
 ستخدامإلاإرشادات : بيتوناميت
 

 أويحدث أنفجاراً دقيق نسبياً في الصخور والخرسانة، دون الحاجة إلى متطلبات أنة غير متفجر، حيث  صدعتيعد بيتوناميت عامل 
، وال يلبث أن يكون عالي جداً  بضع ساعات فقط،ب تفاعل يقدربعد وقت هائل  تمددييطور بيتوناميت ضغط  خاصة إضافية. معدات

وال تحتاج إلى  تكون أعمال الهدم مع بيتوناميت خالية من األهتزازات، إرباً. سوف تمزقلدرجة أن أي صخور صلبة أوخرسانة 
 مقارنة بطرق التفجير التقليدية األخرى. ترخيص للمتفجرات،

 التحضير
 :العمل بدء قبل التالية المعدات إعداد من التأكد يرجى

 األصلي - بيتوناميت ✓
 ( واقية قفازاتو السالمة نظارات) السالمة معدات ✓
 المعدن( أو البالستيك من ةمصنوع) الخلط حاوية ✓
 كهربائي خالط ✓
 قوي مثقاب ✓

 (مم 40 إلى مم 30 قطر) الحفر مثقاب لقمة ✓
 من أقل) والنظيف البارد الماء من الصحيحة الكمية ✓

 (أمكن إذا مئوية درجة 20
 أو شمعالم القماش اإلغالق، لوحات) التغطية مواد ✓

 (ذلك شابه ما

 

 العمل آلية
 قطر أضعاف10  حوالي الحفر بلثق المثلي المسافة تكونحيث .ملم 40-30 قطرها يبلغ ثقوب حفر يتم األولى، الخطوة في

 لتر 1.2 إلى 1.0 أضف من ثم .الخلط حاوية في بيتوناميت مسحوق أضف واآلن .سم 40-30 حوالي وبالتالي ، رثقب الحف
ً  واحدة دقيقة لمدة الخليط أمزج .(كجم 5 لكل) أقصى كحد نظيفوال اردالب من الماء  يصبح حتى أداة تحريك، امدبأستخ تقريبا

 وجافة نظيفة الحفر ثقوب تكون أن يجب .الحفر ثقوب في الخلط حاوية من مباشرة الخليط صب متجانس. وخليط سائل، هناك
 .إضافي ميكانيكي إغالق يلزم الكما أنة .اإلمكان قدر

 التطبيق

ً  الصدع تشكيل يحدث  نطاق على الصدع وتشكيل أقصر أنفجار ووقت ، الطاقة من المزيد الحفر ثقب قطر كبر يعني و .مقاومة األقل األتجاه في دائما
 .أقصر نفجارأ ووقت أصغر شظايا وجودالحفر، ثقب مسافات صغر يعنيو.أمكن إذا ملم 40 حوالي مثاقب ماستخدأيجب  لذلك، و.أوسع

 بهذه يمكن و .حفرة إلى حفرة من الصدوع تتشكل ومن ثم .صغيرة الحفر ثقب جعل مسافةي مستقيم مع خط في الثقوب حفر يتم :التصدع/  األنفصال
ً  دقيق بشكل تصدعها أو الصخور حتى أو الخرسانية األسس فصل المثال، سبيل على الطريقة،  .نسبيا

 وبذلك.الشظايا أصغر كلما كانت الحفر، ثقوب تفكلما زاد.ممكنة شظايا أصغر على للحصول صفوف، عدة في بشكل متوازن الثقوب حفر يتم السحق:
ً  طوالً  الصدوع تتشكل  .وعرضا

ً ممكنيكون  وهذا.فراغ إنشاء أوالً  يجب المواد، لفصل فارغ جانب هناك يكن لم إذا :نفجاراتإزالة األ  البعض، بعضها التي يعاكس الحفر ثقوب مع إما ا
ً  مناسبة الزاوية الحفر ثقوب وتكون.درجة 60-45 زاوية عند واحد، جانب على حتى أو درجة، 60-35 اويةز عند  أن يتم خفض يجب عندما أيضا

 .(الخ قبو. )واسع نطاق األرض على مستوى

 تخفيف يتم ثم.لمنحدراتا أو الصخرية األرض حالة في الالزم، المستوى من أقل سم 20-10 صفوف عدة في وملء الثقوب حفر يتم التخفيف:
ً  حتى أو بالحفار إزالتها ذلك بعد يمكن بحيث األرض،  .باليد أحيانا

 الفارغة الحفر ثقوب تستخدم ما وعادة.الصدع ينتهي أن يبدء أو يجب الفارغة،حيث الحفر ثقوب طريق الموضع،عن تحديد يمكن :الفارغة الحفر ثقوب
 .المثال سبيل على الخرساني، األساس من بأجزاء يجب األحتفاظ حيث الجزئية، الهدم لعمليات

 



 السالمة لوائح
 .والخرسانة الصخور لكسر تحديداً  بيتوناميت أستخدام .1
 درجة 35 - مئوية درجة 5) إلستخداما إرشادات في المحددة الحرارة درجة نطاقات ضمن بيتوناميت فقط أستخدام .2

 (.مئوية

 (.مئوية درجة 20 األقصى الحد) السخونة للغاية مفرط أو الساخن الماء تعمد مطلقاُ إلي إستخدام ال .3

 .بيتوناميت كجم 5 لكل تر كحد أقصيل 1.2. إلى 1.0 من:الصحيحة المياه بكمية ألتزم .4

 .ملليمتر 40 و ملليمتر 30 بين قطر يتراوح ذات الحفر مثقاب فقط لقمات أستخدام .5

 .متر 5-3 حواليحفر ال لثقب عمق يكون أقصى .6

 .الحفر ثقب قطر أضعاف5 مع الحفر ثقب لعمق األدنى الحد يتوافق .7

 .اإلمكان قدر وجافة نظيفة الحفر ثقوب تكون أن يجب .8

 .الوقت نفس في بالماء بيتوناميت من واحد كيس من أكثر تخلط ال .9

 مكنأ كلما جداً، الحارة األيام ،فيالباكرالصباح  في فقط الحفر ثقوب أملء .10

 .الخلط دبع مباشرة الثقوب في بيتوناميت صب .11

ً  وتخلص الماء من بالكثير المخلفات قم بتمييع.الخالط في بيتوناميت بقايا تترك ال .12  .المحلية للوائح منها وفقا

ً  تعمد ال .13  (.األنفجار خطر) خالل المليئة الثقوب إلى إلي النظر مباشرة مطلقا

 .لهم المرخص غير األشخاص ضد العمل قم بتأمين مكان .14

 .مغلقة غرف في ببيتوناميت العمل ائما عندالغبار د قناع قم بأرتداء .15

لوح  أو مشمع قماش قطعة بأستخدام ولكن فضفاضة، أخرى مواد أي أو بالرمال الثقوب الممتلئة تقم بتغطية ال .16
 .اإلغالق

 .الثقب قطر لتقليل الثقوب في غيرها أو حديدية قضبان أي تضع ال .17

 .بيتوناميت ضخ عدم يجب .18
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 .(القاعدة؟
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 األنفجار؟ تأثير هو ما
 مثل الثقب، من فجأة بيتوناميت يندفع األنفجار عندما تأثير ويكون.باللوائح لتزاماأل عدم حالة فياألنفجار  يحدث أن يمكن

ً  يحدث أن ويمكن أنفجار، أول حدوث بعد  قصيرة، فترات على مرات، 6-3 حوالي التأثير هذا ويتكرر.البركان  في أيضا
 عضوي غير مركب األنفجار.يعد بيتوناميت تأثير حالة في الخطر منطقة تدخل فضلك،ال من لذلك، و.الثقوب من مزيدال

ً  ويتكون ً  ليس بيتوناميت كما أن.الكاو الجير من أساسا ً  بيتوناميت يعد:وعلي الرغم من ذلك .ساما ً قلوي منتجا  الجير مثل للغاية ا
 إذا! العينين مع تصالأ حدث إذا الحاالت بعض في لعمىالتسبب با أو عينشديدة لل اباتإص إلى يؤدي أن ويمكن سمنتاأل أو

 .بك الخاص البائع من أو منا معلوماتال طلب يرجى ،طريقة األستعمال أو بالسالمة تتعلق أسئلة أي لديك كان

 موقعنا على التقنية والمعلومات اتالبيان وصحائف لإلستخدام، وأمثلة المنتج، حول المعلومات من مزيد على العثور يمكنك
 .www.betonamit.com: التالي العنوان على اإلنترنت على

 

 العاجلة التدابير/  المخاطر تحذيرات

 التنفسي. الجهاز H335  يهيج قد. الشديد العين تلف H318 يسبب .الجلد تهيج H315 يسبب

 +   305 صفحة .السالمة ونظارات الواقية القفازات تدار 280صفحة  .غبارال تنفس تجنب  261صفحة  :السالمة لوائح
 إذا الالصقة العدسات بإزالة قم.دقائق لبضع بالماء جيداً  أشطف:العينين مع األتصال حالة في 338 صفحة + 351ة صفح
 كان إذا 352صفحة  + 302صفحة . فوراً  السموم طبيب/  معلومات بمركز أتصل 310صفحة . الشطف في أستمر.أمكن

 .والصابون الماء من الكثيرب أغسل جيداً : الجلد مع تصالأ اكهن

 تحذير
  (CaO) الكالسيوم أكسيد على يحتوي

 


