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tam przeciwwybuchowych
tam wentylacyjnych
przepustów taśmowych
strumienic pneumatycznych
pomp pneumatycznych
odwadniaczy rurociągów
zapór torowych pneumatycznych
zwrotnic

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE
typu T356/4

Zastosowanie:
• drzwi stanowią system ochronny (wg normy PN-EN 14591-1) zapewniający przepływ powietrza po wybuchu,
ograniczają skutki oddziaływania wybuchu na system przewietrzania podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, pozostawiają możliwość ucieczki załogi i prowadzenia akcji ratowniczej.
• jako element tamy wentylacyjnej przeciwwybuchowej stanowią przepust dla środków transportu i przewozu,
w miejscach w których występuje zagrożenie wybuchu metanu lub pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach
zakładów górniczych.
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Dane techniczne
drzwi przeciwwybuchowych typu T356/4

Szerokość drzwi w świetle:

1600 mm

Wysokość drzwi w świetle:

2900 mm

Masa:

2280 kg.

Czas zamykania/otwierania:

regulowany płynnie w zakresie: 6÷10 s

Zasilanie układu sterowania:

pneumatyczne, ciśnieniem 0,3÷0,6 MPa

Tryb pracy:

ręczny lub automatyczny

Sterowanie automatyczne:

• lokalne drogo- lub czasozależne,
• zdalne z dyspozytorni kopalni.

Sygnalizacja:

• optyczna za pomocą semaforów odblaskowych,
• akustyczna za pomocą sygnalizatora dźwiękowego,
• teletechniczna do dyspozytora.

Ochrona pracowników przebywających
w obszarze działania tamy:

drzwi wyposażono w wyłącznik STOP, w postaci stalowej
linki umieszczonej na każdym skrzydle, jej pociągnięcie powoduje zatrzymanie uruchomionych drzwi i odpowietrzenie
siłownika.

Środowisko pracy:

wyrobiska górnicze zaliczone do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wytrzymałość na wybuch:

2 bary (200 kPa)

Badania i certyfikat:

konstrukcja drzwi została sprawdzona poprzez szereg doświadczeń przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej
„Barbara” przy udziale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Badania zostały potwierdzone pozytywną opinią
tych instytucji.
Ponadto drzwi posiadają certyfikat zgodności wydany przez
Główny Instytut Górnictwa.

Delegatura:
40-833 Katowice, ul. Obroki 77 • tel./fax : 32 255 16 54 • wsieczkowski@grunder.webd.pl

3

DRZWI PRZECIWWYBUCHOWE
typu Db700 /Dh1800

Zdjęcie zostało wykonane po próbnym wybuchu o ciśnieniu ok. 4 bar
w Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”
Zastosowanie:
• drzwi stanowią system ochronny (wg normy PN-EN 14591-1) zapewniający przepływ powietrza po wybuchu,
ograniczają skutki oddziaływania wybuchu na system przewietrzania podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, pozostawiają możliwość ucieczki załogi i prowadzenia akcji ratowniczej.
• jako element tamy wentylacyjnej przeciwwybuchowej stanowią przejście dla załogi w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchu metanu lub pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
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Dane techniczne
drzwi przeciwwybuchowych typu Db700 / Dh1800

Szerokość drzwi w świetle:

700 mm

Wysokość drzwi w świetle:

1800 mm

Masa:

540 kg.

Czas zamykania/otwierania:

regulowany płynnie w zakresie: 6÷10 s

Rodzaje sterowania:

• ręczne,
• pneumatyczne, ciśnieniem 0,2÷0,6 MPa

Sterowanie automatyczne:

• lokalne,
• zdalne z dyspozytorni kopalni.

Sygnalizacja:

• optyczna za pomocą semaforów odblaskowych,
• akustyczna za pomocą sygnalizatora dźwiękowego,
• teletechniczna do dyspozytora.

Ochrona pracowników przebywających
w obszarze działania tamy:

drzwi wyposażono w wyłącznik STOP, w postaci stalowej
linki umieszczonej na każdym skrzydle, jej pociągnięcie powoduje zatrzymanie uruchomionych drzwi i odpowietrzenie
siłownika.

Środowisko pracy:

wyrobiska górnicze zaliczone do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wytrzymałość na wybuch:

2 bary (200 kPa)

Badania i certyfikat:

konstrukcja drzwi została sprawdzona poprzez szereg doświadczeń przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej
„Barbara” przy udziale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Badania zostały potwierdzone pozytywną opinią
tych instytucji.
Ponadto drzwi posiadają certyfikat zgodności wydany przez
Główny Instytut Górnictwa.

Delegatura:
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ZASUWA PRZECIWWYBUCHOWA
typu GH1

Zdjęcie zostało wykonane po próbnym wybuchu o ciśnieniu ok. 4 bar
w Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”
Zastosowanie:
• zasuwa stanowi system ochronny (wg normy PN-EN 14591-1) zapewniający przepływ powietrza po wybuchu, ograniczają

skutki oddziaływania wybuchu na system przewietrzania podziemnych wyrobisk zakładów górniczych, pozostawiają możliwość ucieczki załogi i prowadzenia akcji ratowniczej.
• jako element tamy wentylacyjnej przeciwwybuchowej stanowią przepust dla trasy przenośnika taśmowego.
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Dane techniczne
zasuwy przeciwwybuchowej typu GH1

Szerokość:

1570 mm

Wysokość:

1700 mm

Masa:

1280 kg.

Czas zamykania/otwierania:

regulowany płynnie w zakresie: 2÷10 s

Medium:

sprężone powietrze, 0,3÷0,6 MPa

Sterowanie:

• lokalne,
• zdalne z dyspozytorni kopalni.

Sygnalizacja:

• optyczna za pomocą semaforów odblaskowych,
• akustyczna za pomocą sygnalizatora dźwiękowego,
• teletechniczna do dyspozytora.

Środowisko pracy:

wyrobiska górnicze zaliczone do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wytrzymałość na wybuch:

2 bary (200 kPa)

Badania i certyfikat:

konstrukcja zasuwy została sprawdzona poprzez szereg doświadczeń przeprowadzonych w Kopalni Doświadczalnej
„Barbara” przy udziale Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. Badania zostały potwierdzone pozytywną opinią
tych instytucji.
Ponadto zasuwa posiada certyfikat zgodności wydany przez
Główny Instytut Górnictwa.
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TAMA WENTYLACYJNA
typu T-350

Zastosowanie:
Do regulacji przepływu powietrza kopalnianego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Może pracować:
• na trasach jednoszynowych kolejek podwieszonych z napędem własnym, na drogach transportu szynowego po spągu
za pomocą lokomotyw, bez względu na rodzaj napędu,
• na trasach jednoszynowych kolejek podwieszonych z napędem linowym.
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Dane techniczne
tamy wentylacyjnej typu T-350

Szerokość drzwi w świetle:

1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Wysokość drzwi w świetle:

2000, 2200, 2400, 2600, 2800 mm

Czas zamykania/otwierania:

regulowany płynnie w zakresie: 6÷10 s

Maksymalna depresja:

5000 Pa

Zasilanie układu sterowania:

pneumatyczne, ciśnieniem 0,2 ÷ 0,6 MPa

Tryb pracy:

ręczny lub automatyczny

Sterowanie automatyczne:

• lokalne drogo- lub czasozależne,
• zdalne z dyspozytorni kopalni.

Sygnalizacja:

• optyczna za pomocą semaforów odblaskowych,
• akustyczna za pomocą sygnalizatora dźwiękowego,
• teletechniczna do dyspozytora.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami:

tama wyposażona jest w bezpieczniki przeciążeniowe, których konstrukcja – przy najechaniu środka transportu w drzwi
– uwalnia sztywne połączenia, co zapobiega uszkodzeniom
drzwi i siłownika.

tamę wyposażono w dodatkowy wyłącznik awaryjny, w poOchrona pracowników przebywających w obszarze działa- staci stalowej linki umieszczonej na każdym skrzydle drzwi,
nia tamy:
jej pociągnięcie powoduje zatrzymanie uruchomionych drzwi
i odpowietrzenie siłownika.
Środowisko pracy:

wyrobiska górnicze zaliczone do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Badania i certyfikat

• certyfikat zgodności wydany przez Główny Instytut Górnictwa.
• ATEX z Kopalni Doświadczalnej „Barbara”.
• certyfikat badania typu WE-Ex wydany przez KD „Barbara”

Delegatura:
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DRZWI OSOBOWE
typu T-335

Zastosowanie:
Do zabudowy w tamie wentylacyjnej jako przełaz dla ruchu załogi.

Dane techniczne
drzwi osobowych typu T-335
Szerokość drzwi w świetle:

600, 700, 800 mm

Wysokość drzwi w świetle:

1800, 2000 mm

Maksymalna depresja:

5000 Pa

Napęd:

sprężyna

Środowisko pracy:

wyrobiska górnicze zaliczone do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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ŚLUZA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO
typu 1000, 1200, 1400

Zastosowanie:
Śluzę przenośnika taśmowego stosuje się w celu redukcji strat powietrza oraz zwalczania zapylenia w chodnikach z transportem taśmowym.
Śluza – w zależności od parametrów wyrobiska – składa się z wielu jednometrowych, zamkniętych segmentów stalowych.
W każdym segmencie zabudowano dwa gumowe fartuchy, które w czasie transportu urobku przez tamę wentylacyjną, dociskają urobek do poruszającej się taśmy nośnej. Fartuchy te nie tylko uszczelniają śluzę, ale równocześnie regulują strugę
urobku na taśmie w czasie przemieszczenia przez tamę wentylacyjną.
W zależności od spadku ciśnienia i wzrostu zapylenia można stosować śluzy przenośników bez taśmy okrywającej (odmiana A) lub z taśmą okrywającą (odmiana B).
Wyrobiska górnicze zaliczone do stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Delegatura:
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Dane techniczne
śluzy przenośnika taśmowego

Rysunek 1: Śluza przenośnika bez taśmy okrywającej (odmiana A)
Śluza przenośnika bez taśmy okrywającej (odmiana A)

Spadek ciśnienia

1 segment metrowy (2 fartuchy)

około 100 Pa

Rysunek 2: Śluza przenośnika z taśmą okrywającą (odmiana B)
Kierunek powietrza do kierunku transportu urobku
Śluza przenośnika z taśmą okrywającą
Zgodny
(odmiana B)

Przeciwny
Spadek ciśnienia

1 segment metrowy
(2 fartuchy)

około 300 Pa

około 600 Pa

Śluza posiada certyfikat zgodności wydany przez Główny Instytut Górnictwa
oraz ATEX z Kopalni Doświadczalnej „Barbara”
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DRZWI WAHADŁOWE
typu T-250

Zastosowanie:
Drzwi wahadłowe przeznaczone są do tamowania przepływu powietrza kopalnianego w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych, zgodnie z planem i stabilnym rozkładem. Drzwi są urządzeniem bezobsługowym, otwierane przez najechanie
środka transportu i zamykane napędem mechanicznym, wykorzystującym energię napiętej sprężyny.
Drzwi wahadłowe mogą być stosowane na trasach jednoszynowych kolejek podwieszonych i na drogach transportu szynowego wyłożonego na spągu.
Drzwi wahadłowe mogą pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Delegatura:
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Dane techniczne
drzwi wahadłowych typu T-250

Szerokość
w świetle
Db [mm]
a

1600

Wysokość
w świetle
Dh [mm]
h0

Maks.
spadek
ciśnienia
[Pa]

Masa
drzwi
[kg]

Masa
ramy
[kg]

Masa
skrzydła
[kg]

2000

780

515

183

166

2200

685

548

192

178

2400

630

571

201

185

2500

540

586

202

192

680

546

192

177

2200

630

569

197

186

2400

580

592

202

195

2500

555

611

209

201

2000

615

565

201

182

570

596

208

194

525

627

215

206

500

636

218

209

560

584

210

187

505

621

217

202

465

658

224

217

515

603

219

192

470

640

228

206

430

689

237

226

2000
1800

2000

2200
2400

Grubość
skrzydła
drzwi
t1

20

20
lub
30

2500
2000
2200

2200
2400
2000

2400

2200
2400
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20
lub
30

20
lub
30

Przedsiębiorstwo Grunder+Hotten sp. z o.o.
14-300 Morąg, ul. Przemysłowa 21 • tel.: 89 757 76 34, 608 574 697 • fax: 0 89 757 66 50 • grunder@grunder.webd.pl

STRUMIENICE PNEUMATYCZNE
typu W20, W40, W70, W70F

Zastosowanie:
Strumienica przeznaczona jest do dodatkowego przewietrzania podziemnych zakładów górniczych polegającego na rozrzedzaniu i zawirowaniu nagromadzonego CH4 oraz napowietrzaniu chodników izolacyjnych, chodników wydobywczych i parków
maszynowych.
Strumienice mogą pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dane techniczne
strumienic pneumatycznych typu W20, W40, W70, W70F

Typ

Wydajność
m³/min.

Zużycie powietrza
m³/min.

Szczelina
pierścieniowa
mm*

Masa
kg

Numer
zamówienia

przy
3 barach

przy
4 barach

przy
3 barach

przy
4 barach

W 20

3,5

4,0

0,23

0,27

0,12

1,3

WD 160.00.00

W 40

22,0

26,5

1,60

2,00

0,25

5,0

AS 30.00.00

W 70

65,0

70,0

3,50

4,00

0,30

10,0

AS 31.00.00

W 70 F

65,0

70,0

3,50

4,00

0,30

16,5

AS 32.00.00

*) optymalna wartość dla możliwie największej wydajności przy możliwie najmniejszym zużyciu powietrza
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POMPY PNEUMATYCZNE
typu M30, M50 i M100

Zastosowanie:
Służą do pompowania wody średnio-zanieczyszczonej, do odwadniania rząpi szybowych, kanałów ściekowych wzdłuż
chodników, przekopów itp.
Pompy przystosowane są do pracy w całkowitym zanurzeniu.
Pompy mogą pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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Dane techniczne
pomp pneumatycznych typu M30, M50, M100
Lp.

1.

Typ pompy:

Wydajność [l/min.]
przy wysokości tłoczenia:

M30

M50

M100

10 m

30

74

120

20 m

20

65

100

30 m

15

50

70

40 m

12

34

60

min.
max

0,3
0,8

0,3
0,8

0,3
0,8

0,24

0,27

0,38

2.

Ciśnienie powietrza [MPa]

3.

Zużycie powietrza [m³/min.]
przy wysokości tłoczenia 20 m

4.

Maksymalna wysokość tłoczenia [m]
przy ciśnieniu 0,4 MPa

40

40

40

5.

Masa pompy [kg]

23

33

41

Pompa pracuje w pełni automatycznie. Woda wpływająca przez sito (15) podnosi pływak (4) i dźwignię (5). W najwyższym
położeniu pływaka dźwignia zostaje przyciągnięta do magnesu (10), a śruba podnosi kulę (19) otwierając dopływ sprężonego
powietrza, które wypiera wodę ze zbiornika (1) przez zawór zwrotny (37). W najniższym położeniu pływaka dźwignia pod
wpływem ciężaru pływaka zostaje oderwana od magnesu, kula (19) zamyka dopływ sprężonego powietrza i proces pracy
pompy rozpoczyna się od nowa.
Delegatura:
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ODWADNIACZ RUROCIĄGU
typu M3G, M5G

Zastosowanie:
Odwadniacze służą do odwadniania rurociągów podziemnych instalacji odsysania gazów, takich jak np. metan. Są urządzeniami w pełni automatycznymi i bezobsługowymi. Dzięki prostej konstrukcji i solidnemu wykonaniu są niezawodne i odporne
na zużycie. Ponadto charakteryzują się minimalnym zużyciem powietrza.
Odwadniacze mogą pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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Dane techniczne
odwadniaczy typu M3G, M5G
Lp.

1.

Typ odwadniacza:

Wydajność [l/min.]
przy wysokości tłoczenia:

M3G

M5G

10 m

30

74

20 m

20

65

30 m

15

50

40 m

12

34

min.
max

0,3
0,8

0,3
0,8

0,24

0,27

2.

Ciśnienie powietrza [MPa]

3.

Zużycie powietrza [m³/min.]
przy wysokości tłoczenia 20 m

4.

Maksymalna wysokość tłoczenia [m]
przy ciśnieniu 0,4 MPa

40

40

5.

Masa odwadniacza [kg]

23

33

Woda wpływająca przez kołnierz wlotowy (15) podnosi pływak (4 i dźwignię (5). W najwyższym położeniu pływaka dźwignia
zostaje przyciągnięta do magnesu (10), a śruba podnosi kulę (19) otwierając dopływ sprężonego powietrza, które wypiera
wodę ze zbiornika (1) przez zawór zwrotny (37). W najniższym położeniu pływaka dźwignia pod wpływem ciężaru pływaka
zostaje oderwana od magnesu, kula (19) zamyka dopływ sprężonego powietrza i proces pracy odwadniacza rozpoczyna się
od nowa.
Delegatura:
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ZAPORA TOROWA
typu B73

Zastosowanie:
Zapora przeznaczona jest do zabudowy na torach kopalnianej kolei spągowej.
Zapora służy do:
• zamknięcia toru, w celu powstrzymania jazdy pociągu,
• zabezpieczania przed przejazdem wozów kopalnianych jadących w sposób niekontrolowany,
• zabezpieczania odstawionego na postój taboru kolei podziemnej.
Zapora może pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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Dane techniczne
zapory torowej typu B73
Zasilanie układu sterowania:

pneumatyczne, ciśnieniem 0,3÷0,6 MPa

Masa zapory:

230 kg

Tryb pracy:

ręczny lub automatyczny

Sterowanie automatyczne:

drogo- lub czasozależne

Sygnalizacja:

• optyczna za pomocą semaforów odblaskowych,
• akustyczna za pomocą sygnalizatora dźwiękowego

Urządzenia współpracujące:

tama wentylacyjna T-350

Typ zapory

Rozstaw torów
B [mm]

A
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

B 73/1

500

520

800

1060

1670

B 73/2

600

620

900

1160

1770

B 73/3

650

670

950

1210

1820

B 73/4

750

770

1050

1310

1920

B 73/5

1000

1020

1300

1560

2170
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ZWROTNICA PNEUMATYCZNA
typu D100

Zastosowanie:
Zwrotnica służy do przestawiania rozjazdu na torze jezdnym kopalnianej kolejki spągowej.
Zwrotnica może pracować w wyrobiskach górniczych zaliczonych do:
• stopnia „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
• klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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Elementy
zwrotnicy typu D100
Do sterowania w układzie Y stosowane są następujące elementy:
Poz. 1 – 3 x włącznik linkowy
Poz. 2 – 4 x uchwyt montażowy
Poz. 3 – 1 x zwrotnica
Poz. 4 – 1 x zawór sterowniczy
Poz. 4a – 1 x płyta montażowa
Poz. 5 – 3 x linka biała
Poz. 6 – 3 x linka czerwona
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