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 СИСТЕМ ЗА РЕДУКЦИЈА НА ПРАШИНА 

 

 
 

 
ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА 
 
 

Мали почетни вложувања, лесно ракување и одржување во споредба со системите за 

обеспрашување со филтери со вреќи и аероциклони.  
 

 Системот обезбедува соборување на прашина на местото каде се јавува прашината, па 
затоа нема потреба од  долги  отсисни цевководи и централен собирач на прашина; 

 Нема проблем од секундарно складирање и манипулација со прашината; 

 Системот зафаќа мал простор и може да се инсталира и онаму каде што нема место за 
инсталација на филтер со вреќи или аероциклони; 

 Лесна инсталација на нови и постојни изградени постројки; 

 Во повеќето случаи, системот може да се инсталира на постројки кои се во работа; 

 Нема потреба од позначајни измени или модификации на постојниот процес; 

 Нема влажнење на преработуваниот материјал, ниту на површините на постројките; 

 Потрошувачката на вода е сведена на помалку од 0,1% од тежината на преработената 
суровина, односно < 1l вода за 1t преработена суровина. 

 Потребен е компримиран воздух за работа на системот. Во зависност од  објкетот и 
местата за обеспрашување се избираат соодветен тип и број на млазници. Една 
млазница АМ-1/2/3/4 троши максимално воздух од 60-80l/min. 

 Нема потреба од додавање на било какви хемикалии. 
 



Јуни 2012 Златна Рака-М Скопје 
 

Систем за редукција на прашина 2 

 

Системот за редукција на прашина (СРП) е наменет за намалување на прашината кај 

постројките за дробење, мелење, класирање и претовар на руда и градежен камен и било каде  

што има респирабилна и фугитивна прашина штетна по работниците и околината. 

 

Системот е базиран на употреба само на вода и воздух. 

 

СРП е составен од два блока: Хидро-пневматски и Еклектро-команден програмабилен блок. 

Заедно двата блока сочинуваат  КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ. 

Хидро-пневматскиот блок има задача да обработи определена количина вода и воздух и да 

обезбеди соодветен константен работен притисок на медиумите. Водата и воздухот преку 

разводна инсталација се одведуваат во систем на млазници кои создаваат многу фина водена 

магла, која пак ја соборува прашината создадена од постројките.   

Управувањето и програмирањето се врши со Електро команден програмабилен блок (ЕПКБ) 

произведен во согласност со бројот на линии и бројот на млазници. Бројот на млазници 

  

 

 

 

 

 

 

вградени во секоја поединечна линија е во зависност од специфичноста и големината на 

постројката која се обеспрашува. ЕКПБ е составен од електрични компоненти и има 

програмабилен софтвер. Со него може да се регулира и контролира режимот на работа, 

температурните граници, бројот на линии кои ќе бидат во функција, притисокот на медиумите 

итн. Во случај на намалување на притисокот  на вода/воздух под минималните вредности 

автоматиката јавува аларм и го исклучува системот, а воедно известува за причината за 

алармот. 
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Со регулирање притисокот на воздухот и водата во хирдо-пневматскиот блок на потребните 

вредности, флуидите се транспортираат со разводна инсталација до млазници за атомизирање 

на водата. Во млазниците се врши атомизирање на водата, односно се произведува многу фина 

водена магла во бараната точка, која е центар за зафаќање на прашината кај постројките. 

Со правилно регулирање на параметрите воздух/вода, водата во млазниците АМ се атомизира 

во водени честички со големина од 5 до 100m микрометри. 

За правилна работа на СРП ситемот потребен е доводен притисок на воздух од 5-7bar и 

доводен притисок на вода од 2–4bar. 
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ПРИНЦИП НА РАБОТА 

 
СРП-Системот обезбедува агломерација на честичките водена магла со честичките прашината 

во воздухот, кои така соединети се доволно тешки за да делува силата на гравитацијата. 

 

Научно е докажано дека водените капки можат да влијаат на честичките прашина да се 

постигне аеродинамички еквивалент, односно честичките прашина да се судрат со водените 

капки, како што е прикажано на цртежот. Ако капките вода се со дијаметар кој е многу поголем 

отколку што се честичките прашина, тогаш честичките прашина едноставно го следат 

движењето на воздухот насочен околу капката, а се случува мал или никаков контакт. Всушност, 

тешко е да се влијае на честички со микрометарска големина со било кој уред, па затоа и 

сепараторите не работат доволно добро со вакви големини на честички. Ако, од друга страна, 

капките вода се со големина која е слична на онаа на честичките прашина, тогаш се јавува 

контакт-агломерација, односно честичките прашина се судруваат со капките вода и така заедно 

со зголемената тежина ќе бидат повлечени од силата на гравитацијата. 
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Системот за редукција на прашина е креиран врз база на физичката состојба на флуидите да се 

изврши редуцирање на прашината од индустриските постројки со помош на атомизирана вода 

која се добива од системот, а многу малите честички вода се способни да ги зафатат и соборат 

честичките прашина кои се наоѓаат околу постројките.  

Овој систем обезбедува зафаќање на респирабилна и фугитивна прашина со големина на 

честички во опсег од 1-800m микрометри. 

 
 
 
 

 

 

 

 
Компанијата е сертифицирана според ISO 9001:2008 Quality Management System. 

ЗЛАТНА РАКА М  ДООЕЛ -СКОПЈЕ 

Ул.„Пат за Марков Манастир“ б.б. 1060 Скопје 

Моб: 070/235-101, Тел/факс: 02/2460-096 

www.zlatnaraka.com.mk 


