
HEET 50
BROSZURA INFORMACYJNA PRODUKTU

HEET  50 jest  materiałem  wybuchowym  typu  Heavy  ANFO,  wytworzony  z

mieszaniny  50%  emulsji  Hydrox  S  i  50%  materiału  wybuchowego  typu  ANFO,

wytwarzanym  w  miejscu  zużycia  przez  dopuszczony  do  stosowania  system

mieszalniczo-załadowczy 

ZALETY

 Bardzo niski poziom toksycznych produktów gazów postrzałowych 

 Wytwarza duże ilości gazów 

 Bardzo dobre wypełnienie otworów strzałowych 

 Bardzo niska wrażliwość na bodźce mechaniczne

WLAŚCIWOŚCI

Properties Value
Gęstość [g/cm3] 0,85 - 1,20
Bilans tlenowy [%](1)

-1,95
Objetość gazów postrzałowych  [dm3/kg] (1)

1 011
Ciepło wybuchu [kJ/kg] (1)

2 259
RWS [ANFO=100] (1)

82
RBS [ANFO=0.85 g/cm3] (1) 96
Prędkość detonacji [m/s] (zamknięcie) (2)

> 3,000 
Uwagi:
(1) Teoretyczne wartości  w oparciu  o modelowanie firmy Austin  ,  które zakłada detonację  idealną.

Wartości obliczone  innymi programami mogą się różnić.
(2) Prędkość detonacji będzie zależeć od zastosowania, średnica i zamknięcia.
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UŻYTKOWANIE
 Minimalna temperatura stosowania +5° C

 Maksymalna temperatura stosowania +50° C

 Minimalny pobudzacz 16g heksogenu lub naboju MW skalnego  min. 300g 

 Minimalna średnica otworu strzałowego 50 mm

 Nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem pyłów lub gazów

 Nie może być stosowany w zakładach górniczych podziemnych

 Firma Austin nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, ani

nie przyjmuje odpowiedzialności wynikającej ze stosowania produktu w podłożu

zawierającym piryt lub inne materiały reaktywne

OKRES TRWAŁOŚCI

Maksymalnie 48 godzin od momentu wytworzenia w otworze strzałowym

ZRZECZENIE  SIĘ  ODPOWIEDZIALNOŚCI  Dane  przedstawione  tej  broszurze  informacyjnej  produktu  zostały
oparte na procedurach badania produktu, które były wykorzystywanych przez firmę Austin Powder GmbH w czasie
publikacji  tej  broszury  informacyjnej  produktu.  Specyfikacje,  wartości  testowe  i  informacje  stanowią  wyłącznie
niezobowiązujące informacje wstępne,  oraz nie są gwarantowane;  prawdziwe dane mogą się różnić z różnych
powodów  (  na  przykład:  temperatura,  wilgotność,  ciśnienie).  Zarezerwowane  jest  prawo  do  niedokładności
technicznych lub błędów typograficznych, czy też prawo do zmiany wartości podanych w tej broszurze,  w każdym
czasie, bez żadnego uprzedzenia. Firma Austin Powder GmbH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, umowy,
gwarancji  czy rękojmi  w odniesieniu  do pełności,  dokładności,  pew-ności  lub  dostępności  produktu  i  informacji
zawartych  w  tej  broszurze.  Jakakolwiek  odpowiedzialność  za  szkody  jakiegokolwiek  rodzaju  (  takie  jak
bezpośrednie  lub  pośrednie,  przypadkowe   lub  będące  konse-kwencją  innych  szkód,  straty  lub  wydatki  ),  w
odniesieniu do jakichkolwiek uzasadnień dotyczących tej broszury lub użycia produktów jest wykluczona. Klient
(nawet jeżeli podejmie decyzje w oparciu o informa-cje zawarte w tej broszurze) jest wyłącznie odpowiedzialny za
właściwe  wykorzystanie  potencjalnie  niebez-piecznych  produktów,  które  mogą  być  stosowany  jedynie  przez
przeszkolony personel i zgodnie z z obo-wiązującym prawem. Do całości relacji prawnej pomiędzy klientami a firmą
Austin  Powder  GmbH  lub  firmą  Austin  Powder  Vertriebsgesellschaft  m.b.H.stosowane  będą  ogólne  warunki  i
terminy firmy (Austin), które mogą być ściągnięte z firmowej strony internetowej www.austinpowder.at.
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