Sprogmenų gamybos saugos,
atitikties vertinimo ir
sprogmenų techninių
dokumentų suderinimo
taisyklių
4 priedas
SPROGMENŲ RIZIKOS KATEGORIJOS IR SUDERINAMUMO GRUPĖS
1. Visi sprogmenys Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių transportavimo ekspertų komiteto
yra priskirti 1 pavojingų gaminių klasei. Jie skirstomi į:
1.1. rizikos kategorijas pagal jų sprogimo padarinių pobūdį arba pagal jų jautrumą ar
degumą;
1.2. suderinamumo grupes pagal poveikį, kurį jie gali sukelti būdami kartu su kitoms
grupėms priskirtais sprogmenimis.
2. Rizikos kategorijoms, įvardytoms nuo 1 iki 5, priskiriami sprogmenys, kurių
charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė. Sprogmenų charakteristika
Kategorijos
numeris
1

Kategorijai priskirtų sprogmenų charakteristika
Sprogmenys, keliantys visos užtaiso masės sprogimo pavojų, t. y. visas užtaisas sprogsta
praktiškai vienu metu.

2

Sprogmenys, kurie sprogdami sukelia atskirų jų fragmentų išsvaidymo pavojų, tačiau jų
užtaisas nesprogsta visas vienu metu.

3

Sprogmenys, keliantys gaisro pavojų ir minimalų sprogimo bangos poveikį, tačiau jų užtaisas
nesprogsta visas vienu metu.
Šią kategoriją sudaro:
3a poskyris – sprogmenys, kuriems degant išsiskiria galingas šiluminis spinduliavimas;
3b poskyris – sprogmenys, degantys gana lėtai arba užsidegantys vieni nuo kitų, sukeliantys
minimalias sprogimo bangas ir išsvaidymą.

4

Sprogmenys, nekeliantys didelio pavojaus, pagaminti ar įpakuoti tokiu būdu, kad keltų tik
santykinai nedidelį pavojų, arba kuriuos uždegus ar susprogdinus išsvaidomi tik nedideli jų
fragmentai, kurie po sprogimo patys susinaikina tiek, kad netrukdo gesinti gaisro ar imtis kitų
būtinų priemonių.

5

Sprogmenys, sprogimo metu taip pat pavojingi, kaip ir 1 kategorijos sprogmenys, tačiau nelabai
jautrūs. Labai maža tikimybė, kad šie sprogmenys užsidegę sprogs, išskyrus tuos atvejus, kai
didelis jų kiekis yra uždaroje erdvėje.
Šie sprogmenys neturi sprogti nuo šalia esančios atviros ugnies.

3. Suderinamumo grupės žymimos raidėmis A, B, C, D, E, F, G, H, J ir K. Be šių grupių, yra
dar dvi grupės, pažymėtos raidėmis L ir S, pasižyminčios ypatingomis savybėmis. L grupės
medžiagos ir sprogmenys yra ypač pavojingi, juos gaminant ar naudojant būtina imtis atsargumo
priemonių, kurios nebūtinos dirbant su kitų grupių sprogmenimis. S grupės sprogmenys yra ne tokie
pavojingi, juos gaminant ar naudojant atsargumo priemonės, palyginti su kitų grupių sprogmenimis,
yra paprastesnės.
4. Sprogmenų suderinamumo grupių sudėtis nurodyta 2 lentelėje.

2
2 lentelė. Sprogmenų suderinamumo grupės
Grupė
A
B
C
D

E

F

G

H
J
K
L

S

Grupei priklausančių medžiagų ir sprogmenų aprašymas
Pirminė (inicijuojanti) sprogstamoji medžiaga, t. y. medžiaga,
kurios net nedidelis kiekis detonuoja nuo ugnies, trinties ar
nestipraus smūgio
Sprogmuo, į kurio sudėtį įeina inicijuojanti sprogstamoji
medžiaga
Antrinė deflagruojanti ar svaidomoji sprogstamoji medžiaga
(išskyrus dūminį paraką) arba sprogmuo, į kurio sudėtį įeina ši
medžiaga
Antrinė detonuojanti sprogstamoji medžiaga arba gaminys, į
kurio sudėtį įeina tokia medžiaga be inicijuojančių įtaisų bei
svaidančiųjų užtaisų.
Sandariai įpakuotas ir tinkamas gabenti dūminis parakas
Sprogmuo su antrine detonuojančia sprogstamąja medžiaga be
inicijuojančių įtaisų, bet su svaidančiaisiais užtaisais, išskyrus
tuos, į kurių sudėtį įeina degusis skystis (priklausantis J
grupei), ir tuos, į kurių sudėtį įeina savaime užsidegantis
skystis (priklausantis L grupei)
Sprogmuo, į kurio sudėtį įeina antrinė detonuojanti
sprogstamoji medžiaga su inicijuojančiais įtaisais ir su
svaidančiais užtaisais arba be jų, išskyrus tuos, į kurių sudėtį
įeina degus ar savaime užsidegantis skystis
Pirotechninis mišinys arba sprogmuo, į kurio sudėtį įeina toks
mišinys.
Sprogmuo, į kurio sudėtį kartu su kita sprogstamąja medžiaga
įeina šviečiantieji, padegamieji, ašariniai ar dūminiai mišiniai,
išskyrus mišinius, turinčius skystų sprogstamųjų medžiagų
(priklausančius L grupei), baltojo fosforo (priklausančius H
grupei) arba degiojo skysčio ar gelio (priklausančius J grupei)
Sprogmuo, į kurio sudėtį įeina sprogstamoji medžiaga ir
baltasis fosforas
Sprogmuo, į kurio sudėtį įeina sprogstamoji medžiaga ir
degusis skystis ar gelis
Sprogmuo, į kurio sudėtį įeina sprogstamoji medžiaga ir
nuodinga cheminė medžiaga
Medžiaga ar sprogmuo, kuriuos būtina izoliuoti nuo kitos
rūšies medžiagų ar sprogmenų.
Skystos sprogstamosios medžiagos.
Savaime užsidegantys skysčiai, tarp jų skystas raketų kuras.
Neįpakuotas dūminis parakas arba pakuotė, netinkama gabenti
Medžiagos ar sprogmenys, pagaminti ar supakuoti taip, kad
netyčia įvykus sprogimui iškiltų tik minimalus pavojus ir jie
liktų pakuotėje arba poveikis paliestų tik arčiausiai esančius
objektus
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5. Sprogmenų priklausymą vienai ar kitai rizikos kategorijai ar suderinamumo grupei
nustato gamintojas.
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