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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest górniczy uchwyt dyskowy, służący do mocowania narzędzi dysko-

wych na płatach frezującego organu ślimakowego. 
Znane jest z polskiego opisu patentowego nr PL 139 703 złącze do mocowania dysku urabiają-

cego, służące do zbrojenia organów urabiających kombajnów węglowych, które składa się z tulei osad-
czej mocowanej na sztywno do płata organu urabiającego i sworznia zamocowanego w tulei osadczej 
za pomocą tulei rozprężnej. Na zewnętrznej części sworznia, wystającej z tulei osadczej, umocowany 
jest obrotowo dysk urabiający, przy czym sworzeń posiada na całej swej długości osiowy otwór, w któ-
rym umieszczony jest łącznik śrubowy, współpracujący łbem z tuleją rozprężną, a nakrętką - z czoło-
wą powierzchnią zewnętrznej części sworznia. 

Znany z polskiego opisu patentowego nr PL 139 709 uchwyt dysku urabiającego, w którym dysk 
osadzony jest obrotowo na sworzniu złącza, zamocowanego na sztywno do płata organu urabiającego 
charakteryzuje się tym, że sworzeń złącza na swej części mocującej dysk posiada kryzę oporową, 
która umieszczona jest między pierścieniami ślizgowymi, osadzonymi na wcisk w otworze osiowym 
dysku urabiającego. 

Ponadto znany jest z polskiego opisu patentowego nr PL 139 710 uchwyt dysku urabiającego, 
służący do mocowania dysku na organie kombajnu górniczego. Dysk osadzony jest obrotowo za po-
mocą pierścieni ślizgowych na wystającej ze złącza części sworznia, przy czym sworzeń ma na części 
mocującej dysk obwodowe wybranie, w którym umieszczone są elementy toczne. Pierścienie ślizgowe 
na końcach stykających się ze sobą mają powierzchnie toczne o kształtach odpowiadających elemen-
tom tocznym, z którymi współpracują. Obwodowe wybranie jest symetryczne względem płaszczyzny 
symetrii prostopadłej do osi sworznia i przechodzącej przez środek szerokości obwodowego wybrania. 

Górniczy uchwyt dyskowy, w którym dysk urabiający osadzony jest rozłącznie i obrotowo, cha-
rakteryzuje się tym, że stanowi go korpus, składający się z dwóch profilowanych blach bocznych i jed-
nej dennej, które połączone są ze sobą nierozłącznie, przy czym dysk umocowany jest na ośce, po-
między pierścieniami dystansowymi. Ośka umieszczona w otworach, wykonanych w blachach bocz-
nych, zabezpieczona jest przed wypadnięciem pierścieniem sprężynującym, a pomiędzy nim i blachą 
boczną ma ewentualnie dodatkowy pierścień dystansowy. 

Zaletą uchwytu, według wynalazku, jest jego prosta konstrukcja, co umożliwia precyzyjne ich umo-
cowanie na płatach frezującego organu ślimakowego, łatwy i szybki montaż i wymianę dysku. Ponadto 
ośka dysku jest podparta w dwóch miejscach, co zapewnia prawidłową pracę całego organu. Profilo-
wanie blach pozwala na zwiększenie ilości uchwytów na jednym płacie, a tym samym uzyskanie moż-
liwie jak najmniejszej podziałki skrawania. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 jest 
widokiem z boku uchwytu, a fig. 2 - widokiem z tyłu uchwytu. 

Górniczy uchwyt dyskowy stanowi korpus, składający się z dwóch profilowanych blach bocz-
nych 1, 2 i jednej dennej 3, które połączone są ze sobą nierozłącznie, przy czym dysk 4 umocowany 
jest na ośce 5, pomiędzy pierścieniami dystansowymi 6. Ośka 5 umieszczona w otworach, wykona-
nych w blachach bocznych 1 i 2, zabezpieczona jest przed wypadnięciem pierścieniem sprężynują-
cym 7, a pomiędzy nim i blachą boczną 2 ma dodatkowy pierścień dystansowy 8. Uchwyt jest przy-
spawany do płatów frezującego organu ślimakowego, który zamocowany jest rozłącznie na kombajnie 
górniczym. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Górniczy uchwyt dyskowy, w którym dysk urabiający osadzony jest rozłącznie i obrotowo, zna-
mienny tym, że stanowi go korpus, składający się z dwóch profilowanych blach bocznych (1, 2) i jed-
nej dennej (3), które połączone są ze sobą nierozłącznie, przy czym dysk (4) umocowany jest na 
ośce (5), pomiędzy pierścieniami dystansowymi (6), a ośka (5) umieszczona jest w otworach, wyko-
nanych w blachach bocznych (1, 2) i zabezpieczona jest przed wypadnięciem pierścieniem sprężynu-
jącym (7), przy czym pomiędzy nim i blachą boczną (2) ma ewentualnie dodatkowy pierścień dystan-
sowy (8). 
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Rysunki 
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