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1 Informacje podstawowe 
Rodzaje zasobników lutni elastycznej typu ZLE wymieniono w tabeli 1. 

Tabela 1. Wykaz zasobników lutni elastycznej typu ZLE 

Typ Opis 

ZLE-800S Zasobnik lutni elastycznej ∅800, wersja spągowa 

ZLE-800P Zasobnik lutni elastycznej ∅800, wersja podwieszana 

ZLE-1000S Zasobnik lutni elastycznej ∅1000, wersja spągowa 

ZLE-1000P Zasobnik lutni elastycznej ∅1000, wersja podwieszana 

ZLE-1200S Zasobnik lutni elastycznej ∅1200, wersja spągowa 

ZLE-1200P Zasobnik lutni elastycznej ∅1200, wersja podwieszana 

W skład oznaczeń zasobników lutni elastycznych typu ZLE wchodzą następujące elementy: 

ZLE - typ urządzenia (Zasobnik Lutni Elastycznej) 

800, 1000 lub 1200 - klasa wielkości – średnica przyłączanej lutni elastycznej (w mm) 

P lub S - oznaczenie konstrukcji podwieszanej lub spągowej (na płozach) 

2 Warunki górniczo-geologiczne i warunki techniczne 

eksploatacji 

• Nachylenie wzdłużne ±25 stopni 

• Nachylenie poprzeczne ±20 st 

• Zagrożenia metanowe w IV kategorii 

• Zagrożenia wybuchem metanu ze stopniem a, b, c 

• Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego klasa A i B 

• Temperatura powietrza od 0 do 60°C 

• Zasobnik musi współpracować z lutnią wirową lub innymi urządzeniem 

wentylacyjnym. 

3 Budowa, montaż i zasada działania 
Budowę zasobników lutni elastycznej typu ZLE przedstawiono na rys. 1. Zasobnik składa się 

z króćca (poz. 1) wyposażonego w belkę (2) służącą do podwieszenia konstrukcji lub płozy (2) 

na których konstrukcję można posadowić na spągu. Do króćca montuje się kosze pełne (3 i 4) 

wykonany z rurek i kołnierzy metalowych. W zasobnikach ZLE-800S i ZLE-800P kosz 

montuje się za pomocą sześciu pałąków rozmieszczonych parami równomiernie na obwodzie, 

zaś w zasobnikach ZLE-1000S, ZLE-1000P, ZLE-1200S, ZLE-1200P kołnierz kosza skręca 

się z kołnierzem znajdującym się wewnątrz króćca. Poszczególne elementy zasobnika należy 

połączyć za pomocą części złącznych. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed 

odkręcaniem poprzez zastosowanie podkładek sprężystych. 
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Rys. 1. Budowa zasobników lutni elastycznej typu ZLE 

Zewnętrzny kołnierz króćca należy przyłączyć do zespołu napędowego lutni wirowej po jego 

stronie wlotowej. Następnie na kosze należy nałożyć wymagany zapas lutni elastycznych w 

postaci ściśniętej. Lutnie należy łączyć ze sobą za pomocą pasów, podobnie pierwszy segment 

lutni elastycznej należy przyłączyć do króćca (1) za pomocą pasa łączącego, wykorzystując w 
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tym celu obręcz z drutu ∅10, znajdującą się na pobocznicy króćca. Drugi koniec zestawu lutni 

elastycznych należy przyłączyć do lutniociągu tłoczącego powietrze do wyrobiska. 

W miarę postępu przodka lutnie elastyczne zgromadzone na zasobniku ulegają rozwinięciu. Po 

rozciągnięciu całego zgromadzonego zapasu ostatnią lutnię elastyczną należy odłączyć od 

króćca (1) zasobnika i nałożyć nowy zapas. 

4 Uwagi dotyczące właściwego użytkowania 

• Zasobniki należy eksploatować zgodnie z ich parametrami technicznymi, w 

szczególności na zasobnikach o mniejszej średnicy nie należy umieszczać lutni 

elastycznych o większej średnicy, gdyż ich ciężar może spowodować niestabilność 

konstrukcji. 

• Przed oddaniem zasobnika do eksploatacji, po jego montażu, należy skontrolować 

poprawność dokręcenia wszystkich śrub. 

• Nie należy łączyć ze sobą większej liczby koszy na lutnie elastyczne, niż wynika to z 

rysunku 1. Do króćca zasobnika powinien być dołączony tylko jeden kosz pełny, a do 

niego tylko jeden kosz połówkowy. 

• Przed uruchomieniem przepływu powietrza przez zasobnik należy upewnić się, że jest 

on stabilnie podwieszony lub stabilnie posadowiony na spągu. 

• W przypadku uszkodzenia zasobnika, w szczególności jego deformacji mogącej 

spowodować uszkodzenie lutni elastycznych, zasobnik należy poddać remontowi u 

Producenta lub w upoważnionej przez Producenta jednostce. 

• Przy użytkowaniu zasobników należy mieć na uwadze wytyczne zawarte w instrukcji 

lutni wirowej oraz warunki wentylacji wyrobiska, w którym zasobnik jest zabudowany. 

 

----- 

Producentem zasobników lutni elastycznych typu ZLE jest:
SelmaG Sp. z o.o.
ul. Ułanów 1A/4, 44-194 Knurów
telefon, faks: +48 (89) 757 86 92
NIP 741-19-13-705, REGON 519470913, Numer KRS: 0000130792.




