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Powietrzno-wodny  system zraszania  
w ścianie typu KOMAG 

System zraszania typu KOMAG, służy do 
redukcji zapylenia powietrza 
przepływającego przez wyrobisko ścianowe. 
Rozwiązanie to wyposażone jest w zestaw 
baterii zraszających (montowanych co 10-20 
sekcji), na których zamontowano dysze 
powietrzno-wodne. Dysze zraszające 
wytwarzają strumienie powietrzno-wodne 
(mgłowe) których zadaniem jest zraszanie 
pyłu przenoszonego z przepływającym 
powietrzem. Baterie zraszające 
wykorzystują sprężone powietrze, które 
ogranicza zużycie wody, potrzebnej do 
redukcji występującego zapylenia. 
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System typu KOMAG -parametry 

Podstawowe dane techniczne systemu zraszania KOMAG: 
Parametry zasilania ścianowego systemu powietrzno-wodnego typu KOMAG: 
 (dla 9 baterii zraszających) 
 
zużycie wody:    Q,max= 1080 dm3/h  
zużycie powietrza:  Qmax= 270 m3/h  
ciśnienie zasilania wody:   pmin=0,30 MPa, 
ciśnienie zasilania powietrza:   pmin=0,30 MPa, 
ciśnienie zredukowane wody:  p=0,30÷0,60 MPa, 
ciśnienie zredukowane powietrza:  p=0,30÷0,60 MPa, 
wymagana filtracja wody i powietrza:  200 μm. 
  

Parametry zasilania wody i sprężonego powietrza, pojedynczej baterii 
zraszającej: 
  
zużycie wody:    Q,max= 120 dm3/h, 
zużycie powietrza:  Qmax= 30 m3/h, 
ciśnienie zasilania wody:  pmin=0,30 MPa, 
ciśnienie zasilania powietrza:  pmin=0,30 MPa, 
ciśnienie zredukowane wody:  p=0,30÷0,60 MPa, 
ciśnienie zredukowane powietrza: p=0,30÷0,60 MPa, 
 
  

System typu KOMAG -budowa 

Ścianowy system powietrzno-wodnego 
zraszania typu KOMAG składa się z: 

1. baterii zraszającej, 
2. zespołu sterowania, 
3. magistrali zasilającej w ścianie, 
4. zespołu zasilającego, 
5. magistrali zasilającej w pochylni. 
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System typu KOMAG – zasada działania 

W przypadku urabiania zgodnie z kierunkiem przepływu 
powietrza przez wyrobisko ścianowe, wyłączane są 
sukcesywnie, działające w całej ścianie, baterie zraszające, 
do których zbliża się kombajn. Działająca przed kombajnem 
instalacja zraszająca redukuje pył z powietrza 
przepływającego przez ścianę, zapylonej m.in. przez organy 
urabiające.  
Po rozpoczęciu urabiania w kierunku przeciwnym do 
kierunku przepływu powietrza, załączane są kolejne baterie 
zraszające, w miarę przemieszczania się kombajnu przez 
ścianę. Zlokalizowanie zaworu odcinającego w odpowiedniej 
odległości od zraszacza, pozwala na uniknięcie kontaktu 
obsługi kombajnu ze strumieniem zraszającym  

Działanie ścianowego systemu zraszania należy rozgraniczyć na dwa 
cykle: cykl urabiania z prądem powietrza w ścianie wydobywczej 
oraz cykl urabiania pod prąd powietrza. 

System typu KOMAG – zużycie wody 

Mgła przy zastosowaniu 
regulatora przepływu 
- 0,5 dm3/min 

Mgła przy zastosowaniu 
regulatora przepływu 
-2 dm3/min 
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System typu KOMAG – możliwości rozbudowy 

System może być zastosowany również 
punktowo, jako pojedyncza bateria 
zraszająca zlokalizowana na wylocie ze 
ściany. 

Budowa systemu może zostać dostosowana do zabudowy w 
ściganych niskich poprzez zastosowanie baterii zraszających o 
zmniejszonych gabarytach. Baterie system zraszania w ścianach 
niskich typu KOMAG-N, wyposażone są w 3 dysze zraszające,  
których kąt działania ustawiany jest indywidualnie 

 

natężenie przepływu wody 0,5 dm3/min 

natężenie przepływu pow. ~300-450 dm3/min 

ciśnienia powietrza 0,35÷0,50 MPa 

ciśnienia wody 0,3÷0,45 MPa 

System typu KOMAG – podsumowanie 

Zalety zastosowania ścianowych  

systemów zraszania typu KOMAG : 

 

•Niskie zużycie wody jednej baterii: Q= 0,5÷2 dm3/min.  

•Zabudowa poszczególnych baterii w odległości co 15 do 30 m. 

•Liczba urządzeń zraszających dostosowana do długości ściany. 

•Bezawaryjna praca. 

•Przenośna konstrukcja. 

•Małe gabaryty i masa. 

•Łatwy montaż i demontaż urządzeń. 

•Połączenie baterii zraszających w system. 

•Wysoka skuteczność redukcji zapylenia, potwierdzona badaniami 

dołowymi. 

•Wysoki komfort pracy 

 

Bardzo istotna właściwa zabudowa urządzeń. 
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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. 


