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NÁvoD K používnruí
počinových náloží

NKG-500PL5ol500
NKG_500PL 5ol250; NKG-500P1 5ol75o; NKG-500P1 50/1000

1. Všeobecné informace
1.1 Rozsah a podmínky použití

PoČinová nálož NKG-500P1 50/500 je určena na používání při trhacích pracích na pracovištích
na povrchu, kde nelze očekávat takovou koncentraci plynů, par nebo prachů, která by hrozila
výbuchem nebo požárem, zejména pak pro hromadné odstřely

Pro zvýŠený obsah toxických plynných zplodin výbuchu nesmí být počinová nálož použita pro
trhací práce pod zemí.

PoČinová nálož nesmíLýt použita v materiálech, kde by její použití mohlo způsobit jejich požár
nebo výbuch.

Číslo certifikátu o ES přezkoušenítypu: EXP 1395 - 0O5 l 2OL6, dodatek č. 1.

1.2 Spotřební doba

Spotřební doba počinové nálože je 5 let od týdne výroby při dodržování skladovacích podmínek
uvedených v bodě 1.3 a skladovanív nepoškozených přepravních oba]ech.

1.3 Skladovaní

Skladovat při teplotním rozsahu -30oC + 40"C a relativní vlhkosti do 80 o/o.

Přiskladování je nutné dodržet vyhlášku ČeÚ r, 99lL995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pro
účely skladovaní se trhavina zařazuje do třídy a skupiny nebezpečí A lll, pořadové číslo 6.

1.4 Likvidace selhávek

Počinová nálož se ničívýbuchem na určeném místě na povrchu.

Při manipulaci s iniciační náloží určenou na zničení dodržet ustanovení příslušných platných
předpisůČBÚ. ,,'
Přepravní obaly z vícevrstvé lepenky se používají jako druhotná surovina. Obaly znečistěné
trhavinou z počinové nálože se likvidují spálením.

Když dojde k selhávce, musí se bezodkladně přistoupit k její zneškodnění. Selhávku vyhledává
a zneŠkodňuje střelmistr anebo technický vedoucí odstřelu a'to zpravidla ten, který provedl
trhací práce.

Při likvidaci selhávek se všeobecně postupuje s co možná největší opatrností. Selhávky se
mohou zneškodňovat jen způsoby uvedenými ve vyhlášce ČaÚ e. 72lL988 Sb, v platném znění.
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2. Doplňkové informace

2.1 Fyzikální forma a rozměry

PoČinová nálož NKG-500P1 50/500 se vyrábí i v následujících hmotnostních převedeních:
NKG-500P1 5Ol250; NKG-500P1 5Ol750 a NKG-500P150/1000.

Rozměry základného typu a hmotnostně rozličných provedení počinových náloží:

Jmenovitý průměr l mm , 50 i 50_ ), 50 , 50

, Jmelovitá délka mm , 97 . 200 ] roo , 375

l Jmenovltá hmotnost ', g 25O : 50O 75O , 1OOO

Počet náloží v přepravním obatu ks 1OO 50 30 25

obat nálož í ; plast červené barvy

i i (Štítek se značením výrobku je il9t9 b_arvy,)

Čistá hmotnost trhaviny v

2.2. lniciace

Pro spolehlivou iniciaci musí být použita minimálně rozbuška REF. DET 3. Vodiče anebo
detonačnítrubička s rozbuškou se prostrčí středovou trubičkou a rozbuška se zasune přes lůžko
v horním víčku minimálně do hloubky 4 cm od čela víčka do masy trhaviny počinové nálože.
VodiČe anebo detonačnítrubička se lehce dotáhnou k středové trubičce. Tím se zabezpečí, že
se rozbuška nevysune z počinové nálože při spuštění do vrtu.

1. Vsunout rozbušku do středové trubky. 2. Vytáhnout ji na druhé straně.

3. pak rozbušku zasunout do lůžka vedle
středového otvoru.

Návod k používaní počinové nálože NKG-P1

4. zatéhnout za detonační trubičku a nasunout
ji do vybrání vevíěku.
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U hmotnostního převedeni NKG-500P1 5)l25a se rozbuška zasune do lůžka v horním víčku
maximálně do hloubky 5 - 6 cm od čela víčka. Vodiče anebo detonační trubička se lehce
dotáhnou ke středové trubičce. Tím se zabezpečí, že se rozbuška nevysune z počinové nálože
při spuštění do vrtu.

5. Zasunutí rozbušky do počinové náložky NKG-500P1 50l25O

Všechny jiné způsoby iniciace jsou zakázané.

2.3 Podmínky nabíjení

PoČinová nálož se spouštído vrtu působením gravitace na vodičích anebo pomocí detonační
trubičky.

počinová nálož se nesmí dělit.

lniciační nálož je třeba ve vývrtu řádné utěsnit.

2.4Použití v mokrých podmínkách

počinová nálož je vhodná pro používání ve vlhkém prostředí po dobu 8 hodin.

PoČinová náloŽ je vhodná pro použití pod vodou až do maximálního hydrostatického tlaku 0,3
MPa; tj. 30 m vodního sloupce; po dobu až 1-0 dní.

2.5 Použiti za vysokých a nízkých teplot

PoČinová nálož je vhodná pro použití až do maximálníteploty + 80oC po dobu 8 hodin.

PoČinová náloŽ je vhodná pro použití až do minimálníteploty - 3OoC po dobu 8 hodin.

Trhavinu tvoří směs RDX, TNT, PETN, parafínu a oleje.

Masa trhaviny je tuhé konzistence žlutohnědé matné barvy s obsahem hrubších fragmentů
pevných složek do 5mm.

Parametr
Jmenovitá hustota trhaviny
J menovitá detonační rychlost
Vypočítaná teoretická energie
citlivost k nárazu
citlivost ke tření

Měrná jedn9.tka l ,

elml
m/s
kJlks

J

N

Hodnota ]

I,,i i ó,is 
;

7.000 t 500 m/s 
)

4835 ;

>L2!5_. 
:>200 
:
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2.7 Upozornění na nebezpečné vady

U poČinové nálože NKG-500P1 50/500 se nepředpokládá výskyt nebezpečných vad.

V přípa ě položení počinových náloží do svislé polohy při teplotách > +45"C může v
ojedinělých případech docházet u spodního víčka k vytékání parafínu s olejem v malém
množství.

2.8 Podmínky pro přepravu

Pro Účely železniční a silniční dopravy podle RlD, ADR a lMDG Code je Počinová náložzařazená
do třídy 1, UN OO42, náložky počinové bez rozbušky, Boosters without detonator, klasifikační
kód 1.lD.

Balení
NKG-500Pl
50l25o

NKG-500P1
50/500

NKG-500P1
50/750

NKG-500Pl
50/1000

kartonová krabice
náložkv íks) 100 50 32 25
NEO &s) 25 25 24 25
paleta (120x80)
náložky (ks) 2000 1000 640 500
kartony (ks) 20 20 20 20
NEQ fte) 500 500 480 500
brutto &s) 545 545 525 545

2.9 Pravidla ochrany zdraví při práci.

Před zahájením práce se důkladně seznamte s Návodem k používání a Bezpečnostním listem
poČinové nálože NKG-500P1 50/500. Bezpečnostní list je přiložen ke každému návodu.

Při používání počinových náloží v souladu s návodem k používání nedochází ke kontaktu
pracovníkŮ s trhavinou uvnitř počinové nálože. Jakýkoliv kontak s trhavinovou náplní je
potřebné vyloučit. V případě přímého styku s trhavinou z počinové náložky NKG-20P je nutné
zabránit kontaminovánídýchacích cest, sliznice a pokožky používaním ochranných pracovních
pomůcek (ochranný oblek, gumové rukavice, respirátor).

Při práci s počinovými náložemi je zakázano jíst, pít a kouřit. Po skončení práce si musí
pracovníci umýt ruce vlažnou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným regeneračním
krémem.

Z.LOZásady první pomoci ; ,,.

Při nadýchání: Přerušte expozici, postiženého přeneste na čerstvý vzduch (ne na slunko),
jestliže postižený nedýchá, proved'te umělé dýchaní. Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Při styku s pokožkou: Odložte znečistěný oděv. Kontaminované místo a jeho nejbližší okolí
opláchněte velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky
je možno použít mýdlo nebo šampón. Přetrvávali podráždění pokožky, zajistěte lékařské
ošetření. Při každém podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
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Při styku s okem: Nejméně ].5 minut oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazený a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou
pomoc / ošetření. l během převozu pokračujte ve vyplachování

Po poŽitÍ: VWOLEJTE zvracení - dejte vypít asi 1,-2 dcl nejlépe vlažné vody se lžičkou tekutého
mýdla a rozdrceným aktivním uhlím (5 tablet). Větší množství vody není vhodné, protože
v případě, Že ke zvracení nedojde, usnadní voda rozpouštění a vstřebávání látky rozpuštěné ve
vodě, v horŠÍm případě způsobí posun toxické látky dále do zažívacího traktu. Do 5 minut
podejte aktivní uhlí, 10-20 rozdrcených tab]et rozmíchaných ve vodě bez ohledu na to zda se
podařilo nebo nepodařilo vyvolat zvracení. U osob bez příznaků telefonicky konzultujte
toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o
složen í trhaviny z bezpečnostn ího listu. Zajistěte lékařské ošetřen í.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zv!áštního ošetření: v případě nejistoty o
správném postupu telefonicky kontaktujte toxikologické informační středisko (telefon
2249L9 293 nebo 2249L5 402), sdělte údaje o složenítrhaviny z bezpečnostního listu.

2.L1, Zvláštn í n ebez pečí

Pokud se poČinová ná|ož ocitne v přímém ohrožení otevřeným ohněm NEHASIT, Okamžitě
provést evakuaci osob z ohroženého prostoru.

Pokud došlo k zahoření počinových náloží hrozí přechod hoření v detonaci. Okamžitě provést
evakuaci osob z ohroženého prostoru (cca 300m).

Při výbuchu nebo hoření počinových náloží vznikají toxické plyny (CO, COz a NOx). Bezpečnou
vzdálenostíje minimálně 300 m.

2.L2Údaje o výrobcovi
Výrobce:

EXPLOSIVE Service, a.s., Novotného lávka 5l2OO, Praha
provozovna Drhovice, pošta 3913]- Dražice

V Prahe: 8. 10.2018 statutární ředitel
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