
Експлозиви

В минно-добивния бранш



Законодателството на ЕС за взривни 
вещества

• 5. Експлозиви и иницииращи устройства

• Операциите, които включват 
съхранение, транспорт и употреба на 
взривни вещества и иницииращи 
устройства, трябва да се извършват от 
оторизирани и компетентни лица.

• Такива операции трябва да бъдат 
организирани и изпълнявани по такъв 
начин, че да няма риск за работниците

Директива 92/104/EEC 
относно минималните 

изисквания за 
подобряване на 
безопасността и 

защитата на здравето на 
работниците при 

откритит и подземен 
добив на суровини

Анекс > Част A



Взривните работи са често срещана дейност, която 
включва използване на експлозиви

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/

https://pbexconsulting.eu/en/

http://www.minblast.eu/minblast/how-much-am-i-going-to-save/
https://pbexconsulting.eu/en/
http://knocs.no/


Какви са 
основните 
рискове при 
използването на 
взривни 
вещества?

При взривни работи в открити рудници:

• летящи скали

• вибрации

• ударна вълна

При взривни работи в поздемни 
рудници:

• Срутвания и газове от експлозията

И за двете ситуации могат да възникнат 
грешки при взивните работи:

• преждевременна или забавена експлозия

• неволно запалване или детонация на експлозиви



Винаги помнете - Злоупотребата с 
експлозиви МОЖЕ ДА ВИ УБИЕ!

Експлозия мина в Pingyao, в северната китайска 
провинция Шанси, убива 15 души през ноември, BBC 17 
декември 2019

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50818647


Полезни дефиниции, МОТ 2001

• Взривен материал - означава взривни
вещества, взривни агенти и детонатори

• Взривни вещества - означава всяко химично
съединение, смес или устройство, което е
направено, произведено или използвано за
експлозия чрез продължителна химическа
реакция само по себе си, като черен прах,
барут, нитроглицерин, динамит и др.

• Детонатор - означава всяко устройство,
съдържащо детониращ заряд, което се
използва за иницииране на експлозив, като
неелектрически капсул-детонатори,
електрически капсул-детонатори

• Взривен агент - означава химично вещество,
което става експлозивно при смесване с
въглеводород (напр. Амониев нитрат)

• Взривна зона - означава зоната, в която
сътресение, летящ материал или газове от
експлозия могат да причинят нараняване на
хора

https://www.dnrme.qld.gov.au/business/mining/safety-and-health/alerts-and-bulletins/explosives/loaded-shots-exclusion-zones-breached?SQ_DESIGN_NAME=print_preview
http://peterman.org.uk/explosives.htm
https://eltek.com.gr/en/project/explo-anfo/


Основите на безопасното 
използване на експлозиви!

• Само лица, които са обучени, 
сертифицирани и имат опит в 
боравенето и използването на 
взривни материали, трябва да 
ръководят взривни дейности и 
свързани с тях други 
дейности.

https://www.orica.com/Investors/Annual-Reporting-2015/at-a-glance#.XxASNm0zaUk


Основна информация при работа с 
експлозиви
1. Общи изисквания

2. Съхранение на взривни вещества

3. Транспорт на взривни вещества

4. Детонация

5. Засечки

6. Електрическо детониране



Общи изисквания

• Взривните работи трябва да се извършват след одобрение
• Взривните работи винаги трябва да се планират, както и да 

се изготвят и спазват специфични процедури
• В мините трябва да се използват само взривни вещества и 

детонатори, одобрени от компетентния орган и 
предоставени от оператора на мината.

• В зоната на взрива не трябва да се възобновяват никакви 
дейности, докато тя не е подсигурена срещу повторна 
експлозия и след проверка от компетентен специалист, 
проверил, че няма потенциални опасности, свързани с 
взрива.



Съхранение на взривни 
вещества (1/2)

• В лицензирана зона за съхранение (склад за 
муниции) според специфичните изисквания

• Детонаторите и детониращите аксесоари не 
трябва да се съхраняват по отделно или в 
отделно одобрено за това отделение

• За всеки отделен склад за муниции трябва да 
има човек, отговорен  за безопасното 
съхранение

• Управителят води регистър за общото 
количество взривни вещества; количествата 
взривни вещества, получени или издадени, 
както и датите и часа, в които са получени или 
издадени и на кого

• Всеки отделен склад за муниции трябва да се 
поддържа чист, сух и адекватно вентилиран, а 
покривът и стените да се поддържат в добро и 
безопасно състояние.

https://safestart.com/news/4-things-you-need-to-know-about-explosives-today/
https://www.dnrme.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/240353/qld-guidance-note-10.pdf


Съхранение на взривни вещества (2/2)

• При необходимост експлозивите трябва да бъдат 
унищожени по одобрен начин в съответствие с 
инструкциите на производителя.

• С изключение на експлозивите, всички други 
артикули, които могат да предизвикат пожар или 
експлозия в склада, не трябва да се приемат или 
да им се позволява да останат в склада за 
муниции.

• Не пушете и НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ открит пламък 
там, където експлозивите се съхраняват, 
транспортират или използват.

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ мобилен телефон в рамките на 
6 м от всяко място, където експлозивите се 
съхраняват, транспортират или използват.

• Зоната около списание трябва да се поддържа 
ЧИСТА: без суха трева, храсти, боклук и други 
запалими материали на разстояние, предписано 
в националното законодателство и, когато е 
възможно, затворено с ограда.

ILO, 2001 Safety and Health in small-scale surface mines, A Handbook

Бъдете изключително внимателни при складиране, транспорт и употреба на експлозиви!



Транспорт на експлозиви

• Експлозивите трябва да бъдат доставени до 
мястото на взрива без забавяне

• За пренасяне на взривни вещества и 
детонатори до и от местата на взрива 
трябва да се използват затворени, 
непроводими контейнери 

• За експлозиви и детонатори трябва да се 
използват различни контейнери

• Контейнерите за експлозиви трябва да 
бъдат ясно маркирани, като се посочва 
тяхното съдържание

https://www.dynonobel.com/practical-innovations/popular-products/dynamite
https://www.osmre.gov/resources/blasting/btm/Module7.pdf


Разопаковане 
на взривни 
вещества

Експлозивите трябва да се отварят непосредствено 
преди употреба

НЕ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ са подходящи за разопаковане 
на взривни вещества

За отваряне на пакети се използват само инструменти, 
подходящи за разопаковане на взривни вещества.

Експлозивите като детониращ шнур и грундове са 
чувствителни и опаковките трябва да бъдат 
отворени, като се използват неметални предмети.



Детонация

• След като започне 
зареждането, 
единствената 
разрешена дейност на 
мястото на взрива 
трябва да бъде пряко 
свързана с операцията 
по взривяване.

• Преди зареждане, 
взривните дупки трябва 
да се проверят за 
препятствия, които 
трябва да се почистят, 
доколкото е възможно

Огън!

Пазете се!

Дайте ясно предупреждение преди взривяване!



Как да се справяме с откази
• Винаги се консултирайте с мениджъра и СЛЕДВАЙТЕ правилната процедура в 

случай на грешка при запалването

• На обекта не трябва да се извършва никаква работа, докато специалист по 
взривни работи или друго опитно лице не инспектира мястото, на което се е 
случил отказ на заряд, и не предприеме необходимите действия, за да 
гарантира, че по-нататъшната работа може да продължи безопасно.

• Никой не трябва да се доближава до дупка с отказал заряд: когато е използван 
предпазител, докато не изминат поне 30 минути от момента на запалване на 
предпазителя; и
• Когато се използва електродетониране, докато линиите за изстрелване не бъдат 

изключени от източника на електрическа енергия и не бъдат късо съединени, и след това 
изминат поне 15 минути след това.

• След предписания интервал от време специалистът по взривни работи трябва да 
инспектира или, когато не може да го направи, да инструктира друго компетентно лице да 
инспектира терена и да предприеме необходимите действия, за да гарантира, че по-
нататъшната работа може безопасно да продължи

• В края на смяната от лицето, което извършва инспекцията, трябва да направи запис на 
инспекцията и на предприетите действия в книга, която се съхранява за целта в мината.



Електродетонация

Електрическите детонатори от различен тип не трябва да се използват в един кръг

Всички необходими тестери, експлодери, ключове, предпазители, електрически проводници 
и други необходими апарати трябва да са подходящи за условията, при които те трябва да 
бъдат използвани, и трябва да бъдат осигурени от оператора или управителя на мината



Какво трябва да бъде поведението ни, 
когато се използват експлозиви?

• СЛЕДВАЙТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Стойте надалеч, ако не сте упълномощени да бъдете около зоната за 
взривяване или склада за взривни вещества!

Сътрудничество

• Относно знаците, невербалните комуникационни знаци и т.н. Обучение

• Обърнете ВНИМАНИЕ НА СИГНАЛИТЕБъдете внимателни

•ВЕДНАГА ДОКЛАДВАЙТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ 
ПРЕКЪСВАНИЯ

•УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ РАБОТОДАТЕЛ И ВСЕКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО.

Съобщете за 
проблеми



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не
замества обучението, което трябва да получите на
работното си място. Винаги се консултирайте с
вашия мениджър по здраве и безопасност, ако
възникнат въпроси, свързани със здравословните и
безопасни условия на труд.


