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KAPSÜLE DUYARLI
PATLAYICILAR



DYNEX GOLD metan ve gaz çıkışı olmayan her türlü tünel ve yer altı madenciliği patlatma 
uyulamalarında kullanım için üretilmiş, yüksek kırma ve itme enerjisine sahip, kapsüle duyarlı 
emülsiyon patlayıcıdır. Sahip olduğu yüksek enerji ve detonasyon hızı sayesinde her tür 
kayaç yapısında başarı sağlar.

Özel formülasyonu sayesinde her türlü patlatma 
operasyonlarında üstün performans

Düşük gaz salınımı sayesinde, özellikle yer altı 
operasyonlarında daha az durma süresi ve daha az iş 
kaybı

Suya karşı mükemmel dayanım

Darbe ve sürtünmelere karşı yüksek güvenlik

Taşıma rahatlığı ve kolay delik şarjı sayesinde düşük 
işçilik

Her türlü zorlu arazi koşulunda, -20/+40°C aralığında güvenle 
kullanılabilir.

Elektrikli Kapsül (No: 8 gücünde), Elektriksiz Kapsül (DETEX),   
Elektronik Kapsül (DETEX electronic) veya İnfilaklı Fitil             
(10 gr/mt ve üzeri) ile birlikte kullanılmalıdır.

Delik içerisinde asla metal sıkılama çubuğu ile darbe                  
uygulanmamalıdır. Gerekiyorsa ahşap sıkılama çubuğu            
kullanılarak hafifçe, darbeden kaçınarak delik içerisine            
yerleştirilmelidir.

Kartuş ambalajlarının zarar görmemesi koşuluyla delik             
içerisinde aylarca yapısı bozulmadan kalabileceği, ateşlendiği 
an veya darbeye maruz kaldığında da patlayabileceği             
unutulmamalıdır.

Reaktif zeminlerde veya zemin sıcaklığının 40°C’yi aştığı 
durumlarda kullanılması önerilmez.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0241

Paketleme : 20 kg. Karton Kutularda

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip E*Kullanıcının isteklerine göre farklı çap, uzunluk ve ağırlık
özelliklerinde üretilebilmektedir.

Çap X Uzunluk
(mm)

Kartuş Ağırlık
(g)

Kartuş/Kutu
(Adet)

Ağırlık/Kutu
(kg)

27x240

32x220

38x400

160

200

500

125

100

40

20

20

20

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 1,10 - 1,20 gr/cm³ 

: min. 6000 m/sn
: 4380 kj/kg

: 904 lt/kg

: 3053°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü





DYNEX 100 her türlü açık ocak madenciliği, yol yapımı, baraj, gölet, taş ocağı gibi yer üstü 
patlatmalarında yemleyici olarak kullanma amaçlı, üretilmiş yüksek itme enerji ve patlatma 
sıcaklığı oluşturabilen kapsüle duyarlı emülsiyon patlayıcıdır.

Özel formülasyonu sayesinde her türlü patlatma 
operasyonlarında üstün performans

Suya karşı mükemmel dayanım

Darbe ve sürtünmelere karşı yüksek güvenlik

Taşıma rahatlığı ve kolay delik şarjı sayesinde düşük 
işçilik

Her türlü zorlu arazi koşulunda -20/+40°C aralığında güvenle 
kullanılabilir.

Elektrikli Kapsül (No:8 gücünde), Elektriksiz Kapsül (DETEX ), 
Elektronik Kapsül (DETEX electronic ) veya İnfilaklı Fitil   
(10gr/mt ve üzeri) ile birlikte kullanılmalıdır.

Kartuş ağırlığı ve çapı seçilirken, delik içerisine yerleştirilen 
yemlemeye duyarlı ürün miktarı ve delik çapı gözetilmelidir.

Kartuş ambalajlarının zarar görmemesi koşuluyla delik              
içerisinde aylarca yapısı bozulmadan kalabileceği, ateşlendiği     
an veya darbeye maruz kaldığında da patlayabileceği              
unutulmamalıdır.

Reaktif zeminlerde veya zemin sıcaklığının 40°C’yi aştığı 
durumlarda kullanılması önerilmez.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0241

Paketleme : 20 kg. Karton Kutularda

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip E*Kullanıcının isteklerine göre farklı çap, uzunluk ve ağırlık
özelliklerinde üretilebilmektedir.

Çap X Uzunluk
(mm)

Kartuş Ağırlık
(g)

Kartuş/Kutu
(Adet)

Ağırlık/Kutu
(kg)

50x220 

60x250

70x230

500

800

1000

40

25

20

20

20

20

90x260 2000 10 20

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 1,10 - 1,20 gr/cm³ 

: min. 5500 m/sn
: 3492 kj/kg

: 940 lt/kg

: 2419°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü



GRİZU EMNİYETLİ
PATLAYICI



MethanEX, metan gaz çıkışı ve metan olma riski bulunan yer altı kömür madenlerinde         
kullanım amacı ile üretilmiş grizu emniyetli emülsiyon patlayıcıdır. Yüksek detonasyon basıncı 
ve kırma gücüne sahiptir. MethanEX yüksek performansının yanı sıra yüksek güvenlikte bir 
üründür.

Özel formülasyonu sayesinde her türlü patlatma 
operasyonlarında üstün performans

Düşük gaz salınımı sayesinde, özellikle yer altı 
operasyonlarında daha az durma süresi ve daha az iş 
kaybı

Suya karşı mükemmel dayanım

Darbe ve sürtünmelere karşı yüksek güvenlik

Taşıma rahatlığı ve kolay delik şarjı sayesinde düşük 
işçilik

Her türlü zorlu arazi koşulunda -20/+40°C aralığında güvenle 
kullanılabilir.

Grizu Emniyetli Elektrikli Kapsül ile birlikte kullanılmalıdır.

Delik içerisinde asla metal sıkılama çubuğu ile darbe                   
uygulanmamalıdır. Gerekiyorsa ahşap sıkılama çubuğu            
kullanılarak hafifçe, darbeden kaçınarak delik içerisine            
yerleştirilmelidir.

Kartuş ambalajlarının zarar görmemesi koşuluyla delik             
içerisinde aylarca yapısı bozulmadan kalabileceği, ateşlendiği 
an veya darbeye maruz kaldığında da patlayabileceği             
unutulmamalıdır.

Reaktif zeminlerde veya zemin sıcaklığının 40°C’yi aştığı 
durumlarda kullanılması önerilmez.

İSG açısından güvenli kullanımı için ürün ambalajında bulunan 
uyarı ve talimatlar ile üretici tarafından hazırlanan SDS            
dikkatlice okunmalıdır. Belirlenen talimatlara muhakkak         
uyulmalıdır.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0241

Paketleme : 20 kg. Karton Kutularda

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip E*Kullanıcının isteklerine göre farklı çap, uzunluk ve ağırlık
özelliklerinde üretilebilmektedir.

Çap X Uzunluk
(mm)

Kartuş Ağırlık
(g)

Kartuş/Kutu
(Adet)

Ağırlık/Kutu
(kg)

32x220 200 100 20

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 1,10 - 1,17 gr/cm³ 

: min. 5500 m/sn
: 2920 kj/kg

: 811 lt/kg

: 2391°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü

G R İ Z U  E M N İ Y E T L İ  P A T L A Y I C I



YEMLEMEYE DUYARLI
PATLAYICILAR



DYNEX 6000, her türlü patlatma operasyonlarında güvenle kullanılabilen, yemlemeye duyarlı 
emülsiyon patlayıcıdır. Sulu deliklerde ANFOEX yerine kullanıldığı gibi, özellikle sert kayaç 
yapılarında veya kırılmanın en zor olduğu delik tabanlarında delik kuru olsa dahi                       
kullanıldığında mükemmel sonuç verir.

Özel formülasyonu sayesinde her türlü patlatma 
operasyonlarında üstün performans

Delik içinde fiziksel formunu kaybetmeden duruşu 
sayesinde muadillerine kıyasla daha düşük sarfiyat

İçeriği değiştirilerek her tür sertlikte kayaca uygun 
olarak üretilebilme imkanı

Düşük gaz salınımı sayesinde, daha az durma süresi 
ve daha az iş kaybı

Suya karşı mükemmel dayanım

Darbe ve sürtünmelere karşı yüksek güvenlik

Yalnızca sulu deliklerde değil, patlatma anına kadar su çıkma 
ihtimali olan kuru deliklerde, kuru dahi olsa sert kayaçlarda ve 
delik tabanlarında kullanılmalıdır.

Yeterli enerji açığa çıkarması ve patlatma basıncı                      
oluşturması için olması gereken miktarda yemleme                                  
(DYNEX 100 veya DYNEX GOLD ) kullanılmalıdır.

Kartuş çapının mümkün olduğunca delik çapına yakın olmasına 
özen gösterilmelidir.

Reaktif zeminlerde veya zemin sıcaklığının 40°C’yi aştığı 
durumlarda kullanılması önerilmez.

Kartuş ambalajlarının zarar görmemesi koşuluyla delik             
içerisinde aylarca yapısı bozulmadan kalabileceği, ateşlendiği 
an veya darbeye maruz kaldığında da patlayabileceği             
unutulmamalıdır.

Şarj esnasında, kartuşlar dikkatlice delik içerisine yerleştirilmeli, 
kartuşların arasında birbiri ile temasını kesen su, hava veya 
toprak benzeri yapıların kalmamasına veya kartuşların askıda 
kalmamasına özen gösterilmelidir.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0241

Paketleme : 20 kg. Karton Kutularda

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip E*Kullanıcının isteklerine göre farklı çap, uzunluk ve ağırlık
özelliklerinde üretilebilmektedir.

Çap X Uzunluk
(mm)

Kartuş Ağırlık
(g)

Kartuş/Kutu
(Adet)

Ağırlık/Kutu
(kg)

60x390 1250 16 20

70x460 2000 10 20

90x330 2500 8 20

120x370 5000 4 20

140x600 1000 2 20

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 1,20 - 1,30 gr/cm³ 

: min. 6100 m/sn
: 3210 kj/kg

: 1041 lt/kg

: 2395°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü



ANFOEX ağırlıkça %94.3 oranında Porous-Prill Amonyum Nitrat ile %5.7 oranında                  
motorinin homojen olarak karıştırılması ile hazırlanan bir toz patlayıcıdır.

Tanecikli yapısı ve akışkan özelliği sayesinde deliği 
tamamen doldurur, bu sayede maksimum enerji sağlar

Yükleme, boşaltma, taşıma ve deliklere doldurulmasının 
kolay olması nedeniyle, işçilik açısından kolaylık sağlar

Her türlü mekanik darbeye ve sürtünmeye karşı diğer 
patlayıcılarla kıyaslandığında daha üst düzey güvenlik 
sunar

Ekonomik ve verimli bir patlayıcıdır

Yeterli enerji açığa çıkarması ve patlatma basıncı                     
oluşturması için olması gereken miktarda yemleme                                   
(DYNEX 100 veya DYNEX GOLD ) kullanılmalıdır.

Özellikle kuru deliklerde veya patlatma anına kadar                   
kuru kalması garanti olan deliklerde kullanılmalıdır.

Özellikle orta ve büyük çap olarak ifade edilen 51 mm ve üzeri 
çaplı deliklerde kullanılması önerilir.

Delik içerisinde ölçülen sıcaklığın -20/+40°C arasında olduğu 
durumlarda kullanılması gerekmektedir.

Sulu deliklerde, reaktif sülfit içeren veya sıcak zeminlerde 
kullanımı önerilmez.

ANFOEX ve İnfilaklı Fitilin birlikte kullanılması her durumda ama 
özellikle küçük çaplı deliklerde enerji kaybına neden olabileceği 
gibi, yüksek yoğunluklu fitillerin kullanımı esnasında ANFOEX’in 
ateşlenmesine sebebiyet verebilir.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1D

U.N. Numarası : 0082

Paketleme : 25 kg. Çift Katlı PP/PE Torba

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip B

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 0,75 - 0,80 gr/cm³ 

: min. 4820 m/sn
: 4840 kj/kg

: 995 lt/kg

: 3060°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü



ANFOEX UP yemlemeye duyarlı, ANFO karışımı bir patlayıcıdır. Emülsiyon matriksi ve 
ANFO’dan oluşmaktadır.

Geri akma durumu olmadığı için yer altı baş yukarı 
delik uygulamalarında mükemmel çözüm sunar

Yükleme, boşaltma, taşıma ve deliklere                       
doldurulmasının kolay olması nedeniyle, işçilik              
açısından kolaylık sağlar

Her türlü mekanik darbeye ve sürtünmeye karşı diğer 
patlayıcılarla kıyaslandığında daha üst düzey güvenlik 
sunar

Ekonomik ve verimli bir patlayıcıdır

Yeterli enerji açığa çıkarması ve patlatma basıncı                     
oluşturması için olması gereken miktarda yemleme                                   
(DYNEX 100 veya DYNEX GOLD ) kullanılmalıdır.

Özellikle kuru deliklerde veya patlatma anına kadar                   
kuru kalması garanti olan deliklerde kullanılmalıdır.

Özellikle orta ve büyük çap olarak ifade edilen 40 mm ve üzeri 
çaplı deliklerde kullanılması önerilir.

Delik içerisinde ölçülen sıcaklığın -20/+40°C arasında olduğu 
durumlarda kullanılması gerekmektedir.

Sulu deliklerde, reaktif sülfit içeren veya sıcak zeminlerde 
kullanımı önerilmez.

ANFOEXUP® ve İnfilaklı Fitilin birlikte kullanılması her durumda 
ama özellikle küçük çaplı deliklerde enerji kaybına neden 
olabileceği gibi, yüksek yoğunluklu fitillerin kullanımı esnasında 
ANFOEXUP®’ın ateşlenmesine sebebiyet verebilir.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0082

Paketleme : 25 kg. Çift Katlı PP/PE Torba

Sevkiyat İsmi : Patlayıcı, Tahripli, Tip B

Teknik Özellikler

Yoğunluk : 0,95 - 1,00 gr/cm³ 

: min. 5150 m/sn
: 3600 kj/kg

: 980 lt/kg

: 2653°K

: 6 ay

Patlatma Hızı
Enerji

Gaz Hacmi

Patlatma Sıcaklığı

Raf Ömrü

Yeterli enerji açığa çıkarması ve patlatma basıncı                     
oluşturması için olması gereken miktarda yemleme                                   
(DYNEX 100 veya DYNEX GOLD ) kullanılmalıdır.

Özellikle kuru deliklerde veya patlatma anına kadar                   
kuru kalması garanti olan deliklerde kullanılmalıdır.

Özellikle orta ve büyük çap olarak ifade edilen 51 mm ve üzeri 
çaplı deliklerde kullanılması önerilir.

Delik içerisinde ölçülen sıcaklığın -20/+40°C arasında olduğu 
durumlarda kullanılması gerekmektedir.

Sulu deliklerde, reaktif sülfit içeren veya sıcak zeminlerde 
kullanımı önerilmez.

ANFOEX ve İnfilaklı Fitilin birlikte kullanılması her durumda ama 
özellikle küçük çaplı deliklerde enerji kaybına neden olabileceği 
gibi, yüksek yoğunluklu fitillerin kullanımı esnasında ANFOEX’in 
ateşlenmesine sebebiyet verebilir.



ELEKTRİKSİZ
KAPSÜLLER



DETEX SD, sahip olduğu gecikmeyi delik içerisine giden şok tüpe vermektedir. Kapsüle 
duyarlı patlayıcı maddeleri ateşlemekte kullanılmaz. Şarapnel etkisi yaratmadığı için toprağa 
gömmeye gerek yoktur. DETEX SD kapsül başlıklarına 6 adet tüp yerleştirilebilir ve                
sorunsuzca patlatılabilir. Başka bir DETEX SD kapsül veya elektrikli kapsül ile                       
ateşlenebilmektedir. 

İstenilen şok tüp uzunluğunda üretilebilme imkanı

Kullanım kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Kolon şarjındaki patlayıcı duyarsızlaştırmama

Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik

Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş vermini 
artırma

Kullanım esnasında, bağlantı bloklarının, şok tüpün ve diğer 
plastik aparatların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

Kapsül başlıkları, her türlü darbe, sürtünme ve zorlamadan uzak 
tutulmalıdır. 

Şok tüp, bağlantı bloğu içerisinde iki ve daha fazla kez               
düğümlenmemeli, üst üste getirilmemelidir. 

Kapsüllerin tabanları daima vücudumuzdan aksi istikamette 
(dışa doğru) tutulmalıdır. 

Şok tüpler asla gereğinden fazla çekilmemeli, esnetilmemeli 
veya bükülmemelidir. 

Yüzey kapsüllerin bağlantıları, tüm delik içleri doldurulup,          
sıkılama bittikten sonra yalnızca yetkili personel tarafından 
yapılmalıdır. 

Kapsüller daima, dikkatli ve özenli bir şekilde taşınmalı ve 
kullanılmalıdır. 

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 B
U.N. Numarası : 0360

Sevkiyat İsmi : Kapsül Düzenekleri,
                        Elektrikli Olmayan

Numara
Yüzey Bağlantı kapsülleri/Gecikme Periyotları 

Gecikme Zamanı (ms)

SD 17 17
SD 25 25
SD 42 42
SD 67 67

Renk

Sarı
Kırmızı
Beyaz
Mavi

SD 109 109
SD 176 176
SD 200 200

Siyah
Turuncu
Turuncu

Teknik Özellikler

Kovan : Alüminyum

: 3 Katman - 3 mm çap (dış)
: 25 kg (+20°C)

: -30°C ile +60°C

: 24 ay

Şok Tüp
Nominal Çekme
Dayanımı
Kullanım Sıcaklığı
Aralığı
Raf Ömrü



DETEX MS kısa gecikme aralıklı, işlevi kapsüle duyarlı patlayıcı maddeyi ateşlemek olan 
elektriksiz kapsüldür. 25 ms. gecikme aralığı ile 500 ms.’ye kadar istenilen şok tüp boyunda 
üretilebilmektedir. Yüzey bağlantı kapsülü,  elektrikli kapsül ve minumum 5 gr/m infilaklı fitil ile 
ateşlenebilmektedir. 

İstenilen şok tüp uzunluğunda üretilebilme imkanı

Kullanım kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Kolon şarjındaki patlayıcı duyarsızlaştırmama

Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik

Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş verimini 
artırma

Kullanım esnasında, bağlantı bloklarının, şok tüpün ve diğer 
plastik aparatların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

Kapsül başlıkları, her türlü darbe, sürtünme ve zorlamadan uzak 
tutulmalıdır. 

Kapsüllerin tabanları daima vücudumuzdan aksi istikamette 
(dışa doğru) tutulmalıdır. 

Şok tüpler asla gereğinden fazla çekilmemeli, esnetilmemeli 
veya bükülmemelidir. 

Kapsüller daima, dikkatli ve özenli bir şekilde taşınmalı ve 
kullanılmalıdır. 

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 B
U.N. Numarası : 0360

Sevkiyat İsmi : Kapsül Düzenekleri,
                        Elektrikli Olmayan

Numara
MS Grubu Kapsüller/Gecikme Periyotları

Gecikme Zamanı (ms)

1 25
2 50
3 75
4 100
5 125
6 150
7 175

Numara Gecikme Zamanı (ms)

11 275
12 300
13 325
14 350
15 375
16 400
17 425

8 200 18 450
9 225 19 475

10 250 20 500

Teknik Özellikler

Kovan : Alüminyum

: 3 Katman - 3 mm çap (dış)
: 25 kg (+20°C)

: -30°C ile +60°C

: 24 ay

Şok Tüp
Nominal Çekme
Dayanımı
Kullanım Sıcaklığı
Aralığı
Raf Ömrü



DETEX HD, delik içi elektriksiz kapsülü (DETEX MS ) ve yüzey bağlantı  kapsülünü             
(DETEX SD ) bir arada bulundurmaktadır. Her iki tarafta bulunan  kapsülün gecikmesi              
istenildiği şekilde üretilebilmektedir. Özellikle kanal patlatması gibi uzun seri patlatmalarda 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

İstenilen şok tüp uzunluğunda üretilebilme imkanı

Kullanım kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Kolon şarjındaki patlayıcı duyarsızlaştırmama

Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik

Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş verimini 
artırma

Kullanım esnasında, bağlantı bloklarının, şok tüpün ve diğer 
plastik aparatların zarar görmemesine dikkat edilmelidir. 

Kapsül başlıkları, her türlü darbe, sürtünme ve zorlamadan uzak 
tutulmalıdır. 

Şok tüp, bağlantı bloğu içerisinde iki ve daha fazla kez               
düğümlenmemeli, üst üste getirilmemelidir. 

Kapsüllerin tabanları daima vücudumuzdan aksi istikamette 
(dışa doğru) tutulmalıdır. 

Şok tüpler asla gereğinden fazla çekilmemeli, esnetilmemeli 
veya bükülmemelidir. 

Yüzey kapsüllerin bağlantıları, tüm delik içleri doldurulup,   
sıkılama bittikten sonra yalnızca yetkili personel tarafından 
yapılmalıdır. 

Kapsüller daima, dikkatli ve özenli bir şekilde taşınmalı ve 
kullanılmalıdır. 

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 B
U.N. Numarası : 0360

Sevkiyat İsmi : Kapsül Düzenekleri,
                        Elektrikli Olmayan

Numara

HD Grubu Kapsüller/Gecikme Periyotları

Gecikme Zamanı (ms)

HD 17/500 17-500
HD 25/500 25-500
HD 42/500 42-500
HD 67/500 67-500

HD 109/500 109-500
HD 176/500 176-500
HD 200/500 200-500

Renk

Sarı
Kırmızı
Beyaz
Mavi
Siyah

Turuncu
Turuncu

Teknik Özellikler

Kovan : Alüminyum

: 3 Katman - 3 mm çap (dış)
: 25 kg (+20°C)

: -30°C ile +60°C

: 24 ay

Şok Tüp
Nominal Çekme
Dayanımı
Kullanım Sıcaklığı
Aralığı
Raf Ömrü





DETEX LP, geniş gecikme aralığı olan, yer altı ve tünel patlatmaları için tasarlanmış               
elektriksiz kapsüldür. Gecikme aralıklarında çeşitlilik esnek patlatma tasarımları sağlar. 
DETEX LP ‘in şok tüpü üzerinde bulunan kobra klips ile infilaklı fitil bağlantısı çok kolay bir 
şekilde yapılabildiği gibi 6 adet DETEX LP kapsül DETEX SD yüzey bağlantısı ile                     
ateşlenebilir.

İstenilen şok tüp uzunluğunda üretilebilme imkanı

Kullanım kolaylığı ve taşıma rahatlığı

Kolon şarjındaki patlayıcı duyarsızlaştırmama

Her tür mekanik darbe ve sürtünmede üstün güvenlik

Hızlı kullanım ve bağlama kolaylığı ile iş verimini 
arttırma

Tam kontrollü gecikme imkanı

Patlatma sonrası mükemmel kayaç fragmantasyonu

Kullanım esnasında, bağlantı bloklarının, şok tüpün ve diğer 
plastik aparatların zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

Kapsül başlıkları, her türlü darbe, sürtünme ve zorlamadan uzak 
tutulmalıdır.

Kapsüllerin tabanları daima vücudumuzdan aksi istikamette 
(dışa doğru) tutulmalıdır.

Şok tüpler asla gereğinden fazla çekilmemeli, esnetilmemeli 
veya bükülmemelidir.

Kapsüller daima, dikkatli ve özenli bir şekilde taşınmalı ve 
kullanılmalıdır.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 B
U.N. Numarası : 0360

Sevkiyat İsmi : Kapsül Düzenekleri,
                        Elektrikli Olmayan

Teknik Özellikler

Kovan : Alüminyum

: 3 Katman - 3 mm çap (dış)
: 25 kg (+20°C)

: -30°C ile +60°C

: 24 ay

Şok Tüp
Nominal Çekme
Dayanımı
Kullanım Sıcaklığı
Aralığı
Raf Ömrü

Numara
MS Grubu Kapsüller/Gecikme Periyotları

Gecikme Zamanı (ms)
0 0
1 100
2 200
3 300
4 400
5 500
6 600

Numara Gecikme Zamanı (ms)
20 2000
25 2500
30 3000
35 3500
40 4000
45 4500
50 5000

7 700 55 5500
8 800 60 6000
9 900 65 6500
10 1000 70 7000
12 1200 75 7500
14 1400 80 8000
16 1600 85 8500
18 1800 90 9000



ELEKTRONİK
KAPSÜL



DETEX electronic haberleşme kablosunun, bir ucunda elektronik karta sahip kapsül diğer 
ucunda ise haberleşme konnektörü bulunan bir yapıdan meydana gelmektedir. Dört farklı 
kanaldan toplamda 1000 adet kapsülü aynı anda kontrol edebilen ve ateşleyebilen bir           
sistemdir. Hassas ayarlanabilir gecikme süresi tanımlama özelliği sayesinde, 1ms’lik            
aralıklarla 0-15.000 ms aralığında istenilen gecikme süresi tanımlanabilmektedir.

Tamamen programlanabilme özelliğine sahiptir

DETEX electronic kapsül uygulamalarında özel     
tanımlanan güvenlik kartı (RFID Kart) sayesinde, saha 
ve patlatma işlemlerinde güvenliği en üst seviyede 
tutmaktadır

Gecikme tanımlama özelliği sayesinde patlatma 
anında meydana gelen vibrasyonu büyük ölçüde 
azaltır

DETEX electronic kapsüller bağımsız polarite özelliği 
sayesinde sahada uygulama kolaylığı sağladığı gibi, 
hataları da en aza indirger

DETEX electronic kapsül konnektörünün sulu                
zeminlerde kullanımı mümkündür

DETEX electronic ateşleme sistemleri aşırı akım,       
aşırı voltaj, statik elektrik ve elektromanyetik dalgalara 
karşı yüksek dirence sahip koruma ekipmanlarına 
sahiptir

DETEX electronic kapsüller, sisteme özgü ekipmanlar olan 
LOGGER, BLASTER slave ve BLASTER master  cihazları ile 
kullanılabilir.
 
DETEX electronic ateşleme sistemi, uygun eğitimi almış        
ateşleyici yeterlilik belgesine sahip personel tarafından            
kullanılmalıdır.
 
Kapsül başlıkları, her türlü darbe, sürtünme ve zorlamadan uzak 
tutulmalıdır.
 
Üreticinin belirlediği şartlara uygun bir şekilde ürünler               
saklanmalı ve alev gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak tutulmalıdır.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 B - 1.4 S

U.N. Numarası : 0030 - 0456

Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

Teknik Özellikler
Ana Patlayıcı : PETN

: Alüminyum
: 0,6 mm bakır/tek telli
: 1 mm bakır/çok telli

: 50 m

: -20°C ile +50°C

: -25°C ile +70°C

: 140 N
: 24 ay

: 3 bar 48 saat

: temasla 10 KV, 
  havadan 16 KV  
: 150 khz ve 80 mhz/30 V 
  80 mhz-1 ghz/10 V/m 
  1 ghz-2ghz/10 V/m

Dış Gövde Malzemesi
Ürün Kablosu
Yüzey Hat Kablosu

Delik İçi Maks. Kablo
Uzunluğu

Kullanım Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı
Kablo Gerilme Direnci
Raf Ömrü

Su Sızdırmazlığı

ESD Direnci
EN 13763-13
RF Direnci 
EN 13763-27



CİHAZ TANIMI
LOGGER, DETEX electronic kapsüller ile 
iletişim kurabilen, gecikme sürelerini           
atayabilen ve bu sürelerin kayıtlarını              
tutabilen bir iletişim ara yüzüdür

Teknik Özellikler
: 500 adet
: Kablosuz
: IP 68
: Dokunmatik
: 8 saat
: -10°C ile +50°C
: Türkçe, İngilizce

Tanımlanabilen Maks. Kapsül Sayısı
BLASTER master ile Bağlantı
IP Sınıfı
Ekran
Kullanım Süresi
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Dili



BLASTER master, LOGGER’dan aldığı 
kapsül listesi İle BLASTER slave                    
cihazına bağlı kapsüller arasında iletişim 
kurulmasını sağlar. LOGGER’dan aldığı 
liste ile hatta bağlı bulunan kapsülleri 
eşleştirir, kontrol eder ve patlatma               
komutunu verebilmesi için ateşleme 
sistemini hazır hale getirir.

CİHAZ TANIMI

Teknik Özellikler
: 1000 adet
: 3 adet
: 4 adet
: 1500 m
: Kablolu
: Kablosuz
: IP 65
: RFID smart kart
: Dokunmatik
: 10 saat
:  -10°C ile +50°C
: Türkçe, İngilizce

Bağlanacak Maks. Kapsül
Bağlanacak Maks. LOGGER
Bağlanacak Maks.BLASTER slave
Maks. Hat Uzunluğu
BLASTER slave ile Bağlantı
LOGGER ile Bağlantı
IP Sınıfı
Patlatma Güvenliği
Ekran
Kullanım Süresi
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Dili

Teknik Özellikler
: 250 adet
: 500 m
: Kablolu

: IP 65
: Var

: 10 saat
:  -10°C ile +50°C

Bağlanacak Maks. Kapsül
Maks. Hat Uzunluğu
BLASTER master ile Bağlantı

IP Sınıfı
Hat Üzerindeki Kapsül Sayısı
Kontrol Özelliği
Kullanım Süresi
Çalışma Sıcaklığı

Blaster slave, DETEX electronic kapsüller 
ile BLASTER master arasında iletişim 
kurulmasını sağlar.
DETEX electronic kapsül konnektörlerinin 
hatlara bağlanması aşamasında üzerinde 
bulunan hat kontrol özelliği sayesinde, 
kısa devre oluşumunun önüne                        
geçilmektedir.

CİHAZ TANIMI
LOGGER, DETEX electronic kapsüller ile 
iletişim kurabilen, gecikme sürelerini           
atayabilen ve bu sürelerin kayıtlarını              
tutabilen bir iletişim ara yüzüdür

: Kablolu / KablosuzLOGGER ile Bağlantı





BLASTER master RF, LOGGER’dan aldığı 
kapsül listesi ile BLASTER slave RF                 
cihazına bağlı kapsüller arasında kablosuz 
iletişim kurulmasını sağlar. LOGGER’dan 
aldığı liste ile hatta bağlı olan kapsülleri 
eşleştirir, kontrol eder ve patlatma                   
komutunu verebilmesi için ateşleme              
sistemini hazır hale getirir. 

BLASTER slave RF, DETEX electronic 
kapsüller ile BLASTER master RF             
arasında kablosuz iletişim kurulmasını 
sağlar. DETEX electronic kapsül            
konnektörlerinin hatlara bağlanması 
aşamasında üzerinde bulunan                    
hat kontrol özelliği sayesinde,                 
kısa devre oluşumunun önüne                           
geçilmektedir. 

RFRF

Teknik Özellikler
: 250 adet
: 1 adet
: 1 adet
: 1500 m
: Kablosuz
: Kablosuz
: IP 65
: RFID smart kart
: Dokunmatik
: 10 saat
:  -10°C ile +50°C
: Türkçe, İngilizce

Teknik Özellikler
: 250 adet
: 500 m
: RF
: RF 
: Kablolu / Kablosuz
: IP 65
: Var

: 10 saat
: -10°C ile +50°C

Bağlanacak Maks. Kapsül
Maks. Hat Uzunluğu
BLASTER master ile Bağlantı
BLASTER slave ile Bağlantı
LOGGER ile Bağlantı
IP Sınıfı
Hat Üzerindeki Kapsül Sayısı
Kontrol Özelliği
Kullanım Süresi
Çalışma Sıcaklığı

Bağlanacak Maks. Kapsül
Bağlanacak Maks. LOGGER
Bağlanacak Maks.BLASTER slave
Maks. Hat Uzunluğu
BLASTER slave ile Bağlantı
LOGGER ile Bağlantı
IP Sınıfı
Patlatma Güvenliği
Ekran
Kullanım Süresi
Çalışma Sıcaklığı
Kullanım Dili

CİHAZ TANIMI CİHAZ TANIMI



DÖKME ÜRÜN
VE ŞARJ ÜNİTELERİ



DYNEX BULK, yer altı metan ve gaz çıkışı olmayan her türlü tünel ve yer altı madenciliği 
patlatma uygulamalarında kullanım için üretilmiş, yüksek kırma ve itme enerjisine sahip,    
yemlemeye duyarlı emülsiyon patlayıcıdır. Sahip olduğu yüksek enerji ve detonasyon hızı 
sayesinde her türlü kayaç yapısında başarı sağlar.

Özel formülasyonu sayesinde her türlü patlatma 
operasyonlarında üstün performans

Delik boyunca kesintisiz şarj avantajı sayesinde 
patlama enerjisinde süreklilik ve yüksek patlama 
verimi
 
Patlatma sonrası üst düzey ufalanma ve düşük maliyet

MINEMOLE Mobil Şarj Ünitesiyle kullanım kolaylığı ve 
hızlı şarj imkanı

İçeriği değiştirilerek her türlü sertlikte kayaca uygun 
olarak üretilebilme imkanı

Talep edilmesi halinde içeriği değiştirilerek reaktif 
zeminlere uygun ürün

Düşük gaz salınımı sayesinde, özellikle yer altı 
operasyonlarında daha az durma süresi ve daha az iş 
kaybı

Darbe ve sürtünmelere karşı yüksek güvenlik

Suya karşı mükemmel dayanım

Kolay delik şarjı sayesinde düşük işçilik

Deliklere şarj edildikten sonra uzun süre bekleme ve 
bu süreçte değişmeyen performans

Yalnızca sulu deliklerde değil, patlatma anına kadar su çıkma 
ihtimali olan kuru deliklerde, kuru dahi olsa sert kayaçlarda ve 
delik tabanlarında kullanılmalıdır.

Yeterli enerji açığa çıkarması ve patlatma basıncı                          
oluşturması için olması gereken miktarda yemleme                                     
(DYNEX 100 veya DYNEX GOLD ) kullanılmalıdır.

25 mm ve üzeri çaplı deliklerde kullanılması önerilir.

Her türlü zorlu arazi koşulunda -20/+40 C aralığında güvenle 
kullanılabilir.

KULLANIM AVANTAJLARI KULLANIM ÖNERİLERİ

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.1 D
U.N. Numarası : 0241
Sevkiyat İsmi : Patlayıcı,
                        Tahripli, Tip E

Sınıf : 5.1
U.N. Numarası : 3375
Sevkiyat İsmi : Amonyum
            Nitrat Emülsiyon

Teknik Özellikler

Yoğunluk
UG

: 1,18 - 1,20 gr/cm³

: min. 5700 m/sn
: 2850 kj/kg

Patlama Hızı
Enerji

UG

Yoğunluk
UGG

: : 0,8 - 1,15 gr/cm³

: min. 6000 m/sn
: 2850 kj/kg

Patlama Hızı
Enerji

UGG





MINEMOLE KIRLIOĞLU tarafından geliştirilen ve 
DYNEX BULK ticari ismi ile farklı formülasyonlarda 
üretilen dökme emülsiyon ürününün deliklere şarjı için 
tasarlanmış üstün özelliklere sahip Yer Altı Bulk              
Emülsiyon Şarj Ünitesi’dir

MINEMOLE Yer Altı Bulk Emülsiyon Şarj Ünitesi’nin 3 
farklı modeli bulunmaktadır:

MİNEMOLE - APS, Hava ile çalışan ünite

MİNEMOLE - HPS, Hidrolik sistem ile çalışan ünite

MİNEMOLE - EPS, Elektrik ile çalışan ünite

MINEMOLE ünitesi Ex-Proof sertifikasına sahiptir.

Hassaslaştırılmış ürün şarjı veya sahada gazlama seçeceği bulunmaktadır.

Gazlama, operatör tarafında sahada ayarlanabilmektedir.

Şarj edilen DYNEX BULK ürünün delik cidarını tam doldurması sayesinde patlatma enerjisini kayaca tam yansıtır. Bu sayede 
daha az delik ile patlatma sonrası üst düzey ufalanma elde edilerek maliyetlerde düşüş sağlanır. 

DYNEX BULK suya karşı mükemmel dayanıma sahiptir.

Kablosuz ve Dokunmatik Kontrol Paneli sayesinde hareket kabiliyeti sunar.

Her aynada dört farklı şarj miktarı tek bir kumanda ile yapılabilir.

Delik çapına uygun hortum seçilebilir.

Hortum geri çekme makarası adapte edilebilir.

Hortumun delik içinde oluşan alçak basınç yardımıyla geri iteklenmesi, kolay ve düşük eforla delik şarjı imkanı sunar.

Baş yukarı deliklerde, 15 metreye kadar şarj yapılabilir.

KULLANIM AVANTAJLARI

ŞARJ ÜNİTESİ

Teknik Özellikler
Ebatlar : 1470x1470x1280mm

: 300 kg
: 100 lt

Emülsiyon Tank Kapasitesi
Su Tankı Kapasitesi

: 40 ltGazlama Tankı Kapasitesi

: 50 kg/dkÜrün Şarj Hızı (maks.)



ELEKTRİKLİ
KAPSÜLLER



Elektrik ile ateşlenebilen alüminyum 
kovanlı elektrikli kapsüller; vibrasyonu 
azaltmak, uygun tane boyutu elde etmek 
ve patlatma verimini arttırmak amacıyla 
istenilen aralıklarda gecikmeli olarak 
kapsüle duyarlı DYNEX serisi ve         
benzeri patlayıcıları patlatmak için                
kullanılır. Grizu ve diğer tehlikeli gazları 
ihtiva eden ortamlarda kullanılmamalıdır.

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

MSED-AL
KISA GECİKMELİ KAPSÜL
Gecikme Aralığı : 1-18 no (20/30 ms aralıklı)

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Alüminyum

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

TED-Al
GECİKMESİZ KAPSÜL
Gecikme Aralığı : Gecikmesiz

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Alüminyum

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

CESD-Al
UZUN GECİKMELİ KAPSÜL
Gecikme Aralığı : 1-12 no (250 ms aralıklı)

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Alüminyum

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

PSED-Al
UZUN GECİKMELİ KAPSÜL 
Gecikme Aralığı : 1-12 NO (500 ms aralıklı)

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Alüminyum

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Bu ürünler KIRLIOĞLU’nun Bosna-Hersek’teki fabrikasında üretilmektedir.

Elektrik
Karakteristikleri

Kibrit Başı Direnci
Ω

1.4-1.6/1.6-1.8/
1.8-2.0 0.4-0.6 ~ 0.03 ~ 0.02

0.18 0.65 3.5 5.0

0.35

1.00

0.80-3.00

0.90 5.50 8.50

3.20 20.0 35.0

8.0-16.00 700-2100 >30000->2500

Güvenli Ateşleme
Akımı (l₀), A

Tek Ateşleme 
Akımı(l₁), A

Seri Ateşleme
Akımı (l₁₀₀), A

Ateşleme İtmesi
mj/Ω

Normal Duyarlılık
Class-1

(Type A/S/NT)

Duyarsız
Class-2 
(Type U)

Yüksek Duyarsız
Class-3 

(Type VA)

Yüksek Duyarsız
Class-4 
(HU/XS)





Grizu emniyetli elektrikli kapsüller,                
grizu ve yangın çıkma riskini                              
(gazlı, tozlu, metan gazı vb.) içeren 
madencilik çalışmalarında kullanılmak 
üzere bakır kovanlı olarak üretilmektedir. 
Patlatma verimini artırmak ve vibrasyonu 
azaltmak amacıyla istenilen aralıklarda 
gecikmeli olarak MethanEX ve benzeri 
grizu emniyetli dinamitleri patlatmak için 
kullanılmaktadır.

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

MMSED-Cu
KISA GECİKMELİ KAPSÜL
Gecikme Aralığı : 1-12 no (20/30 ms aralıklı)

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Bakır

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Sınıf : 1.4 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0255 - 0456
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli

TMED-Cu
GECİKMESİZ KAPSÜL
Gecikme Aralığı : Gecikmesiz

: 1,5 m - 2,5 m (istenilen boyda üretilebilmektedir.)

: PVC kaplı, Bakır veya Demir/Kalay

: Bakır

: 7.500 m/sn

: No.8

Kablo Boyu

Kablo

Kovan

Patlatma Hızı

Tahrip Gücü

Bu ürünler KIRLIOĞLU’nun Bosna-Hersek’teki fabrikasında üretilmektedir.

Elektrik
Karakteristikleri

Kibrit Başı Direnci
Ω

1.4-1.6/1.6-1.8/
1.8-2.0 0.4-0.6 ~ 0.03 ~ 0.02

0.18 0.65 3.5 5.0

0.35

1.00

0.80-3.00

0.90 5.50 8.50

3.20 20.0 35.0

8.0-16.00 700-2100 >30000->2500

Güvenli Ateşleme
Akımı (l₀), A

Tek Ateşleme 
Akımı(l₁), A

Seri Ateşleme
Akımı (l₁₀₀), A

Ateşleme İtmesi
mj/Ω

Normal Duyarlılık
Class-1

(Type A/S/NT)

Duyarsız
Class-2 
(Type U)

Yüksek Duyarsız
Class-3 

(Type VA)

Yüksek Duyarsız
Class-4 
(HU/XS)



ELEKTRİKSİZ
KAPSÜL ELEMANLARI



Sınıf : 1.1 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0029 - 0455
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli Olmayan

BK-6-SD

ÜRÜN TANIMI

Kovan : Alüminyum

: 7.2 mm

: 17, 25, 33, 42, 67, 109,
176, 200 ms

Kovan Çapı

Gecikme Aralığı

Kovan

Gecikme Aralığı

Kovan

Gecikme Aralığı

Bu ürünler KIRLIOĞLU’nun Bosna-Hersek’teki fabrikasında üretilmektedir.

DETEX SD Nonel yüzey bağlantı             
kapsüllerin kapsül kısmını oluşturur. 
DETEX elektriksiz kapsüller ile yapılan 
patlatma tasarımlarında, tam kontrollü 
sınırsız gecikme imkanı sağlar. Düşük 
şarapnel etkisi nedeniyle toprağa          
gömmeye gerek yoktur.

Sınıf : 1.1 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0029 - 0455
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli Olmayan

BK-8-MS

ÜRÜN TANIMI

: Alüminyum

: 7.2 mm

: 1-20 (25 ms aralıklı)

Kovan Çapı

Sınıf : 1.1 B - 1.4 S
U.N. Numarası : 0029 - 0455
Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli Olmayan

Patlatma işleminde kullanılan detEX MS 
Nonel Kapsüllerin kapsül kısmını         
oluşturur. İşlevi, kapsüle duyarlı DYNEX 
serisi ve benzeri patlayıcı maddelerin 
patlatılmasıdır. Kısa gecikme aralıkları ile 
patlamaktadır.

BK-8-LP

ÜRÜN TANIMI

: Alüminyum

: 7.2 mm

: 0-90
 0-1000 ms (100 ms aralıklı)
 1000-2000 ms (200 ms aralıklı)
  2000-9000 ms (500 ms aralıklı)

Kovan Çapı

Uzun gecikme aralıkları olan, yer altı ve 
tünel patlatmaları için tasarlanmış 
DETEX LP® Nonel kapsüllerin kapsül 
kısmını oluşturur. Kapsüle duyarlı 
DYNEX® serisi ve benzeri patlayıcı       
maddeleri patlatmak için kullanılmaktadır.



 



ŞOK TÜPBIHNEL

Şok Tüp, içinde reaktif patlayıcı madde bulunan üç katmanlı plastik tüptür. DETEX®              
Elektriksiz Kapsüllerin istenilen boyda üretilmesini sağlamaktadır. DETEX® Elektriksiz Kapsül 
ateşleme sistemlerinin ateşlenmesinde ateşleme kablosu yerine kullanılır.

DETEX® Elektrikli kapsüllerde olduğu gibi elektrik yüklü ortamlar, hava şartları vb. çevresel 
olumsuzluklardan etkilenmez. Emniyetli çalışma ortamı sağlar.

Tüpler esnek,  kopma ve sürtünmelere karşı dayanımı yüksektir

Bağlantısı hızlı ve basittir

UV korumalıdır, kimyasal etkenlere karşı dirençlidir

Sahada elektrik akımlarından kaynaklı riskleri azaltarak emniyeti arttırır. Statik elektrikten etkilenmez

Her türlü hava koşulunda kullanılabilir

KULLANIM AVANTAJLARI

ÜRÜN TANIMI

Sınıf : 1.4S

U.N. Numarası : 0500

Sevkiyat İsmi : Kapsül Düzenekleri, Elektrikli Olmayan

Teknik Özellikler

Materyal : PE&Surlyn

: Sarı (Talep edilen renkte
   üretilebilir)

: 15-20 mg/metre

: 2000 m/sn

: 350 N

: %200

Renk

Patlayıcı Şarjı

: 3 Katman - 3 mm çap (dış)Tip

Patlayıcı Hızı

Kopma Dayanımı (min.)

Esneklik (min)

Bu ürünler KIRLIOĞLU’nun Bosna-Hersek’teki fabrikasında üretilmektedir.



ATEŞLEME
SİSTEMLERİ



Sınıf : 1.1 B

U.N. Numarası : 0029

Sevkiyat İsmi : Kapsüller, Elektrikli Olmayan

Sınıf : 1.1 D

U.N. Numarası : 0065

Sevkiyat İsmi : Fitil, İnfilaklı

Sınıf : 1.4 S

U.N. Numarası : 0105

Sevkiyat İsmi : Tapası, Emniyet

Teknik Özellikler
Kovan : Alüminyum

: 7,2 mmKovan Çapı

Bu ürünler KIRLIOĞLU’nun Bosna-Hersek’teki fabrikasında üretilmektedir.

ADİ KAPSÜL

ÜRÜN TANIMI
Adi kapsül içine insıyal ve yüksek güçlü          
patlayıcı doldurup preslenmiş kapsüldür. 
Ateşleme hayli hassas olan bu kapsülün 
ateşlenmesi Emniyetli Fitil ile yapılmaktadır. 
Adi kapsül grizu emniyetsiz olup grizu               
tehlikesi olanlarda kullanılamaz

EMNİYETLİ FİTİL
ÜRÜN TANIMI
Emniyetli Fitil, iplik ile sıkıca örülmüş kara 
barut dolgusundan oluşmaktadır. Dış kısmı, 
nem ve dış etkenlere karşı su geçirmez PVC 
yalıtım malzemesi ile kaplanmasından dolayı 
çok esnek bir yapıya sahiptir. 8 No’lu Adi     
Kapsül’ün ateşlenmesi işleminde kullanılabilir.

İNFİLAKLI FİTİL
ÜRÜN TANIMI
Yer üstü her türlü patlatma operasyonlarında 
ve metan içermeyen yer altı madenciliği ile 
tünel çalışmalarında kullanılan DETEX LP 
serisi Nonel kapsüllerin ateşlemesinde             
kullanılabilir.

5-10-40-80 gr/m çeşitleri ile kullanıma               
sunulmaktadır.



G İ R E S U N
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