
Dry	Fog	systémy	potlačení	prašnos4		



Dry	Fog	systém	potlačení	prašnos4		

	Vodní	kapénka	o	velikos4	méně	než	10µm	
se	dokonale	spojí	s	prachem	

	Gravitační	síla	vrací	prach	zpět	dolů	do	
procesu	

	Účinnost	odprášení	je	dána	vytvořením	
dostatečného	množství	vodních	kapének	
ve	stejné,	nebo	menší	velikos4	jako	je	
množství	prachového	podílu.		

	Prachové	čás4ce	i	vodní	kapénky	se	musí	
vyskytovat	ve	stejném	ohraničeném	
prostoru.		

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



	Tryska	z	nerezové	oceli	bez	pohyblivých	
čásS	vytváří	hustou	mlhovinu	s	
kapénkami	o	velikos4	1-10µm!	

	S	využiSm	ultrasonického	principu	se	
vytváří	rázová	vlna	ve	vysoké	frekvenci,	
která	atomizuje	vodní	kapénky	na	
velikost	4sícin	milimetru.	

	Plocha	všech	kapének	vytváří	účinnou	
filtrační	plochu,	která	zachytává	i	ty	
nejjemnější	prachové	čás4ce		

Dry	Fog	systém	potlačení	prašnos4		

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



	Stálá	rázová	vlna	těsně	u	resonanční	
čás4	

	
	Atomizace	nastává	vně	trysky.		
	To	umožňuje	větší	průměr		
	otvoru	trysky.		
		
	Minimální	pravděpodobnost	
zalepování	otvoru	trysky	

Ultrasonická	mlžící	tryska		

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



Užitná	filtrační	plocha	kapénky	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	

 		
	systém	DSI	vytvoří	z	1	l	atomizované	
vody	ak4vní	filtrační	plochu	ve	formě	
mlhoviny	o	velikos4	650m2		z	
kapének	o	průměru	do	10	µm!!	 		

	
		

	
	
	

		

	Filtrační	zařízení	se	stejnou	filtrační	
plochou	má	příkon	60kW!	

 Závislost	průměru	kapénky	a	plochy	
	na	1	gallon	(3,8l)	atomizované	vody	



DSI	trysky	-	velikost	kapének	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	

Průměr	kapének	µm	 Počet	kapének/mm2	

Střední	průměr	 3,91	µm	
Celkový	počet	kapének	

92%	pod	10	µm	
	



Suchá          jemná              jemné                         lehký déšť                    déšť – hrubé kapky 
Mlha          mlhovina        mrholení                    300-1000µm                      více jak 1mm 
 
Pod 10µm   10-100µm         100-300µm                         
 

Srovnání	velikos4	kapének	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



DSN-3	

Nominální průtok  13 l/hod 
Spotřeba 
vzduchu 

5,1 m3/hod 

Ø otvoru trysky 1,3 mm 

Parametry	trysek	DSN-3	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



ohraničené	prostory	s	velkým	
množstvím	prachu	

		

DSN-6	

Nominální průtok  30 l/hod 
Spotřeba vzduchu 12,7 m3/hod 
Ø otvoru trysky 1,98 mm 

	-	přesypy	dopravníků	

	-	dr4če,	třídiče	

	-	separátory	

	-	výsypky	

Parametry	trysek	DSN-6	
	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



Ohraničené	prostory	s	velkým	
množstvím	prachu		

DSN-10	

Nominální průtok  41 l/hod 
Spotřeba vzduchu 16,1 m3/hod 
Ø otvoru trysky 2,18 mm 

-	výsypky	

-	rotační	výklopníky	vagónů	

-	přesypy	velkokapacitních		

			dopravníků		

-	výsypky	

-	dr4če,	třídiče	

Parametry	trysek	DSN-10	
	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



 -	lodní	nakládka	
	-	otevřené	skládky	

	-	kontejnery	

	-	výsypky	

	-	primární	dr4če	

	

DSN-12	

Nominální průtok  51 l/hod 
Spotřeba vzduchu 21,2 m3/hod 
Ø otvoru trysky 2,82 mm 

Velké	plochy	těžko	utěsnitelné	

	

Parametry	trysek	DSN-12	
	

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



Pro4prašné	zástěny	

 výklopníky	vagónů	



Výhody	aplikace	suché	mlhy	

1.  Nezvlhčuje odprašovaný produkt  
2.  Vytváří ohromnou filtrační plochu  
3.  Redukuje prašnost s více jak 90%ní účinností! 
4.  Ústí atomizačních trysek od 1,3-3mm!  
5.  Nepřidává žádné chemikálie nebo reaktivní látky 
6.  Nevytváří žádné náklady na likvidaci odpadu 
7.  Nízké náklady na provoz a údržbu  
8.  Použitelné i v zimním období (do -30 ºC) 
9.  Nedochází ke kontaminaci materiálu 
10. Jednoduchá instalace 
11. Robustní provedení - vhodné pro drsné prostředí  
 

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



PoužiS		

Suchou mlhu lze použít i pro hygroskopické materiály, nebo pro 
materiály, které by obsah přidané vody znehodnotil, nebo zhoršil 
jejich kvalitu. Mezi takové materiály patří např.: 

1.  Cement a cementové směsi 

2.  Vápenné směsi 

3.  Průmyslová hnojiva 

4.  Obilniny a šroty 

 

 

Více	jak	90%	redukce	prašnos4!	Poskytujeme	garanci	účinnos4!	



Pro4prašné	stěny	Dust	Tamer	

Jsou	vyrobené	z	průmyslového	polyesterového	A.C.E.	vlákna	s	vysokou		
houževnatosS	používané	např.	pro	výrobu	vázacích	popruhů.	
-	zachytávají	hrubé	prachové	čás4ce	unášené	větrem.	
-	snižují	rychlost	proudění	vzduchu	



PoužiS	Dust	Tamer		

Dust Tamer - protiprašné stěny se používají tam, kde: 

je třeba zamezit úniku prachu z otevřených ploch skládek sypkých 

hmot, odkališť a lagun a veškerých otevřených ploch s vysokým 

objemem jemné frakce snížením rychlosti proudění vzduchu nad 

plochou – prach se nedostane do vznosu. 

 

 



Pro4prašné	stěny	Dust	Tamer	

Vzory	ak4vní	tkaniny	jsou	navrženy	tak,	aby	propouštěly	vítr	a		
nevytvářely	přitom	pevnou	překážku.		

6510 30% Pórovitost 6517 50% Pórovitost 



Princip	působení	větru	

Působení	větru	na	pevnou	stěnu		
	



Princip	funkce	

Působení	větru	na	pro4prašnou	stěnu.		
	

Rychlost	větru	procházející	stěnou	se	výrazně	sníží.	

Skládka	
Uhlí/vápenec	

Vítr	

Střední	
proud	

Zpomalené	
proudění	

30m/s 
(108km/hod) 

9m/s 
(32km/hod) 



Srovnání	s	neprodyšnými	stěnami 	

Dust Tamer 
1.  Umožní řídit rychlost procházejícího vzduchu 

2.  Zabraňuje vzniku turbulence 

3.  Materiál se nedostane do vznosu 

4.  Vlivem snížení rychlosti vzduchu se prodlužuje doba 

účinnosti skrápěcích systému, které udržují vlhký 

povrch skládky mnohem déle 

5.  Minimální náklady na stavbu sloupů 

6.  Krátká doba stavby 

7.  Minimální náklady na likvidaci 

8.  Snadná oprava  

9.  Díky průhlednosti možnost stavby i v obydlených 

zónách 

10.  Tkanina protiprašných stěn má samočistící účinky 

 
 

Běžná zeď (betonová, zděná, plechová apod.) 

1.  Kumulace energie působícího větru na stěnu 

2.  Vznik turbulence na okrajových hranách stěny 

3.  Uskladněný materiál  se dostává do vznosu 

4.  Vlivem turbulence se zvyšuje vzdálenost dopadu prachu 

ve směru větru 

5.  Obtížnější proces schvalování v zastavěných obytných 

zónách 

6.  Nákladná stavba – základy, stavební materiál, armování 

7.  Dlouhá doba stavby 

8.  Nákladná likvidace 

 

 



Průběh	rychlos4	větru	

Průběh	rychlos4	větru	za	pro4prašnou	stěnu.		
	

Kolísání rychlosti větru 

R
yc

hl
os

t v
ět

ru
 

Průměrná délka závětrné zóny 

15-20 x H 

H



Stavba	pro4prašné	stěny	

Konstrukce stěny závisí na následujících faktorech: 
Výška stěny 

Maximální rychlost větru 

Typ půdy (disponibilní hloubka, pasivní zemní tlak)  

Hloubka základů 

Rozmístění sloupů 

Seismické podmínky 

Pórovitost aktivní tkaniny (ovlivňuje velikost ochranné zóny) 

Typ materiálu sloupů (Dřevěné sloupy, ocelové trubky,  

Profilové nosníky, Konstrukce z ocelových trubek) 



Příklady	konstrukcí	pro4prašných	stěn	

Dřevěné sloupy - uhlí Přírubové nosníky s patkami 

Konstrukce 
připravená k 

instalaci aktivní 
tkaniny 

Po instalaci 



Výhody	Dust Tamer 	

1.  Rychlost větru více než 160km/hod 
2.  Odolný materiál vůči UV záření 
3.  Díky vzoru tkané struktury odolnost vůči námraze, sněhu a prachu 
4.  Bez nároku na údržbu 
5.  Ověřená životnost již více jak 30let 
6.  Ekonomická a funkční výhodnost vůči betonových stěnám 
7.  Průhledný materiál 

8.  Při poškození - snadná oprava 
9.  Rychlá montáž 
10. Vysoká účinnost odprášení ve srovnání s neprodyšnými 

protiprašnými stěnami 

 
 



Stavba	pro4prašné	stěny	

Po instalaci první řady 



Pro4prašné	stěny	Dust	Tamer	
	

 nakládky	do	aut				 	 	 						venkovní	násypky	



Aplikace	–	uhelné	skládky	



Aplikace	–	vápenec	



Ověřené	aplikace	



Pro4prašné	stěny	Dust	Tamer	
	

 venkovní	skládky	sypkých	hmot	



Webovské	stránky	

Popište	nám	svůj	největší	zdroj	prašnos4	a	my	Vám	
navrhneme	řešení	s	garantovaným	výsledkem.		
	



E-mail: info@vivoconsult.com 
www.vivoconsult.com 

VIVO consult s.r.o. 
Kaprova 42/14 
110 00 Praha 1 


