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Bột nở tách đá Crackpow của công ty Thạch An là giải pháp tốt nhất.

  

  

Công ty Thạch An đã nghiên cứu thành công Bột tách đá Crackpow, một hỗn hợp đặc biệt cho
nghành công nghiệp khai thác đá đem lại hiệu quả và nhanh hơn rất nhiều so với các phương
pháp truyền thống.

  

  

Bột tách đá Crackpow là vật liệu tách phá đá không nổ, khác hoàn toàn các vật liệu tách phá
đập vụn phổ biến như thuốc nổ và các vật liệu nguy hiểm khác. Sử dụng Crackpow sẽ không
tạo ra tiếng nổ, không tạo sóng xung kích, không làm đá văng, không gây chấn động, không có

 1 / 6

http://bottachda.com/tag/bot-no-tach-da
http://bottachda.com/tag/bot-no-tach-da-crackpow
http://bottachda.com/tag/bot-pha-da
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-1
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-crackpow
http://bottachda.com/tag/bot-tach-da-crackpow
http://bottachda.com/tag/cong-ty-ban-bot-no-tach-da
http://bottachda.com/tag/cong-ty-ban-bot-no-tach-da
http://bottachda.com/tag/gia-ban-bot-tach-da
http://bottachda.com/tag/huong-dan-su-dung-bot-tach-da


Bột nở tách đá Crackpow của công ty Thạch An là giải pháp tốt nhất.

Written by ThachAn
Tuesday, 26 March 2013 08:49 - 

bụi và khí độc gây ô nhiễm môi trường.

  

  

Sử dụng các loại thuốc nổ trong tách phá đá hoặc cấu kiện bê tông, nhất là ở những nơi chật
hẹp bị hạn chế bởi vấn đề đảm bảo an toàn, chống ô nhiễm môi trường và đòi hỏi phải có giấy
phép đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền và ảnh hưởng tơi sức khỏe. Bột nở tách đá Crackpow
là giải pháp thay thế.

  

  

Bột tách đá Crackpow dùng trộn với một lượng nước thích hợp tạo thành vữa đổ vào lỗ khoan đã
khoan trước đó trên khối đá hoặc cấu kiện bê tông cần tách phá, vữa sẽ dần đông cứng và
trương nở tạo áp lực đẩy sinh ra hệ thống các đường nứt tách phá đá và bê tông.

  

  

Bột pha bê tông bằng lực trương nở trên cơ sở phản ứng thuỷ hoá, không gây nguy hiểm như
thuốc nổ mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao do giảm số mét dài khoan nhờ khoảng cách bố trí
các lỗ khoan tăng lên 2, 3 lần so với dùng phương pháp nổ nước.

  

  

Đặc biệt, với khai thác đá khối:

  

  

 2 / 6



Bột nở tách đá Crackpow của công ty Thạch An là giải pháp tốt nhất.

Written by ThachAn
Tuesday, 26 March 2013 08:49 - 

- Sử dụng thuốc nổ thông thường đá rất dễ bị nứt vỡ, thủ tục khó khăn, nguy hiểm tính mạng, ô
nhiễm môi trường…

  

  

- Dùng phương pháp thủ công bằng tay (đục, đẽo, nêm…) tốn thời gian, tốn sức lao động, hiệu
quả không cao….

  

  

– Dùng máy móc, dây cắt kim cương ngay tại mỏ chi phí cao, cồng kềnh, nhanh bị mòn với
những mỏ đá cứng…

  

  

Bột tách đá Crackpow sử dụng đơn giản, nhanh gọn, dễ dàng, không mất nhiều thời gian đào
tạo, huấn luyện, không cần đầu tư thiết bị máy móc phụ trợ khai thác đồng thời an toàn không
làm khối đá nứt vỡ hoặc rạn tế vi, có thể khai thác được những khối đá lớn, nâng cao hiệu quả
và chất lượng đá khối được khai thác.

  

  

Bột tách đá Crackpow có thể dùng trong khai thác đá khối (đá hoa cương, đá cẩm thạch,…),
thanh thải, phá vỡ vật cản bằng đá, bê tông, bê tông cốt thép, gạch,… ở các công trình xây
dựng hoặc cải tạo.
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Nguyên lý của Bột tách đá Crackpow.

  

  

Bột tách đá Crackpow  khi trộn với nước sẽ tạo ra phản ứng thủy hóa. Vữa sẽ dần đông cứng và
trương nở. Nếu vữa nạp vào lỗ khoan, quá trình trương nở sẽ tạo lực tác dụng lên thành lỗ với áp
suất trên 300kg/cm 2 trong vòng 24h đầu ( Mỗi lỗ khoan đường kính
40mm, sâu 1m nạp vữa khi đạt áp suất trương nở 300kg/cm
2

sẽ tạo lực đẩy về 2 phía một tổng lực trên 240 tấn). Áp suất trương nở còn tiếp tục tăng và đạt
kich cỡ 600kg/cm
2

sau 5 ngày. Khối đá hoặc bê tông có mạng lỗ khoan nạp vữa bị lực đẩy của áp suất trương nở
sẽ bị tách phá theo mặt cắt đã định.

  

  

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  

  

Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Thạch An

  

  

Địa chỉ: +Hà Nội: 11/132 Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội
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+HCM: 87/7F Phường Tân Thuận Đông Quận 7

  

  

Điện thoai: 0438371467.    0988718515.   0906513788.

  

  

FAX: 84-437920737

  

  

Email: thachan@thachan.com
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