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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.
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 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
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فتی
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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
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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



62

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
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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.


