
Uniwersalna mgłowa instalacja 

dezynfekująca UMID 

Rozwiązanie przeznaczone jest do dekontaminacji wirusów, bakterii i grzybów z odzieży wierzchniej przechodzących 
osób. Instalacja wyposażona w sterowanie automatyczne, uruchamiane czujnikiem optycznym, rozpyla środek 
dezynfekujący w postaci  aerozolu. 

Parametry systemu 
• Medium robocze:  sprężone powietrze, 
• Ciśnienie zasilania: 0,3-0,6 MPa, 
• Rodzaj dysz:  powietrzno-wodne   (strumień płaski) 
• Zużycie środka dezynfekującego: 0,6-1,0 dm3/min 

  50 cm3/cykl 
• Zużycie sprężonego powietrza: 600 dm3/min 

  30 dm3/cykl 
• Pojemność zbiornika: 100 dm3 

• Sterowanie:  automatyczne, 
• Wymiary komory  (sz./wys./dł.) 1,2 / 2 / 2 m. 

Innowacyjność 
O innowacyjności oraz zaletach stosowania instalacji 
UMID świadczą następujące aspekty: 
• medium robocze to jedynie sprężone powietrze 

o ciśnieniu  w zakresie 0,3-0,6 MPa, 
• zastosowanie dysz powietrzno-wodnych 

pozwalających  na generowania strumienia mgły 
o znacznie mniejszej średniej średnicy kropel, co 
powoduje zwiększenie sumarycznej powierzchni 
wszystkich kropel strumienia zraszającego, nie 
zmieniając ich sumarycznej objętości, 

• pięciokrotny wzrost powierzchni aktywnej 
rozpylanego środka dezynfekującego, 
wytworzony z tej samej ilości płynu powoduje 
zwiększenie skuteczności działania instalacji oraz 
zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, 

• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników 
poprzez zastosowanie mgłowej dezynfekcji oraz 
jednoczesne zmniejszenie ryzyka powstania  
ogniska zachorowań na  choroby zakaźne wśród 
załogi, 

• zastosowany zbiornik na środek dezynfekujący 
jest układem dwukomorowym, który może być 
uzupełniany nawet w czasie pracy systemu.  

Testy stanowiskowe 
Prototyp instalacji został poddany testom stanowiskowym w JSW S.A. – KWK 
Budryk, w wyniku których rozwiązanie zostało zmodernizowane a także 
wprowadzono automatyczne sterowanie jego pracą. Zastosowane usprawnienia 
oraz informacje od użytkownika prototypu, pozwoliły na opracowanie 
komercyjnego rozwiązania. Opracowany został film oraz prezentacja działania, 
które udostępnione zostały spółkom górniczym.  

Instytut Techniki Górniczej  
KOMAG 

Komercjalizacja rozwiązania 
Instalacja wdrożona do produkcji w FI-W Elektron S.C.  
Komercyjne zastosowania: 
• Jastrzębska Spółka Węglowa SA KWK "Borynia-

Zofiówka" Ruch "Zofiówka i Ruch „Borynia” 
• Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji 

Ratownictwa Górniczego Cen-Rat Sp. z o. o. 
Prowadzone są prace zmierzające do wdrożenia insta-
lacji UMID w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
oraz KGHM Polska Miedź S.A. 

Firma Innowacyjno-
Wdrożeniowa 
ELEKTRON S.C. 

Zastosowane wynalazki 
W rozwiązaniu zastosowano wynalazki zgłoszone do UP RP: 
• P.433700  Urządzenie zamgławiająco-dezynfekujące (uprawniony ITG KOMAG). 
• P.434086 Układ samoczynnego napełniania zbiornika ciśnieniowego 

(współuprawnieni  ITG KOMAG i FI-W Elektron  S.C.). 
Ponadto zastosowano niżej wymienione  patenty (uprawniony ITG KOMAG): 
• Patent: PL224347 Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem 

pośrednim. 
• Patent: PL221151 Dwuczynnikowa dysza zraszająca. 


