
  

Bīstamās zonas noteikšana spridzināšanas darbos 
Šis dokuments ir tulkots ar atļauju un adaptēts Latvijas situācijai no oriģināla, ko 

publicējusi Health and Safety Executive (Veselības un drošības administrācija, 
Lielbritānija) un kas ir pieejams viņu mājaslapā: http://www.hse.gov.uk/pubns/cis45.pdf. 

Minot šo tulkojumu, lūdzu atsaucieties arī uz oriģinālo dokumentu. Lai arī oriģinālais 
dokuments ir piemērots Latvijas vajadzībām, lūdzu pārliecinieties, ka jūs ievērojiet valsts 
likumdošanu, standartus un normas. Oriģinālās publikācijas un šī tulkojuma autori nav 

atbildīgi par kaitējumu vai pretenzijām un jautājumiem, kas radušies, lietojot šeit 
iekļauto informāciju.  

 
Ievads. 
 
Šī informācijas lapa dod padomus katram, kurš ir iesaistīts bīstamās zonas 
izveidošanā un novērtēšanā būvju demontāžas projektos, kuros izmanto 
sprāgstvielas. Padomi ir vērsti uz bīstamo zonu izveidošanu sprādziena 
dienā. Tie neattiecas uz citiem faktoriem, kas iesaistīti būvju demontāžā, 
izmantojot sprāgstvielas. Šos padomus vajadzētu apsvērt līdz ar citām 
vadlīnijām un likuma prasībām. 
 
Bīstamās zonas. 
 
Plānojot demontāžas darbus ar sprāgstvielu izmantošanu, ir jānosaka 
iespējamā lādiņa darbības zona. Bīstamā zona būtu jāizveido ap jebkuru 
būvi, kuru paredzēts demontēt, izmantojot sprāgstvielas. Šai zonai ir jābūt, 
iekārtotai, norobežotai un organizētai kā visam demontēšanas procesam. 
Cilvēkiem ārpus bīstamās zonas vajadzētu būt pilnīgā drošībā. Ikvienam, 
iespējams izņemot vienīgi spridzināšanas iekārtas palaidēju, sprādziena brīdī 
vajadzētu atrasties ārpus bīstamās zonas. Ja spridzināšanas iekārtas 
palaidējam ir jāatrodas bīstamā zonā, tad viņam/viņai ir jābūt drošā vietā. 
 
Bīstamo zonu veido četras teritorijas: 
 
Plānotais laukums: plānotais būves laukums, kuru iecerēts sagraut. 
 
Iecerētais krišanas laukums: laukums, kurā, saskaņā ar ieceri, sagrūs 
lielākā būves daļa (t.i., teritorija, ko noklās gruvešu lielākā daļa un kurā 
iekļausies arī plānotais laukums). 
 
Paredzamā gruvešu teritorija: teritorija aiz iecerētā krišanas laukuma, 
kurā, kā tiek paredzēts, sakritīs būves gruvešu atlikusī daļa (t.i., lielākā 
teritorija, kurā iespējams nokritīs kāds būves fragments). 



  

Amortizācijas zona: teritorija starp paredzamo gruvešu teritoriju un 
bīstamās zonas perimetru (t.i., pieļaujamā teritorija starp paredzamo 
maksimālo gruvešu platību un bīstamās zonas robežu). 
 

 
 
 
Bīstamās zonas iekārtošana. 
 
Četru bīstamo zonu veidojošo teritoriju lielumus vajadzētu noteikt katrā 
konkrētā gadījumā atsevišķi. Jūs variet identificēt specifiskus riskus un veikt 
risku novērtēšanu katrai demontāžas epizodei, kurā lieto sprāgstvielas.  
Bīstamās zonas izmērs nav atkarīgs tikai no nojaucamās ēkas augstuma. 
Jebkuru sprāgstvielu lādiņa atlieku projekcija ir atkarīga no eksplozijas 
stipruma un sprādziena drošības efektivitātes. Riska novērtēšanas rezultāti 
var parādīt, ka bīstamās zonas izmērs ir atkarīgs ne tikai no paredzamās 
gruvešu projekcijas. Piemēram, zemes vibrācija, kas var bojāt blakus esošās 
komunikācijas. 

 
Katrā demontāžas posmā, ir jāapsver bīstamās zonas efektivitāte. Galvenie 
faktori, kam ir tieša ietekme uz bīstamās zonas izveidi: 

– izstrādāts sabrukšanas mehānisms; 
– būvniecības formas, izmantotie materiāli un ēkas stāvoklis; 
– plānota konstrukciju pirmsnovājināšana ; 
– sprāgstvielu veidi; 
– lādiņu svars, izvietojums un spridzināšanas kārtība; 
– detonācijas sistēmas izveidošana; 
– sprādziena drošības pakāpe un izstrādāšana,. 

 



  

Vajadzētu apsvērt arī sekojošo: 
– sprādziena rezultātu pārbaude; 
– vēsturiskie un matemātiskie sprāgstvielu izmantošanas dati; 
– iepriekšējā darba pieredze un zināšanas; 
– būvlaukuma topogrāfija; 
– apkārtesošo ēku izvietojums; 
– iespējamais “pliķa efekts”, kad uz krišanas laukuma veidojas lidojošas 

zemes pikas, šķembas, kas izmantotas blietēšanai, vai citi materiāli, 
kas tiek mesti no piezemēšanās zonas; 

– grunts vibrācija, virsmas triecienvilnis vai pārmērīgs gaisa spiediens; 
– troksnis; 
– putekļi. 

 
Izstrādājot jebkāda veida projektu demontāžai ar sprāgstvielām, visa sistēma 
nedrīkstētu balstīties tikai uz projekta aprakstu. Jāparedz arī negaidīti 
pavērsieni, piemēram, kombinējot plānotu konstrukciju pirmsnovājinšanu, 
sprāgstvielu lādiņu izmērus un izvietojumu, sprādziena drošību un plānoto 
sabrukšanas metodi veicamās izmaiņas izdarīt sākotnējā projektā. 
 
Jums vajadzētu izmantot teritorijas topogrāfiju, lai noteiktu bīstamās zonas 
robežas. Piemēram, ietves, kanāli, upes, celtnes un tilti var veidot drošas  
aizsargbarjeras. Ja šie objekti neatrodas bīstamajā zonā, paplašiniet to, lai 
šādus objektus iekļautu tajā. Tas radīs labi norobežotu bīstamās zonas 
perimetru, kuru varēs efektīvi pārraudzīt. 
 
Persona, kam ir galvenā atbildība par bīstamās zonas izveidi, ir sprāgstvielu 
inženieris. Izmaiņas bīstamajā zonā varētu tikt veiktas tikai tad, ja tās par 
vajadzīgām atzīst šāda persona. Ja zonā kaut kas tiek mainīts, tad visus 
bīstamās zonas izveidošanā un pārvaldīšanā iesaistītos ir detalizēti jāinformē 
par šīm izmaiņām. 

  



  

Sabiedrības aizsardzība un drošība. 
 
Nepiederošas personas nedrīkst atrasties bīstamajā zonā, līdz tiek dots 
signāls, ka viss ir tīrs. Pēc zonas izmēra noteikšanas, jums vajadzētu apsvērt 
savas iespējas un materiāltehnisko nodrošinājumu cilvēku evakuēšanai no 
īpašumiem, kuri atrodas pie bīstamās zonas robežas. Vietās, kur cilvēki ir 
evakuēti no mājām, kas atrodas bīstamajā zonā, jāveic atbilstoši pasākumi 
viņu labklājības nodrošināšanai šīs evakuācijas laikā. Vajadzētu ne tikai labi 
kontrolēt bīstamās zonas robežu, bet arī novērst laupīšanas un vandālisma 
iespēju bīstamajā zonā esošajos īpašumos. Iespējams, ka jāsazinās ar vietējo 
policiju. Sabiedrības aizsardzības un drošības jautājumus jāapsver jau pašā 
sākumā, plānojot demontēšanas darbus. 
 
 

Šajā informācijas lapā sniegti labās prakses piemēri, kas nav obligāti 
jāievēro, bet kas var palīdzēt jums, plānojot veicamos darbus. 

 


