MINISTERSTWO

GO

SPODARKI

TNSTYTUT PRZEMYSI,U ORGANICZNEGO
WARSZAWA

KARTA
OCENY MATERIAI.U WYBUCHOWEGO POD WZGLEDEM BEZPIECZBN STWA

Nr karty:
Data
1.

oceny:

rPo/779/15
04.11.2015 r.

Rocksplitter-W-PF-22/50, Rocksplitter-W-PE'22 I 100,
Rocksplifter-W-PF-2 2 | 150, Rocksplitter-W;PF-22 1200,,
Rocksplitter-W-PF-50/300, Rocksplitter-W-PF-50/500'
Rocksplitter-W-PF-50/1 000, Rocksplitter-W-PF-75/1 000

PRZEDMIOT OCENY:

CEBAR DG Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 99i8

2. PRODUCENT:

02-001 Warszawa

CEBAR DG Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 9918

3. WNIOSKODAWCA:

02-001 Warszawa
przedsi gbiorstwa zajmujqce siE tuabianiem surowc6w

4. PRZEWIDYWANI

mineralnych przy uzyciu material6w wybuchowy ch oraz
inni uZytkownicy material6w wybuchowych

UZYTKOWNICY:

5. OZNACZENIE

MATERIALU

/

NAZWAHANDLOWA:

Rocksplitter-W-PF-22/50, Rocksplitter-W-PF-221100,
Rocksplitter-W-PF-22/l50,Rocksplitter-W-PF-221200,
Rocksplitter-W-PF-5 0/3 00, Rocksplitter-W-PF- 5 0/5 00,
Rocksplitter-W-PF-50/l 000, Rocksplitter-W-PF-75/1 000

6. PODSTAWA PRAWNA OCENY:
6.1. Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Spolecmej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie bezpieczefrstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnqtzzakJadowym oraz
obrocie material6w wybuchowych, w tym wyrob6w pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577
zdnia 18 wrzeSnia 2003 r.);
6.2.IJpowuiznienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 24.02.2004 t., do
dokonywania oceny pod wzglgdem bezpieczeristwa material6w wybuchowych produkowanych
lub stosowanych w produkcjib4d? wprowadzanych do obrotu.
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7.

O

7.1.

GO

LNA CHARAKTERYSTYKA MATERIAtr,U WYBUCHOWEGO

WYGLAD ZEWNETRZNY

Rurka

z

tworzywa sztucznego, zamkniEta

z obu stron korkami z tworzywa

silucznego. Z

jednego korka lvystaj4 przewody elektryczne.

7

.2. OGOLNE PRZEZNACZENIE MATERIAI,U WYBUCHOWEGO

Wyr6b pirotechniczny Rocksplitter-W-PF jest p6tfabrykatem przeznaczonym do

dalszego

sporz4dzenia urz4dzenia gazogeneruj4cego Rocksplitter-W (yxzez dodanie do wngtrza obudowy

cieklej substancji palnej), Lt6ry jest stosowany do prac
niemetanowych oraz

w odkrywkowych

w

podziemnych niewgglowych,

zakJadach gomiczych miEdzy innymi do: odspajania

skal, likwidacji nadgabaryt6w, likwidacji nawis6w skalnych,

i innych prac tnlynierskiih, w tym

prac wyburzeniowych.

8.

KONSTRUKCJA MATERIAI,U WYBUCHOWEGO

Rurki ztworzywa silucznego napelnione chloranem(V) sodu, zamknigte z obu stron korkami z

tworzywa sztucznego. Pierwsza czgS6 kodu cyfrowego oznacza Srednicg zewngtrzn4 rurki
vryrahonq w milimetrach, a druga masg chloranu(V) sodu wyrazona

w gramach. Wewn4trz rurek

znajduj4 sig takZe zapLornlki skladaj4ce sig z foliowych otoczek, w kt6rych znajduj4 sig odwazki

prochu czamego albo mieszaniny pirotechnicznej

w iloSci od 3 g do 8 g (w

zale2noSci od

wielkoSci wyrobu Rocksplitter-W-PF) oraz elektrycznego zespolu zapalczego. Gl6wka zapalcza
zespolu zapalczego jest umieszczona
przewody elektryczne

sQ

w prochu czamym albo mieszaninie pirotechnicznej,

wyprowadzonenazewn4trz rurki przez otw6r w jednym z kork6w.

Dokladna informacja o konstrukcji wyrobu majduje sig w dokumentacji producenta.

9. ZDOLNOSC OO DETONACJI

MATERIAI,U WYBUCHOWEGO

Oceniane przedmioty nie s4 zdolne do detonacji.

IO. ZACHOWANIE SIE MATERIAI.U WYBUCHOWEGO PODCZAS SPALANIA

Oddzialywanie ognia mo2e spowodowa6 zadzialartie ocenianych przedmiot6w.

1

1.

DANE OBLICZENIOWE WSPOLCZYNNIKA ZAGROZENIA

Oceniany wyr6b nie jest zdolny do detonacji.
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12.

WRAZLIWOSC MATEzuAI,U WYBUCHOWEGO NA

Oddzialywanie bod2c6w mechanicznych

B

ODZCE

lub cieplnych mohe spowodowad zadzialanie

ocenianych wyrob6w.

1

3

.

INNE CHARAKTERYSTYKI MATERIAI,U WYBUCHOWEGO

Znajduj4cy sig wewn4trz rurek chloran(V) sodu jest materialem utleniaj4cym.

14. OCENA BEZPTECZENSTWA MATEzuAI,U WYBUCHOWEGO
TRAN

SP

W

PRODUKCJI,

ORCIE WEWN,{TRZZ AKr, AD OWYM ORAZ OB RO CIE HANDLOWYM

Material wybuchowy Rocksplitter-W-PF-22/50, Rocksplitter-W-PF-221100, RocksplitterW-PB-221150, Rocksplitter-W-PF-22t200,Rocksptitter-W-PF-50/300,

Rockspiitter-W-PF-

50/500, Rocksplitter-W-PF-50/1000 i Rocksplitter-W-PF-75/1000 nie jest zdolny do wybuchu
masowego.

Oceniany wyr6b przedstawia male zagrohetie w przypadku zapalenia lub zainicjowania.

Znajduj4cy sig wewn4trz rurek chloran(V) sodu jest materialgm utleniaj4cym

''

i intensyfikuje

palenie material6w palnych.

Oddzialywanie'intensywnego ognia, podwyZszonej temperatury

lub silnych

bodZc6w

mechanicznych powo duj e zainicj owanie oceni anych wyrob6w.

Podczas poZaru wok6l obiektu zawierajEcego oceniane wyroby wystgpuje zagroZenie z
powodu oddziaLywania termicznego i toksycznego produkt6w spalania.

Skutki palenia nie ograniczaj1 sig do objgtoSci pojedynczego opakowania. MoZliwe jest
przenoszenie sig palenia na s4siednie opakowania.

Konstrukcja vz4dzen technologicntych
przewidywa6 Srodki techniczne

i

i

obiekl6w oraz organizacja pracy powinny

organizacyjne zmniej szaj1ce prawdopodobieristwo rozwoju

awarii w obiekcie w przypadku zainicjowania ocenianych wyrob6w.

W obrgbie strefy ochrony

lvqtzrlaiczanej

wok6l obiekt6w produkcyjnych

i

magazynowych

naIe?y wykluczyd moZliwoSd pojawienia sig czynnik6w mog4cych zainicjowad wybuch lub

polar wyrob6w znajdujqcych sig w tym obiekcie.
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15. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAI,U WYBUCHOWEGO DO PRODUKCJI,
STOSOWANIA W PRODUKCJI ORAZ DO OBROTU
Material wybuchowy Rocksplitter-W-PF-22/50, Rocksplitter-W-PF-221100, RocksplitterW-PF-221150, Rocksplitter-W-PF-221200, Rocksplitter-W-PF-50/300, Rocksplitter-W-PF50/500, Rocksplitter-W-PF-50/1000

i Rocksptitter-W-PF-75/1000

moi;e by6 dopuszczony do

produkcji, stosowania w produkcji orcz obrotu zgodnie z;

o UstawQ z dnia 22 czerwca 2001

o

o

r. o wykonywaniu

dzialalnoSci gospodarczej
broni4, amunicj1 oraz
wybuchowymi,
w zalcresie wytwarzania i obrotu matenalami
wyrobami i technologi4o przeznaczetiu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 67 9, z p6iniejsrymi zmianami),
Ustaw4 z dnia 2l czerwca 2002 r. o materialach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, zp6iniejszymi zmianu-i):.
Rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dn1g9lipca2003
r. w sprawie bezpieczerlstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wev,rn4trzzakladowym oraz obrocie material6w wybuchowych, w tym wyrob6w
pirotechnicznych (Dz. U. Nr 1 63, poz. 1577).

ZaYJadu

Material6w W
dr mz

dr iru. Andrze
,.-

(n
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