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rozdrobnionego wkładu 
drewnopochodnego 

Instalacja zraszająca dla 
tymczasowej instalacji 
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Instalacja suchej mgły do 
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Instalacja zraszająca dla tymczasowej instalacji 
 podawania węgla - FOG-EŁ -założenia 

Założenia projektowe 
Działanie powietrzno-wodnego systemu redukcji zapylenia 
swym działaniem obejmuje takie miejsca instalacji podawania 
węgla (zagrożone wybuchem pyłu węglowego) jak:  
1. - stanowisko rozładunku węgla (pryzma), 
2. - stanowisko załadunku kubłów, 
3. - stanowisko zsuwni hydraulicznej, 
4. - stanowisko zasypu węgla na przenośnik taśmowy. 
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Instalacja zraszająca dla tymczasowej instalacji 
 podawania węgla - FOG-EŁ -budowa 

Budowa systemu 
System zbudowany został z rurociągów zasilających (wody i sprężonego 
powietrza) oraz z czterech autonomicznych instalacji zraszania (przypadających 
na każde ze stanowisk zagrożonych wybuchem pyłu węglowego). Instalacje 
zraszające obejmujące miejsca największego pylenia, zbudowane zostały z: 
1. baterii zraszającej, 
2. rurociągu wody i sprężonego powietrza, 
3. zespołu przygotowania mediów. 
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Instalacja zraszająca dla tymczasowej instalacji 
 podawania węgla - specyfikacja 

Specyfikacja systemu 
Parametry zasilania wody i sprężonego powietrza 
• ciśnienie zredukowane wody: p = 0,2÷0,6 MPa, 
• ciśnienie zredukowane powietrza:  p = 0,3÷0,6 MPa, 
• wymagana filtracja wody i spręż. pow.:  200 μm, 
Zużycie mediów zraszających: 
na stanowisku rozładunku węgla: 
zużycie wody (dla 10 dysz):   Q ≈6,3 dm3/min,  
zużycie powietrza (dla 10 dysz): Q ≈2,0 m3/min, 
załadunku węgla do kubłów: 
zużycie wody (dla 4 dysz):   Q ≈2,5 dm3/min,  
zużycie powietrza (dla 4 dysz): Q ≈0,8 m3/min, 
na stanowisku zasypu na przenośnik taśmowy: 
zużycie wody (dla 6 dysz): Q = ~3,8 dm3/min 
zużycie powietrza (dla 6 dysz): Q = ~1,2 m3/min 
na stanowisku zsuwni hydraulicznej 
zużycie wody (dla 18 dysz): Q = ~11,4 dm3/min 
zużycie powietrza (dla 18 dysz): Q = ~3,6 m3/min 
 

Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia 
STRATUS –założenia  

 Instalacja systemu suchej mgły, służy do redukcji zapylenia powietrza, 
powstającego w obudowach przesypów ciągów transportowych elektrociepłowni 
oraz obudów przesypów przesiewaczy węgla. System może być wykorzystywany 
wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wydostawania się z obudów i 
wzniecania się cząstek pyłu węglowego i biomasy podczas ich transportu 
przenośnikami taśmowymi. Rozwiązanie to w zależności od miejsca zabudowy, 
wyposażone jest w kilka komór zraszania.  
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Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia 
STRATUS –budowa  

 Każda z komór zraszania wyposażona została w trzy korpusy mocowania, do których 
zamontowane są dysze zraszające, których zadaniem jest rozpylenie strumieni wody, do postaci 
mgły wodnej. Krople wytworzonych strumieni łączą się z pyłem znajdującym się w komorze i 
osadzają się w przeważającej części na przenośniku. Na wlocie i wylocie z komory znajdują się 
fartuchy izolujące, ograniczające wydostawanie się zwilżonych cząstek pyłu, poza komorę. Każda 
komora wyposażana jest w indywidualny zawór ręczny, umożliwiający odcięcie zasilania dysz. 

Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia 
STRATUS –budowa  

 Układ wodny instalacji systemu mgłowego pracuje przy niskich wartościach 
ciśnienia  wody (poniżej 1,0 MPa).Sterowanie pracą instalacji systemu suchej mgły, 
realizowane jest z elektrycznego zespołu sterowania, który decyduje o 
uruchomieniu komór zraszających na danej linii nawęglania.  

System wyposażony został w układ grzania instalacji wodnej 
w miejscach narażonych na działanie niskich temperatur. 
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Instalacja suchej mgły do tłumienia zapylenia 
STRATUS –specyfikacja  

 Podstawowe dane techniczne instalacji systemu suchej mgły STRATUS:  
zużycie wody (dla trzech komór zraszających): Q = ~51 dm3/h  
ciśnienie zasilania wody:   pmin = 0,8÷1,6 MPa, 
ciśnienie zredukowane wody:    pmax = 0,7 MPa, 
wymagana filtracja wody:    50 μm. 
typ dysz:     handlowe, wodne 

Koncepcja instalacji do ograniczania pylenia w komorach 
składowania rozdrobnionego wkładu drewnopochodnego 

- przeznaczenie i budowa 

 

Instalacja wg koncepcji składa się z: 
1. baterii zraszających, 
2. kurtyn zraszających, 
3. zespołu prowadzenia przewodów, 
4. zespołu zasilania mediów, 
5. zespołu sterowania I  
6. zespół rozdziału mediów I, 
7. zespołu sterowania II 
8. zespół rozdziału mediów II, 
9. przewodów zasilających wody oraz powietrza. 

Zaproponowana instalacja ograniczania 
zapylenia w komorach składowania 
wkładu drewnianego ma za zadanie 
ograniczyć pylenie pochodzące ze 
stalowych wysypów oraz zapobiegać 
wydostawaniu się pyłu poza oba 
zbiorniki.  
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Koncepcja instalacji do ograniczania pylenia w komorach 
składowania rozdrobnionego wkładu drewnopochodnego 

- budowa 

 Ze względu na sposób generowania i 
rozprzestrzeniania się pyłu, zaproponowano 
dwa sposoby ograniczania zapylenia. 
 
• Pierwszy polega na zastosowaniu 

monolitycznych baterii zraszających, z 
których skierowane w dół strumienie, w 
postaci kurtyny, izolować będą szczelnie 
wysypujący się na pryzmy materiał 
drewniany.  
 
 
 

• Drugi sposób polega na zabudowaniu 
dwóch kurtyn składających się z czterech 
oddzielnych paneli zraszających, 
usytuowanych wokół wlotu do komory.  

Koncepcja instalacji do ograniczania pylenia w komorach 
składowania rozdrobnionego wkładu drewnopochodnego 

- specyfikacja 

 

Bateria zraszająca pryzmę: 2 szt. 

liczba dysz w baterii  10 szt.  

zasilanie  woda + sp. pow, 

typ wytwarzanego strumienia stożkowy pełny, 

zużycie wody na dyszę Q= 35÷80 dm3/h, 

zużycie powietrza na dyszę Q= 100÷170 dm3/min, 

zużycie całkowite wody Qmax= 800 dm3/h, 

zużycie całkowite powietrza Qmax= 1,70 m3/min, 

ciśnienie zredukowane wody p=0,20÷0,60 MPa, 

ciśnienie zredukowane powietrza p=0,20÷0,60 MPa, 

Kurtyna zraszająca  

wylot z komory składowania:  2 szt. 

liczba paneli   4 szt.  

zasilanie   woda + sp. pow. 

liczba dysz w panelu górnym  8 szt. 

typ dyszy   płaski, 

liczba dysz w panelu dolnym  7 szt. 

typ dyszy   płaski, 

liczba dysz w panelach bocznych  6 szt. 

typ dyszy   stożkowy pełny, 

zużycie wody na dyszę płaską  Q= 5÷15 dm3/h, 

zużycie powietrza na dyszę płaską Q= 60÷100 dm3/min, 

zużycie wody na dyszę stożkową  Q= 35÷80 dm3/h, 

zużycie powietrza na dyszę stożkową Q= 100÷170 dm3/min, 

zużycie całkowite wody  Qmax= 705 dm3/h, 

zużycie całkowite powietrza  Qmax= 2,52 m3/min,  

Podstawowe dane techniczne instalacji do ograniczania pylenia w komorach składowania 

rozdrobnionego wkładu drewnianego: 
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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. 


