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บทที่ 2
ระบบการจุดระเบิด (FIRING SYSTEMS)
ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน (NONELECTRIC FIRING SYSTEMS )
1. กล่าวโดยทั่วไป
ในการทาให้วัตถุระเบิดระเบิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว ใช้เชื้อปะทุชนวน และเชื้อปะทุไฟฟ้า ซึ่ง
วิธีการใช้ทั้งสองอย่างนี้จะได้กล่าวต่อไป
ชนวนฝักแคระเบิดสามารถใช้เชื้อปะทุทั้งสองชนิดนี้ทาให้มี
ประสิทธิภาพ ในการระเบิดมากกว่า
2. วงจรการจุดระเบิดและการประกอบ
ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน ระบบนี้เป็นระบบหนึ่งใช้ในการเตรียมดินระเบิดสาหรับ
ทาการจุดระเบิดประกอบด้วย เชื้อปะทุชนวนจะเป็นตัวทาให้ดินระเบิดนี้ระเบิด ชนวนฝักแคเวลาจะมี
ประกายไฟสาหรับจุดเชื้อปะทุชนวน วิธีการประกอบระบบการจุดระเบิด ระบบนี้มีดังต่อไปนี้.2.1 ตัดชนวนฝักแคเวลาที่ปลายด้านหนึ่งทิ้งไป 6 นิ้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ชนวนฝักแคเวลา มี
ความชื้นเหลืออยู่ เพราะดินดาสามารถดูดความชื้นจากอากาศได้ รูปที่ 2.1 หน้า 2 - 2 แล้วตัดออกอีก 3
ฟุต เพื่อทดสอบอัตราการไหม้ของชนวนฝักแคเวลา ผ่าปลายด้านหนึ่งของชนวนฝักแคเวลา ใส่หัวไม้ขีดที่
ปลายผ่านั้น แล้วจุดหัวไม้ขีดนั้นด้วยไม้ขีดก้านอื่น เมื่อชนวนฝักแคเวลานั้นลุกไหม้จนหมด แล้วคานวณ
อัตราการลุกไหม้เป็น วินาทีต่อฟุต
2.2 ตัดชนวนฝักแคเวลาให้มีความยาวเพียงพอที่ บุคคลผู้จุดระเบิดสามารถเดินตามปกติ เข้า
ไปยังที่กาบังอย่างปลอดภัยก่อนดินระเบิดจะระเบิด เมื่อตัดแล้วจะต้องดูที่ปลายทั้งสองให้เรียบร้อย
2.3 นาเชื้อปะทุชนวนออกจากกล่องใส่เชื้อปะทุชนวน จะต้องตรวจโดยมองเข้าไปในปลายเปิด
ถ้ามีวัสดุอื่น หรือฝุ่นผงอยู่จับด้านปลายเปิดคว่าลงแล้วเขย่าอย่างเบา ๆ หรือเคาะกับมืออีกมือหนึ่ง ( ถ้าวัสดุ
นั้นไม่ออกมาอย่าใช้เชื้อปะทุอันนั้น ) ห้ามเคาะเชื้อปะทุชนวนกับวัสดุที่แข็งหรือใช้วัสดุแข็ง ๆ เคาะเชื้อปะทุ
ชนวน ห้ามใช้ปากเป่าเชื้อปะทุชนวน ไม่ใช้วัสดุอื่นใส่เข้าไปในเชื้อปะทุ เพื่อแคะสิ่งสกปรก หรือวัตถุที่อยู่ใน
เชื้อปะทุออก
2.4 จับชนวนฝักแคเวลาโดยเอาปลายด้านเรียบตั้งขึ้น แล้วสวมเชื้อปะทุชนวนลงไปบนชนวน ฝัก
แคเวลาจนกระทั่งแผ่นจุดระเบิด (FLASH CHARGE) ในเชื้อปะทุชนวนชนกับปลายของชนวน ฝักแคเวลา
ถ้าไม่ชนกันแล้วอาจจะจุดระเบิดไม่ติด ห้ามใส่ชนวนฝักแคเวลาลงไปในเชื้อปะทุ โดยการหมุนอย่างแรง
หรือโดยวิธีอื่น ถ้าปลายชนวนฝักแคเวลาไม่เรียบหรือใหญ่เกินไปที่เชื้อปะทุชนวน จะสวมเข้าไปอย่างอิสระ
ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้คลึงปลายชนวนฝักแคเวลาจนกระทั่งมีขนาดที่จะใส่ลงได้
2.5 หลังจากใส่เชื้อปะทุชนวนเรียบร้อยแล้ว จับชนวนฝักแคเวลาด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลาง
ของมือซ้าย ใช้นิ้วชี้กดเหนือปลายของเชื้อปะทุเพื่อให้แนบสนิทติดกับปลายของชนวน ฝักแคเวลา ระวังอย่า
ให้นิ้วไปปิดทางช่องทาให้เกิดการอัดลม รูปที่ 2.1
2.6 เลื่อนนิ้วสองนิ้วลงข้างล่างให้พ้นปลายเชื้อปะทุชนวน นาคีมบีบเชื้อปะทุชนวนออกมา โดย
ใช้ปากนอกวางที่เชื้อปะทุชนวน รูปที่ 2.1
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2.7 บีบเชื้อปะทุชนวนให้ห่างจากปลายเปิดประมาณ 1/8 นิ้ว ถึง 1/4 นิ้ว จะต้องไม่บีบ เชื้อ
ปะทุชนวนให้ใกล้ดินระเบิดของเชื้อปะทุชนวนอาจจะทาให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ในระหว่างบีบเชื้อ
ปะทุชนวนต้องยื่นออกไปให้ห่างจากตัว ( รูปที่ 2.2 หน้า 2 – 3 )
ข้อระมัดระวัง ถ้าวางเชื้อปะทุชนวนไว้หลาย ๆ วันก่อนจุดระเบิด ป้องกันรอยต่อระหว่าง
เชื้อปะทุชนวนกับชนวนฝักแคเวลาด้วยวัสดุเคลือบ

รูปที่ 2.1 การตัดชนวนฝักแคเวลา และการใช้คีบบีบเชื้อปะทุชนวน

2-3

รูปที่ 2.2 ตาแหน่งที่ปลอดภัยสาหรับการบีบเชื้อปะทุชนวน

รูปที่ 2.3 การจุดชนวนฝักแคเวลาด้วยไม้ขีดไฟ

2.8 ใส่ปลายชนวนฝักแคเวลาเข้าไปในรูของจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ (ชนวนฝักแคเวลาใส่เข้าไป ใน
จุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุอย่างง่าย) ดึงเชื้อปะทุชนวนให้ติดกับจุกเกลียวนาเชื้อปะทุชนวนใส่เข้าไปในรูเสียบเชื้อ
ปะทุของดินระเบิด แล้วหมุนให้ติดแน่นกับดินระเบิด ถ้าไม่มีจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ ยึดเชื้อปะทุชนวนให้ติด
กับดินระเบิดด้วยเชือกหรือเทปพันสาย
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2.9 ประกอบเครื่องจุดชนวน M 2 หรือ M 60 ที่ปลายชนวนฝักแคเวลา เพื่อทาการจุดชนวน
ฝักแคเวลา
2.10 ถ้าไม่มีเครื่องจุดชนวน ให้ใช้ไม้ขีดไฟจุดชนวนฝักแคเวลาโดยผ่าปลายชนวน ฝักแคเวลา
(รูปที่ 2.3 หน้า 2 – 3 ) ให้หัวไม้ขีดวางติดกับดินดาแล้วใช้ข้างกล่องไม้ขีด ขีดให้ติด ก็จะทาให้ชนวนฝักแค
เวลาติดขึ้นได้
3. เมื่อระบบจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนด้าน
3.1 การป้องกันในการปฏิบัติการรบ ถ้าเกิดการระเบิดด้านย่อมจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง การ
ด้านจะไม่เกิดขึ้นถ้าปฏิบัติตามรายละเอียดต่อไปนี้ อย่างเคร่งครัด
3.1.1 เตรียมอุปกรณ์ในการจุดระเบิดอย่างถูกต้อง
3.1.2 บรรจุดินระเบิด หรือวางเข้าเป้าหมายอย่างระมัดระวัง
3.1.3 วางเครื่องจุดเข้าที่ให้ถูกต้อง
3.1.4 ประกอบและทาการอัดลมดินระเบิดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงความเสียหาย ในการ
เตรียมดินระเบิด
3.1.5 จุดระเบิดตามหลักการทาลายทางเทคนิค
3.1.6 ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้วิธีการจุดระเบิดด้วยการจุดระเบิดคู่ ถ้าการจุดระเบิดคู่ ได้เตรียม
ทาไว้อย่างดีแล้ว โอกาสที่จะระเบิดด้านจะมีน้อยมาก
ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า (ELECTRIC FIRING SYSTEMS)
1. วงจรการจุดระเบิดและวิธีการประกอบ
ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวจุดระเบิด
กระแสไฟฟ้าซึ่งถูกส่งมาจากตัวต้นกาเนิดไฟฟ้า
จะเป็นตัวจุดให้เชื้อปะทุไฟฟ้าระเบิดขึ้น
ตามปกติ
กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปตามสายไฟฟ้า และสายไฟฟ้าของเชื้อปะทุไฟฟ้า แล้วจึง
จุดระเบิดเชื้อปะทุไฟฟ้า อุปกรณ์ในการจุดระเบิดระบบนี้มีเชื้อปะทุไฟฟ้า สายไฟฟ้า และเครื่องจุดระเบิด
อุปกรณ์และวิธีการประกอบวงจรของระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้ามีดังนี้ .1.1 สถานที่จุดระเบิดหรือเป้าหมายในการวางดินระเบิด เมื่อเรารู้ที่หมายในการวางดินระเบิด
แล้ว เราก็ต้องตระเตรียมอุปกรณ์ในการจุดระเบิด
1.2 การวางสายไฟจุดระเบิด (Lay out Firing wire)
1.2.1 หลังจากกาหนดตาบลจุดระเบิดและระยะปลอดภัยแล้ว ทาการวางสายไฟจุด
ระเบิด จากดินระเบิดไปยังตาบลจุดระเบิด (Firing position)
1.2.2 ทดสอบสายไฟจุดระเบิด โดยใช้เครื่องตรวจวงจรกัลวานอมิเตอร์
( ตามข้อ 4.1
หน้า 2 -10 ) (การตรวจสอบสายไฟจุดระเบิด)
1.2.3 ลัดปลายสายไฟจุดระเบิดทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน เพื่อ ป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าใน
อากาศเข้าไปในสายไฟจุดระเบิด (ไฟฟ้าสถิตย์)
1.3 ทดสอบเชื้อปะทุไฟฟ้า
1.3.1 ทดสอบเชื้อปะทุไฟฟ้าทุกดอกที่ใช้ในการจุดระเบิดด้วยระบบนี้ โดยใช้เครื่องตรวจ
วงจรกัลวานอมิเตอร์ ( ตามข้อ 4.2 หน้า 2 – 10 )
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1.3.2 หลังจากทดสอบเชื้อปะทุไฟฟ้าทุกดอกแล้ว ลัดปลายสายไฟฟ้าของเชื้อปะทุ
ไฟฟ้า เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในสายไฟฟ้าได้
1.4 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบเรียงอันดับ (อนุกรม)
1.4.1 ถ้าจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้ามากกว่าสองดอกขึ้นไป ต่อสายไฟฟ้าเชื้อปะทุเข้า
ด้วยกันเป็นวงจรเรียงอันดับ
1.4.2 ถ้าจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้ามากกว่าสิบดอกขึ้นไป ในวงจรเรียงอันดับ หรือวงจร
นั้นมีความยุ่งยากจะต้องตรวจสอบวงจรนั้นด้วยเครื่องตรวจวงจรกัลวานอมิเตอร์
1.4.3 ต่อสายเชื้อปะทุไฟฟ้าที่เหลือเข้ากับสายไฟจุดระเบิด
1.5 สอดเชื้อปะทุไฟฟ้าเข้าไปในดินระเบิด ยึดเชื้อปะทุไฟฟ้าให้ติดแน่นกับดินระเบิด ( รูปที่ 2.4 )

รูปที่ 2.4 ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
1.6 ทดสอบวงจร
1.6.1 หลังจากนาเชื้อปะทุไฟฟ้าใส่ในดินระเบิดแล้ว
กลับไปยังตาบลจุดระเบิดแล้ว
ทดสอบ วงจรการจุดระเบิดด้วยเครื่องตรวจวงจรกัลวานอมิเตอร์ ( อธิบายในข้อ 4.3 หน้า 2 – 10 )
1.6.2 ลัดปลายสายไฟจุดระเบิดทั้งสองเข้าด้วยกัน
1.7 ตรวจสอบเครื่องจุดระเบิด เครื่องจุดระเบิดได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้วอาจจะไม่มีกระแส
ไฟฟ้า จะต้องทาการตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีกระแสไฟฟ้า
1.8 ต่อสายไฟจุดระเบิดเข้าเครื่องจุดระเบิด
1.8.1 แก้ลัดวงจรสายไฟจุดระเบิดทั้งสองข้างออก แล้วนาไปใส่ในปุ่มทั้งสองของเครื่อง
จุดระเบิด และยึดให้ติดแน่น
1.8.2 เตรียมพร้อมในการจุดระเบิด
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1.9 ข้อระมัดระวัง
1.9.1 ในวงจรเดียวกันที่มีเชื้อปะทุไฟฟ้าตั้งแต่ 2 ดอกขึ้นไป ต้องมั่นใจว่าเชื้อปะทุไฟฟ้า
เป็นชนิดเดียวกันและผลิตมาจากบริษัทเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระเบิดด้าน เชื้อปะทุไฟฟ้า ที่
ต่างบริษัทกันจะมีคุณลักษณะความต้านทานของสายไฟฟ้าแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้เชื้อปะทุไฟฟ้า ดอก
อื่นในวงจรเดียวกันไม่ระเบิด เพราะเชื้อปะทุไฟฟ้าที่ระเบิดก่อนจะไปตัดวงจร ทาให้เชื้อปะทุไฟฟ้า ดอกอื่นไม่
ระเบิด อย่างไรก็ตามเชื้อปะทุไฟฟ้าพิเศษ เอ็ม 6 มีลักษณะพิเศษเหมือนกัน เชื้อปะทุไฟฟ้า ที่ผลิตจาก
บริษัทเดียวกัน ก็สามารถสังเกตได้จากป้ายที่ติดสีของสายไฟฟ้าเชื้อปะทุไฟฟ้า หรือรูปร่าง เชื้อปะทุไฟฟ้า
1.9.2 การจุดระเบิด เพื่อความปลอดภัยจะต้องไม่แบ่งความรับผิดชอบในการเตรียมวงจร
การจุดระเบิด ผู้ที่ทาการจุดระเบิดจะต้องรับผิดชอบเครื่องจุดระเบิดตลอดเวลา ตลอดจนการต่อวงจร และ
การทดสอบวงจร
2. การต่อสายไฟฟ้า
เพื่อป้องกันมิให้สายไฟฟ้าหลุดออกจากกัน
ก่อนต่อสายไฟฟ้าจะต้องปอกปลายสายออก
ประมาณ 3 นิ้ว ( รูปที่ 2.5 หน้า 2 – 7 ) แล้วต่อสายไฟฟ้าเข้าด้วยกันด้วยเงื่อนพิรอดขัดปลาย จะไม่ทา
ให้สายไฟฟ้าขาดหรืออ่อนแอเมื่อดึงสายไฟ
2.1 การต่อ สายสองสายเมื่อได้เตรียมเรียบร้อยแล้วตามที่อธิบายข้างต้นก็ต่อเข้าด้วยกันตาม รูป
ที่ 2.5 หน้า 2 - 7 เงื่อนที่ต่อเข้าด้วยกันนี้เรียกว่า " เงื่อนหางหมู " สายไฟฟ้าทั้งสองสายจะพันเข้าหา
กันเหมือนกับเมื่อพันแล้วรวมปลายสายทั้งสองเส้นเข้าหากันอีก
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รูปที่ 2.5 แบบการต่อสายไฟฟ้าสาหรับจุดระเบิด
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2.2 ข้อระมัดระวังในการต่อสายไฟฟ้า การลัดวงจรจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายที่จุดต่อสายไฟฟ้า ถ้า
ไม่มีการตรวจสอบให้ดี ถ้าจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งสองทาให้เหลื่อมกันแล้วใช้เชือกหรือเทปรัดให้แน่น (รูปที่ 2.5
หน้า 2 – 7 ) จะทาให้สามารถป้องกันการลัดวงจรที่จุดต่อสายไฟฟ้าได้ วิธีการต่อสลับกันก็สามารถ
ป้องกันการลัดวงจรได้ (รูปที่ 2.5 หน้า 2 – 7 ) ต่อสายโดยวิธีเดียวกัน การต่อสายไฟฟ้าวางบนพื้นดิน หรือ
ตามสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ใช้ผ้าเทปหรือวัสดุที่เป็นฉนวนทาการห่อหุ้ม การต่อวิธีนี้จาเป็นอย่างยิ่งโดย เฉพาะใน
การวางดินระเบิดที่เปียกชื้นหรือบนพื้นดินที่มีความชื้น
3. วงจรแบบเรียงอันดับ (อนุกรม) (Series Circuits)
3.1วงจรแบบเรียงอันดับธรรมดาวงจรนี้ใช้ในการจุดระเบิดตั้งแต่สองตาบลขึ้นไป ด้วยการจุด
ระเบิดด้วยเครื่องจุดระเบิด ( รูปที่ 2.6 ) การต่อวงจรแบบนี้ต่อโดยนาเอาสายไฟฟ้าของเชื้อปะทุไฟฟ้า จาก
ตาบลหนึ่งต่อเข้ากับสายไฟฟ้าเชื้อปะทุไฟฟ้าอีกตาบลหนึ่ง จนกระทั่งเหลือสายไฟฟ้าสองเส้น จึงนามา ต่อ
เข้ากับเครื่องจุดระเบิด การต่อวงจรแบบนี้เราต้องใช้สายไฟฟ้ามาต่อเพิ่มอีก เพราะความยาวของ สายไฟฟ้า
ของเชื้อปะทุไฟฟ้ามีความยาวไม่พอ
3.2 วงจรเรียงอันดับ "กบกระโดด" วงจรนี้ ( รูปที่ 2.7 หน้า 2 – 9 ) ใช้เป็นประโยชน์ในการ
จุดระเบิดทาหลุมระเบิดหรือมีระยะทางการวางดินระเบิดยาวออกไป การต่อวงจรแบบนี้ต่อโดยการต่อสาย
ไฟฟ้าของเชื้อปะทุไฟฟ้าจากตาบลหนึ่งข้ามไปยังอีกตาบลหนึ่งไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเหลือสายไฟฟ้าของ
ตาบลสุดท้ายและรองสุดท้ายนาสายสองสายมาต่อเข้าด้วยกัน และนาสายไฟฟ้าของเชื้อปะทุไฟฟ้าตาบล ที่
หนึง่ และตาบลที่สองที่เหลือตาบลละสายนามาต่อเข้ากับสายไฟจุดระเบิดของเครื่องจุด

รูปที่ 2.6 การต่อวงจรอนุกรมแบบธรรมดา
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รูปที่ 2.7 การต่อวงจรแบบอนุกรมกบกระโดด

รูปที่ 2.8 การตรวจสอบวงจรการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
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4. การตรวจสอบสายไฟฟ้า เชื้อปะทุไฟฟ้า และวงจร
4.1 การตรวจสอบสายไฟฟ้ามีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้ .เมื่อตรวจสอบโดยใช้เครื่องตรวจสายกัลวานอมิเตอร์
4.1.1 ก่อนอื่นต้องตรวจสอบกัลวานอมิเตอร์โดยใช้โลหะวางทาบไปบนปุ่มทั้งสองข้างของ
กัลวานอมิเตอร์ ถ้าแบตเตอรี่ดีแล้วเข็มจะกระดิกไปจนถึงเลข 25
4.1.2 แยกปลายสายทั้งสองของสายไฟฟ้า แล้วนาไปแตะที่หมุดทั้งสองของเครื่องตรวจ
กัลวานอมิเตอร์ เข็มจะไม่กระดิก ถ้าเข็มกระดิกแล้วแสดงว่าเกิดการลัดวงจร
4.1.3 ลัดปลายทั้งสองข้าง แล้วนาไปแตะเข้ากับปุ่มเครื่องตรวจกัลวานอมิเตอร์ เข็มจะ
กระดิก (ระหว่าง 6½ โอห์ม หรือ 23 หรือ 24 ถ้าสายไฟฟ้ายาว 500 ฟุต) ถ้าสายไฟฟ้าขาด เข็มจะไม่
กระดิก หรือถ้าเข็มกระดิกเล็กน้อยแสดงว่าตรงจุดต่อสายไฟฟ้ามีสิ่งสกปรกเคลือบอยู่ หรือรอยต่อชารุดขาด
ออกจากกัน
4.2 เชื้อปะทุไฟฟ้ามีวิธีการตรวจดังนี้.4.2.1 ตรวจกัลวานอมิเตอร์ตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว
4.2.2 แก้ลัดวงจรของสายไฟฟ้าของเชื้อปะทุไฟฟ้าออก
4.2.3 นาสายไฟสายหนึ่งไปแตะเข้ากับปุ่มเครื่องตรวจ และเหลืออีกสายไปแตะเข้ากับปุ่ม
ที่เหลือ ถ้าเข็มของเครื่องตรวจกระดิกเพียงเล็กน้อย แสดงว่าเชื้อปะทุไฟฟ้าสามารถใช้ได้ผล ถ้าเข็มไม่กระดิก
แสดงว่าเชื้อปะทุไฟฟ้านั้นใช้ไม่ได้ในระหว่างทาการตรวจ ให้นาเชื้อปะทุไฟฟ้าออกไปให้ห่างตัว (เพื่อความ
ปลอดภัยผู้ตรวจควรหลบอยู่ในที่กาบัง)
4.3 การตรวจวงจรมีวิธีตรวจ ดังนี้ .4.3.1 ต่อวงจรเรียบร้อยแล้ว
4.3.2 ใช้เครื่องกัลวานอมิเตอร์ทาการตรวจ โดยใช้ปลายสายไฟฟ้าทั้งสองข้างแตะเข้าที่ปุ่ม
เครื่องตรวจสายละปุ่ม ถ้าเข็มกระดิกแสดงว่าวงจรนี้ต่อถูกต้อง
5. เมื่อระบบนี้ด้าน
5.1 การป้องกันระบบจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าด้าน จะต้องมอบความรับผิดชอบทุกสิ่งทุก
อย่างที่ใช้ในวงจรการจุดระเบิดระบบนี้ต่อบุคคลคนเดียว จะต้องแน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้เรียบร้อย
5.1.1 เชื้อปะทุไฟฟ้าและสายไฟฟ้า
5.1.2 การต่อของสายไฟระหว่างเชื้อปะทุไฟฟ้าทุกดอก , การต่อสายไฟฟ้า และสายไฟ จุด
ระเบิดกระทาไว้อย่างดี
5.1.3 หลีกเลี่ยงการลัดวงจรอย่าให้เกิดขึ้น
5.1.4 หลีกเลี่ยงการรั่วสู่พื้น
5.1.5 จานวนของเชื้อปะทุไฟฟ้าในวงจร อย่าให้มีมากกว่ากาลังของเครื่องจุดระเบิดที่ใช้อยู่
5.2 เหตุที่ทาให้เกิดการระเบิดด้านสาเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้รวมทั้ง
5.2.1 เครื่องจุดระเบิดมีกาลังไฟฟ้าอ่อน หรือไม่ทางาน
5.2.2 เครื่องจุดระเบิดทางานไม่ถูกต้อง ใช้การไม่ได้
5.2.3 รอยต่อของสายไฟบกพร่อง หรือชารุดเป็นสาเหตุให้เกิดการลัดวงจร หรือวงจรถูกตัด
ขาด หรือก่อให้เกิดความต้านทานสูงเป็นผลให้กระแสไฟฟ้าต่า
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5.2.4 เชื้อปะทุไฟฟ้าชารุด
5.2.5 ในวงจรเดียวกันใช้เชื้อปะทุไฟฟ้าต่างบริษัท
5.2.6 ใช้เชื้อปะทุไฟฟ้าเป็นจานวนมากกว่ากาลังจุดระเบิดของเครื่องจุดระเบิด
ระบบการจุดระบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด (DETONATING CORD FIRING SYSTEMS)
1. วิธีการใช้
ระบบการจุดระเบิดทั้งหมด ระบบการจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิดเป็นระบบที่ใช้งานได้ดี ที่สุด การต่อ
วงจรก็สามารถต่อได้ง่ายสามารถใช้ได้ทั้งใต้น้า และใต้พื้นดิน เพราะว่าเชื้อปะทุที่ใช้ระบบนี้ สามารถวางไว้
เหนือพื้นน้าหรือพื้นดิน
1.1 ระบบชนวนฝักแคระเบิดจุดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าประกอบด้วย เชื้อปะทุไฟฟ้าซึ่งจุดระเบิดด้วย
เครื่องจุดระเบิดหรือกาลังไฟฟ้าอย่างอื่น หรือจุดด้วยเชื้อปะทุชนวน ซึ่งถูกจุดด้วยเครื่องจุดชนวน และ
ส่งผ่านไปตามชนวนฝักแคเวลาเป็นตัวเริ่มจุดชนวนฝักแคระเบิด
1.2 เชื้อปะทุไฟฟ้าหรือเชื้อปะทุชนวน จะต้องวางทาบกับชนวนฝักแคระเบิด ณ จุดที่ห่างเข้ามา
จากปลายเป็นของชนวนฝักแคระเบิดเป็นระยะ 6 นิ้ว แล้วทาการพันด้วยเทปพันสายหลาย ๆ รอบ หรือมัด
ด้วยเชือก , ลวด หรือผ้า
2. การต่อชนวนฝักแคระเบิด
คลิ๊ปต่อชนวนฝักแคระเบิดหรือเงื่อนต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อชนวนฝักแคระเบิดเมื่อต่อ แล้วจะต้อง
ให้เหลือปลายจากเงื่อนหรือข้อต่ออย่างน้อย 6 นิ้ว ทั้งสองเส้น ( รูปที่ 2.9 )

รูปที่ 2.9 การต่อชนวนฝักแคระเบิดในแนวตรง
2.1 การต่อสายแยกชนวนฝักแคระเบิดสายแยกชนวนฝักแคระเบิด ยึดแน่นกับสายหลักด้วย คลิ๊
ปต่อชนวนฝักแคระเบิด หรือด้วยเงื่อนสมอหางคู่ ( รูปที่ 2.10 หน้า 2 – 12 ) เมื่อต่อแล้ว สายแยกต้องทา
มุมกับ สายหลัก 90 องศา
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รูปที่ 2.10 การต่อชนวนฝักแคระเบิดเป็นแนวตั้งฉาก
2.2 การต่อชนวนฝักแคระเบิดให้ยาว ในบางครั้งชนวนฝักแคระเบิดอาจจะสั้นเกินไปเรา
ต้องการต่อให้ยาวก็ใช้เงื่อนพิรอด
3. ชนวนฝักแคระเบิดด้าน
3.1 เชื้อปะทุชนวนไม่สามารถจุดระเบิด ถ้าเชื้อปะทุชนวนที่วางติดกับชนวนฝักแคระเบิดด้าน
ให้รอคอยอย่างน้อย 30 นาที แล้วตัดสายชนวนฝักแคระเบิดสายหลักระหว่างเชื้อปะทุชนวน และดินระเบิด
ออก แล้วนาเชื้อปะทุใหม่ไปวางทาบที่ชนวนฝักแคระเบิด
3.2 เชื้อปะทุไฟฟ้าไม่สามารถจุดระเบิด ถ้าเชื้อปะทุไฟฟ้าไม่สามารถจุดระเบิดชนวนฝักแค
ระเบิด ปลดสายไฟออกจากเครื่องจุดระเบิดตรวจวงจรการจุดระเบิดเพื่อหาวงจรลัด และสายไฟขาดต้อง
ลัดวงจรเอาไว้ก่อนเสมอเมื่อทาการตรวจหาสาเหตุ ถ้าจาเป็นแล้วให้นาเชื้อปะทุไฟฟ้าที่ใช้อยู่ออกก่อน
การจุดระเบิดคู่ ( DUAL FIRING SYSTEMS )
1. กล่าวทั่วไป
มีอันตรายเสมอสาหรับบุคคลที่จะเข้าไปทาการตรวจเมื่อเกิดการระเบิดด้าน
ดังนั้นการจุด
ระเบิด ด้วยการจุดระเบิดคู่จึงสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้ การจุดระเบิดคู่ประกอบด้วยการจุดระเบิดสอง
ระบบ ซึ่งมีระบบจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าสองระบบ , เชื้อปะทุชนวนสองระบบ หรือด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
กับ เชื้อปะทุชนวน
2. ระบบเชื้อปะทุชนวน 2 ระบบ
ประกอบด้วยระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน 2 ระบบ สาหรับจุดระเบิดดินระเบิดแห่ง
เดียว หรือหลาย ๆ แห่ง ถ้าต้องการให้ดินระเบิดสองแห่ง หรือมากกว่าขึ้นไประเบิดขึ้นพร้อมกัน ใช้ชนวนฝัก
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แคระเบิดทาสายหลักสองสายแล้วต่อสายแยกเข้าไปยังดินระเบิดแล้วนาเชื้อปะทุไปวางยังสายหลักนั้นทั้ง
สองสาย ( รูปที่ 2.11) แสดงถึงวิธีการวางระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนคู่

รูปที่ 2.11 ระบบเชื้อปะทุชนวน 2 ระบบ
3. ระบบจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าคู่
ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าคู่ ประกอบด้วยวงจรการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า 2
วงจร แต่ละวงจรจะมีเชื้อปะทุไฟฟ้าอยู่ในดินระเบิด ( รูปที่ 2.12 ) ดังนั้นระบบการจุดระเบิดทั้งสอง ก็จะ
จุดระเบิดดินระเบิดทั้งหมด
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รูปที่ 2.12 ระบบเชื้อปะทุไฟฟ้า 2 ระบบ
4. การจุดระเบิดคู่ผสม
การจุดระเบิดคู่ผสม ใช้ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนและเชื้อปะทุไฟฟ้า ( รูปที่ 2.13 ) ดินระเบิด
แต่ละแห่งถูกจุดด้วยเชื้อปะทุชนวน และเชื้อปะทุไฟฟ้า ระบบจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนจะต้องจุดระเบิดก่อน
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รูปที่ 2.13 ระบบเชื้อปะทุชนวนและเชื้อปะทุไฟฟ้า
ดินระเบิดนา
1. กล่าวโดยทั่วไป
ตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีการที่จะใช้เชื้อปะทุชนวน , เชื้อปะทุไฟฟ้า และชนวนฝักแคระเบิด ทาการ
จุดดินระเบิดหลัก
1.1 ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน ประกอบด้วยเครื่องจุดชนวนฝักแคเวลา, ชนวนฝัก
แคเวลา, เชื้อปะทุชนวน ( รูปที่ 2.14 หน้า 2 – 16 )

รูปที่ 2.14 ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน
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รูปที่ 2.15 ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
1.2 ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องจุดระเบิดหรือเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
อย่างอื่น, สายไฟจุดระเบิด และเชื้อปะทุไฟฟ้า ( รูปที่ 2.15)
1.3 ชนวนฝักแคระเบิด ชนวนฝักแคระเบิดสามารถใช้จุดระเบิดได้หลายแห่ง ให้ระเบิดพร้อมกัน
ดินระเบิดหลาย ๆ แห่ง สามารถใช้จุดด้วยเชื้อปะทุดอกเดียว เมื่อต่อชนวนฝักแคระเบิดเป็นสายหลัก และ
ผูกชนวนฝักแคระเบิดเข้ากับดินระเบิด
2. การจุดดินระเบิดนา
2.1 การจุดดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุชนวน ดินระเบิดอาจจะมี หรือไม่มีรูเสียบเชื้อปะทุ ถ้า
สามารถหาจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุได้ ก็ใช้ยึดเชื้อปะทุชนวนและชนวนฝักแคเวลาให้ติดกับดินระเบิดได้
2.1.1 ถ้าไม่มีจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุชนวน แต่ดินระเบิดมีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุ ให้ปฏิบัติ
ตามข้างล่างนี้.2.1.1.1 พันด้วยเชือกเส้นเล็ก ๆ รอบ ๆ ดินระเบิด แล้วให้เหลือปลายทั้งสองด้าน
อย่างน้อย 6 นิ้ว หลังจากผูกแล้ว
2.1.1.2 ใส่เชื้อปะทุชนวน ซึ่งประกอบชนวนฝักแคเวลาแล้วลงไปในรูเสียบเชื้อปะทุ
2.1.1.3 ผูกปลายเชือกสองข้างรอบชนวนฝักแคเวลา
เพื่อป้องกันมิให้เชื้อปะทุ
หลุดออกจากดินระเบิด
2.1.2 ถ้าดินระเบิดไม่มีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุให้ปฏิบัติดังนี้.2.1.2.1 ใช้คีมบีบเชื้อปะทุ M2 ปลายด้านที่สาหรับใช้เจาะทาเป็นรูที่ปลายของ
ดินระเบิด สาหรับใส่เชื้อปะทุ ( รูปที่ 2.16 หน้า 2 – 18 )
2.1.2.2 ใช้เชือกพันหลาย ๆ รอบแล้วผูกไว้ใกล้ ๆ รูที่ใส่เชื้อปะทุ
2.1.2.3 ใส่เชื้อปะทุที่ประกอบเรียบร้อยแล้วลงในรู
2.1.2.4 ผูกเชือกรอบ ๆ เชื้อปะทุชนวนตรงเหนือรูเสียบเชื้อปะทุให้แน่น
2.2 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า เช่นเดียวกันที่ดินระเบิดอาจมีหรือไม่มีรูสาหรับเสียบเชื้อ
ปะทุ ถ้าดินระเบิดมีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุและจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ ก็สามารถใช้ได้ทันทีโดยปฏิบัติ
ดังนี้.2.2.1 คลี่สายไฟของเชื้อปะทุไฟฟ้าออกและต่อเข้ากับสายไฟจุดระเบิดให้แน่น
2.2.2 เอาสายเชื้อปะทุไฟฟ้าใส่เข้าไปตรงรอยผ่าของจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ
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( รูปที่ 2.17 หน้า 2 – 19 )
2.2.3 นาเชื้อปะทุใส่ลงไปในรูเสียบเชื้อปะทุแล้วหมุนจุกเกลียวเข้าไปให้แน่น
2.3 ถ้าไม่มีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุให้ปฏิบัติ ดังนี้ .2.3.1 ถ้าดินระเบิดไม่มีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุ ให้ใช้คีมบีบเชื้อปะทุทารูสาหรับใส่เชื้อปะทุ
ตาม ( รูปที่ 2.16 หน้า 2 – 18 )
2.3.2 คลี่สายไฟของเชื้อปะทุออกแล้วต่อเข้ากับสายไฟจุดระเบิด
2.3.3 เชื้อปะทุไฟฟ้าใส่เข้าไปในรูเสียบดินระเบิด แล้วนาสายไฟของเชื้อปะทุพันรอบ ดิน
ระเบิดประมาณสองรอบด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด ( รูปที่ 2.18 หน้า 2 – 19 ) ให้เกิดความหย่อนในสายไฟ
ระหว่างเชื้อปะทุไฟฟ้า และเงื่อนที่ผูก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดึงต่อเชื้อปะทุไฟฟ้า
2.4 การจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด ดินระเบิดสามารถจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด
ได้หลายวิธีคือ.2.4.1 วิธีที่ใช้กันมากที่สุด คือ นาเชื้อปะทุชนวนสวมเข้าไปตรงปลายสายชนวนฝักแค
ระเบิด แล้วนาใส่เข้าไปในรูเสียบเชื้อปะทุคล้าย ๆ กับวิธีการจุดระเบิดด้วยระบบเชื้อปะทุชนวน เสร็จแล้วนา
เชื้อปะทุชนวน หรือเชื้อปะทุไฟฟ้าไปวางทาบที่ชนวนฝักแคระเบิด
2.4.2 วิธีง่าย ( รูปที่ 2.19 หน้า 2 – 20 ) ทบปลายชนวนฝักแคระเบิดให้เป็นบ่วงยาว
ประมาณ 4 นิ้ว ลงบนกึ่งกลางของดินระเบิดที่เป็นแท่ง แล้วพันปลายชนวนฝักแคระเบิดพันที่ปลายบ่วง
อย่างน้อย 4 รอบ สอดปลายสายชนวนฝักแคระเบิดขึ้นดึงบ่วงให้แน่นเงื่อนนี้เรียกว่าเงื่อนฝักดาบ เสร็จ
แล้ว นาเชื้อปะทุชนวน หรือเชื้อปะทุไฟฟ้าไปวางทาบกับชนวนฝักแคระเบิด
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3. การจุดระเบิดดินระเบิดคอมโปชิชั่น C4 และ C3
3.1 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนหรือเชื้อประทุไฟฟ้า ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจุดระเบิด ดิน
ระเบิดที่ไม่มีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุ ดินระเบิดคอมโปชิชั่นสามารถตัดแบ่งออกได้ด้วยมีด และสามารถทาให้
เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้
3.2 จุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด การจุดระเบิดดินระเบิดคอมโปชิชั่นด้วยชนวนฝักแคระเบิด
ที่ใช้เงื่อนขมวดตามที่แสดงไว้ใน ( รูปที่ 2.19 หน้า 2 – 20 ) ( เงื่อนฝักดาบปลายเชือก) เสร็จแล้วใส่เงื่อนไป
ในดินระเบิดที่ปั้นเป็นรูปร่างแล้วตามที่แสดงไว้ในภาพ ถ้าเป็นดินระเบิดที่เราปั้นไว้แล้ว ดินระเบิดที่หุ้มรอบ
ๆ เงื่อน จะต้องหนาไม่น้อยกว่า ½ นิว้
4. ไดนาไมท์
ดินระเบิดไดนาไมท์สามารถทาการจุดระเบิดได้ที่ปลายทั้งสองด้าน หรือด้านข้างของดินระเบิด
การจุดระเบิดที่ด้านปลายใช้เมื่อการจุดระเบิดนั้นไม่ต้องทาการอัดลม การจุดระเบิดที่ด้านข้างใช้เมื่อวาง ดิน
ระเบิดอัดลมเข้าไปในรูที่เจาะ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียหายในการอัดลม

รูปที่ 2.16 การทาดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุชนวนโดยไม่ใช้จุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ
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รูปที่ 2.17 การทาดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าโดยใช้จุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ

รูปที่ 2.18 การทาดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้าโดยไม่ใช้จุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ
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รูปที่ 2.19 การทาดินระเบิดนาด้วยชนวนฝักแคระเบิดกับดินระเบิดแท่งเหลี่ยม

รูปที่ 2.20 การทาดินระเบิดนาด้วยชนวนฝักแคระเบิดกับดินระเบิดที่ปั้นได้
4.1 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน
4.1.1 วิธีประกอบด้านปลายของดินระเบิด ( รูปที่ 2.21 หน้า 2 – 22 )
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4.1.1.1 ใช้คีมบีบเชื้อปะทุ เอ็ม 2 ทารูสาหรับเสียบเชื้อปะทุที่ปลายแท่งดินระเบิด
4.1.1.2 นาเชื้อปะทุใส่เข้าไป
4.1.1.3 ผูกเชื้อปะทุและชนวนฝักแคเวลาให้ติดกับแท่งดินระเบิดด้วยเชือก
4.1.2 วิธีป้องกันความชื้นในการจุดระเบิดที่ด้านปลาย วิธีนี้ช่วยป้องกันความชื้นต่อดินระเบิด
ที่จะถูกจุดระเบิด ( รูปที่ 2.21 หน้า 2 – 22 )
4.1.2.1 คลี่กระดาษที่หุ้มตรงปลายของแท่งดินระเบิดไดนาไมท์ออก
4.1.2.2 ใช้คีมบีบเชื้อปะทุทารูสาหรับเสียบเชื้อปะทุในแท่งดินระเบิด
4.1.2.3 นาเชื้อปะทุใส่ลงไปในรูเสียบเชื้อปะทุ
4.1.2.4 ปิดกระดาษห่อรอบๆ ชนวนฝักแคเวลาและมัดให้แน่นด้วยเชือก หรือพันด้วยผ้าเทป
4.1.2.5 ใช้วัสดุป้องกันน้าซึมหุ้มรอบ ๆ
4.1.3 วิธีการจุดระเบิดโดยวางระบบการจุดระเบิดด้านข้าง ( รูปที่ 2.22 หน้า 2 – 23 )
4.1.3.1 ใช้คีมบีบเชื้อปะทุทารูสาหรับเสียบเชื้อปะทุห่างประมาณ 1 ½ นิ้ว จากปลาย
ด้านหนึ่งของแท่งดินระเบิด การทารูต้องทาให้เฉียงเพื่อที่จะใส่เชื้อปะทุเข้าไป แล้วชนวนฝักแคเวลาจะวาง
แนบชิดกับดินระเบิด และเชื้อปะทุจะอยู่กึ่งกลางดินระเบิด
4.1.3.2 ใส่เชื้อปะทุชนวนที่ประกอบเรียบร้อยแล้วลงไปในรูเสียบเชื้อปะทุ
4.1.3.3 ใช้เชือกผูกชนวนฝักแคเวลาให้แน่น เสร็จแล้วนาเชือกมาพันรอบๆ แท่งดิน
ระเบิด ประมาณสองถึงสามรอบก่อนผูกเป็นเงื่อน
4.1.3.4 เมื่อประกอบระบบการจุดระเบิดแล้ว จะต้องมีการป้องกันน้า โดยการหุ้มห่อ
ด้วยวัสดุป้องกันน้าซึมรอบดินระเบิดตรงบริเวณที่เสียบเชื้อปะทุ การห่อหุ้มควรจะให้มีความหนาประมาณ
1 นิ้ว หรือ มากกว่า
4.2 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
4.2.1 วิธีประกอบที่ด้านปลายของดินระเบิด ( รูปที่ 2.23 หน้า 2 – 23 )
4.2.1.1 ใช้คีมบีบเชื้อปะทุทารูสาหรับใส่เชื้อปะทุที่ด้านปลายของดินระเบิด
แล้วนา
เชื้อปะทุไฟฟ้าใส่ลงไป ( รูปที่ 2.23 หน้า 2 – 23 )
4.2.1.2 พันสายไฟของเชื้อปะทุไฟฟ้ากับแท่งดินระเบิดด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรือเงื่อน ฝักดาบ
4.2.2 วิธีการประกอบโดยการวางระบบการจุดระเบิดที่ด้านข้าง ( รูปที่ 2.23 หน้า 2 – 23 )
4.2.2.1 ทารูสาหรับเสียบเชื้อปะทุที่ด้านข้างของดินระเบิดแล้วนาเชื้อปะทุไฟฟ้าใส่ลงไป
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วิธีทาดินระเบิดนาที่ด้านปลาย

วิธีทาดินระเบิดที่ด้านปลาย (ป้องกันความชื้น)

รูปที่ 2.21 การประกอบดินระเบิดที่ด้านปลายของดินระเบิดไดนาไมท์ด้วยเชื้อปะทุชนวน
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รูปที่ 2.22 การประกอบดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุชนวนกับด้านข้างของไดนาไมท์

วิธีทาดินระเบิดนาที่ด้านปลาย

วิธีทาดินระเบิดนาที่ด้านข้าง

รูปที่ 2.23 การประกอบดินระเบิดนากับดินระเบิดไดนาไมท์ด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
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4.2.2.2 ใช้สายไฟฟ้าของเชื้อปะทุผูกเข้ากับดินระเบิดด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด หรืออาจใช้เชือก หรือผ้าเทปพันให้แน่นก็ได้

4.2.3 การจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด
ดินระเบิดไดนาไมท์สามารถจุดระเบิดด้วย
ชนวนฝักแคระเบิดโดยประกอบเป็นระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน หรือเชื้อปะทุไฟฟ้าเข้ากับ ชนวน
ฝักแคระเบิดตามวิธีการที่กล่าวมาแล้ว วิธีนี้ใช้ในการวางดินระเบิดในรูที่เจาะหลุมระเบิด หรือถอนตอไม้
ออกมา ( วิธีการประกอบชนวนฝักแคระเบิดเข้ากับดินระเบิดดูตามรูปที่ 2.24 )

รูปที่ 2.24 การประกอบดินระเบิดนาด้วยชนวนฝักแคระเบิดกับไดนาไมท์
5. ดินระเบิดแอมโมเนียมไนเตรท ขนาด 40 ปอนด์
5.1 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน ( รูปที่ 2.25 หน้า 2 – 25 )
5.1.1 ใส่เชื้อปะทุชนวนเข้าไปในรูสาหรับใส่เชื้อปะทุชนวนที่ด้านข้างของถัง
5.1.2 ใช้เชือกผูกชนวนฝักแคเวลาให้แน่น
แล้วนาเชือกที่ผูกมาผูกรอบปุ่มที่อยู่เหนือรู
สาหรับเสียบเชื้อปะทุ
5.1.3 ประกอบระบบการจุดระเบิดแบบการจุดระเบิดคู่ตามข้อ 5.4 ( หน้า 2 - 25 )
5.2 การจุดระเบิดด้วยระบบเชื้อปะทุไฟฟ้า ( ภาพที่ 2 – 25 )
5.2.1 ใส่เชื้อปะทุไฟฟ้าเข้าไปในรูสาหรับใส่เชื้อปะทุไฟฟ้าที่ด้านข้างของถัง
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5.2.2 ใช้หางสายไฟฟ้าเชื้อปะทุไฟฟ้า พันรอบปุ่มที่อยู่เหนือรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุ
5.2.3 ประกอบการจุดระเบิดแบบการจุดระเบิดคู่ ตามข้อ 5.4 หน้า 2 - 26

รูปที่ 2.25 การประกอบดินระเบิดนาด้วยเชื้อปะทุชนวนและเชื้อปะทุไฟฟ้ากับดินระเบิด
แอมโมเนียมไนเตรท
5.3 การจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด ( รูปที่ 2.26 หน้า 2 - 26 )
5.3.1 ร้อยฝักชนวนฝักแคระเบิดเข้าไปในรูและผ่านรูออกมาอีกข้างหนึ่ง
5.3.2 ปลายชนวนฝักแคระเบิด ผูกเงื่อนบ่วงเท้าช้างให้เหลือปลายห่างจากเงื่อนอย่างน้อย 6 นิ้ว

5.4 ระบบการจุดระเบิดด้วยการจุดระเบิดคู่ ( รูปที่ 2.26 )
ในการจุดระเบิดดินระเบิด
แอมโมเนียมไนเตรทจะต้องจุดด้วยการจุดระเบิดคู่เสมอ ด้วยการใช้ทีเอ็นที ขนาด 1 ปอนด์ วางติดกับ
ด้านข้างของถังดินระเบิดแอมโมเนียมไนเตรท
บริเวณรูตรงกึ่งกลางของถังที่มีดินขยายการระเบิด ซึ่ง
บริเวณนี้จะมีดินระเบิดทีเอ็นที เป็นดินขยายการระเบิดอยู่
วิธีการประกอบระบบการจุดระเบิดที่ดิน
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ระเบิด ทีเอ็นที ก็คงเหมือนกับวิธีการที่กล่าวมาแล้ว
พร้อมกัน ทั้งสองระบบ

ระบบการจุดระเบิดทั้งสองนี้จะต้องให้ระเบิดขึ้น

รูปที่ 2.26 การประกอบดินระเบิดนาด้วยชนวนฝักแคระเบิด และการจุดระเบิดคู่กับ
แอมโมเนียมไนเตรท

2 - 27

6. ดินระเบิดเชฟชาร์จ
6.1 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนและเชื้อปะทุไฟฟ้า ดินระเบิดเชฟชาร์จ แบบ เอ็ม 2 เอ 3 ,
เอ็ม 2 เอ 4 , เอ็ม 3 และ เอ็ม 3 เอ 1 มีรูสาหรับเสียบเชื้อปะทุที่ตรงด้านบน ดินระเบิด ยึดติดเชื้อปะทุให้
แน่นกับดินระเบิดด้วยจุกเกลียวสาหรับเสียบเชื้อปะทุ หรือสามารถยึดติดกันได้ ด้วยเชือก, เศษผ้า หรือผ้าเทป
( รูปที่ 2.27 )
6.2 การจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด ดินระเบิดเชฟชาร์จสามารถจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแค
ระเบิด โดยการนาเชื้อปะทุไปวางประกอบเข้ากับชนวนฝักแคระเบิด ซึ่งได้พันรอบดินระเบิดแล้ว
7. บังกาโลตอร์ปิโด
7.1 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวนบังกาโลตอร์ปิโด สามารถจุดระเบิดโดยการประกอบระบบ
การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน นาเชื้อปะทุชนวนใส่เข้าไปในรูเสียบเชื้อปะทุ และยึดติดกับดินระเบิดให้
แน่น ด้วยจุกเกลียวสาหรับเสียบเชื้อปะทุ ( A. รูปที่ 2.28 หน้า 2 – 28 ) บังกาโลตอร์ปิโดสามารถจุด
ระเบิดด้วยเครื่องจุดระเบิดมาตรฐานแบบดึง โดยประกอบเชื้อปะทุชนวนเข้ากับฐานเกลียวมาตรฐาน แล้วใช้
คีมบีบ ใส่เครื่องจุดระเบิดมาตรฐานเข้ากับดินระเบิดแล้วขันให้แน่น ( B. รูปที่ 2.28 หน้า 2 – 28 )
7.2 การจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า บังกาโลตอร์ปิโดสามารถจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
โดยการใส่เชื้อปะทุไฟฟ้าเข้าไปในรูเสียบเชื้อปะทุ และยึดให้ติดแน่นด้วยจุกเกลียวเสียบเชื้อปะทุ ( C. รูปที่
2.28 หน้า 2 – 28 )

รูปที่ 2.27 การประกอบดินระเบิดนากับดินระเบิดเชฟชาร์จ
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รูปที่ 2.28 การประกอบดินระเบิดนากับบังกาโลตอร์ปิโด

