
Samoczynnie uruchamiany system 

zraszaczowo-mgłowy AMIGA do zabezpieczenia 

przeciwpożarowego napędu oraz przesypu 

przenośnika taśmowego 

Rozwiązanie służy do szybkiego wykrycia źródła ognia we wstępnej fazie i zgaszenia wodą (w postaci mgły) zarzewia 
pożaru na napędach i strefach przesypów przenośników taśmowych zabudowanych w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

Parametry systemu 
• ciśnienie zredukowane wody:   p = 1,60 MPa, 
• minimalne ciśnienie wody gaszącej:  pmin = 0,4 MPa, 
• ciśnienie środka gaszącego:  p = 4,5÷6,0 MPa 
• ciśnienie w zespole detekcji:  p = 1,5÷20 MPa 
• całkowite zużycie wody (napęd):   Q= 76÷82 dm3/min 
• całkowite zużycie wody (napęd):  Q= 140÷154 dm3/min 
      Zespół detekcji: 
• ciśnienie w linii detekcyjnej:  p = 1,5÷2,0 MPa 
• gaz w linii detekcji:   dwutlenek węgla,  

   Azot, gaz Fe-36  
• oporność kabla termoczułego:  100 Ω/km 
• napięcie:   100 V DC 

Innowacyjność 
Samoczynnie uruchamiany system 
zraszaczowo-mgłowy AMIGA, to przede 
wszystkim: 

• mniejsza ilość wody potrzebna do zgaszenia 
pożaru, dzięki zastosowaniu dysz wytwarza-
jących krople o charakterze mgły wodnej,  

• zwiększenie bezpieczeństwa obsługi poprzez 
zastosowanie elastycznej linii detekcyjnej  
w miejscach potencjalnego źródła pożaru 
oraz zastosowanie włączników awaryjnych 
wzdłuż linii detekcyjnej,  

• specjalne punkty detekcji od wewnętrznej 
strony osłon przenośnika, umożliwiające 
wykrycie źródła pożaru i szybki dostęp do 
linii detekcyjnej, 

• zmniejszenie szkód wynikających  z zasto-
sowania gaszenia mgłowego oraz szybsze 
przywrócenie funkcjonalności przenośnika 
po pożarze, 

• zastosowanie środka gaszącego typu 
Pyrocool, dodatkowo gaszącego zarzewie 
pożaru. 

Badania stanowiskowe 
Samoczynnie uruchamiany system zraszaczowo-mgłowy AMIGA jest pierwszym  
w skali kraju systemem gaszenia, który poddany został wnikliwej analizie i badaniom 
stanowiskowym skuteczności gaszenia. Rezultaty uzyskane podczas badań stano-
wiskowych symulowanego pożaru na napędzie przenośnika taśmowego, 
zabezpieczanego przez samoczynnie uruchamiany system AMIGA, uznano za 
pozytywne, zarówno w aspekcie skuteczności zadziałania, gaszenia, jak i neutralizacji 
złoża materiału palnego, pozbawiając go potencjału do ponownego zapłonu, co 
zostało potwierdzone opinią techniczną nr 11/2018, opracowaną przez Centralną 
Stację Ratownictwa Górniczego S.A.  

Instytut Techniki Górniczej  
KOMAG 

Komercjalizacja rozwiązania 
Rozwiązanie po badaniach stanowiskowych, 
jest gotowe do wdrożenia do produkcji przez  
FI-W EELEKTRON S.C. i do stosowania w prze-
myśle, a zwłaszcza w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych. 

Firma Innowacyjno-
Wdrożeniowa 
ELEKTRON S.C. 

Zastosowane wynalazki  
• Patent: PL.227 087 -  Uszczelnienie zaworu otwierającego lub zamykającego prze-

pływ cieczy. 
• Wzór użytkowy: Ru.70264 -  Modułowy zawór zwrotny. 


