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INDETSHOCK /
SHOCKSTAR
Ett system av icke elektriska sprängkapslar, som är producerade av Austin
Detonator s.r.o. med trippelextruderad slang och högkvalitativa sprängkapslar.
Systemet är lämpligt för pallsprängning och omfattar sprängkapslar med
fördröjningstid 450–500 ms, att kombineras med kopplingsblock på ytan med
fördröjningstid 0–100 ms. Sprängkapseln är av styrka nr 8 medan kopplingsblocken är försedda med en minisprängkapsel med begränsad laddningsmängd. Kopplingsblocken är inte avsedda att kunna initiera detonerande stubin
utan endast Indetshock/Shockstarslang.

UN 0361, 1.4 B
UN 0500, 1.4 S
CE: No 0589
EXP.3378/99 - Sprängkapslar
CE: No 0589
EXP.1160/98 - Kopplingsblock

INDETSHOCK/SHOCKSTAR
Max lagringstid:
Sprängämnesmängd:
Hylsdiameter:
Lagringsförhållande:

2 år
ca 1 g per sprängkapsel
7,5 mm
Undvik extremt
höga temperaturer och
luftfuktighet

Kopplingsblocket rymmer 8 st slangar och har olika färg
för de skilda intervalltiderna (intervalltider enligt ovan).

Kopplingsblocken har röd slang i samtliga längder.
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Enligt Norabs uppfattning finns viss risk för störningar i
en sprängsalvas detonationsförlopp om man använder
475 ms och 500 ms i samma borrhål när man eftersträvar
koppling för dubbel säkerhet. Vi rekommenderar därför
två st 500 ms per hål med inkoppling av topptändaren
i nästa rad på sådant sätt att den fördröjs gentemot
bottentändaren. Detta ger samma effekt som avses med
intervalltider i samma hål, men ökar tändsäkerheten i
salvan i sin helhet.

Samtliga slanglängder har gul slang utom 7,8-metersslang
som är blå.

Kopplingsblock
Fördröjning
ms

Slanglängd
m

Sprängkapslar/kartong
st

0–9–17–25–42–67–100

2,4*
4,8
7,8*
30,0
50,4
750,0
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60
21
14
2

Starter 0 ms
Shock Tube
*ej lagervara

Samtliga slanglängder av kopplingsblocken har röd slang.

Intervalltiden vid produktionssprängning har mycket stor
inverkan på sprängningsresultatet när det gäller framlyftning och styckefall. Norab diskuterar gärna olika lösningar
med användarna.

NORAB
Besöksadress: Olofsbergsgruvan, Gyttorp. Postadress: P.O. Box 63, SE-713 22 Nora
Tel: 0587-145 45. Fax: 0587-143 70. E-post: info@norab.com. www.norab.com

