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Obudowy zmechanizowane

są to obudowy typu podporowo-osłonowego, 
przeznaczone do kierowania stropem.

W kompleksie ścianowym obudowa współpracuje  
z kombajnem oraz z przenośnikiem ścianowym.

Są to obudowy dwustojakowe z lemniskatowym 
układem prowadzenia stropnic. 

Obudowy dostosowane są do pracy w systemie  
„bez kroku wstecz” lub „z krokiem wstecz”.

W pokładach nachylonych podłużnie powyżej 
12o obudowa współpracuje z urządzeniami stabilizacji 
przenośnika, korygowania stropnic  
i zabezpieczenia dolnej sekcji na upadach.

Opis

Obudowy ścianowe zmechanizowane:

BW10/24 POz 

BW 12/28 POz 

BW 16/37 POz 

BW 18/34 POz 

BW 19/35 POz

BW 20/41 POz

BW 24/46 POz  

Obudowy 
zmechanizowane



3

www.becker-mining.com.pl

Obudowy zmechanizowane

Typ BW-10/24 POz BW-11/24 POz BW-12/28 POz BW-16/37 POz

Minimalna wysokość [m] 1.0 1.1 1.2 1.6

Maksymalna wysokość [m] 2.4 2.4 2.8 3.7

Zakres pracy [m]

w pokładach niezagrożonych tąpaniami 1.2 ÷ 2.35 1.3 ÷ 2.3 1.4 ÷ 2.7 1.9 ÷ 3.6

w pokładach zagrożonych tąpaniami 1.4 ÷ 2.35 1.4 ÷ 2.3 1.5 ÷ 2.7 2.0 ÷ 3.6

Nachylenie pokładu - podłużne do [º] 35 35 35 35

Nachylenie pokładu - poprzeczne do [º] ±15 ±15 ±20 ±15

Liczba stojaków w sekcji 2 2 2 2

Podziałka sekcji [m] 1.5 1.5 1.5 1.5

Podporność wstępna stojaka w [kN] 1410 [20MPa] 1540 [25MPa] 2011 [25MPa] 2010 [25MPa]

Podporność robocza stojaka w [kN] 2967 [42MPa] 2586 [42MPa] 2734 [34MPa] 3540 [44MPa]

Podporność sekcji liniowej (robocza) [MPa] 0.57 ÷ 0.7 0.54 ÷ 0.74 0.86 ÷ 1.03 1.01 ÷ 1.11

Podporność sekcji skrajnej (robocza) [MPa] 0.56 ÷ 0.69 0.47 ÷ 0.68 0.86 ÷ 1.03 1.00 ÷ 1.09

Przesuw obudowy [m] 0.8 0.8 0.8 0.8

Siła przesuwu sekcji w [kN] 286 [20MPa] 358 [25MPa] 357.8 [25MPa] 357.8 [25MPa]

Ciśnienie zasilania [MPa] 20 ÷ 32 25 ÷ 32 25 ÷ 30 25 ÷ 30

Ciśnienie robocze stojaków [MPa] 42 42 34 44

Masa sekcji liniowej [kg] 15542 13440 13300 17800

BW12/28 POz
BW16/37 POz

Dane techniczne



BW18/34 POz BW20/41 POz
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Obudowy zmechanizowane

Typ BW-18/34 POz BW-19/35 POz BW-20/41 POz BW-24/46 POz

Minimalna wysokość [m] 1.8 1.9 2.0 2.4

Maksymalna wysokość [m] 3.4 3.5 4.1 4.6

Zakres pracy [m]

w pokładach niezagrożonych tąpaniami 2.0 ÷ 3.3 2.1 ÷ 3.4 2.2 ÷ 4.0 2.6 ÷ 4.5

w pokładach zagrożonych tąpaniami 2.2 ÷ 3.3 2.2 ÷ 3.4 2.3 ÷ 4.0 2.7 ÷ 4.5

Nachylenie pokładu - podłużne do [º] 35 35 35 40

Nachylenie pokładu - poprzeczne do [º] ±20 ±15 ±15 ±20

Liczba stojaków w sekcji 2 2 2 2

Podziałka sekcji [m] 1.5 1.5 1.5 1.5

Podporność wstępna stojaka w [kN] 1776 [25MPa] 1530 [30MPa] 2010 [25MPa] 2070 [25MPa]

Podporność robocza stojaka w [kN] 3038 [43MPa] 1960 [38,4MPa] 3540 [44MPa] 3050 [25MPa]

Podporność sekcji liniowej (robocza) [MPa] 0.9 ÷ 0.98 0.65 ÷ 0.69 1.0 ÷ 1.1 1.02 ÷ 1.12

Podporność sekcji skrajnej (robocza) [MPa] 0.85 ÷ 0.92 0.65 ÷ 0.69 0.9 ÷ 1.0 0.83 ÷ 0.92

Przesuw obudowy [m] 0.8 0.8 0.8 0.8

Siła przesuwu sekcji w [kN] 357.8 [25MPa] 358 [25MPa] 358 [25MPa] 358 [25MPa]

Ciśnienie zasilania [MPa] 25 ÷ 30 25 ÷ 30 25 ÷ 30 25

Ciśnienie robocze stojaków [MPa] 43 38.4 44 38

Masa sekcji liniowej [kg] 15900 16843 18412 21425

Dane techniczne



Stropnica wychylno-wysuwna Stropnica sztywna

Stropnica wysuwna

Spągnica sztywna - „Katamaran” (HPS)

Spągnica dzielona z mechanizmem
układu podnoszenia (MPS)

5

www.becker-mining.com.pl

Obudowy zmechanizowane

Układ hydrauliczny sekcji służy do sterowania 
wszystkimi fazami pracy obudowy oraz utrzymania 
stałej podporności roboczej w stojakach. 

Praca obudowy realizowana jest przez opcjonalne 
sterowanie:

ręczne przyległe

pilotowe

elektrohydrauliczne

Sekcje obudowy zmechanizowanej tworzą  
następujące zespoły:

stropnica kompletna (sztywna, wysuwna  
lub wychylno-wysuwna)

osłona odzawałowa

zespół spągnic (dzielony lub typu katamaran)

łączniki lemniskatowe przednie

łączniki lemniskatowe tylne

osłona czoła ściany (opcja)

osłona przejścia (opcja)

układ przesuwny

stojaki hydrauliczne

podpora stropnicy

układ hydrauliczny

podnośnik spągnic hydrauliczny (HPS)  
lub mechaniczny (MPS)

przesuwnik korygujący spągnice lub układ korekcji
spągnic (opcja)

Budowa



Zwartość konstrukcji, duży stopień pokrycia stropu 
oraz sterowanie sekcją zapewnia prawidłową  
i ekonomiczną eksploatację ściany, a przejście 
przed stojakami zapewnia bezpieczeństwo 
i duży komfort zatrudnionej załodze.

Konstrukcja obudowy zapewnia całkowitą 
mechanizację takich prac jak:

podtrzymywanie stropu ze stałą 
podpornością roboczą

rabowanie i przesuwanie sekcji w kierunku 
czoła ściany

rozparcie sekcji z podpornością wstępną

przesuwanie przenośnika ścianowego

korygowanie ustawienia sekcji

zabezpieczenie załogi osłoną przejścia

zabezpieczenie załogi osłoną czoła ściany

podnoszenie spągnic
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Obudowy zmechanizowane

Obudowy 
zmechanizowane
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Obudowy zmechanizowane

Obudowy zostały zaprojektowane  
i wykonane zgodnie z obecnie 
obowiązującymi normami i przepisami.

Obudowy spełniają wszystkie wymogi 
bezpieczeństwa i ergonomii wg norm  
PN-EN 1804-1,2,3 dotyczących
bezpieczeństwa i ergonomii konstrukcji. 

Obudowy spełniają zasadnicze wymagania 
bezpieczeństwa dla maszyn i elementów 
zgodnie z Dyrektywą 98/37/WE 
oraz zasadnicze wymagania dla urządzeń 
i systemów ochronnych przeznaczonych 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE  
jako urządzenia grupy I kategorii M2.

Firma przeprowadza także modernizację 
sekcji dostosowując je do warunków 
górniczo-geologicznych. 

Ponadto przeprowadzamy remonty  
oraz uczestniczymy w przeglądach  
i badaniach technicznych sekcji u klienta. 

Firma dysponuje serwisem 
całodobowym we wszystkie 
dni tygodnia.

Oferujemy
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