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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13857-1:2003 Explosives fo r civil uses — Part 1: 
Terminology (Вибухові речовини для цивільного застосування. Частина 1. Термінологія).

Європейський стандарт EN 13857-1:2003 є одним Із серії стандартів під загальною назвою 
«Вибухові речовини для цивільного застосування». Іншу частину цієї серії наведено нижче:

EN 13857-3:2002 Частина 3. Інформація, яка повинна бути надана споживачу виробником 
або його повноважним представником.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —  ТК 135 «Безпека промислової продукції 
та засоби Індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— з «Передмови» до EN 13857-1 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо 

стосується цього стандарту;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ

ний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної 
стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-1997 «Мет
рологія. Одиниці фізичних величин»;

— англійський термін «pentaerythritol tetranitrate (PETN)» перекладено в цьому стандарті як 
«пентаеритриттетранітрат(тен)» згідно з нормативно-технічною термінологією в Україні;

— терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003, 
ДСТУ 1.7:2001 та ДСТУ 3966-2000;

— долучено національні додатки:
додаток НА Абетковий покажчик українських термінів; 
додаток НБ Абетковий покажчик німецьких термінів; 
додаток НВ Абетковий покажчик англійських термінів; 
додаток НГ Абетковий покажчик французьких термінів.

IV



Видання оф іційне
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2.1 оп ір  стиранню
Здатність протистояти зменшенню товщини 
Ізоляції провідного вводу детонатора, дето
нувального шнура чи ударної трубки в разі 
місцевого тертя

2.2 акцепторний заряд
Заряд вибухової речовини, що одержує 
Імпульс від іншого заряду

2.3 основний заряд
Маса вибухової речовини, яка міститься в 
чашечці детонатора І призначена для виді
лення основної енергії.
Примітка. Основний заряд звичайно складається з вто
ринної вибухової речовини, наприклад, з пентаеритриттет- 
ранітрату (тену)

2.4 чорний порох
Однорідна суміш натрієвої чи калієвої селі
три з деревним вугіллям чи іншим джерелом 
вуглецю Із сіркою чи без неї

Abriebfestigkeit 
abrasion resistance 
resistance a I’abrasion

Empfangerladung 
acceptor charge 
charge accepteur

Sekundarladung 
base charge 
charge de base

Schwarzpulver 
black powder 
poudre noire
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ 
ДЛЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Частина 1. Термінологія

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Часть 1. Терминология

EXPLOSIVES FOR CIVIL USES 
Part 1. Terminology

Чинний від 2007-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт визначає ключові технічні терміни, використовувані в стандартах, розробле

них щодо вибухових речовин для цивільного застосування.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Цей стандарт установлює такі терміни та визначення:
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2.5 додаткове приладдя для вибухових 
робіт
Невибухові пристрої, що їх використовують 
під час вибухових робіт.
Примітка. Прикладами додаткового приладдя для вибу
хових робіт е підривні машинки, тестери струму, провід 
електровибухової мережі

2.6 проміжний детонатор
Вибуховий пристрій, використовуваний як 
допоміжний заряд задля підсилення енергії, 
що передається акцепторному заряду

2.7 дротяний місток
Дротовий опір, що з'єднує ввідні проводи 
всередині електричного детонатора чи Іншо
го електровибухового пристрою

2.8 насипна вибухова речовина
Непатронована вибухова речовина, яку мож
на заряджати заповненням (під дією граві
тації), закачуванням або пневматичними за
собами

2.9 тривалість горіння
Час горіння напередвизначеної довжини вог
непровідного шнура, в секундах

2.10 патронована вибухова речовина
Вибухова речовина, розміщена в патроні 
(зазвичай циліндричному), виготовленому з 
паперу, картону, пластмаси чи іншого мате
ріалу, яку використовують у такій формі

2.11 стиснення
Закриття обтискуванням краю детонатора, 
щоб утримати на місці вогнепровідний шнур 
чи забезпечити герметизацію ударної трубки 
або провідного вводу електричного запалу

2.12 розкладання
Хімічна реакція в речовині, що не є детона
цією, проте закінчується значним зміненням 
її властивостей

2.13 дефлаграція; горіння
Реакція розкладання речовини з дозвуковою 
швидкістю в речовині, що бере участь у реакції

2.14 елемент сповільнення
Частина детонатора сповільненої д ії, що 
забезпечує часове затримання між актива
цією детонатора та детонацією основного 
заряду
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Sprengzubehor 
blasting accessories 
accessoire de tir

Verstarkungsladung
booster
relais de detonation

Gluhbrucke
bridgewire
filament

loser Sprengstoff 
bulk explosive 
explosif en vrac

Brenndauer 
burning duration 
дигёе de combustion

patronierter Sprengstoff 
cartridged explosive 
explosif d ’encartouchage

Anwiirgung
crimp
sertissage

Zersetzung
decomposition
decomposition

Deflagration
deflagration
deflagration

Verzdgerungselement 
delay element 
relais retardateur

2
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2.15 Інтервал спов ільнення
Різниця в часі між вибухами суміжних дето
наторів у серіях сповільнення

2.16 ступ інь  спов ільнення
Число, надане детонатору сповільненої дії, 
аби показати його відносне положення в 
даних серіях

2.17 час спов ільнення
Час між активацією і вибухом детонатора 
сповільненої дії

2.18 детонувальний шнур
Виріб, який складається із серцевини з вибу
хової речовини (найчастіше — тену), оточе
ної гнучкою зовнішньою оболонкою або по
міщеної в трубку з м’якого металу.
Примітка. Заряд вибухової речовини в детонувальному 
шнурі може змінюватись від 1 г/м до 200 г/м

2.19 детонація
Реакція, що розповсюджується вибуховим 
матеріалом з надзвуковою швидкістю в ма
теріалі, який бере участь у реакції

2.20 ш видкість детонації
Швидкість, з якою детонація розповсю
джується по колонці вибухової речовини чи 
заряду, в метрах на секунду

2.21 детонатор
Виріб, який складається з невеликої метале
вої чи пластмасової трубки, що містить пер
винний заряд, наприклад, азид свинцю, І 
вторинний заряд, такий, як тен, або інші ком
бінації вибухових речовин, маса яких зазви
чай не перевищує 2 г

2.22 детонатор спов іл ьн ено ї д ії
Детонатор, що має часове затримання між 
моментом активації та моментом детонації.
Примітка. Детонатори сповільненої дії можуть бути елек
тронними, електричними й неелектричними

2.23 електричний детонатор
Детонатор, який активують за допомогою 
електричного струму.
Примітка. Електричні детонатори вмикають донорну й 
акцепторну (магнітно з'єднані) системи

2.24 електронний детонатор
Детонатор, в якому часового затримання до
сягають за допомогою електронного чипа, що 
активується електричним чи неелектричним 
Імпульсом

Verzdgerungsintervall 
delay interval 
intervalle de retard

Zeitstufe 
delay number 
пиплёго de retard

Verzogerungszeit 
delay time 
temps de retard

Sprengschnur 
detonating cord 
cordeau d£tonant

Detonation
detonation
detonation

Detonationsgeschwindigkeit 
detonation velocity 
vitesse de detonation

Zunder
detonator
d^tonateur

Zeitzunder 
detonator, delay 
d^tonateur ё retard

elektrischer Zunder 
detonator, electric 
d^tonateur 6lectrique

elektronischer Zunder 
detonator, electronic 
d^tonateur 6lectronique
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2.25 детонатор м иттєвої д ії
Детонатор без номінального часу сповільнення

2.26 неелектричний детонатор
Детонатор, який активується за допомогою 
ударної трубки або інших засобів і не має елек
тричних пристроїв первинного ініціювання

2.27 простий детонатор
Детонатор миттєвої д ії без засобів активації.
Примітка. Прості детонатори зазвичай активуються за 
допомогою детонувального шнура, вогнепровідного шну
ра, піротехнічного запальника чи ударної трубки

2.28 донорний заряд
Заряд вибухової речовини, який генерує 
Імпульс для Іншого заряду

2.29 вибух
Раптове вивільнення енергії, що спричиняє 
вибуховий ефект, з можливим викидом ос
колків.
Примітка. Термін «вибух» охоплює швидке горіння, дето
націю та дефлаграцію

2.30 вибухова речовина
Тверда або рідинна речовина, чи суміш ре
човин, які через властиві їм хім ічні реакції 
здатні до вибуху

2.31 екстремальні умови
Умови, коли високі чи низькі температури та/чи 
тиск, І/або вологість виходять за межі діапа
зону застосування методу випробовування

2.32 струм запалювання
Постійний електричний струм, необхідний 
для надійного активування електричного 
детонатора, в амперах (А)

2.33 струм запалю вання серії 
Найменший постійний струм, який надійно 
активує всі детонатори вибухової мережі

2.34 Ім пульс запалю вання
Електрична енергія, перетворена електрич
ним опором детонатора, яка активує елект
ричний детонатор чи електричний вибуховий 
пристрій, подана в міліджоулях на ом

2.35 час запалю вання
Весь час між подачею електричного струму 
та детонацією детонатора без номінального 
Інтервалу сповільнення

Zunder ohne Verzogerungselement 
detonator, instantaneous 
d£tonateur instantan§

nichtelektrischer Zunder 
detonator, non-electric 
d&onateur non-6lectrique

Sprengkapsel 
detonator, plain 
charge de d^tonateur

Geberladung 
donor charge 
charge 6mettrice

Explosion
explosion
explosion

Explosivstoff 
explosive 
mattere explosive

extreme Bedingungen 
extreme conditions 
conditions extremes

Zundstrom 
firing current 
courant d’allumage

Serienzundstrom 
firing current, series 
courant d’allumage en s6rie

Zundimpuls 
firing impulse 
impulsion d’allumage

Zundzeit 
firing time
дигёе de fonctionnement

4
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2.36 напруга пробою
Мінімальна напруга постійного струму, здатна 
створити електричний пробій між системою 
провідників і металевим корпусом детонатора

2.37 випробування на передавання детонації
Випробування, щоб визначити найбільшу 
відстань, на якій донорний заряд здатний 
зініціювати акцепторний заряд

2.38 бризантна вибухова речовина
Речовина або суміш речовин, які можуть за
знати швидкої внутрішньої реакції розкла
дання, що зумовлює детонацію в разі їх нор
мального застосування

2.39 Ін іц ію вальна здатн ість
Здатність вибухової речовини або виробу 
передавати детонацію до іншої речовини чи 
виробу за визначених умов

2.40 ном інальний Інтервал спов ільнення
Різниця в номінальному часі сповільнення 
між суміжними ступенями сповільнення в 
серії детонаторів сповільненої дії

2.41 ном інальний час спов ільнення
Час, визначений виробником, для даного 
детонатора в серії сповільнень

2.42 йм ов ірн ість  перекривання
Статистична ймовірність того, що детонатор 
сповільненої дії із заданим ступенем сповіль
нення в серії сповільнень здетонує не в своїй
ПОСЛІДОВНОСТІ

2.43 первинна вибухова речовина
Вибухова речовина, чутлива до іскри, тертя, 
удару чи полум’я і здатна підтримувати 
Ініціювання у вільному стані.
Примітка. Первинну вибухову речовину зазвичай викори
стовують у детонаторі для Ініціювання вторинної вибухо
вої речовини основного заряду

2.44 розповсю дж ування детонації
Здатність підтримувати фронт детонації по 
всій масі вибухової речовини

2.45 пропелант
Дефлагрувальна вибухова речовина, яку ви
користовують для створення тяги чи змен
шення гальмування реактивних апаратів.
Примітка. Пропеланти можна також використовувати як 
паливні елементи в газових генераторах або інших уста
новках

Oberschlagsspannung 
flash-over voltage 
tension de claquage

Gap-Test 
gap test
essai de self-ex citation

Sprengstoff 
high explosive 
explosif brisant

Zundfahigkeit 
initiating capability 
capacity d’amorcage

angegebenes Verzogerungsintervall 
nominal delay interval 
intervalle de retard nominal

angegebene Verzogerungszeit 
nominal delay time 
temps de retard nominal

Oberschneidungswahrscheinlichkeit 
overlap probability 
probability de chevauchement

Initialsprengstoff 
primary explosive 
explosif primaire

Durchdetonation 
propagation of detonation 
propagation de detonation

Treibladungspulver
propellant
substance propulsive

5



ДСТУ EN 13857-1:2006

2.46 діапазон застосування методу випро
бовування
Умови, наприклад, температура чи тиск, за 
яких метод випробовування може бути за
стосовано без істотної модифікації стосовно 
як апаратури, так і методики їх проведення, 
зазначені у відповідному стандарті

2.47 діапазон вірогідності результатів ви
пробування
Верхня і нижня границі відповідного парамет
ра, наприклад, температури чи тиску, в ме
жах яких результати, одержані під час спо
стерігання в умовах навколишнього середо
вища чи за умов, зазначених у методі випро
бовування, вважають придатними

2.48 реле для детонувальних шнурів
Виріб, що містить трубки із зарядами піротех
нічних сполук сповільнення та вибухових ре
човин, використовуваних для з’єднання дето
нувальних шнурів І забезпечення необхідно
го сповільнення під час розповсюджування 
детонації вздовж детонувального шнура

2.49 вогнепровідний шнур
Виріб, який складається із серцевини з дрібно
зернистого чорного пороху, оточеної гнучким 
одно- чи багатошаровим обплетенням.
Примітка. Вогнепровідний шнур у разі запалювання горить 
з визначеною швидкістю без будь-якого зовнішнього вибу
хового ефекту

2.50 сенсибілізатор
Речовина, яку використовують для збільшен
ня чутливості до ініціювання

2.51 чутливість
Сприйнятливість вибухової речовини до зов
нішньої д ії типу удару, полум’я, тертя або до 
температури, тиску, вологості, що веде до 
виникнення реакції або погіршення функцію- 
вання

2.52 строк придатності
Період часу, впродовж якого вибухова речо
вина або пристрій можуть бути складовані чи 
збережені за визначених умов перед викори
станням чи знищенням, не стаючи небезпеч
ними, або не втрачаючи своїх специфічних 
експлуатаційних характеристик

2.53 ударна трубка
Трубка, яка зазвичай містить на внутрішніх 
стінках напилену вибухову речовину, здатну

Anwendungsbereich des Prufverfahrens 
range of applicability o f a test method 
domaine d’applicabilit£ de la m£thode d'essai

Gultigkeitsbereich der Prufergebnisse
range of validity of test result
domaine de validity des r^sultats de I’essai

Sprengschnurverzogerer 
relay, detonating cord 
relais pour cordeau d^tonant

Sicherheitsanziindschnur 
safety fuse 
тёсЬ е de sQret6

Sensibilisierer
sensitiser
sensibilisateur

Empfindlichkeit
sensitiveness
sensibility

Verwendungszeitraum 
shelf life
dur6e de conservation

Zundschlauch 
shock tube
tube & transmission d’ondes de choc
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забезпечити передавання ударної хвилі від од
ного кінця трубки до другого 3 постійною швид
кістю без зовнішнього вибухового ефекту.
Примітка. Ударну трубку найчастіше використовують як 
складник детонувального пристрою

2.54 поверхневий з ’єднувач
Пристрій, що містить заряд вибухової речови
ни зі сповільнюванням чи без нього, що його ви
користовують на поверхні руйнування для пе
редавання сигналу чи ударної хвилі від одного 
засобу ініціювання до другого або від одного 
засобу ініціювання до ударної трубки(-ок)

2.55 пластина-св ідок
Пластина, зазвичай металева (свинець, 
сталь, алюміній), яку використовують для 
визначення факту детонації або дії осколків 
І уламків під час вибуху.

Oberflachenverbinder 
surface connector 
connecteur de surface

Nachweisplatte 
witness plate 
plaque t£moin

ДОДАТОК ZA 
(довідковий)

ПУНКТИ ЦЬОГО СТАНДАРТУ СТОСОВНО СУТТЄВИХ вим ог  
ЧИ ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИРЕКТИВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

EN 13857-1 підготовлено відповідно до розпорядження, даного CEN Європейською Комісією 
й Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі, підтримує суттєві вимоги Директиви Європейсько
го Союзу 93/15/ЄЕС.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Інші вимоги й Інші Директиви ЄС можуть бути застосовні до виро- 
бу(-Ів), що потрапляють у сферу застосування цього стандарту.

Пункти цього стандарту зазвичай підтримують вимоги 1.1,1.2 , 1.3,11.1 (a)-(m), ІІ.2А (а)-(с), ІІ.2В 
(а)-(с), ІІ.2С (a)-(f) і II.2D (а)-(с) Директиви 93/15/ЄЕС.

Дотримання вимог цього стандарту забезпечує виконання основних вимог відповідної Дирек
тиви і відповідних інструкцій EFTA.
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ДОДАТОК НА 
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
вибух 2.29
випробування на передавання детонації 2.37
горіння 2.13

детонатор 2.21
детонатор електричний 2.23
детонатор електронний 2.24
детонатор миттєвої дії 2.25
детонатор неелектричний 2.26
детонатор проміжний 2.6

детонатор простий 2.27
детонатор сповільненої дії 2.22
детонація 2.19
дефлаграція 2.13
діапазон вірогідності результатів випробування 2.47

діапазон застосування методу випробовування 2.46
елемент сповільнення 2.14

заряд акцепторний 2.2
заряд донорний 2.28
заряд основний 2.3
здатність Ініціювальна 2.39

з’єднувач поверхневий 2.54
Імпульс запалювання 2.34
Інтервал сповільнення 2.15
Інтервал сповільнення номінальний 2.40
ймовірність перекривання 2.42
місток дротяний 2.7

напруга пробою 2.36
опір стиранню 2.1
пластина-свідок 2.55
порох чорний 2.4
приладдя для вибухових робіт додаткове 2.5
пропелант 2.45
реле для детонувальних шнурів 2.48

речовина вибухова 2.30
речовина вибухова бризантна 2.38
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речовина вибухова насипна 2.8

речовина вибухова патронована 2.10

речовина вибухова первинна 2.43

розкладання 2.12

розповсю дж ування детонації 2.44

сенсиб іл ізатор 2.50

стиснення 2.11

строк придатності 2.52

струм запалю вання 2.32

струм запалю вання сер ії 2.33

ступ інь  спов ільнення 2.16

тривал ість горіння 2.9

трубка ударна 2.53

умови екстремальні 2.31

час запалю вання 2.35

час спов ільнення 2.17

час спов ільнення  ном інальний 2.41

чутлив ість 2.51

ш видкість детонації 2.20

ш нур вогнепров ідний 2.49

ш нур детонувальний 2.18

ДОДАТОК НБ 
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Abriebfestigkeit 2.1

angegebene Verzogerungszeit 2.41

angegebenes Verzogerungsintervall 2.40

Anwendungsbereich des Prufverfahrens 2.46

Anwurgung 2.11

Brenndauer 2.9

Deflagration 2.13

Detonation 2.19

Detonationsgeschwindigkeit 2.20

Durchdetonation 2.44
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elektrischer Zunder 2.23

elektronischer Zunder 2.24

Empfangerladung 2.2

Empfindlichkeit 2.51

Explosion 2.29

Explosivstoff 2.30

extreme Bedingungen 2.31

Gap-Test 2.37

Geberladung 2.28

Gluhbrucke 2.7

Giiltigkeitsbereich der Prufergebnisse 2.47

Initialsprengstoff 2.43

loser Sprengstoff 2.8

Nachweisplatte 2.55

nichtelektrischer Zunder 2.26

Oberflachenverbinder 2.54

patronierter Sprengstoff 2.10

Schwarzpulver 2.4

Sekundarladung 2.3

Sensibilisierer 2.50

Serienziindstrom 2.33

Sicherheitsanzundschnur 2.49

Sprengkapsel 2.27

Sprengschnur 2.18

Sprengschnurverzogerer 2.48

Sprengstoff 2.38

Sprengzubehor 2.5

Treibladungspulver 2.45

Uberschlagsspannung 2.36

Oberschneidungswahrscheinlichkeit 2.42

Verstarkungsladung 2.6

Verwendungszeitraum 2.52

Verzogerungselement 2.14

Verzogerungsintervall 2.15

Verzogerungszeit 2.17

Zeitstufe 2.16

Zeitzunder 2.22

Zersetzung 2.12
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Zunder 2.21

Zunder ohne Verzdgerungselement 2.25

Zundfahigkeit 2.39

Zundimpuls 2.34

Zundschlauch 2.53

Zundstrom 2.32

Zundzeit 2.35

ДОДАТОК НВ 
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

abrasion resistance 2.1

acceptor charge 2.2

base charge 2.3

black powder 2.4

blasting accessories 2.5

booster 2.6

bridgewire 2.7

bulk explosive 2.8

burning duration 2.9

cartridged explosive 2.10

crimp 2.11

decomposition 2.12

deflagration 2.13

delay element 2.14

delay interval 2.15

delay number 2.16

delay time 2.17

detonating cord 2.18

detonation 2.19

detonation velocity 2.20

detonator 2.21

detonator, delay 2.22

detonator, electric 2.23

detonator, electronic 2.24

11



ДСТУ EN 13857-1:2006

detonator, instantaneous 2.25

detonator, non-electric 2.26

detonator, plain 2.27

donor charge 2.28

explosion 2.29

explosive 2.30

extreme conditions 2.31

firing current 2.32

firing current, series 2.33

firing impulse 2.34

firing time 2.35

flash-over voltage 2.36

gap test 2.37

high explosive 2.38

initiating capability 2.39

nominal delay interval 2.40

nominal delay time 2.41

overlap probability 2.42

primary explosive 2.43

propagation of detonation 2.44

propellant 2.45

range of applicability of a test method 2.46

range of validity of test result 2.47

relay, detonating cord 2.48

safety fuse 2.49

sensitiser 2.50

sensitiveness 2.51

shelf life 2.52

shock tube 2.53

surface connector 2.54

witness plate 2.55

ДОДАТОК НГ 
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

accessoire de tir 2.5

capacit£ d’amorcage 2.39

12



ДСТУ EN 13857-1:2006

charge accepteur 2.2

charge de base 2.3

charge de d£tonateur 2.27

charge gmettrice 2.28

conditions extr§mes 2.31

connecteur de surface 2.54

cordeau d^tonant 2.18

courant d ’allumage 2.32

courant d’allumage en s6rie 2.33

d§composition 2.12

d§flagration 2.13

d§tonateur 2.21

d§tonateur £ retard 2.22

d§tonateur £lectrique 2.23

d§tonateur 6lectronique 2.24

d§tonateur instantan6 2.25

d§tonateur non-§lectrique 2.26

d§tonation 2.19

domaine d’applicabilit6 de la m£thode d'essai 2.46

domaine de validity des r£sultats de I’essai 2.47

dur^e de combustion 2.9

dur6e de conservation 2.52

dur^e de fonctionnement 2.35

essai de self-ex citation 2.37

explosif brisant 2.38

explosif d’encartouchage 2.10

explosif en vrac 2.8

explosif primaire 2.43

explosion 2.29

filament 2.7

impulsion d'allumage 2.34

intervalle de retard 2.15

intervalle de retard nominal 2.40

mati£re explosive 2.30

m£che de $Qret£ 2.49

питёго  de retard 2.16

plaque t£moin 2.55

poudre noire 2.4
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probability de chevauchement 2.42

propagation de detonation 2.44

relais de detonation 2.6

relais pour cordeau detonant 2.48

relais retardateur 2.14

resistance a I’abrasion 2.1

sensibilisateur 2.50

sensibility 2.51

sertissage 2.11

substance propulsive 2.45

temps de retard 2.17

temps de retard nominal 2.41

tension de claquage 2.36

tube & transmission d’ondes de choc 2.53

vitesse de detonation 2.20
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