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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest zespół stycznego noża obrotowego, zwłaszcza do uzbrajania na-

rzędzi urabiających materiały mineralne, takich jak: organy kombajnu górniczego lub tunelowego, 
korpus świdra lub bębna frezującego itp. 

Znane są rozwiązania narzędzi urabiających uzbrojonych w styczne noże, mające postać 
trzpienia, którego część robocza zakończona jest stożkowym ostrzem skrawającym, a część chwyto-
wą stanowi czop łożyskowy z rowkiem zamka poosiowego. Nóż osadzony jest obrotowo w uchwycie, 
który umocowany jest do korpusu lub bezpośrednio w korpusie narzędzia urabiającego i usytuowany 
jest stycznie i pod takim kątem względem kierunku urabiania, że występująca podczas skrawania siła 
składowa powoduje obrót noża z korzystnym efektem samoostrzenia. 

Znane są między innymi z polskich opisów patentowych nr 177278 i 190482 rozwiązania umo-
cowania noża obrotowego w uchwycie, który ma osadzoną w nim tulejkę obrotową z kołnierzem. Tu-
lejka jest luźno poosiowo osadzona w otworze uchwytu i zabezpieczona jest przed wypadnięciem 
wraz z nożem za pomocą zabezpieczenia. 

Ponadto znane jest rozwiązanie przedstawione polskim opisem patentowym nr 178171, w któ-
rym obrotowy nóż styczny osadzony jest w tocznym węźle łożyskowym. W części chwytowej czop 
łożyskowy noża ujęty jest promieniowo w igiełkowym łożysku tocznym, a w kierunku osiowym siły 
urabiania przejmuje kulka. Przestrzeń łożyskowa zamknięta jest uszczelką typu „0” oraz przez spe-
cjalną uszczelkę gumową zawierającą zwulkanizowaną sprężynę talerzową. 

Znany z polskiego zgłoszenia nr P.374 137 nóż ma postać trzpienia, którego stożkowa część 
robocza zakończona jest ostrzem skrawającym, zwłaszcza z węglika spiekanego, a część chwytową 
stanowi czop łożyskowy z zamkiem poosiowym. Za ostrzem skrawającym, na części roboczej, są 
wykonane wzdłużne rowki krzywoliniowe, oddzielone między sobą kierownicami, których powierzchnia 
natarcia, patrząc od strony ostrza skrawającego, odchylona jest w kierunku przeciwnym do kierunku 
obrotu noża. Przepływ urobionego materiału oddziaływuje na powierzchnię natarcia kierownic, wspo-
magając ruch obrotowy noża, inicjowany siłą składową kątowego usytuowania w oprawie lub bezpo-
średnio w korpusie narzędzia urabiającego. 

Istotą zespołu stycznego noża obrotowego, zawierającego element ustalająco-mocujący, 
umieszczony w gnieździe korpusu narzędzia urabiającego i wyposażonego w kulkę umieszczoną  
w wydrążeniu jest to, że składa się ze stycznego noża obrotowego, usytuowanego na zewnątrz kor-
pusu i osadzonego obrotowo oraz ułożyskowanego na zamocowanym w korpusie elemencie ustalają-
co-mocującym w postaci słupka. Górna część słupka zaopatrzona jest w stożkowe wydrążenie,  
w którym osadzona jest kulka, tworząca podparcie ruchowe dla noża. 

Zaletą rozwiązania według wynalazku jest łatwość wymiany zespołu stycznego noża obrotowe-
go nawet w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych, prosta konstrukcja oraz wysoka trwałość 
przy poprawnie ustawionym geometryczno-kształtowym posadowieniu zespołu w korpusie narzędzia 
urabiającego. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia zespół stycznego noża obrotowego łożyskowany ślizgowo w półwidoku i półprzekroju, fig. 2 - 
przekrój poprzeczny wzdłuż linii A-A, a fig. 3 - zespół stycznego noża obrotowego łożyskowany tocz-
nie w półwidoku i półprzekroju. 

Zespół składa się ze stycznego noża obrotowego 1 oraz słupka 2, który poprzez wkręcenie za-
mocowany jest w gnieździe 3, wykonanym w korpusie 4 narzędzia urabiającego. Nóż obrotowy 1, 
usytuowany na zewnątrz korpusu 4, osadzony jest obrotowo i ułożyskowany na słupku 2 za pomocą 
umieszczonego w cylindrycznym wybraniu noża 1 ślizgowego łożyska poprzecznego 5 (fig. 1) lub 
tocznego łożyska poprzecznego 6 (fig. 3), które przenosi składową siłę poprzeczną co zapobiega za-
cieraniu się noża 1. Górna część słupka 2 zaopatrzona jest w stożkowe wydrążenie, w którym osa-
dzona jest kulka 7, tworząca podparcie ruchowe dla noża 1. Kulka 7 przenosi obciążenia poprzeczno- 
-wzdłużne i zmniejsza tarcie ślizgowe, co zapobiega zacieraniu się noża 1. Nóż 1 zabezpieczony jest 
przed spadaniem ze słupka 2 za pomocą agrafki 8, której ramiona zamontowane są w wycięciu wyko-
nanym w nożu 1, pomiędzy łożyskiem 5 lub 6, a kulką 7. W celu zabezpieczenia gwintu słupka 2 
przed złamaniem, wyposaża się go w trzon stożkowy 2, który wmontowuje się w korpus 4 (fig. 3). 



 PL 213 417 B1 3

Zastrzeżenie patentowe 

Zespół stycznego noża obrotowego, zawierającego element ustalająco-mocujący, umieszczony 
w gnieździe korpusu narzędzia urabiającego i wyposażonego w kulkę usytuowaną w wydrążeniu, 
znamienny tym, że składa się ze stycznego noża obrotowego (1), usytuowanego na zewnątrz korpu-
su (4) oraz osadzonego obrotowo i ułożyskowanego na zamocowanym w korpusie (4) elemencie usta-
lająco-mocującym w postaci słupka (2), przy czym górna część słupka (2) zaopatrzona jest w stożko-
we wydrążenie, w którym osadzona jest kulka (7), tworząca podparcie ruchowe dla noża (1). 
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