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Шахтно-прохідницьке обладнання. 
Машини для видобутку та транспортування вугілля. 

 
ВУЗЬКОЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ОЧИСНИЙ КОМБАЙН УКД-200 

 
 Комбайн призначений для механізованого виймання вугілля в високопродуктивних очисних вибоях 
пологих і похилих пластів потужністю 0,85 м, які посуваються по простяганню пластів з кутами 
падіння до 35о по простяганню, а також по повстанню і падінню з кутами до 10о при опірності 
вугілля різанню до 360 кН/м в шахтах небезпечних через газ і пил. 
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Комбайн УКД200 є машиною різальної дії, оснащеною шнековими виконавчими органами для 
руйнування і навантаження вугілля на конвеєр. Шнекові виконавчі органи розташовані по кінцях 
корпусу машини, обладнаного редукторами різальної частини та електродвигуном, що розташовані 
між шнеками в уступі вибою. За допомогою порталу, прикріпленого до редукторів різальної 
частини, комбайн встановлюється на риштак скребкового конвеєра. Переміщення комбайна по 
скребковому конвеєру здійснюється за допомогою винесеної системи подачі. 
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ВУЗЬКОЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ОЧИСНИЙ КОМБАЙН УКД-200 

Комбайн забезпечує: 
 механізоване виймання вугілля за всією потужністю пласта і довжиною очисного вибою без 
попередньої підготовки ніш при розташуванні повідней забійного конвеєра та винесеної системи 
подачі на штреку або з мінімальними розмірами ніш на довжину повідней; 
 виймання пласта з прошарками та можливою «присічкою» порід покрівлі або ґрунту міцністю до 4 
од. за шкалою проф. М.М.Протодьяконова сумарною товщиною до 12% вийманої потужності пласта; 
 роботу в очисному вибою в мінімальній потужності пласта при зміні кута падіння до 1о на кожні 
2,5 м довжини очисного вибою; 

 човникове виймання або виймання за однобічною схемою з зачищеним ходом комбайна; 
 механізоване навантаження вугілля в поєднанні з зачисним засобом (вантажним лемешем) скреб-
кового конвеєра, що виключає ручне зачищення ґрунту пласта; 
 переміщення по скребковому конвеєру або навісному обладнанні конвеєра при згинанні 
риштаків до 3о у вертикальній і горизонтальній площинах і перепаді висоти риштаків відносно один 
одного до 10 мм; 
 роботу зі скребковим конвеєром; 
 виймання вугілля за всією потужністю пласта з вилученням залишення у ґрунті та покрівлі пласта 
нерівностей, що перешкоджають переміщенню конвеєра і ланцюга; 
 гідравлічне регулювання виконавчих органів за потужністю пласта та утримання і в необхідному 
положенні; 
 початок руху комбайна від нульової швидкості, незалежно від положення задатчика швидкості; 
 обмеження тягового зусилля не більше 25% понад робочих тягових зусиль; 
 реверсування подачі; 
 автоматичне і ручне регулювання швидкості подачі. 

Конкурентні переваги 
Комбайн на Україні створюється вперше і має такі переваги: 
 забезпечує роботу при мінімальній вийманій потужності пласта 0,8-0,9 м; 
 має підвищену продуктивність до 5 т/хв. за рахунок збільшення енергоозброєності повідні різання 
180 кВт; 
 має підвищену надійність і довговічність деталей та складальних одиниць повідні виконавчого 
органу, що забезпечує зростання ресурсу до капітального ремонту до 700 тис.т замість 200 тис.т у 
серійних машин; 
 має підвищений рівень безпеки ведення гірських робіт з виймання вугілля за рахунок 
використання закритих у жолобах тягових ланцюгів. 
За рахунок зазначених переваг комбайн УКД200 повністю замінює серійно випускані комбайни 
КА80, К103М, 1К101, 1К101Д у даній для них області застосування та призначається для роботи в 
комплексах 1МКДД, 1МКД90, 1МКД80, де інші очисні комбайни ефективно застосовуватися не 
можуть через фактор низької експлуатаційної надійності. 
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ВУЗЬКОЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ ОЧИСНИЙ КОМБАЙН УКД-200 

Технічна характеристика 

Найменування параметра Значення 

Межі регулювання висоти виконавчого органу від опорної 
поверхні конвеєра, мм 

800-1300 

Застосування за опірністю вугілля різанню, кН/м до 400 

Сумарна номінальна потужність електроприводу, кВт  290 

в т.ч. повідні виконавчих органів 180 

повідня ВСП 2х55 

Номінальна напруга, В 660 

Тип виконавчого органу 
шнековий регульований з 
гідрозахисним зрошенням 

Діаметр виконавчого органу, мм 800 

Ширина затискача, мм 630, 700, 800 

Величина опускання виконавчого органу нижче опорної поверх-
ні скребкового конвеєра, мм 

100 

Величина розсування виконавчого органу, мм 500 

Тип механізму подачі 
винесена система подачі 

(ВСП) 

Калібр тягового ланцюга, мм 26 

Максимальна швидкість подачі, м/хв. 5 

Тягове зусилля при макс. робочій швидкості, кН 200 

Продуктивність, т/хв.: 
при опірності вугілля різанню 120 кН/м 
при опірності вугілля різанню 240 кН/м 
при опірності вугілля різанню 360 кН/м 
при опірності вугілля різанню 400 кН/м 
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Основні розміри, мм: 
довжина корпусу 
висота корпусу 
ширина з виконавчим органом 
довжина по осях шнеків 

 
4500 
415 

1830, 1900, 2000 
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Висота корпусу в зоні кріплення від опорної поверхні 
скребкового конвеєра 

530...615 

Маса, т 14,5 

Температура навколишнього середовища, оС от +5 до +35 

Відносна вологість, % < 90 

Довжина лави, м < 200 

Довжина виїмкового поля, м > 800 

Спосіб управління покрівлею повне руйнування 

Добове навантаження, т > 1500 
 


