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Kontrola střeliva ČSN 39 5106

 

Check of ammunition

Tato norma obsahuje rozhodnutí Stálé mezinárodní komise pro zkoušení ručních palných zbraní C.I.P.
(Commission Internationale Permanente pour l’epreuve des armes à feu portatives).

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 39 5106 z dubna 1994.
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Předmluva
Změny proti předchozí normě
Byla provedena technická revize ČSN 39 5106:1994 v souladu s novými rozhodnutími C.I.P.

Souvisící ČSN

ČSN 01 0250 Statistické metody v průmyslové praxi - Všeobecné znaky

ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace

ČSN 03 8205 Ochrana proti korozi - Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

ČSN 39 5005 Zkoušení civilních palných zbraní

ČSN 39 5006 Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

ČSN 39 5011 Povrchová ochrana součástí loveckých a sportovních zbraní

ČSN 39 5107 Kontrola referenčního střeliva

ČSN 39 5301 Balistická měřidla - Tlakoměrné hlavně - Technické požadavky



ČSN 39 5302 Měřicí zařízení pro měření tlaku prachových plynů piezoelektrickými snímači

ČSN 39 5305 Kalibrace piezoelektrických snímačů tlaku prachových plynů

ČSN 39 5334 Zbraně pro civilní potřebu - Měřidla pro kontrolu střeliva

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění pozdějších
předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ 70844844, Ing. Zdeněk ©těpánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Markéta Kuntová
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1 Předmět normy
Tato norma stanoví přejímací plány a metody kontrol střeliva pro ruční palné zbraně a expanzní
přístroje z hlediska jeho bezpečnosti. (Za střelivo se považuje i střelivo pro ruční plynové zbraně,
samostatně dodávané hlavní části střeliva, např. střely, nábojnice, zápalky a střelivina.)

POZNÁMKA Z hlediska ukazatelů kvality spotřebního střeliva, např. rychlost střely, přesnost, úchylky
hmotnosti střely, další upřesnění vzhledu apod., platí pro přejímání normalizační podklady vydané
výrobcem střeliva.

-- Vynechaný text --


