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ZASTOSOWANIE NO¯Y SPECJALNYCH KORONOWYCH DO
URABIANIA SKA£ ZWIÊZ£YCH
APPLICATION OF NEW SOLUTION OF BELL PICKSTO MINING OF
HARD ROCKS
W artykule przedstawiono wyniki badañ uzyskane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, podczas urabiania ska³ zwiêz³ych na specjalnym stanowisku badawczym przy
u¿yciu no¿y specjalnych koronowych. W czasie badañ obserwowano i mierzono zu¿ycie narzêdzia, si³y oraz efektywnoæ
urabiania dla ró¿norodnych parametrów urabiania. Uzyskane wyniki porównano do wyników osi¹gniêtych dla tradycyjnych no¿y stycznych obrotowych.
This paper presents the testing results received on laboratory stand constructed at the Department of Mining, Dressing
and Transportation Machines, University of Mining and Metallurgy in Krakow, during cutting of artificial samples of
rock, with use of new mining tools. New solutions of rotary bell pick have been used. During the studies the picks wear,
force and mining effect were measured, using several selected mining parameters. The obtained results were with results
for standard picks compared.

1. Wstêp
Problemy mechanicznego urabiania ska³ zwiêz³ych w polskim
górnictwie nasili³y siê w ostatnich latach wraz ze zwiêkszeniem g³êbokoci wydobycia i dr¹¿eniem wyrobisk w ska³ach trudniej urabialnych i zawieraj¹cych coraz wiêcej mocno ciernych wtr¹ceñ. G³ównie wi¹za³o siê to z ma³ym postêpem dr¹¿enia oraz bardzo du¿ym
zu¿yciem narzêdzi urabiaj¹cych, co czyni³o ten proces urabiania ekonomicznie nieop³acalnym. Próby u¿ycia do urabiania nowych typów
narzêdzi urabiaj¹cych, g³ównie no¿y stycznych o zwiêkszonej rednicy wk³adki z wêglika spiekanego, nie da³y zadowalaj¹cego rezultatu przy urabianiu ska³ twardych. St¹d podjêto dzia³ania w kierunku
opracowania nowych technik urabiania. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na unikatowym stanowisku badawczym do badania
pojedynczych narzêdzi przeprowadzono badania urabiania ska³ zwiêz³ych z wykorzystaniem nowego, specjalnego no¿a koronowego.
Poni¿ej przedstawiono u¿yte do badañ nowe rozwi¹zanie narzêdzi
i stanowisko laboratoryjne, sposób przeprowadzenia badañ oraz przyk³adowe uzyskane wyniki przy urabianiu próbek skalnych o wytrzyma³oci na jednoosiowe ciskanie do 100 MPa. Wyniki te porównano z wynikami uzyskanymi przy urabianiu próbek, dla tych samych
parametrów fizykomechanicznych i ruchowych, z zastosowaniem
no¿y stycznych obrotowych.

2. Nó¿ specjalny koronowy wraz z uchwytem pomiarowym
Zaproponowany nó¿ specjalny koronowy jest narzêdziem, które
mo¿e zast¹piæ tradycyjne no¿e styczne obrotowe. Narzêdzie to jest
w czêci chwytowej dostosowane do mocowania w standardowym
uchwycie RH8, systemu RM8, obecnie najczêciej stosowanego przy
urabianiu ska³ zwiêz³ych, natomiast w odmienny sposób do normalnego no¿a systemu RM8 rozwi¹zano czêæ skrawaj¹c¹, czyli g³ówkê
no¿a. Czêæ skrawaj¹ca jest wykonana w postaci kielicha lub korony
i na obwodzie uzbrojona jest omioma wêglikami s³upkowymi. Takie rozwi¹zanie no¿a powinno umo¿liwiæ, zamiast zwyk³ego skrawania i rozrywania calizny skalnej no¿em stycznym, odbijanie i odspajanie kawa³ków ska³y na skutek punktowych nacisków
pojedynczych wêglików. Ponadto nierównomierne obci¹¿enie poszczególnych wêglików w du¿ym stopniu powinno wp³yn¹æ na zwiêk-
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szenie obrotów narzêdzia w uchwycie, przy minimalnym k¹cie bocznego odchylenia no¿a. Schemat i widok wykonanego narzêdzia pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Nó¿ specjalny koronowy  schemat konstrukcyjny (po lewej),
widok (po prawej)
Celem lepszego przebadania tradycyjnych narzêdzi oraz nowych
rozwi¹zañ no¿y urabiaj¹cych wykonano specjaln¹ g³owicê pomiarow¹ (uchwyt), umo¿liwiaj¹c¹ mocowanie na niej wybranych narzêdzi
urabiaj¹cych. W g³owicy wykorzystano rozwi¹zanie stosowane
w przegubach typu Cardana. W tylnej czêci przewidziano rozmieszczenie czujników pomiarowych do niezale¿nego pomiaru si³ urabiania, natomiast w czêci przedniej rodzaj sprzêg³a zêbatego, pozwalaj¹cego na zmianê bocznego k¹ta ustawienia badanych narzêdzi. Do
zewnêtrznej tarczy sprzêg³a do³¹czane s¹ p³yty z narzêdziami urabiaj¹cymi. Widok g³owicy z zamontowanym jednym z badanych no¿y
przedstawiono na rysunku 2.
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wykonane zosta³y jako piercienie betonowe o rednicy zewnêtrznej
Φ 1200 mm i wysokoci 450 mm. Piercienie odlane zosta³y z betonu specjalnego o gwarantowanej wytrzyma³oci na jednoosiowe ciskanie Rc = 40, 65 i 105 MPa. Narzêdzia urabiaj¹ próbkê po pobocznicy w dó³ i w górê, z zadan¹ g³êbokoci¹ i podzia³k¹ urabiania.

4. Uzyskane wyniki badañ

Rys. 2. Widok g³owicy pomiarowej z zamocowanym no¿em stycznym,
gotowej do prób

3. Stanowisko do badañ pojedynczych narzêdzi
Pomiary przeprowadzono na stanowisku do badañ pojedynczych
narzêdzi, które poddano pewnym modyfikacjom maj¹cym na celu
zbli¿enie siê do rzeczywistych warunków pracy no¿a. Stanowisko to
(rys. 3) sk³ada siê z ramy, po której porusza siê pionowo trawersa. Na
trawersie zamocowany jest lizgowo suport z uchwytem narzêdzia
skrawaj¹cego 1 w kszta³cie litery L, maj¹cy mo¿liwoæ poziomego
ruchu wzd³u¿ trawersy. Na uchwycie no¿owym, w dolnej czêci d³u¿szego ramienia, mocowana jest opisana powy¿ej g³owica pomiarowa. Uchwyt zamocowano tak aby pracuj¹ce no¿e urabia³y ska³ê
w uk³adzie zbli¿onym do rzeczywistego wystêpuj¹cego na walcowej
czêci organów poprzecznych tj. pod k¹tem ustawienia κ = 450 i k¹tem bocznego odchylenia ρ = 80.
Urabiane podczas badañ próbki betonowe 2, modeluj¹ce ska³ê
umieszczone s¹ na stole obrotowym nadaj¹cym im ruch o p³ynnie
regulowanej prêdkoci obrotowej w zakresie od 0 ÷ 20 min-1. Próbki

Badania urabiania próbek no¿em kielichowym specjalnym oraz
no¿ami stycznymi obrotowymi przeprowadzono dla trzech w/w próbek skalnych, dla sta³ej podzia³ki skrawania t = 10 mm i prêdkoci
skrawania v = 1,0 ÷ 1,25 m/s oraz przy k¹cie bocznego odchylenia
no¿a ρ = 0° dla pomiaru wartoci si³ i ρ = 0° do 45° przy pomiarze
liczby obrotów narzêdzia. G³êbokoæ skrawania w czasie prób wynosi³a g = 6, 9 i 12 mm. dla próbek o mniejszej wytrzyma³oci i g = 6
i 9 mm dla próbki o wytrzyma³oci Rc = 105 MPa. Próbkê skaln¹ skrawano po pobocznicy z góry na dó³ (rys. 4) a pomiar si³ obci¹¿aj¹cych
narzêdzie rejestrowano przy pracy ustalonej no¿a, tj dla niezmiennych parametrów skrawania. W trakcie badañ pobierano próbki urobku, celem okrelenia procentowej zawartoci poszczególnych frakcji
ziarnowych. Przeprowadzono równie¿ pomiary zu¿ycia poszczególnych narzêdzi. Analizê si³ przeprowadzono wybieraj¹c reprezentatywny 10-cio sekundowy odcinek pomiarowy. Widok jednego z takich wybranych odcinków dla no¿a kielichowego pokazano na
rysunku 5. Natomiast rednie wartoci poszczególnych si³, uzyskane
dla no¿a kielichowego oraz no¿a stycznego obrotowego RM8-V5-25,
przedstawiono w tabeli 1.

Rys. 4. Widok no¿a specjalnego kielichowego podczas urabiania
próbki skalnej o wytrzyma³oci Rc = 40 MPa na g³êbokoci
g = 9 mm
Pomiar 25/1 Seria 185
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Rys. 3. Stanowisko do badañ pojedynczych narzêdzi

Rys. 5. Wybrany przebieg zmian wartoci si³ docisku Pd, stycznej Ps
i bocznej Pb podczas urabiania próbki skalnej o wytrzyma³oci Rc = 40 MPa no¿em kielichowym na g³êbokoci 9 mm
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Tab. 1. Wartoci rednie si³ uzyskane dla no¿a stycznego obrotowego RM8-V5-25 i no¿a specjalnego kielichowego
Rodzaj si³y

RM8-V5

Kielich

RM8-V5

Kielich

RM8-V5

Kielich

40

Docisku Pd
Styczna Ps
Boczna Pb

4,59
4,34
1,29

4,97
4,76
1,17

5,17
5,13
1,48

8,17
6,62
1,92

8,49
7,03
2,32

13,07
9,42
2,72

Docisku Pd
Styczna Ps
Boczna Pb
Docisku Pd

7,91
6,93
1,48
13,52

6,78
5,37
1,19
13,73

10,56
8,17
1,75
20,04

11,97
7,28
2,23
23,87

15,85
11,32
2,13
-

19,61
9,96
3,03
-

Styczna Ps
Boczna Pb

10,42
2,18

9,27
2,13

15,56
3,27

13,46
3,31

-

-

65

105

6

9
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Porównuj¹c wartoci si³ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e dla ma³ych g³êbokoci skrawania próbek skalnych o mniejszej wytrzyma³oci, s¹ one
porównywalne. Dopiero zwiêkszenie g³êbokoci skrawania i wytrzyma³oci próbki, w przypadku urabiania no¿em kielichowym, powoduje wzrost wartoci si³y docisku, w porównaniu do no¿a stycznego
obrotowego.
Badania wp³ywu k¹ta bocznego odchylenia ρ podczas urabiania
próbki skalnej wykaza³y, ¿e dla no¿a stycznego obrotowego przy pracy
ustalonej dopiero przy zwiêkszeniu wartoci tego k¹ta do 18° zaobserwowano jakiekolwiek obroty. Mia³y one jednak charakter skokowy i losowy. Podobnie nó¿ zachowywa³ siê przy k¹cie bocznego odchylenia ρ = 45°. Liczba obrotów dla g³êbokoci skrawania g = 6 mm
nie przekracza³a 2,5 na minutê. Zwiêkszenie g³êbokoci skrawania
powodowa³o drastyczne ich obni¿enie.
Porównanie liczby obrotów dla no¿a specjalnego kielichowego
przeprowadzone dla tych samych parametrów urabiania wykaza³o,
¿e s¹ one prawie dwa razy wiêksze ni¿ dla no¿y stycznych obrotowych. Ponadto obroty no¿a kielichowego mo¿na by³o zaobserwowaæ
przy k¹cie bocznego odchylenia ρ = 12°. Jednak podobnie jak dla
no¿y stycznych obrotowych obroty mia³y charakter skokowy i losowy.
Wykonana analiza sitowa urobku uzyskanego podczas urabiania
próbek skalnych o wytrzyma³oci Rc = 40 MPa i 65 MPa no¿ami stycznymi obrotowymi RM8-520 i RM8V5-25 pozwala na stwierdzenie,
¿e dla no¿y nowych, niestêpionych najwiêkszy udzia³ w ogólnej masie urobku ma frakcja ziarnowa o wymiarze ziaren od 5 do 20 mm
(od 38% do 44%). Dla no¿a z s³upkiem z wêglika o wiêkszej rednicy RM8-V5-25 udzia³ frakcji o du¿ych ziarnach, powy¿ej 5 mm, jest
zdecydowanie wiêkszy. Dla no¿y stêpionych (skrócenie no¿a oko³o
5 mm i zwiêkszenie promienia ostrza) ponad po³owa urobku to frakcja o wymiarach ziaren od 5 do 20 mm a ponad 1/3 to frakcja o ziarnach poni¿ej 5 mm. Oznacza to zwiêkszon¹ energoch³onnoæ procesu urabiania oraz generowanie dodatkowej iloci py³u podczas
urabiania.
Przy urabianiu tych samych próbek i dla tych samych parametrów urabiania, no¿em specjalnym kielichowym, uzyskano udzia³ od
60% do 65% frakcji o wymiarze ziaren od 5 do 20 mm. Udzia³ frakcji
z ziarnami o wymiarach powy¿ej 20 mm nie przekracza³ 8,5%. Porównanie frakcji urobku uzyskanych dla no¿y stycznych obrotowych
nowych i stêpionych oraz no¿a kielichowego przedstawiono na rysunku 6.
Analizuj¹c zu¿ycie narzêdzi po zakoñczeniu badañ mo¿na stwierdziæ, ¿e dla no¿y stycznych obrotowych, w przypadku ma³ego k¹ta
bocznego odchylenia i braku obrotów nastêpuje bardzo szybkie i nieregularne zu¿ywanie siê ostrza (wrêcz jego zeszlifowanie). Dla tych
samym parametrów urabiania nie zaobserwowano wiêkszych zmian
w przypadku no¿a kielichowego. Zauwa¿ono jedynie minimalne zaoblenie wierzcho³ków s³upków. lady wytarcia zaobserwowano tyl-
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Rys. 6. Procentowy udzia³ ziaren urobku uzyskany dla nowych i stêpionych no¿y stycznych obrotowych RM8520 i RM8-V5-25
oraz no¿a specjalnego kielichowego
ko na korpusie, na którym zamocowane by³y s³upki z wêglików. Widok no¿a stycznego obrotowego RM8-520 po urobieniu próbki na
d³ugoci 1000 m oraz no¿a kielichowego po zakoñczeniu urabiania
próbki na d³ugoci ponad 2500 m przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Zu¿ycie no¿a stycznego obrotowego RM8-520 przy drodze
urabiania 1000 m (po lewej) i no¿a kielichowego przy drodze
urabiania oko³o 2500 m (po prawej)

5. Podsumowanie
Przeprowadzone badania, uzyskane wyniki i ich porównanie pozwalaj¹ na wysuniêcie wniosku, ¿e proponowane nowe rozwi¹zanie
no¿a specjalnego kielichowego w pe³ni sprawdza siê przy urabianiu
ska³ zwiêz³ych. Obci¹¿enie no¿a jest porównywalne z obci¹¿eniem
no¿y stycznych obrotowych, natomiast jego zu¿ycie jest zdecydowanie mniejsze. Uzyskany urobek predysponuje takie narzêdzie do urabiania ska³y podlegaj¹cej dalszej przeróbce, kruszeniu i mieleniu np.
rudy metali.
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