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Περιγραφή 
Ο ηλεκτρικός πυροκροτητής αποτελείται από 
κυλινδρικό κέλυφος αλουμινίου που περιέχει 
την εκρηκτική ύλη, το στοιχείο επιβράδυνσης 
και  την κεφαλή έναυσης. ∆υο μονωμένοι 
αγωγοί (καλώδια) μεταφέρουν την απαιτούμενη 
ηλεκτρική ενέργεια για την έναυση του 
πυροκροτητή. 
Η εκρηκτική ύλη αποτελείται από την κύρια και 
την πρωτογενή. Το στοιχείο επιβράδυνσης 
περιέχει πυροτεχνική χημική ουσία η οποία 
καίγεται σε προκαθορισμένο χρόνο. 
Προκειμένου να επιτευχθούν διαφορετικοί 
χρόνοι επιβράδυνσης στον πυροκροτητή 
γίνεται χρήση επιβραδυντικού στοιχείου με 
διαφορετική ταχύτητα καύσης. 
Ο μεταλλικός σωλήνας από την μία πλευρά 
είναι κλειστός ενώ από την άλλη, όπου 
βρίσκεται η κεφαλή έναυσης, υπάρχει πώμα 
από PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο).  Οι αγωγοί 
ρεύματος είναι κατασκευασμένοι από χαλκό ή 
χάλυβα και καλύπτονται εξωτερικά από 
πλαστικό μονωτικό υλικό. 
Όταν το απαιτούμενο ρεύμα διέλθει από τους 
αγωγούς η κεφαλή έναυσης αναφλέγεται. 
Αρχικά λοιπόν πυροδοτείται το στοιχείο 
επιβράδυνσης και αυτό με τη σειρά του 
πυροδοτεί την εκρηκτική ύλη 
Ο αριθμό επιβράδυνσης (Delay Νο) 
αναγράφεται στην βάση κάθε πυροκροτητή 
(εκτός ειδικών περιπτώσεων) και σε ετικέτα 
που ενσωματώνεται σε ένα από τα δύο 
καλώδια που υπάρχουν σε κάθε πυροκροτητή.  
 
Είδη Προϊόντος - Εφαρμογές  
Οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές παρέχουν μεγάλη 
ασφάλεια στην διαδικασία έναυσης των 
εκρηκτικών. Υπάρχει η δυνατότητα της 
πυροδότησης από καλά προστατευμένο χώρο, 
ενώ είναι δυνατός και ο έλεγχος των 
συνδέσεων με κατάλληλα όργανα μέτρησης, 
μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αφλογιστιών.  
Ανάλογα με το βαθμό ευαισθησίας της κεφαλής 
έναυσης, οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές 
διακρίνονται σε απλής ευαισθησίας, μέσης 
ευαισθησίας και υψηλής ευαισθησίας.  
Ο παλμός έναυσης που απαιτείται για τους 
πυροκροτητές μέσης ευαισθησίας είναι πολύ 
μεγαλύτερος από αυτόν για τους πυροκροτητές 
απλής ευαισθησίας.  
 
Οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές διακρίνονται σε 
πυροκροτητές με επιβράδυνση ημίσεως 
δευτερολέπτου (Μακράς Καθυστέρησης) και 

χιλιοστού δευτερολέπτου (Σύντομης 
Καθυστέρησης). ∆ιατίθενται σε σειρές με 
προκαθορισμένο χρόνο επιβράδυνσης μεταξύ 
των διαδοχικών περιόδων.  
Οι πυροκροτητές ημίσεως δευτερολέπτου 
έχουν επιβράδυνση 500 ms μεταξύ των 
διαδοχικών περιόδων. Χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε υπόγειες ανατινάξεις, όπου 
απαιτείται αρκετός χρόνος μεταξύ διαδοχικών 
εκρήξεων για τη μετατόπιση του 
θρυμματισμένου πετρώματος. Σε πολλές 
περιπτώσεις χρησιμοποιείται στην κλιμακωτή 
ανόρυξη μεταλλεύματος στα μεταλλωρυχεία, 
στην διάνοιξη ορυγμάτων και άλλες εφαρμογές 
ανατινάξεων. 

 
Πυροκροτητές Μακράς Καθυστέρησης 

 
Οι πυροκροτητές με επιβράδυνση χιλιοστού 
δευτερολέπτου, διατίθενται με επιβράδυνση 
25ms, 50ms και 75ms μεταξύ των διαδοχικών 
περιόδων. O ελάχιστος χρόνος που μεσολαβεί 
μεταξύ των διαδοχικών περιόδων συμβάλλει 
σημαντικά στην εξέλιξη της ανατίναξης καθώς 
το τμήμα του πετρώματος που έχει ήδη 
ανατιναχθεί επηρεάζει τη δομή και την αντοχή 
του υπόλοιπου, βοηθώντας το έργο των 
διατρημάτων που έπονται στην ακολουθία της 
ανατίναξης. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιτυγχάνονται πιο ελεγχόμενη έκρηξη, 
καλύτερος θρυμματισμός και μειώνονται 
σημαντικά οι δονήσεις.  
 

 
Πυροκροτητές Σύντομης Καθυστέρησης 
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Επιπλέον η απόσταση μεταξύ των 
διατρημάτων μπορεί να αυξηθεί, μειώνοντας το 
κόστος διάτρησης και τον όγκο των εκρηκτικών. 
Οι πυροκροτητές χιλιοστού δευτερολέπτου 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε ανατινάξεις κατά 
βαθμίδες (επιφανειακές και οι  υπόγειες 
εγκαταστάσεις εξόρυξης μετάλλων, και 
διανοίξεις ορυγμάτων). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών 
πυροκροτητών από διαφορετικούς 
κατασκευαστές ή διαφορετικής ευαισθησίας 
κεφαλής έναυσης, στο ίδιο κύκλωμα 
ανατίναξης.  
 
 

 

 
 
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ  

 Πυροκροτητές Μακράς καθυστέρησης Πυροκροτητές Σύντομης Επιβράδυνσης 

Αγωγός 

Υλικό σωλήνα Αλουμίνιο Αλουμίνιο 

∆ιάμετρος σωλήνα 7,20 mm 7,20 mm 

Μήκος σωλήνα / τυπικός χρόνος 

Νούμερο 
Επιβράδυνσης 

Μήκος σωλήνα 
Τυπικός χρόνος 

(sec) 
Μήκος σωλήνα 

Τυπικός χρόνος 
(msec) 

0 47,00 mm ακαριαία 47,00 mm ακαριαία 

1 57,00 mm 0,500 57,00 mm 25 

2 59,00 mm 1,000 59,00 mm 50 

3 61,00 mm 1,500 61,00 mm 75 

4 64,00 mm 2,000 64,00 mm 100 

5 66,00 mm 2,500 66,00 mm 125 

6 68,00 mm 3,000 68,00 mm 150 

7 70,00 mm 3,500  70,00 mm 200 

8 72,00 mm 4,000 72,00 mm 250 

9 74,00mm 4,500 74,00mm 325 

10 77,00 mm 5,000 77,00 mm 400 

11(1) 77,00 mm 5,500 77,00 mm 475 

12(1) 77,00 mm 6,000 77,00 mm 550 

13(1) -  77,00 mm 625 

141) - - 77,00 mm 700 

15(1) - - 77,00 mm 775 

Κύρια 
εκρηκτική ύλη 

Πρωτογενής 
εκρηκτική ύλη 
 

Στοιχείο 
επιβράδυνσης 

Κέλυφος 
σωλήνα 

Κεφαλή 
έναυσης 

Προστατευτικό 
κάλυμμα από PVC 

Μονωμένος αγωγός 
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16(1) - - 77,00 mm 850 

17(1) - - 77,00 mm 925 

18(1) - - 77,00 mm 1000 

19(1) - - 77,00 mm 1100 

20(1) - - 77,00 mm 1200 

Αγωγοί (σύρμα) 

∆ιάμετρος αγωγού 

Χαλύβδινου: 

Tinned copper: 

 

24,00 SWG (0,56 ± 0,02 mm) 

23,00 SWG (0,60 ± 0,02 mm) 

 

24,00 SWG (0,56 ± 0,02 mm) 

23,00 SWG (0,60 ± 0,02 mm) 

Χρώμα αγωγού ∆ιαφορετικό ανά Νο ∆ιαφορετικό ανά Νο 

∆ιάμετρος 
συμπεριλαμβανομέν
ου μόνωσης αγωγού 

1,20  ± 0,05 mm 1,20  ± 0,05 mm 

Ηλεκτρική αντίσταση 
αγωγού 

Χαλύβδινου: 

Tinned copper: 

 

0,55 ± 0,15 Ohms / m 

0,05 - 0,06 Ohms / m 

 

0,55 ± 0,15 Ohms / m 

0,05  - 0,06 Ohms / m 

Μήκος κάθε αγωγού 1,80 m / 3,00 m / 4,00 m / 4,50 m 1,80 m / 3,00 m / 4,00 m / 4,50 m 

Κεφαλή έναυσης(2) 

Ανθεκτικότητα 1,60 – 1,90 Ohms 1,60 – 1,90 Ohms 

Ώθηση έναυσης 3,20 mJ / Ohm 3,20 mJ / Ohm 

Παλμός για ασφαλή 
έναυση 

0,80 mJ / Ohm 0,80 mJ / Ohm 

Ελάχιστο ρεύμα 
πυροδότησης ανά 
πυροκροτητή 

1,20 A 1,20 A 

Χωρίς ρεύμα 
έναυσης 

0,18 A ( για 5 min) 0,18 A ( για 5 min) 

 

(1) Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν εμφανίζεται Delay No του πυροκροτητή. 

(2) Σε ειδικές περιπτώσεις και ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη,  η κεφαλή έναυσης δύναται να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά. 

 

 Μέτρια ευαισθησία Μεσαία ευαισθησία Υψηλή ευαισθησία 

Ανθεκτικότητα 0,90 – 1,20 Ohms 0,40 – 0,50 Ohm 0,03 – 0,04 Ohm 

Ώθηση έναυσης 4,00 mJ / Ohm 34,00 mJ / Ohm 3.000,00 mJ / Ohm 

Ελάχιστο ρεύμα 
πυροδότησης ανά 
πυροκροτητή 

0,50 A 1,00 A 7,00 A 

Χωρίς ρεύμα 
έναυσης 

0,30 A ( για 5 min) 0,70 A ( για 5 min) 4,00 A ( για 5 min) 

 
 
 
 
Αποθήκευση 
Οι ηλεκτρικοί πυροκροτητές πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αποθηκεύονται χωριστά από τα 
εκρηκτικά σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς.  
Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά αεριζόμενος και χωρίς υγρασία.   
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Χρόνος χρήσης  
Συνιστάται η χρήση των ηλεκτρικών πυροκροτητών εντός 12 μηνών. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος 
μπορεί να παραταθεί μετά από διαδικασία επανελέγχου από τον προμηθευτή.  

 
 
∆ιάθεση 
 
Βαντώλας Α.Ε.Β.Ε. 
Λεωφόρος Γράμμου 97 
454 45 Ιωάννινα 
Τηλ.: +30 (26510) 26336 
Fax: +30 (26510) 73863 
E-mail: info@vantolas.gr 
Web Site: http://www.vantolas.gr 
 

 
 
 
 

 
 

Ταξινόμηση προϊόντος 
Εμπορική Ονομασία EDN-H, No 8, No 8 “STAR”

EDN Instantaneous Electric Detonators (Aluminum shell)  
Τεχνική ονομασία: Ηλεκτρικοί πυροκροτητές 
Αριθμός UN 0029 / 0030 
Ομάδα επικινδυνότητας / 
συμβατότητας : 

1.1 Β 

Αριθμός σελίδας στον κώδικα 
IMDG : 

Page 23 (Volume 2 ) 

Μέθοδος συσκευασίας P131 
Ειδικές διατάξεις συσκευασίας PP68 


