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PRZEDMOWA

Przys tępując do nowelizacj i norm

wza kresie gó rniczych mate ria łów wybuchowych , stwierd zono, że tak jak w przypadku iiil/ych gó~niczyc h

śro dk(>w s t rza łowyc h ,

np. gó rnic zyc h za pa lników elektrycznyc h, lontów i detonato rów , n a l eży o pracować n or m ę ar ku szową.
Rozwiąza ni e zagadni enia no rmalizacyjnego gó rniczyc h ma te riałó w wybuch owyc h prze z opracowanie pe łnej nodn y przedmi otowej w postaci arkuszowej jest bard zo korzystne , poni eważ um oż liwia opracowanie wspó ln ych arl< uszy dl a całego asortymentu gó rni czyc h mate riałów wybuchowych i ró wn ocześ ni e stwarza mo ż l iwość uzupełnieni a normy na bie żąco o nowe asortymenty i nowoczes ne me tody ba dań prze z opracowywanie na s tępnych arkuszy.
'
.

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy są postanowienia ogólne dotyczące górniczych
materi ałów wybuchowych, oznaczonych w treści wszystkich arkuszy norm skrótem GMW.
2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Postanowienia wszystkich arkuszy normy należy stosować w pracach no rmalizacyjnych oraz we wszystkich rodzajach
dokumentów dotyczących produkcji, obrotu i użytko
wania w za kładach górniczych.

3. Określenia
a) górnicze materiały wybuchowe - górnicze środki
strzałowe będące związkami chemicznymi lub mieszaninami różnych substancji, zdolne do wybuchu , w postaci lu źnej lub porcjowane w otoczkach;
b) górniczy materiał wybuchowy małowrażliwy górniczy materiał wybuchowy niepobudzalny dq przemiany wybUChowej za pomocą spłonki górniczej ZnT,
lecz detonujący od detonatora heksoge nowo-trotylowego HT~ 14.

KONIE C

INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca
nych PRONIT, Pi onki .

normę

Za ,kła dy

Tworzyw Sztucz-

2. Wykaz arkuszy normy
BN-89/609 1-45/ 0 I Górnicze m ate riały wybuchowe. Postan owienia
ogóln e
BN-89/609 1-45/ 02 Górnicze m a te ri a ły wybuch,owe. Pod z i a ł i OZf) aczellle
BN- /6091-45/ 03 Górnicze m a t e riały wybuchowe. · Wymagania
ogólne
.
BN- /6091-45/04 Górnicze m a t er iały wybuchowe. Systematyka laborat oryjnej kontroli jak ośc i
BN- /6091-45/ 05 Górnicze Inateriały wybuchowe. Pobieranie próbek
BN- /609 1-45/06 Górnicze mate riały wybuchowe. Pakowanie, przechowywa ni e i transport
BN- /6091-45/ 07
BN- /6091-45/ 08
BN- './6091-45/ 09 Górnicze materiały wybuchowe. Sprawd'zanie znakowa nia i , wy glądu zewnętrznego opakowań

BN- /6091 -45/ 10 Górnicze m a t e riały wybuchowe. Sprawdzanie barwy , za pachu i struktury materiału oraz średni cy , masy i gęs t ości
naboi
BN- /6091-45/ 11 Górnicze m a teri a ły wybuchowe .. Oznacza nie zawartości wody
BN- /6091-45/12 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie zawartości nitroestrów c i e kłyc h i nitrozw ią zk ó w aromatycznych
BN- /6091-45/ 13 Górnicze mate riały wybuchowe. Ozna ćzan i e ogó lnej zawartości składnik ów nierozpuszcza ln ych w benze nie lub
chloroformie i w wodzie
BN- /6091-45/1 4 Górnicze m a teriały wybuchowe. Oznaczan ie zawartości s kładnik ó w rozpuszczalnych w wodzie
BN- /6091 -45/ 15 Górnicze materiały wybuchowe. Oznacza ni e zawartości nitrocelulozy
BN- / 6091-45/ 16 Górnicze m ate ri ały wybuchowe. Oznaczanie zawartości tlenku że l azowego
BN- /6091-45/ 17 Górnicze m ate ri a ły wybuchowe . Oznacza nie zawarto śc i pyłu glinowego
BN- /6091-45/18 Górnicze materiały 'wybuchowe. Oznaczan ie zawart ośc i mączki drzewnej
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BN-

/6091-45/19 Górnicze

mate r iały

wybuchowe. Oznaczanie za-

wa rt ośc i n itro związkó w

/6091-45/20 Górnicze m a t e ri a ły wybuchowe. Oznaczanie wrażliwości na pobudzenie pod wpływe m bo d źca inicjujące go
BN- /609 1-45/2 1 Górnicze m a t e ri ały wybuch owe. Oznaczanie zdo lności przenoszenia detonacji
BN- /6091 -45122 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie zdolności wykonywania pracy w bl oku ołowianym
BN- /609 1-45/ 23 Górnicze mate ri a ły wybuchowe. Oznaczanie
wzg l ędnej zdol n ośc i do wykonywania pracy za po m ocą wahadła
ba listycznego
BN- / 609 1-45/24 Górnieze mat e riały wybuchowe. Sprawdzenie
prędkości przemia ny wybuchowej
BN- /6091-45/25 Górni sze m a t er i ały wybuchowe. Oznaczanie s kła
du ch emicznego gazów ods trzałowych
BN- / 609 1-45/26 Górni cze materiały wyb uch owe. Oznaczanie ś red
ni cy krytycznej i sp ra wd zenie wra ż liw ości detonacyjnej
BN- · / 609 1-45/ 27 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie zdolIl ośc i do detonacji w śro dowi s ku wodnym
BN- /6091-45/28 Górnicze mater i ały wybuchowe. Oznac.zanie konsys tencj i
'
BN- /609 1-45/29 Gó rn icze mate riały wybuchowe, Oznaczanie bezpi eczeńs twa wobec py łu węg ł o wego
BN- /6091-45/30 Górnicze mate r ia ły wybuchowe. Oznacza nie bezpi e cze ń s twa wobec metanu
BN- /6091-45/3 1
BN- / 609 1-45/32
BN- / 6091-45/33 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie wraż li wośc i na tarcie metodą Koenena
BN- / 609 1-45/34 Górnicze m a t er i a ły wybuchowe. Oznaczanie wraż liwości na uderzenie m etodą Kasta
BN- / 6091-45/35 Górnicze m a te riały wybuchowe. Sprawdzenie odp o rnośc"i na wstrząsa ni ę
BN- / 6091-45/36 Górnicze m a teria ły wybucho we. Bada ni a wypacama
BN- /609 1-45/ 37
BN- / 6091-45/ 38 Górnicze materiały wybuchowe. Oznacza nie terBN-

BN- /6091-45/ 49 Górnicze materiały wyb uchowe. Obliczanie danych termodynamicznych
BN- /6091-45/ 50
BN- /6091-45/ 51 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie kru ~
S zn OŚC I

BN-

/6091-45/ 52 Górnicze

materiały

wybuchowe. Badanie wodo-

odporn ości

/6091-45/ 53 Górnicze materiały wybuchowe. Badan ie twardośc i naboi
BN- /6091-45/ 54 Górnicze materiały wybuchowe. Badanie odporn ośc i na długo t rwałe s kład o wanie
BN- / 6091-45/55
BN- /6091-45/ 56
BN- / 6091-45/ 57
BN- /6091-45/ 58
BN- / 6091-45/ 59
BN" /6091-45/60 Górnicze m a teriały wybuch owe. Amonity nitroestrowe
BN- /6091-45/6 1 Górnicze m a teri a ły wybuchowe. Am onity beznitroestrowe
BN- /609\-45/62
BN- / 6091-45/63
·BN- /6091-45/ 64 Górnicze m a t e riały wybuchowe. Barbaryty
BN- /6091 -45/65
BN- /6091-45/ 66
BN- /6091-45/ 67 Górnicze materi ały wybuchowe. Dynamity
BN- /6091-45/ 68
BN- / 6091-45/69
BN- /6091-45/70 Górnicze mat er iały wybuchowe. Dyna monity
BN- / 6091-45/71
BN- / 6091-45/ 72 Górnicze materiały wybuchowe. Hydroamonity
BN- /6091-45/73
BN- /609 1-45/74
BN- /609i-45/75 Górnicze m a t eriały wybuchowe. Karbonity
BN- /6091-45/76
BN- /6091-45/77
BN- /6091-45/78 Górnicze materiały wybucho we. Metanity
BN- /6091-45/79
m oodpo rn ości
BN- / 6091-45/80
BN- /6091-45/8 1 Górnicze materiały wybuchowe . Metanity specjalBN- /609 1-45/39 Górnicze materiały wybuchowe. Oznaczanie stane
łośc i przy skl adowa niu w temperaturze 75°C
BN/6091-45/82
BN- /6091-45/40 Górn icze materiały wybuchowe. Oznaczanie staBN- /6091-45/ 83
łośc i. Próba Abla
BN- /609\-45/84 .GÓrnicze materiały w'Y buchowe. Prochy
BN- /609 1-45/ 4 1 Górnicze m a t er i ały wybuchowe. Oznacza nie staBN- / 6091-45/ 85
łości metodą różn i cowej ana li zy termi cznej
BN- /6091 -45/86
BN- / 6091-45/ 42 Górnicze ma teria ly wy buchowe. Oznaczanie temBN- /.6091-45/87 Górnicze materiały wybuchowe. Saletrole
pe ratury rozk ł ad u
BN- /6091-45/88 Górnicze materiały wybucho we. Saletrolit y
BN- /6091-45/43 Gó rn icze mate ri ały wybuchowe. Sprawdzenie odBN- / 6091-45/89
porności na za pa lenie lontem prochowym
BN- /6091-45/ 90
BN- / 6091-45/44 Gó rnicze m a t e riały wybuchowe. Sprawdzenie zaBN- / 6091-45/ 91 Górnicze materiały wybvchowe. Trotyl
chowania się przy ·zetkn ię ci u Z p ow i e rzchnią sta li ogrzewanej do
BN- /6091-45/ 92
cze rwonego żaru
BN- /6091-45/ 93
BN- / 609 1-45/ 45 Górn icze in ateriały wybuchowe. Sprawdzenie zaBN- / 6091-45/ 94
chowania s ię podczas spa lania w ognisku z płonącego drewna · BN- /6091-45/ 95
BN- / 6091 -45/ 46 Górnicze m ater i a ły wybuchowe. Oznaczan ie deNumery bez roku są w opracowaniu.
fla g rac yjności
Normy arkuszy bez tytułów są zarezerwowa ne dla nowych wyroBN- /6091 -45/ 47 Górnicze materiały wybuchowe. Oznacza nie tembów lub nowych metod badań , które zostaną opracowane w później
peratury krzepnięcia
szy m terminie.
BN- . / 6091 -45/48 Górnicze m a te ri ały wybuchowe. Oznaczanie od3. Autor projektu · normy - Maria Szczyrzyca - Z f! kłady Twoporności na niską t e mpe ratu rę
rzyw Sztucznych PRONIT, Pionki.
BN-

