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 PL 216 573 B1 2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych, 

przeznaczonych do urabiania węgla. 

Kombajny ścianowe przeznaczone do urabiania pokładów węgla w wyrobiskach ścianowych 

wyposażone są w bębnowe organy urabiające, które umieszczone są na wychylnych ramionach. Ka-

dłub organu składa się z piasty z osadzonymi na niej płatami ślimakowymi i tarczą odcinającą, przy 

czym liczba płatów wynosi od 2 do 4. Do tarczy oraz płatów przyspawane są uchwyty nożowe, w któ-

rych osadzone są noże skrawające. Organy te umożliwiają jednoczesne urabianie i ładowanie urobio-

nej calizny węglowej na przenośnik ścianowy. 

Znany z opisu patentowego PL 146 882 organ urabiający charakteryzuje się tym, że ma po-

mocnicze ładujące płaty rozciągające się tylko na części długości piasty, które umiejscowione są po 

stronie czołowej tarczy i są zaopatrzone na zewnętrznej krawędzi w urabiające noże. 

Ponadto znany jest z opisu patentowego PL 149 301 organ urabiający kombajnu ścianowego, 

który utworzony jest z piasty o kształcie obrotowej bryły osadzonej na napędowym wale kombajnu 

węglowego, do której od czoła jest przytwierdzona odcinająca tarcza. Wzdłuż piasty do jej zewnętrznej 

powierzchni są zamocowane ładujące płaty zwinięte wokół piasty śrubowo, przy czym odcinająca 

tarcza i krawędzie ładujących płatów są zaopatrzone w nożowe uchwyty wraz z urabiającymi nożami 

oraz posiada na ładujących płatach lemiesze stanowiące wypukłość na transportującej powierzchni 

ładujących płatów. Przy końcowej krawędzi ładujących płatów ma odkładnie w formie powierzchni 

rozciągającej się wzdłuż wysokości ładującego płata, usytuowane na przeciwległej powierzchni płata 

w stosunku do transportującej powierzchni płata. 

Wadą znanych organów urabiających jest to, że najpierw wchodzą w caliznę noże będące naj-

dalej od odsłoniętej calizny, a następnie te, będące bliżej, co powoduje wzrost oporów urabiania, 

zwiększenie zapylenia i zmniejszenie trwałości noży, organu i kombajnu. 

Celem wynalazku jest skonstruowanie takiego kadłuba organu urabiającego, aby była możli-

wość umocowania uchwytów z nożami w taki sposób, aby proces skrawania zaczynały noże będące 

najbliżej odsłoniętej calizny, a kończyły te będące najdalej. 

Istota wynalazku polega na tym, że końce ślimakowych płatów są połączone ze sobą pierście-

niami, pomiędzy którymi, przeciwnie do płatów, przymocowane są profilowane poprzeczki. Uchwyty 

wraz z nożami skrawającymi umocowane są na co najmniej jednym z pierścieni oraz poprzeczkach. 

Uchwyty wraz z nożami korzystnie rozmieszczone są także na ślimakowych płatach. 

Zaletą frezującego organu ślimakowego jest to, że jego konstrukcja powoduje zwiększenie trwa-

łości noży, organu i kombajnu, a także zmniejszenie oporów urabiania oraz zapylenia i pozwala uzy-

skać większą ilość grubego sortymentu. Ponadto istnieje możliwość tworzenia większej ilości kombi-

nacji ustawienia noży, niż możliwe to było w przypadku dotychczasowej konstrukcji organu. Proces 

skrawania zaczynają noże będące najbliżej odsłoniętej calizny, a kończą - te będące najdalej. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia frezujący organ ślimakowy w rzucie głównym, fig. 2 - w rzucie z góry, fig. 3 - w rzucie 

z lewej, a fig. 4 - w widoku poglądowym. 

Frezujący organ ślimakowy składa się z piasty 1, która osadzona jest na wale napędowym 

kombajnu węglowego, nieuwidocznionych na rysunku. Do piasty 1 przymocowane są cztery ślimako-

we płaty 2, których końce połączone są ze sobą pierścieniem odcinającym 3 oraz pierścieniem 4, 

pomiędzy którymi, przeciwnie do płatów 2, przymocowane są profilowane poprzeczki 5. Na pierście-

niu odcinającym 3 oraz poprzeczkach 5 umocowane są uchwyty 6, w których osadzone są noże skra-

wające 7. 

Podczas urabiania najpierw w caliznę wchodzą noże skrawające 7 będące na najmniejszym 

zabiorze, a potem kolejno następne, każdy na większym zabiorze. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1 - piasta 

2 - ślimakowy płat 

3 - pierścień odcinający 

4 - pierścień 

5 - poprzeczka 

6 - uchwyt 

7 - nóż skrawający 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścianowych, posiadający ślimakowe 

płaty zamocowane do piasty oraz uchwyty wraz z nożami, znamienny tym, że końce ślimakowych 

płatów (2) są połączone ze sobą pierścieniami (3 i 4), pomiędzy którymi, przeciwnie do płatów (2), 

przymocowane są profilowane poprzeczki (5), przy czym uchwyty (6) wraz z nożami skrawającymi (7) 

umocowane są na co najmniej jednym z pierścieni (3) oraz poprzeczkach (5). 

2. Frezujący organ ślimakowy według zastrz.1, znamienny tym, że uchwyty (6) wraz z noża-

mi (7) korzystnie rozmieszczone są także na ślimakowych płatach (2). 

 

 

Rysunki 
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