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Zastosowanie:

Właściwości:

Pakowanie:

System nieelektrycznego inicjowania przeznaczony jest do inicjowania materiału wybuchowego, w tym także materiału 
wybuchowego ładowanego do otworu strzałowego pneumatycznie, w zakładach górniczych odkrywkowych i podziemnych 
niewęglowych.
System stwarza możliwości dowolnego tworzenia sieci strzałowej o praktycznie dowolnej liczbie otworów strzałowych, 
co znacznie poprawia ekonomikę strzelań. Jest rozwiązaniem niezwykle elastycznym, które można zaadaptować 
do indywidualnych potrzeb każdego zakładu górniczego i właściwości urabianej skały.
System obejmuje:
 • zapalniki nieelektryczne otworowe i powierzchniowe o nazwie handlowej Nitronel,
 • zapalniki nieelektryczne otworowe wzmocnione o nazwie handlowej Ergonel,
 • elementy pomocnicze systemu (zestaw lontowy Nitrobunch, oraz łącznik rurki detonującej i łącznik typu T),
 • rurkę detonującą Nitrotube. 

Parametry

Rodzaje zapalników nieelektrycznych

NITRONEL LP
(0-10)

NITRONEL LP
(0-70)

NITRONEL MS 25
(1-20)

ERGONEL WZI 
500 ms (1-8)

ERGONEL WZI
25 ms (1-14)

Typ półsekundowy decysekundowy milisekundowy półsekundowy milisekundowy

Materiał łuski aluminium aluminium aluminium miedź miedź

Ładunek wtórny 0,6 g PETN 0,6 g PETN 0,6 g PETN 1,3 RDX 1,3 RDX

Opóźnienie
międzystopniowe 500 ms

100 ms
200 ms
500 ms

25 ms 500 ms 25 ms

Stopnie opóźnienia 0-10 0-70 1-20 1-141-8

Kolor rurki
czerwony 

lub według ustaleń z klientem
pomarańczowy 

lub według 
ustaleń z klientem

według ustaleń z klientem

DŁUGOŚĆ RURKI

Wiązki zapalników pakowane są w woreczki tworzywowe i umieszczane w pudle tekturowym.

WIĄZKI WIĄZKIPUDŁO PUDŁODŁUGOŚĆ RURKI

Nitronel LP Nitronel MS

3,0 m

4,8 m

5,4 m

6,0 m

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

100 sztuk

100 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

4,8 m

7,8 m

15,0 m

10 sztuk 100 sztuk

80 sztuk

50 sztuk

10 sztuk

5 sztuk

Ergonel WZI 500 ms (1-8) Ergonel WZI 25 ms (1-14)

3,0 m

4,8 m

5,4 m

6,0 m

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

100 sztuk

100 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

4,8 m

7,8 m

15,0 m

10 sztuk 100 sztuk

80 sztuk

50 sztuk

10 sztuk

5 sztuk

ZAPALNIKI O WYŻSZEJ ZDOLNOŚCI INICJALNEJ ERGONEL WZI

długość rurki w motku może się zmieniać co 0,6 m, wg wymagań klienta



Zastosowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia:

Temperatura magazynowania: od 0ºC do 45ºC. 
Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura stosowania od -25ºC do 50ºC.

Certyfikat CE: KD „Barbara”
1453.EXP.04.0009 (NITRONEL LP (0-10)) 
1453.EXP.07.0139 (NITRONEL LP (0-70)) 
1453.EXP.05.0084 (NITRONEL MS 25 (1-20)) 
1453.EXP.05.0068 (ERGONEL WZI 500 ms 1-8) 
1453.EXP.05.0067 (ERGONEL WZI 25 ms 1-14)

Prawidłowa nazwa przewozowa:  Zestaw zapalników nieelektrycznych
Numer UN: 0360 0361 0500
Klasa: 1 1 1
Kod klasyfikacyjny: 1.1 B 1.4 B 1.4 S

SYSTEM NITRONEL Q

Nitronel Q jest systemem zapalników o opóźnieniach milisekundowych przeznaczonym do użycia w kamieniołomach 
i kopalniach odkrywkowych. System Nitronel Q tworzą zapalniki otworowe Nitronel QH wraz z zapalnikami 
powierzchniowymi Nitronel QS.
Zapalniki Nitronel QS służą do uzyskania opóźnienia strzałowego między inicjowanymi zapalnikami otworowymi 
Nitronel QH lub MS oraz do przedłużania i rozgałęziania linii strzałowej poprzez łączenie z innymi zapalnikami 
powierzchniowymi Nitronel QS. Zapalniki Nitronel QS umieszczone są w łącznikach tworzywowych umożliwiających 
łączenie zapalników z maksymalnie 8 rurkami detonującymi inicjowanych zapalników. Kolory łączników uzależnione 
są od odmiany zapalnika.
Zapalniki Nitronel QH przeznaczone są do inicjowania materiału wybuchowego wewnątrz otworu. Umieszczone w otworach 
zapalniki Nitronel QH mają długie opóźnienia, tak aby sieć strzałowa wykonana z Nitronel QS nie została uszkodzona 
w trakcie detonacji zapalników otworowych.

Właściwości:

SYSTEM NITRONEL Q

NITRONEL QH NITRONEL QS

rodzaj zapalnika rodzaj zapalnikanominalny czas
zadziałania [ms]

nominalny czas
zadziałania [ms]

kolor łącznika

NITRONEL QH 350 ms

NITRONEL QH 375 ms

NITRONEL QH 475 ms

NITRONEL QH 500 ms

350

370

475

500

NITRONEL QS 0 ms

NITRONEL QS 17 ms

NITRONEL QS 25 ms

NITRONEL QS 42 ms

NITRONEL QS 67 ms

NITRONEL QS 109 ms

NITRONEL QS 200 ms

2

17

25

42

67

109

200

zielony

żółty

czerwony

biały

niebieski

czarny

pomarańczowy



Zastosowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia:

Pakowanie:

DŁUGOŚĆ RURKI WIĄZKI WIĄZKIPUDŁO PUDŁODŁUGOŚĆ RURKI

NITRONEL QH NITRONEL QS

6,0 m

7,8 m

12,0 m

15,0 m

21,0 m

24,0 m

10 sztuk

10 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

50 sztuk

50 sztuk

40 sztuk

30 sztuk

3,0 m

4,8 m

6,0 m

7,9 m

9,0 m

10 sztuk 100 sztuk

100 sztuk

80 sztuk

80 sztuk

60 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

10 sztuk

Właściwości:

NITRONEL Q

długość rurki w motku może się zmieniać co 0,6 m, wg wymagań klienta

Temperatura magazynowania: od 0ºC do 45ºC.
Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura stosowania: od -25ºC do 50ºC.

Certyfikat CE: KD „Barbara” 
1453.EXP.05.0099 (NITRONEL QH) 
1453.EXP.05.0098 (NITRONEL QS)

Prawidłowa nazwa przewozowa: Zestaw zapalników nieelektrycznych
Numer UN:   0360  0361  0500
Klasa:   1  1  1
Kod klasyfikacyjny: 1.1 B  1.4 B  1.4 S

ELEMENTY POMOCNICZE SYSTEMU

Przeznaczeniem elementów pomocniczych systemu nieelektrycznego jest ułatwianie używania zapalników 
nieelektrycznych oraz umożliwienie łatwego i szybkiego wykonania połączeń sieci strzałowej.

ZESTAW LONTOWY NITROBUNCH
Zestaw lontowy Nitrobunch pozwala na jednoczesne zainicjowanie wiązki max. 40 rurek detonujących zapalników 
nieelektrycznych poza otworem strzałowym głównie podczas strzelań w kopalniach podziemnych (strzelanie ścian, 
strzelanie na zawał itd.). Zestaw można stosować także w robotach strzałowych na powierzchni.

ZESTAW LONTOWY NITROBUNCH

Elementy składowe NITROBUNCH-N NITROBUNCH-E 0,20 A NITROBUNCH-E 0,45 A
Zapalnik natychmiastowy

Lont detonujący

Kolor łącznika

Zapalnik nieelektryczny Zapalnik elektryczny 0,20A Zapalnik elektryczny 0,45A

pętla lontowa - odcinek lontu o długości od 0,6 do 1,2m i gramaturze od 6 do 10g

łącznik RL w kolorze czerwonym 
z rdzeniem w kolorze żółtym

łącznik RL w kolorze żółtym 
z rdzeniem w kolorze żółtym

łącznik RL w kolorze brązowym 
z rdzeniem w kolorze żółtym



Zastosowanie:

Zastosowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia:

Pakowanie:

Pakowanie:

Pakowanie:

ŁĄCZNIK RURKI DETONUJĄCEJ

ŁĄCZNIK typu T

Zestawy lontowe Nitrobunch umieszczane są po 5-10 szt. (w zależności od długości motka) w woreczku tworzywowym. 
Woreczki umieszczane są w pudle tekturowym w ilości zależnej od długości rurki detonującej w motku.

Temperatura magazynowania: od 0ºC do 45ºC. 
Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura stosowania: od -25ºC do 50ºC.

Certyfikat CE: KD „Barbara” 1453.EXP.05.0091

NITROBUNCH-N
Prawidłowa nazwa przewozowa:  Zestawy zapalników nieelektrycznych 
Numer UN: 0360
Klasa: 1
Kod klasyfikacyjny: 1.1 B

NITROBUNCH-E
Prawidłowa nazwa przewozowa:  Zestawy zapalników elektrycznych 
Numer UN: 0030
Klasa: 1
Kod klasyfikacyjny: 1.1 B

Łącznik rurki detonującej to specjalnie przygotowany 4-centymetrowy odcinek wężyka tworzywowego o odpowiednio 
dobranej średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, która gwarantuje przeniesienie detonacji pomiędzy łączonymi rurkami 
detonującymi nawet wtedy, gdy ich końce nie stykają się ze sobą.

Łączniki rurek detonujących umieszczane są po 1000 szt. w woreczku tworzywowym. Woreczki z łącznikami 
pakowane są po 7 szt. w pudle tekturowym.  Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.

Łącznik typu T zapewnia trwałe i pewne przyleganie rurki detonującej do lontu detonującego obwodu strzałowego oraz 
umożliwia płynne jej naprężanie. Łącznik może być nakładany na rurkę detonującą dowolnego typu zapalnika i następnie 
zatrzaskiwany na loncie detonującym obwodu strzałowego.

Łączniki typu T umieszczane są po 400 szt. w woreczku tworzywowym. Woreczki z łącznikami pakowane 
są po 7 szt. w pudle tekturowym. Na życzenie klienta dopuszcza się inny sposób pakowania.



Zastosowanie:

Warunki magazynowania:

Warunki stosowania:

Dopuszczenia:

Pakowanie:

RURKA DETONUJĄCA NITROTUBE

Właściwości:

Rurka detonująca Nitrotube przeznaczona jest do produkcji zapalników nieelektrycznych oraz do stosowania w zakładach 
górniczych podziemnych i w zakładach górniczych odkrywkowych do przedłużania linii strzałowej przy stosowaniu 
zapalników nieelektrycznych. Rurka detonująca nie może być używana w warunkach zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
i/lub metanu. Trójwarstwowa budowa rurki umożliwia podtrzymanie detonacji wewnątrz rurki bez jednoczesnego 
jej naruszenia lub zainicjowania znajdujących się w pobliżu materiałów wybuchowych lub innych rurek detonujących. 
Zapewnia także doskonałe parametry wytrzymałościowe.

SPECYFIKACJA RURKI DETONUJĄCEJ NITROTUBE

DŁUGOŚĆ RURKI NA SZPULI PRZEZNACZENIE RURKI

Średnica zewnętrzna [mm]

Średnica otworu wewnętrznego [mm]
Zawartość mieszanki HMX/AI [mg/m]

3 ± 0,15

1,2 ±  0,15
od 12 do 20

Inicjowanie

Dla pewnego zainicjowania rurki detonującej zaleca się stosować 
odpowiednie urządzenie odpalające lub inne dopuszczone do tego 
celu środki inicjujące, w tym spłonkę ZnT, zapalnik zawierający 
min. 600 mg pentrytu lub lont detonujący pentrytowy skalny 
o gramaturze 6 - 12 g/m.

Prędkość fali uderzeniowej w rurce detonującej [m/s]
Stabilność termiczna w temperaturze 75°C 

2000 ± 200
48 h

min. 200 N
min. 240%

Wytrzymałość na zerwanie w temperaturze 20°C
Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze 20°C

Rurka detonująca Nitrotube nawinięta jest na szpule, które pakowane są w pudła, umieszczane na paletach i owijane folią 
stretch. Na życzenie klienta szpule z rurką do wyrobu zapalników mogą być układane bezpośrednio na paletach i owijane 
folią stretch.

2500 m

150 m

wyrób zapalników nieelektrycznych

przedłużanie linii strzałowej

Temperatura magazynowania: od 0ºC do 45ºC. 
Okres gwarancji 12 miesięcy od daty produkcji.

Temperatura stosowania: od-30ºC do 50ºC.

Certyfikat badania WE Nr 1453.EXP.05.0078 wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Druga lokalizacja działalności:

ul. Zawadzkiego 1

42-693 Krupski Młyn

(+48) 32 466 19 00

(+48) 32 466 13 57

nitroerg@nitroerg.pl

NITROERG S.A. 
Plac Alfreda Nobla 1

43-150 Bieruń

(+48) 32 466 21 03

(+48) 32 466 21 00

www.nitroerg.pl


