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Głowica zaciskowa z hydraulicznym zaciskiem szcz�k 

S t r e s z c z e n i e 

Dokonano przegl�du istniej�cych rozwi�za� oraz 
omówiono budow� i zasad� działania nowego 
rozwi�zania głowicy zaciskowej, opracowanej w ITG 
KOMAG.  Głowica zaciskowa z hydraulicznym 
zaciskiem szcz�k jest przeznaczona do wiertnic, 
w których stosowana jest automatyzacja czynno�ci 
wiertniczych. Głowica słu�y do przenoszenia 
momentu obrotowego z silnika na �erd� wiertnicz�
oraz wywierania docisku �erdzi podczas wiercenia. 
W konstrukcji zastosowano trzy cylindry hydrauliczne, 
z których ka�dy odpowiada za ruch pojedynczej 
szcz�ki zaciskowej. 

S u m m a r y 

Present solutions are reviewed as well as design and 

principle of operation of clamping unit developed at 

KOMAG are discussed. Clamping unit with hydraulic 

clamp of jaws is designed for drilling rigs with 

automated drilling operations. The unit is used for 

torque transmission from motor to drilling rod and to 

press the rod during drilling. Three hydraulic cylinders, 

each of them responsible for the movement of a single 

clamping jaw, were used in the unit.
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1. Wprowadzenie 

D��enie do automatyzacji procesu wiercenia 

zarówno na powierzchni jak i w podziemiach kopal�
wymaga doskonalenia rozwi�za� wiertnic, w tym ich 

głowic zaciskowych. Głowica zaciskowa �erdzi 

wiertniczej odpowiada za przenoszenie momentu 

obrotowego silnika na �erd� wiertnicz� oraz wywieranie 

docisku �erdzi. Obecnie na rynku polskim dost�pne s�
głowice z zaciskiem r�cznym, pneumatycznym  

i hydraulicznym z zastosowaniem przekładni klinowej. 

Rosn�ce wymagania odno�nie zwi�kszenia siły 

docisku  i post�pu wiercenia były przyczyn� podj�cia w 

ITG KOMAG prac nad opracowaniem nowej konstrukcji 

głowicy zaciskowej, w której wyeliminowano 

przekładni� klinow� i zastosowano trzy, niezale�ne, 

hydrauliczne cylindry zaciskowe. W głowicy tej ka�dy 

cylinder odpowiada za zacisk pojedynczej szcz�ki. 

Wst�pna analiza wykazała, �e rozwi�zanie to powinno 

korzystnie wpłyn�� zarówno na obni�enie masy oraz 

gabarytów głowicy, co jest szczególnie istotnie podczas 

prac transportowych i monta�u wiertnicy w miejscu jej 

eksploatacji.  

Głowica z hydraulicznym zaciskiem szcz�k 

przeznaczona jest do zastosowania w wiertnicach 

wykonuj�cych prace w kopalniach w�gla, rud i soli. 

Zainstalowana na wiertnicy głowica pozwala na: 

wiercenia geologiczno-poszukiwawcze, wykonywanie 

otworów odwadniaj�cych, odgazowuj�cych  

i wyprzedzaj�cych w skałach o ró�nej twardo�ci.  

2. Przegl�d rozwi�za� głowic wiertniczych 

Z przeprowadzonej analizy rozwi�za� głowic 

wiertniczych wynika, �e na rynku polskim istnieje 

szereg rozwi�za� konstrukcyjnych obj�tych 

zastrze�eniami patentowymi. Opis patentowy nr  

PL 136928 [4], przedstawia głowic� zaciskow� (rys. 1), 

w której otwieranie i zaciskanie szcz�k odbywa si� przy 

pomocy pary cylindrów ustawionych równolegle do osi 

wiercenia.  Zacisk szcz�k jest po�rednio realizowany 

poprzez przeło�enie oparte na zasadzie klina. 

Innym rozwi�zaniem, znanym z opisu patentowego 

nr PL 111893 [3], jest głowica pneumatyczna (rys. 2), 

gdzie do zacisku szcz�k wykorzystano jeden cylinder, 

którego tłok  umieszczono  w osi wiercenia. Ruch tłoka 

powoduje przesuni�cie tulei, po której przemieszcza 

si� szcz�ka, z osadzon� na niej rolk�. Powierzchnia, 

po której toczy si� rolka jest pochylona o dany k�t, co 

powoduje przesuwanie si� szcz�ki w kierunku osi 

wiercenia, powoduj�c jej zaciskanie na �erdzi 

wiertniczej – zasada klina z wykorzystaniem rolki. 

Rozwi�zanie z kolejnego opisu patentowego nr  

PL 150998 [2] (rys. 3) charakteryzuje si� tym, �e zacisk 

szcz�k jest realizowany silnikiem hydraulicznym, który 

przekazuje nap�d poprzez sprz�gło i przekładni�
z�bat�, której jedno koło przemieszcza si� po gwincie 

wrzeciona. Koło przesuwne poł�czone jest ze 

sworzniami, które poprzez klin przesuwaj� szcz�ki 

zaciskowe.  
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Jedn� z firm produkuj�cych głowice zaciskowe jest 

ZMUW Engineering z Sosnowca. W jej ofercie s�

dost�pne głowice zaciskowe do wiertnic typu MDR-03, 

MDR-06, WMD-150 (rys. 4). W konstrukcji ka�dej z ww. 

głowic stosowany jest cylinder hydrauliczny 

z powierzchni� czynn� w kształcie pier�cienia, 

wewn�trz którego umieszczone jest wrzeciono. Tłok 

cylindra, przesuwaj�c si� równolegle do osi wiercenia, 

powoduje ruch przekładni klinowej poł�czonej ze 

szcz�kami zaciskowymi.  

Rys.1. Głowica zaciskowa [4] 

Rys.2. Głowica pneumatyczna [3] 
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3. Rozwi�zanie głowicy zaciskowej  
z hydraulicznym zaciskiem szcz�k 

W trakcie prac koncepcyjnych, maj�cych na celu 

zaprojektowanie nowego rozwi�zania głowicy 

zaciskowej, uwzgl�dniono szereg zało�e� dotycz�cych 

ogólnej budowy głowicy, zastosowanych komponentów 

oraz medium zasilaj�cego (olej mineralny). Nowa 

konstrukcja b�dzie dostosowana do pracy z �erdziami 

wiertniczymi o �rednicy od 42 mm do 78 mm. Umo�liwi 

ona szybki dost�p do szcz�k zaciskowych podczas ich 

wymiany. Głowica b�dzie miała mo�liwie mał�
wysoko��, ze wzgl�du na warunki zabudowy w kopalni. 

Parametry techniczne nowej konstrukcji głowicy 

przedstawiono w tabeli 1. 

Rys.3. Głowica zaciskowo-nap�dowa [2] 

Rys.4. Głowica zaciskowa zabudowana na wiertnicy WMD-150 firmy ZMUW Engineering [5] 
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4. Budowa i zasada działania głowicy 

Na rysunkach od 5 do 7 przedstawiono budow�

głowicy zaciskowej i wyszczególniono jej główne 

elementy, w tym: 

1. Szcz�ki zaciskowe. 

2. Cylindry hydrauliczne. 

3. Wrzeciono. 

4. Tuleja. 

5. Pier�cie� �lizgowy. 

6. Korpus. 

7. Zawór zwrotny sterowany. 

8. Ło�yska baryłkowe. 

9. Zawory zwrotne. 

10.  Uszczelnienia statyczne. 

11. Uszczelnienia obrotowe. 

12. Odrzutnik. 

13. Tuleja centruj�ca. 

14. Mechanizm centrowania szcz�k. 

Mechanizm centrowania szcz�k przedstawiono na 

rysunku 8. Składa si� on z nast�puj�cych elementów: 

1. Tuleja prowadz�ca. 

2. �ruby mocuj�ce. 

3. Dystans. 

4. Pier�cie�. 

5. Tuleja �lizgowa. 

6. Spr��yna naciskowa. 

Głowica umo�liwia przeniesienie (poprzez 

wrzeciono) momentu obrotowego z silnika na �erd�

wiertnicz� i wywieranie docisku wiercenia. 	erd�

trzymana jest za pomoc� trzech szcz�k z zaciskiem 

wywołanym za pomoc� trzech cylindrów 

hydraulicznych. Obroty wrzeciona przekazywane s� na 

szcz�ki, które dzi�ki zastosowaniu cylindrów 

hydraulicznych, umo�liwiaj� wysuwanie si� i chowanie 

szcz�k  we  wrzecionie. Cylindry zabezpieczone s�  

przed spadkiem siły docisku szcz�k poprzez zawór 

zwrotny sterowany. Przepływ medium (oleju) 

wyst�puj�cy pomi�dzy tulej� i pier�cieniem �lizgowym  

odprowadzany jest do komory, w której smarowane s�

ło�yska baryłkowe, wzdłu�ne, a nast�pnie poprzez 

zespół zaworów zwrotnych olej kierowany jest do 

kanału spływowego. Ło�yska odpowiadaj� za 

przeniesienie siły docisku podczas wiercenia  

i wyci�gania �erdzi wiertniczej. W celu ograniczenia 

przedostawania si� płuczki wiertniczej do wn�trza 

głowicy oraz wycieku oleju hydraulicznego 

zastosowano szereg uszczelnie� statycznych, 

obrotowych oraz odrzutnik. Centryczne ustawienie 

szcz�k podczas zacisku �erdzi zapewnia tuleja 

centruj�ca oraz mechanizm centrowania szcz�k. 

Tuleja, odpowiednio dobrana do zastosowanej �rednicy 

�erdzi, ma za zadanie ustawienie �erdzi w głowicy. 

Mechanizm centrowania szcz�k zapewnia symetryczny 

zacisk szcz�k na �erdzi. Składa si� on z tulei 

prowadz�cej, do której przykr�cony jest pier�cie� za 

pomoc� �rub i dystansów. Pomi�dzy tulej�  

i pier�cieniem umieszczona jest tuleja �lizgowa 

podparta spr��ynami naciskowymi. Do tulei �lizgowej 

przytwierdzone s� trzy prowadniki szcz�k, które po 

przykr�ceniu całego mechanizmu do głowicy, 

osadzone zostaj� w sko�nych rowkach prowadz�cych, 

wykonanych w ka�dej ze szcz�k. Podczas ruchu 

zmierzaj�cego do zacisku szcz�ki na �erdzi, szcz�ki 

wywieraj� nacisk na prowadniki, a co za tym idzie na 

spr��yny mechanizmu centrowania. W przypadku gdy 

jedna szcz�ka wysunie si� zbyt mocno, cała siła 

pochodz�ca od spr��yn jest skierowana na ni�, co 

powoduje odci��enie pozostałych szcz�k i pozwala na 

dosuni�cie i wycentrowanie wzgl�dem �erdzi. 

Parametry techniczne nowej głowicy zaciskowej 
Tabela 1 

Masa 120 kg, 

Wymiary gabaryt. (wysoko�� bez wrzeciona. / szeroko�� / gł�boko��) 340 / 500 / 425 mm, 

Moment obrotowy 1300 Nm, 

Pr�dko�� obrotowa 1200 min-1, 

Siła docisku przy wierceniu 45  kN, 

Siła przy wyci�ganiu �erdzi z otworu  60 kN, 

Medium zasilaj�ce olej mineralny, 

Ci�nienie zasilania 20 MPa, 

Liczba szcz�k zaciskowych 3. 
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Rys.5. Budowa głowicy zaciskowej – rzut [1] 

Rys.6. Budowa głowicy zaciskowej – przekrój A-A [1]
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Rys.7. Budowa głowicy zaciskowej – przekrój B-B [1]

Rys.8. Budowa mechanizmu centrowania szcz�k [1] 
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5. Podsumowanie 

W stosunku do rozwi�za� zawartych w opisach 

patentowych nr PL 136928 i PL111893 oraz do 

rozwi�za� stosowanych w głowicach obecnie 

produkowanych, w nowej konstrukcji głowicy 

zrezygnowano z przekładni klinowej na rzecz trzech 

cylindrów zaciskowych ustawionych prostopadle do osi 

wiercenia. Zalet� tego rozwi�zania jest to, �e cylindry 

oddziałuj� bezpo�rednio na szcz�ki zaciskowe, co 

wpływa na zmniejszenie masy i gabarytów głowicy,  

a co za tym idzie polepszenie warunków monta�u  

i manewrowania podczas pracy. Przewag� rozwi�zania 

nowej głowicy nad zawartym w opisie patentowym  

nr PL150998 jest to, �e głowica charakteryzuje si�
konstrukcj� przelotow� co ma wpływ na uproszczenie 

monta�u i demonta�u �erdzi podczas procesu 

wiercenia. Nowe rozwi�zanie głowicy, oparte na 

zacisku szcz�k z wykorzystaniem trzech niezale�nie 

pracuj�cych cylindrów hydraulicznych, pozwala na 

zwi�kszenie siły docisku �erdzi podczas wiercenia. 

Głowic� wyposa�ono w mechanizm centrowania 

szcz�k, który zapewnia jednoczesny wysuw ka�dego 

cylindra i centryczny zacisk szcz�k na �erdzi 

wiertniczej. Zastosowano nowy układ smarowania 

ło�ysk olejem hydraulicznym, pochodz�cym 

z przecieków powstałych podczas zasilania cylindrów, 

co mo�e wpłyn�� korzystnie na trwało�� ło�ysk. 

Konstrukcja głowicy umo�liwia szybki dost�p do szcz�k 

zaciskowych podczas ich wymiany oraz prac�  

z �erdziami wiertniczymi o �rednicy do 78 mm. 

Rozwi�zanie konstrukcyjne głowicy zgłoszono do 

ochrony w Urz�dzie Patentowym RP. 
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