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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 na przesypach przenośników: 

Powietrzno-wodny 
system BRYZA 

Wodny system ORKAN 

System zraszająco-
hermetyzujący HERMES 
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Systemy zraszania typu BRYZA 

Zraszacz przesypów BRYZA: 
1. Zraszacz 
2. Skrzynia zasilająco-sterująca 
3. Krata żaluzjowa 
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Systemy zraszania typu BRYZA 

Typ dysz 
powietrzno-wodne (dwuczynnikowe) 

STK-ZZ-2 

Medium zasilające woda + sprężone powietrze 

Liczba dysz w baterii 6 sztuk 

Ciśnienie zredukowane wody ~0,3÷0,6 MPa 

Ciśnienie zredukowane powietrza ~0,3÷0,6 MPa 

Zużycie wody zraszającej 0,08 dm3/min (na 1 dyszę) 

Zużycie powietrza ~50,0dm3/min (na 1 dyszę) 

Całkowite zużycie wody zraszającej w 

zraszaczu przesypu 
~0,50 dm3/min 

Całkowite zużycie sprężonego powietrza 

zraszaczu przesypu 
~300 dm3/min 

DANE TECHNICZNE BRYZA-BA 
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Systemy zraszania typu BRYZA 

Wysokie rozbicie strumienia 
wodnego zapewnia długotrwałe 
unoszenie mgły w miejscu redukcji 
zapylenia.  
 

Systemy zraszania typu BRYZA-BA 

Zraszacz przesypów BRYZA: 

1. Zraszacz 

2. Skrzynia zasilająco-sterująca 

3. Krata  

4. Skrzynia zasilania elektrycznego 

5. Ultradźwiękowy czujnik nadawy 

2 
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Systemy zraszania typu BRYZA-BA 

Typ dysz 
powietrzno-wodne (dwuczynnikowe) 

STK-ZZ-2 

Medium zasilające woda + sprężone powietrze 

Zasilanie i sterowanie Producent Somar 

Liczba dysz w baterii 6 sztuk 

Ciśnienie zredukowane wody ~0,3÷0,6 MPa 

Ciśnienie zredukowane powietrza ~0,3÷0,6 MPa 

Zużycie wody zraszającej 0,08 dm3/min (na 1 dyszę) 

Zużycie powietrza ~50,0dm3/min (na 1 dyszę) 

Całkowite zużycie wody zraszającej w 

zraszaczu przesypu 
~0,50 dm3/min 

Całkowite zużycie sprężonego powietrza 

zraszaczu przesypu 
~300 dm3/min 

DANE TECHNICZNE BRYZA-BA 

Systemy zraszania typu BRYZA-BA 
 

 

Możliwość  deklaracji wielkości nadawy od jakiej ma działać zraszanie 
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Zalety opracowanych zraszaczy przesypów: 

 

•Niskie zużycie wody: Q= 0,5 dm3/min.  

•Bezawaryjna praca 

•Przenośna konstrukcja. 

•Ograniczone gabaryty oraz masa. 

•Łatwy montaż i demontaż urządzeń. 

•Możliwość uzależnienia działania urządzeń od pracy przenośnika. 

•Możliwość łatwej rozbudowy systemu w armaturę uzupełniającą. 

•Wysoka skuteczność redukcji zapylenia, potwierdzona badaniami dołowymi. 

 

Systemy zraszania typu BRYZA i BRYZA -BA 

Systemy zraszania typu ORKAN 
Zraszacz przesypów ORKAN: 

1. Zraszacz wodny 

2. Skrzynia zasilająco-sterująca 

3. Krata żaluzjowa 

2 
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Systemy zraszania typu BRYZA-BA 

DANE TECHNICZNE ORKAN 

Typ dysz Dysze wodne Spraying Systems 

Medium zasilające woda 

Liczba dysz w baterii 5 sztuk 

Ciśnienie zredukowane wody ~0,4÷0,6 MPa 

Zużycie wody zraszającej 0,3 dm3/min (na 1 dyszę) 

Całkowite zużycie wody zraszającej w 

zraszaczu przesypu 
~1,50 dm3/min 

Prawidłowy montaż zraszacza przesypu 
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System zraszająco-hermetyzujący HERMES 

 System przeznaczony do redukcji zapylenia na przenośnikach zabudowanych na otwartych 
przestrzeniach narażonych na silne przewietrzanie.  

System zraszająco-hermetyzujący HERMES 

 
Obudowa przesypu 
izolująca przestrzeń 
zsypową  

Przestrzeń „uspokojenia” zapylenia 

14 

Parametry pracy systemu: 
• typ dysz: -wodne, mgłowe 
• ciśnienie wody  0,4-0,6 MPa 
• wydatek wody: 0,30-0,35 dm3/min/dyszę 
• liczba dysz : ~20 sztuk (w zależności od 

  warunków zabudowy) 
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Bateria wyposażona w 
dysze generujące płaski 
strumień zraszający, w 
celu odcięcia miejsca 
generowania. 

Elastyczny fartuch 
doszczelniający wlot 
urobku do przesypu 

Elastyczny fartuch 
doszczelniający 
zwrotnie taśmy 
odbiorczej 

Moduł  
zasilająco- sterujący 

Klapy rewizyjne 
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System zraszająco-hermetyzujący HERMES 

 

Moduł obudowy przestrzeni „uspokojenia pyłu”.  
Liczba modułów zależna od warunków zabudowy. 

Wylot z przestrzeni zamknięty 
elastycznym fartuchem. 

Klapy rewizyjne w każdym module. 

Demontowany panel baterii zraszającej, 
wyposażony w 3 dysze mgłowe. Każdy 
panel zasilany oddzielnie poprzez zawór 
ręczny. 
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System zraszająco-hermetyzujący HERMES 
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System zraszająco-hermetyzujący HERMES 

 

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  

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

*Zaprezentowane rozwiązania urządzeń zraszających są efektem wieloletniej współpracy firmy Elektron z Instytutem Techniki 

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


