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1.

WSTĘP

Przedmiotem arkusza normy jest pakowanie, przechowywanie i transport górniczych detonatorów , w dalszej treści normy oznaczonych skrótem GD.
2. PAKOWANIE
2.1. Opakowanie zbiorcze. GD należy pakować bez
luzu, najwięcej po 50 sztuk do pudełek tekturowych.
Poszczególne GD powinny być od siebie oddzielone
lub zawinięte w papier pakowy.
Na każdym pudełku należy nakleić etykietę z czy tel.
..
nym napisem zawierającym:
a) oznaczenie pełne i skrócone - wg ark. OI rozdz. 3,
b) datę i numer (Pismo Okólne i liczba dziennika)
decyzji o dopuszczeniu wydanej przez WUG ,
c) nazwę wytwórni ,
d) liczbę GD w pudełku ,
e) datę produkcji,
f) dopuszczalny okres składowania.

2.2. Opakowanie transportowe. Pudełka z GD należy
pakować bez luzu do drewnianych skrzynek. Maksymalna masa brutto skrzynki nie powinna przekraczać
75 kg.
Na każdej skrzynce należy umieścić etykietę z czytelnym napisem zawierającym:
a) oznaczenie pełne i skrócone wg ark. Ol rozdz. 3,
b) nazwę wytwórni,
c) liczbę GD w skrzynce ,
d) datę produkcji.
Ponadto na skrzynce należy umieścić znak ostrzegawczy wg PN-85/0-79252 rys. l.
3. PRZECHOWYWANIE
Przechowywanie -

wg BN-80/6091-44.

4. TRANSPORT
Transport -

wg BN-80/6091-44 rozdz. 6.

KONI EC

INFORMACJE DODATKOWE
l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tw orzyw Sztucznych NJTRON-ERG , Krupski Młyn.
2. Normy związane
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawa rt ośc ią. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe
BN-80/609 1-44 Górnicze ś rodki s tr za łowe. Wytyczne pakowania , przechowywania i transportu
BN-84/6096-04/0 I Górnicze detonatory. Podział i oznaczenie
3. Autor projektu normy - in ż. Jó ze f Piecuch - Zakłady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski

Młyn.

Zgłoszona

przez Instytut Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 12 lipca 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar 7/ 1986 poz. 15)
WYDAW NICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986.

Druk . Wyd . Norm . W-wa. Ark. wyd . 0,15
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9,00

