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

97

فصل 4

خرج گذاری چال ها

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

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

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

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

 

 خزج گذاري چال َا
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

خرج گذاري
یادگیری 1واحد 

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

بسيار مؤثر است كه در ادامه موردبررسی قرار می گيرد. 

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

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

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

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

ضد آب استفاده كرد.
3- چاشنی گذاری

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

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

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

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

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

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

 چبقٷي ٪صاضي .3

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

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

 
 ٲٹ٢ٗيز چب٬ ټبي ذطع ٪صاضي قسٺ 

 (Bٞبنٯٻ سب ؾُح آظاز )

 ٦ٝ دٯٻ

 ٮجٻ ؾُح آظاز )دٯٻ ٲٗسٴ(

 ؾيٷٻ ٦بض

 دبي دٯٻ

ؾشٹٴ ذطػ٫صاضي 
قسٺ ثب ٲٹاز 

 ٲٷٟؼطٺ

 ٪٭ ٪صاضي ثبالي چب٬  

 ؾُح ٲٹضز ٶٓط

 ايبٞٻ حٟبضي

 اٶشٽبي آذطيٵ چب٬ 
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 ٲٹ٢ٗيز چب٬ ټبي ذطع ٪صاضي قسٺ 

 (Bٞبنٯٻ سب ؾُح آظاز )

 ٦ٝ دٯٻ

 ٮجٻ ؾُح آظاز )دٯٻ ٲٗسٴ(

 ؾيٷٻ ٦بض

 دبي دٯٻ

ؾشٹٴ ذطػ٫صاضي 
قسٺ ثب ٲٹاز 

 ٲٷٟؼطٺ

 ٪٭ ٪صاضي ثبالي چب٬  

 ؾُح ٲٹضز ٶٓط

 ايبٞٻ حٟبضي

 اٶشٽبي آذطيٵ چب٬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ورود چال به مخزن آب محبوس زير  زمين و يا ورود آب از طريق درز و شكستگي به چال ها



102

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

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

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

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

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

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

 ٲٷٟؼط ٪طزٶس.

 

رٍػ ّبي همبثلِ ثب 
 اثگزفتگي چبل ّب

تخليِ آة اس چبل 
 تَعظ پوپ

پوپ ّبي َّاي  پوپ ّبي ثزلي
 فؾزدُ

اعتفبدُ اس هَاد 
 هٌفجزُ ضذ آة

اعتفبدُ اس هَاد 
هٌفجزُ درٍى ويغِ 

ّبي پالعتيىي 
 پبرافيي دار

 هَاد هٌفجزُ صلِ اي

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

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

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

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

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

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

گردند.
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فیلم: كنترل نهایي چال هاي آتشباری

مواد منفجره درون كیسه هاي پالستیکي پارافین دار

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

منتقل و از آن خارج مي شود.

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

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

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

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

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

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  كنترل و آب كشي
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: انواع پمپ آب كشي و 

اتصاالت
مواد مصرفي:

زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

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

3

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

2

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

1

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

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

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

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

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

 آسك٧بضي چيؿز؟

 اٶٹأ ضٸـ ټب

 چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ+   

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي 
چبقٷي ٲٗٳٹٮي ٸ + 

 اٮ٧شطي٧ي
 ٶبٶ٭ چبقٷي اٮ٧شطي٧ي

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

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

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

در آتشباری را ايجاد مي كند. 

 قسمت هاي مختلف انواع چاشني ها

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

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

 

 لغوت ّبي هختلف اًَاع چبؽٌي ّب

 

 

 

چبقٷي ٲٗٳٹٮي
 

                                                           
1 Detonator 

 اًَاع چبؽٌي

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

اًفجبر عزيغ ثب تحزيه تَعظ الىتزيغيتِ :چبؽٌي الىتزيىي فَري  

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

.ٍ راًذهبى اًفجبر را افشايؼ دٌّذ  

 ٞيشيٯٻ 

  زضدٹـ ٖبي١

  دٹٮ٥ ٖجٹض ٞيشيٯٻ

  ذطع سأذيط زټٷسٺ 

  ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

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

 

 لغوت ّبي هختلف اًَاع چبؽٌي ّب

 

 

 

چبقٷي ٲٗٳٹٮي
 

                                                           
1 Detonator 

 اًَاع چبؽٌي

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

اًفجبر عزيغ ثب تحزيه تَعظ الىتزيغيتِ :چبؽٌي الىتزيىي فَري  

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

.ٍ راًذهبى اًفجبر را افشايؼ دٌّذ  

 ٞيشيٯٻ 

  زضدٹـ ٖبي١

  دٹٮ٥ ٖجٹض ٞيشيٯٻ

  ذطع سأذيط زټٷسٺ 

  ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

  ذطع انٯي

1. Detonator

فتيله

 

١١٣ 
 

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

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

 

  قسمت هاي مختلف انواع چاشني ها

  

  

  

چاشني معمولي
  

                                                            
١ Detonator 

انواع چاشني

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

انفجار سريع با تحريك توسط الكتريسيته :چاشني الكتريكي فوري  

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

.و راندمان انفجار را افزايش دهند

 فيتيله 

  درپوش عايق

  پولك عبور فيتيله

  خرج تأخير دهنده 

  خرج اوليه (پرايمر)

  خرج اصلي
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چاشني الكتريكی
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چبقٷي اٮ٧شطي٧ي
 

 

 
چبقٷي اٮ٧شطي٧ي سأذيطي

 

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

 ؾط چبقٷي

 ذطع سأذيط زټٷسٺ دٹ٦ٻ چبقٷي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع انٯي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ذطع انٯي

 ؾيٱ ټبي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ؾطچبقٷي
 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع ضاٺ اٶساظ

 ذطع ضاٺ اٶساظ

چاشني الكتريكی تأخيری
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چبقٷي اٮ٧شطي٧ي
 

 

 

چبقٷي اٮ٧شطي٧ي سأذيطي
 

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

ټبي چبقٷي ؾيٱ  

 ؾط چبقٷي

 ذطع سأذيط زټٷسٺ دٹ٦ٻ چبقٷي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع انٯي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ذطع انٯي

 ؾيٱ ټبي چبقٷي

 زضدٹـ ٖبي١

 ؾطچبقٷي
 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 ذطع ضاٺ اٶساظ

 ذطع ضاٺ اٶساظ

نانل
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ٶبٶ٭ 
 

 

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

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

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

 چيؿز؟
 

 زض دٹـ ٖبي١

 ذطع سأذيط زټٷسٺ

 ذطع انٯي

 ذطع اٸٮيٻ )دطايٳط(

 دٹؾشٻ چبقٷي

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

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

پژوهش 
کنید

پژوهش 
کنید

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

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

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

 
 : 2فتيلِ اعويٌبى

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

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

 

 
 

                                                           
1 Fuse 
2 Safty Fuse 

ٞشيٯٻ ټبي 
 دط٦بضثطز

 ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

1. Fuse

بررسی 
کنید
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1. Safety Fuse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 هشايب ٍ هؼبيت فتيلِ اعويٌبى :

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

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

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

(ثبضٸر) ټؿشٻ ٞيشٯٻ  

 اٮيبٜ زٸض ټؿشٻ

 اليٻ يسآة

 ٚالٜ ثيطٸٶي

فتیله اطمینان و اجزاي ان

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

تمهيدات الزم براي ايمن سازي اطراف محل انفجار را انديشيد.  

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

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

مشخصي  نگهداري نمود.

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

6 ميلي متر مي باشد.

نکته

مزایا و معایب فتیله اطمینان

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

مزایا

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

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

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

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

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

معایب
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مزایا و معایب فتیله انفجاري  

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

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

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

مزایا

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

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

5- امكان قطع فتيله در اثر تا شدن

معایب

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

از فتيله است كه انتهای چاشنی به آن سمت باشد .

فتیله و اجزاي تشکیل دهنده آن

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

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

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

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

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

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

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

 ثبقس .

                  
 ٞشيٯٻ ٸ اػعاي سك٧ي٭ زټٷسٺ آٴ

 
 : اًفجبريهشايب ٍ هؼبيت فتيلِ 

 ٲعايب

 ؾٽٹٮز ٦بضثطز -1

ټطػب ٦ٻ ثٻ ٖٯز ٸػٹز نب٣ٖٻ ٸ ػطيبٴ ټبي ٸٮ٫طز اٲ٧بٴ اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ثط٢ي ٶجبقس ، ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ ٲٹضز  -2
 اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲي ٪يطز.

سٗساز سبذيطټب ثب چبقٷي ثط٢ي ٲحسٸز اؾز زض نٹضسي ٦ٻ ثب سبذيط زټٷسٺ ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي ثٻ ټط سٗساز ٸ ثٻ ټط ق٧٭  -3

                                                           
1 Detonation Fuse (Cordtex) 

پوشش  پالستيكی
نخ پنبه ای
نخ چتائی
نوار
نخ پنبه محوری
PETN
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چاشني و فتیله گذاري 
به منظور اجراي صحيح و استفاده بهينه از مواد منفجره الزم است از روش چاشني و فتيله گذاري جهت تحريک 

مواد منفجره و نهايتاً باالبردن راندمان عمليات آتشباری استفاده نمود. 

1- چاشني گذاري الکتریکي )الکتریکي فوري و تأخیري(
ديناميت را با درفش چوبی سوراخ كرده و چاشنی را داخل آن می گذارند. سيم چاشنی را يک دور به دور ديناميت 
گره زده و گره را محكم می كنند، اين ديناميت آمادۀ قرار دادن در چال می باشد. اگر چال افقی باشد سيم در 

قسمت باال قرار می گيرد.
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 گذاري: ٍ فيتيلِچبؽٌي 

ثٻ ٲٷٓٹض اػطاي نحيح ٸ اؾشٟبزٺ ثٽيٷٻ اظ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ الظٰ اؾز اظ ضٸـ چبقٷي ٸ ٞشيٯٻ ٪صاضي ػٽز سحطي٥ ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ 
 ٸ ٶٽبيشبً ثبالثطزٴ ضاٶسٲبٴ ٖٳٯيبر آسك٧بضي اؾشٟبزٺ ٶٳٹز. 

 )الىتزيىي فَري ٍ تأخيزي( الىتزيىي گذاريچبؽٌي  -1

چٹثي ؾٹضاخ ٦طزٺ ٸ چبقٷي ضا زاذ٭ آٴ ٲي ٪صاضٶس. ؾيٱ چبقٷي ضا ي٥ زٸض ثٻ زٸض زيٷبٲيز  زضٞفزيٷبٲيز ضا ثب 
ا٪ط چب٬ ا٣ٞي ثبقس ؾيٱ زض  ٪طٺ ظزٺ ٸ ٪طٺ ضا ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷٷس، ايٵ زيٷبٲيز آٲبزٺ ٢طاض زازٴ زض چب٬ ٲي ثبقس.

 ٪يطز .٢ؿٳز ثبال ٢طاض ٲي

 
ٶحٹٺ ٢طاضزازٴ زيٷبٲيز 

چبقٷي ٪صاضي قسٺ 
 زضٸٴ چب٬

 
 ؾٹضاخ ٦طزٴ زيٷبٲيز ثب زضٞف چٹثي

 
 َطي٣ٻ ٢طاضزازٴ چبقٷي زضٸٴ زيٷبٲيز 

سوراخ كردن ديناميت با درفش چوبي

نحوۀ قراردادن ديناميت 
چاشني  گذاري شده درون چال

طريقۀ قراردادن چاشني درون ديناميت 
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2- اتصال فتیله به چاشني معمولي 
در استفاده از چاشني هاي معمولي )غير الكتريكي( اتصال فتيله به چاشني قبل از قراردادن چاشني در چال انجام 
مي گيرد براي اين كار قسمت خالي پوكه چاشني معمولي را كاماًل تميز كرده و سپس انتهاي فتيله را به وسيلۀ يک 
چاقوي تيز به طور عمودي بريده و در قسمت خالي پوكه به گونه اي قرار مي دهند كه انتهاي آن مماس بر پولک 
چاشني باشد. ادامه عمليات مانند روش چاشني گذاري الكتريكي است به طوري كه چاشني را درون ديناميت قرار 

مي دهند و به داخل چال مي فرستند و  سر ديگر فتيله را در خارج از چال نگه مي دارند. 

تصویر كار شرح كار ردیف
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2

زض اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ټبي ٲٗٳٹٮي )ٚيط اٮ٧شطي٧ي( اسهب٬ ٞشيٯٻ ثٻ چبقٷي ٢ج٭ اظ ٢طاضزازٴ چبقٷي زض چب٬ اٶؼبٰ ٲي 
ضا ٦بٲال سٳيع ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اٶشٽبي ٞشيٯٻ ضا ثٹؾيٯٻ ي٥ چب٢ٹي سيع ٪يطز ثطاي ايٷ٧بض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 

ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

بريدن فتيله به طور عمودي 1
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2
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ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

يک پوكه چاشني معمولي را 
برداشته و تميز مي كنيم سپس 
فتيله را درون پوكه فرو مي كنيم

2
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  اتقبل فتيلِ ثِ چبؽٌي هؼوَلي -2

زض اؾشٟبزٺ اظ چبقٷي ټبي ٲٗٳٹٮي )ٚيط اٮ٧شطي٧ي( اسهب٬ ٞشيٯٻ ثٻ چبقٷي ٢ج٭ اظ ٢طاضزازٴ چبقٷي زض چب٬ اٶؼبٰ ٲي 
ضا ٦بٲال سٳيع ٦طزٺ ٸ ؾذؽ اٶشٽبي ٞشيٯٻ ضا ثٹؾيٯٻ ي٥ چب٢ٹي سيع ٪يطز ثطاي ايٷ٧بض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 

ثُٹض ٖٳٹزي ثطيسٺ ٸ زض ٢ؿٳز ذبٮي دٹ٦ٻ ثٻ ٪ٹٶٻ اي ٢طاض ٲي زټٷس ٦ٻ اٶشٽبي آٴ ٲٳبؼ ثط دٹٮ٥ چبقٷي ثبقس.ازاٲٻ 
ٻ زاذ٭ چب٬ ٖٳٯيبر ٲبٶٷس ضٸـ چبقٷي ٪صاضي اٮ٧شطي٧ي اؾز ثٻ َٹضي ٦ٻ چبقٷي ضا زضٸٴ زيٷبٲيز ٢طاض ٲي زټٷس ٸ ث

 زاضٶس. ٲي ٞطؾشٷس ٸ  ؾط زي٫ط ٞشيٯٻ ضا زض ذبضع اظ چب٬ ٶ٫ٻ ٲي

 ٦بضسهٹيط  ٦بضقطح  ضزيٝ

1 

 ثطيسٴ ٞشيٯٻ ثٻ َٹض ٖٳٹزي

 
2 

ي٥ دٹ٦ٻ چبقٷي ٲٗٳٹٮي 
ضا ثطزاقشٻ ٸ سٳيع ٲي ٦ٷيٱ 
ؾذؽ ٞيشٯٻ ضا زضٸٴ دٹ٦ٻ 

 ٞطٸ ٲي ٦ٷيٱ

 
3 

ثب اؾشٟبزٺ اظ اٶجط ٲرهٹل 
دٹ٦ٻ ٞيشيٯٻ ضا زضٸٴ 

 چبقٷي ٲح٧ٱ ٲي ٦ٷيٱ

 

با استفاده از انبر مخصوص فتيله 
را درون پوكه چاشني محكم 

مي كنيم
3
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 فیلم: روش چاشني و فتیله گذاري

حال پوكه و فتيلۀ آماده شده را 
درون فشنگ ديناميت كه قباًل 
سوراخ شده است قرار مي دهيم.
حال ديناميت آمادۀ قرار گرفتن 

در چال انفجاري است.  

4

بسته به عمق و تعداد چال هاي جبهه كار، طول فتيله متفاوت است ولي در هر صورت نبايد طول قسمتي از فتيله 
كه از چال بيرون مي ماند از 20 سانتي متر كمتر باشد.

1- هرگز نبايد لول چاشني دار را روي زمين گذاشت بلكه بايد بالفاصله پس از چاشني گذاري، آن را داخل چال 
قرار داد. زيرا لول چاشني دار ممكن است در اثر ضربه يا غلتيدن منفجر شود.

2- براي خارج كردن چاشني از قوطي نبايد از چاقو، پيچ و ساير لوازم فلزي استفاده شود.
3- قرار دادن فتيله و يا چاشني در مواد منفجره بايد به گونه اي باشد كه به آساني نتوان آنها را از مواد منفجره 

بيرون كشيد.
4- به هنگام چاشني گذاري بايد دقت شود كه مواد خارجي از قبيل ماسه و خاك وارد لول نشود.

5- به هنگام اتصال چاشني معمولي به فتيله نبايد فتيله را داخل چاشني چرخاند.
6- فتيله گذاري نبايد در مجاورت مواد منفجره انجام گيرد.

7- با توجه به محدوديت تعداد چال ها در استفاده از فتيله اطمينان، آتشبار بايد صداي انفجار همۀ چال ها را 
شنيده و بشمارد و با تعداد آن ها انطباق دهد.

8- بر اساس مقررات، انفجار بيش از حدود 8 تا 10 چال با فتيله در يک نوبت مجاز نمي باشد تا فرصت كافي 
براي فرارآتشبار و رسيدن به يک نقطه امن در اختيار وي باشد.

9- در سيستم آتشباری با فتيله بايد طول فتيله هاي رابط طوري انتخاب شود كه قبل از انفجار چال نزديک 
به آتشبار )اولين چال( فتيله هاي ساير چال ها آتش گرفته باشد.

10- مي توان براي افزايش راندمان آتشباری، چال ها را به ترتيب و به گونه اي منفجر نمود تا بعد از انفجار هر 
دسته از چال ها،  جبهه كار آزادي براي انفجار سري چال هاي بعد ايجاد گردد،  اين كار با تغيير عمق چال ها 

و يا با تغيير طول فتيله انجام مي شود.

ایمنی
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فعالیت 
کارگاهی

كار عملی: قرار دادن چاشني ها و فتیله ها در چال 

كارعملي 1 : بازديد از يک شبكه آتشباری و مشاهده نحوه چاشني گذاري و فتيله گذاري 

شرح فعالیت: تهيه گزارش همراه عكس و فيلم از نحوۀ قراردادن چاشني ها در چال و فتيله گذاري شامل:
1- كنترل نهايي چال 

2- قرار  دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته (
3- قراردادن چاشني هاي الكتريكي و معمولي در داخل ديناميت و درون چال

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

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  چاشني گذاري
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: سيم چين - 

نقشۀ  آتشباري
موادمصرفي : چاشني - سيم، 

فتيله
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل چال، تميز كردن و قرار دادن انواع چاشني 
در چال طبق نقشه انفجار با توجه به دستورالعمل

3

قرار دادن انواع چاشني درچال طبق نقشه انفجار با قابل قبول
توجه به دستورالعمل

2

1قرار دادن انواع چاشني در چالناقص



116

قرار دادن ماده منفجره در چال 
مراحل مختلف قراردادن مواد منفجره از جمله آنفو، اموليت، باروت و ديناميت كه به آنها خرج اصلي گفته مي شود 

همراه با چاشني های بارگذاري شده در چال به شرح ذيل مي باشد:
1- قرار دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته(

2- چاشني گذاري
3- سيم چاشني را در خارج از چال نگه داشته و بقيه خرج اصلي را با احتياط و به ترتيب در داخل چال قرارداده 
و در هر مرحله مقدار خرج اصلي را با يک سمبه چوبي مي كوبند تا با خرج زير آن متصل شود و همۀ فضاي 
چال را پُر كند. قطر سمبه چوبي بايد كمتر از قطر چال باشد و سيم چاشني ها در هنگام كوبيدن مواد منفجره 

زخمي نشود.

 ریختن مواد منفجره )آنفو( درون چال و كوبیدن به وسیله سمبه چوبي
 

4- اگر تنها يک چال براي خرج گذاري آماده شده باشد براي انفجار بايد با در نظر گرفتن نكات ايمني دو  سر سيم 
چاشني را به منبع برق وصل نمود تا عمل انفجار انجام شود اما در يک جبهه كار چندين چال حفر مي گردد و 
الزم است كليه چال ها را خرج گذاري كرده و در نهايت سيم چاشني هاي مختلف را به يكديكر متصل نمود و 

مدار انفجار تشكيل داد.
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5- اتصال چاشني ها به يكديگر به صورت: موازي، سري،  سري- موازي و موازي - سري طراحي مي گردد.
6- معموالً در هرچال تنها در يک لول از مواد منفجره چاشني گذاري مي شود؛ به اين لول كه چاشني به آن متصل 

است پرايمر يا لول فعال مي گويند.

فیلم: خرج گذاري

نکات ایمني در خرج گذاري
1- هر روز در ساعتي كه از طرف مسئول معدن تعيين مي شود آتشباران بايد يک به يک در مقابل انبار مواد 
منفجره حاضر شوند و مقدار موادي را كه طبق برگ درخواست براي مصرف روزانه از طرف مسئول معدن الزم 

تشخيص داده شده است، در مقابل تسليم رسيد تحويل گيرند.
2- آتشبار با همراه داشتن ماده منفجره اصلي نبايد وارد انبار چاشني و همچنين با همراه داشتن چاشني نبايد 

وارد انبار مواد منفجره اصلي شود.
3- ورود آتشباران به طور دسته جمعي به انبار مواد منفجره اكيداً  ممنوع است.

4- چنانچه چال به عللي گرم باشد، بايد از خرج گذاري چال در آن حالت خودداري كرد.
5- به هنگام خرج گذاري حضور اشخاص متفرقه تا شعاع  15 متري از محل كار ممنوع است.
6- در موقع خرج گذاري و آتشباری به جز آتشبار و كمک او، حضور ساير افراد ممنوع است.

7- از به كار بردن ديناميت هاي يخ زده، عرق كرده، مشكوك و فتيله هاي فاسد شده و مشكوك و همچنين مواد 
منفجره اي كه از چال هاي آتش نگرفته بازيافت مي شود، اكيداً بايد خودداري شود. در ديناميت منجمد شده 

بلورهايي به چشم مي خورد و در ضمن حالت شكنندگي پيدا مي كند و نرمي ويژه خود را از دست مي دهد.
8- در بعضي موارد شرايط زمين شناسي و شرايط ديگر ممكن است تغييري در برنامه چال زني و انفجار پديد 

آورد ولي اين تغيير بايد در جهت تقليل مصرف مواد منفجره باشد.
9- سركارگر عمليات انفجار مجاز به اجراي عمليات آتشباری در جايي كه هنوز كارهاي مقدماتي آن براساس 

مقررات ايمني انجام نگرفته است نيست.
10- قبل از قرار دادن خرج در چال، بايد بررسي مجدد به منظور حصول اطمينان از نبود گازهاي قابل انفجار 

در محل آتشباری و 50 متر اطراف آن انجام گيرد.
11- قطر چال با قطر مواد منفجره مورد استفاده مقايسه شود. معموالً قطر مواد منفجره بايد حدود 3 ميلي متر 

كمتر از قطر چال باشد.
12- خرج موجود در هر چال اوالً بايد از يک نوع ماده منفجره باشد و ثانياً از لول هاي درسته استفاده شود و 

ثالثاً حتي المقدور اضافه خرج گذاري در چال انجام نگيرد. 
13- قبل از قرار دادن چاشني ها در مواد منفجره بايد آنها را بازديدكرد و از صحت و درستي آنها مطمئن شد 

و سپس پرايمر را درست كرد. بالفاصله پس از درست كردن پرايمر ، بايد آنرا در چال قرار داد.

ایمنی
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فعالیت 
کارگاهی

كار عملی: قرار  دادن مواد ناریه در چال

كارعملي1  : بازديد از يک شبكه آتشباری و مشاهده نحوه بارگذاري مواد منفجره در چال

شرح فعالیت: تهيه گزارش همراه عكس و فيلم از نحوه بارگذاري مواد منفجره شامل:
1- قرار  دادن مقداري از خرج اصلي در كف چال )معموالً يک بسته (

2- قرار  دادن چاشني هاي الكتريكي و معمولي در داخل ديناميت و درون چال
3- افزودن مواد منفجره درون چال

4- كوبيدن مواد منفجره پودري به وسيله سمبه چوبي

توجه: مواد منفجره مايع نياز به كوبيدن ندارند و به وسيله پمپ و يا هواي فشرده به داخل چال هدايت 
مي شود.

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

اخالق حرفه ای: دقت در يادگيري، مسئوليت پذيري

ارزشیابي مرحله اي:  شارژ مواّد منفجره
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار 
تجهيزات: وسيله كوبيدن مواد 

ناريه - سيم چيني
مواد مصرفي: انواع مواد ناريه - 

چااشني-  فتيله - سيم
زمان: 60 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

رعايت نكات ايمني كار با مواد ناريه، بارگذاري مواد 
منفجره در چال، كوبيدن مواد منفجره با سمبه 

چوبي

3

بارگذاري مواد منفجره در چال، كوبيدن مواد منفجره با قابل قبول
سمبه چوبي

2

1بارگذاري مواد منفجره در چالناقص
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 انسداد دهانه چال ها پس از خرج گذاري )گل گذاري(
جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي و گازهاي حاصل از انفجار الزم است دهانه چال پس از خرج گذاري، مسدود 

شود كه به اين عمل گل گذاري گويند. 
براي گل گذاري چال ها مي توان از مخلوطي از سه قسمت ماسه سنگ ريز )خرده ريز سنگ هاي حفاري شده( و 
يک قسمت خاك رس مرطوب استفاده كرد و آن را به صورت استوانه هايي درون چال قرار داد. معموالً براي بستن 

چال، استوانه هايي از گل رس را كه به نام »سيخي« معروف است تهيه مي كنند و چال  را به وسيله آن مي بندند.
در گل گذاري بايد به همان اندازه دقت به عمل آيد كه در خرج گذاري مي شود. زيرا موقع گل گذاري سيم چاشني 
يا عامل انتقال تحريک به درون چال در سر راه قرار دارد و بايد مواظبت كرد تا صدمه نبيند. همچنين در صورتي 
كه دهانه چال به خوبي كوبيده و مسدود نگردد، گازهاي حاصل از انفجار مي توانند از خلل و فرج آن خارج شده 

و در نتيجه انرژي انفجار را كاهش و از راندمان عمليات آتشباري كم كند.
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 )گل گذاری(اًسداد دّاًِ چال ّا پس اس خزج گذاری  
ػٽز ػٯٹ٪يطي اظ ټسض ضٞشٵ اٶطغي ٸ ٪بظټبي حبن٭ اظ اٶٟؼبض الظٰ اؾز زټبٶٻ چب٬ دؽ اظ ذطع ٪صاضي، ٲؿسٸز قٹز ٦ٻ ثٻ 

 ايٵ ٖٳ٭ ٪٭ ٪صاضي ٪ٹيٷس. 
ٸ ي٥ ٢ؿٳز )ذطزٺ ضيع ؾٷ٩ ټبي حٟبضي قسٺ( ثطاي ٪٭ ٪صاضي چب٬ ټب ٲي سٹاٴ اظ ٲرٯٹَي اظ ؾٻ ٢ؿٳز ٲبؾٻ ؾٷ٩ ضيع 

٦طز ٸ آٴ ضا ثٻ نٹضر اؾشٹاٶٻ ټبيي زضٸٴ چب٬ ٢طاض زاز. ٲٗٳٹالً ثطاي ثؿشٵ چب٬، اؾشٹاٶٻ ټبيي اظ  اؾشٟبزٺ ذب٤ ضؼ ٲطَٹة
 ٲٗطٸٜ اؾز سٽيٻ ٲي ٦ٷٷس ٸ چب٬ ضا ثٻ ٸؾيٯٻ آٴ ٲي ثٷسٶس. "ؾيري"٪٭ ضؼ ضا ٦ٻ ثٻ ٶبٰ 

ٹ٢ٕ ٪٭ ٪صاضي ؾيٱ چبقٷي يب ٖبٲ٭ زض ٪٭ ٪صاضي ثبيس ثٻ ټٳبٴ اٶساظٺ ز٢ز ثٻ ٖٳ٭ آيس ٦ٻ زض ذطػ٫صاضي ٲي قٹز. ظيطا ٲ
ټٳچٷيٵ زض نٹضسي ٦ٻ زټبٶٻ چب٬ ثٻ اٶش٣ب٬ سحطي٥ ثٻ زضٸٴ چب٬ زض ؾط ضاٺ ٢طاض زاضز ٸ ثبيس ٲٹاْجز ٦طز سب نسٲٻ ٶجيٷس. 

ذٹثي ٦ٹثيسٺ ٸ ٲؿسٸز ٶ٫طزز، ٪بظټبي حبن٭ اظ اٶٟؼبض ٲي سٹاٶٷس اظ ذٯ٭ ٸ ٞطع آٴ ذبضع قسٺ ٸ زض ٶشيؼٻ اٶطغي اٶٟؼبض ضا 
 ٸ اظ ضاٶسٲبٴ ٖٳٯيبر آسكجبضي ٦ٱ ٦ٷس. ٦بټف

 
 سأطيط ٪٭ ٪صاضي زض ٖٳٯيبر آسك٧بضي

 ًىبت ايوٌي در گل گذاري

 . قٹز دط ضؼ ثب ٲرٯٹٌ ٲبؾٻ يب ضؼ ذب٤ ذٳيط ثب ثبيس چب٬ ثبالي ذطػ٫صاضي، اظ دؽ -1

 حسٸز ي٥ چٽبضٰ ثبالي چب٬ ضا ثٻ ضٸـ ٪٭ ٪صاضي )٪٭ ؾيري ( دط٦طزٺ ٸ ٲي ٦ٹثٷس. -2

 ٸ يب ؾيٱ چبقٷي ٞشيٯٻ ثٻ نسٲٻ ٪ٹٶٻ ټط آٲسٴ ٸاضز اظ سب قٹز ز٢ز ثبيس ضؼ ذب٤ ثب چب٬ ٦طزٴ دط ٲٹ٢ٕ زض -3
 .قٹز ذٹززاضي

 گل گذاري

جْت فؾبرّبي 
 جبًجي

 جْت فؾبر داخلي

 جْت اهَاج اًفجبر

 خزج افلي

 تأثیر گل گذاري در عملیات آتشباری
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نکات ایمني در گل گذاري
1- پس از خرج گذاري، باالي چال بايد با خمير خاك رس يا ماسه مخلوط با رس پُُر شود. 

2- حدود يک چهارم باالي چال را به روش گل گذاري )گل سيخي ( پُركرده و مي كوبند.
3- در موقع پُر  كردن چال با خاك رس بايد دقت شود تا از وارد آمدن هر گونه صدمه به فتيله و يا سيم چاشني 

خودداري شود.
4- هيچگاه نبايستي از مواد قابل اشتعال براي بستن چال استفاده كرد زيرا ممكن است اين مواد مشتعل و 

باعث آتش سوزي شود.
2 طول 

3
5- طول قسمت گل گذاري شدۀ چال در مورد چال هاي كوچک نبايد از نصف طول آن كمتر و از 

بيشتر باشد.
6- براي گل گذاري چال، استوانه هاي خمير رس ماسه را به كمک سمبه چوبي داخل چال مي كنند و چند 

استوانۀ اول را به آهستگي و بقيۀ استوانه ها را كاماًل مي كوبند تا تمام فضاي چال  را پر كند.
7- پس از بستن چال بايد كليه وسائل و كيف هاي چاشني و مواد منفجره را از محل آتشباری دور كرد و آنها 

را در مكان و يا انبار  دستي امني قرار داد.

در شكل زير قسمت هاي مختلف چال هاي خرج گذاري شده شامل چاشني گذاري )چاشني تأخيري(، مواد 
منفجره قرار گرفته در چال، گل گذاري دهانه چال و سيم هاي چاشني متصل شده به هم و به آتش زنه نشان 

داده شده است.

ایمنی

 ردیف چال هاي گل گذاري شده و آماده انفجار
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ايٵ ٲٹاز ٲكشٗ٭ ٸ ثبٖض آسف  ټيچ٫بٺ ٶجبيؿشي اظ ٲٹاز ٢بث٭ اقشٗب٬ ثطاي ثؿشٵ چب٬ اؾشٟبزٺ ٦طز ظيطا ٲٳ٧ٵ اؾز -4
 ؾٹظي قٹز.

 چب٬ زض ٲٹضز چب٬ ټبي ٦ٹچ٥ ٶجبيس اظ ٶهٝ َٹ٬ آٴ ٦ٳشط ٸ اظ  ٪٭ ٪صاضي قسٺَٹ٬ ٢ؿٳز  -5
 َٹ٬ ثيكشط ثبقس.  

ثطاي ٪٭ ٪صاضي چب٬، اؾشٹاٶٻ ټبي ذٳيط ضؼ . ٲبؾٻ ضا ثٻ ٦ٳ٥ ؾٳجٻ چٹثي زاذ٭ چب٬ ٲي ٦ٷٷس ٸ چٷس اؾشٹاٶٻ  -6
 شٹاٶٻ ټب ضا ٦بٲالً ٲي ٦ٹثٷس سب سٳبٰ ًٞبي چب٬ ضا دط ٦ٷس.اٸ٬ ضا ثٻ آټؿش٫ي ٸ ث٣يٻ اؾ

 ٸ ٦ههطز زٸض آسكهه٧بضي ٲحهه٭ اظ ضا ٲٷٟؼههطٺ ٲههٹاز ٸ چبقههٷي ټههبي٦يههٝ ٸ ٸؾههبئ٭ ٦ٯيههٻ ثبيههس چههب٬ ثؿههشٵ اظ دههؽ  -7
 .زاز ٢طاض اٲٷي يب اٶجبضزؾشي ٸ ٲ٧بٴ زض ضا آٶٽب

)چبقهٷي سهأذيطي(،    ټهبي ذهطع ٪هصاضي قهسٺ قهبٲ٭ چبقهٷي ٪هصاضي       زض ق٧٭ ظيهط ٢ؿهٳز ټهبي ٲرشٯهٝ چهب٬     
ٲهٹاز ٲٷٟؼههطٺ ٢هطاض ٪طٞشههٻ زض چهب٬، ٪هه٭ ٪هصاضي زټبٶههٻ چهب٬ ٸ ؾههيٱ ټهبي چبقههٷي ٲشهه٭ قههسٺ ثهٻ ټههٱ ٸ ثههٻ         

 آٶكعٶٻ ٶكبٴ زازٺ قس اؾز.

 
 ٸ آٲبزٺ اٶٟؼبض ٪صاضي قسٺ٪٭ ضزيٝ چب٬ ټبي 

 
 
 

 

 

 

 

 

 تأخيز دٌّذُ تأخيز دٌّذُ

 گل گذاري

 خزج افلي )آًفَ(

 عين چبؽٌي

 چبؽٌي تأخيزي

ذًٌُدعتگبُ آتؾش  
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كار عملی:گل گذاري چال ها

كارعملي1: در گروه هاي دو   نفره عمليات آماده سازي و گل گذاري چال ها را انجام دهيد.

شرح فعالیت: 
1- آماده سازي گل شامل مخلوط كردن ماسه و گل طبق دستورالعمل

2- قراردادن قسمت اول گل در چال
3- كوبيدن آرام گل توسط ميله چوبي

4- قرار  دادن مراحل بعدي گل در چال و كوبيدن آن
5- مراقبت از سيم يا فتيله انفجاري و ضربه نزدن به آن

6- مسدود شدن كامل دهانه چال توسط گل بدون داشتن خلل و فرج

مواد و ابزار: گل يا خاك رس، ماسه سنگ، بيل، الک، آب
نکات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظتي شامل كفش كار، دستكش، لباس كار 

اخالق حرفه ای: هدر ندادن آب، دقت در مسدود كردن دقيق دهانه چال، كاِر گروهي

ارزشیابي مرحله اي: گل گذاري
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: وسيله كوبيدن گل - 

سيم چيني
مواد مصرفي: گل- آب - سيم - 

سرند
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

مخلوط كردن ماسه و گل مرطوب با نسبت 
مناسب - قرار دادن در دهانه چال و كوبيدن تا 

رسيدن به تراكم و انسداد كامل دهانه چال

3

قرار دادن گل در دهانه چال و كوبيدن تا رسيدن به قابل قبول
تراكم و انسداد كامل دهانه چال

2

1عدم انسداد كامل دهانه چاه و نداشتن تراكم لزومناقص

فعالیت 
کارگاهی
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روش هاي اتصال سیم ها د رمدارآتشباری ) سري و موازي(
پس از انجام عمليات خرج گذاري دو رشته سيم مربوط به چاشني از هر چال خارج شده است كه الزم است اين 
سيم ها براساس مدار آتشباری و جهت انفجار به هم متصل گردند. در عمل در هنگام عمليات آتشباری با تعداد 
زيادي چال و به همين نسبت سيم چاشني رو به رو هستيم كه گاهاً تا بيش از 1000 چال نيز مي رسد لذا روش 
اتصال سيم ها به يكديگر از اهميت زيادي برخوردار است. در ادامه انواع روش هاي بستن سيم ها به يكديگر تشريح 

شده است.

 مدار آتشباری
اين چال ها  انجام مي شود.  مواد منفجره  تعدادي چال حاوي  آتشباری در محدوده اي مشخص شامل  عمليات 
به   وسيله سيم  و طبق طرح و نقشه اي به هم وصل مي گردند كه مدار آتشباری ناميده مي شود. انواع مدارهاي 

مورد استفاده در آتشباری در جدول زير آمده است.

توصیف شکل مدار نوع مدار
در اين روش يک 

سيم از يک چاشني 
به سيمي از چاشني 
مجاور وصل مي شود، 
سيم دوم چاشني نيز 
به سيم اول چاشني 
سوم متصل مي شود. 
اين كار در مورد همه 

چاشني ها ادامه مي يابد 
و سر انجام 2 رشته سيم 
آزاد كه يكي مربوط به 
چاشني اولي و ديگري 

مربوط به چاشني آخري 
است باقي مي ماند 

كه به آتش زنه متصل 
مي شوند.
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 (سزی ٍ هَاسی )آتطكاریهدارر د سین ّارٍش ّای اتصال 
ذبضع قسٺ اؾز ٦ٻ الظٰ اؾز ايٵ ؾيٱ ټب دؽ اظ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ذطع ٪صاضي زٸ ضقشٻ ؾيٱ ٲطثٹٌ ثٻ چبقٷي اظ ټط چب٬ 

ثطاؾبؼ ٲساض اسف ٦بضي ٸ ػٽز اٶٟؼبض ثٻ ټٱ ٲشه٭ ٪طزٶس. زض ٖٳ٭ زض ټٷ٫بٰ ٖٳٯيبر آسف ٦بضي ثب سٗساز ظيبزي چب٬ ٸ ثٻ 
چب٬ ٶيع ٲي ضؾس ٮصا ضٸـ اسهب٬ ؾيٱ ټب ثٻ ي٧سي٫ط  1000ټٳيٵ ٶؿجز ؾيٱ چبقٷي ضٸ ثط ټؿشيٱ ٦ٻ ٪بټبً سب ثيف اظ 

 بزي ثطذٹضزاض اؾز. زض ازاٲٻ اٶٹأ ضٸـ ټبي ثؿشٵ ؾيٱ ټب ة ي٧سي٫ط سكطيح قسٺ اؾز.اظاټٳيز ظي
 

 هذار آتؼ وبري 

ٖٳٯيبر آسف ٦بضي زض ٲحسٸزٺ اي ٲكرم قبٲ٭ سٗسازي چب٬ حبٸي ٲٹاز ٲٷٟؼطٺ اٶؼبٰ ٲي قٹز. ايٵ چب٬ ټب  ثٻ ٸؾيٯٻ 
ٶبٲيسٺ ٲي قٹز. اٶٹأ ٲساضټبي ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض َج١ َطح ٸ ٶ٣كٻ اي ثٻ ټٱ ٸن٭ ٲي ٪طزٶس ٦ٻ ٲساض آسف ٦بضي ٸ  ؾيٱ 

 آسك٧بضي زض ػسٸ٬ ظيط آٲسٺ اؾز.

 

ًَع 
 تَفيف ؽىل هذار هذار

 هذار
 عزي

 

زض ايٵ ضٸـ ي٥ ؾيٱ اظ ي٥ چبقٷي 
ثٻ ؾيٳي اظ چبقٷي ٲؼبٸض ٸن٭ ٲي 

قٹز، ؾيٱ زٸٰ چبقٷي ٶيع ثٻ ؾيٱ اٸ٬ 
چبقٷي ؾٹٰ ٲشه٭ ٲي قٹز ايٵ ٦بض 

ازاٲٻ ٲي يبثس  زض ٲٹضز ټٳٻ چبقٷي ټب
ضقشٻ ؾيٱ اظاز ٦ٻ ي٧ي  2ٸ ؾط اٶؼبٰ 

ٲطثٹٌ ثٻ چبقٷي اٸٮي ٸ زي٫طي ٲطثٹٌ 
ثٻ چبقٷي آذطي اؾز ثب٢ي ٲي ٲبٶس 

 ٦ٻ ثٻ اسكعٶٻ ٲشه٭ ٲي قٹٶس.

مدار سري
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در اين روش با يک 
سيم يک سر سيم همه 
چاشني ها به هم بسته 
مي شوند و سر ديگر 
سيم چاشني ها نيز به 

يكديگر متصل مي گردد. 
سر انجام دو رشته سيم 
خواهيم داشت كه بايد 
با كمک سيم رابط به 
منبع برق )آتش زنه( 
وصل شود. معموالً در 

اين روش فاصله چال ها 
از يكديگر زياد است.

مدار 
موازي

سري موازي: در اين 
روش همه چاشني ها را 
به چند دسته مساوي 

تقسيم مي كنند. 
چاشني هاي هر دسته 

را به صورت سري 
به هم مي بندند و سپس 

سري ها را به صورت 
موازي به هم وصل 

مي كنند

مدار 
مختلط

موازي سري: 
چاشني هايي كه به 
صورت موازي به هم 

متصل شده اند، در يک 
مدار به صورت سري 
به هم بسته مي شوند.
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بارش فکری مزايا و معايب مدارهاي سري موازي و موازي سري را بررسي كنيد و نتايج را در كالس بيان كنيد. 

فیلم: نحوۀ بستن سیم ها در مدار آتشباری

كار عملی: سیم كشي سطحي مدار آتشباری
كارعملي 1: بستن سيم هاي رابط آتشباری به يكديگر

شرح فعالیت: مراحل پنج گانه بستن سيم هاي آتشباری به شرح تصاوير زير است:

فعالیت 
کارگاهی
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چبقٷي ټبيي ٦ٻ ثٻ  هَاسي عزي:
نٹضر ٲٹاظي ثٻ ټٱ ٲشه٭ قسٺ اٶس، زض 
ي٥ ٲساض ثٻ نٹضر ؾطي ثٻ ټٱ ثؿشٻ 

 ٲي قٹٶس.

 
 

 
 ٸ ٲٗبيت ٲساضټبي ؾطي ٲٹاظي ٸ ٲٹاظي ؾطي ضا ثطضؾي ٦ٷيس ٸ ٶشبيغ ضا زض ٦الؼ ثيبٴ ٦ٷيس.  ٲعايبي  ثبرػ فىزي: 

 ٶحٹٺ ثؿشٵ ؾيٱ ټب زض ٲساض آسك٧بضي فيلن:
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كار عملي 2 : انجام انواع روش هاي سيم كشي سطحي مدار آتشباری را در گروه هاي سه نفره تمرين نماييد.
شرح فعالیت:

بستن مدار آتشباری براساس نمونه مدارهاي مقابل، بر روي يک كيت آموزشي و حداقل شامل 10 چال
1- بستن مدار آتشباری به صورت سري
2- بستن مدار آتشباری به شكل موازي

3- بستن مدار آتشباری به صورت موازي - سري
4- سيم ها مي بايست طبق دستورالعمل پنج گانۀ زير به هم بسته شوند.

كنترل نهايي درست بسته شدن سيم ها و اتصال ها در مدار

انبر دست ويژه آتشباری گيره هاي بستن سيم چاشني به سيم اصلي
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مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، ابزار  آالت
نکات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...

اخالق حرفه ای: دقت در بستن سيم ها، سرعت عمل در انجام كارها، تميز كردن و جمع آوري كليه تجهيزات 
پس از اتمام كار

ارزشیابي مرحله اي: شبکه بندي
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: به سيم

مواد مصرفي: نوشت افزار - 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

اتصال صحيح سري و موازي سر سيم ها ، 
بيان معايب و مزاياي هر يک

3

2اتصال صحيح سري و موازي سر سيم هادرست
1عدم  اتصال صحيح سري و موازي سر سيم هاناقص

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

ممکن
نمرهروش نمره دهی

مكان: هنرستان
تجهيزات: به سيم

مواد مصرفي: نوشت افزار - 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

--3
2مسئوليت پذيري - رعايت بهداشت - پوشش ايمنيقابل قبول

1عدم توجه به  موارد فوقناقص
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ارزشیابی شایستگی خرج گذاري چال ها

شرح كار:
فوري(   - تأخيري  ) الكتريكي  چاشني گذاري  پمپ-  به وسيلۀ  چاه ها  از  احتمالي  آب هاي  خروج   - چال ها  بازرسي   -1

قرار  دادن مواد ناريه در داخل چال - فتيله گذاري چال ها - انسداد دهانۀ چال ها با گل سيخی و كوبيدن آن 
2- سيم كشي و بستن سيم هاي چاشني شبكه سيم كشي به يكي از روش هاي )سري- موازي- تركيبي( اتصال دو سر سيم 

شبكه به فتيله انفجار - اتصال فتيله انفجاري به فتيله معمولي - اتصال فتيله معمولي به دستگاه آتش زدن
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات خرج گذاري با استفاده از چاشني- فتيله - مواد ناريه و شبكه بندي آنها بر اساس دستورالعمل آتشباری با 
دقت 100% ايمني 

شاخص ها:
1- پُر كردن چال انفجار                                                                                                                                              

2- اتصال شبكه انفجار                                                                  
شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

فضاي كار: شبكه انفجار
تجهیزات: پمپ آب كشي- وسيله كوبيدن مواد ناريه - سيم چين

مواد مصرفي : مواد ناريه )چاشني - ديناميت - اسالري- آنفو - باروت و انواع فتيله- گل سيخي- سيم(
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كارردیف
نمره هنرجواز 3

1كنترل آب كشي1

2چاشني گذاري2

1شارژ مواد ناريه3

1گل گذاري4

1شبكه بندي )سر بندي سيم ها(5

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

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

*میانگین نمرات

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