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Przyrząd do wyznaczania wytrzymałości na ści-
nanie połączenia różnorodnych materiałów/zawierający
stempel w korpusie, znamienny tym, że korpus (2) 
ma kształt gilotyny i jest połączony na stałe z pod-
stawą (3), z którą połączony jest również uchwyt (4) 
próbki połączenia (5) typu zakrzepła kropla metalu 
(6) - podłoże ceramiczne (7), zaś uchwyt (4) o wy-
dłużonym kształcie w części czołowej od góry ma 
odpowiednio wyprofilowane wybranie (8), tworzące 
kołnierz oporowy (9), a w wybraniu (8) umieszczona 
jest korzystnie połowa badanej próbki połączenia (5) 
typu zakrzepła kropla metalu (6) - podłoże ceramiczne 
(7), która to próbka (5) dociskana jest do kołnierza 
oporowego (9) śrubą dociskową (10) usytuowaną 
w otworze (11) o osi prostopadłej do osi stempla (1), 
przy czym płaszczyzna przecięcia badanej próbki (5) 
jest prostopadła do osi stempla (1), a jej normalna 
jest skierowana przeciwnie do kierunku działającej 
siły (F), zaś płaszczyzna badanego połączenia meta-
lu (6) z podłożem ceramicznym (7) jest styczna do 
płaszczyzny tnącej stempla (1). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do wyznaczania wytrzymałości na ścinanie połączenia 

różnorodnych materiałów, zwłaszcza połączenia metal - ceramika przy pomocy maszyny wytrzymało-
ściowej. 

Znany z polskiego opisu patentowego nr 119 442 przyrząd do technologicznej próby ścinania 
materiałów metalowych i niemetalowych realizowanej przy pomocy maszyny wytrzymałościowej za-
wiera dwa stemple wyposażone w otwory i mocowane w korpusie. W otworach stempli są umieszczo-
ne wymienne wkładki do mocowania próbek poddawanych ścinaniu. Jeden ze stempli jest nieruchomy 
i posiada wkładkę w górnej części, a drugi stempel jest ruchomy i posiada wkładkę w swej dolnej czę-
ści. Próbka materiału, poddawanego próbie wytrzymałości na ścinanie, mocowana we wkładkach 
posiada oś pokrywającą się z płaszczyzną podziału stempli i równoległą do kierunku siły działającej na 
ruchomy stempel. 

Inny znany z publikacji naukowo-technicznej (W.Dawihl, H.Federmann, Saarbruken „Einfluβ me-
tallischer Aufdampfschichten auf das Benetzungsverhalten von Reinstaluminium aut Al2O3 - Unterla-
gen, Aluminium, 50, rok wyd. 1974, str. 574-577) przyrząd do wyznaczania wytrzymałości na ścinanie 
połączenia dwóch różnorodnych materiałów takich jak metal i ceramika metodą kropli leżącej, sprzę-
gnięty jest poprzez przegub kulisty i głowicę pomiarową z napędem wytwarzającym siłę o kierunku 
równoległym do płaszczyzny połączenia dwóch różnorodnych materiałów. Przyrząd ten zawiera ele-
ment w kształcie łódki z otworami, wewnątrz której umieszczone są współosiowo dwa trzpienie zakoń-
czone czopami, usytuowanymi na zewnątrz łódki. Jeden z trzpieni jest nieruchomy. Wewnętrzne, skie-
rowane do siebie, końce trzpieni mają kształt półpierścieni. Półpierścieniowe zakończenie nierucho-
mego trzpienia wyposażone jest w odpowiednie wybranie, w którym umieszczana jest próbka z bada-
nym połączeniem metal-ceramika, natomiast na półpierścieniowym zakończeniu trzpienia ruchomego 
zamocowana jest rozłącznie płytka z wydłużonym występem w kształcie zabieraka, tak, że obejmuje 
on badaną próbkę. Nad zabierakiem usytuowana jest dodatkowo odpowiednio wyprofilowana płytka, 
która jest połączona rozłącznie z półpierścieniowym zakończeniem nieruchomego trzpienia, w celu 
zabezpieczenia zabieraka przed deformacją w czasie prowadzenia badań. 

Niedogodnością znanych rozwiązań jest to, że w pierwszym przypadku nie nadają się one do 
bezpośredniego wykorzystania dla próbek połączeń typu leżąca kropla metalu - ceramika, a w drugim 
przypadku jest to próba raczej na odrywanie a nie na ścinanie tego typu połączeń. Ponadto wyniki 
badań są niepowtarzalne z racji punktowego charakteru obciążenia ścinanej kropli metalu oraz z uwa-
gi na małe prawdopodobieństwo uzyskiwania próbek o takich samych wartościach kąta zwilżania kro-
pli metalu na podłożu. 

Przyrząd według wynalazku, do wyznaczania wytrzymałości na ścinanie połączenia różnorod-
nych materiałów zawierający stempel w korpusie charakteryzuje się tym, że korpus ma kształt gilotyny 
i jest połączony na stałe z podstawą, z którą połączony jest również uchwyt próbki połączenia typu 
zakrzepła kropla metalu - podłoże ceramiczne, zaś uchwyt o wydłużonym kształcie w części czołowej 
od góry ma odpowiednio wyprofilowane wybranie, tworzące kołnierz oporowy. W wybraniu umiesz-
czona jest korzystnie połowa badanej próbki połączenia typu zakrzepła kropla metalu - podłoże cera-
miczne, która to próbka dociskana jest do kołnierza oporowego śrubą dociskową usytuowaną w otwo-
rze o osi prostopadłej do osi stempla. Płaszczyzna przecięcia badanej próbki jest prostopadła do osi 
stempla, a jej normalna jest skierowana przeciwnie do kierunku działającej siły, zaś płaszczyzna ba-
danego połączenia metalu z podłożem ceramicznym jest styczna do płaszczyzny tnącej stempla. 

Przyrząd do określania wytrzymałości na ścinanie połączenia różnorodnych materiałów, według 
wynalazku, umożliwia określenie wytrzymałości na ścinanie połączeń różnorodnych materiałów dla 
szerokiego zakresu kąta zwilżania, zwłaszcza połączeń o kącie zwilżania poniżej 90°. Pozwala rów-
nież uzyskać powtarzalność tych badań, dzięki możliwości wykorzystania drugiej połowy tej samej 
próbki o płaszczyźnie przecięcia prostopadłej do badanego połączenia. Ponadto umożliwia przepro-
wadzenie całego kompleksu badań danego połączenia, obejmującego test zwilżalności, badania 
strukturalne granic rozdziału oraz próbę ścinania, na tych samych próbkach połączeń, wytworzonych 
w identycznych warunkach. W konsekwencji pozwala to uzyskać stosunkowo szybko kompleksową  
i wiarygodną informację o właściwościach badanego połączenia. 

Rozwiązanie według wynalazku, uwidocznione jest w przykładowym wykonaniu na rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia przyrząd w przekroju pionowym, a fig. 2 - przyrząd w przekroju bocznym  
z wyrwaniem. 
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Przyrząd według wynalazku, zawiera stempel 1 usytuowany w korpusie 2, który ma kształt gilo-
tyny i jest połączony na stałe z podstawą 3, z którą połączony jest również wymienny uchwyt 4 próbki 
połączenia 5 typu zakrzepła kropla metalu 6 - podłoże ceramiczne 7. Uchwyt 4 o wydłużonym kształcie 
w części czołowej od góry ma odpowiednio wyprofilowane wybranie 8, tworzące kołnierz oporowy 9.  
W wybraniu 8 umieszczona jest korzystnie połowa badanej próbki połączenia 5 typu zakrzepła kropla 
metalu 6 - podłoże ceramiczne 7. Podłoże ceramiczne 7 próbki połączenia 5 dociskane jest do kołnie-
rza oporowego 9 śrubą dociskową 10 usytuowaną w otworze 11 osi prostopadłej do osi stempla 1. 
Płaszczyzna przecięcia badanej próbki 5 jest prostopadła do osi stempla 1, a jej normalna jest skiero-
wana przeciwnie do kierunku działającej siły F, zaś płaszczyzna badanego połączenia metalu 6 z pod-
łożem ceramicznym 7 jest równoległa do działającej siły F i styczna do płaszczyzny tnącej stempla 1. 

Przyrząd według wynalazku, może być stosowany do badań połączeń różnego typu dwóch róż-
norodnych materiałów z wykorzystaniem dowolnej uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. 

Wykaz oznaczeń na rysunku 
  1 - stempel 
  2 - korpus 
  3 - podstawa 
  4 - uchwyt 
  5 - próbka połączenia 
  6 - metal 
  7 - podłoże ceramiczne 
  8 - wybranie 
  9 - kołnierz oporowy 
10 - śruba dociskowa 
11 - otwór  
  F - siła 
 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Przyrząd do wyznaczania wytrzymałości na ścinanie połączenia różnorodnych materia-
łów/zawierający stempel w korpusie, znamienny tym, że korpus (2) ma kształt gilotyny i jest połączo-
ny na stałe z podstawą (3), z którą połączony jest również uchwyt (4) próbki połączenia (5) typu za-
krzepła kropla metalu (6) - podłoże ceramiczne (7), zaś uchwyt (4) o wydłużonym kształcie w części 
czołowej od góry ma odpowiednio wyprofilowane wybranie (8), tworzące kołnierz oporowy (9),  
a w wybraniu (8) umieszczona jest korzystnie połowa badanej próbki połączenia (5) typu zakrzepła 
kropla metalu (6) - podłoże ceramiczne (7), która to próbka (5) dociskana jest do kołnierza oporowego (9) 
śrubą dociskową (10) usytuowaną w otworze (11) o osi prostopadłej do osi stempla (1), przy czym 
płaszczyzna przecięcia badanej próbki (5) jest prostopadła do osi stempla (1), a jej normalna jest skie-
rowana przeciwnie do kierunku działającej siły (F), zaś płaszczyzna badanego połączenia metalu (6)  
z podłożem ceramicznym (7) jest styczna do płaszczyzny tnącej stempla (1). 
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Rysunki 
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