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Zapora ograniczająca rozprzestrzenianie się skażenia na wodzie 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwukomorowa pływająca zapora przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na powierzchni 
wody. Skażona woda np. substancjami ropopochodnymi jest zbierana przy boku zapory, co umożliwia jej łatwe 
zebranie przez np. urządzenie typu skimer. Zapora składa się z dwóch komór. Górna większa komora stanowi 
pływak dzięki któremu unosi się ona na wodzie. Druga – mniejsza, dolna komora po napełnieniu wodą jest 
balastem oraz podwodną częścią zapory. Z każdej strony zapory znajdują się remizki służące do kotwienia całej 
zapory do brzegu oraz do  łączenia ze sobą, przy pomocy liny poszczególnych odcinków zapory . Dodatkowo na 
obu końcach znajduje  się dodatkowy język uszczelniający połączenie odcinków zapory. Każda zapora 
wyposażona jest w pokrowiec do przechowywania i transportu, zestaw lin kotwiących oraz zestaw naprawczy. 

Opis przygotowanie zapory do pracy: 

1. Pompujemy komorę pływaka sprężonym powietrzem. Napełnia się ją przy pomocy pompki nożnej lub 
elektrycznej. Pompki posiadają także możliwość wypompowania powietrza z komory, co znacznie ułatwia 
jej składanie. Wlot powietrza odbywa się przez standardowy zawór wlotowo – wylotowy z zaworem 
zwrotnym. 

2. Po napełnieniu komory powietrznej należy ułożyć zaporę nad brzegiem wody lub umieścić bezpośrednio 
w wodzie. Następnie przez specjalny rękaw napełnia się wodą drugą komorę urządzenia. Po napełnieniu 
dolnej komory wodą zamyka się ją przez kilkukrotne zagięcie rękawa wlewowego i zaciśnięcie na nim 
paska zaciskowego z tworzywa sztucznego. (tzw paski do ściskania przewodów elektrycznych). 
Rozwiązania to jest bardzo tanie w eksploatacji, lekkie i trwałe przy czym zapewnia pełną szczelność 
komory. 



 

 

 

3. Napełnione komory ustawia się na wodzie wyznaczonym miejscu i kotwi do brzegu. 
4. Poszczególne elementy zapory można łączyć ze sobą liną, przeplatając ją przez remizki na końcu zapory. 

Umożliwia to wydłużenie długości całkowitej zapory.  
 
 
Materiał:  

Powłoka zewnętrzna wykonana jest z tkaniny poliestrowej pokrytej polichlorkiem winylu w mieszance z 
poliuretanem, odpornych na UV i procesy starzenia i uszkodzenia mechaniczne.  

Zakres temperatur użytkowania materiału od –35st.C do +70st.C 

Standardowe kolory: pomarańczowy, khaki, żółty, niebieski. Na specjalne zamówienie możliwe inne wersje 
kolorystyczne. 

W przeciwieństwie do materiałów gumy szlachetnej jak np. "Hypalon" materiał ten nie wymaga specjalnej 
konserwacji podczas przechowywania.  
 

Standardowe wykonania zapór: 
 
- odcinek 6 mb. 
- odcinek 12 mb.  
- odcinek 30 mb. 
 
- zapory o długości 120 mb. zwinięte na bębnie stalowym, waga 1 zestawu to ok. 160kg, wymiary  na bębnie: ~1m 
x 1,4m x 1,2m (wysokość). 

 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji i ceny tel. 22 750 62 49 lub 801 310 224 
 


