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Niewypał - pojęcie to odnosi się do amunicji zawierającej ładunek miotający, która
nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu.
Oprócz nabojów, niewypałami mogą stać się również inne środki zawierające
materiały wybuchowe deflagrujące, np. materiały hukowe, ale także różnego
rodzaju inne środki pirotechniczne, nawet nie deflagrujące, ale np. spalające się
gwałtownie, lub mogące się palić bez dostępu powietrza z zewnątrz. Do niewypałów
zalicza się również środki zapalające się, np. race świetlne, świece dymne itp.
Przyczyną powstania niewypału może być nieuruchomienie lub złe działanie
zapalnika, zmiany chemiczne w samym materiale itp. Za niewypały nie uważa się
środków właściwie składowanych, a jedynie te, które zostały użyte, ale nie
zadziałały, lub zadziałały nieprawidłowo, skutkiem czego mogą nadal stanowić
niebezpieczeństwo. Oprócz tego za niewypały uważa się również środki pozbawione
właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia,
uszkodzone, przeterminowane itp.
Przede wszystkim zabroniony jest jakikolwiek kontakt osób z niewypałami, gdyż
środki tego typu zachowują zazwyczaj swoją aktywność przez bardzo długi czas i
może się zdarzyć, iż bardzo delikatny bodziec (np. szturchnięcie) spowoduje
eksplozję niewypału.
Niewybuch – każdy przedmiot zawierający materiał wybuchowy w stanie wolnym,
który powinien zdetonować jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do
tego procesu nie doszło do wybuchu.
Pojęcie niewybuchu odnosi się do środków zawierających materiał wybuchowy o
charakterze kruszącym lub analogicznych, w których wybuch ma charakter
detonacji. Oprócz środków bojowych (niszczących lub hukowych), mogą to być też
cywilne, niszczące materiały wybuchowe (stosowane np. w kopalniach), oraz szereg
innych środków pirotechnicznych, jak środki uruchamiające mechanizmy lub
stosowane w celach widowiskowych. Za niewybuchy uznaje się czasami także
przedmioty, które mogą detonować mimo że pierwotnie nie były do tego
przeznaczone.
Za niewybuchy nie uważa się środków właściwie składowanych, a jedynie te, które
zostały użyte, ale nie zadziałały lub zadziałały wadliwie. Oprócz tego za niewybuchy
uważa się również środki wybuchowe pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np.
gdzieś wykryte, niewiadomego pochodzenia, uszkodzone, przeterminowane itp.
Zabroniony jest jakikolwiek kontakt z niewybuchami, gdyż środki tego typu
zachowują zazwyczaj swoją aktywność przez bardzo długi czas i może się zdarzyć, iż
bardzo delikatny bodziec (np. szturchnięcie) spowoduje eksplozję niewybuchu.
Zapamiętaj!!!
Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń,
strzelnice, magazyny).
Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych niewypałach, niewybuchach, bombach,
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pociskach, amunicji, granatach itp.
Jeżeli zauważyłeś niewypał - zabezpiecz miejsce znaleziska, aby nie rzucało się w
oczy osobom postronnym. Natychmiast powiadom o znalezisku:
- policję
- straż miejską.
Nie lekceważ niebezpiaczeństwa- zapoznaj swoje dzieci z prawidłowym sposobem
postępowania (ostrzeż ich przed lekkomyślnością - podaj znane Tobie przykłady
lekkomyślności dzieci i młodzieży, które doprowadziły do niebezpiecznych
wypadków).
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