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РЕЗЮМЕ
В статията се засяга проблема за токсичните газове отделящи се при извършване на промишлени взривни работи в минно-добивната промишленост,
строителството и други промишлени отрасли и тяхното отражение върху екологията. Проблемът е глобален за цялата страна, като се има впредвид, че
масови взривни работи се извършват почти навсякъде.
Въз основа на разработена нова методика по договор с Американската Агенция за Международно Развитие за определяне количеството на токсичните
газове са получени нови резултати при извършване на мащабни изпитвания като е елиминиран фактора стеснени условия в различие със
стандартизационните методи, както се извършва в силно развитите страни. Резултатите от изпитванията поставят много сериозно въпроса за решаване на
проблема с токсичните газове, които се различават от досега приетите и разпространени в научно-техническата литература. Тези проблеми предстоят да
се решават и за в бъдеще.
Основни категорични изводи от досега проведените изследвания са , че по голямата част от допуснатите до употреба промишлени взривни вещества(ВВ)
не отговарят на изискванията на ПБТВР-1997г., както следва:
1.Всички предохранителни ВВ надвишават нормите за токсични газове до 100 l и са от 93 до 183 l/kg ВВ.
2. Всички ВВ от втори клас за подземни рудници неопасни по газ и прах също надвишават нормите и са от 165 до 215 l/kg ВВ ( с изключение на Елацит
710)
3. Една голяма част от ВВ за открити работи като нафтоселитрените ВВ и емулсионните ВВ отделят повече токсични газове - 222-275 l/kg от нормативно
определените-200 l/kg при използуване на български амониев нитрат. По малко токсични газове се получават при нафтоселитрени ВВ произведени от
значително по скъпата порьозна вносна амониева селитра - 165 l/kg
.

В настоящата работа се разглеждат въпросите за токсичните газове отделящи се при извършване на взривните
работи в минно добивната промишленост, строителството
и др. промишлени отрасли и тяхното отражение върху
екологията на минно добивната промишленост.

жение до 3 - 3,5 km от кариерата и в нейния район се
отравят до различна степен 36 души персонал и преминаващи хора.
По данни на градските органи на гр. Панагюрище се
поставя въпросът за системно екологично замърсяване с
газове и прах от извършените добивни взривни работи над
Панагюрище до 50 t ВВ взривявани на веднъж.

Както е известно, взривните работи намират широко
приложение в добивните отрасли. Енергията на взрива е
най евтината енергия , която човек използува в своята
дейност. При добива на енергийни и минерални суровини
явлението взрив се е използувало, използува се и ще се
използува неминуемо и в бъдеще . Понастоящем не може
да си представим производствения процес в подземните и
особено в откритите рудници и кариери, и в строителството без извършване на взривните работи. Масовото
използуване на взривните работи в промишлеността обаче, поставя и някои екологични проблеми като не съвсем
контролируемо нарушаване на околната среда, сеизмично
действие на взрива, масово обгазяване и др.

Такива тревожни сигнали постъпват от почти всички
населени места в близост до открити рудници и кариери.
Нанасят се големи поражения върху флора и фауна и
разбира се върху човека независимо от това дали участвува в производствената дейност или се занимава със
съвсем друго нещо. Проблемът става глобален за цялата
страна, като се има предвид, че масови взривни работи се
извършват почти навсякъде.
Явлението взрив по същество представлява много бързо
превръщане на енергия, а в частност при химическия
взрив, който се използува у нас това е много бързо
химическо превръщане на веществата чрез изгаряне.
Изгарят елементите С и Н, като процесът съгласно
класическата литература може да се представи така
взрив
C+H +N+O
CO2 + H2O + N2
(1)

Няколко примера за важността на проблема. Преди години в кариера Шереметя, Велико Търново при взривяването
на около 18 t взривно вещество (ВВ) (средно взривяване)
на периметър с диаметър около 10 m над купа взривен
материал няколко часа след взривяването при разгърмяване на свърхгабаритни късове загиват 7 души, а на проте-
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тирано допустимото количество токсични газове , което
може да се отделя от 1 kg ВВ - в нас е 100 l. Това от една
страна е добре, но от друга трябва да се отбележи , че
нормата е нереална. У нас обаче, във всички отрасли
продължава да се работи по остаряли технологии с
използуване на патронирани ВВ и ръчно зареждане, при
което се получава плътност на зареждане от 0,6 g/cm3 при
амониево-селитрени ВВ до 0,8 g/cm3 при нитроестерни ВВ.
При тази малка плътност не се получава достатъчно пълна
детонация, при което в рудника неминуемо се отделят
повече токсични газове. Крайно време е във всички
условия където е възможно да се премине на работа с
насипни ВВ и механизирано зареждане.
II. При открития добив във всички отрасли обаче
положението е катастрафално. Поради липса на нормативна база доскоро, а в много открити рудници и кариери и
понастоящем, използуват ВВ със силно отрицателен
баланс като напримир ВВ тип “Гранулотол”. Това ВВ отделя по 360 СО на kg и само при 1 масово взривяване от 50 t
в околното пространство се отделят наведнаж приблизително 18 млн. литра СО. Най масово приложение понастоящем намира ВВ тип грубодисперсен амонит. Найновите изследвания показват, че при грубодисперсния
амонит се отделят от 103 до 201 l/kg условен СО.

CO
NOx
При химическия взрив се отделят от 600 до 1000 l газове
от 1 kg ВВ при температура от 2500 до 4500° С и налягане
200 - 300 MРa.
При тези параметри на развиващата се детонационна
вълна една част от С се превръща в токсичния СО, а от N2
в азотни окиси NOх. Във взривната техника и технология е
прието да се работи с понятието условен въглероден окис,
т.е. азотните окиси NOх да се приравняват към отравящото
действие на СО като литрите NOх се умножават с
коефициента 6,5
Усл.СО= CO+6.5 NOх l/kg

(2)

При различните взривни вещества се отделят от общо
600 до 1000 l газове от 1kg ВВ, от които от 100 - 120 до 350
I токсични газове.
Факторите, които действуват за отделянето на токсичните газове при взривните работи са различни. Те могат да
се групират в четири основни групи:
1. Кислородният баланс на взривните вещества
представляващ по същество съотношението на горящите
елементи С и Н от една страна и О2 от друга. Всеизвестно
е, че при ВВ с така наречения нулев кислороден баланс
трябва да се отделят най малко токсични газове, а при ВВ
с недостиг или излишък на кислород трябва да се отделят
съответно повече СО и NOх .
2. Физико-механичните свойства на ВВ, като хомогенизация, зърнометричен състав, влага, опаковка и др. Всяко
несъответствие на свойствата на ВВ от стандартно
определените при неговото съставяне води до нарушаване
по същество на детонационния процес и до отделянето на
по големи количества токсични газове.
3. Химическият състав, якостта и структурата на
скалата. При взривяване в скали с кухини, пукнатини и др.
запълнени или не с глинести материали се отделят
значителни количества токсични газове.
4. Технологията на извършване на взривните работи и
начина и средствата за иницииране на зарядите. Този
фактор по последни наши изследвания влияе значително
върху отделянето на токсични газове, като в много случаи
превишава влиянието на кислородния баланс, който като
фактор се смяташе определящ до сега.

От особена важност при откритите взривни работи е
масово прилаганата технология за взривяване на
свръхгабаритни късове с открити заряди. При тях
относителния разход на ВВ е над 2 пъти по голям,
взривяването е неефективно, което води до големи
замърсявания на околната среда.
От нас по договор с Американската Агенция за
Международно
Развитие-Еколинкс е
разработена
технология за екологично взривяване на свръхгабаритни
късове с използуване на класически патронирани ВВ от
типа Амонит и Лазарит, и нова конструкция на кумулативен
заряд с изграждане на място на неговата употреба. С
прилагането на тази технология се намалява с над 2 пъти
отделянето на токсични газове и се увеличава
ефективността на взривяването на свръхгабаритни късове.
Тази технология намира приложение в кариера
“Скакавица” на БДЖ.(Лазаров Сл., Камбурова Г.,2001)
Понастоящем у нас ежегодно за промишлени цели се
използуват над 20000t ВВ от взривяването на които се
отделят около 3 милярда литра токсични газове. Чрез
решаване на някои технически и нормативни въпроси ние
сме в състояние да намалим тази токсична емисия около
2-3 пъти до 1,5 милиарда литра.

Ние осезателно можем да влияем върху така избраните
групи фактори с избора на ВВ, с които да се извършват
взривни работи, както и чрез създаване на нормативна
база непозволяваща работа с ВВ, при които се отделят
голямо количество токсични газове.Ние можем да влияем
върху този проблем и чрез прилагане на нови технологии
чрез комплексна механизация на взривните работи и др.

Намаляването на тази токсична емисия може да се
осъществи чрез:
1. Използуване на ново поколение промишлени ВВ за
работа в обводнени условия. Основа за такова техническо
решение е опита на напредналите страни и преди всичко
Швеция, САЩ, Германия с използуваните в тези страни ВВ
Емулити представляващи водно маслена емулсия на амониевата селитра (наситен воден разтвор и масло). Тези ВВ
са водоустойчиви и са без каквито и да е чисти взривни
съединения като тротил, нитроглицерин и др в състава си.

Какво е обаче фактическото положение?
I. При подземния добив чрез правилниците по безопастността на труда е забранено коствено използуването на ВВ
с кислороден баланс различен от нулевия т.к. е регламен17

Те са абсолютно безопасни, отделят от 70-275 l/kg токсични газове на kg ВВ, могат да се зареждат механизирано
или при необходимост ръчно и са предназначени за
подземни и открити обекти. Понастоящем нашата страна
разполага с изградени такива инсталации в Елаците и
Асарел-Медет.
2. В необводнени условия преминаване на работа с
прости нафтоселитрени ВВ, както в подземни, така и в
открити условия с комплексна или частична механизация
на взривните работи.
3. Трябва да се преосмислят данните за токсични газове
и съответните норми. От нас по договора с ААМР-Еколинкс
е разработена нова методика за определянето на
токсичните газове. Ние получихме нови данни в резултат
на мащабни изпитвания като е елиминиран фактора стеснени условия в сравнение със стандартизационните методи. Зарядите на използуваните ВВ са с тегло от 400-1000g,
вместо от 10 до 40 g по стандартизационните методи
използувани в България. Изпитваните проби от ВВ са
поставяни в мортира, в метална тръба и за сравнение в
свободно провесено състояние в пластмасово фолио. Тази
методика дава възможност за извършване на изпитвания в
значително по близки до реалните условия.

3. Една голяма част от ВВ за открити работи като нафтоселитрените ВВ и емулсионни ВВ отделят повече токсични
газове – 222 - 275 l/kg от нормативно определените - 200
l/kg при използуване на амониев нитрат производство
на“Неохим” - Димитровград. По малко токсични газове се
получават при нафтоселитрените ВВ произведени от значително по-скъпата вносна порьозна амониева селитра
-165 l/kg.
Ето защо в резултат на извършените изследвания следва да се променят и нормите за проветряване на изработките по фактора за токсичните газове. В случая трябва да
се предполага при изчисленията, че се отделят над 150
l/kg, а не по 100 l/kg, както беше до сега.
В резултат на извършените изследвания и получените
резултати по новата методика за определяне количеството
на токсичните газове за промишлени цели следва да се
въведе нов норматив за допустимо отделяне на токсични
газове за всички промишлени ВВ независимо за къде се
използуват при работа в подземни или открити условия.
С прилагането на различните технически решения и
мероприятия ние можем да направим масовите взривни
работи при добива на енергийни и минерални суровини
приемливи от екологична гледна точка.

Първоначалните резултати от изпитванията поставят
много сериозно въпроса за решаване на проблема с
токсичните газове, които се различават от досега приетите
и разпространени в научно-техническата литература. Тези
проблеми предстоят да се решават и в бъдеще. Основни
категорични изводи от досега проведените изследвания
са, че по голямата част от допуснатите до употреба промишлени ВВ не отговарят на изискванията на ПБТВР 1997г., както следва:
1. Всички предохранителни ВВ надвишават нормите за
токсични газове до 100 l и са от 93 до 183 l/kg ВВ.
2. Всички ВВ от II клас за работа в подземни рудници
неопасни по газ и прах също надвишават нормите и са от
165 до 215 l/kg. (с изключение на Елацит 710).
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TOXIC GASES AT INDUSTRIAL BLASTING OPERATIONS. NORMATIVE
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SUMMARY
The objective of the present paper is the problem with the emission of toxic gases as a result of blasting operations in the mining, construction and other industries
and the affect of their release on the environment. The presented problem has wide implications as extensive blasting operations are performed almost everywhere.
Based on the new methodology developed through the contract with the American Agency for International Development for measuring the quantity of the toxic gas
emissions, new results have been obtained with the performance of extensive testing as the factor constricted conditions have been eliminated. The obtained results
pose very seriously the question for solving the problems associated with toxic gases emissions, which substantially deviate from the approved and circulated in the
technical scientific literature. Those problems are to be solved in the future.
The conducted tests and investigation of the industrial blasting agents permitted for use in Bulgaria indicate that their parameters are not compliant with the legal
requirements in Bulgaria namely with the Ordinance for labor safety in blasting operations -- 1997:
1. All safety explosives exceed the standard for toxic gases up to 100 litters and are in the range from 93 to 183 l/kg of explosive.
2. All explosives of second degree for underground mines not hazardous for gas and dust as well exceed the norms and are in the range form 165 to 215 l/kg of
explosive (excluding Еlazit 710)
3. The majority of the explosives used in surface blasting operations as the explosives type ANFO and emulsion explosives emit more toxic gases 222-275 l/kg of the
regulatory determined 200 l/kg at usage of the Bulgarian produced ammonium nitrate. Less toxic gases are being emitted when the more expensive porous imported
ammonium nitrate is used 165 l/kg.

The current paper deals with the issue of toxic gas
emissions resulting form industrial blasting operations in the
mining, construction and other industries and their impact on
the environment.

pollution with gas and dust emitted through the blasting
operation in the quarry above Panagurishte is up to 50 t
explosives detonated at once.
Similar disturbing signals have being received from many
communities surrounding open pit mines and quarries. The
impact of such events is visible in the tremendous destruction
of flora and fauna in their vicinity and on people living in the
area regardless of whether employed in the industry or not.
The problem reaches global dimensions taking into account
that extensive blasting operations are performed almost
everywhere.

As it is widely known, blasting operations are extensively
used in all sectors of the economy. The blasting energy is the
cheapest which people use in their activity. Historically
blasting operations have been extensively used for
excavation of inert materials and mineral exploration. Now
days we could hardly imagine production process at
underground and in particular surface mining operations at
ore mines and quarries and in the construction industry, not
involving blasting. This extensive use of explosives and
blasting operations, however, inevitably poses some
environmental issues as the not completely controlled
negative effects of blasting, the seismic effects, extensive
fuming among many others.

The phenomenon explosion represents very rapid
transformation of energy. In particular, the commonly used
chemical components in Bulgaria that undergo rapid burning
are С and Н, as the process according to the classical
literatures could be represented as follows.

Here is an example that would demonstrate the importance
of the problem. Few years ago at quarry Sheremetia, Veliko
Turnovo during detonation of about 18 t explosive (medium
size blasting) in perimeter with diameter of about 10m above
the pile of blasting agents few hours after the explosion at
second explosion seven people die. At a distance of 3-3,5 km
from the quarry and the adjacent region 36 people staff and
bystanders suffer poisoning of different degree.

Blast
C+H +N+O

CO2 + H2O + N2

CO

(1)

NOx

This chemical composition releases from 600 to 1000 litters
gases from 1kg explosive at temperature in the range of
2500 to 45000 С and pressure 200-300 MРa. At those
parameters part of C is transformed into the toxic CO,

According to the municipal authorities of the city of
Panagurishte the problem with systematic ecological
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facilities, where possible, switch to bulk emulsions and
mechanization of the blasting preparation and process.
II. The situation in surface mining is catastrophic due to the
lack of normative base until recently. Numerous open-pit
mines and quarries still employ explosive materials with
highly negative balance e.g. explosive type “Granutolol”,
which emits 360 СО/kg. Moreover at single mass detonation
of 50 tons, in the environment are released at once
approximately 18 million litters СО. According to the newest
industrial testing, the predominantly used blasting agent in
Bulgaria type coarse ammonite emits from 103-to 201-l/kg
conditional СО.

whereas N2 transforms into nitrogen oxides NOх. It is a
common practice in the blasting technology to convert the
nitrogen oxides NOх into conditional carbon monoxide as the
nitrogen oxides NOх are equated to the poisoning action СО
as the liters of NOх are multiplied with the coefficient 6,5.
cond.СО= 1CO+6.5 NOх l/kg

(2)

Of the emitted 600 to 1000 litters gases from 1 kg
explosive, 100-120 to 350 litters are toxic gases.
The factors contributing to the emission of toxic gases
during blasting operation are varied. However they could be
grouped in four major classes:
5. Explosive is said to have an oxygen balance when the
burning elements С and Н equal the quantity of О2. It is well
known that an explosive with the so called zero oxygen
balance release the least toxic gases, whereas explosive
containing slack or excess of oxygen emits more of both СО
and NOх.
6. The physic-mechanical characteristic of the explosives
as homogeneity (density), granular-metric composure, water
resistance, packaging and others. Each inconsistence of the
explosive’s characteristics with the standardized
requirements set forth during its development leads to
distortion of the detonation process and to the larger release
of toxic gases.
7. The chemical composition, strength, and structure of the
rock. When detonating rocks with fissures and cracks,
whether filled with clay materials or not, the released toxic
gases are substantially larger.
8. The technology of the conducted blasting operation and
the manner and tools of initiation of the charges. Our
investigation suggests that this factor is even more important
in regard to toxic gas emissions than the oxygen balance,
considered being most significant up till now.

Of most significant importance at surface mining is the
extensive application of the technology for demolition of over
sized rocky pieces with open charges. The relative expense
of explosive materials is over twice larger and the blasting
ineffective leading to large-scale pollution of the environment.
Through the contract with the American Agency of
International Development – EcoLinks we have developed a
new technology for environmentally friendly blasting
operations designed for demolition of large size rocky pieces.
The technology uses classical cartridge explosives types
Amonit and Lazarit and new charge construction with
cumulative action build up at place of application. Its
implementation has achieved double reduction of the toxic
gases emissions resulting from the blasting as the
effectiveness of demolition of the oversized rock has been
considerably improved. The technology is currently available
at quarry Skakavtisa, part of the Bulgarian State Railway
Company ( Kamburova, G. & Lazarov S.,2001).
Currently, in Bulgaria for industrial applications are used
over 20,000 tons explosive materials at which detonation are
emitted about 3 billions litters toxic gases. By solving some of
the existing technological and regulatory problems we would
be able to reduce this toxic emission over 2-3 times up 1,5
billion litters.

We are able to knowingly influence the listed group of
factors through the selection of the blasting agent for
conducting blasting operations as well as through
development of legal basis preventing the usage of
explosives emitting large quantities of toxic gases. We could
also influence the problem through the application of new
technology through complex mechanization of the blasting
operations.

The minimization of these toxic emissions could be
achieved through:
1. New explosive material
recommended for wet
applications. The basis for
this technical solution is
the
experience
of
developed
countries,
namely Switzerland, USA,
and Germany in their use
of
explosives
types
Emuliti, consisting of water
oil emulsion of ammonium
nitrate (dense water
solution with oil). Those
blasting agents are water
resistant and do not
contain any materials
classified as explosives
(TNT, nitroglycerin) in
clean form. They are very

Let us have a look at the current state of affairs.
I. The ordinance for work safety prohibits the usage of
blasting agents with oxygen balance different from the
standard zero, as the regulatory allowable quantity toxic
gases to be emitted from 1 kg explosive is 100l. While this
standard seeks to achieve very desirable level of gas
emissions it is highly unattainable and unrealistic. In Bulgaria,
in all sectors of the economy, we continue to use outdated
technology and hand set cartridges, able to achieve density
of 0,6 g/cm3 at ammonium nitrate explosive materials to 0,8
g/cm3 at TNT explosives. This small density cannot achieve
the necessary velocity of detonation, which results in larger
quantities of toxic gases emissions. It is imperative that all
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2.

3.

safe and emit 70-275 l/kg
toxic gases of one kg
explosive, could be loaded
with
equipment
or
manually when necessary,
and are designed for both
surface and underground
mining.
At
present
Bulgaria is capable of
producing those blasting
agents at Elazite and
Asarel Medet.
In dry environmental
conditions transition to
explosives type ANFO in
surface as well in
underground mining with
complex
or
partial
mechanization of the
blasting operations.
Reconsidered should be
the data for toxic gases
and
the
applicable
regulatory norms. От
Through the contract with
ААID-Ecolinks developed
was new methodology for
determination of toxic
gases. As a result of
extensive testing obtained
were new data as the
factor
narrowed
conditions, compared to
the normative documents,
was eliminated. The
charges of the utilized
blasting agents weighted
400-1000g, instead of the
10 to 40 grams as
prescribed
in
the
normative methods used
in Bulgaria. The tested
probes of explosives were
placed in the mortar in
metal tube and for
comparison
in
free
hanging condition in
plastic
folio.
This
methodology enables us
to conduct testing in
condition very close to
reality.

of which greatly diverge from the currently accepted and
circulated in the technical literature. Those problems are yet
to be solved. Based on the conducted testing, however, we
could state with certainty that the majority of the admitted for
use industrial explosives in Bulgaria do not comply with the
requirements of the Ordinance for Labor Safety in blasting
operations (1997), namely:
4. All Powder Safety Explosives emission of toxic gases
exceed the regulatory norms up to 100 l and are from 93 to
183 l/kg explosive.
5. The toxic gases release of all explosives of class II, for
use in underground mines not dangerous for gas and dust
exceed the regulatory determined ones and are from165 to
215 l/kg. (excluding Elazit 710).
6. The majority of the explosives used in surface mining as
explosives type ANFO and emulsion explosives emit more
toxic gases– 222-275 l/kg than the regulatory allowed -200
l/kg when mixed with ammonium nitrate production of
Neohim, Dimitrovgrad. The quantity of the toxic gases is
much less (165 l/kg) when the blasting agents are prepared
with the significantly more expensive imported porous
ammonium nitrate.
The conducted investigation suggests the need for
improvement and modification of the regulatory requirements
for monitoring the production of explosives in regard to toxic
gases. Specifically we advise that the calculations are based
on the assumption that toxic gas emission is over 150 l/kg,
and not less than 100 l/kg, as it was considered till now.
As the results obtained by the new methodology for
measurement of toxic gas emissions for industrial purposes
suggest, new regulatory requirements are necessary for the
allowable emission of toxic gases for all industrial explosives
whether they are used for surface or underground conditions.
Through the application of alternative technological
solutions we would be able to perform extensive blasting
operations that are acceptable from environmental
standpoint.
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The preliminary results of the conducted tests emphasize
the necessity of finding solution for toxic gases, the emission
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