
PREZENTACJA FIRMY NITROERG S.A.



Innowacyjne przedsiębiorstwo  
o globalnym zasięgu działania.

Marka 

Tradycja 

Odpowiedzialność

MI SJA WIZJA

MISJA I WIZJA



W kilka lat po wynalezieniu dynamitu przez Alfreda Nobla 

w Bieruniu i w Krupskim Młynie powstały dwa niezależne 

zakłady produkujące materiały wybuchowe.  

Obecnie oba działają jako jedna firma NITROERG S.A.

Alfred Nobel

TRAdycJA



Od 2011 roku naszym głównym udziałowcem  

jest KGHM Polska Miedź S.A. światowy lider  

w produkcji miedzi i srebra, prowadzący działalność  

na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej  

i Ameryce Południowej. 

GRuPA KGHM



ORGANIZAcJA
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 POTENcJAł

MATERIAłY WYBUCHOWE 
EMULSYJNE

28 000 ton

LONTY DETONUJąCE

13 000 km18 000 ton
DYNAMITY

40 mln sztuk
ZAPALNIKI NITROCET 50® 

24 000 ton

RURKA DETONUJąCA

140 000 km



MATERIAły WybucHOWE

Materiały wybuchowe skalne
•	 dynamity

•	 amonowo-saletrzane 

•	 emulsyjne (nabojowane i luzem)

Przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie nie występuje  
zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego

Korzyści
•	 szeroki asortyment materiałów wybuchowych do różnych warunków zastosowań
•	 duży wybór oferowanych średnic oraz wag nabojowanych materiałów wybuchowych dopasowany do wymagań klientów
•	 technologia produkcji MWE zapewniająca dostosowanie produktów do potrzeb klientów (materiały nabojowane, luzem,  

zróżnicowane techniki uczulania, możliwość mechanicznego załadunku)

Mogą być stosowane w miejscach, gdzie występuje  
zagrożenie wybuchem metanu lub pyłu węglowego.

Materiały wybuchowe bezpieczne
•	 emulsyjne

•	 amonowo-saletrzane



Zapalniki elektryczne ERGOdET 
•	 skalne ERGODET

•	 bezpieczne wobec pyłu węglowego ERGODET W

•	 bezpieczne wobec metanu i pyłu węglowego ERGODET M

Korzyści
•	 szeroki wybór zapalników elektrycznych i nieelektrycznych, w tym wzmocnione, ciśnieniowe i termoodporne

•	 dostępne w różnych klasach transportowych (1.1 B, 1.4 B, 1.4 S)

Zapalniki nieelektryczne NITRONEl®

•	 skalne NITRONEL MS, NITRONEL LP (do stosowania  

w robotach tunelowych i do urabiania skał w zakładach  

odkrywkowych oraz w podziemnych niewęglowych  

zakładach górniczych)

•	 powierzchniowe NITRONEL QS i otworowe NITRONEL QH  

(do stosowania w kamieniołomach i kopalniach odkrywkowych) 

SySTEMy INIcJOWANIA



SySTEMy INIcJOWANIA

Rurka detonująca 
Przeznaczona do produkcji zapalników nieelektrycznych oraz  
do stosowania w technice strzelniczej do przedłużania linii  
strzałowej przy stosowaniu zapalników nieelektrycznych. 

Spłonki 
•	 natychmiastowe
•	 milisekundowe
•	 półsekundowe
•	 decysekundowe

lonty detonujące 
•	 skalne – do stosowania w zakładach  

górniczych odkrywkowych, podziemnych 
niewęglowych oraz do prac wyburzeniowych  
i inżynieryjnych.

•	 metanowy – do stosowania w zakładach  
górniczych w warunkach zagrożenia wybuchem  
metanu lub pyłu węglowego oraz przy prowadzeniu 
robót strzałowych.



dOdATEK dO OlEJu NAPędOWEGO

Korzyści
•	 redukuje emisję hałasu i toksycznych składników spalin

•	 eliminuje osady węgla na dyszach wtryskiwaczy

•	 konserwuje silnik i zapewnia jego płynne działanie przy niższym ciśnieniu 

•	 powoduje szybszy zapłon przy zimnym silniku

NITROcET 50
®

Dodatek do oleju napędowego  

podwyższający jego liczbę cetanową. 



 KIERuNKI ROZWOJu SPRZEdAŻy

  

 NITROERG S.A. sprzedaje produkty
 do ponad 40 krajów świata
ze wszystkich kontynentów



STRuKTuRA SPRZEdAŻy

Struktura sprzedaży 
RyNKI

Struktura sprzedaży 
PROduKTy 

65%
EKSPORT

35%
KRAJ

45%
MATERIAły 

WybucHOWE

35%
NITROcET 50®

20%
SySTEMy  
INIcJOWANIA



OWE

NITROERG SERWIS to profesjonalny zespół inżynierów strzałowych  

posiadających wszechstronną wiedzę na temat górnictwa. Jest dystrybutorem  

środków strzałowych NITROERG S.A. na rynku kopalń odkrywkowych oraz  

w obszarze prac cywilnych wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.

uSłuGI STRZAł

NITROERG SERWIS sp. z o.o. 

świadczy usługi w zakresie  

kompleksowego wykonawstwa 

robót wiertniczo-strzałowych.



 uSłuGI STRZAłOWE

NITROERG SERWIS posiada rozbudowane  

zaplecza operacyjno-magazynowe w okręgach  

świętokrzyskim i dolnośląskim. To gwarantuje  

pewność, jakość oraz terminowość dostaw i usług.  

Spółka korzysta także z magazynów NITROERG S.A.  

położonych w Bieruniu i Krupskim Młynie, dzięki  

czemu uzyskuje możliwości konkurowania  

w okręgach śląskim, małopolskim i opolskim. 

WIlKóW
WROcłAW

KRuPSKI MłyN

bIERuń

KIElcE

MORAWIcA

KATOWIcE



 

 

Własne laboratorium kontroli jakości, realizacja produkcji w oparciu  

o stosowane procedury ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004  

i prowadzone programy poprawy jakości (m.in. EQS) pozwalają  

na wytwarzanie produktów o najwyższych standardach.  

W ramach posiadanych certyfikatów jesteśmy nadzorowani  

przez auditorów TÜV Rheinland Intercert Kft. 

JAKOść

Jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz troska  
o środowisko naturalne to wartości, którymi  

kierujemy się w naszej codziennej działalności. 



WSPółPRAcA

W zakresie produkcji i bezpieczeństwa materiałów wybuchowych współpracujemy z jednostkami certyfikującymi 

oraz badawczo-rozwojowymi. Działamy w organizacjach zrzeszających producentów materiałów wybuchowych. 



ZAAWANSOWANE 
tEchNOlOgiE

WyZWANIA

NOWOcZESNE 
prOdukty

kOMplEkSOWE 
rozwiązania 

ryNkOWE



EKSPORTuJEMy
KRAJóW, DO KTóRYCH
40

145lAT

3 dZIAłAlNOścI
GłóWNE OBSZARY

 FIRMA W lIcZbAcH

1050
PRAcOWNIKóW
ZATRUDNIONYCH DOŚWIADCZENIA



www.nitroerg.plNIP: 6462746961  |  KRS:

tel. (+48) 32 46 61 900 | fax (+48) 32 46 61 357
e-mail: nitr oerg@nit roerg.pl

tel. (+48) 32 46 62 1 02 | fax (+48) 32 46 62 100
e-mail: nitr oerg@nit roerg.pl




