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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób kształtowania polegający na głębokim tłoczeniu dynamicz-

nym lub statycznym blach metalowych, zwłaszcza ze stopów tytanu (np. stopu Ti6A14V) w podwyż-

szonych temperaturach w zakresie 200°C–680°C, stosowanych głównie w przemyśle lotniczym. 

Stopy tytanu można podzielić ze względu na strukturę na jednofazowe stopy  i  oraz dwufa-

zowe stopy tytanu +. Rozróżnia się obok stopów jednofazowych , stopy pseudo , natomiast obok 

stopów jednofazowych, stopy pseudo . Każda z tych grup odznacza się innymi właściwościami me-

chanicznymi, które z kolei decydują o ich zastosowaniu w przemyśle. 

Stopy jednofazowe  posiadają wysokie właściwości wytrzymałościowe oraz znaczną żarood-

porność. Wysoka żaroodporność pozwala na wykorzystanie ich jako elementów pracujących w pod-

wyższonych temperaturach. Są też często stosowane w kriogenice, ze względu na niską temperaturę 

przejścia w stan kruchości. 

Stopy jednofazowe  można kształtować plastycznie na zimno. Poddawane są obróbce cieplnej 

(przesycaniu i starzeniu) w celu zwiększenia właściwości wytrzymałościowych. Cechują się większą 

gęstością (p = 4,84 g/cm3) niż pozostałe stopy tytanu, co przyczynia się do stosowania ich w elemen-

tach o większym ciężarze. Do grupy tych stopów zaliczany jest stop Ti13VllCr3A1, który znany jest 

w literaturze jako najbardziej wytrzymały materiał konstrukcyjny. W stanie wyżarzonym posiada on 

wytrzymałość na rozciąganie Rm = 930 MPa, natomiast po obróbce cieplnej jego wytrzymałość wzra-

sta do poziomu Rm = 1275 MPa. 

Stopy dwufazowe + można obrabiać cieplnie w celu zwiększenia właściwości wytrzymało-

ściowych w stosunku do właściwości w stanie wyżarzonym. Najpowszechniej znanym stopem z tej 

grupy jest stop Ti6A14V. W tym stopie aluminium, jako dodatek stopowy, jest pierwiastkiem umacnia-

jącym fazę a, zwiększa również stabilność cieplną fazy  i powoduje zmniejszenie gęstości stopu, 

czym rekompensuje zawartość w stopie pierwiastków przejściowych o większej gęstości. Skład fazo-

wy stopu, zawartość pierwiastków stabilizujących fazę  i obróbka cieplna, ma decydujący wpływ na 

właściwości wytrzymałościowe. Stopy dwufazowe w temperaturze otoczenia można kształtować pla-

stycznie jedynie w niewielkim zakresie odkształceń. Po obróbce cieplnej, polegającej na przesycaniu 

i starzeniu wartość wytrzymałości na rozciąganie stopu Ti6A14V wzrasta z 895 MPa do 1170 MPa. 

Stop Ti6A14V posiada wysoki stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie 

wynoszący 93%, co znacząco ogranicza zakres odkształcania plastycznego w temperaturze otocze-

nia. W próbie Erichsena, określono maksymalną głębokość tłoczenia stopu Ti6A14V w porównaniu 

z tytanem technicznym. Głębokość wytłoczenia dla blachy z czystego tytanu wynosiła 12 mm, nato-

miast dla blachy ze stopu Ti6A14V zaledwie 3 mm. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kształtowanie Ti6A14V w temperaturze otoczenia jest 

niemożliwe. Niska zdolność do kształtowania plastycznego na zimno powoduje, że procesy przeróbki 

plastycznej takich blach są prowadzone w podwyższonych temperaturach. Podwyższona temperatura 

procesu powoduje obniżenie właściwości wytrzymałościowych, co z kolei obniża stosunek umownej 

granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie. W podwyższonych temperaturach stopy tytanu 

chętnie łączą się z tlenem, azotem i wodorem. Efektem wizualnym utlenienia tytanu jest zmiana za-

barwienia warstwy wierzchniej, natomiast zmiany zachodzące w strukturze mogą powodować zmiany 

we właściwościach wytłoczek, co stanowi barierę i wymusza stosowania atmosfer ochronnych. 

Znane są w stanie techniki metody kształtowania blach z tytanu w podwyższonych temperatu-

rach na prasie, gdzie wstępnie nagrzewana indukcyjnie blacha ze stopu tytanu poddawana jest kształ-

towaniu w temp ok. 700°C. Sposób taki ujawniono przykładowo w amerykańskim opisie zgłoszenio-

wym wynalazku US5113681. Wadą tego rozwiązania jest konieczność trawienia wyrobu w niebez-

piecznym kwasie. 

Znana jest również z patentu europejskiego EP1972393 metoda kształtowania blach ze stopów 

tytanu w komorach ciśnieniowych. W tej znanej metodzie blachy ze stopu tytanu umieszcza się po-

między dwoma szczelnie połączonymi połówkami narzędzia, po jednej stronie blachy znajduje się 

ciśnienie formujące blachę, a po drugiej stronie blachy próżnia. Znaczącym ograniczeniem w tym roz-

wiązaniu jest wymagana duża szczelność układu oraz konieczność zastosowania dużego ciśnienia 

gazu. 

Z polskiego zgłoszenia patentowego P.395142 znany jest sposób głębokiego tłoczenia blach 

metalowych przy użyciu tłocznika kompozytowego, składającego się z matrycy i stempla, stosowany  

w szczególności do głębokiego tłoczenia dynamicznego lub statycznego części z blach ze stopów 
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aluminium lub stopów tytanu, stosowanych w przemyśle lotniczym. Sposób realizowany jest na mło-

tach pneumatycznych i polega na dynamicznym tłoczeniu odpowiednio przygotowanej blachy umiesz-

czonej pomiędzy matrycą wykonaną z kompozytu poliuretanowego i stemplem wykonanym również 

z kompozytu poliuretanowego w temperaturze otoczenia. Po ostatecznym ukształtowaniu blacha jest 

poddawana obróbce wykańczającej i uszlachetniającej. 

Z innego polskiego zgłoszenia patentowego P.395141 znany jest tłocznik kompozytowy do głę-

bokiego tłoczenia blach metalowych, składający się z matrycy i stempla. Obudowa matrycy w postaci 

otwartej skrzynki z górną powierzchnią roboczą, zawierająca użebrowanie wewnętrzne wykonane 

z prętów stalowych oraz ucha nośne, wypełniona jest kompozytem poliuretanowym, zawierającym 

izocyjanian w ilości od 13% do 20% wagowych, poliol w ilości od 26% do 40% wagowych, napełniacz 

w postaci uwodnionego tlenek glinu w ilości 42% do 52% wagowych oraz wypełniacz w ilości od 6% 

do 9% wagowych. Natomiast stempel zawierający użebrowanie wewnętrzne, zakończone zewnętrz-

nymi śrubami mocującymi oraz uchami nośnymi, ma postać bryły monolitycznej z dolną powierzchnią 

roboczą, wykonanej również z podobnego kompozytu poliuretanowego. 

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu kształtowania blach, zwłaszcza ze stopów 

z tytanu, który wyeliminuje wady znanych w stanie techniki rozwiązań. 

Sposób kształtowania blach metalowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza ze sto-

pów tytanu, według wynalazku posiada etap głębokiego tłoczenia w podwyższonych temperaturach za 

pomocą zestawu narzędzi kształtujących, składającego się co najmniej z matrycy i stempla. Istota 

wynalazku charakteryzuje się tym, że kształtuje się blachę w podwyższonych temperaturach i atmos-

ferze ochronnej gazu obojętnego w zamkniętej komorze. 

Korzystnie, ochronny gaz obojętny podaje się do komory za pomocą przyłącza ze zbiornika 

w ilości stosownej do objętości komory. Natomiast ciśnienie podawanego gazu ochronnego jest 

zmienne i zależne od materiału lub jego grubości lub kształtu narzędzia formującego lub temperatury 

kształtowania. 

Korzystnie, stosuje się w procesie kształtowania dodatkowo dociskacz, przy czym wywiera się 

nacisk za pomocą dociskacza na kołnierz elementu kształtowanego. 

Korzystnie, podaje się do komory gaz obojętny tylko na początku etapu kształtowania, przed 

nagrzaniem blachy do odpowiedniej temperatury lub w trakcie nagrzewania, albo gaz podawany jest 

w czasie całego procesu kształtowania. 

Korzystnie, kształtuje się blachę w zakresie temperatur 200°C–680°C. 

Korzystnie, proces głębokiego tłoczenia przeprowadza się w temperaturze nie przekraczającej 

600°C. 

Korzystnie, proces tłoczenia realizowany jest od temperatury otoczenie (ok. 20°C). 

Korzystnie, nagrzewa się stempel lub matrycę kształtującą do temperatury odpowiadającej za-

danej temperaturze kształtowania. 

Korzystnie, komora usytuowana jest pomiędzy podstawą korpusu składającą się z płyty dolnej 

oraz osadzonych w niej kolumn prowadzących, a płytą górną korpusu, w której osadzone są tuleje 

prowadzące, przy czym w komorze pomiędzy płytą górną i dolną usytuowany jest stempel z matrycą 

kształtującą. 

Korzystnie, kształtowany element lub blacha o grubości od 0,2 do 2,0 mm wykonany jest ze 

stopu Ti6A14V. 

Sposób głębokiego tłoczenia blach metalowych, według wynalazku, dzięki zastosowaniu komo-

ry z podaniem obojętnego gazu ochronnego eliminuje konieczności trawienia w niebezpiecznych kwa-

sach HF. Temperatura dobierana jest do wielkości odkształcenia i geometrii detalu powodując zmniej-

szenie energochłonności. Natomiast zastosowanie przygotówki, której geometria jest tak zaprojekto-

wana, że po procesie kształtowania nie wykonuje się dodatkowej operacji cięcia zmniejsza materiało-

chłonność. Ciśnienie gazu atmosfery ochronnej dobierane jest względem materiału, grubości materia-

łu, kształtu narzędzia i temperatury kształtowania. Sposób daje możliwość zastosowania substancji 

ochronnych przy kształtowaniu. Ponadto, dzięki zastosowaniu dociskacza uzyskano większy stopień 

wytłaczania oraz możliwość kształtowania elementów, których uzyskanie nie jest możliwe bez zasto-

sowania dociskacza. Sposób daje możliwość kształtowania wielooperacyjnego, w tym gięcia, wytła-

czania, przetłaczania oraz wyciągania. 

Sposób według wynalazku został uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym 

fig. 1 przedstawia zestaw narzędzi do realizacji sposobu kształtowania blach, fig. 2 – przedstawia 

tłocznik w przekroju. 
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Sposób kształtowania cienkich blach ze stopów tytanu w podwyższonych temperaturach z za-

pewnieniem atmosfery ochronnej, w jednym z praktycznych przykładów realizacji wynalazku, prze-

prowadzany jest w jednej operacji w zakresie temperatur 200°C–680°C, korzystnie w zakresie  

200°C–600°C. W pierwszej fazie procesu tłoczenia nagrzewane są narzędzia kształtujące 1, 2 do 

zadanej temperatury i wygrzewane w tej temperaturze przez określony czas zależny od temperatury 

nagrzewania. Proces nagrzewania realizowany jest poprzez zamontowany w zestawie narzędziowym 

co najmniej jeden element grzewczy w postaci systemu ceramicznych mat grzewczych 7. Temperatu-

ra narzędzi mierzona jest za pomocą dwóch termopar umieszczonych wewnątrz narzędzi kształtują-

cych 1, 2. Sterowanie procesem nagrzewania realizowane jest za pomocą nagrzewnicy sterowanej 

komputerowo. 

Zestaw narzędziowy przeznaczony do tłoczenia cienkich blach ze stopów tytanu w podwyższo-

nych temperaturach w zakresie temperatur 200°C–680°C z zapewnieniem atmosfery ochronnej. Po-

nadto, zestaw narzędziowy wyposażony jest w nagrzewnicę o odpowiednio wysokiej mocy oraz zbior-

nikiem z gazem obojętnym wprowadzanym do komory. Konstrukcja zestawu narzędziowego umożli-

wia tłoczenie w zakresie temperatur od temperatury otoczenia (ok. 20°C) do 680°C oraz zapewnia 

możliwość wymiany narzędzi kształtujących. Zestaw narzędziowy do tłoczenia stopów tytanu w pod-

wyższonych temperaturach zbudowany jest z podstawy korpusu 6 składającej się z płyty dolnej 4 oraz 

osadzonych w niej pionowych kolumn prowadzących 9, łączących płytę górną korpusu 5 składającą 

się z płyty mocującej oraz osadzonych w niej tulei prowadzących 10. Pomiędzy płytą górną 5 i dolną 4 

tłocznika usytuowany jest stempel 2 z matrycą kształtującą 1 oraz alternatywnie dociskacz, które 

umieszczone są w komorze grzewczej zapewniającej atmosferę ochronną gazu obojętnego. Stempel 

2 przymocowany jest do górnej płyty korpusu 5, natomiast matryca 1 umieszczona na dolnej płycie 4 

podstawy 6. Komora wyposażona jest w element grzewczy w postaci mat grzewczych 7 sterowanych 

komputerowo za pomocą nagrzewnicy. Matryca 1 wraz z matą grzewczą 7 odizolowaną izolatorem 

termicznym 12 umieszczona jest w obudowie 11, 14, 15 pomiędzy płytą górną 3 i płytą dolną 4. Tłocz-

nik wyposażony jest również w osłonę 8 osłaniającą komorę z narzędziami kształtującymi 1, 2 pomię-

dzy płytą górną korpusu 5 i podstawą 6. Gaz obojętny doprowadzany jest za pomocą zaworu 16. Od-

powiednie pozycjonowanie wsadu pomiędzy matrycą 1 i stemplem 2 zapewnia szablon ustawczy 13. 

Następnie w zależności od kształtu wyrobu projektowana jest odpowiednia geometria wsadu 

(wykrojki) przygotowanego z blachy, np. ze stopu tytanu Ti6A14V. Geometria wykrojki projektowana 

jest w taki sposób, żeby po procesie kształtowania nie wykonywać operacji cięcia. Przygotowanie 

wykrojki do procesu formowania polega na jej odtłuszczeniu, a następnie naniesieniu dedykowanego 

środka smarnego. Tak przygotowany wsad umieszczany jest w komorze roboczej w specjalnie przy-

gotowanym narzędziu w postaci szablonu ustawczego 13 zapewniającego pozycjonowanie wsadu 

względem narzędzi kształtujących 1, 2. Doprowadzany gaz obojętny zapewnia atmosferę ochronną, 

a wartość przepływu do komory roboczej uzależniona jest od objętości komory roboczej, gabarytu 

kształtowanego detalu oraz od temperatury kształtowania. Gaz podawany jest ze zbiornika do komory 

przez reduktor, którym steruje się wartością przepływu gazu. 

Następnym etapem technologii kształtowania wyrobów ze stopów tytanu jest nagrzanie wykrojki 

do zadanej temperatury i wytrzymanie jej w tej temperaturze w celu zapewnienia jednakowej tempera-

tury w całej objętości materiału. Wartość temperatury kształtowania stopów tytanu dobierana jest 

w zależności od stopnia odkształcenia. Procesy gięcia realizowane są w niższych temperaturach 

(200°C–350°C), przy czym proces gięcia możliwy jest już od temperatury otoczenia (ok. 20°C), nato-

miast procesy wytłaczania z rozciąganiem w najwyższych (350°C–680°C). Nagrzanie wsadu do zada-

nej temperatury przy zapewnionej atmosferze ochronnej umożliwia realizację procesu formowania. 

Jeżeli wymagane jest stosowanie docisku, to w pierwszej fazie zadaje się wyznaczoną siłę docisku za 

pośrednictwem dociskacza na część kołnierzową wykrojki. Następnie przemieszczając górne narzę-

dzie kształtujące, czyli stempel 2 w kierunku matrycy 1 uzyskuje się kształt wyrobu końcowego. Siła 

nacisku stempla 2 dobrana jest do kształtowanego elementu tak by zapewnić odpowiednie warunki 

tłoczenia. Po zakończeniu procesu formowania stempel 2 wraca do pozycji startowej, a detal pozosta-

je w komorze roboczej, gdzie poddawany jest chłodzeniu, aż do osiągnięcia temperatury w której nie 

dochodzi do zjawiska łączenia się stopu tytanu z tlenem, azotem lub wodorem. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób kształtowania blach metalowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza ze 

stopów tytanu, zawierający etap głębokiego tłoczenia w podwyższonych temperaturach za 

pomocą zestawu narzędzi kształtujących, posiadającego co najmniej matrycę (1) i stempel (2), 

znamienny tym, że kształtuje się blachę w atmosferze ochronnej gazu obojętnego 

w zamkniętej komorze. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że ochronny gaz obojętny podaje się do komory 

za pomocą przyłącza (16) ze zbiornika w ilości stosownej do objętości komory. 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że ciśnienie podawanego gazu ochronne-

go jest zmienne i zależne od materiału lub jego grubości lub kształtu narzędzia formującego 

lub temperatury kształtowania. 

4. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że stosuje się w procesie kształto-

wania dodatkowo dociskacz. 

5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że wywiera się nacisk za pomocą dociskacza na 

kołnierz elementu kształtowanego. 

6. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3 albo 4, znamienny tym, że podaje się do komory gaz 

obojętny tylko na początku etapu kształtowania, przed nagrzaniem blachy do odpowiedniej 

temperatury lub w trakcie nagrzewania, albo gaz podawany jest w czasie całego procesu 

kształtowania. 

7. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że kształtuje się blachę w zakresie temperatur 

200°C–680°C. 

8. Sposób według zastrz. 1 albo 7, znamienny tym, że proces głębokiego tłoczenia przepro-

wadza się w temperaturze nie przekraczającej 600°C. 

9. Sposób według zastrz. 1 albo 7, znamienny tym, że proces tłoczenia realizowany jest od 

temperatury otoczenie (ok. 20°C). 

10. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że nagrzewa się 

stempel (2) lub matrycę kształtującą (1) do temperatury odpowiadającej zadanej temperatu-

rze kształtowania. 

11. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że komora usy-

tuowana jest pomiędzy podstawą korpusu (6) składającą się z płyty dolnej (4) oraz osadzo-

nych w niej kolumn prowadzących (9), a płytą górną korpusu (5), w której osadzone są tuleje 

prowadzące (10), przy czym w komorze pomiędzy płytą górną (5) i dolną (6) usytuowany jest 

stempel (2) z matrycą kształtującą (1). 

12. Sposób według któregokolwiek z poprzednich zastrzeżeń, znamienny tym, że kształtowany 

element lub blacha o grubości od 0,2 do 2,0 mm jest ze stopu Ti6A14. 
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Rysunki 
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