O perfil da empresa
O leque de nossas possibilidades profissionais

Perfuração & Explosão Jens Weiss Ltda
É uma empresa especializada em serviços de preparação e execução de explosão
de todos os tipos.
Fundação da empresa como firma individual em Maio de 1992.
Transformação da empresa em sociedade limitada em Dezembro de 1994.
Certificado conforme normas da Federação Européia de Explosão em Setembro
de 1998.
Nossos serviços abrangem desde Consultoria a Planejamento, com base nas últimas
normas e exigências técnicas de meio ambiente até a execução de trabalhos de
perfuração e explosão, considerando as exigências econômicas e ecológicas.
Utilizem nossa prestação de serviços especializados para sua empresa.
Somos seu parceiro na solução de todas as questões civis técnicas de explosão nos
mais variados ramos da economia:

Na Área de Construção Subterrânea
- Elaboração de documentação do projeto para planejamento de explosão
em trabalhos subterrâneosde remoção de terreno para construção de
estradas assim como a escavação para oleodutos
- Parecer técnico de explosão para trabalhos planejados considerando
exigências e normas técnicas de meio ambiente
- Execução de todos os trabalhos de perfuração e explosão de acordo com
os novos conhecimentos técnicos

Na Área de Construção no Solo e Pedreiras
- Elaborar desenhos de perfuração, explosão e detonação para otimização
da extração de cascato e lascas assim como rochas de qualidade
- Levantamento topográfico de solo e da perfuração para melhoria da
qualidade do material a ser extraído
- Execução melhorada pela extração por explosão de acordo com as
respectivas exigências da empresa e do meio ambiente

Na Área de Construção no Subsolo
- Planejamento e elaboração de explosão em construção de túnel, galeria
e caverna na exploração e manutenção de minas assim como para outros
acessos
- Projetar desenhos de perfuração, explosão e detonação de acordo com
as respectivas exigências geológicas e a realidade local
- Execução de trabalhos de perfuração e explosão no subsolo

Na Área de Demolição de Construção
- Elaboração de documentação de projeto para planejamento técnico de
explosão na demolição de construções e edifícios
- Pesquisa antecipada de eventuais danos ao meio ambiente assim como
seu controle
- Execução de explosão na demolição de obras de todos tipos, concreto,
aço e concreto, pontes e parte de pontes, construções de aço e outros

Nossa empresa possui a mais moderna técnica de perfurar e medir, garantindo a
otimização do planejamento ea execução rápida de todos os tipos de explosão,
respeitando o meio ambiente.
Nossos especialistas estão a sua disposição para maiores informações e
esclarecimentos de problemas específicos.
Podemos ser contatados através de:
Telefone: 00 49 (0) 3733 . 63 651
Telefax:
00 49 (0) 3733 . 63 652
E-Mail:
jens-weiss@bohren-sprengen.de
www.bohren-sprengen.de

É uma satisfação receber a sua consulta assim como cooperar com a sua empresa.

Jens Weiss
Gerente

Obras executadas
Realisções
A realização de explosões na Europa e especialmente na Alemanha depende de
exigências severas de repartições públicas, assim como do meio ambiente e de
segurança técnica.
As empresas de explosões aqui estão sujeitas ao controle constante desses parâmetros.
Como trabalho desde 1978 na área técnica de explosivos, é natural a observação
das exigências de legislação e das repartições públicas. Por isso, não entrarei em
detalhes a respeito nas medidas desta breve apresentação, mas sim, expor
principalmente os aspectos técnicos das explosões.
Alargar a auto estrada A9 (Munique – Berlin) trecho Lobenstein
Exigências
- 80.000 m3 de Gnaissee »Grauwacke« deverão ser soltos dentro de 40
dias de trabalho
- a auto estrada muito movimentada poderia ser interrompida somenteuma
vez aodia no máximo 15 minutos
- não poderiam cair pedras em direção a auto estrada
- parte dos locais de explosão ficavam a uma distância de 50 m de um Posto
Combustível e Área de Descanso
- a remoção do talude com quase 20 m de altura e 200 m de comprimento
deveria ocorrer através de explosão
Execução
- emprego de 3 máquinas hidráulicas de perfuração
- para a explosão do talude foi efetuado o levantamento topográfico de
cada furo
- calculado a capacidade de carga explosiva dos mesmos
- o trabalho foi executado em pelo menos 2 locais de explosão diariamente
- foram gastos ca. 25 t de explosivos, 5000 m de estopim e 4000 espoletas
elétricas

Demolição de uma chaminé
Exigências
- demolição de uma chaminé de tijolos com 110 m de altura através de
explosão com diminuição de queda
- a direção da explosão não poderá exceder 80 m
- as casas de moradia próximas não poderão ser danificadas
Execução
- planejamento da direção de caída da explosão com diminuição de queda
- instalar 2 planos de explosão com distância de 10 m
- medidas de segurança nos planos de explosão e nas casas de moradia
- detonar os planos de explosão com 3 segundos de retardo
- no total foram detonados 75 furos com 31 kg de explosivos

Poços para abastecimento de água potável em Freiberg
Exigências
- perfuração de 8 poços com profundidade até 25 m
- os poços tem um diâmetro de somente 4,5 m
- a parede acabada do poço somente deverá ser rasgada o menos possível
- como a explosão foi realizada numa zona de lençol freático não pode
ser utilizado explosivo gelatinoso
- para a remoção das partículas dos materiais detonados quase não foi
possível o emprego de máquinas
Execução
- emprego de um método de explosão “preservando montanhas” com alto
índice de furos sendo a distância máxima de 50 cm
- foi utilizado uma pequena furadeira à ar
- abertura com cada explosão no máximo 1,70 m de poço
- utilização ca. de 38 kg de explosivos de emulsão distribuídos em 45 furos
por explosão

Construção de uma garagem subterrânea no centro de Annaberg-Buchholz
Exigências
- para preparação do canteiro de obras da garagem no subsolo da praça
do mercado foi necessário soltar através de explosão ca. de 3.000 m3 de
Gnaisse
- as explosões acontecem muito próximas ao prédio histórico da Prefeitura,
patrimônio histórico (distância para as construções é de somente 3 m)
- as construções não poderão sofrer nenhum dano pelas explosões
Execução
- planejamento e execução de um »método de preservação de explosão«
com constante fiscalização e controle de abalos com as explosões através
de 3 estações fixas de medição
- foram realizadas somente pequenas explosões com profundidade de
escavação máxima de 1,2 m
- foram realizadas ca. de 150 explosões sendo utilizados 2500 espoletas
elétricas e 1000 kg de explosivos

Nova colocação de tubulação numa central de abastecimento de água potável
através do »Erzgebirge«
Exigências
- explosão de vala de 9 km com uma profundidade ca. de 3,50 m para
colocação de tubulação
- deverá ser garantida a colocação diária de no mínimo 200 m tubulação
Execução
- foram utilizados 2 máquinas hidráulicas de perfurar em 2 turnos de serviço
- para esta providência foram utilizados ca. de 9000 estopins elétricos e
45 t de explosivos

Para satisfazer as altas exigências de qualidade na realização das explosões, usamos
principalmente, as máquinas »Tamrock« e »Atlas-Copco« para execução de
perfurações técnicas.
Nossos especialistas estão a sua disposição para maiores informações, responder
suas perguntas e esclarecer seus problemas específicos.
Maiores referências estão em nossa Home Page.
Podemos ser contatados em
Bohren & Sprengen – Jens Weiss GmbH
Am Kirchsteig 14
09456 Annaberg-Buchholz
Telefone:
00 49 (0) 3733 63651
Telefax :
00 49 (0) 3733 63652
E-Mail: jens-weiss@bohren-sprengen.de
www.bohren-sprengen.de

