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PTB

SIGMA • BOA
ZESPÓ¸ PODAJNIKÓW

Zespó∏ podajników PDT-BOA 800, 1000 tworzà podajnik PDT-SIGMA oraz podawarka PTB-BOA.
Urzàdzenia te mogà pracowaç jako po∏àczone ze sobà lub jako urzàdzenia samodzielne. Zespó∏
podajników PDT-BOA s∏u˝y do odstawy urobku z przodka chodnikowego, w którym pracuje
maszyna urabiajàca typu dopuszczonego (np. kombajn chodnikowy, spàgo∏adowarka) na inne urzàdzenie odstawy lub transportu (przenoÊnik taÊmowy lub zgrzeb∏owy, wóz kopalniany, zbiornik itp.).
Zastosowanie po∏àczenia przegubowego pomi´dzy podajnikami a kombajnem umo˝liwia pokonywanie zakr´tów i wykonywanie skrzy˝owaƒ bez koniecznoÊci stosowania zestawów przenoÊników zgrzeb∏owych. Podajniki mogà równie˝ pracowaç w wersji stacjonarnej w ciàgu odstawy.

SYSTEMOWE WDRA˚ANIE

NOWYCH ROZWIÑZA¡

SYSTEMOWE WDRA˚ANIE
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PDT-SIGMA • PTB-BOA
WERSJA I

W tej wersji podawarka BOA ∏àczy si´ od strony zwrotni z maszynà urabiajàcà a od strony wysypu ∏àczy si´ z podajnikiem
PDT poprzez element poÊredni, tzw. obrotnic´. Podajnik podwieszony jest na szynie kolejki. Zespó∏ podajników podà˝a
za post´pem urabiania.

WERSJA II

W tej wersji podawarka BOA ∏àczy si´ od strony zwrotni z maszynà urabiajàcà, natomiast podajnik PDT stanowi
samodzielne urzàdzenie odstawy ze zwrotnià posadowionà na spàgu. Podawarka (jednym koƒcem podwieszona jest na
szynie kolejki) podà˝a za post´pem urabiania zaÊ podajnik pozostaje stacjonarny.

WERSJA III

W tej wersji maszyna urabiajàca wspó∏pracuje z podajnikiem PDT, który jest od strony zwrotni po∏àczony z maszynà urabiajàcà, a jego trasa podwieszona jest na szynie kolejki. Nap´d podajnika mo˝e byç zabudowany pomi´dzy poszczególnymi segmentami trasy (nap´d PDT) lub na koƒcu trasy podajnika (nap´d wysypowy).

WERSJA IV

W tej wersji podajnik PDT stanowi samodzielne urzàdzenie odstawy posadowione na spàgu, podwieszony na szynie lub
bezpoÊrednio do stropu, ze zwrotnià posadowionà na spàgu.

WERSJA V

W tej wersji podawarka BOA po∏àczona jest od strony zwrotni z urzàdzeniem urabiajàcym, zaÊ drugim koƒcem podwieszona jest na szynie kolejki podwieszanej. Podawarka podà˝a za post´pem urabiania.
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Maszyna urabiajàca
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Szyna kolejki SKP

2

Podawarka PTB-BOA po∏àczona przegubowo
poprzez obrotnic´ ze zwrotnià podajnika taÊmowego
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Podajnik taÊmowy np. typu PDT-SIGMA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

MAKS. PR¢DKOÂå TAÂMY [m/s]
WYDAJNOÂå [t/h]
SZEROKOÂå TAÂMY [mm]
NAPI¢CIE ZASILANIA [V]

PDT-BOA 800
2,5
440
800, 1000
500 / 1000

PDT-BOA 1000
2,5
700
800, 1000
500 / 1000

MAKS. D¸UGOÂå ZESPO¸U PODAJNIKÓW [m]
MAKS. MOC SUMARYCZNA SILNIKÓW [kW]

PDT-SIGMA
~105
2 x 30

PDT-BOA
~10
30
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