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Przyk³ady zastosowañ naszych instalacji

odpylaj¹cych:

CFT GmbH  Compact Filter Technic

W rozwijaj¹cym siê œwiatowym górnictwie, bran¿y budowy

tuneli oraz w ró¿nych innych dziedzinach przemys³u coraz

intensywniej poszukuje siê skutecznych rozwi¹zañ

w zakresie BHP i ochrony œrodowiska. Odpylanie

i oczyszczanie powietrza jest przy tym najwiêkszym

wyzwaniem. Od 1999r. specjalizujemy siê w projektowaniu

i budowie urz¹dzeñ odpylaj¹cych i w bran¿y zyskaliœmy

sobie przydomek "tej firmy od czystego powietrza".

Nasza szeroka wiedza wynika z ponad piêædziesiêciu lat

doœwiadczeñ. Jesteœmy œredniej wielkoœci firm¹ o du¿ej

elastycznoœci i innowacyjnoœci. Nasza spó³ka wiod¹ca -

CFH Holding GmbH dzia³a w oparciu o sieæ spó³ek

siostrzanych, przedstawicielstw oraz partnerstwo z innymi

podmiotami. 

Oferujemy ca³e systemy urz¹dzeñ. Jako dostawca

systemów odpylaj¹cych i wentylacyjnych oferujemy pe³ny

zakres us³ug od planowania i projektu a¿ do monta¿u

i serwisu posprzeda¿nego.

Strona 3

Paleta produktów obejmuje systemy odpylania suchego

i mokrego oraz wentylatory. Ponadto, jesteœmy

dystrybutorem produktów innych znanych producentów

i dlatego mo¿emy zaoferowaæ pe³ny zakres urz¹dzeñ

wentylacyjnych dostarczanych z jednego miejsca.

Ponadto zapewniamy rozwi¹zania projektowe

dostosowane do indywidualnych potrzeb - np. odpylanie

mobilnych kruszarek. 

- dr¹¿enie chodników górniczych i budownictwo tuneli

- w zak³adach górnictwa odkrywkowego

- w przeróbce i wzbogacaniu surowców

- przy prze³adunkach materia³ów sypkich ka¿dego

  

- przy zak³adach recyklingu

- przy rewitalizacji tymczasowych stanowisk

- do mobilnych Ÿróde³ emisji.

rodzaju

prowadzenia prac w tunelach

Nasze przedsiêbiorstwo



Odpylacze suche CFT: EN 16191

Nasze urz¹dzenia zapewniaj¹ prawie 100%

skutecznoœæ odpylania przy niewielkim zu¿yciu

energii

Materia³ filtracyjny: CFM / zawartoœæ py³u w powietrzu

surowym 10.000 mg/m? 

Najnowoczeœniejsza technologia o najwy¿szej wydajnoœci.

Iloœæ powietrza (o gêstoœci 1,2 kg/m³)    

Ca³kowity spadek ciœnienia                          

Zawartoœæ py³u w powietrzu na wlocie                                          

Zawartoœæ py³u w powietrzu na wylocie                                     

Skutecznoœæ odpylania (ca³kowita)  

Obci¹¿enie powierzchni filtracyjnej 

(wart.œredn.)         

(wart.œredn.)             Pa              3.100

mg / m?   

mg / m?   

m? / s*

 0.055

%              99,999

ì?/(m?*min)   2,36

* = wartoœæ œrednia

  10,0
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10.000

W zakresie suchego odpylania opieramy siê na w³asnej

opatentowanej technologii wykorzystuj¹cej sztywne

elementy filtruj¹ce o samonoœnej budowie. Kompaktowa

budowa odpylacza i du¿a powierzchnia filtruj¹ca

zapewniaj¹ najwiêksz¹ skutecznoœæ odpylania przy

niewielkim zu¿yciu energii. Kompaktowe elementy

filtracyjne CFT bez problemu zapewniaj¹ skutecznoœæ

odpylania blisk¹ 100 %, co zapewnia spe³nienie

najbardziej rygorystycznych œwiatowych wymagañ dla

maksymalnych dopuszczalnych stê¿eñ py³ów na

stanowiskach pracy.

Jak wynika z zamieszczonych poni¿ej wyników prób,

odpylacze kompaktowe CFT skutecznie usuwaj¹ du¿e

³adunki zanieczyszczeñ zawarte w powietrzu surowym

i pozwalaj¹ na dotrzymanie wymaganych wartoœci

zapylenia   0,1 mg/m? nawet przy bardzo wysokich

wyjœciowych stê¿eniach py³u (np.10.000 mg/m?).

Zapylenie koñcowe uzyskiwane przy u¿yciu nastêpuj¹cych

materia³ów filtracyjnych (przy stê¿eniu py³u w powietrzu na

wlocie wynosz¹cym 10.000 mg/m?):

W ró¿nych warunkach zastosowania wykazano, ¿e takie

wartoœci koñcowe s¹ uzyskiwane niezale¿nie od

zawartoœci py³u w powietrzu surowym.  Na stanowisku

badawczym DMT dobre wyniki odpylania za pomoc¹

filtrów z wk³adem kompaktowym CFT uzyskano nawet

przy tak du¿ym zapyleniu jak 50.000 mg/m?.

Instytut Deutsche Montan Technologie (DMT) w Essen

uzyska³ podczas testów filtrów z wk³adem kompaktowym

CFT nastêpuj¹ce wyniki:  

>

0,5 mg/m? (materia³: CF lub CFA)

0,2 mg/m? (materia³: CFC, CFCA lub PMB)

0,1 mg/m? (materia³: CFM)

>

>

>
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Powietrze zapylone (2) przep ³ywa z kana ³u

doprowadzaj¹cego (1) przez powierzchnie zewnêtrzne

kompaktowych elementów filtracyjnych (3). Powietrze

oczyszczone (6) jest doprowadzane do kana³u powietrza

czystego (5) sk¹d wyprowadzane jest przez szczelinê

wylotow¹ (13).

Podczas tego procesu osadzany na zewnêtrznych

powierzchniach wk³adów filtracyjnego py³, jest usuwany

za pomoc¹  impulsów sprê¿onego powietrza

i automatycznie wyprowadzany przez ³añcuchowy

przenoœnik zgrzeb³owy lub zasobnik z przenoœnikiem

œlimakowym (4).

Drzwi inspekcyjne (11) umo¿liwiaj¹ sprawdzenie

poprawnoœci dzia³ania systemu odpylania oraz jego

konserwacjê, a tam gdzie to konieczne, wymianê

uszkodzonych elementów. 

Do wytworzenia wymaganego podciœnienia najczêœciej

stosuje siê wentylatory osiowe lub promieniowe

zabudowane po stronie powietrza czystego, które s¹

optymalne pod wzglêdem wytrzyma³oœci, wymagañ

konserwacyjnych i kosztów eksploatacji i cyklu ¿ycia

produktu. 

Odpylacze suche:
Odpylacz kompaktowy

Zasady dzia³ania odpylacza kompaktowego CFT

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

kana³ powietrza zapyl.

powietrze zapylone

element kompakt.

podajnik

kana³ czystego powietrza

powietrze czyste

zawór oczyszczania
zbiornik sprê¿. powietrza

lanca z dyszami
dysza Venturiego

drzwi inspekcyjne

sprê¿one powietrze

szczelina wylotowa



Odpylacze suche:
Odpylacz kompaktowy
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Na ¿yczenie klienta odpylacze suche CFT mog¹ byæ

wykonane w wersji zabezpieczonej przed wybuchem,

w szczególnoœci przed wybuchem gazu kopalnianego.

Wy m a g a n i a  m i ê d z y n a r o d o w y c h  p r z e p i s ó w

obowi¹zuj¹cych w tym wzglêdzie dla konkretnej strefy

zastosowania odpylacza s¹ spe³nione w 100% . Do

takich przepisów nale¿¹ m.in.: Dyrektywa ATEX dla

obszaru Europy, regulacje MA dla Chin, Przepisy

o Ochronie Przeciwwybuchowej w Górnictwie PB dla Rosji

oraz dopuszczenie MSHA - dla rynku amerykañskiego. 

Nasze urz¹dzenia maj¹ konstrukcjê modu³ow¹. Dlatego

mo¿emy zaoferowaæ wersje kompaktowe z mo¿liwoœci¹

rozbudowy w razie potrzeby.  Zakres wydajnoœci: od 30

do 3.000 m³/min. na urz¹dzenie. Oferujemy szerok¹

gamê rozwi¹zañ standardowych a na zamówienie

z chêci¹ wykonamy wersje specjalne o innych wielkoœciach

i wydajnoœciach.  

Wk³ady filtracyjne

Dla ka¿dego profilu wymagañ mamy przygotowane

odpowiednie wk³ady filtracyjne bêd¹ce najlepsz¹ opcj¹.

Wraz z naszymi urz¹dzeniami oferujemy szeroki zakres

wk³adów filtracyjnych: od kompaktowych wk³adów

wykonanych z filcu igie³kowego w wersji kalandrowanej

z mikroporowat¹ pow³ok¹ z pianki lub teflonu do ró¿nych

materia³ów spiekanych. Chêtnie pomo¿emy w znalezieniu

optymalnego rozwi¹zania do konkretnych wymagañ.

Wersje wykonania 

Wielkoœci i wydajnoœci



System pompa- mieszalnik:
Do przerobu py³ów lotnych zgodnie z EN 16191

Strona 7

System pompa-mieszalnik CFT zwany krótko

„mieszalnikiem“ s³u¿y do przerobu lotnych py³ów

powstaj¹cych podczas urabiania calizny przy dr¹¿eniu

chodników z u¿yciem kombajnów chodnikowych.

Powstaj¹cy py³ jest doprowadzany do mieszalnika za

pomoc¹ podajnika. Woda podana do mieszalnika

tworzy jednolit zawiesin z py³em.  

Powstaj¹ca lepka, gêsta zawiesina jest podawana za

pomoc¹ pompy perystaltycznej bezpoœrednio na

przenoœnik taœmowy lub do odpowiednich odbieralników. 

Zestaw pompa-mieszalnik nadaje siê do przerobu max.

przewidywanej iloœci py³u oddzielonej w instalacji

odpylaj¹cej CFT (dla objêtoœciowego natê¿enia

przep³ywu 3.000 m?/min.).

Przepustowoœæ CMPS 250 wynosi min. 2,5 t lepkiej,

gêstej zawiesiny na godzinê. System nadaje siê do u¿ycia

we wszystkich warunkach odpylania (w tym m.in. do

odpylania urz¹dzeñ do urabiania twardych ska³)

zgodnych z norm¹ EN 16191.

Zalety nowego systemu

Ca³kowicie automatyczne podawanie

mieszanki py³/woda na przenoœnik

taœmowy. 

Odpornoœæ na odkszta³cenia, konstrukcja

ramowa dostosowana do przewozu,

odpowiednia do zabudowy wszystkich

podzespo³ów CMPS i pozwalaj¹ca na

unikniêcie czasoch³onnych prac

monta¿owych w miejscu zastosowania.  

Rozwi¹zanie bezzak³óceniowe,

o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.  

Znaczne oszczêdnoœci w zu¿yciu wody

i energii dziêki dobremu dopasowaniu

parametrów urz¹dzeñ do technicznych

wymagañ procesu..

Skrzynka wszystkich przy³¹czy

wlotowych i wylotowych na CMPS.



Odpylacze mokre

   m s*       10,0³ / 

                   Pa             2250

mg m        2000/ ³

mg m       7,465/ ³

bar                 4,5

l m                 0,2/ ³

Wysokie ciœnienie

Niskie ciœnienie

   m s*       6,67³ / 

                   Pa             1220

mg m         2000/ ³

mg m         14,16/ ³

bar                 4,0

l m                 0,1/ ³

%               99,29     
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Najwy¿sza skutecznoœæ odpylania przy bardzo niewielkich gabarytach

Zastosowanie silników o ma³ej mocy zapewnia

znaczne zmniejszenie zu¿ycia energii. 

Skutecznoœæ odpylania Typoszereg produktów Hoeko-Vent (HCN) obejmuje

wysokowydajne odpylacze mokre CFT usuwaj¹ce py³y

i szkodliwe zanieczyszczenia gazowe z powietrza. 

Dziêki swojej kompaktowej budowie nasze urz¹dzenia

typu Hoeko-Vent (HCN) zajmuj¹ bardzo ma³o miejsca.

Ponadto, charakteryzuj¹ siê najwy¿sz¹ skutecznoœci¹

odpylania: zale¿nie od zastosowania i wersji mo¿emy

dostarczyæ odpylacze HCN gwarantuj¹ce skutecznoœæ

odpylania od 99,2% do 99,5%.

Dziêki swojej konstrukcji, mokre odpylacze CFT zu¿ywaj¹

znacznie mniej energii ni¿ urz¹dzenia wykonane w innych

technologiach. Pozwala to na zmniejszenie kosztów

energi i  elektrycznej  i  wiêksz¹  elastycznoœæ

w wykorzystaniu posiadanej mocy elektrycznej.

Szeroki zakres wydajnoœci (od 60 do 1.500 m³/min)

powoduje, ¿e odpylacze mokre CFT nadaj¹ siê do ró¿nych

wymagañ i zastosowañ. Urz¹dzenia mog¹ byæ

dostarczone w wersji przeciwwybuchowej z odpowiednimi

dopuszczeniami (ATEX).

Instytut Deutsche Montan Technologie (DMT) w Essen

uzyska³ w testach mokrych odpylaczy CFT nastêpuj¹ce

wyniki:

Iloœæ powietrza (o gêstoœci 1,2 kg/m³).    (wart.œredn.) 

Ca³kowity spadek ciœnienia                     (wart.œredn.) 

Zawartoœæ py³u w powietrzu zanieczyszczonym 

Zawartoœæ py³u w powietrzu po oczyszczeniu

Ciœnienie w dyszach   

Zu¿ycie wody 

Iloœæ powietrza (o gêstoœci 1,2 kg/m³)     

Ca³kowity spadek ciœnienia                     (wart.œredn.)

Zawartoœæ py³u w powietrzu na wlocie

Zawartoœæ py³u w powietrzu po oczyszczeniu

Ciœnienie w dyszach 

Zu¿ycie wody

Skutecznoœæ odpylania (ca³kowita)

(wart.œredn.)



Odpylacze mokre

Opis dzia³ania
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Zapylone powietrze surowe wp³ywa do odpylacza mokrego

i styka siê tu¿ za wlotem z mg³¹ wodn¹ utworzon¹

w specjalnych dyszach.

Nastêpnie oddzielony szlam jest przetwarzany w dwóch

ró¿nych procesach:

W cyklu pracy z wod¹ obiegow¹ mieszanina ta jest

pompowana z powrotem do skrzyni wodnej, gdzie

nastêpuje wydzielenie cz¹stek szlamu w uk³adzie

kaskadowym i oczyszczona woda mo¿e byæ natychmiast

zawrócona do procesu. 

W cyklu pracy z czyst¹ wod¹ mieszanina wody i szlamu

jest przet³aczana za pomoc¹ pompy szlamowej do

dalszej utylizacji.

Utworzona w ten sposób mieszanka py³u, wody i powietrza

przechodzi przez pakiet wype³nienia usuwaj¹cy mg³ê /

demister/, w którym nastêpuje ca³kowite zwi¹zanie py³u

z wod¹.

Powsta³y szlam jest porywany przez strumieñ powietrza

i doprowadzany do separatora kropel, w którym cz¹stki sta³e

i ciecz s¹ usuwane z przep³ywaj¹cego powietrza

Oczyszczone powietrze jest wyprowadzane przez wentylator

na zewn¹trz.

* = urz¹dzenie elektryczne w wersji przeciwwybuchowej

Specjalne dysze

Pakiet
demisteraOdkraplaczWentylator

Pompa
szlamowaPompa zraszaniaZbiornik wody

Powietrze
oczyszczone

Powietrze
zapylone



W³aœciwoœci i obszary zastosowania

Strona 10

Nasze urz¹dzenia maj¹ szeroki zakres zastosowania

Pod wzglêdem technologii, konstrukcji i parametrów

roboczych systemy odpylania CFT s¹ dok³adnie

dostosowane do wymagañ i warunków zastosowania.

Dziêki wysi³kom naszych in¿ynierów i opracowaniu

nowatorskich rozwi¹zañ specjalnych z up³ywem lat uda³o

nam siê z powodzeniem znacznie rozszerzyæ zakres

zastosowañ naszych urz¹dzeñ.

Obecnie dostarczamy urz¹dzenia odpylaj¹ce do nastêpuj¹cych

zastosowañ:

- Dr¹¿enie, urabianie, odstawa i przeróbka mechaniczna

  urobku w górnictwie i technice tunelowej

- Przemys³ surowcowy

- Koksownictwo i przemys³ hutniczy

- Mobilne Ÿród³a zapylenia (np. zamiatarki drogowe

  

- Tymczasowe stanowiska do prowadzenia prac

  

i frezarki do nawierzchni)

w tunelach.



Instalacje suchego odsysania zwiercin:

Wersje wykonania 
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Opatentowana wydajna i nowatorska technologia

zapewniaj¹ca prawie ca³kowite usuniêcie zwiercin

Przy prowadzeniu wiercenia za pomoc¹ wiertnic

obrotowych i/ lub udarowych zazwyczaj u¿ywa siê wody

do wyp³ukiwania zwiercin. W przypadkach tzw. wierceñ

na sucho do usuwania zwiercin u¿ywa siê sprê¿onego

powietrza. Aby usuniête zwierciny nie dostawa³y siê wraz

z powietrzem do otoczenia (nie tworzy³y Ÿróde³ emisji)

musz¹ byæ wy³apane i oddzielone od powietrza.

Systemy do suchego odsysania zwiercin CFT s¹

dostêpne w 2 wersjach standardowych ró¿ni¹cych siê

œrednic¹ króæca ssawnego i moc¹ ssania. Rozwi¹zania

s¹ dopasowane do najczêœciej stosowanych konstrukcji

wozów wiertniczych. W zale¿noœci od œrednicy wê¿a

odleg³oœæ miêdzy czo³em przodka a urz¹dzeniem do

odsysania mo¿e wynosiæ do 50m. Mo¿liwe jest wykonanie

wersji specjalnych.

Do tego celu opracowaliœmy specjaln¹ technologiê

wydajnego odsysania zwiercin na sucho. G³ównym

elementem tego innowacyjnego opatentowanego

rozwi¹zania jest dmuchawa z t³okami obrotowymi

o du¿ej sprawnoœci wytwarzaj¹ca podciœnienie, po³¹czona

z filtrem z wk³adem kompaktowym zapewniaj¹cym

dotrzymanie NDS py³u w warunkach pracy pod ziemi¹.

Nasze urz¹dzenia do suchego odsysania zwiercin

(CTBA) zapewniaj¹ prawie ca³kowite ich usuniêcie.

Ta wyj¹tkowa technologia zapewnia znacz¹ce korzyœci

w zakresie BHP i efektywnoœci.
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Oczyszczanie powietrza:
Czyste powietrze równie¿ w krytycznie trudnych warunkach

£adunek py³u w powietrzu mo¿na oceniæ wizualnie,

natomiast obecnoœci zanieczyszczeñ gazowych nie.

Np. w dymie powsta³ym po detonacji materia³ów

wybuchowych na bazie azotanów mo¿na zobaczyæ

cz¹stki py³u, ale cz¹steczek truj¹cych tlenków azotu ju¿

nie i dlatego konieczne jest oparcie siê na niezawodnej

technice oczyszczania atmosfery z niebezpiecznych

gazów. Oferujemy systemy odpylania (w ró¿nych wersjach)

do bezpiecznego usuwania niepo¿¹danych i szkodliwych

gazów. Zawsze poszukujemy najlepszego mo¿liwego

rozwi¹zania dla danego rodzaju usuwanych sk³adników

gazowych  spe ³nia j¹cego  pozosta ³e  warunki

zastosowania.

Wersje wykonania 

Do oczyszczania powietrza mo¿na u¿yæ mokrych

odpylaczy CFT z lub bez elementów dodatkowych. Ponadto

CFT oferuje równie¿ filtry tkaninowe z zabudowanymi na

dalszym odcinku ci¹gu filtrami ze z³o¿em nasypowym,

w tym m.in. z separatorami zawieraj¹cymi wêgiel aktywny.



Technika wentylacyjna 

Wentylatory do sprawnej wymiany powietrza

Urz¹dzenia do wytwarzania niskiego ciœnienia w

zastosowaniach specjalnych

Wyposa¿enie do systemów wentylacyjnych:

Lutnie 
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Rozwi¹zania dla ka¿dych warunków

Wentylatory wytwarzaj¹ podciœnienie konieczne m.in. do

transportu zapylonego powietrza do i przez urz¹dzenia

odpylaj¹ce. Ponadto s¹ u¿ywane do zasilania dr¹¿onych

tuneli lub chodników w œwie¿e powietrze.

Do transportu powietrza konieczne jest zapewnienie

szeregu dodatkowych elementów wyposa¿enia.

Jako dostawca systemowy mo¿emy równie¿ je

zaoferowaæ. Wyposa¿enie takie obejmuje: zasobniki

lutniowe, lutnie typu Coanda i przepustnice powietrza,

które s¹ szczególnie przydatne w górnictwie wêgla

kamiennego przy dr¹¿eniu chodników kombajnami

chodnikowymi, a tak¿e lutnioci¹gi wszystkich rodzajów,

w tym np. lutnie ss¹ce odprowadzaj¹ce py³ powstaj¹cy

przy urabianiu kombajnem chodnikowym.

W wielu zastosowaniach (np. przy budowie tuneli)

konieczne s¹ elastyczne lub sztywne lutnie. Oferujemy

szeroki asortyment lutni falistych i spiralnych oraz lutni

z w³ókna szklanego odpowiednich do ka¿dych warunków.

Równie¿ dostarczamy specjalne wersje lutni do

górnictwa wêgla kamiennego. W Polsce i Rosji jesteœmy

wy³¹cznym dystrybutorem wyrobów naszego partnera-

firmy Schauenburg Tunnel-Ventilation.

Maj¹c na wzglêdzie istotnoœæ tych problemów, od wielu lat

œciœle wspó³pracujemy ze specjalistami w zakresie

produkcji wentylatorów - firm¹ Korfmann Lufttechnik,

w której udzia³y ma nasz holding. Wentylatory i t³umiki

dŸwiêku marki Korfmann Lufttechnik s¹ wykonywane

i dostarczane przez nas na zasadzie wy³¹cznoœci do:

Polski, Czech, S³owacji, Chin i Rosji jako oddzielne

urz¹dzenia oraz w po³¹czeniu z naszymi systemami

odpylaj¹cymi.

W niektórych zastosowaniach wentylatory nie nadaj¹ siê

do wytworzenia podciœnienia koniecznego do odpylania.

W takich przypadkach oferujemy rozwi¹zania alternatywne

np. pompy pró¿niowe i dmuchawy z t³okami obrotowymi.



Agregaty do ch³odzenia powietrza kopalnianego Ogrzewanie powietrza kopalnianego
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Technika wentylacyjna 
Agregaty do ch³odzenia powietrza kopalnianego

W zale¿noœci od konkretnych warunków, w górnictwie

g³êbinowym czêsto konieczne jest obni¿enie temperatury

œwie¿ego powietrza do przewietrzania kopalni. 

Podobnie jak w przypadku ch³odzenia, w pewnych

warunkach przy niskiej temperaturze powietrza otoczenia

istnieje potrzeba jego ogrzania przed podaniem do

kopalni w celu dotrzymania wymaganej przepisami

temperatury w strefie pracy.  Nasze systemy do

ogrzewania powietrza kopalnianego sk³adaj¹ siê z baterii

nagrzewnic i stacji wentylatorów zabudowanej za

nagrzewnicami zlokalizowanymi na wysokoœci zrêbu

szybu. Ciep³o jest wytwarzane przez elektryczny system

grza³ek oporowych lub za pomoc¹ gor¹cej wody. 

Wraz z naszym partnerem oferujemy równie¿ w tym

przypadku rozwi¹zania dok³adnie dostosowane do potrzeb.

Wykonujemy projekt, produkcjê i rozruch urz¹dzeñ.

Poniewa¿ ca³oœæ pochodzi od jednego dostawcy,

zapewniamy najwiêksz¹ niezawodnoœæ i sprawnoœæ

rozwi¹zania. 

Wraz z naszym partnerem - firm¹ WAT Wärme-Austausch-

Technik projektujemy i dostarczamy odpowiednie instalacje

do ch³odzenia powietrza kopalnianego na potrzeby: 

- urabiania œcianowego

- dr¹¿enia chodników

- budowy szybów.



Systemy usuwania i utylizacji gazu  
kopalnianego: 
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Najwy¿szy poziom zabezpieczenia przed wybuchem

Uzupe³niamy nasze rozwi¹zania wiod¹c¹ technologi¹

specjaln¹

Najczêœciej w pok³adach wêgla koksuj¹cego mo¿e bardzo

³atwo dojœæ do powstania niebezpiecznie wysokiego

stê¿enia metanu w powietrzu. 

Stê¿enie to nie zawsze daje siê skutecznie obni¿yæ za

pomoc¹  systemów przewietrzania  chodników.

Dlatego, wraz z naszym partnerem -firm¹ Brockhaus

Umwelt oferujemy systemy usuwania metanu. Firma

Brockhaus Umwelt GmbH nale¿y do czo³owych niemieckich

producentów tego typu urz¹dzeñ. 

Sposób dzia³ania i technologia

G³ównym urz¹dzeniem systemu usuwania metanu jest

stacja generuj¹ca podciœnienie zamontowana na

powierzchni, która zasysa i odprowadza rurami gaz

kopalniany z pok³adu lub wyeksploatowanej komory.

W naszej ofercie mamy do wyboru kilka metod utylizacji

metanu zawartego w gazie kopalnianym. 

Jedn¹ z mo¿ l iwoœci jest jego oczyszczenie

i wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej lub

ciep³a. Inn¹ metod¹ jest spalanie na "œwiecy" gor¹cego

gazu, w wyniku czego szkodliwy dla œrodowiska metan

przekszta³ca siê w mniej szkodliwy CO² . Trzeci¹ opcj¹

jest wyprowadzenie metanu przez zimn¹ "œwieczkê"

i wydmuchanie go do atmosfery. 
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In¿yniering:  
Rozwi¹zanie "pod klucz" dla dowolnych wymagañ

W naszym Dziale Projektowym pracuj¹ dobrze

wykszta³ceni i doœwiadczeni fachowcy, którzy planuj¹

i projektuj¹ systemy w œcis³ej wspó³pracy z in¿ynierami

w Dziale Planowania i Rozwoju. Powstaj¹ przy tym

instalacje odpylaj¹ce dopasowane do indywidualnych

potrzeb w wersji "pod klucz", które mo¿na dok³adnie

i elastycznie dostosowaæ do indywidualnych wymagañ

klienta. W takim przypadku, Klient szczególnie korzysta

z naszych d³ugoletnich doœwiadczeñ przy uzgadnianiu

i dostosowywaniu nowych rozwi¹zañ do posiadanych

instalacji, systemów i panuj¹cych w nich warunków. 

W ramach instalacji odpylania "pod klucz" realizujemy

równie¿ systemy odpylania stanowisk do prowadzenia

prac w tunelach, wêz³ów przesypowych, zak³adów

wzbogacania surowców (przeróbki mechanicznej),

silosów oraz urz¹dzeñ transportu szybowego wraz

z projektowaniem i wykonaniem nale¿¹cych do nich

przewodów ssawnych. Ponadto oferujemy us³ugi

in¿ynieringu w zakresie instalacji wentylacyjnych. Za

przyk³ad s³u¿yæ mo¿e wykonana wraz z naszymi

partnerami semi-mobilna g³ówna stacja wentylatorowa

kopalni wraz z ogrzewaniem elektrycznym. 

Nasz zespó³ projektowy znajdzie rozwi¹zanie ka¿dego

problemu! 

W celu zapewnienia klientom optymalnych wyników od

wielu lat œciœle wspó³pracujemy ze sprawdzonymi

partnerami, instytutami i centrami badawczymi. 



Odpylanie i wentylacja tymczasowych
stanowisk do prowadzenia prac w tunelach
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Projektujemy i wykonujemy systemy pod potrzeby

indywidualne.

Tymczasowe stanowiska do prowadzenia w tunelach

prac polegaj¹cych najczêœciej na wymianie szyn,

zwrotnic, podsypek ¿wirowych pod tory, wymianie

ok³adzin œciennych podziemnych tuneli kolejowych

(metra, kolei miejskich) wymagaj¹ zabudowy w³aœciwych

urz¹dzeñ do odpylania i wentylacji. Zastosowane

urz¹dzenia techniczne musz¹ spe³niaæ najwy¿sze

wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa i bezawaryjnoœci

w celu zapewnienia pe ³nego bezpieczeñstwa

pracowników pracuj¹cych na tych stanowiskach

- w niebezpiecznym otoczeniu, gdzie najczêœciej odbywa

siê dalej ruch kolejowy. 

Znamy bardzo dobrze szczególne wymagania dotycz¹ce

wyposa¿enia tymczasowych stanowisk do prowadzenia

prac w tunelach i wraz z naszym partnerem - firm¹

Korfmann Lufttechnik oferujemy pe³ny zakres dostaw

i us³ug od projektowania (wraz z uzyskaniem wymaganych

dopuszczeñ) a¿ po monta¿ i rozruch a tak¿e planow¹

rozbiórkê takich urz¹dzeñ po zakoñczeniu prac.

Nie zostawiamy prac rozbiórkowych i rewitalizacji innym.

Wszêdzie tam, gdzie brakuje sprawdzonych standardów,

konsultujemy siê z dzia³em In¿ynieringu.  W oparciu

o nasze bogate Know-how opracowujemy i wdra¿amy

najró¿niejsze rozwi¹zania z zakresu wentylacji

i odpylania.



Obs³uga posprzeda¿na:

Naprawy wykonywane w warsztacie CFT

Zaopatrzenie w czêœci zamienne

Nasz profesjonalny serwis techniczny zapewni

wysok¹ dyspozycyjnoœæ urz¹dzeñ CFT
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Lepsza dyspozycyjnoœæ - wiêkszy zysk.

Oferujemy kompleksowe us³ugi inspekcji, przegl¹dów oraz

koniecznych napraw u klienta. Aby zagwarantowaæ

najlepsz¹ mo¿liw¹ jakoœæ tych us³ug do obs³ugi klienta

zatrudniamy wy³¹cznie w³asny, wysoko wykwalifikowany 

personel.

Nasz doskonale zorganizowany dzia³ czêœci zamiennych

zapewnia szybkie i pewne dostawy czêœci zamiennych do

klientów na ca³ym œwiecie. W Europie, w razie potrzeby

dostarczamy nasze czêœci zawsze w przeci¹gu

48 godzin.

Nasze warsztaty remontowe zapewniaj¹ jednoczesne

po³¹czenie najwa¿niejszych atutów, którymi s¹ ci¹g³a

dostêpnoœæ czêœci zamiennych CFT, procedury robocze

CFT, specjalistyczna wiedza CFT i wykwalifikowany

personel serwisowy CFT. Zlecaj¹c wykonanie remontu

w naszym warsztacie mo¿na byæ pewnym, ¿e wszystkie

prace zostan¹ wykonane w najbardziej profesjonalny

i najskuteczniejszy sposób. 

Niezale¿nie od rodzaju urz¹dzenia i miejsca jego

lokalizacji - zajmiemy siê nim. Nasi doœwiadczeni specjaliœci

posiadaj¹ wiedzê konieczn¹ do utrzymania ruchu urz¹dzeñ

u Klienta i do usuniêcia usterek w jak najkrótszym czasie.



Partnerzy CFT: 
Po³¹czone kompetencje w sprawie czystego powietrza
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We wspó³pracy z renomowanymi partnerami

oferujemy naszym klientom kompletne

rozwi¹zania. 

Wspó³praca handlowa „Powietrze“:

Korfmann Lufttechnik GmbH 

Wspó³praca handlowa „Powietrze“

Partnerzy handlowi:

Aigner GmbH

Przemys³owe instalacje neutralizacji gazów wraz

z filtracj¹ w wykonaniu pod klucz

Brockhaus Umwelt 

Ekstrakcja gazu kopalnianego i kogeneracja
DFT GmbH Deichmann Filter Technik 

Odpylanie przemys³owe

deichmann technikfilter

WAT Wärme-Austausch-Technik GmbH 

Klimatyzacja kopalñ wêgla, rud i potasu

Schauenburg Tunnel-Ventilation GmbH 

Lutnie dla kopalñ i tuneli

Egger Apparatebau e.K.

Elektryczne systemy ogrzewania powietrza dla

górnictwa i tuneli



CFT Polska   Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7   43-100 Tychy
Telefon +48 32 226 10 40   Fax +48 32 720 64 53

info@cft-polska.pl   www.cft-polska.pl

EN ISO 9001

Certyfikacja DQS zgodna z
EN ISO 9001 : 2008
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