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REZUMAT În această lucrare, autorul prezintă 

rezultatele cercetărilor proprii privitoare la aprin-derea 

şi arderea compoziţiilor pirotehnice întârzietoare. În 

acest sens s-au efectuat investigaţii asupra limitelor de 

funcţionare ale unor compoziţii întârzietoare 

realizabile cu materiale indigene, dimensionarea 

încărcăturilor, determinarea timpului de întârziere la 

aprindere şi viteza de ardere a acestora 

 

CUVINTE CHEIE:  Detonator electric, inflamator, 

întârzietor, compoziţie pirotehnică, timp de inducţie, 

timp de funcţionare, timp de ardere, viteză de ardere. 

 

1. INTRODUCERE  
 

            Aprinderea sau detonarea cu o 

anumită întârziere a încărcăturilor explozive 

sau pirotehnice, a preocupat în aceeaşi 

măsură atât cercetările din domeniul minier 

dar şi din cel militar de pretutindeni. 

 Având în vedere faptul că dizlocarea 

rocilor dure din zăcăminte se poate realiza 

numai cu ajutorul explozivilor prin 

împuşcarea întârziată a încărcăturilor, 

cercetările  au fost canalizate spre găsirea 

timpului optim de întârziere  a detonării 

încărcăturilor învecinate. Mai puţin s-a 

studiat dispersia timpului de întârziere în 

cadrul aceleiaşi trepte. 

 Pentru o fundamentare teoretică 

şi practică, şi pentru a putea face 

completări unor studii referitoare la arderea 
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1. INTRODUCTION  
 

Ignition and detonation of explosive or 

pyrotechnic loads with a certain delay has 

been the subject of researches both in the 

mining field and in the military field as well. 

 Taking into consideration that the 

dislocation of hard rocks from deposits can 

be made only with the help of explosives 

through delayed shooting of loads, researches 

have been directed towards finding the 

optimal delay time of close loads detonation. 

The dispersion of delay time within the same 

stage has been studied less. 

 For purposes of a theoretical and 

practical substantiation and in order to 

complete some studies regarding the 

burning of delaying pyrotechnic compositions 

it is necessary to further develop the 
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compoziţiilor pirotehnice întârzietoare, este 

necesar a dezvolta în continuare investigaţiile 

asupra limitelor de funcţionare ale unor 

compoziţii întârzietoare realizabile cu 

materiale indigene, dimensionarea 

încărcăturilor, timpul de întârziere la 

aprindere şi viteza de ardere a acestora. 

 

2. NOŢIUNI TEORETICE 
 

Aprinderea compoziţiilor piroteh-nice 

întârzietoare existente în detonatorii electrici, 

se realizează de la o sursă de energie numită 

inflamator cu punte de incandescenţă, 

acţionat electric. 

 Aprinderea se produce după o 

perioadă de contact numită timp de inducţie  

(tind). De la declanşarea impulsului de curent 

şi până la finalizarea detonării dispozitivului 

pirotehnic trece un interval de timp (tf) numit 

interval de funcţionare. Acesta este de ordinul 

zecilor sau miilor de milisecunde şi depinde 

de mărimea întârzietorilor şi de viteza de 

ardere a compoziţiilor întârzietoare. 

 Timpul de funcţionare (tf) se 

calculează cu relaţia: 

 

tf = tA + tT + tind + tar +tD ;  [ms] (1)  

 

unde: 

tA  - timp de declanşare impuls de 

aprindere, (2 - 3 ms); 

tT - timp de transmitere rază de foc prin 

pilula de aprindere, (max. 2 ms); 

tind - timpul de inducţie; 

tar - timp de ardere compoziţie 

întârzietoare; 

tD - timp desfăşurare reacţii deto-nante în 

dispozitivul pirotehnic,(5-10ms). 

 

3. TEHNICI DE EXPERIMEN-

TARE ŞI MATERIALE UTILI-

ZATE. 
  

Pentru realizarea obiectivului propus, autorul 

a proiectat şi realizat în concepţie originală 

investigations on the operating limitations of 

delaying compositions achievable with 

indigene materials, loads sizes, determination 

of the delay time at ignition and their burning 

speed. 

 

 

 

2. THEORETICAL NOTIONS 

 
 The ignition of the delaying 

pyrotechnic compositions existing in electric 

detonators, is made from a source of energy 

called electrically operated ignition switch 

with incandescence bridge. Ignition occurs 

after a contact period called induction (tind). A 

period of time (tf) called operating period 

passes from the start of the current impulse to 

the end of pyrotechnic device detonation. It is 

of the order of tens or thousands of 

milliseconds and depends on the size of 

delayers and on the burning speed of delaying 

compositions. 

 The operating time (tf) is determined 

with the relation: 

 

tf = tA + tT + tind + tar +tD ;  [ms] (1)  

 

where: 

tA  - activation time of the ignition 

impulse, (2 - 3 ms); 
tT - fire radius transmission time through 

the ignition ball, (max. 2 ms); 

tind - induction time; 

tar - burning time of the delaying 

composition; 

tD - detonating reactions time in the 

pyrotechnic device, (5-10 ms). 
 

 

3. EXPERIMENT TECHNIQUES 

AND MATERIALS. 

  
In order to fulfil the objective, the author has 

designed and achieved the following devices, 

plants and machinery in original conception: 
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următoarele dispozitive, instalaţii şi aparate: 

a) Complet de presare individuală conform 

lucrării [1] 

b) Aparat pentru culegere, analiză şi redare 

parametrii, tip MT-o1, conform lucrării [2]; 

 În vederea testării probelor selectate 

pentru măsurarea timpului de funcţionare al 

dispozitivelor pirotehnice am utilizat 

montajul din figura 1, echipat cu traductor de 

zgomot. Măsurarea timpului de inducţie s-a 

realizat utilizând traductorii de plasmă şi 

montajul din figura 2. 

Pentru realizarea probelor şi efectuarea 

testelor, autorul a utilizat mai multe materiale 

sub formă de pulbere, cu mărimea grăuntelui 

de max 0,004 mm dintre care se amintesc: 

ferosiliciul, feromanganul, stibiul, miniul de 

plumb, peroxidul de plumb, sulful şi 

nitroceluloza lână -  tip C 100. 

 Combinaţii ale acestor materiale au 

fost presate în corpuri întârzietoare din oţel 

strunjit cu următoarele caracteristici ale 

coloanei întârzietoare: 

- diametrul coloanei = 3,28 mm; 

- lungimea coloanei / doză compoziţie = 2,25 

mm; 

- presiunea de compactare a compoziţiei = 

500 barr / cm2;  

 Pentru eliminarea dispersiilor vitezei 

de ardere provenite de la densităţi neuniforme 

în lungul coloanei,  am efectuat după fiecare 

dozare de 60 mg compoziţie, câte o presare 

conform prescripţiilor de mai sus, pe o presă 

hidraulică de 3 tf, tip Zbroiovsca Vsecin 

a) individual pressing assembly according to 

the paper [1] 

 b) device for collecting, analysing and 

rendering the parameters, MT-o1 type, 

according to the paper [2]; 

 In order to test the selected samples 

for measuring the operating time of 

pyrotechnic devices, we used the assembly in 

figure 1, provided with noise transducer.  

 Measuring the induction time was 

made by using plasma transducers and the 

assembly in figure 2. 

In order to take samples and perform the 

tests, the author used several materials under 

the form of powder, with the size of a grain, 

of maximum 0,004 mm of which we: 

ferrosilicon, ferromanganese, red lead, lead 

peroxide, sulphur and nitrocellulose -  type C 

100. 

Combinations of these materials were pressed 

in delaying frames of iron with the following 

characteristics of the delaying column: 

- column diameter = 3,28 mm; 

- column length / composition dose = 2,25 

mm; 

- composition compacting pressure = 500 

barr / cm2;  

 In order to remove the dispersions of 

the burning speed resulted from uneven 

densities along the column, we applied 

pressing according to the above provisions 

for every dose of 60 mg, on a 3 tf hydraulic 

press, type Zbroiovsca Vsecin. 

 
Figura 1. Montaj pentru testare. 

Figure 1. Assembly for testing. 

 
Figura 2. Montaj pentru măsurarea timpului 

de inducţie. 

Figure 2. Assembly for measuring induction 
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Aprinderea compoziţiei întârzie-toare s-a 

realizat cu ajutorul inflamatorilor 

electropirotehnici, întrucât prezintă o energie 

constantă de amorsare  iar timpul de 

funcţionare al acestora se poate controla 

foarte uşor. 

 

4. REZULTATUL EXPERIMEN-

TĂRILOR 

 
 Experimentările efectuate de autor  s-

au desfăşurat în patru etape după cum 

urmează: 

 

 a) - Determinarea curbelor de 

funcţionare ale întârzietorilor pirotehnici. 

 

 Experimentările au constat în 

măsurarea timpului de funcţionare la mai 

multe tipuri de compoziţii pirotehnice presate 

în corpuri întârzietoare  şi montate în 

detonatori electrici. Culegerea datelor 

experimentale s-a efectuat ajutorul aparaturii 

din figurile 1 şi 2. 

 Cu valorile obţinute şi după 

prelucrarea datelor s-au determinat curbele de 

funcţionare ale mai multor compoziţii 

întârzietoare conform figurilor 3 şi 4. 

 Pentru fiecare experimentare s-au 

efectuat câte cinci probe cu inflamatori CE-

0,5 Cu, STAS 8136-85, ce dezvoltă o 

temperatură de 2222,75  0 C. Pe abscisele 

graficelor s-au reprezentat raporturile 

procentuale  carburant-oxidant pentru fiecare 

compoziţie în parte, iar pe ordonate timpul de 

funcţionare (în ms.) obţinut. 

 

 b) - Influenţa compoziţiei de 

aprindere asupra timpului de inducţie la 

aprinderea  întârzietorilor.  

 

 Pentru efectuarea experimentărilor am 

luat în studiu trei compoziţii de aprindere 

care au fost depuse prin imersie pe 

inflamatori cu punte de incandescenţă de 

time. 

 Delaying composition ignition was 

made with the help of electro-pyrotechnic 

ignition switch because it has a constant 

firing energy and their operating time can be 

easily controlled. 

 

 

4. EXPERIMENTS RESULTS 

 
  

The experiments carried by the author took 

place in four stages as follows: 

  

 a) - Determining pyrotechnic 

delayers operating curves. 

 

 Experiments consisted in measuring 

the operating time in several types of 

pyrotechnic compositions pressed in delaying 
assemblies and assembled in electric 

detonators. Experimental data were collected 

using the devices in figures 1 and 2. 

 The resulted values and data 

processing were used to determine the 

operating curves of several delaying 

compositions according to figures 3 and 4. 

For every experiment, the author used five 

samples with ignition switches CE-0,5 Cu, 

STAS 8136-85, which develop a temperature 

2222,75  0 C. on the x-coordinates, carburant-

oxidant percentage ratios were represented 

for every composition separately, and on the 

y-coordinate the resulted operating time  (in 

ms.). 

  

b) - The influence of ignition composition 

on the induction time in delayers’ ignition.  

  

In order to develop the experiments, three 

ignition compositions were studied which 

were submitted on low intensity ignition 

switches with incandescence bridge through 

immersion (0,8 A, operating current). 

 Table 1 presents the ignition 

compositions studied.  
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mică intensitate (0,8 A, curent de 

funcţionare). În tabelul 1 sunt prezentate  

compoziţiile de aprindere luate în studiu. 

 

 

 
 

Figura 3. Curbele de funcţionare ale 

compoziţiilor întârzietoare: FeCr+PbO2 şi 

Sb+KMnO4. 

Figure 3. The operating curves of delaying 

compositions: 

FeCr+PbO2 şi Sb+KMnO4. 

 
Figura 4. Curbele de funcţionare ale 

compoziţiilor întârzietoare: FeSi+Pb3O4 ; 

FeSi+PbO2 şi  

Sb+ PbO2. 

Figure 4. The operating curves of delaying 

compositions: 

FeSi+Pb3O4 ; FeSi+PbO2 and 

Sb+ PbO2. 

 

 

 

                                                                                             Table 1 
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Pilulele celor trei  compoziţii s-au triat pe 

grupe de mărime şi s-au testat pe compoziţiile 

întârzietoare FeSi / Pb3O4, FeSi / Pb3O4  / 

KCl,  Sb / PbO2 / S,  la raporturi 

stoichiometrice ale componenţilor, încărcate 

în corpuri din oţel conform figurii 2. 

 În figura 5 s-a reprezentat grafic 

influenţa mărimii şi a tipului compoziţiei de 

aprindere asupra timpului de inducţie (tind) la 

aprinderea celor trei compoziţii întârzietoare 

luate în studiu. 

The balls of three compositions were grouped 

according to the size and delaying 

compositions of FeSi / Pb3O4, FeSi / Pb3O4  / 

KCl,  Sb / PbO2 / S were tested, in 

stoichiometric ratios of components, loaded 

in steel assemblies according to figure  2. 

 Figure 5 graphically describes the 

influence of size and ignition composition 

type on induction time (tind) on the ignition of 

the three delaying compositions studied. 

c) - Determinarea timpului de inducţie la 

aprinderea compoziţiilor pirotehnice 

întârzietoare. 

 

 Pentru a elimina influenţa 

inflamatorului, la experimentări am utilizat 

compoziţia de aprindere care a avut 

influenţele cele mai mici asupra timpului de 

inducţie şi anume compoziţia pe bază de 

picramat de plumb, silico-calciu şi miniu de 

plumb. 

 Utilizând modul de lucru ca la 

subpunctul a), am ales pentru experimentări 

şase compoziţii întârzietoare. În figurile 6, 7, 

8 se reprezintă variaţia timpului de inducţie 

(tind) în funcţie de repartiţia procentuală a 

componenţilor. 

 

c ) - Determining the induction time in 

delaying pyrotechnic compositions 

ignition. 

  

 In order to remove the influence of the 

ignition switch, we used the ignition 

composition that had the smallest influences 

on induction time, that is the composition 

based on lead picramate, silicon-calcium and 

red lead. 

 Using the operating method as in 

subpoint a), we chose six delaying 

compositions for experiments. Figures 6, 7, 8 

represent the variation of induction time (tind) 

depending on the components percentage 

distribution. 

  
 

Figura 5. Influenţa mărimii şi a tipului 

compoziţiei de aprindere asupra timpului de 

inducţie (tind). 

Figure 5. The influence of size and ignition 

composition type on induction time (tind). 

 

 
 

Figura 6. Variaţia timpului de inducţie/ 

distribuţia procentuală a componenţilor: 

FeSi+Pb3O4 ; FeSi+PbO2 

Figure 6. Variation of induction time / 

percentage distribution components: 

FeSi+Pb3O4 ; FeSi+PbO2 
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Figura 7. Variaţia timpului de inducţie/ 

distribuţia procentuală a componenţilor: 

Sb+PbO2 

Figure 7. Variation of induction time / 

percentage distribution components: 

Sb+PbO2 

 

d) - Determinarea timpului de ardere şi a 

vitezei de ardere.   

 

 Determinările s-au efectuat pentru 

cele şase compoziţii întârzietoare luate în 

studiu la subpunctul c), la raport 

stoichiometric al componenţilor, unde viteza 

de ardere este constantă şi puţin influenţată 

de ceilalţi factori. Experimentările s-au 

efectuat pe corpuri întârzietoare cu lungimea 

coloanei presate de 10 mm şi de 2,5 mm, 

măsurându-se timpul de întârziere pe 

detonator. 

 Prin aplicarea relaţiei (1) şi utilizînd 

datele experimentale de mai sus s-au 

determinat atât  timpii de ardere / unitatea de 

lungime cât şi vitezele de ardere / unitatea de 

lungime. În figurile 9 şi 10 se prezintă 

variaţia timpului de ardere şi vitezei de ardere 

pentru cele şase compoziţii luate în studiu, 

funcţie de repartiţia procentuală a 

constituenţilor, iar în figura 11 variaţia 

aceloraşi parametrii pe unitatea de lungime a 

coloanei întârzietoare. 

 

 
 

Figura 8. Variaţia timpului de inducţie/ 

distribuţia procentuală a componenţilor 

Sb+PbO2 şi procente diferite de sulf. 

Figure 8. Variation of induction time / 

percentage distribution components  

Sb+PbO2 and different percentages of sulfur. 
          

   d) - Determining the burning time and 

ignition speed.   

  

             Determinations were made for the six 

delaying compositions studied in subpoint c), 

in stoichiometric ratio of components where 

the burning speed is constant and little 

influenced by the other factors. Experiments 

were made on delaying assemblies with the 

length of the 10 mm and 2,5 mm pressed 

column, measuring the delay time on the 

detonator. 

 By applying the relation (1) and using 

the above experimental data, the author 

determined both burning times / length unit 

and burning speed / length unit. Figures 9 and 

10 reveal the variation of the burning time 

and burning speed for the six studied 

compositions depending on the components 

percentage distribution, and figure 11 

describes the variation of the same 

parameters on the length unit of the delaying 

column. 
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Figura 9. Variaţia timpului de ardere şi 

vitezei de ardere pentru: FeSi+Pb3O4 şi 

FeSi+PbO2 

Figure 9. The variation of the burning time 

and burning speed for: FeSi+Pb3O4 and 

FeSi+PbO2 

 

 

 
Figura 10. Variaţia timpului de ardere şi 

vitezei de ardere pentru: Sb+PbO2+S. 

Figure 10. The variation of the burning time 

and burning speed for: 

Sb+PbO2+S. 

 

 
Figura 11. Variaţia timpului de ardere/unitatea de lungime şi vitezei de ardere/unitatea de 

lungime. 

Figure 11. The variation of the burning time/the length unit of the column and burning speed/ 

the length unit of the column 
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 5. CONCLUZII 

 
 Cercetările intreprinse de autor pentru 

obţinerea unui timp de întârziere constant în 

mărime, conduc spre următoarele concluzii:  

 - Funcţie de repartiţia procentuală a 

componenţilor, compoziţiile întârzietoare 

prezintă o limită minimă de aprindere şi o 

limită maximă de aprindere; 

 - Pentru fiecare compoziţie 

întârzietoare există un timp de inducţie 

propriu, influenţat de diametrul acesteia; 

 - La raport stoichiometric al 

componenţilor şi variaţii de până la 10 % ale 

acestora, viteza de ardere este maximă şi 

constantă în mărime; 

- Prin creşterea coloanei întârzietoare (la 

acelaşi diametru), viteza de ardere a acesteia 

se accelerează, iar accelerarea este specifică 

fiecărei compoziţii în parte; 

 - La un raport stoichiometric al 

componenţilor, viteza de ardere se poate 

frâna prin introducerea în compoziţie  cu rol 

de catalizator, a unor mici cantităţi de sulf  

(max. 10 %). 
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 5. CONCLUSIONS 

 
 The researches developed by the 

author for achieving a constant delay time in 

size, lead towards the following conclusions:

  

 - Depending on the components 

percentage distribution, delaying 

compositions have a minimum ignition limit 

and a maximum ignition limit; 

 - For every delaying composition, 

there is a proper induction time, influenced 

by its diameter; 

 - In the stoichiometric ratio of 

components and their variations up to 10 %, 

the burning speed is maximum and constant 

in size; 

 - By increasing the delaying column 

(in the same diameter), its burning speed 

accelerates and acceleration is specific to 

every composition separately; 

 - In the stoichiometric ratio of 

components, burning speed can be slowed 

down by introducing small amounts of 

sulphur with catalysing role in composition 

(max. 10 %); 
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