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 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
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نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً ارزشیابی می شود.

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي گویند.
 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.

 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  
 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 

داشت. توجه  همزمان 
 انواع شایستگي عبارتست از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(

 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 
 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 

را کسب کرد. 
 همواره در هدف گذاري، یادگیري و ارزشیابي، تأکید بر کسب شایستگی 

است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزاء(

اخالقعملعلم

تفکرایمان

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي
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فصل 1
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده بزرگ
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= -2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

  ka
b

=  و kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.



6

معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 - ± ∆
∆ > ⇒ =


-

∆ = - ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

-
-

= = ≠
1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
- = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3-2 3( )+
1 6 2
4( )-

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

-2 3+2 3( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=
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 آمار توصیفی:
 نمودار پراکنش دو کمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است که طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو کمیت است.
 x و y دو کمیت مرتبط هستند. اگر مقادیر این دو کمیت براي برخي از xها در یک بازه، مشخص 
باشد، پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در این بازه به کمک خط برازش را درون یابي و  

پیش بیني مقادیر y به ازاي xهاي مشخص در خارج از این بازه را برون یابي مي نامند.
 پس از مرتب کردن مقادیر داده ها، عددی را که تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترین داده

چارک اول چارک سوم

کمترین داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      )p  >0)

y = ax3      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  >0)

x2 = 4py      )p  >0)

y = ax4      )a  >0)

y = ax2 + bx + c     )a  <0)

y = bx       )b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       )b >1)

x y
= =

a b

2 2

2 2 1
y x

= =
2 2

= =
a b2 2

1

x
by log=

y = a  sin )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos )bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)
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 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A .

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطة a از دامنة آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطة a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ -
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ -′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′-′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در0C ᵒ)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(



23

خالصمخلوط

ترکیب  یونی
پیوند یونی بین عناصر 

سازنده

نافلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به 
گرفتن الکترون دارند 

(تشکیل آنیون)

ترکیب مولکولی
پیوند کوواالنسی بین 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبیه 
فلزها و در برخی شبیه 

نافلزها هستند.

فلز
در واکنش های 

شیمیایی تمایل به از 
دست دادن الکترون 
دارند (تشکیل کانیون)

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا از یک نوع اتم 
ساخته شده است؟

آیا با روش های فیزیکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

ترکیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی

جامد فلزی جامد یونی جامد مولکولی جامد  کوواالنسی

اتم ها کاتیون و آنیون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شیمیایی

نوع پیوند شیمیایی

نوع جامد

ذّرات تشکیل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

آنواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر



31

فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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زبان و اصطالحات 

اصطالحات معنای انگلیسی معنای فارسی

Adit a horizental shaft that provides an entrance to a mine تونل افقی دسترسی به ماده معدنی 
در معدن زیر زمینی

Agitator a device for make circular movements in liquid هم زن
alloys mixture of metals آلیاژ

analysis detailed examination of the elements or structure of 
something آنالیز، آزمایش

Apex discharge down valve in hydrocyclon دریچه پایین هیدروسیکلون
Assembly gathering; act of putting together parts سرهم کردن، مونتاژ کردن

Bench a working level in open pit mine پله معدن

Benchmark a surveyor's mark that used as a reference point in 
measuring altitudes. ایستگاه نقشه برداری

Bit the cutting edge of a drill سرمته

Blastfurnace tall cylindrical furnace used for melting metal and iron 
from ore by way of heat intensified by a blast of air کوره بلند

Borehole hole drilled in the Earth گمانه
Brem small safty bench in the open pit mine بغل پله ایمنی

Bubble a thin sphere of liquid enclosing air or another gas حباب

Burden the destance between first row of hole from the free 
space

فاصله اولین ردیف چال ها تا فضای 
آزاد

Chisel tool with a sharp metal edge that is used to shape and 
cut wood and stone قلم تیز بر

Chromate metallic chemical element (Cr) کروم
Coal a natural carbon compound that use for fuel. زغال

Coal bricket the small block of coal بلوکه زغالی
Coal  ـ  Rich concentration of coal زغال خالص
Collapse fall apart فرو ریختن، فرو رفتن

Concentration a process that separating mineral from gangue in an ore محصول پرعیار شده

Contour Line a line on a map joining points of equal height above 
or below sea level. خطوط تراز

Conveyer mechanical apparatus for carrying material نوار نقاله
Copper metallic chemical element (Cu) مس

Copper belt a large continious stretch area with similar Geological 
properties that have  potential for copper mineralisation کمربند مس زایی

Core the column of rock that take out with drilling from 
the earth مغزه حفاری
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Crest The top of something, especially a mountain or hill. خط الرأس
Crosscut a tunnel connecting  drifts تونل ارتباطی
Crusher the machine that use for brocking rockes سنگ شکن

Deposits A natural occuring of a useful mineral or ore in sufficient 
extent and degree of cioncentration to invite exploitation. ذخیره معدنی

Detonator device for setting off an explosive چاشنی
Detonator device for setting off an explosive چاشنی

Discharger A device that do all things is required to  allow (a 
liquid, gas, or other substance) to flow out. خالی کننده از بار

Discovered a ore body that find with exploration method کشف شده
Distributor a tools that feed equally توزیع کننده

Dragline the big excavator machin that used a cable for pull 
and discharge material نوعی ماشین استخراج

Drift a horizontal shaft at an under ground working level تونل افقی
Drilling act of boring a hole حفاری

Drilling rig drilling machin ماشین حفاری
Duct a channel or tube for conveying something like fresh Air کانال

Dump drop somting together انباشتن، انبار کردن

Exploitation the process of mining and removal of mineral from 
a mine بهره برداری، استخراج

Exploration examination, checking; searching to unknown regions 
with geological method for ore  اکتشاف

Explosive chemical compound that when ignited produces a 
strong blast of energy ماده منفجره

Extraction taking out ore from mine استخراج
Face front part of the working area پیشانی جبهه کار

Feed an act of giving ore to mineral processing instrument 
like Jaw crusher تغذیه، باردهی

Feed Frame a strong pieces that give feed, force or Ore to the another 
part محفظه باردهی

Field a large area containing valuable ore صحرا، عملیات معدنی
Floor flat surface at the bottom of the bench کف پله

Flowsheet a diagram which show all part of a process فلوشیت (نموداری که مراحل و نحوه 
فراوری مواد را نشان می دهد.)

 Fluid inclusion
analysis a  method of mineralogy study آنالیز  (نوعی  درگیر  سیاالت  آنالیز 

کانی شناسی)

Foot wall The block of rock that lies on the underside of an 
inclined fault or of a mineral deposit. کمر  پایین

Frame a  structure that surrounds something such as a door 
or window قاب
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Froth a mass of small bubbles in liquid caused by agitation کف

Furnace A device which generates heat (for heating homes, 
melting metals, etc.) کوره

Gangue The commercially valueless material in which ore is 
found. گانگ

Geochemical an exploration method for taking sample and do 
processing the analysis chemical result ژئوشیمی

Geology science of the history and development of the Earth زمین شناسی
Gold malleable precious yellow metal (Au) طال

Grade assey of element in an ore that measurd with Chemical 
Analysis عیار

Gravity earth attractive force جاذبه زمین
Hammer tool with a hard solid head چکش

Hanging wall The block of rock that lies above an inclined fault 
or an ore body. کمر باال

Haul track the very big truck that used in mine کامیون بزرگ معدنی
Helmet a hard or padded protective hat کاله ایمنی

Impurities quality of being unclean or contaminated ناخالصی

Indications sign of a ore body
دارای  که  (محلی  معدنی  اندیس 
نشانه هایی از یک توده معدنی است و 
نیاز به عملیات اکتشافی بیشتر دارد.)

Iron metallic chemical element (Fe) آهن
Landscape all the visible features of an area of  land پهنه، سرزمین پهناور

Lead metallic chemical element (Pb) سرب
Level device used to determine if a surface is horizontal تراز

Leveling changing the ground level to a flat or softly sloping 
surface تراز کردن

Libration the process of setting somethings free from attached 
matterials آزادسازی

Limestone sedimentary rock which contains mainly calcium 
carbonate سنگ آهک

Manganese metallic chemical element (Mn) منگنز
Mast long pole above the drilling rig دکل

Metal
any of several solid mineral elements (such as gold, 
silver, copper, etc.) that are malleable under heat or 
pressure and can conduct heat and electricity

فلز

Metallic similar to metal فلزی

Mill A machin for grinding the product of crusher to the 
finer particels آسیا
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Mine excavation in the earth for the purpose of digging out 
minerals معدن

Miner one who works in a mine معدن کار

Mineral A homogeneous, inorganic, often crystalline, naturally 
compounds which are found in the earth. کانی

Mineral Deposits

Mineralization a location that making  into naturaly minerals کانی سازی
Mining process of working mines معدن کاری

Mining Industries صنایع معدنی
Molten iron liquefied iron by heat آهن مذاب

Mud soft, sticky matter resulting from the mixing of earth 
and water گل

Open Pit a surface mine in which working levels like traces نوعی معدن روباز

Ore A mixture of minerals and gangue from which at 
least one of the matals can be extracted. ماده معدنی

Orepass an incline tunnel that use for fall down ore  by gravity تونل مورب جهت انتقال مواد معدنی
Outcrop part of a large rock which exposed to the surface رخنمون
Overflow an cvercurrent of air or slurry سر ریز

Peak reach the highest point قله

Pillar narrow vertical structure used as a support in 
underground mining پایه، ستون

Porphyry a texture of rock that have a disseminated mineral on 
nonـgranolar background

پورفیری (نوعی بافت سنگ که دارای 
زمینه شیشه ای و دانه های ژراکنده از 

کانی ها است.)
 Possible
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %60 ذخیره ممکن

Power Plant an installation where electrical power is generated 
for distribution نیروگاه

 Probable
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %75 ذخیره احتمالی

Process Perform a series of mechanical or chemical operations 
on something in order to product. فرایند

Prospect search an area for valuable mineral پی جویی اکتشافی
 Proven
Reserves

the reserve that meatured with exploration method 
with certainly %95 ذخیره قطعی

Pump machine used to move liquids by suction پمپ
Purity Freedom from contamination. خلوص
Raise a shaft driven upward from a drift چال باال رو

Ramp a slope or inclined plane for joining two different 
levels مسیر شیب دار
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Region Especially part of a country or the world having definable 
characteristics but not always fixed boundaries. ناحیه

Reserves ore bodies that may be worked at some future time ذخیره (اندازه گیری نشده)
Resources an ore body which can be used for mining منابع معدنی

Rock hard material on the outer crust of the earth سنگ
Rod a type of pipe that use in drilling لوله حفاری

Run Of Mine 
(ROM) excavated material from mine محصول خروجی معدن

Sample take a small part of something for determine the quality 
by expermintal methodes نمونه

Sample take a small part of something for determine the quality 
by expermintal methodes نمونه

Screen a instrument consisting of a wire or plastic mesh held in 
a frame, used for separating coarser from finer particles سرند

Screws metal fastener with a spiral grooved shaft پیچ

Shaft any vertical passage way on underground mining 
method چاه قائم

Shaking move (an object) up and down or from side to side 
with rapid تکان دادن

Shearer a coal cutter machin that use in long wall  mining 
method ماشین برش زغال

Shell hard outer cover پوسته

Shovel tool with a handle and a broad scoop used for digging 
or lifting and removing material بیلچه

Sieve a instrument consisting of a wire or plastic mesh held in 
a frame, used for separating coarser from finer particles سرند

Silver precious metal that used to make jewelry (Ag) نقره
Slab flat thick piece of material تخته فلزی، سنگی با چوبی

Slag Waste matter separated from metals during the smelting 
of ore. سرباره

Slurry insoluble particles combined with a liquid پالپ، دوغاب

Soil uppermost part of the earth's crust which consists of 
humus mixed with rocks and minerals خاک

Soil uppermost part of the earth's crust which consists of 
humus mixed with rocks and minerals خاک

Spiral curve that twists around a fixed center point مارپیچ
Splitter a tools that divide things تقسیم کننده

Steamming to fill in the end of explosive hole with mud گل گذاری
Steel Mill factory that processes prouduct of steel کارخانه نورد

Stockpile materials that have been accumulated and set aside 
for future use دپو موادمعدنی
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Stope the area from wich ore is being or has been removed جبهه کار
Stream Sediment matter that settles to the bottom of a river رسوبات آبراهه ای

Sump a pit where water collects at bottem of a shaft چال انتهای شفت معدن که آب را 
در خود جمع می کند.

 Surface
Mining

Excavating mineral deposits by methods that do not 
involve shaft or tunnels into the earth معدن روباز

Surveying measure and record the characteristics of a plot of land نقشه برداری
Surveying measure and record the characteristics of a plot of land نقشه برداری

Tailing The residue of something, especially ore. باطله
Tickener atools that settle  particels from water تیکنر، رسوب دهنده

Toe the lowest part of the bench پاشنه پله
Truck large vehicle used to carry loads کامیون

Underflow an undercurrent of air or slurry ته ریز
 Underground

Mining
Excavating mineral deposits by methods that  involve 
shaft or tunnels into the earth معدن کاری زیرزمینی

Valley low area of land located between hills or mountains دره
Valve device that controls the flow of a liquid through a pipe شیر
Valve device that controls the flow of a liquid through a pipe شیر
Vein band of ore between rock layers رگه

Ventilation the provide of fresh air to aunderground mine تهویه
Ventilation the provide of fresh air to aunderground mine تهویه

Vortex discharge overflow in hydrocyclon دریچه باالیی هیدروسیکلون
Winze a shaft driven downward from a drift چال پایین رو

Wireless a communications without wires بی سیم

Wireline a kind of drilling method وایرالین (یک نوع سیستم حفاری، 
تلسکوپی) سیستم حفاری 

Zinc metallic chemical element (Zn) روی
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نقشه کشی و نقشه برداری
دستورالعمل های تهیه نقشه 

نمودار مراحل تهیه نقشه زمین شناسی اکتشافی با مقیاس 1:25000 و 1:20000

آماده سازی نمونه ها   

  
مطالعات آزمایشگاهی 

تهیه نقشه های پایه نظیر نقشه توپوگرافی، عکس های هوایی و یا ماهواره ای 

مطالعه اولیه عکس های هوایی یا ماهواره ای 

 GPS برداشت صحرایی عوارض زمین شناسی به کمک نقشه های پایه و با استفاده از

تفکیک واحدهای سنگی تشخیص افق های معدنی و نمونه برداری از این واحدها 

تکمیل نقشه های پایه و انتقال عوارض زمین شناسی معدنی بر روی آنها 

بر  ماهواره ای  یا  اطالعات عکس های هوایی  انتقال  و  زمین شناسی  تحلیل وضعیت   
توپوگرافی نقشه  روی 

و  صحرایی  برداشت  نتایج  از  استفاده  با  معدنی  و  زمین شناسی  واحدهای  تعریف 
راهنما  تهیه  و  آزمایشگاه  مطالعات 

 GIS رنگ آمیزی نقشه به صورت نسخه کاغذی و یا در محیط

تهیه نیمرخ های زمین شناسی 

تکمیل نقشه زمین شناسی ـ اکتشافی 

کنترل نهایی صحرایی 

 GIS رقومی سازی و یا سامان دهی اطالعات در محیط

ارایه نقشه و گزارش به صورت رقومی و یا کاغذی و تهیه گزارش 

تهیه گزارش پایانی     
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جدول عوارض موجود در نقشه های توپوگرافی که به هنگام رقومی کردن باید در الیه های مربوط به 
خود سامان دهی شوند.

عوارض نقطه ایعوارض خطیعوارض چندضلعی

نام الیه )نوع عارضه(عوارضنام الیه )نوع عارضه(عوارضنام الیه )نوع عارضه(عوارض

1ـ هیپسوگرافی

تلمبار و گودبرداری

1ـ هیپسوگرافی

منحنی میزان اصلی
نقطه ارتفاعی1ـ هیپسوگرافی

غار
منحنی میزان فرعی

خاک ریز

2ـ آبی

چشمه

بریدگیکوه
قنات

خط الرأسپهنه های آبی2ـ آبی

3ـ محدوده ها

بندرها و ترمینال ها

2ـ راه

راه بین شهری

3ـ تأسیسات 
زیربنایی

چاه نفت

چاه گازراه شهریمنطقه کمپینگ

اتوبانمنطقه صنعتی
چاه آب

راه اصلیمنطقه باستانی و مذهبی

خیابانمنطقه تجاری و اداری

4ـ نقاط کنترل

نقاط ژنودزی

نقاط ترازیابیراه فرعیمنطقه تفریحی و ورزشی

منطقه آموزشی و بهداشتی
نقاط فتوگرامتریراه آهن

منطقه نظامی

منطقه حفاظت شده

3ـ آبی

مسیرهای آبی (نهر و
دهانه تونل

آبراهه اصلیمنطقه خدماتی

آبراهه فرعیچراگاه
گمانه اکتشافی

4ـ تأسیسات 
زیربنایی

مخازن
زهکشی های مصنوعی

نیروگاه ها
چاهک اکتشافی

رودخانهمحل انباشت زباله

5  ـ پوشش 
گیاهی

جنگل
4ـ تأسیسات 

زیربنایی

خط انتقال برق

خط انتقال تلفنباغ

مسیر خط لوله هازمین های زراعی

مرتع و چمن
5  ـ سازه

تونل

زمین های غیرزراعی مانند بوته زار، 
پلشوره زار و شنی

6  ـ ساختمان

مذهبی، فرهنگی و تاریخی

6  ـ ترانشه 
ترانشهاکتشافی

خدماتی

آموزشی

ورزشی

مجتمع مسکونی

سایر
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جدول نمادهای الزم برای نمایش آثار معدنی بر روی نقشه های زمین شناسی ـ اکتشافی بزرگ مقیاس

عالمت اختصاریماده معدنیعالمت اختصاریماده معدنیعالمت اختصاریماده معدنی

SnقلعAaپنبه نسوز (آمفیبولی)Clرس

WتنگستنAcپنبه نسوز (کریزوتیلی)Cbبنتونیت

UاورانیمAdپنبه نسوز (کروسیدولیت)Ckکائولن

VeورمیکولیتAzآزوریتCزعال سنگ

ZnرویBaباریتCoکبالت

ZrزیرکنBxبوکسیتCuمس

ImایلمنیتBeبریلCnکرندوم

JژاروسیتBiبیسموتDiالماس

KپتاسBoبوراکسDtدیاتومیت

KyسیلیمانیتBnبورنیتDoدولومیت

PbسربCcکالکوسیتEیاقوت

Lsسنگ آهکChکالکوپیریتFeآهن

MsمنیزیتCrکرومFsفلدسپات

MtمنیتیتPtپالتینFlفلورین

MlماالکیتPzپوزوالنGگالن

MnمنگنزPyپیریتGlگلوکونیت

MaمرمرQzکوارتزAuطال

MiمیکاRaمواد رادیواکتیوGtگرافیت

MoمولیبدنیمReعناصر کمیابGpگچ

NaنمکSfماسه ریخته گریHeهماتیت

NeنفلینSgماسه شیشه گریHgجیوه

NiنیکلSdماسه ساختمانیAeآگات

Ocخاک رسSsسنگ ماسهAgنقره

PeپرلیتShشیلAtآلونیت

PhفسفاتSiسیلیسAnانیدریت

SlgسربارهSlاسلیتSbآنتیموان

SگوگردApآپاتیت

TتالکAsآرسنیک



41

جدول رنگ های رایج نمادهای معدنی برای برخی از فلزات مختلف در نقشه های زمین شناسیـ  اکتشافی 
بزرگ مقیاس

رنگ رایجنوع فلزرنگ رایجنوع فلزرنگ رایجنوع فلز

قهوه ای پررنگرویخاکستری کم رنگنقرهسبزمس

خاکستریآنتیموانقرمزآهنزرد پررنگطال

سیاهمنگنزآبی کم رنگتنگستنزرد کم رنگآرسنیک

نوک مدادیمولیبدنیمخاکستری پررنگسربقهوه ای کم رنگقلع

جدول نمادهای نمایش آثار دگرسانی

عالمت اختصاری بر نوع دگرسانیردیف
عالمت اختصاری بر نوع دگرسانیردیفروی نقشه

روی نقشه

.SkاسکارنیPo.10پتاسیک1

.Epاپیدوتی شدنPhyl.11فیلیک2

.Serسریسیتی شدنA.Arg12آرژیلیک پیشرفته3

.Albآلبیتی شدنArg13آرژیلیک4

.Zeoزئولیتی شدنPr.14پروپیلیتیک5

.TalتالکSi.15سیلیسی شدن6

.Serpسرپانتیتی شدنCar.16کربناتی شدن7

.Oxاکسیده شدنAlo.17آلونیتی شدن8

.Chlکلریتی شدن9
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دستورالعمل انتخاب مسیرهای پیمایش و چگالی برداشت

چگالی برداشت معیاری از میزان دقت نقشه و در نهایت تعداد نقاط برداشت در هر مقیاس است. 
چگالی برداشت (میزان یا حجم برداشت ها) در شبکه هایی از چهارضلعی ها تعیین می شود. این 
چهارضلعی ها می توانند ابعاد و مساحت های مختلفی داشته باشند، اما مناسب ترین آنها شبکه ای 
با ابعاد 2×2 سانتی متر مربع بر روی نقشه است. به این ترتیب میزان چگالی برداشت در نقشه های 
زمین شناسی باید به نحوی باشد که تا حد ممکن در هر 4 سانتی متر مربع بر روی نقشه یک نقطه 

برداشت اطالعات وجود داشته باشد. 
حداکثر فاصله گذرهای پیمایش مجاز در نقشه هایی با مقیاس 1:25000 در برونزدهای سنگی 

حدود 250 متر و در آبرفت ها
حدود 500 متر است. هرجا که به علت پیچیدگی ساختاری، کانی سازی، دگرسانی و ریخت شناسی 

برونزدها به بررسی های بیشتری نیاز باشد، الزم است فاصله گذرها را کم کرد.
افزون بر فاصله باید نکات زیر در انتخاب مسیرهای پیمایش در نظر گرفته شود:

 مسیرهای پیمایش تا حد ممکن عمود بر امتداد عوارض زمین شناسی انتخاب شود. 
عوارض  سنگی،  واحدهای  تنوع  بیشترین  آن  در  که  شود  انتخاب  پیمایش  برای  مسیرهایی   

باشد.  داشته  وجود  دگرسانی  و  کانی سازی  زمین شناسی، 
 مسیرهای پیمایش بر روی تصاویر ماهوارهای و عکس های هوایی مشخص و قابل کنترل باشد.

مناسب ترین  و  ارتفاعی  تغییرات  کمترین  شده،  انتخاب  مسیرهای  بهینه،  بازدهی  به منظور   
باشد. داشته  را  رخنمون ها 

جدول مشخصات چگالی برداشت در مقیاس های 1:25،000 و 1:20،000

روش 
برداشت 

زمینی

حداکثر 
فواصل 

پیمایش )متر(

تعداد نقاط* برداشت 
صحرایی در 100 هکتار

درصد 
کنترل** دقیق 

چندضلعی ها

مساحت 
چندضلعی 

)هکتار(

مقیاس 
برداشت

75251:25،000  ـ250450پیاده

80161:20،000  ـ200660پیاده

8541:10،000  ـ1002580پیاده

9011:5،000ـ  5010085پیاده

950/161:2،000ـ2062590پیاده

1000/041:1،000ـ  10250095پیاده

* تعداد نقاط برداشت بر پایه مساحت منطقه ای با ابعاد 2×2 سانتی متر بر روی نقشه در مقیاس های مختلف برآورده 
شده است.

* * درصد کنترل تابعی از مقیاس برداشت است.
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دستورالعمل تهیه نقشه 1/1000 از معادن 
الف( عملیات برداشت زمینی

1  حداقل دو ایستگاه (بنچ مارک) از ایستگاه های نقشه برداری تعبیه شده در محل توسط نقشه بردار، 
باید یه گونه احداث یا عالمت گذاری گردد که امکان تخریب و با از بین رفتن آن وجود نداشته 
باشد. در این مورد در مناطق سنگی می توان عالمت ایستگاه را بر روی سنگ ریشه دار یا صخره 
حک نمود. در مناطق غیرسنگی می توان از میلگرد های 30 تا40 سانتی متری همراه با دو نشان 

(رفرنس) برای هرکدام استفاده نمود.
2  مختصات ایستگاه اول شامل طول، عرض و ارتفاع باید با استفاده از GPS دستی به دوربین معرفی 
گردد و جهت شمال (ژیزمان) تا حد ممکن با دقت تعیین و در اندازه گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.

3  کلیه عوارض مسطحاتی و ارتفاعی مصنوعی و طبیعی موجود در محل از قبیل سینه کار، ترانشه ها 
و دیواره ها، ساختمان، رودخانه، نهر، جوی، آبریز، جاده های دسترسی، خطوط انتقال نیرو، چاه و 
کلیه تغییر شیب و شگستگی ها و... برداشت گردد. تراکم نقاط برداشت شده برای مناطق دشت 
از 16 نقطه در هکتار، برای تپه ماهور از 25 نقطه برای کوهستان از 45 نقطه و برای کوهستان 
سخت از 100 نقطه در هکتار کمتر نباشد، در محل شکستگی ها، آبریزها، ترانشه ها و... (مناطق 

دو عارضه) ممکن است نیاز به برداشت تعداد بیشتری از نقاط ارتفاعی باشد.

ب( عملیات ترسیم
1  ایستگاه ها و بنچ مارک ها با درج سمبل مخصوص به خود همراه با نام و ارتفاع آنها در نقشه 

آورده شوند و جدول مختصات آنها در قسمتی از جای خالی نقشه آورده شود.
2  کلیه عوارض مسطحاتی برداشت شده اعم از جاده ها، ساختمان و کانکس، محدوده باغ، درختکاری، 
زمین زراعی، خطوط انتقال نیرو، رودخانه، نحر و جوی، کانال، تک درخت با استفاده از سمبل و یا 

الین تایپ مخصوص خود و با ضخامت 0/2 میلی متری در نقشه ترسیم شود.
3  منحنی ترازهای فرعی یک متری با ضخامت 0/1 میلی متری و منحنی میزان اصلی که مضارب 
باید  لژاند) خطوط منحنی میزان ها  با نوک 0/3 میلی متری ترسیم شود (طبق  5 می باشد 

یکپارچه باشد و منحنی های قطعه قطعه قابل پذیرش نیست.
4  نقاط ارتفاعی به صورت هر 2 سانتی متر به 2 سانتی متر با ارتفاع 1/8 میلی متر در سطح نقشه آورده 

می شود و در مناطق دو عارضه و در شکستگی های ارتفاعی ممکن است تراکم نقاط بیشتر گردد.
5  در محل و موقعیت ترانشه ها و دیواره ها که به علت شیب زیاد، منحنی تراز به هم چسبیده 
می شوند و امکان ترسیم و نمایش آنها وجود ندارد، منحنی میزان حذف وبه جای آن عالمت 
هریک  فاصله  با  باید  ترانشه ها  پایین  و  باال  در  می شود.  آورده  نقشه،  لژاند  با  مطابق  ترانشه 

سانتی متر (در طول ترانشه) نقطه ارتفاعی درج گردد.
6  رقوم مربوط به نقاط ارتفاعی باید به گونه ای در نقشه درج گردد که محل ممیز ارتفاع نقاط، نشان دهنده 
موقعیت دقیق نقطه ارتفاعی می باشد و از درج هرگونه عالمت اضافه دیگر در کنار ارتفاع نقاط پرهیز 

گردد. جهت رقوم نقاط ارتفاع باید در هر حال روبه شمال (سمت باالی نقشه) باشد.
7  اورلپ (هم پوشانی) بین شیت های نقشه در نقشه چند برگی باید کاماًلً رعایت گردد.

8  در صورت وجود اسامی خاص برای عوارض طولی، این اسامی باید در جهت قرارگیری عوارض 
درج گردد (مثل نام برای رودخانه)

9 کلیه منحنی تراز بسته باید دارای نقطه ارتفاع در مرکز خود باشند.
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10  نقشه باید داری شبکه قائم الزاویه باشد و مختصات UTM با ارتفاع 4 میلی متر در سمت چپ 
و پایین شبکه ها مطابق با لژاند آورده شود.

11  مساحت کل طبقه برداشت شده باید در قسمت پایین لژاندر به متر مربع آورده شود. 
12  کلیه عوارض در نقشه های رقومی باید دارای الیه های اطالعاتی جداگانه باشد.

باید صحیح و مطابق مختصات UTM درج شده در  13  در نقشه رقومی، موقیعت کلیت نقشه 
باشد. لژاند 

14  عوارض خطی در نقشه های رقومی مانند جاده، نهر، جوی، رودخانه و عوارض سطحی که دارای 
هاشور و پترن می باشند باید به صورت پیوسته باشند (explode شده نباشد)

15  درصورت وجود عارضه جدیدی که در لژاند نقشه، دارای سمبل و الگوی به خصوص نباشند 
آنکه در  به شرط  نمایش دهد  را  نقشه مربوط  با درج سمبل دلخواه در  نقشه بردار می تواند 

قسمت پایین لژاندر نقشه، عارضه را معرفی نمایند.
16  در ترسیم عوارض نکات زیر رعایت گردد: 

الف) در صورت قرار گرفتن عارضه خطی روی حدود عارضه سطحی، عارضه خطی ترجیح دارد. 
ب) محدوده عارضه سطحی جزئی به عارضه سطحی کلی ترجیح دارد

ج) عارضه نقطه ای بر عارضه خطی و سطحی ترجیح دارد
17  منحنی میزان های اصلی در هر 15 سانتی متر باید دارای text با ارتفاع 2/5 میلی متر باشند

18  آبریز، نهرها، کانال ها و رودخانه ها باید دارای جهت باشند.
19  جاده ها در انتهای خود »به طرف« به نزدیک ترین روستا و یا شهر را داشته باشند.

20  منحنی میزان از داخل عوارض مصنوعی (به جز جاده جیپ رو) عبور نمی کند.
21  اندازه، سمبل، ضخامت فونت، الین تایپ و رنگ عوارض باید کاماًلً از مشخصات مندرج در 

لژاندر نقشه پیروی کند.
22  در وسط عارضه هایی چون رودخانه ها و یا دره های عمیق با ترسیم break line از انتر پوله 

شدن نقاط برداشتی در دو سری عارضه با یکدیگر پرهیز گردد.
در  نمونه موجود  مربوطه طبق  با مختصات  میل گذاری همراه  ایستگاه های  تقریبی  23  موقعیت 
پایین لژاند ارسالی درج گردد. همچنین مطابق فایل نمونه، موقعیت تقریبی معدن و جاده های 

اصلی نزدیک به آن در محدوده استان، نشان داده شود.

فرمول محاسبه فواصل مایل و افقی

L = 100 × (تار پایین - تار باال)فاصله مایل

D.H = L × Cos2αفاصله افقی

α = 90 - فاصله افقی، زاویه قائم دوربین = D.  H ،فاصله مایل = L



45

ضرایب تبدیل واحدهای سطح

mile2yd2ft2in2m2Unit

3/861 × 10-71/19610/76415501m2

2/491 × 10-107/716 × 10-46/944 × 10-316/452 × 10-4in2

3/587 × 10-80/11111449/290 × 10-2ft2

3/228 × 10-71912968/361 × 10-1yd2

13/097 × 10627/8784 × 1064/01448 × 1092/58999 × 106mile2

طول

ضریب تبدیل به مترعالمت اختصاریکد یکایکادستگاه

SI

MmMm1/000/000مگامتر

1/000کیلومترkmکیلومتر

1مترmمتر

cmcm0/01سانتی متر

mmmm0/001میلی متر

μm (um)µm0/000001میکرون

nmnm0/000000001نانومتر

تبدیل واحدهای متریک
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ضریب تبدیل به مترعالمت اختصاریکد یکایکادستگاه

Å (angstrom)Å0/0000000001آنگسترومغیر اس آی متریک

استاندارد آمریکا

1609/344مایلmiمایل

furlong201/168فورالنگ

chain20/1168زنجیر (یکا)

rdrd5/0292راد

fathom1/8288فاتوم

ydyd0/9144یارد

0/3048پاft (foot)پا

inin0/0254اینچ

pcpc30856775814672پارسک

lyly94607304725808سال نوری

AUAU149597870700یکای کیهانی

مساحت

یکای سیستم
ضریب تبدیل بر اساس مترمربعاختصارکلید واژهاندازه گیری

SI

1/000/000کیلومترمربعkm2کیلومتر مربع

m2m21متر مربع

cm2cm20/0001سانتی متر مربع

mm2mm20/000001میلی متر مربع

non  ـ  SI metricهکتارha10,000هکتار

Imperial
&

US customary

2589988/110336مایل مربعsqmiمایل مربع

acre0/000645164046/856جریب

0/83612736یارد مربعsqydیارد مربع

sqftفوت مربع
(sqfoot)sq ft0/09290304

sqinsq in0/00064516اینچ مربع
dunamdunam1000
tsubotsubo121/400
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حجم

ضریب تبدیل بر اختصارکلید واژهیکای اندازه گیریسیستم
اساس مترمکعب

SI

1متر مکعبm3متر مکعب

cm3cm3سانتی متر مکعب

0/000001
cccc

mm3mm30/000000001میلی متر مکعب

non ـ SI metric

kilolitre
klkL

1 kLkl

لیتر
ll

0/001 LL

centilitre
clcL

0/00001 cLcL

millilitre
mlml

0/000001 mLmL

Imperial
&

US customary

cubic yardcuydcu yd0/764554857984
cuft (cufoot)cu ft0/028316846592فوت مکعب
cubic inchcuincu in0/000016387064

Imperial

barrelimpbblimp bbl0/16365924

bushel
impbshimp bsh

0/03636872
impbuimp bu

gallonimpgalimp gal0/00454609
quartimpqtimp qt0/0011365225
pintimpptimp pt0/00056826125

fluid ounceimpoz (impfloz)imp fl oz0/0000284130625
U.S.bblU.S. bbl

0/158987294928بشکه نفتoilbblبشکه نفت
SImetre per secondm/sm/s1

non ـ SI metricکیلومتر در ساعتkm/hkm/h18/5

Imperial
&

US customary

mile per hourmphmph0/44704

foot per secondft/s (foot/s)ft/s0/3048

Maritime unitsگرهkn (knot)kn9/463
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جدول انواع عالئم نقشه
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فصل 3

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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دانش فنی

 معرفی برخی از خصوصیات فیزیکی کانی ها 

�� جدول موس
در�جدول�موس�كه�شامل�ده�كاني�مشخص�مي�باشد�داراي�سختي�درجه�بندي�شده�از��1الي��10مي�باشد�
و�براي�تعيين�و�سنجش�ميزان�سختي�و�استحكام�كاني�ها�به�كار�مي�رود.�به�عنوان�مثال:�كاني�تالك�داراي�

درجه�سختي��1و�كوارتز�داراي�درجه�سختي��7مي�باشد�و�كروندوم�داراي�درجه�سختي��9مي�باشد.

H

A

R

D

N

E

S

S

جدول سختی موس

MOHS HARDNESS SCALE

I

N

C

R

E

A

S

I

N

G



53

 معرفی برخي از کانی ها و خصوصیات فیزیکي آنها 

خصوصیات فیزیکينام کانيردیف

رنگ:�معموالً�سفيد،�زرد،�خاكستري،�سختي:�1/5ـ2،�جال:�صدفي،�وزن�ژيپس�)گچ(1
مخصوص:�حدود�2

شيشه�اي،�كوارتز�)سيليس(2 جال:� �،7 سختي:� خاكستري،� صورتي،� سفيد،� بي�رنگ،� رنگ:�
2/5 حدود� مخصوص:� وزن�

رنگ:�سفيد�متمايل�به�سبز،�سختي:�1،�جال:�چرب�و�روغني�)صابوني(،�تالك3
وزن�مخصوص:��2/5تا�3

روغني�آزبست4 و� چرب� جال:� �،3 تا� �2/5 سختي:� آبي،� زرد،� قرمز،� سبز،� رنگ:�
4 تا� �2 مخصوص:� وزن� )صابوني(،�

رنگ:�خاكستري�سربي،�سختي:��2/5تا�3،�جال:�فلزي،�وزن�مخصوص:�7/5گالن�)سرب(5

رنگ:�سياه،�قهوه�اي�تيره،�سختي:��3/5تا�4،�جال:�رزيني،�وزن�مخصوص:�4اسفالريت�)روي(6

رنگ:�طاليي،�سختي:��3/5تا�4،�جال:�فلزي،�وزن�مخصوص:�4/5كالكوپيريت�)مس�و�آهن(7

مگنتيت�)آهن(�رنگ:�سياه،سختي:��5/5جال:�فلزي،�وزن�مخصوص:�5/2مگنتيت�)آهن(8

رنگ:�آبي�الجوردي،�سختي:�3/5،�جال:�شيشه�اي،�چرب،�وزن�مخصوص:�4آزوريت�)مس(9

توضیحات نوع راه شماره

در�مسير�هاي�كوهستاني�و�با�اختالف�ارتفاع�بسيار�زياد�احداث�مي�گردد. جاده�زيگزاگي 1

در�مسير�هاي�كوهستاني�و�با�اختالف�ارتفاع�زياد�احداث�مي�گردد. جاده�حلزوني 2

جهت�تردد�پرسنل�و�حمل�ونقل�بار�و�مواد�معدني�استفاده�مي�گردد. تونل�اصلي 3

براي�عبور�و�مرور�پرسنل�از�منزل�به�معدن�و�برعكس�و�همچنين�براي�انتقال�
محصوالت�مواد�معدني�به�واحدهاي�فراوري�و�يا�به�بازار�مصرف�استفاده�مي�شود. جاده�اصلي�معدن 4

براي�حمل�ونقل�مواد�معدني�به�وسيله�واگن�ساخته�مي�شود�كه�معموالً�در�
كف�تونل�ريل�گذاري�مي�گردد. تونل 5

راه های دسترسی به معدن
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نمودار انواع مواد منفجره

انواع مواد منفجره پرکاربرد در معدن

مواد 
منفجره

آمونیاکی

استرایت

ژالتین انفجاری

استرایت 
ژالتینی

نیمه ژالتینی

آمونیاک 
ژالتینی

دینامیت مجاز

آنفو

باروت

امولسیون

ژله ای

مواد منفجره 
سیال

دینامیت ها

سازگاری مواد منفجره مختلف که می توان آنها را در یک انبار نگهداری کرد

نوع مواد ناریه و 
چاشنی

ها
ت 

ترا
ت نی

امی
دین

ذر
و آ

فو 
 آن

در
پو

یاه
 س

ت
رو

با

ک
لو

T ب
N

T

ها
ن 

نتی
پ

ید
س

راک
پ

ت
لرا

رک
پ

زی
 فل

ای
ره

ود
پ

ری
جا

انف
له 

فتی

ها
ی 

شن
چا

ع 
نوا

ا

تی
رو

ه با
تیل

ف

وم
ونی

 آم
ت

ترا
نی

یم
سد

ت 
ترا

نی

یم
اس

 پت
ت

ترا
نی

ولز
سل

رو
نیت

ديناميت�نيترات�ها

پودر�آنفو�و�آذر

باروت�سياه

�TNTبلوک

پنتين�ها

پراكسيد

پركلرات

پودرهای�فلزی

فتيله�انفجاری

انواع�چاشنی�ها

فتيله�باروتی

نيترات�آمونيوم

نيترات�سديم

نيترات�پتاسيم

نيتروسلولز

مواد منفجره 
دانه ای
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انواع چاشنی تأخیری 

سري چاشني هاي برقي تأخیري پرکاربرد از شماره 0 تا 21 
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جدول مقاومت الکتریکی سیم های مسی و آهنی

قطر سیم به 
میلی متر

مقطع سیم به 
میلی متر مربع

مقاومت سیم مسی به اهم در 
100 متر

مقاومت سیم آهنی به اهم در 
100 متر

0/50/1968/9

0/60/2836/142

0/70/3854/530/9

0/80/5033/423/7

0/90/6362/718/7

10/7852/215/2

1/21/311/510/5

1/41/5391/17/7

4  *0/61/1311/510/5

ـ0/41/0051/7* 8

مدار سري

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

R=R1+R2�+nr�

V:�اختالف�پتانسيل�الكتريكي�بر�حسب�ولت
I:�شدت�جريان�مدار�بر�حسب�آمپر

V=RI

روابط مربوط به محاسبات در مدارهاي سري و موازي 
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جدول مدار موازي

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

R=R1+R2+
r__
n

V:�اختالف�پتانسيل�الكتريكي�بر�حسب�ولت
I:�شدت�جريان�مدار�بر�حسب�آمپر

i:�مقدار�جريان�الزم�براي�هر�چاشني�
n:�تعداد�چاشني�ها

I=ni

V=RI

جدول شدت جریان الزم برای انفجار چاشنی های برقی معمولی

ماکزیممنوع مدار
تعداد چاشنی

ماکزیمم 
مقاومت به اهم

شدت جریان مصرفی شدت جریان الزم به آمپر
به آمپر برق متناوببرق مستقیم

سری
سری
موازی

سری�ـ�موازی

يك�چاشنی
25
20
ـ

2
50
50
50

0/5
1/5
1

هر�سری�1/5

1/5
2
1

هر�سری�2

1
3
3
3
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جدول مشخصات ماشین های آتش کن سوئدی

تعداد سری ها در 
مدار مختلط

تعداد چاشنی در 
مقاومت سیم تعداد چاشنی هاهر سری

نوع ماشینولتاژآتش به اهم

1505010340CI50
115015010620CI15�VA

6804802
6804805
58040010
1300300101100CI100�VA

2512030002
2012024005
15120180010
1700700102800CI275�VA

3030090002
2530075005
20300600010
1650650102500CI700�VA

80300240002
60300180005
403001200010

جدول مقایسه فنی روش های سطحی استخراج معادن
روش های استخراج
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جدول مقایسه فنی روش های زیرزمینی

جدول شرایط مناسب روش های استخراج معادن از نظر معیارهای هندسی کانسار



60

جدول ظرفیت تولید برحسب تن به ازای هر نفر در شیفت

جدول شرایط مناسب روش های استخراج معادن از نظر معیارهای ژئومکانیکی
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جدول شرایط مناسب روش های استخراج معادن از نظر معیارهای عیار و توزیع آن

معادن سنگ های ساختمانی و نما )کواری( 

جدول مقایسه کیفی روش های استخراج
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جدول کاربرد ماشین آالت جابه جایی و حمل ونقل در معادن سنگ تزئینی و نما

                                                    ماشین
بیل بولدوزرلودر         فعالیت

جرثقیلکامیونمکانیکی

ـ�ــ�ـ�ـبرداشت�خاک�و�مواد�باطله

ـ�ـبرداشت�و�يا�جابه�جايی�ضايعات�

ـ�ــ�ـ�ـباز�كردن�و�نگهداری�جاده�های�دسترسی

ـ�ــ�ـ�ـواژگون�كردن�پله�ها�يا�قواره�ها�)مستقيم�يا�به�كمك�كابل(

و� جای�گذاری� تخليه،� )بارگيری،� بلوک�ها� جابه�جايی�
حمل�ونقل(

ـ�ـ�ـ

جابه�جايی�و�حمل�و�نقل�تجهيزات

ـ�ــ�ــ�ـتميز�كردن�و�نگهداری�از�جبهه�كار

ـ�ـايجاد�بستر�الشه�سنگی�به�منظور�واژگونی�بلوک

ـ�ــ�ـ�تميز�كردن�و�مسطح��كردن�محل�كار

ـ�ــ�ــ�ـنصب�تجهيزات�حفاری

�ماشين�می�تواند�آن�كار�را�به�طور�مؤثر�و�كارآمد�انجام�دهد.
�ماشين�به�قدر�كفايت�آن�كار�را�انجام�می�دهد.

�ماشين�برای�انجام�آن�كار�مناسب�نيست�ولی�می�تواند�انجام�دهد.
ـ�ـ�ماشين�نمی�تواند�آن�كار�را�انجام�دهد.

جدول مشخصات چال در شیوه دستی با پارس و گوه 
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نمودار های نگهداری در معادن زیر زمینی

حمل�و�نقل�مواد�معدنی�در�معادن�در�اكثر�موارد�با�استفاده�از�ماشين�آالتی�مانند�كاميون،�دامپتراک�
و�يا�حمل�و�نقل�ريلی�و�يا�نوار�نقاله�هوايی�)كابلی(�انجام�می�شود.�اما�در�مسير�های�كوتاه�تر�و�يا�در�

كارخانه�های�فراوری�از�روش�های�زير�استفاده�می�گردد.

جدول حمل و نقل مواد معدنی در کارخانه فراوری

نوع 
حمل ونقل

مکانیزم 
شیب مسافت حملحمل

مثال هامحدودیت هاحمل

خشك

چند�متر�تا�مكانيكی
چندين�كيلومتر

افقی�ـ�
شيب�دار

محدوديت�ظرفيت،�مشكالت�حمل�مواد�
چسبنده،�محدوديت�شيب�و�گاه�ظرفيت،�

سروصدا،�هزينه�باالی�نگهداری

نوار�نقاله،�مارپيچ،�
آپرون،�ارتعاشی�

و�غيره

و�ظرفيت�قائم باال� هزينۀ� محدوديت�سرعت،�
باالبرهای�سطحیمحدود�عمدتاً�در�مورد�مدارهای�پيوسته

در�محدوده�بادی
متغيركارخانه�كانه�آرايی

پودر�بودن�مواد،�مصرف�باالی�انرژی،�هزينه�
سرمايه�ای�و�عملياتی�باال،�سايش،�رطوبت،�

خردشوندگی،�نياز�به�آزمايش�های�زياد
تجهيزات�بادی

تر

چند�متر�تا�پمپ
متغيرچندين�كيلومتر

ساينده،� پالپ�های� اثر� بر� قطعات� فرسايش�
جانبی،� تجهيزات� نگهداری� باالی� هزينه�
و� درشت� مواد� حمل� لوله،� مسير� گرفتگی�

ساينده�در�شيب�روبه�باال

پمپ�ها�و�لوله�ها

امكان�گرفتگی�مسير�يا�عدم�همگن�بودن�شيب�دارحداكثر�چند�مترنقلی
ناودان�هاپالپ

راهنمای انتخاب سیستم نگهداری و کنترل سقف در کارگاه های استخراج زیرزمینی
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خردایش و نرمایش مواد معدنی 

فرمول محاسبه درجۀ آزادي:

_______________ =�درجۀ�آزادی��كانی�با�ارزش�آزاد�شده 
�����كل�كانی�با�ارزش

* نسبت خرد کردن:
قطر�متوسط�اندازه�قطعات�بار�اوليه�به�قطر�متوسط�اندازه�قطعات�محصول�خرد�شده�را�نسبت�

خرد�كردن�گويند.�

معیارهاي فني انتخاب آسیاهاي خود شکن و نیمه خود شکن 

عوامل فني در انتخاب آسیاهاي خودشکن و نیمه خودشکن و نقش و اهمیت آنها

تأثیر در تعیین نوع آسیا )خودشکن نقش و اهمیت عامل در انتخاب آسیاشرحعامل
یا نیمه خود شکن(

 d80 دانه بندی و

محدوده�ابعادی�بهينه�ذرات�
اندازه�ای�كه��80 محصول�و�
از�آن� درصد�ذرات�محصول�

است. كوچك�تر�

به�دست� برای� آسيا� مدار� بهينه�سازی� در�
آوردن�نتيجه�مطلوب�در�مدار�پايين�دست�
اهميت�است. فراوری(�حائز� )خردايش�و�

محصول�هر�نوع�آسيا�به�فرايند�طبقه�بندی�
و�مدار�خردايش�بستگی�دارد.�محصوالت�
در� می�توان� را� نيمه�خودشكن� آسيای�

كرد. تلقی� نهايی� محصول� مواردی�

وزن مخصوص 
کانسنگ

وزن�واحد�حجم�ماده�نسبت�
به�آب�هم�حجم�آن�در�دمای�

�4درجه�سانتی�گراد

بر�انتخاب�شرايط�خود�شكن�يا�نيمه�خودشكن�
و�همچنين�مشخصات�مقدار�بار�خردكننده�

تأثير�دارد
تأثير�چندانی�ندارد

قابلیت خردایش 
)اندیس کار( 

ساخت و بافت و 
سختی کانسنگ

مشخصات�فيزيكی�كانسنگ�
طبق�تعاريف�كانی�شناسی�و�

فراوری

بر�انتخاب�شرايط�خودشكن�يا�نيمه�خودشكن�
و�مشخصات�مقدار�بار�خردكننده،�ظرفيت�
آسيا�و�توان�مورد�نياز�خردايش�تأثير�دارد�
طراحی�آستر�ها�و�باالبرها�به�اين�عوامل�نيز�

بستگی�دارد

در�آسيا�های�نيمه�خودشكن�به�دليل�كاربرد�
و� سخت�تر� مواد� و...(� )فوالدی� گلوله�ها�

هستند خرد�شدن� قابل� مقاوم�تر�

تنوع کانسنگ
در� موجود� كانی�های� تنوع�
هر� مختلف� قسمت�های�

ر نسا كا

خودشكن� شرايط� انتخاب� بر� پارامتر� اين�
يا�نيمه�خودشكن�و�تغييرات�احتمالی�نوع�
برنامه� طول� در� معدنی� ماده� كيفيت� و�
ظرفيت� خردايش،� قابليت� بر� استخراجی�
خردايش،�فرسايش�قطعات�و�كيفيت�محصول�

دارد. تأثير�

بيشتر� نيمه�خودشكن� آسيای� در� تنوع�
. است�

مقدار آب و 
درصد جامد 

پالپ

رقت�)نسبت�وزن�آب�به�وزن�
برای� وزنی� درصد� و� جامد(�
خردايش�تر�كه�با�استفاده�از�
محاسبات�موازنه�جرم�تعيين�

می�شود.

بار� نسبت� و� آسيا� ظرفيت� تعيين� در�
خردكننده�تأثير�دارد.�و�عوامل�فرسايشی�

است مؤثر� نيز� آسيا� قطعات�

گلوله� از� استفاده� شرايط� در� عوامل� اين�
دارند. بيشتری� حساسيت� فوالدی�

در�تعيين�ظرفيت�آسيا�و�نسبت�بار�خردكننده�وزن�واحد�حجم�پالپچگالی پالپ
تأثير�چندانی�ندارد.تأثير�دارد
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نحوۀ آماده سازي نمونه و کاهش وزن بر مبناي درشت ترین ابعاد ذرات

وزن نسبی نمونهروش تقسیماندازه درشت ترین ذرات در نمونه اولیه

تمامی�نمونهـبزرگ�تر�از��100ميلی�متر

�50كيلوگرمروش�چهار�قسمتی�12ميلی�متر�تا��100ميلی�متر

�5تا��10كيلوگرمتقسيم�كننده�شانه�ای�420ميكرون�تا��12ميلی�متر

�1كيلوگرمتقسيم�كننده�دوار�يا�شانه�ای�150ميكرون�تا��420ميكرون

�0/5كيلوگرمتقسيم�كننده�دوار�يا�شانه�ایكوچك�تر�از��150ميكرون

mv =
ρ

استانداردهای آماده سازی نمونه

ابعاد بار ورودی تجهیزات فراوری

 

mV p=

m:�وزن�بر�حسب�گرم
�m3و�يا��cm3حجم:�جامدات�بر�حسب��:V

مايعات�بر�حسب��ccو�يا�ليتر
ρ:�وزن�مخصوص�برحسب�گرم�بر�سانتي�متر�مكعب

رابطه بین حجم ـ وزن ـ وزن مخصوص
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اصول و قواعد

 انتخاب نمونه مناسب و تعیین جهت برش

برش سنگ

پودر  با  سنگ  سطح  یک  سایش  و  الم  سطح  یک  کردن  مات 
کاربید سیلیسیم

چسباندن نمونه روی الم و خارج کردن حباب ها

برش ضخامت مازاد نمونه تا ضخامت 1 تا 2 میلی متر

نازک کردن تا ضخامت 30 تا 35 میکرون با پودرهای 
کاربید سیلیسیم )300، 600، 800 و 1200 مش(

پایین و  بیرفرنژانس  به کمک کانی های دارای  کنترل ضخامت 
یا به کمک ریزسنج

چسباندن المل

شماره گذاری و تحویل مقطع نازک

روند نماي مراحل آماده سازي مقاطع نازک

 مراحل آماده سازی مقاطع نازک و صیقلی
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انتخاب نمونه و تعیین محدوده و جهت برش مناسب

برش به شکل و ابعاد قالب

سایش سطح با پودر کاربید سیلیسیم نرم )900 تا 1200 مش(

قالب گیری نمونه

خارج کردن نمونه پس از خشک شدن از قالب و سایش سطح 
نمونه با کاغذ سمباده بسیار نرم

صیقل دادن با سوسپانسیون یا خمیر الماس )6، 3، 1 و 0/25 میکرون(

مقطع صیقلی آماده مطالعه

مطالعات میکروسکوپی با نور انعکاسی

روند نماي مراحل آماده سازي مقاطع صیقلی
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انتخاب نمونه و تعیین جهت برش

برش

سایش یک سطح نمونه با پودر کاربید سیلیسیم

چسباندن نمونه روی الم

برش نمونه )ضخامت 1 تا 2 میلی متر(

نازک کردن تا ضخامت 60 تا 80 میکرون با پودرهای 
کاربید سیلیسیم )800 و 1200 مش(

پولیش با سوسپانسیون یا خمیر الماس )6، 3، 1 و 0/25 میکرون(

مقطع نازک ـ صیقلی آماده برای مطالعه

میکروسکوپ  با  صیقلی  نازک  مقطع  میکروسکوپی  مطالعات 
پالریزان عبوری ـ انعکاسی

روندنماي مراحل آماده سازي مقاطع نازک ـ صیقلی
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آزمایش تعیین اندیس کار باند به روش آسیای گلوله ای

برای�انجام�اين�آزمايش،�نياز�به�آسيای�استاندارد�آزمايشگاهی�باند�است.�اين�آسيا�قطر�داخلی�و�
طول��305ميلی�متر�دارد.�همچنين�آسيای�ياد�شده�آسترهای�صاف�داشته�و�فاقد�باالبر�است.�بار�
خردكننده�آن�از��285عدد�گلوله�فوالدی�با�اندازه�های�متفاوت�تشكيل�شده�است.�وزن�كل�بار�

خردكننده�حدود��20كيلوگرم�است�كه�محدوده�ابعادی�آنها�در�جدول�زير�ارائه�شده�است.

جدول ترکیب گلوله های آسیای باند

تعدادقطر گلوله ها )برحسب میلی متر(

38/1043

31/7567

25/4010

19/0571

15/8794

فرم تکمیل اطالعات مربوط به آزمایش تعیین شاخص کار باند با استفاده از آسیای گلوله ای
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محاسبات
�wi:�شاخص�كار�باند�بر�حسب�كيلو�وات�ـ�ساعت�بر�تن

�d80�:�Pمحصول�)ميكرون(
�d80�:�Fبار�ورودی�)ميكرون(

�D:�اندازه�سرند�كنترل�)ميكرون(
�Gi:�مقدار�مواد�كوچك�تر�از�سرند�كنترل�در�محصول�آسيا�)گرم�در�دور(

/ /
i

/wi
D G

P F

 
 

=  
 − 
 

0 23 0 82
44 5 1

10 10 �

شاخص سایش 

محاسبات
mb:�جرم�تيغه�فوالدی�قبل�از�انجام�آزمايش

ma:�جرم�تيغه�فوالدی�بعد�از�انجام�آزمايش

Ai:�شاخص�سايش

Ai�=�mb�-�ma �

شکل 5  ـ2ـ نمای عمومی دستگاه آزمایش تعیین سایندگی کانسنگ

آستر فلزی 3/4 اینچ
دور روتور، 632 دور 

در دقیقه
تیغه مورد 

آزمایش

استوانه 
74 دور در 

دقیقه
از روبه رو بدون  دید 

درپوش

سطح
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جدول 5  ـ1ـ طبقه بندی مواد بر مبنای سایندگی 

شاخص سایندگی سایندگی نسبی

�0/1<غيرساينده�

�0/1تا�0/4سايندگی�جزيی�

�0/4تا�0/8ساينده�

�0/8>خيلی�ساينده�

آزمایش سقوط وزنه افتان

( )
n

nt l (l t )
α−

−= − −
10 1

1
10 �

�Tn:�درصد�عبوری�از�يك��nام�اندازه�اوليه�ذره�)مقادير�مختلف�اين�پارامتر�برای�محصوالت�شكست�

محاسبه�می�شود(�
برای� تابع�شكست� باال،� رابطه� �nدر� برای� قرار�دادن�مقادير�مختلف� با� نمونه� �α:پارامتر�مشخصه�

می�شود.� تعيين� سرندی� مختلف� طبقات�
پارامتر��t10با�افزايش�مقدار�انرژی�ورودی�افزايش�می�يابد�تا�جايی�كه�متناسب�با�پارامتر���Aنمودار�آن�

تقريباً�افقی�می�شود.

مقدار پارامترهای آزمایش سقوط وزنه برای مواد مختلف با درجه سختی متفاوت

بسیار خصوصیت
بسیار نرمنسبتًا نرممتوسطنسبتًا سختسختسخت

نرم

A�×�b>3038127>��67ـ��56127ـ4367ـ3856ـ3043ـ��

ta>0/240/351/38>�0/65تا��0/541/38تا��0/410/65تا��0/350/54تا��0/240/41تا�

نمودارهای انتخاب سریع سنگ شکن های اولیه

)MTPH( انتخاب سنگ شکن اولیه بر اساس ظرفیت



72

انتخاب سنگ شکن اولیه بر اساس ابعاد بار ورودی

انتخاب سنگ شکن اولیه بر اساس ابعاد محصول

کاربرد سنگ شکن های اولیه برای کانی های دارای رس زیاد

کاربرد سنگ شکن های اولیه برای کار در معادن زیر زمینی
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کاربرد سنگ شکن های اولیه برای کارخانه های فراوری متحرک

انتخاب سنگ شکن های اولیه براساس مقدار مقاومت فشاری

انتخاب سنگ شکن های اولیه براساس اندیس سایش

دستورالعمل های سرویس و نگهداری انواع دستگاه های برش، خردایش و نرمایش آزمایشگاهی
در�كليه�ماشين�آالت�آزمايشگاهی�الزم�است�مراحل�سرويس�و�نگهداری�طی�مراحل�1ـ�اپراتوری�
2ـ�مكانيكی�و�3ـ�قسمت�های�برق�ماشين�آالت�بررسی�و�كنترل�گردد�به�طور�مثال�در�مورد�آسيا�ها�

در�آزمايشگاه�ها�نكات�مهم�زير�در�عمل�اجرا�گردد.

1 دستورالعمل حفظ و نگهداری دستگاه آسیا

بخش اول: اپراتوری
1  قبل�از�استارت�دستگاه،�حتماً�داخل�آسياب�را�رؤيت�نموده�تا�از�عدم�وجود�هرگونه�شیء�متفرقه�

در�داخل�آسياب�مطمئن�شويد.

قوانین و مقررات
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2 ابتدا�آسياب�بايد�با�دور�كند�راه�اندازی�گردد.�
3 بدنۀ�آسياب�پس�از�هر�دوره�آسياب�تميز�گردد.

4 درب�آسياب�در�هنگام�آسياب�كردن�حتماً�بسته�باشد.
5 از�شارژ�مواد�با�وزن�بيش�از�حدمجاز�تعيين�شده�خودداری�نماييد.

6  از�شارژ�مواد�به�هنگامی�كه�آسياب�خاموش�يا�با�دور�تند�در�حال�حركت�می�باشد�خودداری�گردد.
7 از�شارژ�مواد�به�طور�ناگهانی�به�داخل�آسياب�خودداری�گردد.

بخش دوم: مکانیک
1 واسكازين،�گيربكس�و�قسمت�های�گريس�خور�طبق�برنامه�بازديد�شود.

2 ساچمه�های�آسياب�در�هنگام�لزوم�تخليه�و�پس�از�تميز�كردن�مجدداً،�شارژ�گردد.
3 بازديد�های�الزم�و�سرويس�كاری�براساس�برنامه�انجام�شود.

بخش سوم: برق
1 تابلوهای�برق�ـ�نمای�ظاهری�ـ�تميز�و�از�داخل�با�هوای�فشرده�تميز�شود.

2 تمامی�اتصاالت�و�ترمينال�های�برق�طبق�برنامه�كنترل�شود.�

آیین نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار ایمن بار
شركت� مجری� جاده�ای،� باربری� نقليه� وسايل� بار� ايمن� مهار� و� حمل� بارگيری،� نحوه� )آيين�نامه�
مهندسين�مشاور�طرح�راه�های�طاليی.�تهران،�وزارت�راه�و�ترابری،�معاونت�آموزش،�تحقيقات�و�

)1384 حمل�و�نقل،� پژوهشكده� فناوری،�
ت(�فقط�افراد�مجاز�و�مسئول�حق�حضور�در�نقاط�بارگيری�و�يا�تخليه�را�دارند.

ث(�قبل�از�شروع�به�كار�بايد�اطراف�وسيله�حمل�و�نقل�را�جست�وجو�كرد�و�مطمئن�شد�كه�فرد�يا�
وسيله�ای�بی�مورد�در�اطراف�اين�وسايل�نيستند.�درصورت�وجود�فردی�در�اطراف�اين�قبيل�وسايل�

بايد�به�آنان�اطالع�داد�تا�محل�را�ترک�كنند.
ج(�شروع�بارگيری�يا�حركت�هر�وسيله�باربری�بايد�با�ارسال�عالمت�به�افراد�مستقر�در�نزديكی�

اين�وسايل�اطالع�داده�شود.
چ(�باربر�بايد�دارای�وسيله�هشداردهنده�ای�باشد�كه�صدای�آن�از�فاصله��100متری�شنيده�شود.
ح(�تجهيزاتی�كه�در�وسايل�بارگيری�و�باربری�نصب�می�شوند�به�هيچ�وجه�نبايد�ديد�كاربران�آنها�

را�از�جلو�و�اطراف�محدود�كند.
خ(�در�كابين�راننده�هيچ�گونه�وسيله�اضافی�نبايد�وجود�داشته�باشد.

د(�با�استقرار�دركابين�باركننده�يا�باربر�و�قبل�از�روشن�كردن�آن�بايد�از�وضعيت�ماشين�اطمينان�حاصل�
كرد.�سپس�ماشين�را�در�حالت�خالص�گذاشت�و�مطابق�دستورالعمل�ارائه�شده�آن�را�روشن�كرد.

ذ(�كابين�راننده�در�هر�وسيله�باربری�بايد�از�طريق�ركاب،�نردبان�و�يا�وسيله�مناسب�ديگری�قابل�
دسترسی�باشد.

ر(�تمامی�كاربران�بايد�وسيله�نقليه�در�حال�حركت�را�در�كنترل�خود�داشته�باشند.
ز(�كاربر�هريك�از�وسايل�بارگيری،�باربری�يا�باالبری�بايد�قبل�از�شروع�به�كار�وسيله�خود،�از�طريق�

ارسال�عالمت،�افرادی�را�كه�در�نزديكی�اين�وسايل�مستقراند،�مطلع�كند.
س(�در�مسيری�كه�تجهيزات�اجباراً�متوقف�شده�اند،�برای�جلوگيری�از�خطر�تصادف�با�ديگر�وسايل�
عبوری�بايد�از�عالئمی�نظير�چراغ،�شعله�آتش�و�يا�هر�وسيله�هشداردهنده�ديگری�كه�برای�محيط�
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مورد�نظر�مناسب�و�ايمن�باشد،�استفاده�شود.
ش(�وسايل�متحرک�برای�حمل�و�نقل�مواد�معدنی�بايد�به�گونه�ای�بارگيری�شوند�كه�در�خالل�حمل�

ريزش�نكنند�و�به�افراد�صدمه�نرسانند.
ص(�در�مسيرهای�يك�طرفه،�بايد�مكان�های�مناسبی�را�برای�سبقت�در�نظر�گرفت�كه�از�دو�جهت�

قابل�رؤيت�باشد.
ض(�در�محل�هايی�كه�ازنظر�ارتفاع�بارگيری�يا�باربری�محدوديت�وجود�دارد،�بايد�تابلوی�اخطاردهنده�ای�

را�در�نزديكی�محل�نصب�كرد.
ط(�در�هيج�شرايطی�كاركنان�مجاز�به�سوار�و�يا�پياده�شدن�از�وسايل�نقليه�و�يا�تجهيزات�درحال�

حركت�نيستند.�
ظ(�محل�بارگيری�را�پس�از�انجام�عمليات�بايد�صاف�كرد�تا�از�ايجاد�خطر�برای�كاركنان�جلوگيری�شود.

ع(�اطراف�محيط�كار�و�راهروهای�عبور�و�مرور�بايد�از�مواد�زائد�تخليه�شود.
غ(�كاربرهای�جرثقيل،�خاک�بردار�و�يا�لودر،�زمانی�مجاز�به�ترک�وسيله�خود�هستند�كه�بازو�يا�جام�

وسيله�خود�را�روی�زمين�قرار�داده�باشند.
ف(�قبل�از�ترک�ماشين�آالت،�بايد�آنها�را�خاموش،�دنده�ها�را�درگير�و�از�ترمز�دستی�استفاده�كرد.
ق(�در�جلو�و�عقب�چرخ�های�ماشين�آالتی�كه�برای�مدتی�طوالنی�متوقف�می�شوند�بايد�از�موانع�

گوه�ای�شكل�استفاده�كرد.
ک(�كليه�وسايل�ترابری�بايد�مجهز�به�تجهيزات�اطفای�حريق�باشند.

گ(�كاربران�باركننده�ها�و�يا�باربرها�بايد�به�طور�مستمر�از�سالم�بودن�كپسول�آتش�نشانی�وسايل�
خود�مطمئن�شوند.

الف(�مكان�بارگيری�بايد�حتی�المقدور�در�سطوح�نسبتاً�افقی�انتخاب�و�از�بارگيری�در�سطوح�شيب�دار�
با�باركننده�های�متداول�خودداری�شود.

ب(�در�صورتی�كه�تلمبار�مورد�بارگيری�مستعد�ريزش�باشد،�بايد�تالش�شود�تا�باركننده�و�يا�باربر�
در�وضعيت�مناسبی�نسبت�به�محل�ريزش�قرار�گيرد.

پ(�در�جبهه�كارهای�مستعد�ريزش�بايد�يك�نفر�ناظر�بر�عمليات�كار�در�نظر�گرفته�شود�و�در�صورت�
لزوم،�كاربران�را�از�وضع�به�وجود�آمده�با�به�كارگيری�عالئم�مشخصی�مطلع�سازد.�بارگيری�در�جبهه�

كار�مستعد�ريزش�تنها�پس�از�ايمن�سازی�و�حصول�اطمينان�از�عدم�ريزش�جبهه�كار�مجاز�است.
ت(�باربرهايی�كه�در�شب�كار�می�كنند�بايد�به�چراغ�های�جلو�با�نور�كافی�و�حداقل�يك�چراغ�عقب�

كه�در�موقعيت�مناسبی�قرار�دارد،�مجهز�باشند.
قوس�ها،� مسير،� مقاومت� جمله� از� جاده�ها� شرايط� بايد� باربری� وسايل� از� استفاده� هنگام� به� ث(�

گيرد. قرار� توجه� مورد� هوايی� و� آب� و�شرايط� شيب�ها�
ج(�وسايل�حمل�و�نقل�بايد�با�سرعتی�ايمن�و�مطمئن�راهبری�شوند.

چ(�در�قوس�ها،�سرعت�وسيله�را�بايد�به�گونه�ای�كاهش�داد�كه�بتوان�آن�را�در�مسافتی�معادل�نصف�
طول�مسير�قابل�رويت،�متوقف�كرد.�وسايل�باربری�همواره�بايد�تحت�كنترل�باشند.�در�حين�پايين�

آمدن�از�شيب�ها،�وسيله�بايد�در�دنده�مناسب�قرار�گيرد.
دنده�مناسب�حركت�هر�وسيله�در�شيب�ها�بايد�از�طريق�منحنی�مشخصه�آن�وسيله�برای�شرايط�

جاده�های�معدن�تعيين�و�به�راننده�ابالغ�شود.
ح(�وسيله�باربری�را�نبايد�قبل�از�متوازن�كردن�بار�و�صاف�كردن�لبه�های�آن�از�مجاور�باركننده�دور�كرد.

خ(�حركت�وسايل�باربری�درحالی�كه�صندوقه�آن�در�وضعيت�تخليه�قرار�دارد�ممنوع�است.
د(�هيچ�كارگری�مجاز�به�رفتن�زير�صندوقه�بار�باال�برده�شده�نيست،�مگر�هنگامی�كه�از�صندوقه،�

با�روشی�مناسب�و�ايمن،�محافظت�شود.
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ذ(�تجهيزات�و�ماشين�آالت�بايد�به�گونه�ای�بارگيری�شوند�كه�در�خالل�حمل�لغزش�يا�ريزش�نكنند.
ر(�كليه�تريلرها،�بايد�به�ترمز�و�ديگر�وسايل�الزم�برای�متوقف�شدن�مجهز�باشند.�كشنده�ها�نيز�بايد�
قادر�به�حركت�ايمن�با�حداكثر�بار،�در�حداكثر�شيب�مسير�باشند�و�همواره�ترمز�آنها�در�شرايط�
خوبی�نگهداری�شود.�ترمزهای�وسيله�موتوری�و�تريلر�آنها�بايد�به�گونه�ای�باشند�كه�نقص�ترمز�

تريلر�بر�ترمز�كشنده�تأثير�نداشته�باشد.
ز(�هرگاه�وسيله�نقليه�با�ديد�محدود�در�يك�معدن�سطحی�به�كار�گرفته�شود،�بايد�مطمئن�شد�كه�

هيچ�وسيله�نقليه�ديگری�به�وسيله�نقليه�با�ديد�محدود�نزديك�نمی�شود.
الف(�راه�های�ارتباطی،�رمپ�ها�و�تجهيزات�تخليه�بايد�به�گونه�ای�طراحی�و�ساخته�شوند�كه�قادر�به�

تحمل�نيروهايی�كه�در�معرض�آن�قرار�دارند،�باشند.
تا� باربری� وسيله� فواصل� عرض،� مانند� تخليه� تجهيزات� ابعاد� و� ارتباطی� راه�های� مشخصات� ب(�
ديواره�ها�و�ارتفاع�كف�تا�سقف،�بايد�به�گونه�ای�باشد�كه�تجهيزات�متحركی�را�كه�برای�عمليات�

ايمن�درخود�جای�دهد. به�نحو� وارد�می�شوند،� اين�مكان� به� تخليه�
پ(�برای�جلوگيری�از�واژگون�شدن�وسيله�نقليه�در�محل�های�تخليه�بايد�از�سرعت�گير�و�تجهيزات�

ايمنی�مناسب�استفاده�شود.
ت(�پشته�ها�)برم(،�بلوک�های�ضربه�گير،�قالب�های�ايمنی،�يا�وسايل�سدكننده�مشابه�ديگر�را�بايد�

در�مكان�های�تخليه،�ايجاد�يا�نصب�كرد.
ث(�جبهه�كارهای�تلمبار�يا�انباشت�گاه�مواد�و�باطله�را�بايد�برای�جلوگيری�از�مخاطرات،�صاف�و�هموار�كرد.
ج(�در�انباشتگاه�مواد�باطله،�مكان�های�انتقال�مواد،�سنگ�شكن�ها�و�جاده�های�ترابری�كه�امكان�

كاهش�ديد�در�اثر�گرد�و�خاک�وجود�دارد،�بايد�گرد�و�خاک�را�با�روشی�مناسب�كنترل�كرد.
چ(�باربرها�بايد�در�فاصله�ای�مطمئن�و�ايمن�از�محل�تخليه�بايستند�و�منتظر�اجازه�برای�تخليه�بار�باشند.
باربر� تخليه�در�شرايطی�كه� قرار�گيرند،� تخليه� برای� و�مسطح� بايد�در�سطوح�صاف� باربرها� ح(�

نيست. مجاز� است،� متمايل� به�جهتی�
خ(�پس�از�تخليه�بار�از�باربر�و�قبل�از�حركت�آن،�راننده�بايد�مطمئن�شود�كه�صندوقه�از�بار�خالی�است.
د(�كپه�های�حاصل�از�تخليه�باربرها�در�مكان�های�تخليه�در�اولين�فرصت�صاف�شود.�سطح�محل�

تخليه�بايد�همواره�مسطح�و�تميز�باشد.
ذ(�هنگام�تخليه�و�قبل�از�فعال�كردن�جك�تخليه،�باربر�در�محل�خود�كاماًلً�متوقف�شده�باشد.

ر(�در�مكان�تخليه�اگر�مأمور�تخليه�يا�هدايت�گر�وجود�دارد،�راننده�موظف�به�تبعيت�از�وی�است.
ز(�باربرها�مجاز�به�تخليه�در�مكان�هايی�كه�قباًل�كپه�های�مواد�تخليه�شده�وجود�دارند،�نيستند.

س(�مكان�های�تخليه�را�بايد�قبل�از�آغاز�به�كار�از�نظر�پايداری،�بازرسی�چشمی�كرد�تا�در�صورت�
مشاهده�شكاف�و�يا�ترک�هايی�به�موازات�لبه�خاكريز�)ترک�های�كششی(�از�ورود�ماشين�آالت�به�

آن�مكان�جلوگيری�شود.
ش(�در�مواردی�كه�شواهد�نشان�دهد�مكان�تخليه،�تحمل�وزن�ماشين�آالت�باربری�را�ندارد،�بايد�

بار�را�در�فاصله�امنی�از�محدوده�ناپايدار�تخليه�كرد.
ص(�به�هنگام�تخليه�بايد�از�لبه�خاكريزهای�سست�و�برم،�فاصله�مناسب�رعايت�شود.

ض(�هنگامی�كه�تخليه�در�لبه�مكان�های�مرتفع�صورت�می�گيرد�بايد�خاكريزی�به�صورت�پشته�يا�
برم�در�كناره�آن�ايجاد�شود.

ط(�هدايت�گر�يا�فردی�كه�مسئول�عالمت�دادن�به�راننده�كاميون�در�محل�تخليه�است،�بايد�در�
تمام�مدت�تخليه،�در�دسترس�باشد.

ظ(�هدايت�باربر�در�مكان�های�تخليه�از�وظايف�مأمور�تخليه�يا�هدايت�گر�كاميون�ها�است.
ع(�در�صورتی�كه�در�محل�تخليه�كاميون�از�هدايت�گر�استفاده�شود،�آنها�بايد�در�فاصله�ايمن�از�
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كاميونی�كه�در�حال�عقب�رفتن�به�محل�تخليه�است،�مستقر�شوند.
از� است� كاميون� طول� برابر� سه� از� كمتر� ديد،� كه� مواقعی� در� بايد� كاميون�ها� هدايت�گران� غ(�

كنند. استفاده� عالمت�دهنده� چراغ�های�
ف(�هرگاه�راننده�كاميون�نتواند�به�وضوح�عالئم�هدايتگر�را�دريافت�كند،�بايد�فوراً�كاميون�را�متوقف�كند.

برخی از قوانین و مقررات آتشباری در معدن
کنترل ابعاد چال ها

��فاصله�چال�ها�نبايد�از��30سانتي�متر�كمتر�باشد.
انجام�شود� بر�طبق�دستورالعمل�حفاري�و�آتش�كاري� بايد� ��عمليات�آتش�كاري�در�جبهه�كار�
و�ساير� تكنيسين�ها� انجام�مي�دهند،�مهندسين،� را� و�همچنين�كاركناني�كه�كارهاي�حفاري�
كارگران�فني�در�منطقه�اي�كه�طرحي�اجرا�مي�شود�بايد�از�برنامه�حفاري�و�آتش�كاري�اطالع�
داشته�باشند�و�كتباً�در�مورد�اين�برنامه�ها�اطالع�حاصل�نمايند.�اين�برنامه�شامل�موارد�زير�است:

الف(�محل�و�تعداد�چال�ها،�عمق�و�مقدار�مواد�منفجره�و�باالخره�بازده�انفجار
ب(�محل�جان�پناه�سركارگر�و�كارگران�در�موقع�انفجار

ج(�زمان�تهويه�جبهه�كار
��بايد�اطمينان�حاصل�شود�كه�عمق،�قطر�و�زاويه�چال�ها�طبق�نقشه�و�برنامه�پيش�بيني�شده�از�

قبل�باشد.
��بايد�اطمينان�حاصل�شود�كه�هيچ�نوع�ترک�و�يا�گسل�بزرگ�تر�از��3ميلي�متر�در�چال�وجود�
نداشته�باشد.�در�غير�اين�صورت�بايد�به�جاي�چال�موجود،�چال�جديدي�در�نزديكي�و�موازات�

آن�حفر�شود�و�مجدداً�مورد�بازديد�قرار�گيرد.
��انتهاي�چال�بايد�مورد�بررسي�قرار�گيرد�و�اگر�داراي�ترک�و�يا�سوراخ�بود�و�يا�ديواره�هاي�چال�
به�اندازه�كافي�محكم�نبود،�مقداري�مواد�مسدودكننده�عايق�و�غيرقابل�انفجار�در�انتهاي�چال�

قرار�گيرد�و�محكم�شود.
��در�محل�آتش�كاري�و�اطراف�آن�بايد�شعاع�محدوده�خطر�را�تعيين�و�در�اطراف�اين�محدوده�در�

محل�هاي�مناسب،�موانع�و�عالئم�آتش�كاري�نصب�كرد.

2 مقررات حمل و نقل مواد منفجره

��جابه�جا�كردن�مواد�ناريه�در�داخل�معدن�و�حمل�آن�از�انبار�به�محل�كار�و�نظير�آن�بايد�تحت�
نظارت�و�با�مسئوليت�آتشبار�انجام�گيرد.

��حمل�مواد�منفجره�به�مقدار�مورد�احتياج�بايد�در�كيسه�برزنتی�يا�جعبه�مخصوصی�كه�بدين�
منظور�ساخته�شده�است�انجام�گيرد.�كيسه�ها�يا�جعبه�ها�بايد�دارای�قفل�و�بست�و�كليد�آن�در�
اختيار�آتش�بار�باشد.�حداكثر�ظرفيت�هر�كيسه�15كيلوگرم�و�حداكثر�ظرفيت�هر�صندوق��25

كيلوگرم�است.�حمل�بيش�از�يك�كيسه�يا�يك�صندوق�به�وسيله�يك�نفر�ممنوع�است.
��مواد�منفجره�پودری�يا�مايع�بايد�توسط�وسايل�نقليه�مخصوص�حمل�شود.

��قرار�دادن�چاشنی�همراه�با�ماده�منفجره�اصلی�در�يك�كيسه�يا�يك�صندوق�يا�يك�وسيله�نقليه�
ممنوع�است.

��قرار�دادن�لوازم�و�اشيا�متفرقه�درون�كيسه�برزنتی�يا�جعبه�محتوی�مواد�ناريه�ممنوع�است.
��در�صورت�حمل�مواد�ناريه�به�وسيله�لوكوموتيو�در�داخل�معدن،�قطار�مربوطه�بايد�دارای�واگن�
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مخصوص�باشد�و�روی�آن�عالئم�خطر�نصب�شود.�در�اين�گونه�موارد�بايد�مراتب�زير�نيز�رعايت�شود:�
الف(�حمل�چاشنی�به�وسيله�واگن�مواد�منفجره�ممنوع�است.

ب(�به�غير�از�راننده�و�آتشبار�و�كمك�او،�استفاده�ساير�افراد�از�قطار�حمل�مواد�ناريه�ممنوع�است.
ج(�قطار�حامل�مواد�ناريه�بايد�حداقل��5دقيقه�با�قطارهای�نفر�بر�فاصله�زمانی�داشته�باشد.

��به�هنگام�حمل�مواد�ناريه�با�وسايل�حمل�و�نقل�در�چاه�های�معدنی،�بايد�كليه�مقررات�مربوط�
به�حمل�افراد�در�چاه�رعايت�شود�و�نبايد�اشخاص�ديگری�غير�از�آتش�بار�و�كمك�او�از�وسايل�
حمل�و�نقل�مواد�ناريه�استفاده�كنند.�حمل�مواد�ناريه�و�چاشنی�تواماً�ممنوع�است.�متصدی�باالبر�

چاه�بايد�قباًل�ماموران�پذيرگاهی�را�كه�محموله�در�آنجا�تخليه�می�شود،�مطلع�سازند.
��در�زمان�رعد�و�برق�و�در�خالل�آن�حمل�و�نقل�مواد�ناريه�ممنوع�است.�

��حمل�و�نقل�مواد�ناريه�بايد�طبق�آيين�نامه�ارائه�شده�از�سوی�سازمان�ذی�ربط�انجام�شود.
��مواد�منفجره�و�مهماتی�جهت�حمل�مطمئن�هستند�كه:

الف(�كاماًلً�آماده�استفاده�باشند.
ب(�شرايط�ايمنی�و�پايداری�مهمات�منطبق�بر�شرايط�درخواست�باشد.

مختلف� به�طرق� بسته�ها� و�سپس� بسته�بندی�شده� سالم� بسته�های� در� دستورالعمل� ج(�طبق�
شوند. پلمپ�

د(�جهت�حمل�و�ثابت�كردن�مواد�منفجره�و�مهماتی�كه�احتياج�به�بسته�بندی�ندارند�بايستی�
حتی�المقدور�از�پس�مانده�های�مواد�بسته�بندی�استفاده�كرد.

ه(�نوع�مواد�بسته�بندی�كمكی�بايد�طوری�انتخاب�شود�كه�در�حمل�و�نقل�معمولی�آسيب�پذير�نباشد.
و(�بسته�ها�از�نظر�فنی�و�كيفی�كنترل�شده�باشد.

��مواد�منفجره�و�مهماتی�از�نظر�حمل�و�نقل�مطمئن�نيستند�كه:
الف(�مواد�منفجره�ای�كه�چاشنی�آنها�مونتاژ�شده�باشد.

ب(�مواد�منفجره�ای�كه�تحت�تأثير�عوامل�مكانيكی،�حرارتی�و�يا�عوامل�ديگر�قرار�گرفته�اند.
ج(�مواد�منفجره�صدمه�ديده

3 مقررات بارگیری و تخلیه مواد منفجره

��بارگيری�و�تخليه�مواد�منفجره�بايد�در�روز�صورت�گيرد.
��قبل�از�عمليات�بارگيری�بايد�كنترل�شود�كه�شرايط�وسيله�نقليه�مطابق�دستورالعمل�باشد.

��قبل�از�عمليات�بارگيری�بايد�در�محل�مزبور�تابلوی�»خطر�آتش�سوزی«�نصب�كرد.
��كپسول�های�آتش�نشانی�بايد�پر�و�حاضر�به�كار�باشند.

��كاميون�حامل�مواد�منفجره�بايد�دارای�دستگاه�های�آتش�خاموش�كن�باشد.
��كاميون�حامل�مواد�منفجره�بايد�مجهز�به�برق�گير�باشد.

��كاميون�بايد�دارای�سقف�يا�پوشش�برزنتی�غيرقابل�نفوذ�آب�باشد.
��مخزن�بنزين�)سوخت�وسيله�نقليه(�و�لوله�های�مربوط�بايد�محكم�باشد�و�چكه�نكند�و�سيستم�

فشار�داخلی�مخزن�به�گونه�ای�باشد�كه�درموقع�حركت�سوخت�روی�اگزوز�پخش�نشود.
��ترمزها�و�دنده�ها�بايد�مرتب�و�كاسه�نمد�چكه�نداشته�باشد.�كليه�الستيك�های�خودرو�بايد�در�

شرايط�خوب�باشد�و�توجه�به�خصوص�به�عمل�آيد�تا�فشار�باد�آنها�كاماًلً�مناسب�باشد.
��محل�بارگيری�و�تخليه�بايد�مجهز�به�روشنايی�باشد.

��به�هنگام�بارگيری�و�تخليه،�موتور�وسيله�نقليه�بايد�در�وضعيت�خاموش�باشد.
��به�هنگام�بارگيری�و�تخليه�مواد�منفجره،�خودرو�بايد�به�وسيله�ترمز�دستی�كاماًلً�بدون�حركت�
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باشد�و�چرخ�های�خودرو�بايد�به�وسيله�سنگ�يا�قطعات�چوبی�ثابت�شود�تا�درحال�بارگيری�و�
تخليه،�از�حركت�ناگهانی�جلوگيری�به�عمل�آيد.

��به�هنگام�بارگيری�و�تخليه،�فاصله�خودرو�تا�درب�انبار�حداقل��10متر�باشد�و�از�روشن�كردن�
خودرو�خودداری�شود.

نبايد� وجه� به�هيچ� منفجره� مواد� حامل� نقليه� وسايل� نزديكی� در� تخليه،� و� بارگيری� ��به�هنگام�
دخانيات�استعمال�شود�و�يا�از�آتش�روباز�استفاده�گردد.�راننده�و�سرنشينان�وسيله�نقليه�حامل�

مواد�منفجره�مجاز�نيستند�كبريت،�فندک�و�غيره�با�خود�همراه�داشته�باشند.
��بايد�به�مقررات�طرز�كار�با�مهمات�و�مواد�منفجره�توجه�شود.

بارگيری�شود.�لكن�در�مورد� اندازه�ظرفيتش� به� بايد� يا�محترقه� ��كاميون�حامل�مواد�منفجره�
بارگيری�شود. به�ميزان��23ظرفيت�خودرو� بايد� باروت� و� چاشنی�و�ديناميت�

��صندوق�های�مواد�منفجره�بايد�مرتب�در�كاميون�چيده�شوند�و�ارتفاع�بار�از�ارتفاع�اطاق�كاميون�
تجاوز�نكند.

��صندوق�حاوی�مواد�منفجره�را�نبايد�پرت�كرد�يا�سر�داد�و�يا�غلطاند،�بلكه�بايد�آنها�را�بلند�كرد�
و�آهسته�به�زمين�گذاشت.

��بايد�به�نوع�مهمات�و�مواد�منفجرهايی�كه�تواماً�نبايد�حمل�شوند�توجه�كامل�شود.�مخصوصاً�
چاشنی�ها�با�انواع�مواد�منفجره�نبايستی�با�يك�وسيله�حمل�شوند.

��حمل�باروت�و�نيترات�آمونيوم�تواماً�و�يا�با�ساير�مواد�منفجره�ممنوع�است�و�بايد�هريك�را�مجزا�
از�هم�حمل�كرد.

��در��صورتی��كه�مواد�منفجره�به�داخل�قطار�بارگيری�می�شوند،�واگن�حاوی�مواد�منفجره�بايد�در�
جلو�قرارگرفته�باشد�و�بين�لوكوموتيو�و�واگن�مواد�منفجره�يك�واگن�خالی�بسته�شود�و�واگن�

چاشنی�و�فتيله�در�عقب�قطار�قرار�گيرد.
تكان� به�هنگام�حركت،� مواد� باشد�كه� به�گونه�ای� بايد� به�داخل�كاميون� مواد�منفجره� ��بارگيری�

باشند. ايمن� ناگهانی� لغزش�های� نخورند�و�در�مقابل�
��برای�محكم�كردن�بار�وسيله�نقليه�و�بستن�آن،�فقط�بايد�از�طناب�نخی�استفاده�كرد�و�از�به�كار�

بردن�زنجير�يا�سيم�بكسل�خودداری�شود.
��از�بارگيری�جعبه�های�شكسته�در�كاميون�جداً�خودداری�شود.

��كار�كردن�با�مهمات�و�همچنين�بسته�بندی�و�بازكردن�بسته�های�مهمات�نبايد�در�روی�وسيله�
نقليه�انجام�گيرد.

��درب�ها�و�قسمت�بار�وسيله�نقليه�حامل�مواد�منفجره�قبل�از�حركت�و�بعد�از�اتمام�عمليات�
بسته�شوند. بايد� بارگيری�

��عمليات�بارگيری�و�تخليه�مهمات�و�مواد�منفجره�بايد�در�محل�مخصوص�خود�انجام�گيرد.
��محل�بارگيری�و�تخليه�مواد�منفجره�در�حين�عمليات�بايد�توسط�يك�كارشناس�متخصص�كنترل�شود.
��قبل�از�بارگيری،�وسيله�نقليه�بايد�سوخت�گيری�شود.�مخزن�ذخيره�سوخت�نبايد�در�قسمت�

كابين�بار�جای�داده�شود.

4 مقررات آزمایش و کنترل مدار انفجار

قبل�از�اتصال�مدار�انفجار�به�دستگاه�مولد�برق،�بايد�مدار�انفجار�را�كنترل�كرد.�مقصود�از�كنترل�
مدار�انفجار�آن�است�كه�مقاومت�الكتريكی�آن�اندازه�گيری�شود.�درصورتی�كه�مقاومت�اندازه�گيری�
شده�با�آنچه�كه�از�طريق�محاسبه�به�دست�آمده�است�بيش�از�ده�درصد�تفاوت�نداشته�باشد،�مدار�
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كامل�است�و�می�توان�آن�را�آتش�كرد.�در�حالتی�كه�دستگاه�مقاومت�زيادی�نشان�دهد،�نشانه�آن�
است�كه�يك�يا�چند�اتصال�به�طور�صحيح�برقرار�نشده�است.�اگر�دستگاه�مقاومت�بی�نهايت�را�نشان�
دهد،�نشانه�قطع�مدار�است�و�باالخره�در�حالتی�كه�دستگاه�مقاومت�كمتری�را�به�دست�دهد،�نشانه�

وجود�اتصال�كوتاه�در�مسير�انفجار�خواهد�بود.�
اندازه�گيری�مقاومت�مدار�با�استفاده�از�دستگاه�های�مقاومت�سنج�انجام�می�گيرد.

مهم�ترين�مسئله�ای�كه�درمورد�مقاومت�سنج�ها�بايستی�رعايت�شود،�آن�است�كه�جريانی�كه�از�آنها�
عبور�می�كند�هيچگاه�نبايستی�بيش�از��50ميلی�آمپر�باشد�زيرا�جريان�های�زيادتر،�ممكن�است�
باعث�انفجار�بعضی�از�چاشنی�های�حساس�شود.�در�هر�صورت،�برای�رعايت�اطمينان،�اندازه�گيری�

مقاومت�مدار�را�بايستی�در�فاصله�مطمئنی�از�چال�ها�و�حتی�المقدور�در�پناهگاه�انجام�داد.
برای�اطمينان�از�صحت�طرز�كار�با�دستگاه،�بايستی�هر�سه�ماه�يك�بار�آن�را�كنترل�و�بعد�از�هر�

بار�تعويض�باطری�نيز،�آن�را�آزمايش�كرد.
برای�اندازه�گيری�مقاومت�مدار�از�پل�های�الكتريكی�مختلف�نيز�می�توان�استفاده�كرد.



81

فصل 4

استانداردها، فناوری ها و تجهیزات
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استانداردها

چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری چوبی در کارگاه های استخراج زیرزمینی

1ـ آیا بین سیستم نگهداری چوبی نصب شده )پایه های چوبی و اجزای وابسته( با سقف و دیواره ها، اتکای کامل 
بلی  خیر حاصل شده و حفره ها کاماًل پرشده اند؟

بلی  خیر 2ـ آیا ابعاد پایه های چوبی مناسب اند؟ )یعنی به ازای هر 30 سانتی متر طول پایه، 2/54 سانتی متر قطر(

3ـ آیا ابعاد بلوک های چوبی به کار رفته در زیر و باالی پایه ها مناسب انتخاب شده است؟ )به طور نمونه طول 21، 
بلی  خیر عرض 13 و ارتفاع 8 سانتی متر مناسب است(

سقف،  سنگ  مقاومت  و  سختی  به  بسته  4ـ 
کدام راهکار در ارتباط با نصب پایه های چوبی 

در نظر گرفته شده است؟

ـ سقف مقاوم و سخت بوده و پایه به تنهایی در زیر سقف نصب شده است 
ـ مقاومت سقف متوسط بوده و مابین پایه و سقف از بلوک چوبی استفاده شده است 

ـ سقف سست بوده و بر روی پایه از کالهک چوبی استفاده شده است  

5 ـ با توجه به مقاومت سنگ کف و در ارتباط 
لحاظ  راهکار  کدام  چوبی  پایه های  نصب  با 

است؟ شده 

ـ کف مقاوم بوده و پایه به تنهایی بر روی کف نصب شده است 
ـ کف نرم بوده و پایه بر روی بلوک چوبی نصب شده است 

ـ کف نرم بوده و بالفاصله پس از این کف نرم، الیه ای مقاوم وجود داشته که با ایجاد فولیه 
پایه بر روی الیه مقاوم قرار گرفته است 

ـ کف مقاوم و سخت بوده و در زیر پایه از بلوک چوبی استفاده نشده است 

6 ـ با توجه به اینکه بر روی پایه های چوبی واقع در خط لبه منطقه تخریب، استفاده از بلوک های چوبی و کالهک 
بلی  خیر مجاز نیست، آیا به این مورد توجه شده است؟

بلی  خیر 7ـ آیا در الیه های افقی، پایه ها کاماًل عمود بر سقف کارگاه نصب شده اند؟

بلی  خیر 8 ـ آیا در الیه های شیب دار، پایه ها با زاویه مناسب بین خط قائم و خط عمود بر سقف کارگاه نصب شده اند؟

9ـ آیا حداکثر فاصلۀ 1/2 متری بین ردیف های در برگیرنده پایه در حالت بدون استفاده از کالهک، و حداکثر فاصلۀ 
بلی  خیر 1/8 متری در حالتی که در باالی پایه ها کالهک به کار رفته، رعایت شده است؟

بلی  خیر 10ـ آیا حداکثر فاصلۀ 1/2 متری بین پایه ها در یک ردیف رعایت شده است؟

11ـ آیا در حالت هایی که به ناچار در زیر شکستگی ها پایه ای نصب شده، پیش از محکم کردن کامل پایه، برای رفع 
بلی  خیر مشکل، در باالی کالهک از بلوک های چوبی استفاده شده است؟

بلی  خیر 12ـ آیا مواردی مشاهده شده که از ترکیبی از پایه های چوبی و فلزی در یک جبهه کار استفاده شده باشد؟

بلی  خیر 13ـ آیا به منظور نصب پایه و بلوک های چوبی، از ابزار مناسب )چکش، دیلم، اره، تبر یا تیشه( استفاده می شود؟

14ـ بررسی وجود یا عدم جدایش بین الیه ها در سقف و احتمال وقوع ریزش ناگهانی در هنگام نصب پایه ها و سایر مواقع، با زدن چندین 
ضربه سقف توسط چکش یا ابزار نوک باریک و هم زمان لمس سقف با انگشت های دست، که در این حالت اگر صدای حاصله بم )شبیه 

صدای طبل( یا همراه با لرزش بود، بیانگر وقوع جدایش بین الیه ها در سقف است.

15ـ آیا طول پایه به اندازه ای انتخاب شده که بدون استفاده از چکش بتوان بلوک چوبی را به طور کامل مابین پایه 
بلی  خیر و سقف قرار داد؟

16ـ بررسی صحت قرارگیری کف پایه در موقعیت مناسب، که باید از نقطه ای در سقف، یک تکه سنگ  رها شود که 
بلی  خیر در این حالت نقطه ای از کف که سنگ با آن برخورد می کند، نقطه نصب پایه خواهد بود.

بلی  خیر 17ـ آیا بلوک های چوبی سالم و عاری از شکستگی هستند؟
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بلی  خیر 18ـ آیا موردی وجود دارد که بیش از یک بلوک چوبی در زیر و یا بر روی پایه چوبی استفاده شده باشد؟

بلی  خیر 19ـ آیا موردی وجود دارد که پایه در تماس کامل با بلوک چوبی نبوده و در یکی از لبه های بلوک قرار گرفته باشد؟

20ـ آیا از پایه هایی که شکسته و مستعمل شده اند، برای جلوگیری از ریزش سقف بالفصل یا الیه های جدا شده، 
است؟ بلی  خیر استفاده شده 

بلی  خیر 21ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها و متعلقات و به منظور حفظ ایمنی سقف، از پایه های موقت استفاده می شود؟

بلی  خیر 22ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها از وسایل مناسبی همچون تیفور )سایلوستر( استفاده می شود؟

بلی  خیر 23ـ آیا پس از هر بار استفاده تیفور )و جعبه تیفور( تمیز می شود و شرایط زنجیر متصل به آن بررسی می شود؟

بلی  خیر 24ـ آیا موردی وجود دارد که تیفور به جز به پایه تکیه گاهی، به نگهدارنده دیگری وصل شده باشد؟

بلی  خیر 25ـ آیا پایه تکیه گاهی با شیبی از سمت به طرف پایه ای که قرار است برداشت شود، نصب شده است؟

26ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه و بلوک چوبی، به این نکته توجه می شود که زنجیر کوتاه متصل به تیغۀ تیفور، 
بلی  خیر به دور بخش پایینی پایه تکیه گاهی حلقه زده شود؟

بلی  خیر 27ـ آیا برای کشیدن پایه آزاد شده از زیر سقف بدون نگهداری، از زنجیر تیفور یا دیلم استفاده می شود؟

28ـ آیا در هنگام خارج کردن پایه ها و کالهک، به این نکته توجه می شود که پیش از اینکه هیچ پایه ای از جا کشیده 
بلی  خیر شود، یک زنجیر یدکی )زاپاس( به پایه ای که قرار است در مرحله دوم بیرون کشیده شود، وصل شود؟

بلی  خیر 29ـ آیا مواردی وجود دارد که مجموعه جرزهای چوبی بر روی نواحی سست نصب شده باشد؟

بلی  خیر 30ـ آیا مقطع چوب های به کار رفته در ساخت جرزها چهارضلعی است؟

بلی  خیر 31ـ آیا جرزها مستقیماً در بین سقف و کف کارگاه محکم شده است؟

بلی  خیر 32ـ آیا جرزها در جایگاه مناسب یعنی منطقه تخریب و در مجاورت نوار نقاله نصب شده اند؟

بلی  خیر 33ـ آیا در هنگام بازکردن جرزها، پس از بررسی و ارزیابی سقف باالی جرز، یک پایه موقتی نصب می شود؟

34ـ آیا برای باز کردن جرزها به این نکته توجه می شود که با استفاده از چکش دسته بلند از مکانی ایمن به اهرم 
بلی  خیر رهاساز ضربه زده شود؟

بلی  خیر 35ـ آیا پس از باز شدن جرز، بازیابی قطعات آن، از مکانی ایمن و با استفاده از دیلم انجام می شود؟

36ـ آیا ابعاد کرسی های به کار رفته در روش کرسی چینی مناسب در نظر گرفته شده اند )به طور معمول طول 1/8 
بلی  خیر یا 2/4 متر، و ارتفاع 2/4 یا 3 متر(؟

بلی  خیر 37ـ آیا در روش کرسی چینی به منظور تقویت نگهداری کمرها، فضای خالی داخل کرسی ها پر می شود؟

بلی  خیر 38ـ آیا اجزای مختلف )پایه ها و کالهک ها( کرسی ها توسط گیره های فلزی به هم وصل شده اند؟

39ـ آیا بر روی تقاطع بین دو نوع کالهک Cap و Strut به کار رفته در کرسی ها، از صفحه فلزی ویژه )به مساحت 
بلی  خیر 0/3 متر مربع( قرار گرفته است؟

بلی  خیر 40ـ آیا به منظور تقویت بیشتر چهارچوب کرسی ها، از تراورس های )نیشی های( قائم استفاده شده است؟
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چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری فلزی )پایه و کالهک های فلزی( در کارگاه های استخراج 

1ـ آیا در حالتی که ترک های سقف عمود بر جبهه کار هستند، کالهک های فلزی در ردیفی به موازات جبهه کار 
بلی   خیر نصب شده اند )و بالعکس(؟

بلی   خیر 2ـ آیا حداکثر فاصلۀ 2/5 متری بین پایه های فلزی رعایت شده است؟

3ـ آیا با توجه به ضخامت الیه استخراجی و میزان همگرایی، پایه های انتهاب شده دارای طول مناسب و حرکت 
خیر بلی  هیدرولیکی کافی )بین 25/4 تا 76 سانتی متر بسته به طول پایه متغیر است( هستند؟

به  فلزی  پایه های  سفت شدگی،  از  جلوگیری  برای  4ـ 
مجهزند؟ مورد  کدام 

ـ باند زرد رنگ 5 سانتی متری        ـ زنگ اعالم خطر )ایست( 
ـ سایر موارد 

بلی   خیر 5 ـ آیا سنگ کف قادر است در برابر بار وارده )بدون فرو رفتن پایه در آن( مقاومت کند؟

6 ـ آیا تعداد پایه ها در هر متر مربع از سطح کارگاه )تراکم پایه ها( و اندازه پروفیل کالهک با توجه به روابط مربوطه 
بلی   خیر در دستورالعمل، صحیح انتخاب شده اند؟

چک لیست ویژه بازرسی سیستم نگهداری قدرتی در کارگاه های استخراج زیرزمینی پ

بلی   خیر 1ـ آیا ظرفیت نگهدارنده قدرتی بر پایه بار تسلیم طراحی شده است؟

2ـ آیا با توجه به پارامترهای مؤثر، فاصله بین نگهدارنده ها مناسب در نظر گرفته شده است؟ )این فاصله اغلب 1/2 
بلی   خیر متر از مرکز به مرکز در نظر گرفته می شود.(

3ـ ایا فاصله کوتاه بین زغال جبهه کار و انتهای سایبان نگهدارنده )که با توجه به عمق برش از 0/25 تا 0/8 متر 
بلی   خیر متغیر است( مناسب در نظر گرفته شده است؟

چک لیست ویژه بازرسی کارگاه های استخراج پر شونده

بلی   خیر آیا منبع مواد پر کننده مناسب انتخاب شده است؟

ـ ثقلی                              ـ مکانیکی 2ـ از بین روش های پرکردن روش انتخاب شده است؟
ـ پنوماتیکی                        ـ هیدرولیکی 

3ـ بررسی شود که اگر شیب الیه بیش از 42 درجه است و جبهه کار یا به صورت مورب و یا روی خط بزرگ ترین شیب قرار دارد استفاده 
از روش ثقلی مناسب تر است.

4ـ در ارتباط با روش ثقلی، اغلب باید مخلوطی از باطله های کارخانه تغلیظ  سنگ های معدنی خرد شده به عنوان 
بلی  خیر مواد پرکننده به کار روند، آیا به این نکته توجه شده است؟

5 ـ در صورت استفاده از روش مکانیکی به دلیل نیاز به فضای کافی، باید این روش در الیه های با ضخامت قابل قبول و افقی به کار رود.

6 ـ در جایی که محدودیت فضا وجود دارد، استفاده از سیستم پرکردن پنوماتیکی به جای مکانیکی مفیدتر است.

بلی  خیر 7ـ آیا در ارتباط با استفاده از روش پنوماتیکی، هوای فشرده کافی در معدن قابل دسترسی است؟

8 ـ آیا در ارتباط با به کارگیری روش هیدرولیکی، ملزوماتی همچون کارخانه ای در سطح زمین، خطوط لوله، حوضچه ها 
خیر بلی و تلمبه خانه برای برگشت آب اضافی به سطح زمین برای استفاده مجدد در نظر گرفته شده است؟

خیر بلی 9ـ آیا در ارتباط با به کارگیری روش هیدرولیکی، مواد کوچک تر از 0/1 میلی متر از باطله های دیگر جدا می شوند؟

10ـ در ارتباط با روش هیدرولیکی، به منظور همگن سازی از 
کدام مورد استفاده می شود؟

ـ سولفورها                 ـ بتن با مقدار سیمان کم )تا 20 درصد( 
ـ 3 درصد سرباره های مسی                               ـ سایر موارد 
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جدول ابعاد پایه های چوبی در کارگاه های استخراج

قطر پایه )سانتی متر(طول پایه )متر(قطر پایه )سانتی متر(طول پایه )متر(

15 ـ 2/113 ـ 91/75 ـ 0/757 ـ 0/5

17 ـ 2/515 ـ 102/1 ـ 19 ـ 0/75

18 ـ 2/817 ـ 112/5 ـ 1/410 ـ 1

13 ـ 1/7511 ـ 1/4

استاندارد مشخصات چال ها

قطر چال 
)میلی متر(

قطر خرج 
)میلی متر(

تراکم خرج 
)میلی متر(

فاصله چال ها از 
هم )میلی متر(

فاصله از سطح 
آزاد )متر(

0/9ـ0/61/1ـ   32220/210/8

0/9ـ0/61/1ـ   32250/210/8

0/9ـ0/61/1ـ   38220/210/8

0/9ـ0/61/1ـ   38250/210/8

0/9ـ0/71/3ـ51320/381

1ـ0/81/4ـ51320/471

0/9ـ0/71/3ـ64320/381

1ـ0/81/4ـ64320/471

1/2ـ11/6ـ64250/551/3

1/2ـ11/6ـ76250/551/3

1/3ـ11/7ـ76400/711/3

1/7ـ1/21/9ـ89320/91/4

1/8ـ1/32ـ  89501/321/5

1/7ـ1/21/9ـ102320/91/4

1/8ـ1/32ـ  102501/321/5
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نمونه فرم گزارش پایان عملیات چالزنی

گزارش پایان عملیات چالزني و کنترل نهایي چال ها

پیوست: نقشه شبكه چالزني
*: کلیه نواقص موجود مي بایست بر روي نقشه شبكه چالزني پیوست نیز 

منعكس گردد.

تاریخ:
شماره گزارش: 

موقعیت محدوده شبکه چالزني:نام شبکه چالزني: 

ني
الز

 چ
که

شب
ي 

راح
 ط

ات
خص

مش

مترای کل حفاري:تعداد چال:

شیب و امتداد چال ها:قطر چال ها:

:)B( فواصل چال ها از سطح آزاد:)S( فواصل چال ها از هم

ده
 ش

جرا
ي ا

الزن
 چ

ات
ملی

ع

مترای کل حفاري انجام شده:تعداد چال حفر شده:

شیب و امتداد چال هاي حفر شده:قطر چال ها:

:)B( فواصل چال ها از سطح آزاد:)S( فواصل چال ها از هم

نواقص اجرا:

چال هاي آبدار:
چال هاي داراي درز و شکستگي:

رفع نقص گردید

نام و نام خانوادگي کنترل کننده:
تاریخ کنترل و امضا: 

نام و نام خانوادگي مدیر اجرایي:
تاریخ و امضا:
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خالصه ای از دستورالعمل اندازه گیری گازهای مختلف در معادن زیرزمینی

فرم اندازه گیری گرد زغال در معادن زغال
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استانداردهای انواع بارگیرها با توجه به نوع کاربری
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فرم های استاندارد سرویس و نگهداری ماشین آالت معدنی
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استاندارد سرویس و نگهداری بعضی از انواع ماشین آالت معدنی

D155A بلدوزر کوماتسو
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نمونه ای از جداول استاندارد انواع روغن

کامیون کمپرسی بنز 2624

D155A-2 نوع روغن و ظرفیت های مورد نیاز بلدوزر کوماتسو
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PC220 -7 و PC220 LC-7  روغن ها و ظرفیت های بیل های کوماتسو مدل

NLGI.2 گریس: گریس با پایه لیتیوم
ساعت های تعویض روغن و فیلتر با توجه به شرایط تغییر می کند.
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AM فاصله ایمنی کار با چاشنی برقی از ایستگاه های فرستنده

حداقل فاصله مدار انفجار از خط انتقال نیرو به متر

پتانسیل خط نیرو به 
کیلووات

چاشنی VA سوئدی 
غیرحساس

چاشنی TE سوئدی 
حساس

چاشنی 
معمولی

3 تا 6
10

20 تا 50
70
130
220
400

ـ
ـ
ـ
ـ

10
10
16

20
50

100
ـ
ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

20
30
40
60
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جداول تهویه در معادن زیرزمینی

جدول حدود مجاز پیشنهادی گازهای مختلف در معادن برای 8  ساعت کار مداوم

حد مجاز براساس آیین نامه ایمنی گاز
معادن

حد مجاز 
پیشنهادی

)O2( 19/5  درصد19 درصداکسیژن

)CO( 35مونواکسید کربن   ppm35   ppm

)CO2( 0/5 درصد0/5 درصددی اکسید کربن در محل های کاری

1 درصد2 درصددی اکسید کربن در مکان های متروکه و تحت تعمیر

)SO2( 2دی اکسید گوگرد  ppm2  ppm

)SH2( 10سولفید هیدروژن  ppm6/6   ppm

)NO2( 1دی اکسید ازت  ppm 1  ppm

0/5  درصد0/5 درصدگاز زغال در راهروهای حامل هوای تازه

0/75  درصد0/75 درصدگاز زغال در راهروهای برگشت هوا

1  درصد2 درصدگاز زغال در مناطق متروکه و تحت تعمیر
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فرم درج نتایج اندازه گیری روزانه گازها در قسمت های مختلف معدن

نام و امضای مسئول اندازه گیری                                نام و امضای سرپرست شیفت

حد مجاز پیشنهادی گرد و غبارهای مختلف در معادن ایران

شدت جریان هوای الزم به ازای هر یک از کارکنان معادن زیرزمینی براساس مقررات کشورهای مختلف
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فرم گزارش تجزیه سرندی
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تبدیل واحد سرند های استاندارد

MESH TO MICRON CONVERSION CHART

مش
U/S/ MESH

اینچ
INCHES

میكرون
MICRONS

میلی متر
MILLIMETERS

3 0/2650 6730 6/730
4 0/1870 4760 4/760
5 0/1570 4000 4/000
6 0/1320 3360 3/360
7 0/1110 2830 2/830
8 0/0937 2380 2/380

10 0/0787 2000 2/000
12 0/0661 1680 1/680
14 0/0555 1410 1/410
16 0/0469 1190 1/190
18 0/0394 1000 1/000
20 0/0331 841 0/841
25 0/0280 707 0/707
30 0/0232 595 0/595
35 0/0197 500 0/500
40 0/0165 400 0/400
45 0/0138 354 0/354
50 0/0117 297 0/297
60 0/0098 250 0/250
70 0/0083 210 0/210
80 0/0070 177 0/177

100 0/0059 149 0/149
120 0/0049 125 0/125
140 0/0041 105 0/105
170 0/0035 88 0/088
200 0/0029 74 0/074
230 0/0024 63 0/063
270 0/0021 53 0/053
325 0/0017 44 0/044
400 0/0015 37 0/037
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اندازه سرندهای استاندارد



102

دانه بندی مصالح سنگی ریزدانه )ماسه(

درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهیاندازه الک استاندارد با سوراخ مربع

9/5100 میلی متر

100 ـ 4/7695 میلی متر

100 ـ 2/3880 میلی متر

85 ـ 1/1950 میلی متر

60 ـ 59525 میکرون

30 ـ 29710 میکرون

10 ـ 1492 میکرون

باقی مانده مصالح بین هر دو الک متوالی جدول فوق نباید بیش از )45%( وزن کل نمونه باشد.

جدول هدایت الكتریكی فلزات و کانی های مختلف

قابلیت هدایت الكتریكی )Ω . m . Cm/1(فلز / کانی

106 × 8کوولیت

106 × 3/35گالن

105 × 6/34مس

105 × 4/55طال

103 × 0/7گرافیت

119پیروتیت

91کالکوسیت

41/7پیریت

1/9منیتیت

0/98کالکوپیریت

3-10 × 25کوپریت

3-10 × 0/14سیدریت

1011 - 109مومر

17-10 - 12-10میکا

1019 - 1014کوارتز
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تجهیزات متداول در خردایش براي آماده سازي نمونه

ابعاد دستگاه تجهیزات
)سانتی متر(

ظرفیت 
)کیلوگرم در 

ساعت(
کاربرد

ابعاد بار 
ورودی 

)میلی متر(

ابعاد 
محصول 
)میلی متر(

سنگ شکن فکی 
بزرگ

)دهانه * عرض(
ـ  10015-خردایش اولیه1000 ـ 13250 * 15/5   50

سنگ شکن فکی 
کوچک

)دهانه * عرض(
خردایش اولیه و مرحله 75 ـ 625 * 9

10ـ  505-دوم

سنگ شکن 
خردایش مرحله دوم یا قطر هسته: 30مخروطی

5  ـ103-سوم نمونه

سنگ شکن 
غلتکی

)قطر * طول(
خردایش مرحله سوم و 25/52000 * 15/5

5  ـ100/71-نهایی

)قطر * طول(آسیای میله ای
36 * 20

4 ـ 2 
)در هر بار خردایش(

آماده سازی نمونه برای 
3-آزمایش های کانه آرایی

متغیر 
)بستگی به 
زمان آسیا(

)قطر * طول(آسیای گلوله ای
13 * 30/5

4 ـ 2 
)در هر بار خردایش(

آماده سازی نمونه برای 
3-آزمایش های کانه آرایی

متغیر 
)بستگی به 
زمان آسیا(

آسیای 
4 ـ 0/5در ابعاد مختلفسرامیکی

با  نمونه  آماده سازی 
آالیندگی  محدودیت 
آهن برای آزمایش های 

کانه آرایی

-3
متغیر 

)بستگی به 
زمان آسیا(

ترد 1000 ـ 200قطر دیسک 22آسیای دیسکی نمونه های  آسیای 
بستگی به 5-و غیرساینده

اندازه سرند

)قطر هاون(پودر کردن
25ـ  15

0/2 )در هر بار 
خردایش(

پودر کردن نمونه برای 
0/75-3-تجزیه شیمیایی

فناوری ها و تجهیزات
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مشخصات سنگ شكن هاي فكي متداول در صنعت

مشخصات ساختمانی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

دو برابر دهانهارتفاع قائمدهانه*عرضابعاد سنگ شکن

بزرگ ترین اندازه سنگ شکن 
)mm(2514*16003ـ1/3 برابر دهانهعرض فک

)Kw( 0/05دامنه نوسان فک400حداکثر توان*)0/85)دهانه ورودی

350ـ100سرعت فک متحرک )rpm(25ـ20زاویه بین فک ها )درجه(

پارامترهای عملیاتی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

9:1ـ4:1نسبت خردایش0/9ـ  0/8 اندازۀ دهانهابعاد بار ورودی

ابعاد محصول 
گادین با شیب منحنی تابع توزیع دانه بندیدر حالت باز 80 و بسته 65)درصد کوچک تر از دهانه(

α =0/88

نیمه سخت کاربرد و  تولید متوسط، خردایش مواد سخت  با ظرفیت  اولیه  سنگ شکنی 
به صورت خشک و مدار باز

مزایا

ابعاد نسبی یک متر، استفاده در  با حداکثر  مناسب برای خردایش کانسنگ های 
مدارهایی که اهمیت اندازه بار ورودی بیشتر از ظرفیت است، دارای مزیت نسبی به 
ژیراتوری، در خردایش مواد حاوی رس باال، قابل نصب در زیر زمین و روی زمین و 
هزینه سرمایه گذاری و نگهداری کمتر نسبت به ژیراتوری، قابلیت ساخت به صورت 

چندتکه برای حمل و نصب آسان در مناطق دوردست یا به صورت زیرزمینی

نیاز به فونداسیون قوی، ظرفیت کمتر نسبت به ژیراتوری در دهانه یکسان، فرسایش محدودیت ها
سطح فک ها، نیاز به سیلو و تغذیه کننده، هزینه نصب بیشتر نسبت به ژیراتوری
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مشخصات سنگ شكن هاي ژیراتوري

مشخصات ساختمانی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

بزرگ ترین اندازه موجود 
)mm( 1/7ـ1/3نسبت به قطر محور به دهانۀ ورودی1830دهانه

)Kw( محیط دهانۀ خروجی به دهانۀ ورودی )در اندازه 1000حداکثر توان
)66 cm 10ـ  8کوچک تر از

)t/h( محیط دهانۀ خروجی به دهانۀ ورودی )در اندازه 10000حداکثر ظرفیت
)66 cm 7/5ـ  6/5کوچک تر از

زاویه بین جام و محور 
700ـ  175سرعت )rpm(30ـ22خردکننده )درجه(

پارامترهای عملیاتی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

10:1ـ3:1نسبت خردایش0/9 اندازه دهانهاندازه بار ورودی

گادین با شیب تابع توزیع دانه بندی
a=0/83 منحنی

ابعاد محصول )درصد کوچک تر از دهانه در 
85 درصدحالت باز(

سنگ شکنی اولیه در مدار خردایش مواد سخت و نیمه سخت و ظرفیت تولید باال کاربرد
به صورت خشک و مدار باز

پارامترهای عملیاتی

مزایا
ظرفیت باال نسبت به فکی در دهانه یکسان، استفاده در مدارهایی که اهمیت ظرفیت 
بیشتر از اندازه بار ورودی است، هزینه نصب پایین نسبت به فکی، باردهی مستقیم با 

کامیون و عدم نیاز به سیلو و تغذیه کننده

هزینه سرمایه گذاری و نگهداری زیاد، عدم کارایی الزم در مواد حاوی رس باالمحدودیت ها
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مشخصات سنگ شكن هاي ضربه اي

مشخصات ساختمانی و پارامترهای عملیاتی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

3000حداکثر ظرفیت )t/h(اندازۀ دهانه ورودیمدل

حداکثر ابعاد بار ورودی 
)mm(1500)rpm( 1000ـ250سرعت دوران

ـ  15سرعت خطی پرده ها )m/s(40:1ـ10:1نسبت خردایش   50

کاربرد
این سنگ شکن ها زمانی که نیاز به نسبت خردایش باال و تولید زیاد نرمه وجود 
داشته باشد و میزان سیلیس کمتر از 15 درصد باشد به عنوان سنگ شکن اولیه 

در خردایش مواد ترد و با مقاومت کم، مورد استفاده قرار می گیرد.

هزینه مزایا  ،40 از  بیش  خردایش  نسبت  1/5متر،  تا  ورودی  بار  خردایش  توانایی 
سرمایه گذاری کمتر نسبت به فکی و ژیراتوری

میزان مصرف محدودیت ها از 8 درصد سیلیس،  بیش  مواد حاوی  باال در خردایش  سایش 
باالی انرژی در تولید مواد دانه ریز و نیاز به تغذیه کننده

مشخصات سنگ شكن هاي مخروطي

مشخصات ساختمانی

مقدارمشخصاتمقدارمشخصات

موجود  اندازه  بزرگ ترین 
)mm( )(3100)دهانهKw( 750حداکثر توان

حداکثر اندازه بار ورودی 
)mm( )(400)دهانهt/h( 1750حداکثر ظرفیت

پارامترهای عملیاتی

7:1ـ3:1نسبت خردایش0/9 اندازه دهانهاندازه بار ورودی

گادین با تابع توزیع دانه بندی
a=0/87

ابعاد محصول )درصد کوچک تر از 
0/67 تا 0/78 و 0/6 تا 0/7دهانه در حالت باز و بسته(

در سه نوع استاندارد، سر کوتاه و ژیرادیسک برای خردایش مرحله دوم، سوم و کاربرد
چهارم برای خردایش مواد سخت و نیمه سخت

قابلیت کنترل مناسب برای تولید محصول با دانه بندی یکنواخت تر و مصرف بهینه مزایا
انرژی

تولید محصول صفحه ای، نیاز به کنترل باال، حساس به وجود نرمه و رسمحدودیت ها
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تعداد مراحل و نوع آن بر اساس ظرفیت

بیشتر از 40004000ـ2000200ـ250کمتر از 250ظرفیت )تن در روز(

23 تا 23یک تا 2تعداد  مراحل

مرحله دو در مدار بازنوع مدار
بسته

مرحله دوم و سوم در 
مدار بسته

مرحله دوم و سوم در 
مدار بسته

مشخصات آسیاها

مشخصات آسیا هاي خودشكن و نیمه خودشكن

مشخصات ساختمانی

شوت و ناودانیباردهیطول * قطراندازه آسیا

شبکه با باالبرنوع تخلیه3ـ0/33نسبت طول به قطر

درصد درجه 
قطر گلوله در نیمه خودشکن 30ـ  35انبا شتگی

)mm(100150ـ

10ـ  5 درصددرصد گلوله در نیمه خودشکن85  ـ60درصد سرعت دوران

پارامترهای عملیاتی

25 درصد بزرگ تر از 150 تا 200 اندازه بار ورودی
بیش از نسبت خردایشمیلی متر

1000

)mm( 80  ـ60درصد جامد پالپ50  ـ19ابعاد بحرانی

اندازه محصول 
تا 200ـ میکرون)میکرون(

خردایش کانسنگ هایی با ذخیره زیاد و توان تولید باال، کاربرد در مدار بسته به صورت تر کاربرد
یا خشک )خردایش تالک، آزبست و میکا به صورت خشک انجام می شود.(

مزایا

هزینه سرمایه گذاری کمتر، قابل استفاده برای محدودۀ وسیعی از کانی ها از قبیل بار 
ورودی چسبنده و رسی، فلوشیت نسبتاً ساده، نیاز کمتر به نیروی انسانی، کاهش هزینه 
واسطه خردایش، فراهم کردن درجه آزادی بیشتر در آسیای خودشکن، تولید ذرات با 

سطوح صاف )مناسب برای فلوتاسیون(

محدودیت ها

تأثیر شکل و هندسه باالبرها بر عملکرد آسیا، امکان ایجاد استخر در داخل آسیا در اثر 
عملکرد نامناسب شبکه تخلیه، کاهش کارایی آسیا در اثر افزایش ذرات با ابعاد بحرانی، 
مشکالت زیست محیطی فراوان در آسیا کردن خشک، کنترل مشکل فرایند در آسیا کردن 
و  اندازه  تأثیر  کانسنگ رسی،  در خردایش  فرایند خشک  مناسب  کارایی  عدم  خشک، 
سختی بار ورودی بر عملکرد آسیا، تأثیر منفی ابعاد بزرگ کانسنگ بر خردایش در آسیای 
نیمه خودشکن، نیاز به آزمایشات گسترده برای انتخاب نوع و اندازه آسیا، نیاز به انجام 

آزمایشات پر هزینه پایلوت برای تعیین انرژی مورد نیاز، فلوشیت و اندازۀ محصول
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مشخصات آسیا هاي میله اي

مشخصات ساختمانی

دو مالقه ای، ناودانی، مالقه ای، باردهیطول * قطراندازۀ آسیا
استوانه ای

سریز، محیطی مرکزی، محیطی نوع تخلیه2/5ـ1/4نسبت طول به قطر
انتهایی

150ـ 25قطر میله ها )mm(6/4*4/57حداکثر اندازه

)Kw( ـ 64درصد سرعت بحرانی1640حداکثر توان  76

پارامترهای عملیاتی

25ـ10نسبت خردایش50  ـ4 میلی متراندازه بار ورودی

80  ـ60درصد جامد پالپ40ـ  35درصد درجه انباشتگی

تا 300ـ میکروناندازه محصول )میکرون(

کاربرد

ابعاد 300  با  محصولی  تولید  و  میلی متر   50 حداکثر  ابعاد  تا  ورودی  بار  دریافت 
میکرون، تهیه بار ورودی جداکننده های ثقلی، فلوتاسیون، جداکننده های مغناطیسی 
و آسیای گلوله ای، نسبت خردایش 15:1 تا 20:1، استفاده به جای سنگ شکن سوم 
هنگامی که کانسنگ رسی یا نم دار است و منجر به مسدود شدن سنگ شکن می شود. 
کاربرد نوع محیطی انتهایی حتماً به صورت خشک، نوع سرریز حتماً به صورت تر و 

نوع تخلیه محیطی مرکزی به صورت تر یا خشک، جانمایی در مدار باز

با تخلیه محیطی مرکزی، آسیا مزایا نرمه کمتر در آسیا  و  تولید محصول دانه درشت تر 
کردن انتخابی، تولید محصولی با توزیع دانه بندی یکنواخت

محدودیت ها

محدود بودن نسبت خردایش در نوع تخلیه محیطی مرکزی، لزوم خارج کردن میله های 
ساییده شده با قطر 25 میلی متر و کمتر، محدودیت در طول و قطر آسیا )به دلیل درهم 
تنیدگی و شکستن میله ها(، مصرف زیاد انرژی، تغییر ماهیت فلوته شوندگی کانی ها به 

دلیل حضور آهن در پالپ، سایش زیاد آستر در ورودی بار 
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مشخصات آسیا هاي گلوله اي

مشخصات ساختمانی

دو مالقه ای، ناودانی، باردهیطول * قطراندازه آسیا
مالقه ای، استوانه ای

سریز، نیم شبکه ای و نوع تخلیه3ـ1نسبت طول به قطر
تمام شبکه ای

قطر گلوله ها قطر 7/3 متر با توان MW 11حداکثر اندازۀ ساخته شده
)mm(20100ـ

80  ـ70سرعت دوران )%(

پارامترهای عملیاتی

300ـ100نسبت خردایشکمتر از 25 میلی متراندازۀ بار ورودی

80  ـ60درصد جامد پالپ50  ـ20درصد درجه انباشتگی

تا 75ـ میکروناندازۀ محصول )میکرون(

آخرین مرحله آسیاکنی، خردایش به صورت تر در مدار بسته، مناسب برای تمامی کاربرد
کانسنگ ها، خردایش مواد دانه ریز و خردایش مجدد

مزایا
سطح ویژه بیشتر گلوله نسبت به میله، تولید محصول دانه ریزتر نسبت به آسیای 
میله ای، قابلیت کار کردن در سرعت های باال بدون ایجاد گریز از مرکز در آسیا، 

سرعت بیشتر به آسیای میله ای

مصرف زیاد انرژی، فرسایش گلوله و آستر، تأثیر رئولوژی پالپ بر خردایش، تغییر محدودیت ها
ماهیت فلوته شوندگی کانسنگ در اثر حضور آهن در پالپ
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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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ايمني تخصصی

برخی از نکات ایمنی در انبارها
اولیه  وسایل  با  کار  طرز  و  ایمنی  و  حفاظت  به  مربوط  تعلیمات  باید  انبارها  کارکنان  1  کلیه 

آتش نشانی را فرا گیرند.
2  انبارهایی که عرض آنها کمتر از 21 متر است، عرض راهرو و داخل انبار نباید کمتر از یک 

مترونیم کمتر باشد.
و  بود  نخواهد  متر  از دو  راهرو کمتر  باشد عرض  متر  از 21  بیشتر  آنها  انبارهایی که عرض 
چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل ونقل مجهز باشد راهروهای متناسب با عبور 
وسایل مزبور منظور خواهد گردید. راهروی طولی باید تا انتهای انبار خالی از کاال بوده و با رنگ 

سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.
3  انبارها باید وسایل ضروری آتش نشانی داشته باشند.

4  نکات زیر باید در مورد انبارهای کاال رعایت گردد:

و  دریا  مد  و  جذر  یا  سیل  خطر  معرض  در  که  شود  احداث  نقاطی  در  باید  کاال  انبار  الف( 
کانون های خطر حریق نباشد.

ب( انبارها با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی باشند. مقامات مربوط هم 
باید در برقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نموده و تسهیالت الزم را فراهم آورند.

ج( وسایل موتوری مخصوص رفت وآمد در داخل انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه 
کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.

د( کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور آفتاب و برف و 
باران مصون باشند.

هـ( در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع 
ضروری آماده و نگاهداری شود.

و( شماره تلفن های آتش نشانی و مقامات انتظامی محل و بیمارستان های سوانح با خط درشت 
و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.

ز( در اطراف باراندازها و انبارها باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.
5  بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کاالی چیده شده فاصله به شرح زیر باید موجود باشد.

اگر ارتفاع کاالی چیده شده 4/5 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف یک متر و نیم، اگر ارتفاع 
کاالی چیده شده بین 2/61 تا 4/51 متر باشد فاصله تا سقف یک متر، اگر ارتفاع کاالی چیده 

شده کمتر از 2/61 متر باشد فاصله تا سقف 41سانتی متر خواهد بود.
6  در انبارهایی که عرض آن کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت )پارتی( 

کاال 251 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر یک متر و چنانچه عرض انبار 35 متر و بیشتر 
باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال 1000 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر 

حداقل 2 مترخواهد بود.
7  فاصله بین کاال تا دیوار انبار حداقل61 سانتی متر خواهد بود مگر در مواردی که به علت وضع 

مخصوص بسته بندی کاال رعایت فاصله مزبور مقدور نباشد.
انبارها مطلقاً ممنوع است  8  آتش زدن چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آن در داخل 

و در صورت لزوم برای انجام این کار باید با نظر سازمان دفاع غیرنظامی کشور از کوره های 
مخصوص استفاده شود.
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9  همه روزه مقارن با تعطیل انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله مسئول انبار 

دقیقاً بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت شود.
10  استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع و به تعداد کافی عالیم استعمال 

دخانیات ممنوع است باید نصب شود.
11  در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد باید کاال حداقل 5 سانتی متر با سطح زمین 

فاصله داشته باشد.
12  فاصله بین انبارهای محصور و مسقف با دیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید از شش متر 

اتومبیل های  به نحوی که  نگهداری شود  نوع کاال خالی  از هر  باید  فاصله  این  و  باشد  کمتر 
آتش نشانی بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند. 

13  نصب دستگاه های اعالم خبر و اطفاء حریق در انبارهای کاال اجباری است.

14  لوله ها و قرقره های آتش نشانی باید حتی المقدور در کنار درها یا نقاطی نصب شوند که در 

صورت بروز حریق در دسترس باشد و به طورکلی از قرار دادن عدل ها و صندوق های کاال در 
جلو و جوار شیرهای اصلی خودداری شود. 

15  نگاهداری انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه های نشتی ممنوع است. 

16  انبارها به نسبت هر صد متر مربع باید مجهز به دو دستگاه کپسول پودر گاز 12کیلویی و یک 

دستگاه کپسول پودر و گاز 51کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم انبارها تعدادی سطل 
مخصوص آتش نشانی درباز محتوی ماسه خشک الک شده در محل های مناسب گذاشته شود.
17  شیرها و شیلنگ های آتش نشانی در انبار مایعات قابل اشتعال باید در خارج انبار قرار داشته و 

موارد استفاده از آنها به کلیه کارکنان انبار ازطرف سازمان دفاع غیرنظامی محل آموزش داده شود.
18  در کنار و خارج هر یک از درهای ورودی انبارها باید شیر اصلی آب و جعبه لوله مخصوص 

آتش نشانی با حداقل سی متر لوله برزنتی داخل الستیکی و سر لوله کف ساز و دستگاه مربوطه 
حداقل صد لیتر داروی مولد کف موجود باشد که در صورت بروز آتش سوزی بتوان به سهولت 

از آنها استفاده نمود. 
19  در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن دستگاه های هواکش نصب شود که هوای انبار مرتباً 

تعویض گردد. 
20  دیوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شود. 

21  در فواصل مناسب از دیوارهای جانبی زه کشی گردد تا از ایجاد رطوبت جلوگیری شود.

22  انبارها باید در نقاطی طراحی شوند که وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به سهولت به محوطه 

انبار وارد شود.
23  طراحی آن طوری باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوی )نورخورشیدـ  باران و...( قرار نگیرد.

24  ساختمان انبار باید از مصالحی ساخته شود که در برابر زلزله و حریق مقاوم باشد.

25  کف تمام انبارها باید بتون یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آبروی کف محوطه طوری 

باشد که آب در زیر کاال جمع نشود.
26  در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاه های هواکش نصب شود تا 

هوای انبار مرتباً تهویه گردد.
27  در برابر ورود جوندگان و حیوانات حفاظت شود.

28  از نورکافی برخوردار باشد و حتی االمکان این روشنایی از نور طبیعی باشد. الزم به ذکر است که در 

طراحی نورگیرها بایستی طوری باشد که از تابش مستقیم نور خورشید به کاالها جلوگیری شود.

29  محوطه داخل انبار باید از پوشال و خاشاک و خرده چوب وکاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال پاک شود.
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30  میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب خطوط 

سیم های برق یا بار الکتریکی الزم درکلیه انبارها زیر نظر متخصصین امر تعیین گردد. 
31  طراحی مسیرهای داخلی انبار، نحوه چسبیدن قفسه ها وکاالها بایستی طوری باشد که: 

الف( دسترسی افراد به درهای خروجی در اسرع وقت و به سهولت انجام پذیرد.
ب( امکان برخورد لیفتراک و وسایل نقلیه به قفسه ها و کاال نباشد و این وسایل قدرت مانور 

داشته باشند.
ج( حتی االمکان در ایجاد مسیرهای طوالنی که به بن بست منتهی مي شود، جلوگیری گردد. 
32  هر انبار مي بایستی حداقل با یکی از وسایل ارتباطی و تلفن بی سیم با قسمت های مختلف خارج 

انبار در ارتباط باشد.
33  ساختمان انبار باید مجهز به الکترود برق گیر )صاعقه گیر( استاندارد باشد. 

34  هر انبار بایستی مجهز به سیستم هواکش و حفاظ کرکره ای باشد.

35  درجه حرارت و رطوبت انبار باید به طور مرتب چک شود.

36  تابلوهای برق بایستی از انبار خارج و درجای ایمن قرار بگیرد.

37  جاهایی که سیستم اطفاء حریق مي باشد باید به رنگ قرمز معین شود. 

38  سیستم برق رسانی در انبار بایستی دقیقاً منطبق با استانداردهای ایمنی بوده و ایجاد هرگونه 

تغییر در وضعیت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبی مسئولین فنی و ایمنی خواهد بود.

آيین نامه وسايل حفاظت فردی )وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی(

1  عینک

ماده20ـ استفاده از عینک های با تراز حفاظتی برای کارگرانی که احتمال خطر برخورد اجسام به 
چشم آنها زیاد است، ممنوع بوده و باید از عینک هایی با تراز ایمنی استفاده شود. 

ماده22ـ انتخاب شماره تیرگی فیلترها باید بر اساس نور محیط باشد تا نیازی به نزدیک شدن 
بیش از حد کارگر به منطقه کار و در نتیجه استنشاق گازهای مضر نباشد.

ماده23ـ عدسی چشمی  باید از هر گونه نقص، حباب های هوا، خراشیدگی، فرورفتگی، عالمت های 
قالب ریزی شده، تحدب و تقعر، حرکت موجی یا ناخالصی های واردشده در عدسی که احتمال ضعف 

بینایی را در استفاده از آن به وجود می آورد، عاری باشد.
ماده24ـ عینک حفاظتی باید سبک و محکم بوده، کاماًلً روی صورت قرار گیرد و در صورت لزوم 

به حفاظ های جانبی مجهز شود.
ماده25ـ قاب عینک های حفاظتی برای کارگرانی که در معرض باد و یا گرد و غبار هستند، باید 

مقاوم، قابل انعطاف و ضدحساسیت بوده و کامالً با صورت کارگر مطابقت داشته باشد.
ماده26ـ عینک های حفاظتی برای کارگرانی که با فلزات مذاب کار می کنند، باید در برابر حرارت 

مقاوم باشد. 
ماده 27ـ جنس قاب عینک های حفاظتی برای کارگرانی که با مایعات خورنده و گازهای خطرناک 
کار می کنند، باید نرم، قابل انعطاف و مقاوم در برابر مایعات و گازهای مذکور باشد. به نحوی که 

از نفوذ آنها به داخل چشم جلوگیری نماید.
ماده28ـ برای کارگرانی که دارای نقص بینایی بوده و از عینک های طبی استفاده می کنند باید 
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از عینک هایی استفاده نمایند که ضمن تأمین بینایی کامل کارگر، شرایط ایمنی الزم را نیز برای 
آنان فراهم نماید.

2 کاله ایمنی

نفوذ  و  برابر ضربه  احتراق ساخته شده و در  برابر  از مواد مقاوم در  باید  ایمنی  کاله  ماده29ـ 
اجسام تیز و برنده از مقاومت کافی برخوردار باشد و نیز برای افراد برق کار باید عایق در برابر 

الکتریسیته باشد.
ماده30ـ وسایل جانبی که بر روی کاله ایمنی نصب می شود، باید ایمن بوده و از نظر وزن و 

جایگیری اصول و موازین ایمنی رعایت گردند. 
ماده31ـ استفاده از قطعات فلزی در داخل پوسته کاله ایمنی ممنوع می باشد.   

ماده32ـ باید به محض مشاهده عالئم فرسودگی در تجهیزات داخلی کاله ایمنی، آنها تعویض 
گردند.

ماده33ـ لبه جلویی کاله ایمنـی نباید مانع دید اطراف و یا استفاده از عینک شود.
ماده34ـ وزن کاله ایمنی به انضمام کالف آن باید حداکثر 400 گرم بوده و در صورت اضافه شدن 

وسایل جانبی )المپ، سپر محافظ صورت، بند چرمی چانه و غیره( نباید از 430 گرم بیشترشود. 

3 ماسک

ماده35ـ وسایل محافظ دستگاه تنفسی باید به گونه ای روی صورت قرار گیرند که هیچ گونه 
منفذی برای نفوذ گازها و ذرات گرد و غبار وجود نداشته باشد.

ماده36ـ شست وشو و ضدعفونی نمودن ماسک ها فقط با رعایت دستورالعمل ها و توصیه شرکت 
سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی مجاز است. 

ماده37ـ مواد تشکیل دهنده نیم فیلتر ماسک ها باید از جنسی باشد که در هنگام تنفس ذرات 
آن جدا نگردد.

ماده38ـ عدسی چشمی باید به گونه ای بر روی ماسک کامل نصب شود که از نفوذ گاز ممانعت 
به عمل آورد.

ماده39ـ عدسی چشمی ماسک کامل باید میدان دید مناسب و کافی را تأمین نموده و باعث 
ایجاد اختالل در دید نشود.

وجود  تنفسی  گازهای  خروج  برای  بازدم  دریچه  یک  حداقل  باید  ماسک  بدنه  روی  ماده40ـ 
داشته باشد. 

ماده41ـ استفاده از فیلترهایی که به دریچه دم مجهز می باشند بر روی ماسک های دارای دریچه 
دم ممنوع است. 

ماده42ـ اتصال بین فیلتر و بدنه ماسک باید محکم و بدون منفذ بوده و فیلتر آن به سادگی 
قابل تعویض باشد.

ماده43ـ حداکثر وزن فیلتر همراه با نیم ماسک نباید از 300 گرم بیشتر و حداکثر وزن فیلتر 
همراه با ماسک نباید از 500 گرم بیشتر شود. 

ماده44ـ فیلتر باید در برابر دما، رطوبت و مواد فاسدکننده مقاوم و مستحکم باشد و الیه های 
میانی آن در برابر مواد خورنده مقاوم بوده و همچنین ذرات آن برای استفاده کننده مضر نباشد.

ماده45ـ نوع فیلتر به کار رفته در انواع ماسک ها باید متناسب با نوع کار و شرایط محیطی و 
آالینده های محیط کار باشد.
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نوعکالسکد رنگی

2،1A یا 3قهوه ای

2،1B یا 3خاکستری

2،1E یا 3زرد

2،1K یا 3سبز

2،1P یا 3سفید

یا ترکیبی از آنها

ـ  Noآبی ــ سفید  P3

ـ  Hgقرمز ــ سفید  P3

ماده46ـ درج تاریخ تولید و انقضا برروی ماسک و فیلترهای آن الزامی بوده و برای فیلترهای ویژه 
)اکسیدهای نیتروژن ـ جیوه( باید مدت زمان استفاده و نوع کاربرد نیز درج گردد.

ماده47ـ در محیط هایی که میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر از حد مجاز باشد کارگران باید 
از ماسک ها و تجهیزات هوارسان متناسب با نوع فعالیت و با توجه به دستورالعمل ها و توصیه های 

شرکت سازنده و همچنین رعایت اصول ایمنی استفاده نمایند.

4 کفش ایمنی

ماده48ـ کارگرانی که احتمال سقوط اجسام سنگین روی انگشتان پای آنها وجود دارد، باید از 
کفش یا چکمه با سرپنجه ایمنی استفاده نمایند. 

ماده49ـکارگرانی که با مواد خورنده سروکار دارند، باید ازکفش های الستیکی یا جنس مقاوم 
در برابر این مواد استفاده کنند.

ماده50 ـ کفش های کارگرانی که با فلزات مذاب، مواد داغ و خورنده کار می کنند، باید مقاوم بوده 
و لبه کفش برای جلوگیری از نفوذ مواد مذکور به داخل آن کاماًل به پا و قوزک پا چسبیده و فاقد 

سوراخ بند کفش باشد. 
ماده51 ـ کفش های مورد استفاده در عملیات برق باید نارسانا و فاقد هر گونه قطعه فلزی بوده، 

همچنین دارای زبانه متصل به دو طرف کفش و ساق بلند باشد.
ماده52 ـ در محیط هایی که احتمال بروز جرقه الکتریکی وجود دارد، کفش های کارگران باید 

فاقد هر نوع قطعه فلزی باشد.
ماده53ـ  در محیط هایی که احتمال نفوذ اجسام تیز و برنده به کف پا وجود دارد کارگران می بایست 

از کفش های مخصوص که در زیره آن ورقه فلزی مقاوم به کار رفته استفاده نمایند.

5 محافظ گوش

ماده 54 ـ پالگ باید به گونه ای باشد که به سهولت و بدون آسیب در مجرای گوش خارجی قرار 
گرفته، آن را بپوشاند و به راحتی از گوش خارج نشود.

ماده55 ـ رعایت مسائل بهداشتی پالگ ها الزامی  بوده و در زمان عدم استفاده باید در محفظه 
مخصوصی نگهداری شوند.
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ماده56 ـ گوشی حفاظتی باید کاماًل الله گوش را پوشانده، از مواد جاذب صدا ساخته شده و در 
تماس مستقیم با پوست ایجاد عرق و حساسیت نکند.

ماده57 ـ طول باند اتصالی گوشی حفاظتی باید متغیر و قابل انطباق با وضعیت سر باشد.
ماده58 ـ قابلیت ارتجاعی گوشی حفاظتی باید به حدی باشد که از ایجاد هر نوع فشار یا ناراحتی 

برای سر جلوگیری نماید. 
ماده59ـ  بخش های فلزی گوشی حفاظتی باید در برابر اکسید شدن مقاوم بوده و قابل ضدعفونی  کردن 

باشد.

6 دستکش حفاظتی 

ماده60 ـ دستکش های حفاظتی باید متناسب با خطرات احتمالی ناشی از کار انتخاب شوند.
ماده61 ـ استفاده از دستکش حفاظتی برای کارهایی که احتمال درگیری آن با قطعات متحرک 

ماشین آالت وجود دارد، ممنوع است.
ماده62 ـ کارگرانی که با برق سر و کار دارند، باید از دستکش های عایق الکتریسیته متناسب با 

جریان و ولتاژ الکتریکی مصرفی استفاده نمایند.
تثبیت در محل خود، حفاظت  و  قرارگیری  باشد که ضمن  به گونه ای  باید  بازوبند  ماده63 ـ 

یکپارچه را برای دست فراهم نماید. 
ماده64 ـ بازوبند و ساق دستکش باید حداقل به اندازه 8 میلی متر هم پوشانی داشته باشند.

ماده 65 ـ نشانه گذاری دستکش ها باید عالوه بر مشخصات مشترک همه وسایل حفاظت فردی 
شامل موارد زیر باشد:

)Size( الف ـ اندازه
ب ـ حداکثر دما در مواردی که دمای مجاز برای تمیز کردن دستکش زیر C° 82 است.

ماده66 ـ  اندازه، جنس و شکل دستکش باید به گونه ای باشد که ضمن تأمین راحتی انگشتان، 
حرکت آنها به سادگی امکان پذیر باشد.

7 لباس کار

با قطعات متحرک ماشین آالت وجود  آنها  لباس کار کارگرانی که احتمال درگیری  ماده67 ـ 
دارد، باید کاماًل بسته، فاقد شکاف، چین خوردگی، پلیسه، لبه برگردان، درز و یا موارد مشابه باشد.
ماده68 ـ آویزان کردن زنجیر، ساعت، کلید و نظایر آنها و نیز استفاده از شال گردن و موارد 

مشابه روی لباس کار اکیداً ممنوع است.
ماده69 ـ قسمت انتهایی و آزاد پوشـش سر کارگران زن کـه با ماشین آالت دوار و یا در مجاورت 

آنها مشغول به کار می باشند بایستی به طور کامل داخل لباس کار قرار گیرد.
ماده70ـ لباس کار باید ضمن تأمین حفاظت کافی، راحت، سبک و متناسب با بدن باشد. 

ماده71ـ قسمت هایی از لباس کار که در تماس با بدن کارگر می باشد، باید فاقد زبری،لبه های تیز 
و برجسته باشد تا از تحریک پوست و یا هرگونه عوارض دیگر جلوگیری به عمل آورد.

ماده72ـ جهت نشانه گذاری لباس کار برای مشخص شدن نوع حفاظت ایجادشده، باید از عالیم 
تصویری مربوط به آن استفاده گردد. )جدول2(

یا  جوشکاری  از  حاصل  فلزی  داغ  ذرات  پرتاب  برابر  در  باید  جوشکاری  کار  لباس  ماده73ـ 
برشکاری مقاوم باشد.

ماده74ـ لباس کار جوشکاران و برق کاران باید از جنس نارسانا بوده و فاقد قطعات فلزی از قبیل 
دکمه، زیپ و موارد مشابه باشد.
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ماده75ـ لباس کار باید حتی االمکان فاقد جیب بوده و در صورت نیاز دارای در جیب باشد.

نکات ايمنی در هنگام کار با کپسول های اکسیژن
)مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا    (

نکات ایمنی در مورد کار با کپسول های تحت فشار
1  شیرها را آهسته باز و بسته کنید. بازکردن سریع خصوصاً شیر های سیلندرهای اکسیژن منجر 

به خروج سریع اکسیژن در یک لحظه خواهد شد، همچنین آنها را تا حدی باز و بسته کنید 
که جریان گاز قطع شود و فشار بی مورد وارد نکنید.

2  در هنگام باز کردن شیر کپسول اکسیژن دقت شود که فشارسنج )گیج فشار( پشت به فرد 

باشد تا از خطر احتمالی شکستن مانومتر و پرتاب به داخل چشم فرد یا افراد حاضر در اتاق 
جلوگیری گردد.

3  شیلنگ، رگالتور و بدنه سیلندر را از هرگونه آسیب دیدگی به طور منظم بازرسی کنید.
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4  همیشه تمام سیلندرها را پر فرض کنید.

5  سیلندرهای گاز را از نور مستقیم و گرمای بیش از حد آفتاب محافظت کنید.

6  سیلندرهای پر و سیلندرهای خالی را از هم جدا کنید.

7  مواد قابل اشتعال و آتش گیر را از کنار سیلندرهای تحت فشار دور کنید.

8  برای روان شدن شیر و مهره ها )مربوط به اکسیژن( به هیچ عنوان از روغن کاری، چربی و 

گریس استفاده نکنید زیرا، تماس روغن و گریس با اکسیژن باعث انفجار می شود.
را  آن  سریعاً  اکسیژن  کپسول  اطراف شیرهای  در  و چربی  آلودگی  هرگونه  مشاهده  9  هنگام 

برطرف کنید.
پای  بالونی که روی  باشید،  نکنید و حتی مواظب  پرتاب  را  بالون  بارگیری،  و  10  هنگام تخلیه 

خود ایستاده است واژگون نشده و به زمین اصابت نکند و تا زمانی که نمی خواهید از اکسیژن 
آن استفاده نمائید، بی جهت کالهک حافظ شیر را از سر بالون جدا نکنید. ضمناً هیچ موقع 

سیلندر اکسیژن را به وسیله موتور سیکلت ویا وسیله نقلیه مشابه آن حمل ننمایید.
11  در مواقع بروز حادثه مانند انفجار و آتش سوزی به محل تجمع ایمن بروید.

12  از ضربه زدن به شیر و رگالتور سیلندر خودداری کنید.

13  سیلندر گاز را به طور کامل ایستاده نگهداری کرده و به کمک تسمه یا زنجیر از افتادن آنها 

جلوگیری کنید.
14  از غلتاندن سیلندر روی زمین خودداری کنید.

15  برای جابه جایی سیلندرها از چرخ دستی مخصوص این کار استفاده کنید.

16  هنگام پایین آوردن و تخلیه سیلندرها از داخل ماشین ها دقت کنید که به سیلندرها صدمه 

وارد نشود.
17  سیلندرهای آسیب دیده، معیوب را از کار خارج کرده و به تعمیرگاه منتقل کنید.

18  در محل نگهداری کپسول های تحت فشار حتماً کپسول آتش نشانی مناسب نصب کنید.

19  از تماس دست، لباس یا دستکش آغشته به روغن یا گریس هنگام استفاده خودداری نمایید.

قرار  استفاده  مورد  مواقعی که  در  اکسیژن  سیلندرهای  نگهداری  محل  اکسیژن:  سیلندرهای 
نمی گیرد به خوبی تهویه گردد و از مواد قابل احتراق دور نگه داشته شود.

نظافت
  تجهیزات اکسیژن را همیشه تمیز نگهدارید. آلودگی تجهیزات با گرد وغبار، ماسه، روغن ها و 

گریس ها باعث ایجاد پتانسیل حریق می گردد.
تجهیزات پرتابل بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند لذا با تمیز نگه داشتن آنها، اقدامات احتیاطی 

الزم صورت پذیرد.
  از دستکش و دستمال های تمیز برای نصب تجهیزات )مانند نصب رگالتور فشار و انجام اتصاالت( 

استفاده کنید.
  لباس کار مورد استفاده باید تمیز باشد. لباس های آلوده با مواد روغنی می تواند به راحتی دچار 

حریق شود.
  همیشه شیر سیلندر اکسیژن را به آهستگی باز کنید.

  ممنوع بودن استعمال دخانیات در هنگام کار با اکسیژن
  هیچگاه از روغن یا گریس برای روغن کاری تجهیزات استفاده نکنید.
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دستورالعمل های قبل، حین و بعد از بروز آتش سوزی
)HSE سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران(

هرگز با دست ها و یا دستکش های چرب و روغنی شیر سوپاپ کپسول را باز نکنید و از تماس 
کپسول اکسیژن با روغن و مواد خورنده جلوگیری شود.

پیشگیری از وقوع حریق
  آموزش و اطالع رسانی آموزش های کالسیک و نصب عالئم اخباری هشداری و بازدارنده

  ضبط و ربط کارگاهی
  مدیریت مواد شیمیایی

  مدیریت ضایعات
  ایمنی انبارداری

  ایمنی برق
  نظارت و بازرسی

علل وقوع حریق
  آتش گیری مستقیم
  افزایش تدریجی دما

  واکنش های شیمیایی
  اصطکاک

  الکتریسیته ساکن جاری
  صاعقه
  انفجار

دستورالعمل های اجرایی در زمان بروز آتش سوزی
  توقف تمامی ماشین آالت متحرک

  پایین آوردن تمامی اجزای ماشین های بارگیری
  خاموش کردن موتور ماشین آالت

  ارتباط با مرکز سایت و ارائه وضعیت
  فعال  نمودن و استفاده از تجهیزات اطفای حریق

کمک های اولیه پس از آتش سوزی
  شست وشوی چشم ها به مدت 15 دقیقه

  شست وشوی بدن با آب و صابون
  مصرف مقدار قابل توجهی آب جهت کاهش تأثیر هوای استنشاق شده بر سیستم گوارشی

  قرارگیری در معرض هوای تمیز
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انواع آتش و نوع کپسول آتش نشانی مورد استفاده برای خاموش کردن آن

الکتریسیته گازها مایعات جامدات نوع کپسول آتش نشانی

عالی ـ ـ ـ آب

عالی ـ ـ خوب کف

خوب خوب خوب ضعیف CO2

عالی عالی عالی ضعیف پودر

دستورالعمل امداد و نجات در معادن 
)شماره 18 سازمان نظام مهندسی معدن(

عالئم:
در این دستورالعمل نمادهای زیر برای معادن مختلف به کار رفته است:

+ : مخصوص معادن زیرزمینی غیر زغال سنگ
×: مخصوص معادن زیرزمینی زغال سنگ

+×: مخصوص کلیه معادن زیرزمینی
*: مخصوص کلیه معادن روباز

اگر هیچ عالمتی در جلوی بند درج نشده باشد، به معنی این است که این بند شامل کلیه 
معادن اعم از روباز و زیرزمینی است.

اقدامات اولیه در زمان بروز سانحه
1  بروز سانحه باید توسط اولین فردی که از سانحه اطالع پیدا می کند، به تلفن خانه اطالع داده 

شود. تلفنچی باید بالفاصله به وسیلة عالمت مخصوص، حادثه را به مراکزی که از قبل مشخص 
شده است، از جمله مدیریت معدن و پایگاه امداد و نجات اعالم کند.

2  حضور افراد جوخه برای عزیمت به محل سانحه نباید در روز بیش از 60 ثانیه و در شب بیش 

از 120 ثانیه از هنگام صدای آژیر طول بکشد.
3  تقسیم وظایف اعضای جوخه امداد و نجات به عهده مسئول جوخه است. مسئول جوخه باید 

در مورد هر حادثه ای که در محل خدمت او اعم از داخل یا در سطح معدن اتفاق می افتد، به 
فوریت اقدام کرده و به طور مستمر آمادگی افراد تیم خود را کنترل کند.

4  مسئول ایمنی و حفاظت باید با هماهنگی مسئول معدن، مشخصات حادثه، تعداد کارگران 

معدن را که در حادثه گرفتار شده اند و محل تقریبی آنها و اقداماتی را که برای برطرف کردن 
حادثه انجام می گیرد، مشخص کند. در مورد معادن زیرزمینی، شرایط تهویه و وضعیت گاز 

نیز از جمله این موارد است.
5  مسئول ایمنی و حفاظت باید کارت عزیمت جوخه یا جوخه ها و یا گروه های امداد و نجات 

را کامل کرده و با توجه به اطالعات موجود و اطالعاتی که کسب می کند، طرح مبارزه با رفع 
سانحه را مشخص سازد. همچنین باید نوع حادثه و طرح مقابله را به اطالع اعضا برساند و 

سپس دستور عزیمت به محل سانحه را صادر کند.
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باید دستور شروع عملیات  6  با مشخص شدن وضعیت کلی حادثه، مسئول ایمنی و حفاظت 

امداد و نجات را صادر کرده و طرح عملیات ایمنی و نجات را پیگیری کند.
7  برحسب دامنه و وسعت حادثه و متناسب با تعداد افراد سانحه دیده جوخه های امداد و نجات 

باید اعزام شوند.
8  مواردی که جوخه های امداد و نجات باید از آنها اطالع داشته باشند، به شرح زیر است:

الف( محل و ابعاد سانحه؛
ب( راه های ورود به منطقه سانحه

پ( موقعیت وضعیت حفریات معدنی؛ +×
ت(     امکانات موجود برای مبارزه با سانحه )لوله کشی ها، شیرهای آب، شیلنگ ها، مصالح نگهداری 

و نظایر آنها(؛
ث( وضعیت تأسیسات تهویه معدن )درب ها، دیوارهای جداکننده، تونل های تهویه، مسیرهای 

جریان هوا(؛ +×
ج( وضع هوای معدن از نظر وجود گازهای مضر، دما و دود؛ +×

چ( محل دقیق سانحه و تعداد افرادی که گرفتار سانحه شده اند؛
ح( سایر موارد که ممکن است در حین مقابله با سانحه پیش آید.

9  کلیه افراد شاغل در معدن و نیز افرادی که تغییر پست می دهند، باید با راه های ورودی و 

خروجی و یا راه های اضطراری معدن آشنا شوند.
10  وقتی که تیم به مسیر آشنا نیست، نقشه معدن باید همراه او باشد. 

11  در محل گروه امداد و نجات باید یک نفر به منظور ارتباط، هماهنگی و تبادل اطالعات مستقر شود.

12  به منظور جلوگیری از ورود و ازدحام افراد متفرقه به محل های سانحه، باید یک یا چند نفر 

به عنوان نگهبان گمارده شوند.
13  ارتباط بین پایگاه امداد و نجات در سطح زمین و تیم اعزامی برای امداد و نجات، باید در اسرع 

وقت برقرار شود.
14  تیم های امداد و نجات نباید قبل از حصول اطمینان از ایمن بودن محل سانحه به محل های 

خطرناک وارد شوند و ابتدا باید تمهیدات الزم برای ایمن سازی نسبی محل انجام گیرد.
15  قبل از ورود به هر جبهة کار دارای هوای آلوده، مسئول تیم باید از سالم بودن دستگاه ها، 

اطمینان حاصل کند.
16  +× در صورت لزوم مسئول ایمنی و حفاظت در شروع عملیات باید دستور تغییر سیستم تهویه 

را بدهد و شخصی را برای کنترل و نظارت بر سیستم تهویه بگمارد. تیم امداد هرگز نباید بدون 
دستور مستقیم از طرف مسئول ایمنی و حفاظت، سیستم تهویه را تغییر دهد.

تغییرات غیر مجاز و بدون برنامه ریزی در سیستم تهویه ممکن است گازهای سمی و دود را 
به سمت افرادی که در منطقه حضور دارند، بفرستد و گازهای قابل انفجار را به منطقة آتش و 

نقاط داغ هدایت کند و سبب انفجار احتمالی در معدن شوند.
17  برای آگاه سازی بستگان افراد محبوس و نیز وسایل ارتباط جمعی، باید یک مرکز اطالع رسانی 

ایجاد شود. مرکز اطالعات باید توسط یکی از مسئولین یا یک مقام رسمی هدایت شود و تنها 
اطالعات معتبر انتشار یابد.

18  +× مسئول و اعضای تیم باید از چراغ های با نور کافی استفاده کنند و به وسایل نقلیه ای که 

در مسیرهای با دود در حرکت هستند، چراغ نصب کند.
19  +× مسئول و اعضای تیم امداد و نجات باید اثرات سوء هجوم و یا جاری شدن آب در تونل ها 

را بر روی تجهیزات الکتریکی بررسی کنند. همچنین باید تحقیق شود که آیا آب، گازهای 
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سمی و قابل اشتعال مثل سولفید هیدروژن را با خود حمل می کند یا خیر؟ آیا جریان آب 
افزایش می یابد یا خیر؟ آیا باید آب را فوراً پمپ کرد؟ آیا عمق آب در حدی است که وسایل 

و دستگاه های تنفسی را غوطه ور سازد؟
20  مسئول جوخة امداد و نجات باید از ابتدا یک نفر از افراد جوخه خود را به عنوان جانشین 

مشخص و به همه اعالم کند.

راه های خروج اضطراری در زمان بروز سانحه برای وضعیت

مشابه این فرم باید برای هر وضعیت و بر اساس برنامه تدوین شده از قبل، تکمیل و آماده شود.

توجه در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی می توانید به دستورالعمل امداد و نجات در معدن )نشریه شماره 
488 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( مراجعه نمایید.

طریق اجرای تدابیر  برای اجرای تدابیر با
شخص زیر هماهنگ شود

 مسئولین اقدام کنندة اجرای
تدابیر نوع تدابیر شماره

توسط تلفن 111 و آژیر خطر تلفنچی اطالع دادن به واحد امداد و نجات 1

 با مسئول ایمنی و حفاظت
هماهنگ شود مسئول یا ابزار گروه برق قطع جریان برق 2

مشخص مسیرهای  طریق   از 
شده از قبل و یا دستور جدید مسئول ایمنی و حفاظت اعزام جوخه های امداد و نجات 3

 از طریق تکنسین های مسئول
استخراج کارگاه های  مسئول شیفت و حادثه  بروز  از  مناطق   مطلع کردن 

افراد خروج  4

الیه  دنبال  گالری  طریق  از 
)121 دستک  و   d2 )مثاًل 

تکنسین و کارگران جبهة کار )مثاًل 
شماره 117(

 خاموش کردن آتش با وسایل موجود در
محل تا رسیدن جوخه آتش نشان 5

شمارة آتش نشان  جوخة   مثال 
دوبل وو   1 تونل  طریق  از   2 

یه تهو
جوخة آتش نشان خاموش کردن آتش با تجهیزات کافی 6

سرپرست تونل و لوله کش ها توسط حادثه  محل  به  آب   رساندن 
فشرده هوای  یا  و  آب  لوله های  7

مسئول معدن ـ انتظامات کارگران  گماردن افرادی در دهانة کلیة ورودی ها
و خروجی های معدن 8

خروجی های مجاز در 
زمان بروز سانحه

راه های خروج اضطراری آنها و مسائلی که باید رعایت نمایندکارگران و کارکنان شاغل در محل های زیرشماره

دهانة تونل یا چاه دویل ارتباطی چوب رسانیجبهة کار پیشروی تونل یک1

دویل شمارة یک کارگاه و تونل سهکارگاه استخراج2

دویل شمارة دو کارگاه و تونل سهچوب بست کاران گالری 8 ب3

دساندری 4 به سمت باال و دهانة تونل 4اپراتور وینج و اپراتور سیگنال4
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مجموعه مقررات ايمنی، به هنگام راه اندازی 
معدنی ماشین آالت 

الف( کارکنان معادن سطح باید از مقررات ترافیکی و محدوده های آن مطلع باشند.
ب( مسئول عملیات معدنی در هر پست کاری باید حداقل یک نوبت در هر بارکننده و یا باربر، 
اشکاالت  و  باید وضعیت دستگاه  وی  بازدید،  این  در  مطلع شود.  از وضعیت دستگاه ها  و  سوار 

احتمالی آن را در دفتر گزارش وسیله، ثبت کند.
پ( موقعیت توقف باربر در برابر بارکننده باید در شروع هر پست تعیین و به اطالع هدایت گر 
کامیون ها در سینه کار برسد. وی موظف است باربر را به محلی هدایت کند که بارگیری به بهترین 

نحو و با حداقل زمان ممکن انجام شود.
ت( افراد نباید از زیر جام ها یا بازوی بارکننده های در حال کار، عبور و یا در زیر آنها کار کنند.

ث( سوار و یا پیاده شدن افراد به دستگاه متحرک، با اطالع کاربر انجام گیرد.
ج ( در معادن سطحی باید از وسایل نقلیه ای استفاده شود که چراغ های آن روشنایی مسیر حرکت 

را تأمین کند و عرض وسیله نقلیه یا واحد متحرک را نشان دهد.
چ( شیشه جلوی  وسایل نقلیه معادن سطحی باید فاقد خراش و ترک باشد تا دید کاربر مختل 

نشود و به شیشه گرمکن، آبپاش و برف پاک کن های مناسب مجهز باشد.
ح( هر وسیله نقلیه ای که مجهز به اتاقک است، باید دارای شیشه جلو یا پنجره هایی باشد که از 

مواد شفاف، شیشه ایمنی ضد خرد شدن یا مواد معادل آن، ساخته شده باشد.
خ( وسایل نقلیه معادن سطحی حتی المقدور باید به سیستم تهویه مطبوع مجهز باشد.

طرفه  دو  ارتباطی  سیستم  به  باید  می روند،  کار  به  سطحی  معادن  در  که  نقلیه ای  وسایل  د ( 
ـ  گیرنده، مجهز باشند. فرستنده  

ذ ( وسایل نقلیه با وزن بدون بار بیش از 4 تن باید به مکانیزم کنترل کمکی یا اضطراری وابسته 
به سیستم قدرت، مجهز باشند تا راننده بتواند آن را برای توقف بی خطر کنترل کند.

ر ( وجود سیستم کنترل اضطراری برای وسایل نقلیه با سرعت عملیاتی بیش از 20 کیلومتر در 
ساعت، الزامی است.

ز ( سیستم کنترل اضطراری باید در صورت بروز مشکل به طور خودکار فعال شود و از طریق 
اخطار شنیداری و دیداری، راننده را از خاموشی قریب الوقوع موتور، آگاه کند.

س ( هرگاه وسیله نقلیه چرخ الستیکی از یک سیستم هیدرولیکی کمکی برای کنترل اضطراری 
استفاده کند، باید سیال هیدرولیکی که در پمپ مصرف می شود از یک مخزن جداگانه یا یک 

بخش مجزا از مخزن اصلی تأمین شود.
س ( مانع گوهای)دنده پنج( که برای جلوگیری حرکت وسیله نقلیه چرخ الستیکی زیر چرخ ها 

قرار می گیرد، باید قادر به نگهداری چرخ هایی که سنگین ترین بار را تحمل می کنند، باشد.
ص( اگر وسیله نقلیه چرخ الستیکی مرتباً در شیبی بیشتر از 5 درصد کار کند، اگر وزن بدون بار 
آن کمتر از 4 تن باشد، باید حداقل به یک مانع گوهای)دنده پنج( و در صورتی که وزن بدون بار 

آن 4 تن و یا بیشتر باشد، باید به دو عدد مانع گوهای برای توقف وسیله، مجهز شود.
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نکات ايمنی کار با مواد منفجره

  مسئول معدن باید از صالحیت کارگراني که براي کارکردن با مواد منفجره استخدام مي شوند، 
مطمئن و از سالمتي آنها نیز اطمینان داشته باشد. به منظور احضار این افراد آدرس محل 

سکونت آنان باید در دفتر یا پرونده خاص ثبت شود.
  حداقل فاصله محل چال زدن تا محل قرار گرفتن ماده منفجره نباید از صد متر کمتر باشد.

  چون تماس مواد منفجره با دست عوارضي ایجاد مي کند، کارگران باید ضمن عمل از دستکش 
الستیکي استفاده کنند.

  حتي المقدور در هر چال بایستي تنها از یک نوع مواد منفجره استفاده شود.
  اشخاصي که به هر نحو با مواد ناریه سروکار دارند، باید واجد شرایط زیر باشند:

الف( باید سالم و مسلط به خود و در مقابل هر پیشامدي قادر به اخذ تصمیم باشند.
ب( نباید فراموش کار و عصبي باشند.

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

د( حداقل 21سال سن و شرایط بدني مناسب داشته باشند.
  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.
  قرار دادن ماده منفجره در مجاورت برف، یخ و آتش ممنوع است.
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نکات ايمنی نگهداری مواد منفجره

مواد منفجره و محترقه که می توانند با هم و در یک انبار نگهداری شوند.

توضیحاتگروه های سازگارنام ماده منفجرهردیف
5، 6، 11، 1، 2دینامیت و مواد منفجره نیتراته1

مشروحه  منفجره  مواد  دادن  قرار 
انبارهای  در   21 تا   1 ردیف های 
رعایت  به طوری که  استاندارد 
به عمل   آید  سازگاری  ردیف های 

بالمانع است.

2، 1، 5، 6، 11آنفو و پودرهای نیتراته )آذر(2
3، 4، 13باروت سیاه3
4، 3، 13خرج های باروتی4
5TNT 5، 1، 2، 6، 11بلوک و بوستر
5، 1، 2، 6، 11پنتین ها به صورت بلوک6
7، 8پراکسیدها7

8، 7پرکلرات ها و کلرات ها8

9پودرهای فلزی9
10خرج های پرتاب خمپاره10
11، 1، 2، 5، 6فتیله های انفجاری11
12انواع چاشنی های الکتریکی و معمولی فوری و رله ها12
13، 3، 4فتیله های کندسوز باروتی13
14، 15گلوله های توپ بدون خرج پرتاب14
15، 14گلوله های خمپاره بدون خرج پرتاب15
16فولمینات جیوه16
17، 18، 19نیترات آمونیوم17
17، 18، 19نیترات سدیم18
17، 18، 19نیترات پتاسیم19
20نیتروسلولز20
21ماسوره های تخریبی21

  هرگز نباید لول چاشني دار را روي زمین گذاشت بلکه باید بالفاصله پس از چاشني گذاري، آن 
را داخل چال قرار داد. زیرا لول چاشني دار ممکن است در اثر ضربه یا غلتیدن منفجر شود.

  براي خارج کردن چاشني از قوطي نباید از چاقو، پیچ و سایر لوازم فلزي استفاده شود.
  قرار دادن فتیله و یا چاشني در مواد منفجره باید به گونه اي باشد که به آساني نتوان آنها را از 

مواد منفجره بیرون کشید.
  هر روز در ساعتي که از طرف مسئول معدن تعیین مي شود آتش کاران باید یک به یک در مقابل 
انبار مواد منفجره حاضر شوند و مقدار موادي را که طبق برگ درخواست براي مصرف روزانه از 

طرف مسئول معدن الزم تشخیص داده شده است، در مقابل تسلیم رسید تحویل گیرند.
  آتش کار با همراه داشتن ماده منفجره اصلي نباید وارد انبار چاشني و همچنین با همراه داشتن 

نکات ايمنی خرج گذاری
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چاشني نباید وارد انبار مواد منفجره اصلي شود.
  ورود آتش کاران به طور دسته جمعي به انبار مواد منفجره اکیداً ممنوع است.

  به هنگام چاشني گذاري باید دقت شود که مواد خارجي از قبیل ماسه و خاک وارد لول نشود.
  پس از خرج گذاري، باالي چال باید با خمیر خاک رس یا ماسه مخلوط با رس پر شود. طول این 
قسمت به ازاي هر 100 گرم خرج الاقل باید 20 سانتي متر باشد و براي هر 100  گرم اضافي 

5 سانتي متر اضافه شود.
  در موقع پر کردن چال با خاک رس باید دقت شود تا از وارد آمدن هر گونه صدمه به فتیله خودداري 

شود.
  چنانچه چال به عللي گرم باشد، باید از خرج گذاري چال در آن حالت خودداري کرد.

  به هنگام خرج گذاري حضور اشخاص متفرقه تا شعاع 15 متري از محل کار ممنوع است.
  براي خرد کردن قطعات سنگ هاي بزرگ چه در سطح زمین و چه در زیرزمین مي توان یکي 

از دو روش زیر را به کاربرد:
الف( بر حسب اندازه سنگ، یک یا چند چال در آن حفر کرد و پس از خرج گذاري با رعایت 

دستورات مذکور در این دستورالعمل منفجر ساخت.
ب( بر حسب اندازه قطعه سنگ یک یا چند لول ماده منفجره را با یک لول چاشني دار پهلوي 
هم گره زد و روي سنگ مورد نظر قرار داد و با گل کاماًل پوشاند و سپس آنها را منفجر کرد.
  در موقع خرج گذاري و آتش کاري به جز آتش کار و کمک او، حضور سایر افراد ممنوع است.

  از به کار بردن دینامیت هاي یخ زده، عرق کرده، مشکوک و فتیله هاي فاسد شده و مشکوک 
و همچنین مواد منفجره اي که از چاله اي آتش نگرفته بازیافت مي شود، اکیداً باید خودداري 
شود. در دینامیت منجمد شده بلورهایي به چشم مي خورد و در ضمن حالت شکنندگي پیدا 

مي کند و نرمي  ویژه خود را از دست مي دهد.
  در بعضي موارد شرایط زمین شناسي و شرایط دیگر ممکن است تغییري در برنامه چالزني و 

انفجار پدید آورد ولي این تغییر باید در جهت تقلیل مصرف مواد منفجره باشد.
  سرکارگر عملیات انفجار مجاز به اجراي عملیات آتش کاري در جایي که هنوز کارهاي مقدماتي 

آن براساس مقررات ایمني انجام نگرفته است، نیست.
  قبل از قرار دادن خرج در چال، باید بررسي مجدد به منظور حصول اطمینان از نبود گازهاي 

قابل انفجار در محل آتش کاري و 50 متر اطراف آن انجام گیرد.
  قطر چال با قطر مواد منفجره مورد استفاده مقایسه شود. معموالً قطر مواد منفجره باید حدود 

3 میلي متر کمتر از قطر چال باشد.
  خرج موجود در هر چال اوالً باید از یک نوع ماده منفجره باشد و ثانیاً از لوله اي درسته استفاده 

شود و ثالثاً حتي المقدور اضافه خرج گذاري در چال انجام نگیرد. 
  قبل از قرار دادن چاشني ها در مواد منفجره باید آنها را بازدید کرد و از صحت و درستي آنها 
مطمئن شد و سپس پرایمر را درست کرد. بالفاصله پس از درست کردن پرایمر، باید آن را در 

چال قرار داد.
  پس از بستن چال باید کلیه وسایل و کیف هاي چاشني و مواد منفجره را از محل آتش کاري 

دور کرد و آنها را در جا و یا انباردستي امني قرار داد.
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشکاري 
استفاده شود

باید فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شست وشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانکارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستکش ممنوع

عکس برداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الکتریکی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الکترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممکن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممکن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الکتریکی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممکن است منفجر شود

3ـ ممکن است در اثر حرارت و شک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شکل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مکانیکی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الکل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تکرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعة پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محکم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شکل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیکی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمکت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنکه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشکشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنکه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنکه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیکی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیکی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محکم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللة گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یکبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یکدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممکن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مکانیکی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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فصل 6
شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های غیر فنی

شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	
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کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری

ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها
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فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست

جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات	محیط	کار10

تحلیل	محیط		کار	و	برقراری	ارتباطات	انسانی			

تحلیل	عملکرد	فناوری	در	محیط	کار

به	کارگیری	قوانین	در	محیط	کار

به	کارگیری	ایمنی	و	بهداشت	در	محیط	کار

مهارت	کاریابی

کاربرد	فناوری	های	نوین11

به	کارگیری	سواد	فناورانه

تحلیل	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

	تجزیه	و	تحلیل	فناوری	های	همگرا	و	به	کارگیری	مواد	نوترکیب

به	کارگیری	انرژی	های	تجدید	پذیر	

تجزیه	و	تحلیل	فرایند	ایده	تا	محصول
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مدیریت	تولید11

تولید	و	مدیریت	تولید

مدیریت	منابع	تولید

توسعه	محصول	جدید

مدیریت	کیفیت

مدیریت	پروژه

کارگاه	نوآوری	و	کارآفرینی11

حل	خالقانه	مسائل

نوآوری	و	تجاری	سازی	محصول

طراحی	کسب	و	کار

بازاریابی	و	فروش

ایجاد	کسب	و	کار	نوآورانه

اخالق	حرفه	ای12

ارائه	مثال	های	حرفه	و	اخالق	در	کار

ارائه	نمونه	های	اخالق	فردی	در	حرفه

تعیین	مصداق	های	مسئولیت	پذیری	در	حرفه

تحلیل	فرایند	های	اخالقی	در	حرفه

تحلیل	منشور	اخالقی	در	حرفه
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دانش	فنی	پایه10

کلیات	معدن

علوم	پایه	در	رشته	معدن

اصول	و	مفاهیم	پایه	در	رشته	معدن

بهداشت	و	ایمنی	در	معادن

محاسبات	فنی

دانش	فنی	تخصصی12

تحلیل	کانی	ها	و	سنگ	های	معدنی

کاربرد	مواد	معدنی	در	صنایع

تحلیل	روش	های	استخراج	معادن

تحلیل	روش	های	پر	عیارسازی	مواد	معدنی

کسب	اطالعات	فنی

ایمنی،	راه	سازی	و	خدمات	10
در	معدن

ایمنی	درمعدن	/	مأمور	نجات	و	ایمنی

احداث	راه	های	دسترسی	به	معدن	/	اپراتور	دستگاه	های	معدنی	و	فعالیت	

حمل	و	نقل	و	استقرار	ماشین	آالت	معدنی	/	کارگران	معدن

سرویس	و	نگهداری	ماشین	آالت	معدنی	/	کارگر	تعمیرات	و	خدمات	فنی

بازدید	های	دوره	ای	ماشین	آالت/	مکانیک	سرویس	و	نگهداری

10
حفاری	و	نمونه	برداری	

اکتشافی

پیاده	سازی	نقاط	حفاری

حفاری	اکتشافی

حفاری	استخراجی

نمونه	برداری

پرونده	سرویس	کاری

11
خرد	کردن،	تفکیک	و	
آماده	سازی	مواد	معدنی

حمل	و	سنگ	جوری	مواد	معدنی

مطالعات	آزمایشگاهی	بر	روی	نمونه	های	مواد	معدنی

خردایش	مواد	معدنی

	نرمایش	مواد	معدنی

بسته	بندی	محصوالت	مواد	معدنی

عملیات	نقشه	برداری	و	11
آتشباری	در	معدن

عملیات	نقشه	برداری

پیاده	سازی	محدوده	های	معدنی

کنترل	چال	ها	و	حمل	مواد	ناریه

خرج	گذاری	چال	ها

عملیات	آتشکاری
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پودمان هادرسپایه

12
عملیات	استخراج،	کنترل	
محیط	و	ماشین	آالت	معدنی

تعیین	موقعیت	و	تجهیز	کارگاه	استخراج	

پیشروی	در	معدن

نگهداری	در	معدن

ایمنی	در	استخراج	معدن

شناسنامه	فنی

12
عملیات	خواص	سنجی	و	
پر	عیارسازی	مواد	معدنی

خواص	سنجی

عملیات	جدایش	فیزیکی	مواد	معدنی

عملیات	جدایش	در	جریان	ها

عملیات	فلوتاسیون

سرویس	نگهداری	و	سفارش	خرید
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