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Opis wzoru 
Przedmiotem wzoru użytkowego jest narzędzie dyskowe do uzbrajania organów urabiających 

kombajnów górniczych lub tunelowych. 
Znane z polskiego opisu patentowego PL 106334 narzędzie dyskowe do organu urabiającego 

kombajnu górniczego ma postać dysku łożyskowanego obrotowo na nieruchomej osi zamocowanej na 
obrotowym korpusie organu. Dysk posiada obwodowe ostrze wyznaczone krawędzią wspólnej pod-
stawy dwóch połączonych stożków ściętych, z których pobocznica jednego pochylona jest pod kątem 
natarcia mniejszym od połowy ostrego kąta między pobocznicami obu stożków. Na nieruchomych 
osiach dyski łożyskowane jest ślizgowo, co w bardzo trudnych warunkach pracy i przy asymetrycznym 
obciążeniu powoduje ich szybkie zużycie i przerwy produkcyjne spowodowane koniecznością napraw 
zatartych lub zakleszczonych oraz w wyniku szybciej tępionych ostrzy dysków. 

Dysk obrotowy według niniejszego wzoru ma ostrze ukształtowane podobnie do powyżej opisa-
nego a wyróżnia się tym, że łożyskowany jest na osi poprzez poprzeczno-wzdłużne dwurzędowe łoży-
sko wałeczkowe, objęte z obu stron pierścieniami uszczelniającymi. Rozwiązanie istotnie zmniejsza 
opory tarcia obrotowego z efektem zwiększenia trwałości narzędzia. 

Korzystną jest postać wzoru, w którym dysk na obwodzie ostrza ma równomiernie rozstawione 
poprzeczne wybrania o dnie łukowym, wykonane frezem od strony pobocznicy stożka pochylonej pod 
kątem natarcia oraz na głębokość zwiększającą wartość kąta natarcia na długości wybrania. Rozwią-
zanie cyklicznie przerywając prostoliniową ciągłość krawędzi ostrza wprowadza korzystny element  
o charakterze dynamicznej pulsacji nacisku na skałę. 

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniony jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia narzę-
dzie dyskowe w półwidoku i półprzekroju, fig. 2 przekrój poprzeczny przez wybranie na ostrzu a fig. 3 
widok narzędzia od strony natarcia. 

Narzędzie posiada nieruchomą oś 1, na której osadzone jest poprzeczno-wzdłużne dwurzędo-
we łożysko wałeczkowe 2. Zewnętrzny pierścień łożyska 2 pasowany jest promieniowo w otworze 
gniazda dysku 3, a poosiowo ustalony jest przez pokrywę 4 i pierścień osadczy 5. Po obu stronach 
łożyska 2 znajdują się pierścienie uszczelniające 6 i 7, zabudowane odpowiednio w rowkach dysku 3  
i pokrywy 4. Dysk 3 ma obwodowe ostrze wyznaczone krawędzią wspólnej podstawy dwóch połączo-
nych stożków ściętych, z których pobocznica stożka usytuowanego po stronie natarcia pochylona jest 
pod kątem natarcia γ1 mniejszym od połowy ostrego kąta między pobocznicami obu stożków. Na ob-
wodzie ostrza dysku 3 znajdują się równomiernie rozstawione poprzeczne wybrania 8 o dnie łukowym 
wyznaczonym promieniem r, wykonane frezem od strony pobocznicy stożka pochylonej pod kątem natar-
cia γ1 oraz na głębokość zwiększającą wartość kąta natarcia o kąt γ2 w środku długości wybrania 8. 

 
 

Zastrzeżenia ochronne 

1. Narzędzie dyskowe do uzbrajania organów urabiających kombajnów górniczych, mające po-
stać dysku łożyskowanego obrotowo na nieruchomej osi oraz posiadającego obwodowe ostrze wy-
znaczone krawędzią wspólnej podstawy dwóch połączonych stożków ściętych, z których pobocznica 
jednego pochylona jest pod kątem natarcia mniejszym od połowy ostrego kąta między pobocznicami 
obu stożków, znamienne tym, że dysk (3) łożyskowany jest na osi (1) poprzez poprzeczno-wzdłużne 
dwurzędowe łożysko wałeczkowe (2) objęte z obu stron pierścieniami uszczelniającymi (6). 

2. Narzędzie dyskowe według zastrz. 1, znamienne tym, że na obwodzie ostrza ma równo-
miernie rozstawione poprzeczne wybrania (8) o dnie łukowym (r), wykonane frezem od strony po-
bocznicy stożka pochylonej pod kątem natarcia (γ1) oraz na głębokość zwiększającą wartość kąta 
natarcia do sumy kątów (γ1+γ2) w środku długości wybrania (8). 
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Rysunki 
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