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Uchwyt noża styczno-obrotowego organu 
urabiającego maszyn górniczych, mający wlot 
powietrza oraz zawierający osadzoną przez 
wkręcenie zraszającą dyszę, usytuowaną w tylnej 
części uchwytu, przy czym przed powierzchnią
czołową dyszy znajduje się wyprofilowana ko-
mora, stanowiąca część uchwytu, a w tylnej 
części korpusu uchwytu wydrążony jest dopły-
wowy kanał, którego wylot łączy się z obwodo-
wym rowkiem, znajdującym się na obwodzie 
kadłuba dyszy, znamienny tym, że wlot powie-
trza stanowi przelotowy poosiowy otwór (4) 
w dyszy (3), a w bocznej ściance obwodowego 
rowka (5) wykonane są otwory (6) wyprowadzo-
ne na powierzchnię czołową dyszy (3).
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest uchwyt noża styczno-obrotowego organu urabiającego maszyn 

górniczych, służący do zwalczania zapylenia w miejscu pracy narzędzia skrawającego.
Organ urabiający maszyn górniczych wyposażony jest w uchwyty nożowe, przyspawane do 

bębna organu. Każdy uchwyt nożowy posiada kanały doprowadzające wodę do dyszy zraszającej, 
znajdującej się przed lub z tyłu narzędzia skrawającego. Stosowanie zraszania spowodowane jest 
koniecznością zwalczania zapylenia w czasie pracy maszyny urabiającej.

W stosowanych obecnie rozwiązaniach technicznych dysza pracuje jak armatka wodna, wysyła-
jąc strumień cieczy w kierunku ostrza narzędzia, a woda mieszając się z zapylonym powietrzem zwil-
ża cząstki stałe i wytrąca je z atmosfery wokół pracującego organu. Dysza zraszająca wykonana jest 
w postaci walca z zewnętrznym gwintem, w osi którego znajduje się otwór, przez który wypływa pod 
ciśnieniem ciecz w kształcie strumienia.

Mieszanie się zapylonego powietrza z cieczą dopiero po wypłynięciu jej z dyszy nie zapewnia 
optymalnej skuteczności zraszania, czyli redukcji zapylenia. Znany z polskiego opisu patentowego 
nr 172 259 uchwyt nożowy dla bębna wrębowego lub głowicy tnącej urabiarki w kopalniach lub ma-
szyny do drążenia chodników lub tuneli, zawiera, umieszczoną zwłaszcza za nożem, na ostrzu noża 
i/lub w jego pobliżu, dyszę wodną skierowaną na minerał przeznaczony do odprowadzenia. Dysza 
usytuowana jest w odsuniętej do tyłu, otwartej dla strumienia komorze, w której następuje mieszanie 
się zapylonego powietrza z wodą i jest osadzona na jej tylnej stronie. 

W komorze znajduje się wlot powietrza, przy czym korzystnie wlot ten ma postać co najmniej 
jednego bocznego otworu, tak że powietrze z wlotu powietrza jest zasysane przez strumień z dyszy 
wodnej. Aby uzyskać strumień rozpylający komora posiada połączony z odcinkiem cylindrycznego 
otworu, do którego uchodzi dysza wodna, zwężający się odcinek, za którym korzystnie następuje po-
nownie cylindryczny ostatni odcinek oraz istnieją dwa leżące przeciwległe na tej samej osi, równole-
głej do osi bębna wrębowego, otwory, korzystnie o tej samej szerokości co komora, przy czym oba 
otwory rozciągają się w kierunku osiowym komory w przybliżeniu od płaszczyzny ujścia dyszy wodnej 
do zwężającego się odcinka. 

Dysza zamocowana jest w uchwycie noża przez wkręcenie w zatyczkę zamykającą od tyłu ko-
morę, a do zatyczki doprowadzony jest układ zasilający dyszę wodną który połączony jest z kanałem 
wydrążonym w korpusie uchwytu noża. Układ zasilający składa się pierścieniowego wybrania na ob-
wodzie zatyczki, co najmniej jednego wychodzącego z tego wybrania otworu promieniowego oraz 
osiowego otworu, do którego uchodzi otwór promieniowy. Umieszczenie otworów z boku dyszy pro-
stopadle do strumienia wody powoduje utrudnienie w przepływie powietrza i zmniejsza efektywność 
zraszania.

Uchwyt noża styczno-obrotowego organu urabiającego maszyn górniczych mający wlot powie-
trza oraz zawierający osadzoną przez wkręcenie zraszającą dyszę, usytuowaną w tylnej części 
uchwytu, przy czym przed powierzchnią czołową dyszy znajduje się wyprofilowana komora, stanowią-
ca część uchwytu, a w tylnej części korpusu uchwytu wydrążony jest dopływowy kanał, którego wylot 
łączy się z obwodowym rowkiem, znajdującym się na obwodzie kadłuba dyszy, charakteryzuje się 
tym, że wlot powietrza stanowi przelotowy poosiowy otwór w dyszy, a w bocznej ściance obwodowego 
rowka wykonane są otwory wyprowadzone na powierzchnię czołową dyszy.

Rozwiązanie według wynalazku umożliwia skuteczniejsze mieszanie z wodą zapylonego powie-
trza blisko ostrza noża, a zastosowanie kilku otworów do wypływu wody zmniejsza częstotliwość zaty-
kania się dyszy.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.1 
przedstawia widok uchwytu noża z boku z częściowym przekrojem poosiowym, a fig. 2 - przekrój po-
przeczny wzdłuż linii A-A. Uchwyt 1 wyposażony w nóż styczno-obrotowy 2 zamocowany jest na po-
bocznicy bębna organu urabiającego nie uwidocznionego na rysunku. W korpusie uchwytu 1 osadzo-
na jest przez wkręcenie zraszająca dysza 3 z przelotowym poosiowym otworem 4, a na obwodzie 
kadłuba dyszy 3 znajduje się obwodowy rowek 5, w którego bocznej ściance wykonane są otwory 6 
wyprowadzone na powierzchnię czołową dyszy 3. Przed czołową powierzchnią dyszy 3 znajduje się 
wyprofilowana komora 7, mająca kształt ściętego stożka, stanowiąca część uchwytu 1. 

W tylnej części korpusu uchwytu 1 wydrążony jest dopływowy kanał 8, którego wylot łączy się 
z obwodowym rowkiem 5. Kadłub dyszy 3 uszczelniony jest w korpusie uchwytu 1 za pomocą uszczel-
nień 9 i 10.
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Woda pod ciśnieniem poprzez dopływowy kanał 8 i obwodowy rowek 5 kierowana jest do otwo-
rów 6. Wypływająca z otworów 6 woda, wytwarzając podciśnienie, zasysa zapylone powietrze przez 
wzdłużny otwór 4 i miesza się z nim w komorze 7, po czym wypływa na zewnątrz uchwytu 1. Powsta-
jący wodno powietrzny strumień 11 kierowany jest na ostrze noża 2.

Zastrzeżenie patentowe

Uchwyt noża styczno-obrotowego organu urabiającego maszyn górniczych, mający wlot powie-
trza oraz zawierający osadzoną przez wkręcenie zraszającą dyszę, usytuowaną w tylnej części 
uchwytu, przy czym przed powierzchnią czołową dyszy znajduje się wyprofilowana komora, stanowią-
ca część uchwytu, a w tylnej części korpusu uchwytu wydrążony jest dopływowy kanał, którego wylot 
łączy się z obwodowym rowkiem, znajdującym się na obwodzie kadłuba dyszy, znamienny tym, że 
wlot powietrza stanowi przelotowy poosiowy otwór (4) w dyszy (3), a w bocznej ściance obwodowego 
rowka (5) wykonane są otwory (6) wyprowadzone na powierzchnię czołową dyszy (3).

Rysunki
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