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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie 

poziome, pionowe i pochylone, o kształcie prosto- i krzywoliniowym, przy czym masami budowlanymi 

są różnego rodzaje kompozyty, mieszanki i zaprawy, na spoiwach cementowych w tym, o szybkim 

narastaniu wytrzymałości oraz wapienne, klejowe i inne. Końcówka może być stosowana w każdym 

przypadku mechanicznego narzucania mieszanek i zapraw przy pompowym podawaniu materiałów, 

w szczególności przy przemieszczaniu końcówki z zastosowaniem manipulatorów. 

Do układania lub narzucania mieszanek i zapraw, na przykład w obiektach budowlanych stosuje 

się narzędzia ręczne, między innymi kielnie i fandle tynkarskie lub przy narzucaniu zmechanizowanym 

końcówki tynkarskie albo przy torkretowaniu wyrzutnice. Cząstki aplikowanego materiału zarówno 

w końcówce tynkarskiej, jak i w wyrzutnicy są przyśpieszane i transportowane w strumieniu sprężone-

go powietrza. 

Znana jest z polskiego opisu patentowego PL 56026, końcówka sprężarkowego agregatu do 

natryskiwania mas, zwłaszcza płynnych tapet i gipsowych szpachlówek na ściany, sufity i inne po-

wierzchnie. 

Znany jest z polskiego opisu wzór użytkowy 67949 Y1, w którym materiał z jednego kanału lub 

rozdzielony na wiele kanałów i nimi tłoczony do zakończeń z otworami, energią odgiętych sprężyn (y), 

jest wyrzucany porcjami z dużą prędkością na eksponowaną powierzchnię lub na, już wcześniej na-

rzucony materiał. Naprężenia sprężyn (y) mogą być realizowane przez energię przepływającego mate-

riału lub ręcznie albo dodatkowym silnikiem. 

Znane jest również z opisu patentowego GB 497569 urządzenie do narzucania tynku, betonu 

lub podobnych plastycznych mas, w którym do wyrzucania porcji aplikowanego materiału wykorzysta-

no ruch obrotowy sprężystych prętów zamocowanych na kole. 

Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie, połączona z rurą do podawa-

nia masy budowlanej w kierunku obrotowego modułu, wyposażonego w elementy transportujące ma-

teriał (kubełki), posiadająca wypust zatrzymujący elementy transportujące, na którym elementy trans-

portujące wyginają się sprężyście, w kierunku odwrotnym do wylotu końcówki, charakteryzuje się tym, 

że zawiera jeden stały zderzak i element stały, zamontowane na wewnętrznej powierzchni osłony, 

z którymi stykają się elementy transportujące materiał (kubełki), rozmieszczone promieniście na obro-

towym wale, przy czym odległość L elementu stałego 7 od zderzaka 8 i wysokość H elementu stałe-

go 7 są regulowane. 

Rozwiązanie umożliwia mechaniczne narzucanie zarówno mieszanek betonowych, jak i zapraw 

cementowych bez konieczności korzystania ze sprężonego powietrza. Dodatkowo dzięki wykonaniu 

narzutu bez korzystania ze strumienia sprężonego powietrza, nie ma rozpylania w otoczeniu narzuca-

nego materiału, co zmniejsza straty materiału, gdyż nie występuje odrywanie cząstek przez strumień 

powietrza odbity od eksponowanej powierzchni. 

Dzięki zastosowaniu kubełków i umożliwieniu naturalnego wypływu materiału, nie występuje 

problem czopowania się przepływu mieszanki. Spada również poziom pobieranej energii, gdyż 

w przypadku natryskiwania pneumatycznego, występuje konieczność sprężenia bardzo dużej objęto-

ści powietrza (natryśnięcie 1 m3 materiału wymaga około 20 m3 sprężonego powietrza). 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przed-

stawia końcówkę do natryskiwania mas w przekroju wzdłużnym, fig. 2 – przekrój A-A na fig. 1. 

Końcówka 2 do natryskiwania mas budowlanych z osłoną 6 z zamontowanym na osłonie 6 sta-

łym elementem 7 oraz stałym zderzakiem 8, posiada wal obrotowy 5 z kubełkami 3 zamontowanymi 

na nim promieniście na sprężynach 4, którymi to kubełkami 3, materiał 1 jest wyrzucany na zewnątrz 

końcówki 2. 

Działanie końcówki do natryskiwania mas przebiega następująco. Materiał 1 w postaci masy 

budowlanej jest tłoczony przewodem z pompy do zasilającej rury i wpływa do końcówki 2 z osłoną 6. 

Tam nabierany jest do obracających się na obrotowym wale 5, kubełków 3, których sprężyste ramio-

na 4, wyginają się w kierunku odwrotnym do wylotu końcówki 2, po zatrzymaniu kubełka 3 na stałym 

elemencie 7. Ruch oborowego wału 5 powoduje zsunięcie kubełka 3 ze stałego elementu 7 i następ-

nie zablokowanie jego ruchu na zderzaku 8 zamontowanym do wewnętrznej powierzchni osłony 6. 

W wyniku takiego ruchu, uwolniony kubełek 3 w wraz ze znajdującym się w nim materiałem 1 energią 

odgiętej sprężyny 4 zostaje dużą siłą przemieszczany do przodu. Po gwałtownym zatrzymaniu kubeł-

ka 3 na zderzaku 8, wypada z niego porcja materiału 1, przemieszczającego się z dużą prędkością na 
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eksponowaną powierzchnię lub na, już wcześniej narzucony materiał. Regulacja siły wyrzutu porcji 

materiału 1 z kubełka 3 następuje przez zbliżenie-oddalenie odległości L elementu stałego 7 od zde-

rzaka 8 oraz przez regulację wysokości H – wystawania tego elementu stałego 7 względem po-

wierzchni wewnętrznej osłony 6. 

Obroty wału mogą być wymuszane silnikiem, którego nie ujawniono na rysunku. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie, połączona z- rurą do poda-

wania masy budowlanej w kierunku obrotowego modułu, wyposażonego w elementy trans-

portujące materiał (kubełki), posiadająca wypust zatrzymujący elementy transportujące, na 

którym elementy transportujące wyginają się sprężyście, w kierunku odwrotnym do wylotu 

końcówki, znamienna tym, że posiada jeden stały zderzak (8) i stały element (7), zamonto-

wane na wewnętrznej powierzchni osłony (6), z którymi stykają się kubełki (3), rozmieszczo-

ne promieniście na obrotowym wale (5). 

2. Końcówka według zastrz. 1, znamienna tym, że odległość L elementu stałego 7 od zderza-

ka 8 i wysokość H elementu stałego 7 są regulowane. 
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Rysunki 
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