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فصل 5

عملیات آتشباری

عمليات آتشباری استفاده از انرژي آزاد شده حاصل از انفجار براي شكستن سنگ ها مي باشد تا سنگ 
از توده اصلي جدا شود و به قطعات قابل حمل تبديل گردد. به فردي كه داراي تخصص هاي الزم جهت 
انجام عمليات آتشباری باشد، آتشبار گويند. دقت و تعهد جزء خصوصيات يك آتشبار مي باشد. آشنايي 
كامل با انواع مواد منفجره و كار با آنها و همچنين آگاهي از قوانين و مقررات آتشباری و ايمني مي تواند 
اين زمينه نمي باشد.  امكان فعاليت در  منجر به دريافت مدرك معتبر آتشباری گردد كه بدون آن 

آتشباری شغلي ويژه و خاص در معدن است كه داراي گستره كاربرد در بسياري از معادن است. 
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مقدمه

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

اعالم خطر و کنترل محیط
یادگیری 1واحد 

پس از عمليات خرج گذاري الزم است مدار آتشباری مجدداً كنترل شود و پس از آن از مهم ترين نكات، نحوه 
اطالع رساني و اعالم خطر جهت خروج ماشين آالت، پرسنل شاغل در محدوده و اطمينان از ايمن بودن محيط 

كار است كه در اين واحد يادگيري به بررسي مراحل و نحوه انجام آن مي پردازيم. 

انجام عمليات اعالم خطر و كنترل محيط با وسيله نقليه داراي عالئم هشدار  دهنده و مديريت بر ايمن بودن محيط 
طبق دستورالعمل هاي ايمني و مراحل انجام اين كار عبارتند از: بازرسي، اعالم هشدار، اعالم زمان انفجار مي باشد 

كه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.



عملیات نقشه برداری و آتشباری در معدن / فصل 5 / عملیات آتشباری

131

اصول سیم كشي و اتصال شبکه 

 

آيا تا  كنون به خطرات عمليات آتشباری در معدن توجه كرده ايد؟ چگونه مي توان از به وجود آمدن آسيب ها و 
خطرات اين عمليات جلوگيري كرد؟ اهميت عمليات اعالم خطر و كنترل محيط در هنگام آتشباری در معدن 

چيست و چگونه انجام مي شود؟ 

فكر مي كنيد جهت ايمني افراد و ماشين آالت در هنگام عمليات آتشباری چه نكاتي بايد رعايت شود؟

محاسبات مربوط به مدار آتشباری
جهت كنترل مدار آتشباری الزم است تا مقادير مقاومت )اهم- Ω(، شدت جريان )آمپر- I( و اختالف پتانسيل 
)ولتاژ- V( محاسبه شده با مقادير اندازه گيري شده مطابقت داشته باشد. برخي از دستگاه هاي اندازه گيري مدار 

آتشباری عبارتند از گالوانومتر، اهم متر و مولتي متر كه در تصاوير صفحه بعد نشان داده شده است.

 فیلم: این فیلم و عكس باال یك عملیات آتشباری در معدن را نشان مي دهد. با دقت آن را ببینید. 

تفکر
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گالوانومتر اهم متر

دستگاه مولتي متر آتشباری كه مي تواند اهم، آمپر و ولتاژ را در مدار اندازه گيري نمايد.
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روابط مربوط به محاسبات در مدارهاي سري و موازي عبارتند از:

مدار سري

R R R nr1 2= + +

R: مقاومت كل مدار برحسب اهم
R1: مقاومت سيم چاشني بر حسب اهم

R2: مقاومت سيم آتش بر حسب اهم
r: مقاومت هر يك از چاشني ها

n: تعداد چاشني ها
V=RI V: اختالف پتانسيل الكتريكي بر حسب ولت

I: شدت جريان مدار بر حسب آمپر

10 عدد چاشني برقي هر يك با مقاومت 2/5 اهم به صورت سري به هم متصل شده اند و به كمك 30 متر 
سيم مسي دوال كه داراي مقاومت كه داراي مقاومت 0/0033 اهم بر متر است، به منبع برق متصل مي شوند. 

اگر شدت جريان الزم براي انفجار چاشني ها 1/5 آمپر باشد، اختالف پتانسيل را محاسبه كنيد.

راه حل: در اين پرسش سيم رابط و سيم آتش يكجا به صورت 300 متر سيم دوال است. چون مقاومت هر 
سيم 0/0033 اهم است، پس:

مثال 1

R / /
R R nr :
R / ( / ) /
V / / /

1

1

2 300 0 0033 1 98

1 98 10 2 5 26 98
26 98 1 5 40 47

= × × =
= +
= + × =
= × =

اهم
مقاومت كل مدار 

اهم
ولت
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10 عدد چاشني برقي هر يك به مقاومت 2/5 اهم به روش موازي به هم بسته شده اند. شدت جريان الزم 
براي هر چاشني 1/8 آمپر، مقاومت سيم رابط 3/4 اهم و مقاومت سيم آتش 5/2 اهم است. اختالف پتانسيل 

الزم را حساب كنيد.

مثال 2

مدار موازي

rR R R
n1 2= + +

R: مقاومت كل مدار برحسب اهم
R1: مقاومت سيم چاشني بر حسب اهم

R2: مقاومت سيم آتش بر حسب اهم
r: مقاومت هر يك از چاشني ها

n: تعداد چاشني ها

I=ni

V=RI

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

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

با توجه دو مثال مربوط به مدارهاي سري و موازي، تفاوت هاي مقادير ولتاژ، مقاومت و شدت جريان را با هم 
مقايسه كنيد.

rR R R R
n

/R / / ( ) /

I /
V / /

1 2

2 53 4 5 2 8 85
10

10 1 8 18
8 85 18 159 3

= = + +

= + + =

= × =
= × =

rR R R R
n

/R / / ( ) /

I /
V / /

1 2

2 53 4 5 2 8 85
10

10 1 8 18
8 85 18 159 3

= = + +

= + + =

= × =
= × =

مقاومت كل مدار: 

اهم

آمپر
ولت

بارش فکری
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اصول و روش کنترل مدار

با نقشۀ  انطباق مدار اجرا شده   -1
آتشباری    

2- كنترل اتصال سيم ها به يكديگر 
در مدار  

از  يك  هر  عايق بودن  بررسي   -3
اتصاالت به كابل اصلي و ساير سيم ها 

و رفع عيوب احتمالي  
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 هذار وٌتزل رٍػ ٍ افَل

 اٶُجب٠ ٲساض اػطا قسٺ ثب ٶ٣كٻ آسك٧بضي -1
 

  

 اسهب٬ ؾيٱ ټب ثٻ ي٧سي٫ط زض ٲساض٦ٷشط٬  -2
 

 

ثطضؾي ٖبي١ ثٹزٴ ټط ي٥ اظ اسهبالر ثٻ ٦بث٭  -3
 انٯي ٸ ؾبيط ؾيٱ ټب ٸ ضٕٞ ٖيٹة احشٳبٮي

 

اٶساظٺ ٪يطي ٲ٣ساض ٲ٣بٸٲز ٦ٯي ٲساض ثب اټٱ ٲشط ٸ  -4
 ٲ٣بيؿٻ آٴ ثب ٲيعاٴ ٲ٣بٸٲز ؾيٱ ټب

  

سٗييٵ ٲحٯي اٲٵ ػٽز ٢طاض٪طٞشٵ آسكجبض ٸ   -5
 زؾش٫بٺ آسف ظٴ

 

اسهب٬ ٦بث٭ آسك٧بضي اظ اٶشٽبي قج٧ٻ ثٻ آسف ظٴ  -6
 ٸ ضٖبيز ٞبنٯٻ ٲٷبؾت

  
 

4- اندازه گيري مقدار مقاومت كلي 
مدار با اهم متر و مقايسه آن با ميزان 

مقاومت سيم ها    

جهت  امن  محلي  تعيين   -5
دستگاه  و   آتشبار  قرار گرفتن 

آتش زن  

6- اتصال كابل آتشباری از انتهاي 
فاصله  رعايت  و  آتش زن  به  شبكه 

مناسب    
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نمایي از یك مدار آتشباری و نحوه کنترل آن

نکته

نکته

مقدار خطاي مجاز در مدار آتشباری 5%± است.

در صورتي که مدار داراي اشكال باشد، جهت رفع عیب مي بایست مدار را به 2 قسمت تقسیم نمود و 
در هر قسمت کنترل را انجام داد و در صورت نیاز این کار را تكرار مي کنیم تا محل عیب پیدا شود. 

نوع اشكال موجود اندازه گیري اهم متر

چند چاشني نادرست بسته شده است. نشان  را  محاسبه  مقدار  از  بزرگتر  عددي  اهم متر 
مي دهد.

چند چاشني از مدار خارج هستند و يا بد بسته شده اند. اهم متر عدد كمتر از مدار را نشان دهد.

نا درست بودن مدار اهم متر عددي خيلي بزرگتر از مقدار محاسبه را نشان 
مي دهد.

قطع بودن مدار در يك يا چند نقطه اهم متر بي نهايت را نشان دهد.

نادرست بودن مدار يا اتصالي در مدار اهم متر عددي خيلي كمتر از مقدار محاسبه را نشان 
مي دهد.

محل کنترل نهایی اتصال مدار
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کار عملي :کنترل سیم کشي هاي سطحي و شبكه بندي چاشني ها

فعالیت 1 : با توجه به مدارهاي سري، موازي و سري- موازي كه در فعاليت قبل مقادير مقاومت اندازه گيري 
شده و طراحي شده را محاسبه و مقايسه نماييد.

شرح فعالیت:
1- نحوه كار با اهم متر

2- كنترل مقاومت مدار سري و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع عيب در 
صورت نياز، طبق دستورالعمل

3- كنترل مقاومت مدار موازي و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع عيب در 
صورت نياز، طبق دستورالعمل

4- كنترل مقاومت مدار سري- موازي و مطابقت دادن مقادير طراحي شده با مقادير اندازه گيري شده و رفع 
عيب در صورت نياز، طبق دستورالعمل

مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، اهم متر
نكات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...

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

ارزشیابي مرحله اي: بازرسي
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: هنرستان
تجهيزات: وسيله نقليه داراي 
عالئم هشدار دهنده - به سيم 

مواد مصرفي: نوشت افزار- 
سوخت

زمان: 50 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

انجام سيم كشي و كنترل اتصاالت و ترميم قطع 
جريان در مدار آتشباری

3

2انجام سيم كشي و كنترل اتصاالتدرست
وجود قطعي در اتصاالت شبكه انفجار و عدم ترميم نادرست

آن
1

فعالیت 
کارگاهی



138

فعالیت 
کارگاهی

فیلم: نحوه اعالم خطر قبل از عملیات انفجار

ایمنی
در صورت مشاهده حيوانات اهلي و يا وحشي، آنها را به خارج محدوده خطر هدايت نمايند.

اعالم خطر قبل از عملیات انفجار

از فيلم آموزشي نمايش داده شده چه فرا گرفته ايد. فهرستي از مراحل اعالم خطر تهيه نماييد و با همكالسان 
خود مقايسه كنيد. درستي فهرست خود را از هنرآموز خود جويا شويد. 

نكات مهم اعالم خطر قبل از انجام عملیات آتشباری
1- آماده به كار بودن ماشين گشت زني و سالم بودن لوازم اعالم خطر مي بايست كنترل گردد.

2- زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع دهي مسئول معدن و مسئول ايمني باشد.
3- زمان انجام عمليات آتشباری از روز قبل و روز انجام عمليات در روستا هاي اطراف اعالم گردد.

4- از 15 دقيقه قبل از انفجار 3 بار با صداي بلند يا هر وسيله مطمئن ديگر )معموالً آژير مخصوص( شروع انفجار 
را به سايرين خبر دهد. همچنين پس از انفجار با همان وسيله خاتمه عمليات را اعالم دارد.

کار عملي : گشت زني و اعالم خطر با وسیله نقلیه قبل از عملیات انفجار

باشد و محدوده شامل عوامل  تاثير 250 متر  آتشباری در معدني داراي شعاع  اگر عمليات  بارش فكري: 
موجود در شكل زير باشد، جهت اعالم خطر و كنترل محيط چه نكاتي را مي بايست رعايت كرد. اين موارد را 

ذكر نماييد و درستي آن را از هنرآموز خود جويا شويد.
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 فعالیت كارگاّی
 ٦بض ٖٳٯي : ٪كز ظٶي ٸ اٖالٰ ذُط ثب ٸؾيٯٻ ٶ٣ٯيٻ ٢ج٭ اظ ٖٳٯيبر اٶٟؼبض

ٲشط ثبقس ٸ ٲحسٸزٺ قبٲ٭ ٖٹاٲ٭ ٲٹػٹز زض ق٧٭ ظيط  250ا٪ط ٖٳٯيبر آسك٧بضي زض ٲٗسٶي زاضاي قٗبٔ سبطيط  برػ فىزي:ث
ثبقس، ػٽز اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲحيٍ چٻ ٶ٧بسي ضا ٲي ثبيؿز ضٖبيز ٦طز. ايٵ ٲٹاضز ضا ش٦ط ٶٳبييس ٸ زضؾشي آٴ ضا اظ 

 ټٷطآٲٹظ ذٹز ػٹيب قٹيس.

 
 

 حيٍ زض ټٷ٫بٰ آسك٧بضي: ثبظزيس اظ ي٥ ٲٗسٴ ٸ ٲكبټسٺ ٶحٹٺ اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲ1فؼبليت
 سٽيٻ ٪عاضـ اظ ٶحٹٺ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر اٖالٰ ذُط ٸ ٦ٷشط٬ ٲحيٍ قبٲ٭ ؽزح فؼبليت:

 ٶحٹٺ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر ٪كز ظٶي -1

 سٗساز زٞٗبر ٸ ٶحٹٺ اٖالٰ ذُط ثٻ ٸؾيٯٻ آغيط -2

 سٗييٵ ٲح٭ اٲٵ ثطاي ٲبقيٵ آالر -3

 ذبضع ٦طزٴ دطؾٷ٭ اظ قٗبٔ سبطيط -4

 ٸ ٦ٷشط٬ ټبي ٶٽبيي -5

 زٸضثيٵ ٸ ٶٹقز اٞعاض ٹاز ٸ اثعاض:ٲ

سؼٽيعار حٟبْز ٞطزي، ضٖبيز ٶ٧بر ايٳٷي ٦بض٪بٺ ٲٗسٶي، ذٹة ٪ٹـ ٦طزٴ ثٻ زؾشٹضار ٲؿئٹ٬  ثٻ ٦بض ٪يطي ٶ٧بر ايٳٷي:
 ٦بض٪بٺ

 احشطاٰ ثٻ ٲؿئٹٮيٵ ٲٗسٴ، حًٹض ثٻ ټٷ٫بٰ، ز٢ز ٸ ؾطٖز ٖٳ٭ زض ٦بض، ضٖبيز ٶ٧بر ظيؿز ٲحيُي اي: اذال٠ حطٞٻ
 

 ؽؼبع تبحيز
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فعالیت1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه اعالم خطر و كنترل محيط در هنگام آتشباری
شرح فعالیت: تهيه گزارش از نحوه انجام عمليات اعالم خطر و كنترل محيط شامل

1- نحوه انجام عمليات گشت زني
2- تعداد دفعات و نحوه اعالم خطر به وسيله آژير

3- تعيين محل امن براي ماشين آالت
4- خارج كردن پرسنل از شعاع تاثير

5- و كنترل هاي نهايي
مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار

نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 
دستورات مسئول كارگاه

نكات  رعايت  كار،  در  عمل  و سرعت  دقت  هنگام،  به  معدن، حضور  مسئولين  به  احترام  اخالق حرفه ای: 
زيست محيطي

ارزشیابي مرحله اي: اعالم هشدار
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: معدن
تجهيزات: بلندگو - تابلو 

اعالم خطر
موادمصرفي : نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر 
از افراد و ماشين آالت با به كارگيري بلندگو، تابلو ، 

آژير

3

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر از درست
افراد و ماشين آالت

2

هشدار به كليه افراد و دستور تخليه محدوده خطر از نادرست
افراد

1
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ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار 

 فیلم : نكات ایمني در هنگام عملیات آتشباری

از مهم ترين اثرات نامطلوب عمليات آتشباری معدن، لرزش زمين، لرزش هوا و پرتاب سنگ است كه اين پديده ها 
تحت شرايط خاص، توانايي تخريب سازه هاي مجاور شامل شهرها، روستاها و تخريب محيط زيست منطقه و تأثير 
نامطلوب بر زندگي ساكنين و حيوانات وحشي و اهلي موجود در منطقه است. به همين خاطر الزم است جهت 

كاهش هر چه بيشتر اين تأثيرات در هنگام انجام عمليات انفجار به قوانين و مقررات زير توجه گردد.

پیشگیري از حوادث با رعایت اصول و نكات ایمني
1- استفاده از وسايل ايمني و حفاظتي
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 سهاى اًفجار ضَابط ٍ هقزرات ایوٌی در 
 ٶ٧بر ايٳٷي زض ټٷ٫بٰ ٖٳٯيبر آسك٧بضي : فيلن 

 ټب سحز دسيسٺ اؾز ٦ٻ ايٵ ؾٷ٩ دطسبة ٸ ٮطظـ ټٹا ظٲيٵ، ٮطظـ ٖٳٯيبر آسك٧بضي ٲٗسٴ، ٶبٲُٯٹة اظ ٲٽٱ سطيٵ اططار
ٶبٲُٯٹة ثط قبٲ٭ قٽطټب، ضٸؾشبټب ٸ سرطيت ٲحيٍ ظيؿز ٲٷ٣ُٻ ٸ سبطيط  ٲؼبٸض ټبي ؾبظٺ سرطيت سٹاٶبيي ذبل، قطايٍ

ثٻ ټٳيٵ ذبَط الظٰ اؾز ػٽز ٦بټف ټط چٻ ثيكشط ايٵ  .ظٶس٪ي ؾب٦ٷيٵ ٸ حيٹاٶبر ٸحكي ٸ اټٯي ٲٹػٹز زض ٲٷ٣ُٻ اؾز
 سأطيطار زض ټٷ٫بٰ اٶؼبٰ ٖٳٯيبر اٶٟؼبض ثٻ ٢ٹاٶيٵ ٸ ٲ٣طضار ظيط سٹػٻ ٪طزز.

 ايوٌي ًىبت ٍ افَل رػبيت ثب حَادث اس پيؾگيزي

 حٟبْشي ٸ ايٳٷي ٸؾبي٭ اؾشٟبزٺ اظ -1
 

   . 
 ٞبنهٯٻ  حهسا٢٭  ظيطظٲيٷهي  ٲٗهبزٴ  زض ٦ٷهس.  ػٯهٹ٪يطي  ٖٳٯيهبر  ٲحه٭  ثهٻ  اقهربل  ٸضٸز اظ آسكه٧بضي  اظ ٢جه٭  -2

 .اؾز ٲشط 80 ٖٳٯيبر ٲح٭ سب اقربل

 
حههسا٢٭ سههب ٶههيٱ ؾههبٖز ٢جهه٭ اظ اٶٟؼههبض ٲههي ثبيؿههز ٦ٯيههٻ دطؾههٷ٭ ٸ ٲبقههيٵ آالر اظ قههٗبٔ ذُههط اٶٟؼههبض ذههبضع   -3

 قٹٶس.

 .٦ٷس سط٤ ٲح٭ ضا ټٳٻ اظ ٲؿئٹ٬ ٦ٷشط٬ ٲي ثبيؿز ثٗس -4
 ٸ ٪بظؾهٷغ زض ٲٗهبزٴ ظيهط ظٲيٷهي ٸ اٶهساظٺ ٪يهطي ٲيهعاٴ ٪هبظ ٸ سٹػهٻ ثهٻ ٲيهعاٴ ٪هطز             ټبيزؾش٫بٺ ثٻ ٦بض٪يطي  -5

 اٶٟؼبض اظ ٚجبض حبن٭

 
 .آٶٽب اظ ٶبقي ذُطار ٸ اٶٟؼبض اظ ثٗس ٪بظټبي قٷبؾبيي -6
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 .آٶٽب اظ ٶبقي ذُطار ٸ اٶٟؼبض اظ ثٗس ٪بظټبي قٷبؾبيي -6

2- قبل از آتشباری از ورود اشخاص به محل عمليات 
فاصله  حداقل  زيرزميني  معادن  در  كند.  جلوگيري 

است. متر  عمليات 80  محل  تا  اشخاص 

مي بايست  انفجار  از  قبل  ساعت  نيم  تا  حداقل   -3  
كليه پرسنل و ماشين آالت از شعاع خطر انفجار خارج 

شوند.
4- مسئول كنترل مي بايست بعد از همه محل را ترك 

كند.
زير  معادن  در  گازسنج  دستگاه هاي  به كار گيري   -5
زميني و اندازه گيري ميزان گاز و توجه به ميزان گرد و 

غبار حاصل از انفجار
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6- شناسايي گازهاي بعد از انفجار و خطرات ناشي از 
آنها.

ازدياد  مورد  در  مسئولين  به  سريع  اطالع رساني   -7
كار. محل  تهويه  جهت  مضر  و  سمي  گازهاي 

8- حفظ خونسردي در مواقع حادثه و اطالع به موقع 
به مسئولين.

9- قطع كليه جريان هاي الكتريكي در مواقع اضطراري.  

10- شناسايي مسيرهاي فرار هنگام آتشباری.
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 .٦بض ٲح٭ سٽٹيٻ ػٽز ٲًط ٸ ؾٳي ٪بظټبي اظزيبز ٲٹضز زض ٲؿئٹٮيٵ ثٻ اَالٔ ضؾبٶي ؾطيٕ  -7

 
 .ٲؿئٹٮيٵ ثٻ ٲٹ٢ٕ ثٻ اَالٔ ٸ حبزطٻ ٲٹا٢ٕ زض ذٹٶؿطزي حّٟ  -8

  .ايُطاضي ٲٹا٢ٕ زض اٮ٧شطي٧ي ټبي ػطيبٴ ٦ٯيٻ ٢ُٕ   -9
       

 .آسك٧بضي ټٷ٫بٰ ٞطاض ٲؿيطټبي قٷبؾبيي  -10
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کار عملي : خروج و هدایت پرسنل و ماشین ها به مكان امن 
کار عملي 1 : درگروه هاي سه نفره تمرين عملي خارج نمودن افراد و ماشين آالت از محوطه خطر و پناه گيري 
در محل امن را شبيه سازي نمايند، اين عمليات مي بايست طبق زمان بندي مشخص و طبق نظارت هنرآموز 

انجام گيرد. 
شرح فعالیت: مشخصات انجام كار به شرح زير مي باشد:

1- محدوده ايمن براي افراد با فاصله 250 متري از مركز محل فرضي انفجار 
2- پناه گاه ايمن براي ماشين آالت در فاصله حداقل 100 متر از محل فرضي انفجار

3- خروج كليه افراد و ماشين آالت طي حداكثر نيم ساعت قبل از لحظه انفجار
4- آژير كشيدن طي سه مرحله در فواصل زماني 15 دقيقه، 10 دقيقه و 5 دقيقه قبل از انفجار

)با توجه به فضاي محدود هنرستان ها اين تمرين مي تواند در مقياس فضاي كوچكتر نيز اجرا گردد.(

فعالیت 
کارگاهی

آژیر اعالم خطر

مواد و ابزار: وسيله نقليه، آژير خطر، بلندگو، ساعت يا كورنومتر، تابلوي اعالم خطر
نكات ایمني: به كار گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 

دستورات مسئول كارگاه
اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار
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ارزشیابي مرحله اي: اعالم هشدار
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه آتشباری - محدوده 
معدن

تجهيزات: وسيله نقليه - تابلو هاي 
اعالم خطر - بلندگو

مواد مصرفي: سوخت - 
نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

 اطالع رساني دقيق زمان انفجار در تمامي محدوده 
عملياتي و كنترل نهايي و اطمينان از تخليه 

محدوده خطر از افراد و ماشين آالت

3

اطالع رساني زمان انفجار در تمامي محدوده درست
عملياتي و اطمينان از تخليه محدوده خطر از افراد 

و ماشين آالت

2

1عدم اطالع رساني كاملناقص

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

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه آتشباری- محدوده 
معدن

تجهيزات: وسيله نقليه - تابلو هاي 
اعالم خطر - بلندگو

مواد مصرفي: سوخت - 
نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه

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

1عدم توجه به موارد فوقناقص
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ارزشیابی شایستگی اعالم خطر وکنترل محیط

شرح کار:
1- كنترل سيم كشي و اطمينان از صحيح بسته شدن اتصاالت شبكه - ترميم احتمالي قطع شدگي ها

2- اعالم هشدار به پرسنل معدن به هنگام گشت زني با استفاده از عالئم هشدار دهنده )بلندگو - تابلو - آژير( - اعالم 
ساعت انفجار - كنترل و هدايت پرسنل و ماشين آالت و وسايل نقليه به خارج از شبكه انفجار و در منطقه امن - اعالم 

لحظه انفجار
استاندارد عملكرد: 

اعالم خطر و كنترل محيط با وسيله نقليه داراي عالئم هشدار دهنده و مديريت بر ايمن بودن محيط طبق دستورالعمل هاي 
انفجار                     

 
شاخص ها:

1- بازرسي شبكه پيش از انفجار
2- نظارت و اطمينان از تخليه محيط                                                                 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه انفجار و معدن 
تجهیزات: وسيله نقليه داراي عالئم هشدار دهنده - به سيم - بلندگو - تابلوي اعالم خطر 

مواد مصرفي: نوشت افزار
زمان:90 دقيقه 

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1بازرسی1

2اعالم هشدار2

1اعالم زمان انفجار3

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

دقت ، سرعت، موارد ايمني،  مسئوليت پذيري، مديريت زمان
2

*میانگین نمرات

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

استاندارد عملکرد

پیش نیاز و یادآوری

شایستگی آتشباری
یادگیری 2واحد 

عمليات آتشباری داشتن مهارت الزم در نحوه اتصال سيم هاي شبكه آتشباری به فتيله اطمينان، و يا كابل آتش 
و آماده نمودن دستگاه آتش زن مي باشد همچنين داشتن آگاهي كامل از مقررات خروج آتشبار از محل انفجار 
و همچنين ضوابط و مقررات اجراي عمليات انفجار ضروري است كه در ادامه درس به آن پرداخته خواهد شد. 

انجام عمليات آتشباری با استفاده از دستگاه آتش زنه - سيم - فتيله - وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار و با 
دقت 100% و مراحل انجام اين كار شامل : اتصال نهائي سيم هاي آتشباری - ترك محل انفجار - اجراي عمليات 

انفجار مي باشدكه در كتاب به آن پرداخته خواهد شد.
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اتصال سیم نهایي شبکه به فتیله اطمینان و آماده نمودن آتش زنه
پس از اتمام كنترل مدار آتشباری و اطمينان از صحيح بسته شدن سيم هاي مدار، آخرين مرحله آتشباری وصل 
مدار انفجار به منبع برق و يا آتش زنه است كه در اثر آن عامل تحريك به چاشني ها مي رسد و باعث انفجار 

چال ها مي شود.

تصویر شماتیك عوامل آتشباری
 

کابل و فتیله ها: ابزارهايي هستند كه به عنوان عوامل انتقال انرژي الزم، جهت انفجار از منبع )آتش زنه، شعله 
و ...( به چاشني به كار مي روند.
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 اتصال سین ًْایی ضبكِ بِ فتیلِ اطویٌاى ٍ آهادُ ًوَدى آتص سًِ
دؽ اظ اسٳبٰ ٦ٷشط٬ ٲساض آسك٧بضي ٸ اَٳيٷبٴ اظ نحيح ثؿشٻ قسٴ ؾيٱ ټبي ٲساض، آذطيٵ ٲطحٯٻ آسك٧بضي ٸن٭ ٲساض اٶٟؼبض 

 ضؾس ٸ ثبٖض اٶٟؼبض چب٬ ټب ٲي قٹز.اؾز ٦ٻ زض اطط آٴ ٖبٲ٭ سحطي٥ ثٻ چبقٷي ټب ٲي آسف ظٶٻثٻ ٲٷجٕ ثط٠ ٸ يب 

 

  
 سهٹيط قٳبسي٥ ٖٹاٲ٭ اسك٧بضي 

ثٻ  )آسف ظٶٻ، قٗٯٻ ٸ ...( ػٽز اٶٟؼبض اظ ٲٷجٕ ،ي الظٰغاٶش٣ب٬ اٶط ٖٹاٲ٭اثعاضټبيي ټؿشٷس ٦ٻ ثٻ ٖٷٹاٴ وبثل ٍ فتيلِ ّب: 
 .چبقٷي ثٻ ٦بض ٲي ضٸٶس

 ػٽز اػطاي ٞطٲبٴ آسف

 آسف ظٶٻ

 ٦بث٭ ٸ ٞيشيٯٻ ټب 

 ٶٹٔ چبقٷي

 آسك٧بضي

چبقٷي ټبي  
 اٮ٧شطي٧ي

 ٦بث٭ آسف ظٴ

 آسف ظٶٻ ثط٢ي

چبقٷي ټبي  
 ٲٗٳٹٮي

 ٞشيٯٻ اَٳيٷبٴ

 قٗٯٻ

چبقٷي اٮ٧شطي٧ي 
 ٸ ٲٗٳٹٮي

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

 قٗٯٻ

 ٶبٶ٭

 ٞشيٯٻ اٶٟؼبضي

آسف ظٶٻ ثط٢ي ٸ  
 يب قٗٯٻ

ٲٹاز  چبقٷي ٸ
  ٲٷٟؼطٺ

ٖبٲ٭ اٶش٣ب٬ زټٷسٺ 
 ظٴ ٸاٶطغي )٦بث٭ آسف
 ٲٷجٕ سٹٮيس اٶطغي يب ٞيشيٯٻ(

 )آسف ظٶٻ(

 آتشباری
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1- کابل آتش زن: سيم دو اليه اي است كه دور قرقره پيچيده شده است و جهت انفجار چاشني هاي الكتريكي 
به كار مي رود. هر بار هنگام انفجار از پناهگاه تا سيم رابط )محل چاشني ها( روي زمين پهن مي شود. سيم آتش 
بايد كلفت و مقاوم باشد اما در اثر برخورد با سنگ هاي نوك تيز احتمال زخمي شدن و اتصالي كردن آن وجود 

دارد. براي پي بردن به عيب هاي آن بايد هر ماه يك بار سيم آتش به شرح ذيل آزمايش گردد.
• در يك طرف سيم آتش دو سر سيم را به اهم متر وصل مي كنيم. اگر عبور جريان نشان داده نشد   

است. كوتاه  مدار  ايجاد  سيم  رشته  دو  اتصال  بر  دليل  جريان  عبور  اما  است  سالم  سيم 
• دو سر هر رشته سيم آتش را به اهم متر وصل مي كنيم. اهم متر مقاومت سيم آتش را نشان خواهد   
داد. اگر مقاومت بيش از آن باشد دليل بر پارگي سيم اما نه قطع كامل آن است و اگر مقاومت بي نهايت نشان داده 

بر پارگي سيم است. شود دليل 

 کابل آتش زن

2- فتیله اطمینان: همان طور كه قباًل بيان شد فتيله اطمينان به تنهايي، فقط مي تواند جهت انفجار چاشني هاي 
معمولي استفاده شود.

3- فتیله انفجاري: اين فتيله مي تواند جهت انفجار تمامي چاشني ها )معمولي، الكتريكي و نانل( استفاده شود. 
اما با توجه به سرعت انتقال باالي اين نوع فتيله ها معموالً چند متر انتهايي مانده به دستگاه آتش زنه را به  جاي 

فتيله انفجاري از فتيله اطمينان استفاده مي كنند.
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آتش زنه:
دستگاه آتش زنه برقي1: در حقيقت يك دستگاه مولد برق است كه با گرداندن دسته اي برق در خازن ذخيره 
مي شود و با فشردن دكمه اي برق ذخيره شده در مدار تخليه مي شود. ماشين آتش زنه برقي ظرفيت منفجر  كردن 

تعداد معيني چاشني را دارند كه بر روي آن نوشته شده است.

دستگاه هاي آتش زنه برقي
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 :سًِآتؼ 

زض ح٣ي٣ز ي٥ زؾش٫بٺ ٲٹٮس ثط٠ اؾز ٦ٻ ثب ٪طزاٶسٴ زؾشٻ اي ثط٠ زض ذبظٴ شذيطٺ ٲي قٹز ٸ ثب : 1ثزلي سًِدعتگبُ آتؼ 
جط٢ي ْطٞيز ٲٷٟؼط ٦طزٴ سٗساز ٲٗيٷي چبقٷي آسف ظٶٽقسٺ زض ٲساض سرٯيٻ ٲي قٹز. ٲبقيٵ ٞكطزٴ ز٦ٳٻ اي ثط٠ شذيطٺ 

 ضا زاضٶس ٦ٻ ثط ضٸي آٴ ٶٹقشٻ قسٺ اؾز.

 
 جط٢يآسف ظٶٽزؾش٫بٺ ټبي 

 
 ٲطاح٭ اٶؼبٰ اسهب٬ ٶٽبيي ثٻ زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

 

                                                           
1 Blasting Machine 

ثؿشٵ ؾيٱ ټبي ٲساض 
آسك٧بضي ثٻ ٖٹاٲ٭   

 (٦بث٭ يب ٞشيٯٻ)اٶش٣ب٬ 

اسهب٬ ٖٹاٲ٭ اٶش٣ب٬ ثٻ 
 زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

آٲبزٺ ثٻ ٦بض ٦طزٴ  
 زؾش٫بٺ آسف ٦ٵ

1. Blasting Machine

مراحل انجام اتصال نهایي به دستگاه آتش کن
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کارعملي: اتصال سیم نهایي
کارعملي1: براي هر يك از چاشني هاي زير سيم يا فتيله هاي نهايي را انتخاب كنيد و در كارگاه هنرستان 

بستن آنها را تمرين نماييد.

نوع چاشني
انتخاب عوامل انتقال انرژي 

ممكن
نوع کابل یا فتیله 
انتقال دهنده انرژي

كابل آتشچاشني معمولي

فتيله اطمينانچاشني الكتريكي معمولي

فتيله انفجاريچاشني نانل

فتيله اطمينان+ فتيله انفجاريچاشني الكتريكي تأخيري

شرح فعالیت:
1- انتخاب انواع روش هاي اتصال مدار آتشباری به دستگاه آتش كن

2- كنترل كابل آتش زن
3-  انجام عملي اتصال هر يك از اين انواع )طبق مراحل پنج گانه اتصال سيم ها( و يا بستن فتيله ها

فعالیت2: بازديد از يك واحد معدني و مشاهده نحوه اتصال سيم ها و كار با دستگاه آتش كن
مواد و ابزار: كيت آتشباری، سيم، سيم چين، چسب برق، اهم متر، فتيله اطمينان و انفجاري

نكات ایمني: استفاده از تجهيزات حفاظت فردي مانند لباس كار، دستكش، كفش ايمني و ...، رعايت كليه 
دستورالعمل هاي ايمني كار با مواد منفجره

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

ارزشیابي مرحله اي: اتصال نهایي آتشباري
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار
تجهيزات: آتش زن- دستورالعمل 

انفجار و ايمني
مواد مصرفي: سيم - فتيله- 

كبريت - باطري
زمان: 40 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

كنترل كليه اتصاالت و اطمينان از آماده بودن براي 
آتشباری و ترميم قطعي احتمالي اتصاالت، 

آماده نمودن آتش كن

3

كنترل كليه اتصاالت و اطمينان از آماده بودن براي درست
آتشباری و ترميم قطعي احتمالي اتصاالت

2

1وجود قطعي در شبكه اتصاالت و عدم ترميم آنناقص

فعالیت 
کارگاهی
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خروج آتشبار از محل انفجار
و  مقررات  قوانين،   كليه  رعايت  بايستي ضمن  لذا  ترك مي كند  را  انفجار  كه محل  است  نفري  آخرين  آتشبار 
دستورالعمل هاي مرتبط با آتشباری،  دقيقاً سر وقت مقرر و لحظاتي قبل از انفجار خود را به محل امن برساند. 
پس از انفجارسنگ ها به قطعات ريز و درشت تبديل مي گردد و بسيار اتفاق مي افتد كه قطعه و يا قطعاتي از سنگ 
به طور غير قابل پيش بيني حتي به محل امن و يا فراتر از آن هم برسد،  لذا هوشياري تيم آتشباری و بخصوص 
آتشبار و پيش بيني اينگونه احتماالت و خطرات جاني و مالي ناشي از آن فوق العاده مهم است و عمدتاً با تجربه و 
ممارست به دست مي آيد و توصيه مي شود كه افراد مذكور حتي در محل امن هم بايد حتي االمكان در پناهگاه و 
بر خالف مسير پرتاب سنگ ها موضع گيري كنند و هوشيارانه پرتاب سنگ  ها و خطرها را مناظره و تا حد ممكن 

خود را از خطر دور كند. 
در صورتي كه آتشبار جهت رسيدن به محل امن مي بايست از ماشين استفاده كند مي بايست ماشين سالم، روشن 

و آماده باشد تا بتوانند در زمان مقرر بالفاصله محل را ترك كند.

بخشي از مهم ترين مقررات و دستور العمل هاي الزم عبارتند از:
1- هر آتشبار مي تواند يك نفر كمك داشته باشد وليكن مسئوليت انجام عمليات از هر حيث بر عهده آتشبار 

است.
2- وسايلي كه ممكن است در اثر آتشباری آسيبي به آنها برسد، بايد به نحو مناسبي محافظت شوند.

3- طول فتيله اطمينان بايد به اندازه اي باشد كه آتشبار بتواند پس از آتش كردن، خودرا به محل امني برساند و 
در هر صورت طول اين فتيله نبايد از يك متر كمتر و مقداري از فتيله كه از چال بيرون مي ماند از 20 سانتي متر 

كمتر باشد.
4- آتشبار بايد طرف ديگر فتيله اطمينان را كه به چاشني متصل مي شود، به صورت عمودي و طرفي را كه براي 

آتش كردن در نظر گرفته مي شود، به صورت مورب قطع كند. 
5- اتصال كابل هدايت برق به سيم چاشني ها و همچنين به دستگاه آتش زنه بايد منحصراً توسط آتشبار و پس 

از اتمام خرج گذاري و آزمايش مدار و دور شدن كمك آتشباران از جبهه كار، انجام گيرد.
6- زمان و محل عمليات آتشباری بايد با اطالع مسئول معدن و مسئول ايمني باشد.

7- در صورتي كه آتشبار براي حفاظت از پناهگاه خاصي استفاده مي كند، فاصله پناهگاه تا محل آتشباری بايد 
حداقل 80 متر باشد. در معادن زيرزميني در صورت نبودن پناهگاه، فاصله آتشبار از محل آتشباری در تونل هاي 

مستقيم بايد حداقل  200 متر باشد.

فیلم: آتشباری
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فعالیت 
کارگاهی

کارعملي: خروج از محل انفجار

کارعملي1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه خروج از محل انفجار
 

شرح فعالیت: تهيه گزارش از مراحل خروج پرسنل، ماشين آالت و آتشبار از محل انفجار همراه تصاوير و فيلم
1- نحوه اعالم خطر

2- خروج ماشين آالت
3- نحوه خروج پرسنل

4- نحوه خروج آتشبار و رسيدن به محل امن
5- بيان نكات و مقررات ايمني

مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار
نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 

دستورات مسئول كارگاه
اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار

ارزشیابي مرحله اي: ترك محل انفجار
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار و حريم امن 
اطراف شبكه

تجهيزات: وسيله نقليه - 
دستورالعمل انفجار و ايمني

موادمصرفي : سوخت
زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

بيان قوانين و مقررات ايمني، تشريح نحوه اتصاالت 
چاشني با سيم يا فتيله نهايي كافي به آتش كن، 
اجراي فرمان آتش و ترك آني محل و رسيدن به 

محل امن

3

تشريح نحوه اتصاالت چاشني با سيم يا فتيله نهايي درست
كافي به آتش كن، اجراي فرمان آتش و ترك آني محل و 

رسيدن به محل امن

2

عدم اتصال صحيح چاشني به آتش زنه و يا نرفتن به ناقص
محل امن

1
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ضوابط و مقررات ایمني در زمان انفجار
بسته به شرايط شبكه انفجار شامل نوع چاشني، تعداد چال ها و ميزان مواد منفجره مورد استفاده و همچنين 

محل شبكه، اجراي عمليات آتشباری مي تواند:
1- با استفاده از فتيله اطمينان انجام شود، كه در اين صورت پس از آتش كردن فتيله، آتشبار بالفاصله خود را 

با استفاده از وسيله نقليه و يا پياده به محل امن برساند و انفجار صورت گيرد.
2- اما در مواردي كه از سيم انفجار استفاده مي شود مي بايست آتشبار به محل امن رفته و ضمن پناه  گرفتن 

عمليات انفجار را اجرا كند. 

فكر مي كنيد تفاوت های روش اجراي آتشباری توسط فتيله اطمينان و يا سيم انفجار به چه علت است؟ 

مراحل اجراي عملیات آتشباری عبارتند از:
الف- آتشبار و كمك او به ايستگاه و يا محل ايمني آتش كردن چال ها بروند.

ب- بوق و يا زنگ آتش كردن را به صدا در آورد.
د- كابل اصلي آتشباری را به دستگاه آتش زنه متصل ساخت.

ه- كنترل كرد كه همه در پناهگاه ها قرار گرفته باشند.
و- سه بار با صداي بلند يا بلندگو اعالم شود »آتش« و سپس چال ها را آتش كرد.

ز- كليد دستگاه آتش زنه را از آن خارج كرده، آتشباری را انجام دهد و سپس كابل آتشباری را از دستگاه مزبور 
جدا سازد.

ح- پس از انجام آتشباری و گذشت زمان الزم، محل آتشباری شده بازديد گردد.
ط- در صورت ايمن بودن، بوق و يا زنگ آتش كردن را خاموش كرده و كاركنان مربوطه را براي برگشتن به كارگاه 

باز خواند و دستورات الزم را به آنها بدهد.
ي- كليه كابل و سيم هاي اضافي را جمع آوري كرد.

س- نتيجه آتشباری و حساب مصرفي ها را در دفتر مخصوص آتشباری ثبت كرد.

مقررات قانوني ویژه آتشباری در معادن زغال سنگ
مقررات قانوني مربوط به آتشباری در معادن زغال سنگ به شرح زير است:

1- استفاده از فتيله معمولي و فتيله انفجاري در معادني كه در آنها گاز زغال يا گرد زغال وجود دارد ممنوع است 
و آتشباری بايد فقط با چاشني الكتريكي ايمن صورت گيرد . همچنين در اين معادن، استفاده از چاشني تأخيري 

معمولي در كارگاه هاي استخراج ممنوع است. 
2- در معادن داراي گاز زغال يا گرد زغال، منحصراً بايد از دستگاه هاي آتش كن مخصوص اين معادن استفاده 

شود. 

بارش فکری
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3- در موارد زير آتش كردن چال ممنوع است:
الف- وقتي كه غلظت گاز زغال در محل انفجار از يك درصد بيشتر باشد.

ب- موقعي كه خطر سرايت انفجار به محل هاي متروكه و حفريات و شكستگي هايي كه در آنها گاز زغال جمع 
شده است، موجود باشد. 

4- كابل هدايت برق براي آتشباری بايد داراي روپوش عايق باشد. 
5- در معادن داراي گاز زغال براي آتشباری در جبهه كارهاي زغال دار منحصراً بايد از مواد منفجره مجاز )ضد 

گاز زغال( استفاده شود.
6- ميزان مصرف مواد منفجره براي هر چال نبايد از مقداري كه كارخانه سازنده تعيين كرده است، تجاوز كند. 
7- در معادن داراي گرد زغال، قبل از آتش كردن چال ها بايد محوطه اطراف جبهه كار به اندازه كافي آب پاشي 

شود.
8- قبل از خرج گذاري، آتشبار بايد هواي اطراف جبهه كار را تا شعاع 30 متري آزمايش كند و در صورتي كه 
عيار گاز از يك درصد بيشتر باشد، از خرج گذاري خودداري كرده و مراتب را به مسئول ايمني معدن اطالع دهد. 

9- چال ها بايد پس از خرج گذاري با مواد غير سوختي و غير سيليسي مسدود شوند. 
10- مواد منفجره مورد استفاده فقط بايد به صورت لول باشد. 
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کارعملي: اتصال آتش زنه  به فتیله اطمینان و اجراي فرمان آتش
کارعملي1: بازديد از يك معدن و مشاهده نحوه اتصال سيم نهايي به آتش زنه و اجراي فرمان آتش

شرح فعالیت: تهيه گزارش از مراحل انجام كار همراه تصاوير و فيلم شامل:
1- نحوه اجراي مقررات ايمني اجراي فرمان آتش 

2- نحوه اتصال سيم ها به آتش زنه
3- نحوه اجراي عمليات آتشباری با فتيله اطمينان

4- مشاهده نحوه كنترل محل آتشباری شده پس از اتمام عمليات
مواد و ابزار: دوربين و نوشت افزار

نكات ایمني: به كار  گيري تجهيزات حفاظت فردي، رعايت نكات ايمني كارگاه معدني، خوب گوش كردن به 
دستورات مسئول كارگاه

اخالق حرفه ای: احترام به مسئولين معدن، حضور به هنگام، دقت و سرعت عمل در كار

ارزشیابي مرحله اي: اجراي عملیات انفجار
شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

مكان: شبكه انفجار- محدوده 
معدن

تجهيزات: آتش زن- فتيله انفجار- 
دستورالعمل انفجار و ايمني - نقشه

مصرفي: سيم - فتيله - 
مواد منفجره- چاشني

زمان: 30 دقيقه

باالتر از حد 
انتظار

بيان مراحل اجراي عمليات آتشباری، تعيين محل 
امن و رعايت مقررات ايمني و نحوه كنترل محل 

پس از انفجار

3

بيان مراحل اجراي عمليات آتشباری، تعيين محل امن و درست
رعايت مقررات ايمني

2

1بيان مراحل اجراي عمليات آتشبارینادرست

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

ممكن
نمرهروش نمره دهی

مكان: شبكه انفجار- محدوده 
معدن

تجهيزات: آتش زن- فتيله انفجار- 
دستورالعمل انفجار و ايمني  نقشه

مصرفي: سيم- فتيله- مواد 
منفجره- چاشني
زمان: 30 دقيقه

--3
تجهيزات قابل قبول به كارگيري  عمل-  سرعت  و  و صحت  دقت 

كامل ايمني- مسئوليت پذيري- نقش در تيم - مذاكره 
- مهارت گوش دادن - خود مديريتي - مديريت منابع 

انساني

2

1عدم توجه به  موارد فوقناقص

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی آتشباری

شرح کار:
كنترل آتش زنه، فتيله اطمينان، فتيله انفجاري، آتش زدن فتيله اطمينان، طبق دستورالعمل انفجار، فرار آتشبار از محيط 

در خالف جهت انفجار طبق دستورالعمل ايمني، گزارش انفجار طبق فرمت معدن
استاندارد عملكرد: 

انجام عمليات آتشباری با دستگاه آتش زنه - سيم - فتيله - وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار با دقت %100 
شاخص ها:

اجراي عمليات انفجار                                                                  
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

فضاي کار: شبكه انفجار وحريم امن اطراف شبكه 
تجهیزات: وسيله نقليه - دستورالعمل انفجار و ايمني - آتش زدن

مواد مصرفي: سيم - فتيله - نوشت افزار - كبريت - باطري - سوخت
زمان:90 دقيقه

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1اتصال نهايي سيم هاي آتشباری1

1ترك محل انفجار2

2اجراي عمليات انفجار3

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

دقت و صحت  و سرعت عمل- به كارگيري تجهيزات كامل ايمني- 
مسئوليت پذيري- نقش در تيم - مذاكره- مهارت گوش دادن - 

خود مديريتي - مديريت منابع انساني

2

*میانگین نمرات

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