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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest frezuj cy kombajn cianowy, przeznaczony do urabiania pok adów

w gla w cianowym systemie eksploatacji pok adów, zw aszcza o grubo ci do 1,6 metra. 

Stosowane obecnie frezuj ce kombajny cianowe, przeznaczone do urabiania pok adów w gla, 

zw aszcza o grubo ci powy ej 1,6 metra, wyposa one s  w adowarki i sk adaj  si  z dwóch frezuj -

cych organów limakowych zamocowanych do ramion, które s  symetrycznie zamocowane na ko -

cach kad uba. W kad ubie zabudowane s  nap dy posuwu, skrzynia aparatury elektrycznej i agregat 

wodny. Ramiona s  przegubowo zamocowane do kad uba kombajnu od strony zgrzeb owego przeno-

nika cianowego, natomiast frezuj ce organy limakowe zamocowane s  od strony ociosu i realizuj

funkcje skrawania i adowania. W zale no ci od wysoko ci ciany stosuje si  ramiona proste lub wy-

gi te w kszta cie banana, przy czym ramiona wygi te tylko w niewielkim stopniu u atwiaj  przep yw

urobku z organu na przeno nik, a to w przypadku eksploatacji niskich cian powoduje, e opory ado-

wania ograniczaj  pr dko  posuwu kombajnu, a tym samym wielko  wydobycia dobowego. Kom-

bajn przemieszcza si  najcz ciej po przeno niku zgrzeb owym, rzadziej po sp gu obok niego. 

Znana z polskiego opisu patentowego nr 76 963 adowarka ma p yt  zgarniakow  po czon

wychylnie z ramieniem kombajnu za pomoc  zespo u ci gien. Do p yty przymocowane s  za pomoc

rub przystawki umo liwiaj ce przystosowanie adowarki do ró nych rednic organów urabiaj cych 

i wielko ci zabioru. P yta jest przy czana z jednej strony przegubowo do korpusu ramienia, a z drugiej 

strony jest podparta ci gnami cz cymi si  przegubowo jednym ko cem z p yt  a drugim ko cem

z ramieniem.

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 182 187 kombajn górniczy, wyposa ony 

w zespó  nap dowo-sterowniczy, skrzyni  aparatury elektrycznej oraz montowane do korpusu jed-

nostki nap dowej przeguby, w których osadzone s  ramiona w przedniej i tylnej cz ci kombajnu, 

który ma mocowan  na korpusie ramienia adowark  os onow  nap dzan  silnikiem, który umiesz-

czony jest w przedniej skrajnej cz ci korpusu ramienia. 

Frezuj cy kombajn cianowy, wyposa ony w frezuj cy organ limakowy oraz adowarki os ono-

we i zawieraj cy kad ub sk adaj cy si  z kilku segmentów: nap du posuwu, skrzyni aparaturowej oraz 

uk adu sterowania i diagnostyki, charakteryzuje si  tym, e frezuj cy organ limakowy usytuowany jest 

pomi dzy adowarkami os onowymi, które przegubowo osadzone s  na obu ko cach kad uba, który 

posadowiony jest na regulowanych podporach. 

Zalet  rozwi zania wed ug wynalazku jest prosta konstrukcja i ma e gabaryty, które umo liwiaj

wjazd kombajnu do chodnika przy cianowego w takim stopniu, by przesun  przeno nik i kombajn 

w ca o ci o pe ny zabiór, co pozwala na wyeliminowanie fazy zawr biania kombajnu. Ponadto dzi ki

osadzeniu organu pomi dzy adowarkami nast pi o rozdzielenie procesu urabiania i adowania. 

Przedmiot wynalazku przedstawiono w przyk adzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia kombajn w widoku z boku, a fig. 2 - w widoku z góry. 

Frezuj cy kombajn cianowy ma budow  modu ow , przy czym ka dy z modu ów ma kszta t

prostopad o cianu, a po ich po czeniu tworz  kad ub kombajnu, który sk ada si  z dwóch segmen-

tów, stanowi cych nap d posuwu 1, z silnika elektrycznego 2, ze skrzyni aparaturowej 3 oraz z uk adu 

sterowania i diagnostyki 4. Na obu ko cach kad uba przegubowo osadzone s adowarki os onowe 5, 

które obracane s  do pozycji pracy lub jazdy za pomoc  si owników hydraulicznych 6, sprz gni tych

z nap dem posuwu 1. Pomi dzy adowarkami os onowymi 5 osadzony jest frezuj cy organ limakowy 7, 

który nap dzany jest za pomoc  silnika elektrycznego 2, usytuowanego w rodkowej cz ci kad uba,

który posadowiony jest na czterech regulowanych podporach 8, stanowi cych jego integraln  cz .

Podpory 8 s u  do prowadzenia kombajnu po przeno niku zgrzeb owym, a zmiana ich d ugo ci 

umo liwia zawr bianie si  w sp g lub strop lub zmian  wysoko ci urabiania. 

Zastrze enie patentowe 

Frezuj cy kombajn cianowy, wyposa ony w frezuj cy organ limakowy oraz adowarki os ono-

we i zawieraj cy kad ub sk adaj cy si  z kilku segmentów: nap du posuwu, skrzyni aparaturowej oraz 

uk adu sterowania i diagnostyki, znamienny tym, e frezuj cy organ limakowy (7) usytuowany jest 

pomi dzy adowarkami os onowymi (5), które przegubowo osadzone s  na obu ko cach kad uba,

który posadowiony jest na regulowanych podporach (8). 
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Rysunki 
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