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Με τον ερχοµό του χειµώνα, σας παρουσιάζουµε το νέο τεύχος της
εφηµερίδας µας. Η αποδοχή της από τον κόσµο των εκρηκτικών ως ένα µέσο
ενηµέρωσης, όχι µόνο για τις δραστηριότητες της εταιρίας µας αλλά και
γενικότερα για τον κλάδο, µας ενθαρρύνει να συνεχίσουµε ακόµα πιο
εµπεριστατωµένα. Ευελπιστώντας να αποτελέσει η εφηµερίδα ένα βήµα
έκφρασης επιστηµονικών απόψεων αλλά και τεχνικών εµπειριών, µε χαρά θα
δεχτούµε να φιλοξενήσουµε στην εφηµερίδα απόψεις, επιστηµονικά άρθρα και
εµπειρίες από ανθρώπους του χώρου.

Εκ µέρους της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας θα θέλαµε να
σας ευχηθούµε καλή και δηµιουργική χρονιά!

Σε αυτό το τεύχος µπορείτε να διαβάσετε :
Ηµερίδα ενηµέρωσης γοµωτών – εργοδηγών & µηχανικών της
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ και στελεχών της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών
Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Αξιολόγηση του θρυµµατισµού µιας ανατίναξης µέσω
καθορισµένων µικρών χρόνων καθυστέρησης έναυσης.
Πρωτοποριακά προϊόντα της EXTRACO AE.
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πλήρως

Ηµερίδα ενηµέρωσης γοµωτών – εργοδηγών & µηχανικών της
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ και στελεχών της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών
Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Η EXTRACO ΑΕ ανέλαβε και οργάνωσε µε επιτυχία ακόµα µια ηµερίδα ενηµέρωσης,
αυτή τη φορά η ενηµέρωση έγινε στους εργαζοµένους της µεταλλευτικής επιχείρησης
Γ.Μ.Μ.Α.Ε.

ΛΑΡΚΟ

και

στο

προσωπικό

που

στελεχώνει

την

∆ιεύθυνση

Εγκληµατολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.
Η εκδήλωση έγινε στις εγκαταστάσεις της EXTRACO στην Τανάγρα Βοιωτίας το
Σάββατο 3/11/2012.

Οι άµεσα εµπλεκόµενοι στο θέµα της χρήσης και διαχείρισης εκρηκτικών υλών,
δηλαδή γοµωτές, εργοδηγοί και µηχανικοί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης εκρηκτικών της EXTRACO, να δουν από
κοντά τις µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευσης και ποιοτικού ελέγχου
εκρηκτικών υλών και µέσων έναυσης καθώς και να παρακολουθήσουν δοκιµές στο
πεδίο δοκιµών.

Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις µε τις βασικές οδηγίες σωστής & ασφαλούς
χρήσης – µεταφοράς και αποθήκευσης εκρηκτικών. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στα πιο
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συχνά λάθη που γίνονται κατά τη χρήση – µεταφορά και αποθήκευση εκρηκτικών,
όπως αυτά προέκυψαν από τα µέχρι σήµερα καταγεγραµµένα ατυχήµατα.
Παρουσιάστηκαν επίσης θέµατα σχετικά µε τη νοµοθεσία που διέπει τη χρήση και
µεταφορά εκρηκτικών υλών, µε έµφαση κυρίως σε µέτρα που πρόκειται να
εφαρµοστούν στο άµεσο µέλλον (ιχνηλασιµότητα εκρηκτικών Π∆ 76 / 2010). Επίσης
παρουσιάστηκε η µεθοδολογία των ελέγχων ποιότητας και η πρακτική σηµασία στην
καθηµερινότητα του γοµωτή – πυροδότη.

Τέλος η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε παρουσίαση νέων τεχνολογιών και προϊόντων
όπως οι ηλεκτρονικοί πυροκροτητές και ακολούθησε επί τόπου πρακτική εξάσκηση
από ειδικό εξοπλισµό που διαθέτει η EXTRACO. Γύρω από το συγκεκριµένο θέµα
έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση µεταξύ των παρευρισκοµένων, όπου έγινε
αξιόλογη ανταλλαγή απόψεων και εποικοδοµητικών παρατηρήσεων.
Μετά την ολοκλήρωση του ενηµερωτικού µέρους της επίσκεψης, ακολούθησε
πλούσιος µπουφές µε γευστικά εδέσµατα, ο οποίος χαροποίησε όλους τους
παρευρισκόµενους.
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Αξιολόγηση του θρυµµατισµού µιας ανατίναξης µέσω πλήρως
καθορισµένων µικρών χρόνων καθυστέρησης έναυσης
Η χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών παρέχει πολύ µεγάλο εύρος και ακρίβεια στο
χρόνο καθυστέρησης, µε αποτέλεσµα την ολοένα αυξανόµενη εφαρµογή τους σε
επιφανειακές ανατινάξεις σε όλο τον κόσµο. Σε άρθρο που παρουσιάστηκε στο
συνέδριο της EFEE στη Βιέννη το 2007 από τον A.J. Rorkc της Omnia Group, από την
Νότιο

Αφρική,

µελετήθηκαν

οι

δυνατότητες

για

σηµαντική

βελτίωση

στο

θρυµµατισµό του, προς εξόρυξη, πετρώµατος, µε την εφαρµογή µικρών χρόνων
καθυστέρησης, µεταξύ 2 και 7 ms, µε χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών,
συγκριτικά µε τις συµβατικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται µε τα µη-ηλεκτρικά
συστήµατα έναυσης (σύνδεσµοι NONEL 17 έως 100 ms) .
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκαν στοιχεία από µια σειρά ανατινάξεων σε τρεις
διαφορετικές περιοχές στη Νότια Αφρική, µε πολύ µικρές χρονοκαθυστερήσεις
µεταξύ

των

διατρηµάτων.

Η

µελέτη

αφορά

ασβεστολιθικά

πετρώµατα

µε

διαφορετικές τιµές αντοχής και ελαστικότητας.
Υπάρχει µια γενική απροθυµία για την χρησιµοποίηση πολύ µικρών χρόνων
καθυστερήσεις στα διατρήµατα. Θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανό η ανατίναξη να µην
λειτουργήσει ικανοποιητικά και µε βάση το σχεδιασµό. Αυτό θα προκαλέσει
προβλήµατα στην µετέπειτα λειτουργία ενός λατοµείου τόσο ως προς τι εργασίες
φόρτωσης αλλά και προς την συνέχιση των εργασιών διάτρησης και ανατίναξης.
Ακόµα

ένας

βασικός

παράγοντας

που

αποτρέπει

την

χρήση

των

µικρών

χρονοκαθυστερήσεων είναι τα επίπεδα των παραγόµενων δονήσεων. Αυτοί οι λόγοι
έχουν οδηγήσει τις περισσότερες δοκιµές χρήσης ηλεκτρονικών πυροκροτητών να
σχεδιαστούν έτσι ώστε οι ηλεκτρονικοί πυροκροτητές να προγραµµατισθούν µε
καθυστερήσεις που είναι παρόµοιες µε τις συµβατικές χρονοκαθυστερήσεις των µηηλεκτρικών πυροκροτητών µε τις οποίες είναι εξοικειωµένοι οι χρήστες. Το
αποτέλεσµα είναι να παρατηρούνται οριακές διαφορές, υποδηλώνοντας όµως τι
µπορεί να επιτευχθεί µε την εφαρµογή ακριβούς διαδοχικής πυροδότησης.
Τα πιθανά οφέλη µε τη χρήση πολύ µικρών καθυστερήσεις παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
Λατοµείο σκληρού πετρώµατος
Στην πρώτη περίπτωση σε ένα λατοµείο µε σκληρό ασβεστολιθικό πέτρωµα
(αµφιβολίτης) εξετάστηκαν οι προσπάθειες επίτευξης ικανοποιητικού βαθµού
θρυµµατισµού.
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Το πέτρωµα ήταν κατακερµατισµένο µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλοι
όγκοι κατά µήκος των επιφανειών ασυνέχειας.

Εικόνα 1 Λατοµείο σκληρού πετρώµατος µε έντονο κατακερµατισµό.
Ο συµβατικός τρόπος για τον σχεδιασµό των ανατινάξεων ήταν η χρήση συνδέσµων
µη ηλεκτρικών πυροκροτητών µε χρόνο καθυστέρησης 42ms και 17ms για την
σύνδεση των διατρηµάτων,

και 350 ms χρόνο

καθυστέρησης εντός

των

διατρηµάτων. Πραγµατοποιήθηκαν ανατινάξεις, όπου χρησιµοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί
πυροκροτητές µε χρονοκαθυστέρηση µεταξύ 2 και 3 ms, µεταξύ των διατρηµάτων,
και 5 και 7 ms µεταξύ των σειρών των διατρηµάτων.
Οι αρχικές ανατινάξεις µε τη χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών παρουσίασαν πολύ
ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην θραύση του πετρώµατος, όµως ήταν αρκετά
δύσκολο να ελεγχθούν οι φθορές στο πίσω µέρος της βαθµίδας. Σχεδιάστηκαν
κάποιες τροποποιήσεις και οι µεταξύ των σειρών καθυστερήσεις αυξήθηκαν έως και
50ms, ενώ οι µεταξύ των διατρηµάτων καθυστερήσεις παρέµειναν στα 3 ms.
Πραγµατοποιήθηκαν 15 ανατινάξεις µε τη χρήση µικρών χρονοκαθυστερήσεων. Η
ανάλυση της θραύσης του πετρώµατος µετά την κάθε ανατίναξη έγινε µε την χρήση
ειδικού λογισµικού. Η σύγκριση των αποτελεσµάτων σε σχέση µε δύο ανατινάξεις
όπου χρησιµοποιήθηκαν µη ηλεκτρικοί πυροκροτητές. παρουσιάζονται στην εικόνα 2.

Εικόνα 2 Σύγκριση αποτελεσµάτων των ανατινάξεων.
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Είναι

αισθητή

η

διαφορά

που

προκύπτει

από

την

χρήση

ηλεκτρονικών

πυροκροτητών. Με βάση τα στοιχεία από το λατοµείο, ο καλύτερος θρυµµατισµός
έχει οδηγήσει σε σταθερή βελτίωση του ρυθµού απόδοσης του συγκροτήµατος
θραύσης σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% µετά την εισαγωγή της χρήσης µικρών
χρονοκαθυστερήσεων µε ηλεκτρονικούς πυροκροτητές.

Εικόνα 3 Αποτελέσµατα ανατίναξης µε χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών
Ορυχείο χρυσού
Η επόµενη περίπτωση ήταν ένα ορυχείου χρυσού, στο οποίο απαιτείται καλύτερος
θρυµµατισµός στο δάπεδο της βαθµίδας ώστε να βελτιωθεί ο ρυθµός φόρτωσης. Το
πέτρωµα ήταν αρκετά κατακερµατισµένος µαρµαρυγιακός ψαµµίτης, µε τις ρωγµές
να έχουν την ίδια διεύθυνση µε το φορτίο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε µαρµαρυγία,
ο τεκτονισµός και η διεύθυνση του σχηµατισµού δυσκολεύουν την ανατίναξη.

Εικόνα 4 Το πέτρωµα από το ορυχείου χρυσού
Οι δοκιµές διεξήχθησαν ώστε οι µικρές χρονοκαθυστερήσεις των ηλεκτρονικών
πυροκροτητών να βοηθήσουν στη βελτίωση του θρυµµατισµού του πετρώµατος και
της εικόνας του δαπέδου της βαθµίδας µετά από την ανατίναξη, χωρίς να χρειαστεί
να αυξηθεί η ποσότητα των εκρηκτικών που χρησιµοποιούνται.
Πραγµατοποιήθηκαν τρεις ανατινάξεις µε χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών. Στις
δυο πρώτες οι χρονοκαθυστερήσεις µεταξύ των διατρηµάτων ορίστηκαν στα 4 ms,
αρκετά µειωµένη σε σχέση µε τα 17 ms που ήταν ο χρόνος καθυστέρησης του µη-
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ηλεκτρικού συνδέσµου που χρησιµοποιούνταν συνήθως. Στην τρίτη δοκιµή αυτός ο
χρόνος µειώθηκε ακόµα περισσότερο, στα 2 ms. Οι χρόνοι καθυστερήσεις µεταξύ
των σειρών των διατρηµάτων καθορίστηκαν στα 34 ms στις τελευταίες σειρές υπήρξε
µια µικρή αύξηση αυτού του χρόνου για τη µείωση των ζηµιών που προκαλούνται
από την ανατίναξη στο πίσω µέρος της βαθµίδας.
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων για την θραύση του πετρώµατος δείχνει βελτίωση µε
τη χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών, αλλά δεν ήταν τόσο σηµαντική όσο στην
πρώτη περίπτωση του λατοµείου µε το πολύ σκληρό ασβεστολιθικό πέτρωµα. Τα
αποτελέσµατα από ανατινάξεων απεικονίζεται στην Εικόνα 5.

Εικόνα 5 Αποτελέσµατα ανατινάξεων στο ορυχείο χρυσού.
Ορυχείο ουρανίου
Στην τελευταία περίπτωση εξετάστηκε το πέτρωµα ενός ορυχείου ουρανίου όπου
συναντώνται

ιζηµατογενή

ασβεστολιθικά

πετρώµατα

σε

µορφή

οριζόντιων

στρωµάτων µε διαφοροποιήσεις στην αντοχή. Οι στρώσεις του πετρώµατος
δηµιουργούν δυναµικά φορτία µε αποτέλεσµα την χονδροµερή θραύση του
πετρώµατος κατά την ανατίναξη, ειδικά στα σηµεία της επιγόµωσης δηµιουργούνται
αρκετά µεγάλα τεµάχια. Οι οριζόντιες στρώσεις ενεργούν ως οδοί εκτόνωσης των
αερίων της ανατίναξης, οπότε τα αποτελέσµατα δεν είναι τα αναµενόµενα,
επηρεάζοντας σηµαντικά την θραύση του πετρώµατος.

Εικόνα 6 Τυπική ανατίναξη στο ορυχείου ουρανίου
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Σε τέτοιες περιπτώσεις µια κοινά αποδεκτή λύση είναι η χρησιµοποίηση πολύ µικρών
χρόνων καθυστέρησης µέσα στα διατρήµατα αλλά και µεταξύ των διατρηµάτων ώστε
να αποφευχθεί η διαφυγή των αερίων της ανατίναξης. Πραγµατοποιήθηκαν
ανατινάξεις µε χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών µε χρονοκαθυστέρηση που
αντιστοιχούσε στα 3 ms/m και ακολουθώντας σχέδιο ανατίναξης µε διάταξη
σχήµατος V. Τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Οι ανατινάξεις
συνεχίστηκαν δοκιµάζοντας πολλούς διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης. Τα
αποτελέσµατα

έδειξαν

να

υπάρχει

µικρή

διαφορά

στον

θρυµµατισµό

του

πετρώµατος, ανεξαρτήτως των χρόνων καθυστέρησης που χρησιµοποιήθηκαν. Σε
αυτό το είδος πετρώµατος, οι αλλαγές που µπορούν να γίνουν στο µήκος της
επιγόµωσης καθώς και στο σχέδιο της ανατίναξης για την κατανοµή των διατρηµάτων
φαίνεται να έχουν πιο σηµαντική επίδραση στα αποτελέσµατα της ανατίναξης.
Συµπεράσµατα
Για να µπορέσει να γίνει σύγκριση, σε κάθε µία από τις τρεις περιπτώσεις που
µελετήθηκαν παραπάνω τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν κυρίως την θραύση του
πετρώµατος, δηλαδή τα εκρηκτικά, το σχέδιο διάτρησης, η εκλυόµενη ενέργεια και
το µήκος της επιγόµωση, παρέµειναν τα ίδια. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν διαφορές
στην µε την εφαρµογή των µικρών χρονοκαθυστερήσεων µε τη χρήση ηλεκτρονικών
πυροκροτητών. Στο σκληρότερο και πιο ψαθυρό πέτρωµα υπήρξε µια αισθητή
µείωση στο µέγεθος των τεµαχίων και µια αύξηση στην οµοιοµορφία του
εξορυγµένου πετρώµατος. Στα πιο µαλακά και χαλαρά πετρώµατα, τα οποία
παρουσιάζουν δυσκολίες στην εξόρυξη τους, υπήρξαν πολύ µικρές αλλαγές στο
τελικό αποτέλεσµα της ανατίναξης από την χρήση ηλεκτρονικών πυροκροτητών.
Με την χρήση µικρών χρονοκαθυστερήσεων δηµιουργείται παρεµβολή µεταξύ των
µετώπων των εκρηκτικών κυµάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί αύξηση του πλάτους
κύµατος και συνεπώς µεγαλύτερες επιπτώσεις από την δηµιουργία µικρορωγµών στο
πέτρωµα. Παρατηρούνται λοιπόν τα εξής φαινόµενα:
- Σύγκλιση θλιπτικών κυµάτων. Με την πυροδότηση των εκρηκτικών υλών µέσα στο
διάτρηµα δηµιουργούνται κύµατα που προχωρούν ταυτόχρονα µέσα στο πετρώµα,
στις ζώνες σύγκλισης όπου και συναντώνται, το µήκος κύµατος τους αυξάνεται.
- Συσσώρευση κυµάτων και αύξηση του πλάτους κύµατος. Τα διατρήµατα που
εναύονται ταυτόχρονα κατά µήκος µιας σειράς µπορεί να προγραµµατιστούν έτσι
ώστε τα παραγόµενα εκρηκτικά κύµατα κάθε διατρήµατος να συντονίζονται στην ίδια
φάση µε το κύµα που διέρχεται από το προηγούµενο διάτρηµα.
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Ουσιαστικά, η συσσώρευση των κυµάτων είναι η οριακή περίπτωση της σύγκλισης
των θλιπτικών κυµάτων.
Μια προοδευτική αύξηση του πλάτους κύµατος κατά µήκος µιας σειράς διατρηµάτων
απαιτεί χρονοκαθυστερήσεις που καθορίζονται από την ταχύτητα διαδόσεως κύµατος
εντός του πετρώµατος και την απόσταση µεταξύ των διατρηµάτων.
Χρησιµοποιώντας ως παράδειγµα µια ανατίναξη µε τυπική ταχύτητα κύµατος 6000
m/s και απόσταση µεταξύ των διατρηµάτων στα 3 m, για να υπάρξει συντονισµός
των κυµάτων, η µεταξύ των διατρηµάτων καθυστέρηση θα πρέπει να είναι 0,5 ms.
Αυτό το αποτέλεσµα βέβαια επηρεάζεται ανάλογα µε την συχνότητα των κυµάτων.
Λόγω των σχετικά µεγάλων µήκων κύµατος, σε σύγκριση µε την απόσταση των
διατρηµάτων, θα πρέπει να είναι δυνατό να επιτευχθεί ένας χρόνος καθυστέρησης
της τάξης των 0,5 ms, παρόλο που µπορεί να µην είναι η βέλτιστη σε όλες τις
περιπτώσεις.
Το σηµαντικό σηµείο σε µια τέτοια µελέτη είναι η ακρίβεια που απαιτείται για την
επίτευξη των αναγκαίων χρονοκαθυστερήσεεων για τη βέλτιστη παρέµβαση. Η
χρονοκαθυστέρηση αυτή βέβαια µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι κλάσµα
του χιλιοστού του δευτερολέπτου. Αυτό δεν είναι δυνατό µε τη χρήση των
ηλεκτρονικών πυροκροτητών που είναι διαθέσιµοι. Οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί
πυροκροτητές έχουν ακρίβεια χρόνου έναυσης 1 ms.
Παρόλο που η ακρίβεια στους χρόνους έναυσης µε ηλεκτρονικούς πυροκροτητές, σε
σχέση µε τα µη ηλεκτρικά συστήµατα πυροδότησης είναι κατά πολλή βελτιωµένη,
εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η ακρίβεια κατά µία τάξη µεγέθους.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα από τις ανατινάξεις που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν
ότι η χρήση µικρών χρονοκαθυστερήσεων έχουν ορατά και σηµαντικά αποτελέσµατα
στην µείωση του µεγέθους του εξορυζόµενου πετρώµατος και στην θραυστικότητα
του σε σκληρά πετρώµατα, ενώ αυτά τα πλεονεκτήµατα µειώνονται κατά πολύ σε πιο
χαλαρούς σχηµατισµούς.
Ωστόσο αυτά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, έστω και σε ορισµένες
περιπτώσεις, υποδηλώνουν την ανάγκη να επιτευχθεί ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια
στους ηλεκτρονικούς πυροκροτητές. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει να υπάρξει
πλήρης έλεγχος στην ανατίναξη ώστε να µεγιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση των
εκρηκτικών κυµάτων µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση της θραύσης στο τελικό
αποτέλεσµα από την ανατίναξη.

Γρηγορόπουλος Παναγιώτης
Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Msc
Τµήµα πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης της EXTRACO ΑΕ
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Πρωτοποριακά προϊόντα της EXTRACO AE
Η EXTRACO είναι η µοναδική εταιρία παραγωγής και εµπορίας εκρηκτικών υλών στην
Ελλάδα που διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής και ελέγχου. Ήδη από το
1998 διαθέτει υψηλών προδιαγραφών σύγχρονη µονάδα παραγωγής Πετραµµωνίτη
(ANFO) και Αµµωνίτη, ενώ το 2007 κάνει ακόµα ένα µεγάλο βήµα και αρχίζει τη
λειτουργία της µονάδας παραγωγής του Εκρηκτικού Γαλακτώµατος, ενός νέου και
πρωτοποριακού προϊόντος που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον χώρο των
εκρηκτικών. Η EXTRACO προσπαθεί και πετυχαίνει την συνεχή εξέλιξη για την
ικανοποίηση

των

σύγχρονων

αναγκών

του

πελάτη,

παρέχοντας

ασφάλεια,

αποτελεσµατικότητα και οικονοµία στη χρήση των εκρηκτικών.
Εκρηκτικό Γαλάκτωµα - ΕΜ-ΕΧ
To Εκρηκτικό Γαλάκτωµα - ΕΜ-ΕΧ ανήκει στη νέα γενιά των εκρηκτικών
γαλακτωµάτων (emulsion explosives). Παρασκευάζεται από διάλυµα νιτρικού
αµµωνίου, ελαιώδη συστατικά, γαλακτωµατοποιητή κ.λ.π. Σε ειδικές περιπτώσεις
προστίθεται αλουµίνιο για την αύξηση της ισχύος του προϊόντος (ΕΜ-ΕΧ Al). Η
ευαισθητοποίηση του προϊόντος γίνεται µε την προσθήκη micro balloons ώστε να
είναι ευαίσθητο σε κοινό πυροκροτητή Νο.8.
Επειδή κανένα συστατικό δεν είναι από µόνο του εκρηκτικό, το ΕΜ-ΕΧ είναι πιο
ασφαλές όσον αφορά τη χρήση του από τα υπόλοιπα είδη εκρηκτικών. Η αντοχή του
στο νερό είναι άριστη και κατά την έκρηξη δεν παράγονται τοξικές ενώσεις. Η
µοναδική σύνθεση του ΕΜ-ΕΧ δεν προκαλεί πονοκέφαλο ή άλλες διαταραχές στην
υγεία του χρήστη, όπως συµβαίνει µε τα νιτρογλυκερινούχα εκρηκτικά (π.χ.
Ζελατινοδυναµίτιδες).
Το ΕΜ-ΕΧ χρησιµοποιείται σε διατρήµατα µικρής ή µεσαίας διαµέτρου και η έναυσή
του µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ένα κοινό πυροκροτητή Νο.8. Οι άριστες
εκρηκτικές ιδιότητες, σε συνδυασµό µε την αντοχή του στο νερό καθιστούν το ΕΜΕΧ κατάλληλο για χρήση σε όλα τα είδη ανατινάξεων. Ανάλογα µε το είδος του
πετρώµατος και τις ανάγκες της ανατίναξης, το ΕΜ-ΕΧ είναι µία καλή εναλλακτική
λύση έναντι του αµµωνίτη ή της ζελατινοδυναµίτιδας είτε σαν εκρηκτικό έναυσης
(primer), είτε σαν κύριο εκρηκτικό στον πυθµένα (bottom charge), είτε σε όλο το
µήκος του διατρήµατος (column charge). Το ΕΜΕΧ αποτελεί την σύγχρονη
οικολογική εναλλακτική λύση αντικαθιστώντας επάξια τα νιτρογλυκερινούχα προϊόντα
όπως οι ζελατινοδυναµίτιδες

-10-

Η EXTRACO για να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη στην
εσωτερική ή την διεθνή αγορά προσφέρει το ΕΜ-ΕΧ σε µεγάλη γκάµα διαστάσεων
όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.
∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ/

ΒΑΡΟΣ

ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ (mm)

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΚΙΒΩΤΙΟΥ (kg)

Φ 27 x 500

54

20

Φ 27 x 240

129

20

Φ 28 x 255

126

25

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ

Φ 32 x 400

56

25

ΕΜ-ΕΧ

Φ 38 x 400

49

25

Φ 50 x 520

20

25

Φ 65 x 520

12

25

Φ 80 x 520

9

25

ΕΙ∆ΟΣ

Το ΕΜ-ΕΧ πρέπει να χρησιµοποιείται και να αποθηκεύεται σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία και κανονισµούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά
αεριζόµενος και χωρίς υγρασία. Συνιστάται η αποθήκευση σε θερµοκρασία µεταξύ
+5°C και +30°C. Η αποθήκευση µέχρι τους +60°C είναι ασφαλής.
Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγµένες, συνιστάται
η χρήση του προϊόντος εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία παραγωγής.
Αµµωνίτης
Ο Αµµωνίτης είναι κονιώδες εκρηκτικό µε κύρια συστατικά το νιτρικό αµµώνιο και το
τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ). ∆εν περιέχει νιτρογλυκερίνη ή νιτρογλυκόλη ή άλλες
τοξικές

ενώσεις

όπως

το

δινιτροτολουόλιο.
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Η

υψηλή

περιεκτικότητα

σε

τρινιτροτολουόλιο αυξάνει σηµαντικά τις εκρηκτικές ιδιότητες του προϊόντος σε
σύγκριση µε το ANFO.
O Αµµωνίτης είναι οικονοµικό εκρηκτικό για χρήση σε διατρήµατα µικρής ή µεσαίας
διαµέτρου. Χρησιµοποιείται ευρέως σε λατοµεία και δηµόσια έργα µε µαλακά ή
λιγότερο σκληρά πετρώµατα. O Αµµωνίτης έχει µικρή αντοχή στην υγρασία και δεν
συνιστάται η χρήση του σε υγρές συνθήκες. Η έναυσή του µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε έναν κοινό πυροκροτητή Νο.8.
Ανάλογα µε την εφαρµογή, ο Αµµωνίτης διατίθεται σε φυσίγγια από κερωµένο χαρτί
ή από πλαστικό. Η EXTRACO για να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε
πελάτη στην εσωτερική ή την διεθνή αγορά προσφέρει τον Αµµωνίτη σε µεγάλη
γκάµα διαστάσεων όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.
ΕΙ∆ΟΣ

ΑΜΜΩΝΙΤΗΣ

∆ΙΑΣΤΑΣΗ

ΦΥΣΙΓΓΙΑ/

ΒΑΡΟΣ

ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ (mm)

ΚΙΒΩΤΙΟ

ΚΙΒΩΤΙΟΥ (kg)

Φ 20 x 400

130

24

Φ 28 x 210

150

21

Φ 32 x 210

120

21.6

Φ 38 x 400

49

25

Φ 50 x 520

25

25

Φ 60 x 450

20

25

Φ 65 x 450

16

25

Φ 80 x 520

9

25

Ο Αµµωνίτης πρέπει να χρησιµοποιηθεί και να αποθηκευθεί σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία και κανονισµούς. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι δροσερός, καλά
αεριζόµενος και χωρίς υγρασία. Η αποθήκευση σε θερµοκρασία πάνω από τους +32οC
πρέπει να αποφεύγεται ειδικά εάν αυτή αυξοµειώνεται γύρω από αυτή την τιµή. Η
αποθήκευση µέχρι τους +60°C είναι ασφαλής. Με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες
αποθήκευσης είναι οι ενδεδειγµένες, συνιστάται η χρήση του προϊόντος εντός 12
µηνών από την ηµεροµηνία παραγωγής.
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