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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób okre lania zdolno ci do dalszej przeróbki plastycznej wsa-

du z tulei odlewanej w sposób ci g y. Rozwi zanie przeznaczone jest szczególnie do badania tulei, 

która po pielgrzymowaniu stanowi surowiec do produkcji rur, zw aszcza z miedzi lub jej stopów. 

Podatno  materia u do odkszta cania wynika - obok innych parametrów - z uwarunkowa

strukturalnych, które s  wa nym elementem oceny mo liwo ci realizacji konkretnego procesu. Zasad-

niczym objawem dyskwalifikuj cym materia  w trakcie odkszta cania jest zrywanie jego ci g o ci, czyli 

sk onno  do uporczywej lokalizacji odkszta cenia. Rozpoznawanie cech struktury materia u, poprzez 

obserwacj  morfologii dok adnie rejestrowanej figury biegunowej jest bardzo przydatne dla wielu ba-

da , przyk adowo detekcji stadiów odnowy struktury, obserwacji i oceny wspó dzia ania procesów 

odkszta cania i procesów restytucji struktury, rozpoznawania istoty i skutków mechanizmów dzia ania 

procesów niejednorodnego odkszta cania w skali makroskopowej. Wyznaczanie figury biegunowej 

wykorzystywane jest w badaniu tekstury materia u, jako stanu struktury polikrystalicznej, wyró niaj cej 

si  tym, e w polikrysztale ziarna wyst puje preferencja u o enia orientacji krystalograficznej poszcze-

gólnych ziaren - krystalitów, w stosunku do zewn trznego uk adu odniesienia. Figur  biegunow  wy-

znacza si  na podstawie pomiaru intensywno ci dyfrakcji, w zmiennych warunkach ogniskowania, 

zachodz cego podczas obracania badanej próbki materia u wokó  dwóch wzajemnie prostopad ych 

osi goniometrycznej przystawki teksturowej dyfraktometru. Pomiar dokonywany jest wzgl dem sta ego 

po o enia ród a promieniowania rentgenowskiego oraz sondy, dla kolejnych po o e  w z ów siatki 

pomiarowej. Intensywno  dyfrakcji uto samiana jest z liczno ci  biegunów p aszczyzn danego typu 

w poszczególnych po o eniach przestrzennych. Dane pomiarowe z kilku p aszczyzn krystalograficz-

nych przetwarzane s  komputerowo w figur  biegunow , graficznie obrazuj c  rozk ad orientacji  

w obj to ci materia u. Jeden ze sposobów wyznaczania figury biegunowej przedstawiony jest w pol-

skim opisie patentowym nr 182318. 

Surowcem przy produkcji rur miedzianych lub ze stopów miedzi s  pr ty wyciskane albo tuleje 

odlewane. Materia  wyciskany dobrze spisuje si  w dalszym - po pielgrzymowaniu - procesie odkszta -

cenia, natomiast materia  odlewany cz sto stwarza problemy technologiczne, których powodem mo e

by  niejednorodne odkszta cenie podczas pielgrzymowania. Dotychczasowo uzyskanie tulei odlewa-

nej o strukturze sprzyjaj cej dalszej przeróbce plastycznej wymaga wykonania szeregu praktycznych 

eksperymentów realizowanych w skali przemys owej, pozwalaj cych na ustalenie odpowiednich pa-

rametrów odlewania i konstrukcji krystalizatora. Próby weryfikowane produktem finalnym s  bardzo 

kosztowne gdy  wymagaj  dopuszczania do dalszej przeróbki tulei b d cych ród em braków produk-

cyjnych. Warunki te stanowi , e technologie odlewania ci g ego tulei przeznaczonych do dalszej 

przeróbki plastycznej opanowane s  tylko przez bardzo nielicznych producentów na wiecie i jako nie 

ujawnione w wyrobie chronione s  przez nich tajemnic  przedsi biorstwa. 

Sposób wed ug wynalazku umo liwi  ma dokonanie wst pnej oceny dobroci tulei odlewanej, 

która po pielgrzymowaniu stanowi  b dzie wsad podlegaj cy dalszej przeróbce plastycznej w rur .

Sposób wykorzystuje morfologi  figury biegunowej jako widoku specyficznej mikrostruktury widzianej 

w konwencji krystalografii. Istota sposobu wed ug wynalazku polega na tym, e na podstawie testu 

teksturowego jako podatn  do dalszej przeróbki plastycznej uznaje si  tulej  dla której na figurze bie-

gunowej wyst puje zgrupowanie biegunów typu {111} w polu ko a ma ego o promieniu w zakresie od  

0 do 15° z biegunem w osi tulei, a rozmiary k towe szeroko ci po ówkowych pików przekraczaj  4°. 

Uzyskanie w trakcie ci g ego odlewania materia u o preferowanej orientacji stanowi o jego przydatno-

ci do dalszej - po pielgrzymowaniu - obróbki plastycznej. Orientacja osiowa {111} dla monokryszta u

czyni równoprawnymi wiele systemów po lizgowych. Preferencja orientacji {111} tworzy sytuacj  u a-

twiaj c  kontynuacj  odkszta cenia poprzez wybór coraz to nowych dróg jego przenoszenia. Potwier-

dzaj  to wyniki bada  porównawczych z materia ami uznanymi za wzorcowe dla tej technologii. 

Wynalazek ma istotne znaczenie przy opracowywaniu warunków odlewania ci g ego, które 

wp ywaj  na kierunek linii odprowadzania ciep a, sposobu krystalizacji i w ich wyniku, orientacj  poli-

kryszta ów oraz morfologie obrazu figury biegunowej. Traktuj c test teksturowy jako kryterium techno-

logicznego powodzenia w dalszym procesie przeróbki plastycznej, wynalazek umo liwia znaczne 

zmniejszenie kosztów opracowania procesu technologicznego eliminuj c straty dalszej przeróbki tulei 

b d cych ród em braków produkcyjnych. 

Sposób wed ug wynalazku wyja niony jest opisem przyk adowego wykonania testu teksturowe-

go i analizy figury biegunowej dla tulei odlewanych w sposób ci g y z miedzi. Na fig. 1 i fig. 2 pokaza-
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ne s  ekrany komputerowe z obrazami figur biegunowych p aszczyzn {111}. Ekran przedstawiony na 

fig. 1 zawiera obraz z figur  biegunow  tulei nie spe niaj cej parametrów wynalazku, natomiast na fig. 2 

obraz dla tulei otrzymanej po zmianach warunków krystalizacji, tulei która po pielgrzymowaniu w pro-

cesie ci gnienia pozwoli a uzyska  rur  pozbawion  wad. 

Próbka tulei wsadowej po rutynowym przygotowaniu do bada  dyfraktometrycznych zostaje 

umieszczona na stoliku goniometrycznej przystawki teksturowej, pracuj cej na dyfraktometrze z lamp

o anodzie kobaltowej. Rami  dyfraktometru zostaje nastawione na k t odpowiadaj cy warunkowi dy-

frakcji na p aszczyznach {111}. Uk ad elektroniczny steruj cy ruchami silników krokowych przystawki 

wed ug za o onego toru pomiarowego - z siatk  o zadanym kroku k towym 1° x 1° - powoduje ci g y

ruch obrotowy próbki wokó  osi prostopad ej do p aszczyzny próbki i wokó  osi poziomej, le cej w 

p aszczy nie próbki. Sonda pomiarowa, mierz ca zmiany intensywno ci dyfrakcji, rejestruje w sposób 

ci g y zmian  intensywno ci dyfrakcji w wyznaczonych pomiarowych przedzia ach k towych. Równo-

cze nie gromadzone s cyfrowe dane pomiarowe. Nast pnie, sca kowane dla ka dego wyznaczone-

go pomiarowego przedzia u k towego warto ci intensywno ci dyfrakcji, po u rednieniu s  przypisy-

wane odpowiednim w z om zadanej siatki pomiarowej o kroku k towym 1° x 1°. Nast pnie zbiór tak 

uzyskanych danych po odpowiednim przetworzeniu komputerowym i opracowaniu ich do skali wzgl d-

nej oraz przedstawieniu w wizualizacji w skali odpowiadaj cej po owie wysoko ci rejestrowanej 

wzgl dnej intensywno ci da  wizualizacj  w formie figury biegunowej z dok adn  jej morfologi . Dla 

tulei reprezentowanej ekranem na fig. 1, znacznikiem wskazano rodek rzutu, czyli po o enie osi tulei 

na rzucie stereograficznym. W polu obj tym ko em ma ym o promieniu 15° nie wyst puj  piki tekstu-

rowe. Opracowanie ilo ciowe wykazuje: 

- ca kowit  ilo  zlicze  w pomiarze (min/max) 0/34161 

- po normalizacji - skala (min/max) 1/19960 

- obraz pokazano w skali 1/7480 

- szeroko  po ówkowa ujawnionych pików oko o 4°. 

Po wykonaniu kilku zmian konstrukcji krystalizatora maj cych na celu dostosowanie warunków 

prowadzenia krystalizacji do wymaga  wed ug wynalazku, oraz po przeprowadzeniu dla ka dego  

z otrzymanych odlewów testu teksturowego - uzyskano tulej  dla której figura biegunowa pokazana 

jest na fig. 2. Wykazuje ona obecno  pików teksturowych w polu ko a o promieniu 15° przy opraco-

waniu ilo ciowym: 

- ca kowit  ilo  zlicze  w pomiarze 0/16766 

- po normalizacji - skala 1/3529 

- obraz pokazano w skali 1/1800 

- szeroko  po ówkowa pików ujawnionych w rejonie rodka rzutu oko o 12° a pozosta ych  

o znacznie wi kszym k cie. 

Materia  tulei otrzymanej w tak dobranych warunkach technologicznych spe nia postawione kry-

teria wynalazku i kwalifikuje j  do dalszej przeróbki plastycznej, co potwierdzi y wyniki produkcyjne. 

Zastrze enie patentowe 

Sposób okre lania zdolno ci do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób 

ci g y, zw aszcza tulei która po pielgrzymowaniu stanowi surowiec do produkcji rur z miedzi lub jej 

stopów, polegaj cy na wykonaniu dyfraktometrycznego badania tekstury tulei oraz komputerowym 

przetworzeniu danych w obraz graficzny figury biegunowej, znamienny tym, e jako podatn  do prze-

róbki plastycznej uznaje si  tulej  dla której na figurze biegunowej wyst puje zgrupowanie biegunów 

typu {111} w polu ko a ma ego o promieniu w zakresie od 0 do 15°, z biegunem w osi tulei, a rozmiary 

k towe szeroko ci po ówkowych pików przekraczaj  4°. 
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