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Технология на производство и зареждане на 

Хидромайт 100 в подземни рудници и тунели 
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Основни характеристики 

 Количеството на произведено емулсионно взривно вещество с едно зареждане на 

машината е 2000kg; 

 Машината има 2 зарядни линии, които работят независимо една от друга, всяка със 

скорост на производство 50kg/min; 

 Осигурява бързо зареждане на хоризонтални и вертикални взривни дупки и сондажи при  

подземни минни и тунелни взривни работи; 

 Машината е комплектована с устройство за избутване/издърпване на маркуча, което се 

синхронизира със скоростта на производство. 

 Позволява оптимизация на пробивните работи и повишава ефективността на зареждане; 

 Увеличава безопасността тъй като продуктът става взривно вещество след като е 

заредено във взривните дупки и сондажи; 

 Намалява количеството на съхраняваните взривни вещества; 

 Не се изисква маркиране и проследимост; 

 Различни системи за безопасност гарантират правилната и безопасна работа на 

оборудването.  

 Адаптивност на подземните машини  и логистиката в зависимост от конкретните условия 

 Austin Powder е пионер в използването на емулсионни взривни вещества в подземни 

условия – начало 2001. Първо поколение на подземните машини работят по различни 

проекти до 2009. Второто поколение машини са в употреба от 2009 до сега и работят в 

повече от 50 обекта. 
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 възможност за предварително програмиране на 

девет различни профила; 

 програмиране на различни количества на 

взривното вещество за зареждане 

 

 автоматично отчитане на количеството произведено взривно 

вещество 

дистанционно управление на всяка линия 

 непрекъснат контрол върху процесите 
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Bulk Emulsion 
• Density can be varied between 0.85 – 1,2 g/cc ensuring a big variation in 

energy alternatives.  Note:  Higher density increase consumption. 

• The Hydrox matrix (main raw material) consist of a two salt solution 

increasing stability and reduce risk of crystallisation. 

• Three component system, Hydrox, R1 and R2 in order to reduce temperature 

sensitivity and ensure stable density blast after blast. 
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Hydrox U от Завода на Ескана Инвест 96 

 

 

R1 and R2 доставени от Завода на 

Ескана Инвест 96 

 

 

Логистика на снабдяване със суровини 

ХИДРОМАЙТ 100 
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Bulgaria| 

Зареждане на машината със суровини 
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R1:1,000L IBC 

R2:1,000L IBC 

 

Зареждането на 

машината става с 

помощтта на помпи, 

които се управляват 

автоматично от зарядна 

станция. 

 

Зареждане на машината със суровини 
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Адаптивни решения за специани приложения 

 Волфрамов 

рудник 

Mittersill в 

Австрия 
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Адаптирани решения за специани 

приложения 

 рудник за 

магнезит 

Breitenau 

 Малко 

превозно 

средство (CH) 

 Защита от 

падане на 

скали 

 Зареждаща 

кошница е в 

задната част 
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 Аржентина – 

Cerro Negro 
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 Аржентина – 

Cerro Negro 

 Normet шаси 

 Специално 

пригодена 

машина за 

производство 

на взривно 

вещество 
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 Машината е 

поставена 

върху шаси 

на камион 

 Собствен 

генератор за 

захранване 

на машината 

    

Решение за тунели  
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 Устройство за избутване/издърпване на зарядния маркуч: 

 Зареждане на контурни дупки (контрол на плътността на зареждане 

charging) 

 Зареждане на възходящи сондажи (взривяване на камери) 
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Зареждане на хоризонтални галерии 

Използването на едната линия 

на машината, намалява времето 

за зареждане с  40% 
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Зареждане на възходящи сондажи 
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Austin Europe GmbH 

Weißenbach 16, A-8813 St. Lambrecht 

Austria 

tel.: +43 (0) 3585 2251-0, fax: +43 (0) 3585 2414 

office@austinpowder.at 

www.austinpowder.at 


