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Opis wynalazku 

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

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

Stosowane obecnie frezuj ce kombajny cianowe przeznaczone s  do urabiania pok adów w -

gla, zw aszcza o grubo ci powy ej 1,6 metra i sk adaj  si  one z dwóch frezuj cych organów lima-

kowych zamocowanych do ramion i kad uba, do którego te podzespo y s  przegubowo zamocowane 

przy obydwu ko cach kad uba. W kad ubie zabudowane s  nap dy posuwu, skrzynia aparatury elek-

trycznej 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. W zale no ci od wysoko ci ciany stosuje si  ramiona proste lub wygi 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 adowania ograniczaj

pr dko  posuwu kombajnu, a tym samym wielko  wydobycia dobowego. 

Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 136 939 kombajn w glowy, zawieraj cy znane zespo-

y, w tym sanie i ramiona, z których ka de wychylane jest przy pomocy si owników hydraulicznych. Kom-

bajn ma ucho obejmuj ce wyd u onymi o ami górn  i doln  powierzchni  kad uba ramienia, przy czym 

osadzone jest ono na czopie znajduj cym si  na bocznej powierzchni ramienia, w dolnej jego cz ci. 

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr 156 508 cianowy kombajn górniczy, zw asz-

cza do niskich i pofa dowanych pok adów, który sk ada si  z dwóch g owic ramionowych z organami ura-

biaj cymi, dwóch elektrycznych silników nap dowych organów urabiaj cych i z elektrycznej skrzyni apara-

turowej, zabudowanych na saniach do jego prowadzenia po przeno niku zgrzeb owym. Kombajn ma za-

budowane do p yty sa  od strony zawa u wyrobiska wsporniki z zamocowanymi do nich p ytami zaczepo-

wymi z prowadnikiem oraz z zaczepem a cucha posuwu. Prowadnik ma osadzenia na rurze trasy przeno-

nika otwór w p aszczy nie pionowej o przekroju dwóch przesuni tych wzgl dem siebie kó  dla poprawie-

nia warunków prowadzenia kombajnu w wyrobisku w pok adzie niskim i pofa dowanym. 

Frezuj cy kombajn górniczy, zw aszcza do niskich pok adów, wyposa ony w dwa frezuj ce organy 

limakowe osadzone na ramionach, które zamocowane s  przegubowo do kad uba, sk adaj cego si

z nap du posuwu, skrzyni aparaturowej oraz uk adu sterowania i diagnostyki, przy czym kad ub przesuwa 

si  wzd u  przeno nika przy pomocy portalu, sprz gni tego z nap dem posuwu, charakteryzuje si  tym, 

e ramiona zamocowane s  od strony ociosu wyrobiska i s  wygi te w p aszczy nie poziomej w kierunku 

ociosu pod k tem, zapewniaj cym brak ich kontaktu z calizn  i umo liwiaj ce kierowanie strugi urobku na 

przeno nik, a frezuj ce organy limakowe zamocowane s  od strony przeno nika. 

Zalet  rozwi zania wed ug wynalazku jest prosta konstrukcja, a wygi te ramiona stanowi  ele-

ment kieruj cy urobek w stron  przeno nika, przez co wspomagaj  proces adowania i pozwalaj  na 

swobodny przep yw strugi urobku. Ponadto przemieszczanie kombajnu po sp gu, obok przeno nika 

umo liwia urabianie pok adu o wysoko ci równej rednicy frezuj cego organu limakowego. 

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 górniczy wyposa ony jest w dwa frezuj ce organy limakowe 1 osadzone na 

ramionach 2, które zamocowane s  przegubowo do kad uba, sk adaj cego si  z nap du posuwu 3, skrzyni 

aparaturowej 4 oraz uk adu sterowania i diagnostyki 5. Kad ub przesuwa si  wzd u  przeno nika 6 przy 

pomocy portalu 7, sprz gni tego z nap dem posuwu 3. Ramiona 2 zamocowane s  od strony ociosu wy-

robiska i s  wygi te w p aszczy nie poziomej w kierunku ociosu pod k tem, zapewniaj cym brak ich kon-

taktu z calizn  a frezuj ce organy limakowe 1 zamocowane s  od strony przeno nika 6. 

Zastrze enie patentowe 

Frezuj cy kombajn górniczy, zw aszcza do niskich pok adów, wyposa ony w dwa frezuj ce organy 

limakowe osadzone na ramionach, które zamocowane s  przegubowo do kad uba, sk adaj cego si

z nap du posuwu, skrzyni aparaturowej oraz uk adu sterowania i diagnostyki, przy czym kad ub przesuwa 

si  wzd u  przeno nika przy pomocy portalu, sprz gni tego z nap dem posuwu, znamienny tym, e ra-

miona (2) zamocowane s  od strony ociosu wyrobiska i s  wygi te w p aszczy nie poziomej w jego kie-

runku pod k tem, zapewniaj cym brak ich kontaktu z calizn  i umo liwiaj ce kierowanie strugi urobku na 

przeno nik (6), a frezuj ce organy limakowe (1) zamocowane s  od strony przeno nika (6). 



PL 212 414 B1 3

Rysunki 
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