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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest tymczasowa obudowa krocząca przodka wyrobiska chodnikowe-

go, zabezpieczająca wyrobisko podczas procesu mechanicznego urabiania kombajnem lub wiercenia 

otworów strzałowych, a jednocześnie umożliwiająca wykonywanie za nią obudowy stałej. 

Znane kroczące obudowy hydrauliczne – przykładowo według rozwiązań przedstawionych  

w opisach patentowych PL 194 412 i PL 88 164 – stosują długie i sztywne stropnice z uwagi na 

znaczną długość wynikającą z konieczności zabezpieczenia przestrzeni nad kombajnem. Obudowa 

PL 194 412 składa się z dwóch sekcji sprzężonych ze sobą modułów odrzwi, sekcji przesuwanych 

względem siebie hydraulicznymi siłownikami przesuwu. Każdy z modułów ma łukowy profil kształtowy 

podpierający strop wyrobiska poprzez długie belki wzdłużnych stropnic, sztywno połączonych z prof i-

lami modułów danej sekcji. Belki stropnic pierwszej sekcji usytuowane są między belkami stropnic 

sekcji drugiej. Do obu końców profili kształtowych każdego modułu zamocowane są przegubowo sto-

jaki z siłownikami podparcia. Stojaki każdej sekcji są sztywno połączone poziomymi belkami, a na 

dolnych końcach mają zespoły rolkowe posadowione na układanych na spągu prowadnicach. Od 

strony przodka obudowa ma jeden nie podparty stojakami stropowy profil kształtowy, zamocowany 

wspornikowo do modułu pierwszego. Długie, sztywne belki wzdłużnych stropnic stwarzają warunki 

złego przylegania do stropu, przez co występuje niewłaściwa współpraca obudowy z górotworem, 

nieprawidłowe zabezpieczenie przed opadaniem skał a punktowe oddziaływanie na strop powoduje 

dodatkowe zgniatanie i zwiększony opad. Niedogodności te potęgują się zwłaszcza w warunkach 

przegięć pokładu, gdy wyrobisko jest prowadzone wyłącznie w węglu. Problem ten ma rozwiązywać 

obudowa krocząca przedstawiona w polskim opisie patentowym PL 95 368, napędzana siłownikami 

hydraulicznymi i posiadająca dwie sekcje modułów odrzwi połączonych siłownikami przesuwu. Każdy 

z modułów zawiera dwa łukowe profile kształtowe o kącie środkowym około 60°, połączone przegu-

bowo górnymi końcami a do ich końców dolnych zamocowane są siłowniki podporowe zakończone 

stopami wysuwnymi. Symetrycznie względem przegubu profile kształtowe każdego modułu połączone 

są siłownikiem rozpierającym. Na powierzchniach zewnętrznych profili kształtowych zamocowane są 

przez połączenie przegubowe wzdłużne elementy stropnicowe, wyposażone na zewnętrznej po-

wierzchni w elastyczne pojemniki wypełnione wodą. Rozwiązanie z uwagi na niską trwałość elastycz-

nych pojemników nie znalazło szerszego zastosowania. 

Obudowa krocząca według niniejszego wynalazku zawiera podobnie jak w powyżej opisanej 

kilka modułów odrzwi, z których każdy ma dwa łukowe profile kształtowe o kącie środkowym zbliżo-

nym do 90°, połączone przegubowo górnymi końcami, a do końców dolnych mające zamocowane 

siłowniki podporowe zakończone stopami wysuwnymi. Symetrycznie względem przegubu profile 

kształtowe każdego modułu połączone są siłownikiem rozpierającym, a na powierzchniach zewnętrz-

nych mają sztywno zamocowane wzdłużne elementy stropnicowe, które w sąsiadujących modułach 

usytuowane są mijająco-naprzemiennie pomiędzy sobą. Moduły połączone są kolejno ze sobą siłow-

nikami przesuwu, zamocowanymi między ich profilami kształtowymi. Istota wynalazku polega na tym, 

że obudowa zawiera co najmniej trzy moduły wyposażone w elementy stropnicowe o długości mniej-

szej od dwóch wymiarów między sąsiadującymi modułami przy zwartych siłownikach przesuwu,  

a których skok jest mniejszy od połowy długości elementu stropnicowego. W środku między elemen-

tami stropnicowymi na każdym profilu kształtowym zamocowane są belki przesłaniające o długości 

równej długości elementu stropnicowego, usytuowane w osiach i wnikające w elementy stropnicowe 

sąsiedniego modułu. 

W zależności od typu maszyny do urabiania i wymaganej dla niej długości obudowa zawiera 

odpowiednią ilość modułów wewnętrznych – jeden moduł wewnętrzny umożliwia już realizację ruchu 

krokowego za postępem przodka. Przestrzeń wewnętrzna wyrobiska zabezpieczona jest stropnicą  

o charakterze łuskowym, złożoną z krótkich, wzdłużnych elementów które zamocowane przemiennie 

na profilach kształtowych sąsiadujących modułów zwartych wnikają ramionami wypełniając całą po-

wierzchnię osłanianą, natomiast powstająca przy przesunięciu modułu otwarta powierzchnia między 

ramionami zabezpieczana jest belkami przesłaniającymi. Rozwiązanie zapewnia właściwą współpracę 

obudowy z górotworem w pełni zabezpieczając newralgiczną strefę przodka przed opadaniem skał, 

cechuje się wysoką adaptacyjnością kształtu do osłanianej powierzchni górotworu, również w warun-

kach przegięć pokładu. 
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Korzystnym jest gdy elementy stropnicowe wykonane są z profili ceowych, zwróconych środni-

kami na zewnątrz a belki przesłaniające mają obrys przekroju poprzecznego mniejszy od wnęki ceow-

nika elementu stropnicowego. 

Również korzystnym jest wykonanie z siłownikami przesuwu objętymi obejmami z odstępem 

szczeliny, sztywno połączonymi z profilem kształtowym, do którego zamocowany jest cylinder siłowni-

ka przesuwu. Wykonanie takie przy zachowaniu możliwości względnych równoległych przemieszczeń 

płaszczyzn sąsiadujących modułów nadaje obudowie wymaganą stateczność wzdłużną. 

Operacji przesuwania modułów sprzyja konstrukcja, w której do każdego profilu kształtowego za-

mocowane są po trzy siłowniki przesuwu, dwa w pobliżu jego końców a jeden w środku długości łuku. 

Pełne zrozumienie wynalazku umożliwi opis przykładowego wykonania obudowy pokazanej na 

rysunku, którego fig. 1 przedstawia trójmodułową obudowę w ujęciu perspektywicznym ze strony dal-

szej od przodka a fig. 2 widok czołowy modułu. 

Obudowa krocząca zawiera dwa moduły zewnętrzne: przedni 1 i tylny 2, oraz jeden moduł we-

wnętrzny 3. Napędzana jest siłownikami hydraulicznymi 7, 9 i 10, których praca sterowana jest z opro-

gramowanego układu sterowania, umożliwiającego niezależne i sukcesywne rabowanie, przesuwanie 

i rozpieranie poszczególnych modułów obudowy. Każdy z modułów 1, 2, 3 ma dwa łukowe profile 

kształtowe 4, o kącie środkowym zbliżonym do 90°, połączone na górnych końcach przegubem 6, 

umożliwiającym zarówno obrót jak i częściowe przesuwanie. Do dolnego końca każdego profilu kształ-

towego 4 zamocowany jest siłownik podporowy 9 zakończony stopą wysuwną 8. Poniżej przegubu 6 

profile kształtowe 4 każdego modułu połączone są w symetrycznym zamocowaniu siłownikiem rozpie-

rającym 7. Moduły zewnętrzny przedni 1, wewnętrzny 3 i zewnętrzny tylny 2 połączone są kolejno ze 

sobą siłownikami przesuwu 10, zamocowanymi między ich profilami kształtowymi 4. Na powierzch-

niach zewnętrznych wszystkich profili kształtowych 4 znajdują się sztywno zamocowane wzdłużne 

elementy stropnicowe 5, które w sąsiadujących modułach usytuowane są mijająco-naprzemiennie 

pomiędzy sobą. Elementy stropnicowe 5 wykonane z profili ceowych zwróconych środnikami na ze-

wnątrz, mają długość L mniejszą od dwóch wymiarów a między sąsiadującymi modułami 1, 3 w poło-

żeniu zwartych siłownikami przesuwu 10. Skok s siłownika przesuwu 10 jest mniejszy od połowy dłu-

gości L elementu stropnicowego 5. Na każdym profilu kształtowym 4, w środku między elementami 

stropnicowymi 5 zamocowane są belki przesłaniające 11 wykonane z kształtownika którego obrys 

przekroju poprzecznego jest mniejszy od wnęki ceownika elementu stropnicowego 5. Belki przesłania-

jące 11 mają długość równą długości a elementu stropnicowego 5, a usytuowane są w osiach elemen-

tów stropnicowych 5 sąsiedniego modułu z możliwością wnikania w nie podczas zwierania modułów. 

Słowniki przesuwu 10 objęte są obejmami 12, z odstępem szczeliny, sztywno połączonymi z profilem 

kształtowym 4 do którego zamocowany jest cylinder siłownika 10. Do każdego profilu kształtowego 4 

zamocowane są po trzy siłowniki przesuwu 10, dwa w pobliżu jego końców, a jeden w środku dłu-

gości łuku. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

1. moduł zewnętrzny przedni 

2. moduł zewnętrzny tylny 

3. moduł wewnętrzny 

4. profil kształtowy 

5. element stropnicowy 

6. przegub 

7. siłownik rozpierający 

8. stopa wysuwna 

9. siłownik podparcia 

10. siłownik przesuwu 

11. belka przesłaniająca 

12. obejma siłownika przesuwu 

L. długość elementu stropnicowego 

a. wymiar między sąsiadującymi modułami przy zwartych siłownikach przesuwu  

s. skok siłownika przesuwu  
  



 PL 221 408 B1 4 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Tymczasowa obudowa krocząca przodka wyrobiska chodnikowego, napędzana siłownikami 

hydraulicznymi, złożona z kilku modułów odrzwi, z których każdy zawiera dwa łukowe profile kształto-

we o kącie środkowym zbliżonym do 90°, połączone przegubowo górnymi końcami, a do końców do l-

nych mające zamocowane siłowniki podporowe zakończone stopami wysuwnymi, przy czym syme-

trycznie względem przegubu profile kształtowe każdego modułu połączone są siłownikiem rozpierają-

cym, a na powierzchniach zewnętrznych mają sztywno zamocowane wzdłużne elementy stropnicowe, 

które w sąsiadujących modułach usytuowane są mijająco-naprzemiennie pomiędzy sobą, a ponad to 

moduły te połączone są kolejno ze sobą siłownikami przesuwu, zamocowanymi między ich profilami 

kształtowymi, znamienna tym, że zawiera co najmniej trzy moduły (1, 2) wyposażone w elementy 

stropnicowe (5) o długości (L) mniejszej od dwóch wymiarów (a) między sąsiadującymi modułami (1, 3) 

przy zwartych siłownikach przesuwu (10), a których skok (s) jest mniejszy od połowy długości (L) ele-

mentu (5) oraz że w środku między elementami stropnicowymi (5) na każdym profilu kształtowym (4) 

zamocowane są belki przesłaniające (11) o długości równej długości elementu stropnicowego (5), 

usytuowane w osiach i wnikające w elementy stropnicowe (5) sąsiedniego modułu. 

2. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że elementy stropnicowe (5) wykonane są  

z profili ceowych, zwróconych środnikami na zewnątrz, a belki przesłaniające (11) mają obrys przekro-

ju poprzecznego mniejszy od wnęki ceownika elementu stropnicowego (5). 

3. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że siłowniki przesuwu (10) objęte są obejmami (12), 

z odstępem szczeliny, sztywno połączonymi z profilem kształtowym (4), do którego zamocowany jest 

cylinder siłownika (10). 

4. Obudowa według zastrz. 1, znamienna tym, że do każdego profilu kształtowego (4) zamoco-

wane są po trzy siłowniki przesuwu (10), dwa w pobliżu jego końców, a jeden w środku długości łuku. 
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Rysunki 
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