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Informacja prasowa 

Napędy i sterowania hydrauliczne Bosch Rexroth 
w kombajnie chodnikowym FR 160 FAMUR S.A. 
 

 

Kombajn FR 160 podczas testów w FAMUR S.A.  

Ważną częścią procesu wydobycia węgla kamiennego są dołowe prace 

przygotowawcze wykonywane najczęściej za pomocą kombajnów 

chodnikowych (samojezdna maszyna górnicza przeznaczona do 

drążenia wyrobisk korytarzowych i komorowych głównie w skałach 

płonnych). Istotą jej działania jest skrawanie skały przez obrotowy 

organ urabiający zamontowany na ruchomym ramieniu. Urobiona skała 

pobierana jest przez umiejscowiony w przedniej części kombajnu 

system ładujący, który połączony z kombajnowym przenośnikiem 

zgrzebłowy, podaje urobek na znajdujący się za kombajnem system 

transportu – przenośnik lub wóz odstawczy. 

Jednym z najnowszych przykładów możliwości zastosowania zespołów 

hydrauliki siłowej Bosch Rexroth w tym obszarze jest nowy typ kombajnu 

chodnikowego FR160 , który dołączył do oferty kombajnów chodnikowych 

FAMUR, czołowego polskiego producenta maszyn górniczych. Jego 

nowoczesna konstrukcja została opracowana z myślą o oczekiwaniach 

użytkowników, poszukujących wydajnych i bezpiecznych rozwiązań, które 

pozwalają na osiąganie bardzo dobrych wyników produkcyjnych. Kombajn 

przeznaczony jest do drążenia wyrobisk korytarzowych poprzez urabianie 

kopalin użytecznych, jak również skał płonnych o wytrzymałości na ściskanie 

do 95 MPa. 
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Informacja prasowa 

Założenia techniczne dla nowej maszyny opracowali inżynierowie z Centrum 

Badawczo-Rozwojowego GRUPY FAMUR - FAMUR Institute. 

Przyświecał im cel uzyskania możliwości automatyzacji pracy kombajnu, a w 

tym zdalnego sterowania pracą maszyny w strefach zagrożonych wybuchem 

IM2 wg RL 94/9/EC. 

Wśród wymagań znalazły się: 

 proporcjonalne sterowanie elektryczne głównych funkcji maszyny tzn.: 

wysięgnika – podnoszenia i obrotu oraz jazdy napędzanej hydraulicznie, 

 zastosowanie bloków sterujących pracujących w trybie load sensing, 

 dobór odpowiedniej pompy pokrywającej zapotrzebowanie układu. 

Dla realizacji postawionego zadania zostały zastosowane bloki sterujące typu 

M4-15-XH w wersji ATEX wg karty katalogowej R-PL64283-X-B2/05.11, w 

których użyto zintegrowane proporcjonalne zawory sterujące STDS 0014 wg 

karty katalogowej RD29617-B2/02.08. Należy podkreślić, że posiadają one 

bardzo korzystne charakterystyki prądowe oraz poborów mocy w porównaniu 

do rozwiązań obecnie spotykanych na rynku. 

Każda sekcja w bloku oprócz podstawowego sterowania elektrycznego ma 

przewidziane również awaryjne sterowanie ręczne. 

Do zasilania układu hydraulicznego zastosowana została pompa tłokowa 

osiowa A15VSO…wg R-PL92800/10.2013. Należy ona do nowej generacji 

jednostek-tłokowo o ciśnieniu nominalnym pn=350 bar i szerokim spektrum 

zastosowań przemysłowych, a także mobilnych. Do zalet tej nowo 

opracowanej pomp należą: 

 kompaktowa budowa ze zmienioną koncepcją podziału korpusu, 

 podniesiona sprawność całkowita do 93%, 

 obniżony poziom hałasu, 

 możliwość wyboru wersji z pompą doładowującą dla wyższych prędkości 

obrotowych 

 możliwość szerokiej konfiguracji regulatorów. W kombajnie FR160 

zastosowano pompę z regulatorem load sensing DRS oraz stałej mocy LR, 

który wykorzystywany jest głównie przy manewrowej jeździe kombajnu. 

Spośród kolejnych komponentów Bosch Rexroth należy wymienić moduły 

zaworów hamujących instalowanych na siłownikach poszczególnych funkcji 

takich jak wysięgnik, stół załadowczy, tylna stopa podporowa. W programie 

produkcyjnym Bosch Rexroth znajduje się szeroki wybór od wersji 
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Informacja prasowa 

nabojowych typu VBSN, wmontowywanych w dedykowane płyty 

przyłączeniowe do wykonań standaryzowanych np. A VBSO... Oprócz nich 

Bosch Rexroth opracowuje i dostarcza wersje ściśle specjalizowane dla 

konkretnych aplikacji. 

Pierwsze próby funkcjonalne prototypu kombajnu FR 160 odbyły się w III 

kwartale 2014, a od września 2014 roku kombajn sprawdza się w trudnych 

warunkach górniczo-geologicznych na poziomie 1030 metrów w kopalni 

„Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej. 

Kombajn FR 160 podczas pracy w KWK HALEMBA 

 

 

 

Pompa A15VSO…  Blok M4 ATEX…      Zawór hamujący nabojowy 
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Informacja prasowa 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł 

energii. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, 

indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom 

kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni 

oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 

krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 

33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość 

życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest 

„bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 

(obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), 

które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Mirosław Kulesza 

Tel.: +48 32 363 51 12 

E-Mail: miroslaw.kulesza@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 275 55 00, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


