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1. Wprowadzenie
W polskich podziemnych kopalniach surowców mineral-

nych, jak również w większości tego typu kopalń na świecie, 
dla udostępnienia do eksploatacji kopaliny użytecznej wyma-
gane jest wykonanie znacznej liczby wyrobisk korytarzowych 
udostępniających i przygotowawczych. Drążenie tych wyrobisk 
jest zagadnieniem bardzo złożonym z uwagi na występujące 
znaczne trudności i ograniczenia natury geologiczno-górni-
czej, jak i technicznej, a prace w tych wyrobiskach zaliczane 
są do najbardziej praco- i czasochłonnych [3, 4]. Wyrobiska te 
wykonywane są coraz częściej w skałach o bardzo niekorzyst-
nych parametrach. Dotyczy to przede wszystkim wytrzyma-
łości urabianego ośrodka skalnego na jednoosiowe ściskanie, 
która w wielu przypadkach przekracza 120 MPa, bardzo dużej 
zwięzłości skał oraz zawartości w skałach minerałów i wtrąceń 
powodujących szybkie ścieranie i zużywanie się narzędzi ura-
biających podczas pracy. 

Obecnie alternatywnie przy drążeniu wyrobisk koryta-
rzowych stosowane są metody: tradycyjna z zastosowaniem 
materiałów wybuchowych oraz mechaniczna. Jeżeli warunki 
geologiczno-górnicze na to pozwalają, korzystniejsze jest zasto-
sowanie metody mechanicznej. Do zalet mechanicznego ura-
biania czoła przodka można zaliczyć to, że większość głównych 
operacji wykonuje jedna maszyna, a jednoczesne ich wykony-
wanie znacznie skraca czas cyklu drążenia wyrobiska, co czyni 
technologię kombajnową bardziej wydajną od technologii strza-
łowej. Umożliwia ona uzyskanie dokładniejszego żądanego ob-
rysu wyrobiska. Uzyskuje się ponadto zmniejszenie osłabienia 
skał wokół wyrobiska, spowodowane znacznym ograniczeniem 
działania sił udarowych w stosunku do stosowania materiałów 
wybuchowych, oraz mniejsze naruszenie struktury skał i lepsze 
dopasowanie obudowy do obrysu, co powoduje, że obudowa 
przenosi mniejsze i równomierniej rozłożone obciążenia. Brak 
jest także gazów postrzałowych w wyrobisku [3, 4]. 

Kombajny chodnikowe można podzielić ze względu na kry-
terium przemieszczania się maszyny w przodku, liczbę rów-
nocześnie wykonywanych operacji i sposób atakowania czoła 
przodka. Ze względu na ostatnie kryterium rozróżnia się chod-
nikowe kombajny ramionowe urabiające punktowo, liniowo 
oraz kombajny pełnoprzekrojowe. 

W polskim górnictwie węglowym, gdzie prawie 95% wyro-
bisk korytarzowych jest urabianych z wykorzystaniem metod 
mechanicznych, głównie poprzez frezowanie, kombajny ura-
biające punktowo są najpopularniejsze. Są to przede wszystkim 
kombajny klasy lekkiej (ponad 60% ogółu), klasy średniej oraz 

sporadycznie ciężkiej. Urabianie przodka wyrobiska koryta-
rzowego następuje poprzez jego frezowanie organem urabia-
jącym uzbrojonym najczęściej w noże styczno-obrotowe. Or-
gan zabudowany jest na ramieniu, umożliwiającym zazwyczaj 
wykonanie profilu urabianego przodka z jednego ustawienia. 
Narzędzia urabiające odspajają urobek od calizny, który spada 
na stół załadowczy usytuowany w przedniej części kombajnu. 
Widok kombajnów typu średniego i ciężkiego przedstawiono 
na rysunku 1. Zaletami kombajnów chodnikowych ramiono-
wych, urabiających punktowo, jest możliwość urabiania przod-
ka korytarzowego o dowolnym przekroju poprzecznym, ponad-
to urabiania selektywnego, czyli najpierw urabiania ośrodka 
o mniejszej, a następnie o większej urabialności. Kombajn taki, 
ze względu na podwozie gąsienicowe, jest łatwy do przemiesz-
czania i zainstalowania w wybranym przodku [3, 6].

Niestety metoda frezowania ogranicza w większości tego typu 
kombajnów zakres ich stosowania do skał co najwyżej średnio-

Nowe rozwiązania narzędzi urabiających  
oraz uchwytów noży dla organów  
kombajnów chodnikowych
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Streszczenie: W artykule przedstawiono problemy związane 
z mechanicznym drążeniem wyrobisk korytarzowych w skałach 
zwięzłych z wykorzystaniem ramionowych kombajnów chodni-
kowych. Opisano opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, 
Przeróbczych i Transporotwych AGH Kraków nowe rozwiązania 
konstrukcyjne narzędzi urabiających – specjalnych noży koro-
nowych oraz uchwytów noży styczno-obrotowych wspomaga-
nych cieczą pod ciśnieniem. Zaprezentowano wyniki badań sta-
nowiskowych nowych narzędzi i uchwytów, przeprowadzonych 
w laboratorium Katedry oraz wstępne wyniki prób poligonowych 
z wykorzystaniem ramionowych kombajnów chodnikowych. 
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Abstract: The article presents the problems associated with me-
chanical excavation of roadways in the hard rocks using road-
headers. New design solutions of mining tools – special bell-
shaped cutting tool and rotary-tangential pick holder assisted 
with liquid under pressure, developed in the Department of Min-
ing, Dressing and Transport Machines, AGH Krakow were de-
scribed. Stand tests results of new mining tools and holders, 
carried out in the laboratory of the Department and the prelimi-
nary results of field tests using roadheaders, were presented.
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zwięzłych i zwięzłych. Skały bardziej zwięzłe oraz zawierające 
wtrącenia minerałów ściernych powodują zwiększone zuży-
wanie się narzędzi skrawających [3, 5]. Prace nad przystoso-
waniem kombajnów ramionowych urabiających punktowo do 
urabiania skał zwięzłych były prowadzone od dłuższego czasu. 

Przykładowo firma Sandvik opracowała rozwiązanie kombaj-
nu o nazwie ICACUTROC AM105 (obecnie MR 620 – rys. 1) 
pozwalającego na efektywne urabianie skał o wytrzymałości na 
jednoosiowe ściskanie dochodzącej nawet do 180 MPa. Było 
to możliwe dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji organów 
i narzędzi urabiających oraz elektrohydraulicznego systemu 
stabilizacji głowicy urabiającej. W kombajnie ICACUTROC 
AM105 zastosowano organy o obniżonej prędkości obrotowej, 
pozwalające na urabianie skał z prędkością skrawania 1,4 m/s 
(w standardowych organach wartość tej prędkości dochodzi 
nawet do 3,0 m/s) [6]. 

Zużycie narzędzi skrawających jest jednym z podstawowych 
czynników ograniczającym zastosowanie mechanicznego ura-
biania skał zwięzłych poprzez frezowanie. W rozwiązaniu kom-
bajnu firmy Sandvik zastosowano więc nowej konstrukcji noże 
styczno-obrotowe z węglikami spiekanymi trójfazowymi typu 
S-Grade. Zwiększyło to wielokrotnie trwałość tych narzędzi 
względem rozwiązań standardowych. Dobre efekty w postaci 
zmniejszenia zużycia ostrzy noży uzyskano także dzięki zasto-
sowaniu w nożach styczno-obrotowych wkładek z węglików 
spiekanych o kształcie grzybkowym lub kapeluszowym w miej-
sce stożkowych [6]. 

Zmniejszenie zużycia narzędzi skrawających można uzyskać 
także poprzez wprowadzenie wspomagania procesu skrawania 
wysokociśnieniowymi strumieniami wody. Zastosowanie tak 
zwanego indywidualnego, wewnętrznego i sektorowego zra-
szania ostrza noża, najkorzystniej poprzez dysze umieszczone 
za nożem, pozwala nie tylko na ograniczenie zużycia ostrzy 
narzędzi, ale także na wyeliminowanie iskrzenia i niebezpie-
czeństwa wybuchu gazu oraz duże ograniczenie generowanego 
zapylenia [5]. 

Mankamentem powszechnie obecnie stosowanych narzędzi 
skrawających na organach urabiających kombajnów chodni-
kowych ramionowych, czyli noży styczno-obrotowych, jest nie 
tylko ilościowe, ale i jakościowe ich zużywanie się. Poprawnie 
pracujące narzędzie tego typu powinno obracać się regularnie 
w uchwycie i zużywać się w miarę symetrycznie. Badania pro-
wadzone podczas drążenia dwóch tuneli wykazały jednak, że 
co najmniej 2/3 ogółu tych narzędzi ma inną formę zużycia, co 

powoduje wzrost zapylenia, poboru mocy, liczby zużywanych 
narzędzi, a tym samym kosztów drążenia. Powodowane jest to 
zacieraniem się trzonów noży w uchwytach i brakiem ich obro-
tów [1, 5]. Klasyfikację i formy zużycia noży uzyskane podczas 
tych badań przedstawiono na rysunkach 2 i 3. 

Dlatego w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych 
i Transportowych AGH Kraków podjęto działania mające na 
celu opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego narzędzia ura-
biającego lub jego uchwytu, pozwalające na ułatwienie obrotu 
narzędzia w uchwycie i jego równomierne zużywanie się. Re-
zultaty tych działań przedstawiono poniżej. 

2. uchwyt noża styczno-obrotowego wspomagany 
cieczą pod ciśnieniem

Dla zapewnienia odpowiedniej formy zużycia noży styczno-
-obrotowych, czyli równomiernego zużywania się ostrza na 
jego obwodzie i zachowaniu jego geometrii i zdolności skra-
wania w dłuższym okresie, wymagane jest dodatkowo obraca-

rys. 1. Widok kombajnów ramionowych urabiających punktowo 

typu średniego MR320 (po lewej) i ciężkiego MR620 (po prawej) 

firmy Sandvik [6]

rys. 2. Klasyfikacja zużycia noży styczno-obrotowych podczas [1, 5]:

a) drążenia tunelu w miejscowości Zuelenroda;  

b) drążenia tunelu Küçüksu

rys. 3. Widok form zużycia noży styczno-obrotowych zaobserwowa-

nych przy drążenia tunelu Küçüksu [1, 5]: 

a) zużycie symetryczne; b) asymetryczne; c) wykruszenie węglika;  

d) złamanie korpusu noża
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nie się noża. Jest to istota pracy tego narzędzia. Na podstawie 
wyników badań przemysłowych i informacji od producentów 
zarówno narzędzi skrawających jak i kombajnów górniczych, 
można stwierdzić, że w praktyce ponad połowa stosowanych 
noży styczno-obrotowych nie ma zapewnionych warunków do 
wygenerowania odpowiedniej liczby obrotów w uchwycie [5].

Noże nie obracają się, względnie obroty są nieliczne i gene-
rowane losowo. Najczęstszym powodem takiego stanu rzeczy 
jest przedostawanie się do strefy „łożyskowania” części chwy-
towych noży w uchwytach zanieczyszczeń w postaci pyłu su-
chego lub zmieszanego z wodą. Ten czynnik utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia proces obracania się noży styczno-obrotowych 
w uchwytach. 

Dla zmniejszenia oporów i ułatwienia obrotu noża styczno-
-obrotowego w uchwycie w Katedrze Maszyn Górniczych, Prze-
róbczych i Transportowych opracowano specjalne rozwiązanie 
jego uchwytu z wymuszonym wspomaganiem (smarowaniem) 
cieczą pod ciśnieniem – czystą wodą lub niskoprocentową 
emulsją. Jest to zmodernizowane rozwiązanie standardowego, 
tulejowanego uchwytu jednych z najpopularniejszych typów 
noży styczno-obrotowych jednostopniowych o średnicy części 
chwytowej 30 mm [5]. Rysunek i widok tego uchwytu przed-
stawiono na rysunku 4. 

W standardowym uchwycie (1), wykonano gwintowane 
gniazdo z otworem, do którego króćcem (2) doprowadzana 
jest ciecz (woda, emulsja) pod ciśnieniem pomiędzy tuleję 
a cześć chwytową noża. W tulei (3) wykonano co 90° cztery 
rowki wraz z podtoczeniem i otworami łączącymi je z gniazdem 
w uchwycie. Rowki zostały wykonane na niepełną długość tulei, 
co powoduje, że ciecz pod ciśnieniem wypływa w przedniej czę-
ści uchwytu, w miejscu kontaktu główki noża z powierzchnią 
czołową tulei. Wtłoczenie pomiędzy trzon noża a tuleję cieczy 
pod ciśnieniem, jako środka smarnego, powinno zdecydowanie 
polepszyć warunki pracy narzędzia przez wytłumienie drgań 
oraz ułatwić obracanie się noża w uchwycie przy tym samym 
kącie jego bocznego skręcenia ρ, w porównaniu do mocowania 
w uchwycie standardowym.

Rozwiązanie nowego uchwytu wspomaganego cieczą pod 
ciśnieniem zostało przebadane na specjalnym stanowisku ba-
dawczym w laboratorium Katedry MGPiT, AGH Kraków, dla 
porównania efektów jego pracy z uchwytami standardowymi 
i określenia możliwości ich zastosowania na organach kom-
bajnów chodnikowych ramionowych. Stanowisko to (rys. 5) 
umożliwiało urabianie pierścieniowej próbki wykonanej z mie-
szanki betonowej po jej pobocznicy. 

Badania wykonano na próbce skalnej o wytrzymałości na jed-
noosiowe ściskanie takiej samej dla prób z uchwytem standar-
dowym i smarowanym, przy takiej samej głębokości skrawania 
g = 6, 9 i 12 mm, podziałce t = 10 mm i prędkości skrawania 
v = 1÷1,25 m/s. Badane noże były umieszczane w uchwycie przy 
kącie bocznego skręcenia ρ = 0°, 6° i 12°. Podczas badań przez 
okres około 1 minuty mierzono liczbę obrotów noża w uchwy-
cie. Do smarowania uchwytu użyto w pierwszej części prób 
emulsji olejowo-wodnej z zawartością 2% Emulgolu, natomiast 
w drugiej części czystej wody. Zarówno emulsja, jak i czysta 
woda podawane były do uchwytu pod ciśnieniem p = 1,5 MPa, 
natomiast wydatek pompy nastawiono na Q = 1,5 dm3/min [5]. 

Widok uchwytu noża styczno-obrotowego typu RM8 520, po 
włączeniu wspomagania emulsją pod ciśnieniem, podczas prób 
urabiania próbki skalnej pokazano na rysunku 6. Uzyskane wy-
niki pozwalają na stwierdzenie, że wprowadzenie wspomagania 
emulsją olejowo-wodną lub wodą w uchwycie i zamiana tar-
cia suchego na mieszane bardzo wydatnie wpłynęły na wzrost 
liczby obrotów noża w uchwycie. Obroty noża zaobserwowano 
już przy zerowym kącie bocznego skręcenia, jednak były one 
bardzo nieregularne. Natomiast przy kącie bocznego skręcenia 
ρ = 6° wystąpiły już równomierne obroty narzędzia [5]. Zmiana 
medium smarnego z emulsji na czystą wodę miała niewielki 
wpływ na liczbę obrotów noża w uchwycie. Przykładowe wyniki 
badań przedstawiono na wykresie na rysunku 7. Na wykresie 

rys. 4. Zmodernizowa-

ny, wspomagany cieczą 

pod ciśnieniem uchwyt 

noży styczno-obroto-

wych – schemat i wi-

dok takiego uchwytu 

na organie kombajnu  

R 130 [5]:

1 – uchwyt nożowy;  

2 – króciec doprowa-

dzający; 3 – tuleja

rys. 5. Widok stanowi-

ska do badania procesu 

urabiania pojedyn-

czymi narzędziami 

skrawającymi [5]
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zaprezentowano także wyniki otrzymane dla noża styczno-ob-
rotowego mocowanego w uchwycie z łożyskiem tocznym. 

Jako następne wykonano na stanowisku laboratoryjnym ba-
dania zużycia narzędzi skrawających. Badania przeprowadzono 
jako porównawcze podczas urabiania próbki skalnej nożem 
styczno-obrotowym przy użyciu różnych uchwytów nożowych, 
standardowego i wspomaganego cieczą pod ciśnieniem oraz 
dodatkowo, dla urabiania ze wspomaganiem wysokociśnienio-
wym strumieniem wody przed i za nożem [5].

Podobnie jak w poprzednich etapach badań, urabiano pier-
ścieniową próbkę skalną po pobocznicy w górę i w dół ze stałą 
głębokością skrawania g = 9 mm i podziałką skrawania t = 10 
mm. Próbka skalna wykonana była ze specjalnej mieszanki 
cementowo-piaskowej, z dodatkiem drobnoziarnistego grysu 
bazaltowego, co pozwoliło na uzyskanie gwarantowanej wy-
trzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc = 105 MPa. Obroty 

próbki skalnej były tak dobierane, aby uzyskać dla każdej próby 
jednakową prędkość skrawania vs ≅ 3,0 m/s. Urabiano próbkę 
dla każdej próby przy sumarycznej drodze skrawania około 
500 m. Widok ostrzy noży styczno-obrotowych mocowanych 
odpowiednio w uchwycie standardowym, smarowanych oraz 
w uchwycie ze zraszaniem przed- i zanożowym przedstawio-
no na rysunku 8. Po zakończeniu skrawania zaobserwowano 
niewielkie oraz bardzo równomierne zużycie ostrza noża tyl-
ko w przypadku noża mocowanego w uchwycie smarowanym. 
Nie zauważono również śladów zanieczyszczeń na stykających 
się powierzchniach tulei i główki noża. Można to zauważyć na 
rysunku 9 [5].

rys. 6. Obrót noża styczno-obrotowego zarejestrowany na klatkach 

w odstępie co 0,5 sekundy od momentu włączenia wspomagania 

emulsją, podczas urabiania próbki skalnej przy kącie bocznego skrę-

cenia 12° i głębokości skrawania 6 mm [5]

rys. 7. Wpływ kąta bocznego skręcenia noża ρ na liczbę jego obrotów 

w funkcji głębokości skrawania oraz rodzaju uchwytu [5]

rys. 8. Widok ostrzy noży po próbach urabiania: a) bez wspomagania; 

b) ze wspomaganiem strumieniem wysokociśnieniowym od przodu;  

c) ze wspomaganiem strumieniem wysokociśnieniowym od tyłu;  

d) w uchwycie wspomaganym emulsją pod ciśnieniem [5]

rys. 9. Widok 

równomiernego 

zużycia ostrza noża 

nr 3 i powierzchni 

uchwytu smaro-

wanego cieczą pod 

ciśnieniem, po 

próbach skrawania 

próbki skalnej na 

długości około  

500 m [5]

reklama
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Dla potwierdzenia wyników badań laboratoryjnych wykona-
no porównawcze badania dołowe z kombajnem ramionowym 
R 130, wyposażonym w organ z uchwytami standardowymi 
oraz organ z uchwytami smarowanymi czystą wodą pod ciśnie-
niem 1,5 MPa, zwiększanym impulsowo 2 razy na sekundę do 
3,0 MPa. Drążono chodnik kamienny w obudowie ŁP 8, nato-
miast skałą urabianą był piaskowiec laminowany smugowcem 
o wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie w granicach od 46 
do 63 MPa. Przed wykonaniem prób oznaczono i zmierzono 
partie noży styczno-obrotowych dla każdego z organów osobno. 

Po urobieniu porównywalnej ilości urobku zmierzono po-
nownie noże zamocowane na organach urabiających. Wyniki 
pomiarów potwierdziły, że w przypadku noży mocowanych 
w uchwytach smarowanych wodą pod ciśnieniem ich zużycie 
było około 50% mniejsze, a ponadto forma zużycia była w więk-
szości przypadków równomierna. Widok organów kombajnu 
po pracy bez oraz z włączonym wspomaganiem uchwytów wo-
dą pod ciśnieniem przedstawiono na rysunku 10 [5]. 

3. Nóż specjalny koronowy
Nie zawsze zastosowanie tradycyjnych narzędzi skrawających 

jest możliwe lub ekonomicznie uzasadnione, dlatego poszukuje 
się nowych ich rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z takich 
rozwiązań jest opracowany w Katedrze MGPiT, AGH Kra-
ków, nóż specjalny koronowy (rys. 11). Jego część skrawająca, 
w porównaniu ze standardowym nożem styczno-obrotowym, 
jest wykonana w postaci kielicha lub korony i na obwodzie 
uzbrojona ośmioma węglikami słupkowymi o średnicy 8 mm, 
w miejsce jednego o średnicy 22 mm. Takie rozwiązanie po-

rys. 10. Widok organu urabiającego po próbach dołowych urabiania:  

z lewej – organ z nożami w standardowych uchwytach; z prawej – organ 

z nożami zamocowanymi w uchwytach wspomaganych wodą pod 

ciśnieniem [5]

rys. 11. Widok standardowe-

go noża styczno-obrotowego 

oraz specjalnego noża korono-

wego (po prawej) [2]

rys. 12. Widok urabianej próbki i uzyskanego urobku dla: a) noża korono-

wego; b) standardowego noża styczno-obrotowego [2]

zwala, zamiast zwykłego skrawania, na odbijanie i odspajanie 
kawałków skały na skutek punktowych nacisków pojedynczych 
węglików [2]. 

Ponadto nierównomierne obciążenie pojedynczych węglików 
w dużym stopniu powinno wpływać na zwiększenie obrotów 
narzędzia w uchwycie i zmniejszenie jego zużycia. Dla spraw-
dzenia efektywności urabiania nowym typem noża wykonano 
partię tych narzędzi o różnych parametrach konstrukcyjnych 
(liczba słupków 7 lub 8, rodzaj węglika stożkowy lub balistyczny 
oraz średnica słupka 8 lub 10 mm). Na wcześniej opisanym sta-
nowisku badawczym przeprowadzono badania porównawcze 
tych narzędzi ze standardowym nożem styczno-obrotowym, 
urabiając po pobocznicy betonową próbkę pierścieniową o wy-
trzymałości na jednoosiowe ściskanie Rc = 65 MPa, przy kącie 
bocznego skręcenia ρ = 12°, głębokości skrawania g = 9 mm 
i podziałce skrawania t = 10 mm oraz prędkości skrawania 
vs ≅ 3,0 m/s. Mierzono zużycie narzędzi, liczbę ich obrotów 
w uchwycie oraz uziarnienie uzyskanego urobku. 

Widok próbki podczas urabiania nożem styczno-obrotowym 
i jednym z noży koronowych oraz uzyskanego urobku poka-
zano na rysunku 12. Można zauważyć, że w przypadku noża 
koronowego generowane jest mniejsze zapylenie oraz uzysku-
je się, pomimo mniejszych średnic słupków z węglika, bardzo 
jednorodny urobek o uziarnieniu porównywalnym z nożem 
styczno-obrotowym. Również liczba obrotów noża koronowego 
była wielokrotnie większa niż w przypadku noża styczno-ob-
rotowego. Pozwoliło to, przy sumarycznej drodze skrawania 
około 750 m, na bardzo niewielkie zużycie tego noża, głównie 
jego korpusu. Natomiast nóż styczno-obrotowy, już po około 
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100 metrach zużył się w stopniu uniemożliwiającym dalszą jego 
pracę. Można to zaobserwować na rysunku 13. Zużycie górnej 
części korpusu noża koronowego można ograniczyć przez jej 
podfrezowanie, tak jak to pokazano na rysunku 14 [2]. 

Porównując natomiast poszczególne rozwiązania noży ko-
ronowych, za najkorzystniejszy uznano nóż z 8 słupkami 
balistycznymi o średnicy 8 mm. Przeprowadzona symulacja 
komputerowa pozwoliła na stwierdzenie, że nóż taki można 
zamontować bez przeróbek na organie urabiającym kombajnu 
chodnikowego AM 50. [2]. Wykonano komplet tego typu noży 
i zamontowano je na organie takiego kombajnu, pracującego 
w odkrywkowej kopalni wapienia w Iłży. Widok organu tego 

kombajnu z zamontowanymi nożami koronowymi przedsta-
wiono na rysunku 15. Po sześciogodzinnej zmianie roboczej nie 
zaobserwowano (rys. 15) prawie żadnych śladów ich zużycia. 

Wyniki badań poligonowych przeprowadzonych w kopalni 
odkrywkowej wapienia były pozytywne, lecz należy sprawdzić 
efektywność pracy tych narzędzi w warunkach dołowych, pod-
czas urabiania bardziej zwięzłych skał. 

4. podsumowanie 
Zużycie narzędzi skrawających, stosowanych obecnie na or-

ganach urabiających frezujących ramionowych kombajnów 
chodnikowych, jest bardzo ważnym problemem, który ma duży 
wpływ na wydajność i koszty drążenia wyrobisk korytarzowych. 
Ograniczenie tego zużycia, szczególnie podczas urabiania skał 
zwięzłych i bardzo zwięzłych, można uzyskać, stosując nowe 
rozwiązanie uchwytu noży styczno-obrotowych wspomaganego 
cieczą pod ciśnieniem lub alternatywnie dla tych narzędzi noży 
koronowych. Jednak dla pełnego zweryfikowania przydatności 
zaproponowanego rozwiązania uchwytu nożowego oraz nowej 
konstrukcji noża koronowego wymagane są dalsze badania pro-
wadzone w warunkach dołowych. 
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