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Zakład Maszyn i Urządzeń 
dr inż. Marek Kalita 
tel. (0-32) 237 46 28 
e-mail: mkalita@komag.eu 
ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice  

Andrzej Urbanek  
Arkadiusz Waloszczyk 
tel/fax (0-32) 787 80 24 
e-mail: elektronsc@wp.pl 
ul. Konstytucji 3, 41-905 Bytom 

Wprowadzenie 

Rozwiązania redukujące zapylenie w chodnikach wentylacyjnych 

Wysokomgłowy system zraszania 
FOG (system powietrzno-wodny) 

Chodnikowa zapora 
przeciwpyłowa CZP-ORKAN 

(system wodny) 

Chodnikowa zapora 
przeciwpyłowa CZP-BRYZA 

(system powietrzno-wodny) 
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CZP – BRYZA – budowa 

Chodnikowa zapora przeciwpyłowa 
CZP-BRYZA składa się z: 
1. zespołu zraszaczy, 
2. zespół krat żaluzjowych (opcja) 
3. zespołu zasilająco - sterującego z 

opcjonalnym dozownikiem. 

CZP – BRYZA – specyfikacja 
Podstawowe dane techniczne systemu zraszania  
zapory przeciwpyłowej CZP-BRYZA (zapora z 15 dyszami):  
   
ciśnienie zredukowane wody:  p=0,30÷0,60 MPa, 
ciśnienie zredukowane pow. :p=0,30÷0,60 MPa, 
zużycie wody:   Q,= 60÷360 dm3/h , 
zużycie powietrza:   Q= 100÷150 m3/h , 
wymagana filtracja :   200 μm. 
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CZP –ORKAN– budowa 

Chodnikowa zapora przeciwpyłowa 
CZP-ORKAN składa się z: 
1. zespołu zraszaczy wodnych, 
2. zespół krat żaluzjowych (opcja) 
3. zespołu zasilająco - sterującego z 

opcjonalnym dozownikiem. 

CZP – ORKAN – specyfikacja 

Podstawowe dane techniczne systemu zraszania  
zapory przeciwpyłowej CZP-ORKAN (zapora z 15 dyszami):  
   
• Zużycie wody:   Q,= ~4,5 dm3/min 

(lub inna w zależności od indywidualnego zamówienia) 

• ciśnienie zredukowane wody:  p=0,40÷0,60 MPa, 
• wymagana filtracja wody:   200 μm. 
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Instalacja FOG– budowa 

Instalacja wysokomgłowa FOG składa się z: 
1. modułowego systemu generowania mgły, 
2. zespołu krat żaluzjowych (OPCJA), 
3. zespołu zasilania z opcjonalnym dozownikiem. 
4. sprężarki (OPCJA) 

Instalacja  – FOG- specyfikacja 

Parametry zasilania systemu wysokomgłowego FOG: 
  
zużycie wody:  Qmax,= 240 dm3/h  
ciśnienie zredukowane wody  p=0,2÷0,6 MPa, 
ciśnienie zredukowane pow.: p=0,2÷0,6 MPa, 
zużycie powietrza:  Qmax= 90 m3/h  
wymagana filtracja:   200 μm. 
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Opcjonalnie każda z zapór może zostać wyposażona 
w zespół krat żaluzjowych, który możliwie szczelnie 
wypełnia przekrój wyrobiska. Zastosowane kraty 
żaluzjowe mają za zadanie osadzanie zwilżonego za 
pomocą systemu generowania mgły pyłu i 
kierowanie go na spąg wyrobiska. Zastosowane 
zespoły krat, mogą być konfigurowane i zawieszane, 
w zależności od wielkości wyrobiska oraz potrzeb 
kopalni m.in dzięki możliwości skracania długości 
krat, poprzez odczepienie dolnej części kraty. Zespoły 
krat montowane są do stropu za pomocą łańcuchów, 
a ich labiryntowe rozstawienie na długości wyrobiska 
korytarzowego ułatwia dodatkowo przejście załogi.  

 
Zespół krat żaluzjowych składa się z: 
1.  zespołu krat przesuwno-obrotowych, 
2.  zespołu krat stałych, 
3.  zespołu krat wiszących. 

Zespół krat żaluzjowych 

1 

3 

2 

Zespół krat żaluzjowych 
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Zalety stosowania chodnikowych zapór przeciwpyłowych 

•Niskie zużycie wody: Q= 1-5 dm3/min.  

•Bezawaryjna praca. 

•Łatwy montaż i demontaż urządzeń, przenośna konstrukcja. 

•Możliwość zabudowy układu kratownic, dostosowanych do wymiarów 

  i funkcjonalności chodników 

•Możliwość łatwej rozbudowy systemu w armaturę uzupełniającą. 

•Znaczący spadek intensywności osiadania pyłu za instalacją 

•Wysoka skuteczność redukcji zapylenia, potwierdzona badaniami dołowymi. 

 

Systemy redukcji zapylenia w chodnikach 
wentylacyjnych - podsumowanie 
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*Zaprezentowane rozwiązania urządzeń zraszających są efektem wieloletniej współpracy firmy Elektron z Instytutem Techniki 

Górniczej KOMAG. Rozwiązania te oraz ich podzespoły chronione są patentami. 


