمني آتش كردن چال ها بروند.

ب- بوق و يا زنگ آتش كردن را به صدا در آورد.
د- كابل اصلي آتشباری را به دستگاه آتش زنه متصل ساخت.

ه- كنترل كرد كه همه در پناهگاه ها قرار گرفته باشند.
و- سه بار با صداي بلند يا بلندگو اعالم شود »آتش« و سپس چال ها را آتش كرد.

ز- كليد دستگاه آتش زنه را از آن خارج كرده، آتشباری را انجام دهد و سپس كابل آتشباری را از دستگاه مزبور 
جدا سازد.

ح- پس از انجام آتشباری و گذشت زمان الزم، محل آتشباری شده بازديد گردد.
ط- در صورت ايمن بودن، بوق و يا زنگ آتش كردن را خاموش كرده و كاركنان مربوطه را براي برگشتن به كارگاه 

باز خواند و دستورات الزم را به آنها بدهد.
ي- كليه كابل و سيم هاي اضافي را جمع آوري كرد.

س- نتيجه آتشباری و حساب مصرفي ها را در دفتر مخصوص آتشباری ثبت كرد.

مقررات قانوني ویژه آتشباری در معادن زغال سنگ
مقررات قانوني مربوط به آتشباری در معادن زغال سنگ به شرح زير است:

1- استفاده از فتيله معمولي و فتيله انفجاري در معادني كه در آنها گاز زغال يا گرد زغال وجود دارد ممنوع است 
و آتشباری بايد فقط با چاشني الكتريكي ايمن صورت گيرد . همچنين در اين معادن، استفاده از چاشني تأخيري 

معمولي در كارگاه هاي استخراج ممنوع است. 
2- در معادن داراي گاز زغال يا گرد زغال، منحصراً بايد از دستگاه هاي آتش كن مخصوص اين معادن استفاده 

شود. 

بارش فکری
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3- در موارد زير آتش كردن چال ممنوع است:
الف- وقتي كه غلظت گاز زغال در محل انفجار از يك درصد بيشتر باشد.

ب- موقعي كه خطر سرايت انفجار به محل هاي متروكه و حفريات و شكستگي هايي كه در آنها گاز زغال جمع 
شده است، موجود باشد. 

4- كابل هدايت برق براي آتشباری بايد داراي روپوش عايق باشد. 
5- در معادن داراي گاز زغال براي آتشباری در جبهه كارهاي زغال دار منحصراً بايد از مواد منفجره مجاز )ضد 

گاز زغال( استفاده شود.
6- ميزان مصرف مواد منفجره براي هر چال نبايد از مقداري كه كارخانه سازنده تعيين كرده است، تجاوز كند. 
7- در معادن داراي گرد زغال، قبل از آتش كردن چال ها بايد محوطه اطراف جبهه كار به اندازه كافي آب پاشي 

شود.
8- قبل از خرج گذاري، آتشبار بايد هواي اطراف جبهه كار را تا شعاع 30 متري آزمايش كند و در صورتي كه 
عيار گاز از يك درصد بيشتر باشد، از خرج گذاري خودداري كرده و مراتب را به مسئول ايمني معدن اطالع دهد. 

9- چال ها بايد پس از خرج گذاري با مواد غير سوختي و غير سيليسي مسدود شوند. 
10- مواد منفجره مورد استفاده فقط بايد به صورت لول باشد. 
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کارعملي: اتصال آتش زنه  به فتیله اطمینان و اجراي فرمان آتش
کارعملي1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه اتصال سيم نهايي به آتش زنه و اجراي فرمان آتش

شرح فعالیت: تهيه گزارش از مراحل انجام كار همراه تصاوير و فيلم شامل:
1- نحوه اجراي مقررات ايمني اجراي فرمان آتش 

2- نحوه اتصال سيم ها به آتش زنه
3- نحوه اجراي عمليات آتشباری با فتيله اطمينان

4- مشاهده نحوه كنترل محل آتشباری شده پس از اتمام عمليات
مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار

نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 
دستورات مسئول كارگاه

اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار

ارزشیابي مرحله اي: اجراي عملیات انفجار
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار- محدوده 
معدن

تجهيزات: آتش زن- فتيله انفجار- 
دستورالعمل انفجار و ايمني - نقشه

مصرفي: سيم - فتيله - 
مواد منفجره- چاشني

زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

بيان مراحل اجراي عمليات آتشباری، تعيين محل 
امن و رعايت مقررات ايمني و نحوه كنترل محل 

پس از انفجار

3

بيان مراحل اجراي عمليات آتشباری، تعيين محل امن و درست
رعايت مقررات ايمني

2

1بيان مراحل اجراي عمليات آتشبارینادرست

ارزشیابي شایستگی های غیر فني و ایمني و بهداشت و توجهات زیست محیطی
نتایج شرایط عملكرد

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه انفجار- محدوده 
معدن

تجهيزات: آتش زن- فتيله انفجار- 
دستورالعمل انفجار و ايمني  نقشه

مصرفي: سيم- فتيله- مواد 
منفجره- چاشني
زمان: 30 دقيقه

--3
تجهيزات قابل قبول به كارگيري  عمل-  سرعت  و  و صحت  دقت 

كامل ايمني- مسئوليت پذيري- نقش در تيم - مذاكره 
- مهارت گوش دادن - خود مديريتي - مديريت منابع 

انساني

2

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی آتشباری

شرح کار:
كنترل آتش زنه، فتيله اطمينان، فتيله انفجاري، آتش زدن فتيله اطمينان، طبق دستورالعمل انفجار، فرار آتشبار از محيط 

در خالف جهت انفجار طبق دستورالعمل ايمني، گزارش انفجار طبق فرمت معدن
استاندارد عملكرد: 

انجام عمليات آتشباری با دستگاه آتش زنه - سيم - فتيله - وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار با دقت %100 
شاخص ها:

اجراي عمليات انفجار                                                                  
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه انفجار وحريم امن اطراف شبكه 
تجهیزات: وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار و ايمني - آتش زدن

مواد مصرفي: سيم - فتيله - نوشت افزار - كبريت - باطري - سوخت
زمان:90 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1اتصال نهايي سيم هاي آتشباری1

1ترك محل انفجار2

2اجراي عمليات انفجار3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش:

دقت و صحت  و سرعت عمل- به كارگيري تجهيزات كامل ايمني- 
مسئوليت پذيري- نقش در تيم - مذاكره- مهارت گوش دادن - 

خود مديريتي - مديريت منابع انساني

2

*میانگین نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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