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przesàczyç, przy czym pierwsze 20 ml nale˝y zawróciç
do ponownego sàczenia).

Roztwór badany, po zadaniu 6% czterofenylobora-
nem sodowym, nale˝y pozostawiç w spokoju na
ok. 15 minut, lecz nie d∏u˝ej, po czym zawartoÊç zlew-
ki przesàczyç przez zwa˝ony tygiel sàczàcy z dnem po-
rowatym (o porowatoÊci G-4), przemywajàc roztworem
do przemywania.

(Roztwór do przemywania nale˝y przygotowaç
w nast´pujàcy sposób: do roztworu ok. 0,1 g chlorku
potasu w 50 ml 0,1 n kwasu solnego dodawaç, miesza-
jàc, roztwór czterofenyloboranu sodowego, a˝ do usta-
nia wytràcania osadu soli potasowej (czterofenylobo-
ranu potasowego), nast´pnie przesàczyç przez tygiel
sàczàcy, przemywajàc wodà destylowanà, i wysuszyç
w eksykatorze, w temperaturze pokojowej. Oko∏o 20—
30 mg tej soli rozpuÊciç w 250 ml wody destylowanej,
mieszajàc od czasu do czasu. Po up∏ywie ok. 30 minut
dodaç 0,5—1 g uwodnionego tlenku glinu, mieszaç
przez kilka minut, nast´pnie przesàczyç).

Przemyty osad zgromadzony na tyglu sàczàcym
nale˝y suszyç przez 30 minut w temperaturze
120°C i zwa˝yç jako czterofenyloboran potasowy.
Wspó∏czynnik przeliczeniowy z czterofenyloboranu po-
tasowego na tlenek potasowy wynosi 0,13143.

1.4. Tolerancje

W badaniach sk∏adu chemicznego szk∏a kryszta∏o-
wego dopuszczalna tolerancja (ró˝nica mi´dzy równo-

leg∏ymi oznaczeniami) wynosi ±0,1% (bezwzgl´dnego)
dla ka˝dego oznaczenia. Je˝eli uzyskany wynik, miesz-
czàcy si´ w granicach tolerancji, osiàga wartoÊç poni-
˝ej ustalonej granicy (30%, 24% lub 10%), nale˝y wziàç
Êrednià z co najmniej trzech analiz. Je˝eli ta Êrednia
jest wi´ksza ni˝ 29,95%, 23,95% lub 9,95%, szk∏o nale-
˝y zaliczyç do kategorii odpowiednio 30%, 24% i 10%.

2. W∏aÊciwoÊci f izyczne szk∏a kryszta∏owe-
go

2.1. Oznaczanie g´stoÊci

Oznaczanie g´stoÊci szk∏a kryszta∏owego nale˝y
wykonaç metodà wagi hydrostatycznej z dok∏adnoÊcià
do ±0,01. Próbk´ o masie co najmniej 20 g zwa˝yç
w powietrzu i po zanurzeniu w wodzie destylowanej
o temperaturze 20°C.

2.2. Oznaczanie wspó∏czynnika za∏amania Êwiat∏a

Wspó∏czynnik za∏amania Êwiat∏a szk∏a kryszta∏owe-
go nale˝y mierzyç refraktometrem, z dok∏adnoÊcià
±0,001.

2.3. Oznaczanie mikrotwardoÊci

Oznaczenie mikrotwardoÊci szk∏a kryszta∏owego
wed∏ug Vickersa nale˝y wykonaç stosownie do normy
ASTM E 92-65 (STANDARD ASTM 92-65/revision 1965,
poprawionej i uzupe∏nionej w 1965 r.), lecz przy u˝yciu
obcià˝nika 50 g i bioràc pod uwag´ Êrednià z 15 ozna-
czeƒ.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 maja 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
wykonywanych z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
(Dz. U. Nr 92, poz. 1026) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do uzyskania uprawnieƒ budowlanych jest wy-
magane posiadanie wy˝szego wykszta∏cenia
technicznego o kierunku:
1) budownictwo,
2) in˝ynieria wojskowa,
3) górnictwo i geologia w specjalnoÊci eksplo-

atacja z∏ó˝
oraz odbycie praktyki zawodowej i z∏o˝enie eg-
zaminu z wynikiem pozytywnym.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). W∏aÊciwoÊç
Ministra Infrastruktury do wydania niniejszego rozporzà-
dzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia-
∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.


