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Oprawka nożowa dla skrawarki do drewna

Przedmiotem wynalazku jest oprawka nożowa dla
skrawarki do drewna z obrotowym narzędziem skra¬
wającym, któmej noże iskriawiaoą^c^niaLJimnjiej w kie¬
runku promieniowym utrzymywane są wyłącznie
dzięki połączeniu dociskowemu, przez naciskaną
przez elementy mocujące dwuramienną dźwignię,
której oś wahań przebiega równolegle do osi obro¬
tu nianzęjdzia isfcraiwaijąjcego laftbo do noży skrawają¬
cych i której jedno ramię naciska bezpośrednio lub
pośrednio na nóż skrawający* podczas gdy drugie
ramię dźwigni naciskane jest przez elementy mo¬
cujące.

Znane jest tego rodzaju urządzenie z wzoru uży¬
tkowego RFN nr 7 234 178. W rozwiązaniu tym
elementy mocujące składają się z suwaka mocują¬
cego o równych bocznych krawędziach, poruszają¬
cego się swobodnie w przybliżonym do promienio¬
wego kierunku w korpusie wału nożowego, który to
suwak od dołu przylega do dźwigni mocującej. Wy-
chylna dźwignia o połączeniu kształtowytm, umie-
szcizoma jesit w korpusie wału nożowego, iz którego
górną powierzchnią ściśle się zwiera, naciskając na
tylną stronę noża.

Ułożyskowanie dźwigni mocującej stanowi jej
haczykowaty koniec, zazębiający się z korpusem
wału nożowego.

Ta znana konstrukcja podatna jest na zanie¬
czyszczenie wychylnego ułożyskowania dźwigni jak
również prowadnicy ślizgowej elementów mocują¬
cych. Części, z których składa się oś wychylna
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dźwigni są kosztowne w produkcji. Elementy mo¬
cujące poprowadzone w kierunku promieniowym
wzniesione są — patrząc w kierunku promieniowym
— stosunkowo wysoko, wskutek czego powstają
duże siły masowe i siły odśrodkowe.

Z opisu patentowego RFN nr 1 653 084 znana
jest skrawarkai, której nóż skrawający jesit zakle¬
szczony pomiędzy dokładnie ^wymiarowanym noś¬
nikiem noża i odipowiednio dokładnie zwymiarowa-
ną płytą mocującą nośnik noża, która przylega do
powierzchni natarcia ostrza noża. Nośnik noża i
płyta mocująca nośnik połączone są ze sobą za1 po¬
mocą kilku śrub o wysokiej wytrzymałości i w ten
sposób stwarza się połączenie dociskowe potrzebne
do zaciśnięcia noża skrawającego.

Zamocowanie noży pomiędzy obu wymienionymi
częściami następuje poza obrębem maszyny. Ponie¬
waż dla zamocowania każdego pakietu noży po¬
trzebnych jest kilka śrub, które każdorazowo mu¬
szą być starannie dokręcone z odipowiednio wyso¬
kim momentem obrotowym, przeto zakładanie i wy¬
miana noży skrawających wymaga dużego nakładu
pracy. To samo dotyczy także wmontowania i wy¬
montowania zamocowania pakietów noży, kftórejprzy
dużych maszynach mają odpowiednio dużą długość,
a zatem są dość ciężkie. Te zamocowania pakietów
noży wsuwa się w kierunku osiowym w pierścień
nożowy na listwę mostka — pierścienia nożowego
mającą w przekroju kształt jaskółczego ogona, za
pomocą przewidzianego w tym mostku hydraulicz-.
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nego urządzenia mocującego utrzymującego je w
pozycji roboczej. Ta znana już poprzednio konstru¬
kcja jest pod względem konstrukcyjnym bardzo
kosztowna i skomplikowana.

Celem wynalazku jęst poprawienie omówionego
na wstępie zamocowania noża i uniknięcia poda¬
nych wyżej wad.

Cel ten według wynalazku został osiągnięty przez
wykonanie osi wychylnej dźwigni w postaci sprę¬
żyny kształtowej, która jednym końcem przytwier¬
dzona jest do dźwigni a drugim końcem do korpu¬
su narzędzia skrawającego. W rozwiązaniu tym,
ramię dźwigni naciskane przez elementy mocujące
jest o wiele dłuższe od ramienia dźwigni naciska¬
jącego nóż skrawiajaSy.

Koniec sprężyny kształtowej zaopatrzony jest w
stopkę, która osadzona jest w dopasowanym wgłę¬
bieniu, przy czym dźwignia, sprężyna kształtowa i
stopka wykonane są jako części lite. Korzystnym
jest, gdy koniec sprężyny kształtowej w postaci
stopki przytwierdzony do dźwigni umieszczony jest
we wgłębieniu dźwigni i jest tam zamocowany za
pomocą ześrubowanego elementu blokującego. Wg¬
łębienie to ma wycięcie dostosowane do kształtu
stopki sprężyny.

Sprężyna kształtowa utrzymuje listwę mocującą
w przewidzianym położeniu. Dla utrzymania w sprę¬
żynie kształtowej właściwych warunków układu sił
i naprężeń celowe jest, aby sprężyna kształtowa
leżała w kierunku wypadkowej śdły, wynikającej
z siły nacisku noża, oraz ze składowej siły elemen¬
tów mocujących.

'Elementy mocujące składają się z kilku sprężyn
umieszczonych obok siebie w kierunku osiowym,
dociskających dźwignię do jej pozycji zaciskowej.
Sprężyny opierają się o korpus narzędzia skrawa¬
jącego. Sprężynami przytrzymywane są tłoki nacis¬
kowe, których drążki tłokowe związane są połącze¬
niem kształtowym z dłuższym ramieniem dźwigni.
Jeżeli tłok naciskowy jest tłokiem hydraulicznie
pneumatycznym przeciw działaniu sprężyn, wów¬
czas tłok naciskowy służy równocześnie także i do
tego, aby dźwignię można było przestawić w po¬
łożenia otwarcia, w którym przeprowadza się wy¬
mianę noży.

(Krótsze ramię dźwigni wykonane jest w postaci
listwy przechodzącej w kierunku osiowym, podczas
gdy dłuższe ramię dźwigni nadcięte jest wielokrotnie
w kLeirunku wzdkiźmyim. IW rouawiąizamiiu aMepiaityiw-
nym> każdynóżskrawający składa się z kilku wąskich
dźwigni ustawionych obok siebie w kierunku osio¬
wym,.

Nowa oprawka nożowa może być użyta w narzę¬
dziu skrawającym wykoniainym jako wał nożowy.
W tym przypadku, na cylindrycznej powierzchni
płaszcza przytwierdzony jest kilka nasadek noś¬
nych noży ustawionych bezstykowo obok siebie
względnie jedna za drugą, które to nasadki, w ca¬
łości tworzą powierzchnię wału nożowego, Każda
nasadka nośna stanowi samodzielny zespół i posiada
własny element nośny, który swoją promieniowo
wewnętrz leżącą powierzchnią spoczywa na korpu¬
sie wału, swoją promieniowo na zewnątrz leżącą
powierzchnią tworzy częściową powierzchnię zew¬
nętrznej płaszczyzny walca, odgraniczając pojemnik
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na wióry, a w specjalnym wgłębieniu ma nóż skra¬
wający, na którego tylną powierzchnię naciska
krótsze ramię dźwigni tworzące także częśbiową po¬
wierzchnię zewnętrznej płaszczyzny walca,

5 W innym przykładzie wykonaniai, w elemencie
nośnym, osadzona jest listwa ścieralna, która two¬
rzy częściową powierzchnię zewnętrznej płaszczyzny
walca, jak również powierzchnię przylegania dla
przedniej (czynnej) strony noża skrawającego. W

10 elementach nośnych i w listwach ścieralnych wyko¬
nane są pojemniki na wióry. W listwie ścieralnej
umieszczona jest stopka sprężyny.

W innym przykładzie wykonania stopka sprężyny
umieszczona jest w podcięciu elementu nośnego oraz
w podcięciu listwy ścieralnej.

Oprawka nożowa może być także użyta w narzę¬
dziu skrawającym, wykonanym w postaci pierście¬
nia nożowego skrawarki dla małych kawałków
drewna, w szczególności obrzynków. W tych skra-
warkach z pierścieniem nożowym, obracający się
pierścień nożowy składa się z dwóch obręczy pierś¬
cieniowych ustawionych jedna od drugiej w osio¬
wym odstępie, które związane są ze sobą za porno-
cą mostków^pierścieni nożowych, rozciągających
się w osiowym i w przybliżeniu w promieniowym
kierunku, przy których promieniowo wewnątrz po¬
łożonym obrzeżu przytwierdzony jest nóż skrawają¬
cy.

Stopka sprężyny kształtowej osadzona jest we
wgłębieniu mositka-pierscienia nożowego i zamoco¬
wana za pomocą iśnuiby, Stopka isprężyny tazęśioiowo
umieszczona jest w listwie ścieralnej osadzonej po¬
między dźwigtnią i nożem skrawającym lub w noś-
niku nożowym.

35
Odstęp pomiędzy dźwignią i mostkiem-pierścieńia

nożowego w jednym miejscu zamknięty jest, pomię ■
dzy sprężyną kształtową i elementem mocującym,
za pomocą profilowanej listwy sporządzonej z ela-
stycznego materiału.

(Promieniowo wewnątrz leżąca część mostka-pierś-
cienia nożowego może być wykonana jako wymienna
część ścieralna, na której opiera się nóż skrawają¬
cy.

45 Dużą korzyścią takiego rozwiązania jest to,
że elementy konstrukcyjne, które wnoszą tak wyso¬
ką siłę zaciskową w stosunku do noża skrawającego
i przez to posiadają odpowiednio duże wymiary, sa¬
me są umieszczone w pierścieniu nożowym a tym

50 samym nie podlegają ręcznej manipulacji. Żmudne
zaciskanie noża skrawającego w pakiecie nożowym
poza obrębem maszyny całkowicie odpada.

Elementy mocujące, które naciiskają na dźwignię,
zastępują zarówno śruby mocujące zapewniające

„ dotychczas siłowe zamocowanie noża skrawającego,
jak i instalację hydrauliczną zapewniającą zamoco¬
wanie pakietu noży w pierścieniu nożowym. Prócz
tego, przez proste przestawienie dźwigni w kie¬
runku przeciwnym do kierunku działania naciska¬
jących na nie elementów mocujących, można zluzo-
iwać noiże skirawająjce i w prosty sposób <wyimiiiemić
je na nowe. Przy tym nowa konstrukcja nadaje się
zarówno dla noży wymagających przeszlifowania,
jak i dla tak, zwanyteh noży jednokierunkowych.

Istotną korzyścią konstrukcji według wynalazku
w jest to, że korpus wału służy jako dźwigar nasadek



112 778

nośnych noży, które przy ciężkich uszkodzeniach
mogą jbyć wymieniane tylko jako zespół iw samej
fabryce na nowe nasadki. Uszkodzenie korpusu wa¬
łu nie może już występować tak,, że wyeliminowana
jest kosztowna naprawa wału nośnego. Ponieważ B
nasadki nośne noży ustawione są jedna od dirugiej
w pewnym niewielkim odstępie, przeto części te nie
tworzą sztywnego płaszcza^ Każda nasadka noślna
noża jest raczej samoistną jednostką mocującą, przy
czym odstęp pomiędzy nasadkami nośnymi noży 10
dopuszcza deformacje, pod warunkiem unikania na¬
prężeń ściskającyeh i izguiniających.

Przez odpowiednie ułożenie ramion dźwigni oraz
dobranie odpowiedniego przełożenia osiąga się to,
że nowy wał nożowy ma nieskomplikowaną konstruk- u
cję. Przede wszystkim jednak skasowanowszelkie po-
wierzchnie^śłizgowa pomiędzy poruszającymi się wz¬
ględem siebie częściami, tak że nowa konstrukcja jest
bardzo mało podatna na zabrudzenie a jej produkcja
jest niedinogau Ozęśoi pawietrizchirĄ któne twórczą 20
zewnętrzną płaszczyznę, leżą niezmiennie mocno w
kierunku promieniowym, co zapewnia spokojne na¬
łożenie drewna a przez to dokładne grubości skra¬
wania warstwy. Zmniejszone jest również ściera¬
nie się powierzchni maszyny. Równocześnie części 25
powierzchni wału i zewnętrznej płaszczyzny walca
leżące bezpośrednio przed i za nożami skrawający¬
mi, które to części w szczególnie dużej mierze pod¬
legają zużyciu^ dadzą się łatwo wymienić, tak że
odpowiednie roboty naprawcze w mechanizmie mo- 30
gą być z łatwością i w krótkim czasie przeprowa¬
dzone na miejscu w zakładzie pracy.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na ry¬
sunkach, na których fig'. 1 przedstawia wycinek
wału nożowego w przekroju, figu 2 przedstawia wy- 35
cinek wału nożowego o innej konstrukcji sprężyny
kształtowej w przekroju, fig. 3 przedstawia wycinek
wału nożowego w przekroju, stanowiący inny przy¬
kład wykonania, a fig. 4 — wycinek skrawarki z
pierścieniem nożowym^ iw przekroju. 40

Wał nożowy przedstawiony na fig. 1 składa się z
korpusu wału 1, na którego cylindrycznej powierz^
chni płaszcza przytwierdzonych jest kilka nasadek
nośnych noży 2 ustawionych bezstykowo obok sie¬
bie, które tworzą powierzchnięwału nożowego. Środ¬
ki mocujące składają się na przykład z pasowanych
wpustów i śrub, nie przedstawionych na rysunku.

Każda nasadka nośna noża stanowi samodzielny
zespół i składa się z elementu nośnego -3, listwy
mocującej 4, listwy ścieralnej 5 jak również z ele¬
mentów mocujących naciskających na listwę mocu¬
jącą 4.

!W każdej nasadce nośnej noża znajduje się jeden
nóż skrawający 6 trzymany wyłącznie połączeniem
dociskowymi. Element nośny 3 spoczywa swoją pro¬
mieniowo wewnątrz leżącą powierzchnią na korpusie
wału 1 i tworzy swoją promieniowo na zewnątrz
leżącą powierzchnią 3a częściową powierzchnię
zewnętrznej płaszczyzny walca.

Listwa mocująca 4 wywierająca nacisk na tylną 60
powierzchnię noża skrawającego 6 wykonana jest
jako dwuramienna dźwignia, przy czym ramię dź¬
wigni 4b naciskane przez elementy mocujące 11 le¬
ży promieniowo wewnątrz i jest dłuż|sze od promie-
niowo na zewnątrz leżącego ramienia dźwigni 4a, &
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która naciska nóż skrawający 6 a ponadto Cworzy
częściową powierzchnię zewnętrznej' płaszczyzny
walca.

Ułożyskowanie listwy mocującej 4 składa się ze
sprężyny ikstztiaiłtoweij 7, które ijedinym końcem przy¬
twierdzona jest do listwy mocującej, a drugim koń¬
cem — do elementu nośnego 3.

Listwa ścieralna 5 wpasowana jest w element
nośny 3 i tworzy częściową powierzchnię 5a zew¬
nętrznej płaszczyzny walca, jak również powierzch¬
nię przylegania ido przedniej strony noża skrawają¬
cego 6. W elementy nośne 3 i w listwy ścieralne 5
są wbudowane pojemniki na wióry 10.

Elementy mocujące 11 są naciskane przez tłoki*
których drążki tłokowe 12 związane są połączeniem
kształtowym z promieniowo wewnątrz leżącym ra¬
mieniem dźwigni 4a. Elementy mocujące umiesz¬
czone są w kadłubie 13 o budowie garnkowej, który
poprzez pierścieniowy kołnierz 13a opiera się na
elemencie nośnym 3 i który swoim promieniowo
wewnątrz leżącym końcem wchodzi swobodnie we
wgłębienie 14 korpusu 1. Siły mocujące wprowa¬
dzone przez środki mocujące zostają tym samynl
jako siły reakcji odprowadzone poprzez pierścienio¬
wy kołnierz 13a, wyłącznie na element nośny.

Różnica pomiędzy trzema przedstawionymi przy¬
kładami wykonania polega na konlstrukcjd sprężyny
kształtowej 7. Według fig, 1 koniec sprężyny ksz¬
tałtowej przytwierdzony do elementu nośnego 3
posiada stopkę Isprężyny, która — paltrząc w kie¬
runku w przybliżeniu promieniowym,, umieszczona
jest w wycięciu 15 elementu nośnego 3, jak rów¬
nież w wycięciu 16 listwy ścieralnej 5. Listwa mo.
cująca 4, jak również sprężyna kształtowa 7 ze
stopką 7a wykonane są jako części lite.

W przykładzie wykonania według fig. 2, koniec
sprężyny kształtowej 7 przytwierdzony do listwy
mocującej 4 wchodzi stopką sprężyny 7b w podcię¬
te wgłębienie 8 listwy mocującej i jest tam zamo¬
cowany za pomocą ześrubowanego elementu bloku¬
jącego 9. Sprężyna kształtowa w tym przykładzie
wykonania ma w przybliżeniu przekrój w kształcie
litery Z.

Fig. 3 pokazuje sprężynę kształtową 7, w której
stopka sprężyny 7b przytwierdzona do listwy mo¬
cującej i stopka sprężyny 7a prcyitwierdzona do
elementu nośnego' 3 wraz z samą sprężyną kształto¬
wą mają w przybliżeniu przekrój ,w kształcie litery
U. Stopka sprężyny 7a uchwycona jest przez pod¬
cięcie listwy ścieralnej 5, która za pomocą jednego
lub kilku pasowanych wpulsitów 17,, oisiaidzoinia jetsit w
elemencie nośnym 3. W tych przykładach wykona¬
nia sprężyna kształtowa 7 leży w kierunku wypad¬
kowej siły R, wynikającej z siły nacisku noża M
oraz siły składowej F elementów mocujących 11*

Skrawarka z pierścieniem nożowym przedstawio¬
na na fig. 4 składa się z obudowy maiszyny 51 i z
obracających się w niej pierścienia nożowego 52,
posiadającego dwie obręcze pierścieniowe 53 usta¬
wione jedna od drugiej w odstępie osiowym, które
związane są ze sobą za pomocą mostków-ipierścieni
nożowych 54 rozciągających się w osiowym i w
przybliżeniu (promieniowym kierunku. Na promie¬
niowo wewnątrz położonym obrzeżu przytwierdzony
jest podlegający praeszlifowaniu nóż skrawający G,
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Nóż skrajwarj^cy zamocowany jest poza obrębem
maszyny do nośnika noża 21. Połączenie noża skra-,
wającego 6 z nośnikiem noża 21 następuje za po¬
mocą co najmniej jednej śru'by 18, którą w znany
sposób przesuwa się w podłużnym otworze 19 noś¬
nika noża 21. Śruba ta służy jedynie do tymczaso¬
wego zaciskowego połączenia noża skrawającego 6
z nocnikiem noża 21.
- Właściwe unieruchomienie, w połączeniu docisko¬
wym, noży skrawających 6 nastejpuje poprzez dwu-
ramaenhą dźwignię 4, kftórej krótsze ramię 4a przy¬
lega do nośnika noża 21, podczas gdy dłuższe ra¬
mię dźwigni 4b naciskane jest prze- kilka sprężyn
35 ułożonych obok siebie w kierunku osiowym i do¬
ciskających dźwiginię 4 do jej pozycji zaciskowej.
Sprężyny 55 osadzone są w cylindrze naciskowym
13 i naciskają umieszczony w tym cylindrze prze¬
suwamy tłok naciskowy 12, którego drążek tłokowy
związany jest połączeniem kształtowym z dłuższym
ramieniem dźwigni 4b. Sprężyny 55, tłok nacisko¬
wy 12 i cylinder naciskowy 13 tworzą razem ele¬
ment mocujący 11, który osadzony jest w mostku-
pierścienia nożowego 54.
- iRównież i w tym przykładzie wykonania, tak jak
i w konstrukcjach według fig. 1 do 3, oś wahań
dźwigni, kltóra leży równolegle do osi obrotu pierś-
cdemiiia inożtowegio 52 względnie równoileglie do osd no¬
ży, utworzona jest przez sprężynę kształtową 7, któ¬
ra jednym końcem przytwierdzona jest do dźwigni,
a drugim kńcemi, do mostka pierścienia nożowego
54. Koniec sprężyny kształtowej 7 przytwierdzony
dK* mosfckia piiieri&ieinća roożowego zaopajtirzony jest w
stopkę 7a> kltóra osadzona jest w dopasowanym
wgłębieniu mostka pierścienia nożowego i tam za¬
mocowana za pomocą śruby 43. Drugi koniec sprę¬
żyny kształtowej 7 zaopatrzony jest w stopkę 7b,
która osadzona jest w dopasowanym podciętym
wgłębieniu dźwigni i tam zamocowana za pomocą
ześrufoowahego elementu blokującego 9. Również i
w tym wypadku układ jest tego rodząju, że spręży¬
na kształtowa 7 leży w kierunku wypadkowej R,
wynikającej z siły nacisku noża M oraz siły skła¬
dowej F elementu mocującego 11. Stopka sprężyny
7a wchodzi w nośnik noża 21 tworząc połączenie
kształtowe.

W miejsce dającego się przeszlifować noża skry¬
wającego 6 możnaużyć także nóż jednokierunkowy.
W miejsce nośnika noża 21 można wtedy między
dźwignią 4 i nożem skrawającym 6 umieścić listwę
ścieralną, w której umieszcza się stopkę 7a two¬
rząc połączenie kształtowe. Odstęp pomiędzy dźwi¬
gnią 4 i mostkiem pierścienia nożowego 54 zamk¬
nięty -jest w jednym miejscu pomiędzy! sprężyną
-kształtową 7 i elementem mocującym 11 za pomo¬
cą profilowanej lMwy 44 sporządzonej z elastycz¬
nego materiału.

{Promieniowo wewnątrz leżąca część mostka-pierś-
cieniaitfiożowego 54 wykonana jest jako wymienna
część ścieralna 45, na której wspiera się nóż skra¬
wający 6. Na tym samym rysunku przedstawiono
jeszcze łopatkę 48 koła kruszącego, która może ob¬
racać się w tym samym kierunku co pierścień no¬
żowy 52 ale odpowiednio szylbciej albo ewentualnie
może mieć w stosunku do pierścienia nożowego 52
odwrotny kierunek obrotowy, Pomiędzy kołem kru¬

szącym i pierścieniem nożowym zachodzi zawsze
określona zależność szybkości, przy czym pierścień
nożowy, w pewnych przypadkach, może także stać
całkowicie w miejscu.

5

Zastrzeżenia patentowe

Oprawka nożowa dla skrawarki do drewna z
obrotowym narzędziem skrawającym, której noże

10 co najmniej w kierunku promieniowym utrzymywa¬
ne są wyłącznie połączeniem dociskowym przez na¬
ciskaną przez elementy mocujące dwuramiehną
dźwigjnię, której przyjęta oś wahań przebiega rów¬
nolegle do osi obrotu narzędzia skrawającego albo

15 do noży siknaiwadący/ch i której jedno iraimiię iniaiciisikia
bezpośrednio lub pośrednio na nóż skrawający,
podczas gdy drugie ramię dźwigni naciskane jest
przez elementy mocujące, znamienna tym, że oś
wahań dźwigni (4) stanowi sprężyna kształtowa (7),

20 która jednym końcem przytwierdzona jest do dź¬
wigni, a drugim końcem do mostka pierścienia no¬
żowego (54) narzędzia skrawającego.

2u Oprawka nożowa według zastrz. 1, znamienna
tym, że ramię7 (4b) dźwigni naciskane przez ele-

25 menty mocujące (11) jest znacznie dłuższe od ra¬
mienia (4a) dźwigni <4) naciskającego nóż skrawa¬
jący (6).

3, Oprawka nożowa według zastrz. 1, — znamien¬
na tym, że sprężyna kształtowa (7) przytwierdzona

30 z jednej strony do dźwigmi (4) ma drugi koniec
wyposażony w stojpkę (7a), osadzoną we wgłębieniu
mostka pierścienia nożowego (54).

A. Oprawka nożowa według zastrz. 3, znamienna
tym, że dźwignia (4) jak i sprężyna kształtowa (7),
ze stopką (7a) wykonane są jako części lite.

5. Oprawka nożowa według zastrz. 3, znamienna
tym, że koniec sprężyny kształtowej (7) w postaci
stopki (Tb) umiieiziazizotniy jeiat iwie wgłębiiemiu dźwigmi
(4) i jest Eamocowiamy (zia pomocą ześnuboiwianego
elementu toiloikującisgo (9).

6. Oprawka nożowa według zastrz. 5, znamienna
tym, że wgłębienie dźwigni (4) ma wycięcie dosto¬
sowane do kształtu stopki sprężyny.

7. Oprawka nożowa według zastrz. 1, znamienna
tym, że sprężyna kształtowa (7) jest ułożona w kie¬
runku wypadkowej siły (R), wynikającej z siły na¬
cisku noża (M) oraz składowej siły (F) elementów
mocujących (11).

8. Oprawka nożowa według zastrz. 2, znamienna
tym, że elementy mocujące (11) składają się z kil¬
ku sprężyn (55) umieszczonych obok siebie w kie¬
runku osiowym, sprowadzających dźwignię (4) do
jej (potzycijii izaiciskowej,, przy czym (sprężymy (55)
opierają się o mostek pierścienia nożowego (54)
narzędzia skrawającego.

9. Oprawka nożowa według zastrz. 2, znamienna
tym, że elementy mocujące (11) zawierają tłoki na¬
ciskowe (12) przytrzymywane przez s|prężyny, któ¬
rych drążki tłoktowe połączone są z dłuższym ra¬
mieniem (4b) dźwiginL

ilO. Oprawka nożowa według zastrz. 9, znamien¬
na tym, że tłok naciskowy <12) jest tłokiem hydra¬
ulicznym lub pneumatycznym.

1(1. Oprawka nożowa według zastrz. 1,0, znamien-
65 na tym, że tłok naciskowy (12) oraz sprężyny $$)
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są umieszczone wspólnie w cylindrze naciskowym
(13), osadzonym w elemencie nośnym (3) lub w mo¬
stku pierścienia nożowego (54) narzędzia skrawają¬
cego.

12. Oprawka nożowa według zasitorz. 2, znamienna
tym, że ramię (4a) dźwigni ma kiształt listwy uło¬
żonej w kierunku osiowym, podczas gdy dłuższe
ramię (4b) dźwigni nadcięte jest wielokrotnie w kie¬
runku wzdłużnym.

13. Oprawka nożowa według zasitrz. 1, znamienna
tym, że dźwignia (4) składa się z kilku wąskich dź¬
wigni ustawionych obok siebie w kierunku osio¬
wym.

14. Oprawka nożowa według zastrz. li, znamienna
tym, że narzędzie skrawające wykonane w postaci
wałka nożowego, z korpusem wału (1), ma na cy¬
lindrycznej powierzchni płaszcza umieszczonych kil¬
ka nasadek nośnych (2) noży ustawionych bezsty-
kowo obok siebie, które w całości tworzą powierz¬
chnię wałka nożowego, przy czym każda nasadka
stanowi samodzielny zespół i posiada nóż skrawa¬
jący i(6) dźwignię oraz element nośny .;J3), który
swoją promieniowo wewnętrz leżącą powierzchni^
spoczywa na korpusie wału, a jego zewnętrzna
powierzchnia tworzy częściowo powierzchnię zew¬
nętrzną walca, odgraniczającą [pojemnik (10) na wió¬
ry.

15. Oprawka nożowa według zastrz. 14, znamien¬
na tym, że w elemencie nośnym (3) osadzona jest
za pomocą wpustów (17), listwa ścieralna (5) która
tworzy częściową powierzchnię (5a) zewnętrznej
płaszczyzny wału, jak również powierzchnię przy¬
legania dla przedniej strony noża skrawającego (6),
przy czym w elementach nośnych (3) i w listwach
ścieralnych (5) wykonane są pojemniki na wióry
(10).

J7T8
10

H6. Oprawka nożowa według zastrz. 14, znamien¬
na tym, że w elemencie nośnym (3) umiesizczone
są elementy mocujące (11).

17. Oprawka nożowa według zaistrz. 14, znamien-
5 na tym, że w elemencie nośnym (3) i w listwie

ścieralnej (5) umieszczona jest stopka <7a) sjprężytny.
ii 8. Oprawka nożowa według zastrz. 17, znamien¬

na tym, że stopka (7a) sprężyny, umieszczona jest
w podcięciu (15) elementu nośnego (3) oraz w pod-

10 cięciu (16) listwy ścieralnej (5).
19. Oprawka nożowa według zastrz. 1, znamienna

tym, że narzędzie skrawające wykonane jest w po¬
staci pierścienia nożowego składającego się z dwóch
obręczy pierścieniowych (53) ustawionych jedna

15 od drugiej w osiowym odstępie, połączonych za po¬
mocą mostków-ipierścieni nożowych (54) rozciągają¬
cych się w osiowym i w przybliżeniu promieniowym
kierunku, do których zamocowany jest nóż skrawa¬
jący <6) rozciągający się poprzez osiową długość

2o mostka-pierścienia nożowego (54) do którego zamo¬
cowana jest stopka (7a) sprężyny (7) za pomocą śru¬
by (43).

20. Oprawka nożowa według zastrz. ii© znamien¬
na tym, że stopka sprężyny (7a) częściowo umiesz-

25 czona jest w listwie ścieralnej osadzonej pomiędzy
dźwignią (4) i nożem skrawającym (6) lub w nośni¬
ku nożowym (21).

211. Oprawka nożowa według zastrz. 20, znamien¬
na tym, że odstęp pomiędzy dźwignią (4) i most-

30 kiem-pierścieriia nożowego (54) zamknięjty jest po¬
między sprężyną kształtową (7) i elementem mocu¬
jącym (11), za pomocą profilowanej listwy (44) sfpo-
rządzonej z elastycznego materiału.

22. Oprawka nożowa według zastrz. 18, znamien-
35 na tym, że promieniowo wewnątrz leżąca część mo-

stku-pierścienia nożowego (54) wykonana jest jako
wymienna część ścieralna (45), na której opiera się
nóż skrawający (6).
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