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

59

فصل 3

کنترل چال ها و حمل مواد ناریه

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

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

کنترل ابعاد و تعداد چال ها طبق نقشه
یادگیری 1واحد 

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

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

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

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

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

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

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

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

چال ها انجام گيرد.

ابزارهاي اندازه گیري عمق و قطر چال هاي حفاري

نحوه اندازه گیري شكل وسیله وسیله
 اندازه گیري

مشخصات 
چال

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

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

قالب و  وزنه  ارتفاع  متر+ 

از متر هاي داراي 
و  نخ  یا  و  وزنه 

قول شا

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

چال اندازه گيري مي شود.

از خط کش، متر 
و یا کوليس

قطر

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

معموالً از 
کمپاس

شيب

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

معموالً کمپاس امتداد
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اندازه گیري عمق چال حفاري شده به وسیله متر وزنه دار

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

ممكن
انجام عمليات حفاري تا 

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

کم بودن 
عمق چال

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

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

اعالم به مدیر عمليات 
آتشباری جهت در نظر گرفتن 

تمهيدات الزم

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

درزو 
شكاف 
در چال

تخليه آب و یا استفاده از مواد 
ناریه مخصوص آتشباری در 

محيط مرطوب

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

آبدار 
بودن 
چال

اطالع رساني به مدیر عمليات 
آتشباری و اقدام جهت 

تصحيح شيب و یا امتداد 
چال ها در صورت امكان

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

تغيير طراحي پله هاي معدن خواهد شد.

شيب 
چال
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فعالیت 
کارگاهی

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

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

شرح فعالیت: 
1- مشاهده نحوه انجام عمليات حفر چال

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

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

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: اندازه گیري ابعاد چال
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

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

متر، کمپاس، کوليس و خط کش، 
نوشت افزار

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

3

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

2

1اندازه گيري قطر و عمقناقص
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بارش فکری

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

اندازه گیري فواصل چال ها در هر سطر و ستون

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

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

اقدامات الزم عواقب ناشي از آن  نواقص 
ممكن

گزارش به مدیر عمليات 
آتشباری و اقدام به انجام 

اصالحات الزم

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

افزایش 
فاصله 
چال ها

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

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

و تعداد آنها
شرح فعالیت: 

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

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

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

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: کنترل نهایي تعداد چال ها
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه حفاري
تجهيزات: متر،  نقشه

موادمصرفي : نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

آتشباري

3

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

2

1شمارش چال هاناقص

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

عمليات کنترل تا رفع نقص نهایي ادامه یابد.

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

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

توجه

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

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

مراحل قبل بازدید نموده اید. 
شرح فعالیت: 

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

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

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

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

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

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

شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

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

زمان: 15 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

3

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

گزارش
1

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

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان:دفتر کار
تجهيزات: ماشين حساب - 

فرم های مربوطه و نقشه
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 15 دقيقه

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

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی کنترل ابعاد وتعداد چال ها طبق نقشه

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

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

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

باالي %95   
شاخص ها:

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

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

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

مواد مصرفي : نوشت افزار
زمان: 75 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1اندازه گيری ابعاد چال1

2کنترل نهائی تعداد چال ها2

1تهيه گزارش3

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

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

*میانگین نمرات

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

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

حمل مواد منفجره
یادگیری 2واحد 

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

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

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

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

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

بارش فکری

بارش فکری

 عملیات چال زني و آتشباری در معدن

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

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

وحساسيت .

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

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

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

 اٶٹأ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ

 

 ټيسضٸغٴ

 اظر

 ٦طثٵ

 ا٦ؿيػٴ

 هَاد هٌفجزُ

 ديٌبهيت ّب

 اعتزايت آهًَيبوي

 اعتزايت صالتيٌي صالتيي اًفجبري

 آهًَيبوي صالتيٌي ًيوِ صالتيٌي

 ديٌبهيت هجبس

 هَاد هٌفجزُ عيبل

 صلِ اي اهَلغيَى

 هَاد هٌفجزُ داًِ اي

 ثبرٍت آًفَ
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 ػٌبفز افلي تؾىيل دٌّذُ هبدُ هٌفجزُ •

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

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

 اٶٹأ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ

 

 ټيسضٸغٴ

 اظر

 ٦طثٵ

 ا٦ؿيػٴ

 هَاد هٌفجزُ

 ديٌبهيت ّب

 اعتزايت آهًَيبوي

 اعتزايت صالتيٌي صالتيي اًفجبري

 آهًَيبوي صالتيٌي ًيوِ صالتيٌي

 ديٌبهيت هجبس

 هَاد هٌفجزُ عيبل

 صلِ اي اهَلغيَى

 هَاد هٌفجزُ داًِ اي

 ثبرٍت آًفَ

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

آنها معرفي مي شوند.

انواع مواد منفجره



76

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

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

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

نمك( 
خصوصیات ویژه:

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

قدرت انفجاري کم دارد.
حساس به آب است.

بدون چاشني هم منفجر مي شود. 
ایمني: 

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

نام: آنفو2
مواد تشكیل دهنده: 
 نيترات آمونيوم+گازوئيل

کاربرد: 
کاربرد زیاد در معادن روباز با سنگ سخت

خصوصیات ویژه:
مقاومت ضعيف در مقابل آب

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

ایمني: 
1- حمل و نقل معموالً بي خطراست. 

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

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

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

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

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

خصوصیات ویژه:
ارزان بودن

عدم حساسيت نسبت به گاز خيزي زغال 
زود یخ ميزند.

نشت مایعات داخل دیناميت باعث خراب شدن 
آن مي شود.

گران قيمت است. 
ایمني: 

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

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

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

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

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

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

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

خصوصیات ویژه:
سرعت انفجار باال دارد.

دیر یخ مي زند.
ارزان قيمت است.

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

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

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

1. Emulet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ثبقٷس ٖهجي ٸ ٞطاٲٹق٧بض ٶجبيس -ة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پژوهش 
کنید

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

زیرا
 اولین اشتباه، آخرین اشتباه است.
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فعالیت 
کارگاهی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ارزشیابي مرحله اي: انتخاب مواد مواد منفجره
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: معدن
تجهيزات: دستورالعل استفاده 

ازمواد مواد منفجره  
مواد مصرفي: نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

3

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

2

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

ایمني ضروري است.

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

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

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

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

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

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

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

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

• بسته هاي فشنگي پالستيك و پارافين دار

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

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

 .ٲ٣ٹايي ثؿشٻ ثٷسي ٲي قٹز
 

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

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

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

 

 ػٗجٻ چٹثي زيٷبٲيز

 

زيٷبٲيز ټبي چيسٺ قسٺ زضٸٴ ػٗجٻ 
 چٹثي

 



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

83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فیلم: نحوه بسته بندي و انبارکردن مواد منفجره

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

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

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

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

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

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

شرایط عملكرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

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

موادمصرفي : نوشت افزار
زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

و بسته بندي مواد منفجره

3

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

و استاندارد هاي تفكيك و بسته بندي مواد منفجره

2

1 بيان قوانين و مقررات ایمني مربوطهناقص

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

مي کند. 

رویه اخذ مجوز دریافت و حمل مواد منفجره:

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

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

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

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

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

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

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

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

حمل مواد ناریه صادر و مواد منفجره تحویل مي گردد.

 

٩٥ 
 

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

  

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

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

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

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

  ج) دريافت مواد منفجره:

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

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

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

به انبار

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

منفجره

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

تاييديه فني انبار مواد 
منفجره

گواهي تقبل حفاظت 
انبار بيمه نامه تعهدنامه

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

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

فعالیت 
کارگاهی

کار عملی: دریافت مجوز حمل مواد ناریه 

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

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

 ي: زضيبٞز ٲؼٹظ حٳ٭ ٲٹاز ٶبضيٻ ٖٳٯ بض٦

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

  همذار هَاد ًبريِ هَرد ًيبس را هحبعجِ وٌيذ.
 

 دالٴ قج٧ٻ آسك٧بضي
 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

     
 
 
 

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

 ٲٗبزٴ اؾشبٴ ضا س٧ٳي٭ ٦ٷيس. 
 ؽزح فؼبليت: 

 ٲحبؾجٻ ٪طزز.حؼٱ ټطچب٬ ضا  -1

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

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

B=1.5 cm 

S=2.5 cm 

 ؾُح آظاز

  چب٬ آسف ثبضي 
 

 ؾُح آظاز
 

 

N 
 ٲ٣يبؼ

1:50 

 پالن شبكه آتشباری

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

شرح فعالیت: 
1- حجم هرچال را محاسبه گردد.

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

مواد و ابزار: نوشت افزار
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل در انجام محاسبات

ارزشیابي مرحله اي: دریافت مجوز حمل مواد ناریه
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

3

تعيين مقدار ماده منفجره مورد نياز، تكميل فرم درست
درخواست

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فندك و غيره با خود همراه داشته باشند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مواد و ابزار: نوشت افزار، دوربين 
نكات ایمني: 

اخالق حرفه ای: دقت و سرعت عمل 

ارزشیابي مرحله اي: دریافت مجوز حمل مواد ناریه
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

و مقررات مربوطه به آن

3

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

2

1ناوگان حمل  و  نقل در خارج و داخل معدننادرست

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

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: هنرستان
تجهيزات: فرم مجوز

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان: 10 دقيقه

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

1عدم توجه به موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی حمل مواد ناریه

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

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

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

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

شاخص ها:
1- بسته بندي مواد ناریه

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

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

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

زمان:90 دقيقه
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب مواد ناریه1

2تفكيك و بسته بندي وانبار کردن مواد ناریه2

1دریافت مجوز حمل مواد ناریه3

1حمل  و  نقل4

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

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

*میانگین نمرات

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