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Opis wynalazku 

Dziedzina techniki 

Przedmiotem wynalazku jest sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do 

wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów, zwłaszcza stopów alumi-

nium przeznaczonych do wyciskania rur i kształtowników pustych na matrycach mostkowych. 

Stan techniki 

Znany jest z opisu patentowego US 4078712 sposób badania zgrzewalności metali lub stopów, 

który polega na poddawaniu badaniu próbki składającej się z dwóch zgrzanych materiałów wyjściowych, 

przy wytworzeniu zgrzewu za pomocą obróbki plastycznej na gorąco, z wykorzystaniem spęczania, 

podczas którego dochodzi do zwiększenia powierzchni czołowych łączonych materiałów. W tym zna-

nym sposobie zgrzewania materiałów stosuje się dość znaczne odkształcenia plastyczne, niezbędne 

do oczyszczenia łączonych powierzchni z tlenków, które powstały wcześniej podczas nagrzewania tych 

materiałów. Pod wpływem wzrostu powierzchni styku obu materiałów wyjściowych następuje rozrywanie 

kruchej warstewki tlenkowej i stopniowe oddalanie się cząstek tlenków od siebie. Dopiero po dość 

znacznym odnowieniu powierzchni otrzymuje się odpowiednią jakość zgrzewów. W celu określenia naj-

korzystniejszych parametrów technologicznych zgrzewania badanych materiałów, próbki materiałowe 

ze zgrzewami wykonanymi w różnych temperaturach i stopniach odkształcenia plastycznego, podda-

wane są próbom rozciągania. 

Próbka wytworzona tym sposobem nie może być zastosowana do oceny najkorzystniejszych wa-

runków zgrzewania materiałów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych, ponieważ 

w tym sposobie powierzchnie zgrzewane nie są zabezpieczone przed utlenianiem. Natomiast w proce-

sie zgrzewania materiałów, w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych, podczas wy-

ciskania gorący wlewek jest rozcinany bez dostępu powietrza na grzbietach mostka na oddzielnie pły-

nące strugi metalu. Nieco później strugi metalu są zgrzewane bez dostępu powietrza w komorach zgrze-

wania, które znajdują się pod mostkiem. 

Do problemu badania zgrzewalności metali i stopów łączonych w warunkach zabezpieczenia 

przed utlenianiem zgrzewanych powierzchni odnosi się opis patentowy PL 220476. Znany z tego opisu 

sposób badania zgrzewalności metali i stopów polega na tym, że nagrzewa się próbki wyjściowe mające 

płaskie powierzchnie, a następnie układa się te co najmniej dwie nagrzane próbki wyjściowe ich płaskimi 

powierzchniami w styku ze sobą w zamkniętej obudowie. Następnie przecina się te próbki w kierunku 

poprzecznym do stykających się ich powierzchni w celu utworzenia płaskich powierzchni przeznaczo-

nych do zgrzewania, po czym przemieszcza się względem siebie odcięte części próbek wyjściowych  

w kierunku poprzecznym do ich stykających się powierzchni doprowadzając do zetknięcia się ze sobą 

powstałych po przecięciu, przeznaczonych do zgrzewania, powierzchni co najmniej jednej pierwszej 

próbki i powierzchni co najmniej jednej drugiej próbki. Następnie wywołuje się zwiększenie naprężeń 

dociskających zgrzewane powierzchnie stykających się części próbek wyjściowych pośrednio, poprzez 

wywieranie zwiększonego nacisku w kierunku ciecia i przemieszczania odciętych części próbek, co pro-

wadzi do zgrzania tych powierzchni. Uzyskane próbki poddaje się badaniom wytrzymałości na rozcią-

ganie i ocenia się zgrzewalność metali i stopów w nich zawartych odnosząc wyniki do wyników uzyska-

nych dla próbek litych z tych materiałów. 

W dokumencie PL 220476 jest również ujawnione urządzenie do wytwarzania próbek badaw-

czych do badania zgrzewalności metali i stopów, zawierające zespół do utrzymywania próbek obejmu-

jący pojemnik z komorą przelotową, w której umieszcza się w styku ze sobą nagrzane w innym urzą-

dzeniu próbki wyjściowe do wytwarzania próbki badawczej. Urządzenie zawiera zespół do przecinania 

próbek wyjściowych i przemieszczania ich odciętych części względem siebie, obejmujący stemple tnące 

i przemieszczające wchodzące do tej komory po obu stronach próbek wyjściowych i przemieszczane 

osiowo w tej komorze. Te same stemple służą do wywoływania zwiększenia naprężeń dociskających 

zgrzewane powierzchnie stykających się części próbek wyjściowych po ich przecięciu i przemieszczeniu 

poprzez zwiększanie docisku wywieranego przez te stemple. Urządzenie zawiera zespół pomocniczy, 

umieszczony pod komorą do zgrzewania, który służy do pośredniego pomiaru wielkości nacisku wywie-

ranego przez stemple poprzez wycinanie dodatkowego krążka pomocniczego. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu badania zgrzewalności metali i stopów, dostosowa-

nego do oceny najkorzystniejszych warunków zgrzewania materiałów w warunkach wyciskania wyro-

bów na matrycach mostkowych, który to sposób zapewnia uproszczenie operacji i zapewnia możliwość 
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dokładnego pomiaru i regulacji nacisku wywieranego na zgrzewane powierzchnie wytwarzanej próbki 

zgrzewanej. 

Celem wynalazku jest także opracowanie urządzenia do wytwarzania próbek badawczych do 

wspomnianego wyżej badania, które to urządzenie ma uproszczoną konstrukcję zapewniającą dokony-

wanie wszystkich operacji w jednym urządzeniu i pozwala na dokładny pomiar i bezpośrednią regulację 

siły wywieranej na zgrzewane powierzchnie wytwarzanej próbki zgrzewanej. 

Istota wynalazku 

Według wynalazku sposób badania zgrzewalności metali lub stopów, obejmuje przygotowywanie 

próbki zgrzewanej z określonego co najmniej jednego metalu lub stopu i następnie kształtowanie z niej 

próbki badawczej, którą poddaje się badaniom wytrzymałości za pomocą prób rozciągania w kierunku 

poprzecznym do zgrzewu, oraz określanie zgrzewalności co najmniej jednego metalu lub stopu na pod-

stawie osiągniętych wyników i stosowanych parametrów zgrzewania. W tym sposobie przygotowanie 

próbki zgrzewanej obejmuje uformowanie co najmniej dwóch próbek wyjściowych, z których każda ma 

co najmniej dwie płaskie równoległe do siebie powierzchnie; nagrzewanie tych próbek wyjściowych; 

ustawienie próbek wyjściowych w położeniu obok siebie i w ścisłym styku ze sobą zwróconych do siebie 

ich płaskich powierzchni; a następnie przecinanie próbek wyjściowych na gorąco w kierunku poprzecz-

nym do stykających się ich powierzchni wzdłuż płaszczyzny cięcia, do podzielenia każdej próbki wyj-

ściowej na dwie odcięte części i utworzenia na przecięciu płaskich powierzchni do zgrzewania. Następ-

nie przemieszcza się, w kierunku poprzecznym do stykających się powierzchni, odcięte części próbek 

wyjściowych, usytuowane po jednej stronie płaszczyzny cięcia, względem odciętych części próbek wyj-

ściowych, usytuowanych po drugiej stronie płaszczyzny cięcia i doprowadza się do zetknięcia się ze 

sobą powstałej na przecięciu, przeznaczonej do zgrzewania, powierzchni odciętej części co najmniej 

jednej próbki wyjściowej z usytuowaną po przeciwnej stronie płaszczyzny ciecia powierzchnią odciętej 

części sąsiedniej co najmniej jednej próbki wyjściowej do utworzenia co najmniej jednej próbki zgrze-

wanej składającej się z odciętych części różnych próbek wyjściowych; po czym zgrzewa się tę co naj-

mniej jedną próbkę zgrzewaną, przy zwiększaniu naprężeń dociskających wywieranych na zgrzewane 

powierzchnie. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym, że nagrzewanie próbek wyjściowych przepro-

wadza się po ustaleniu ich w położeniu obok siebie w ścisłym styku ze sobą w komorze grzewczej, a w tej 

samej komorze grzewczej następnie przecina się próbki wyjściowe i przemieszcza ich odcięte części 

do utworzenia tej co najmniej jednej próbki zgrzewanej, po czym natychmiast zgrzewa się próbki zgrze-

wane w tej samej komorze grzewczej, a podczas zgrzewania zwiększa się naprężenia dociskające 

zgrzewane powierzchnie poprzez wywieranie siły bezpośrednio w kierunku, w przybliżeniu, prostopa-

dłym do zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej, a przy tym jednocześnie rejestruje się i reguluje 

wielkość siły wywieranej w kierunku dociskania zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej. 

Korzystnie jako próbki wyjściowe stosuje się próbki z tych samych materiałów i zgrzewa się 

próbkę zgrzewaną składającą się z dwóch zgrzanych części z takiego samego materiału. 

Jako próbki wyjściowe korzystnie stosuje się próbki z różnych materiałów i zgrzewa się próbkę 

zgrzewaną składającą się z dwóch zgrzanych części z różnych materiałów. 

Korzystnie ustala się wielkość siły wywieranej w kierunku dociskania zgrzewanych powierzchni 

próbki zgrzewanej i reguluje się ją za pomocą zespołu sterującego oraz rejestruje. 

Podczas zgrzewania próbkę zgrzewaną dociska się do siebie siłą od 10 kN do 100 kN przez czas 

od 1 s do 30 s. 

Po zgrzaniu próbkę zgrzewaną można poddawać przesycaniu. 

Według wynalazku, urządzenie do wytwarzania próbek zgrzewanych do badania zgrzewalności 

metali lub stopów, zawierające zespół do utrzymywania próbek, zespół do przecinania próbek wyjścio-

wych i przemieszczania ich odciętych części względem siebie do utworzenia co najmniej jednej próbki 

zgrzewanej oraz zespół do zwiększanie naprężeń dociskających zgrzewane powierzchnie próbki zgrze-

wanej, charakteryzuje się tym, że zawiera wydłużoną ramową konstrukcję określającą kierunek 

wzdłużny oraz komorę grzewczą osadzoną na jednym końcu ramowej konstrukcji. Na ramowej kon-

strukcji jest osadzony zespół do utrzymywania próbek, zawierający kasetę na próbki mieszczącą 

uchwyt, przy czym kaseta jest zamocowana ruchomo w kierunku wzdłużnym konstrukcji ramowej po-

między położeniem wyjściowym/końcowym, w którym kaseta jest oddalona od komory grzewczej, oraz 

położeniem zgrzewania, w którym kaseta jest umieszczona wewnątrz komory grzewczej. Zespół do 

przecinania próbek wyjściowych i przemieszczania ich odciętych części względem siebie zawiera człon 

tnący, który jest przesuwny w kierunku wzdłużnym ramowej konstrukcji względem uchwytu i ma płaską 
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powierzchnię tnącą do przecinania próbek wyjściowych oraz prostopadłą do niej powierzchnię popy-

chającą do przesuwania odciętych części próbek wyjściowych względem siebie do utworzenia próbki 

zgrzewanej. Uchwyt jest połączony z zespołem napędowym do przesuwania go względem członu tną-

cego. Zespół do zwiększania naprężeń dociskających zgrzewanych powierzchni odciętych części pró-

bek wyjściowych zawiera stempel, który wchodzi od zewnątrz do wnętrza komory grzewczej przez 

ścianę jej obudowy w kierunku poprzecznym do kierunku wzdłużnego ramowej konstrukcji, styka się  

i dociska, w przybliżeniu prostopadle, zgrzewane powierzchnie co najmniej jednej próbki zgrzewanej, 

umieszczonej w kasecie wewnątrz komory grzewczej, przy czym stempel jest połączony z zespołem 

regulującym i rejestrującym wielkość wywieranej siły. 

Korzystnie, uchwyt na próbki ma wzdłużną płaską powierzchnię tnącą usytuowaną wzdłuż ramo-

wej konstrukcji, w której jest ukształtowane gniazdo do ciasnego osadzania co najmniej dwóch próbek 

wyjściowych w styku ze sobą i mające głębokość taką, że części tych próbek wyjściowych wystają po-

nad tę płaską powierzchnię tnącą uchwytu, przy czym płaska powierzchnia tnąca uchwytu jest usytuo-

wana naprzeciw i stycznie do płaskiej powierzchni tnącej członu tnącego i jest przesuwna względem 

niej na odległość odpowiadającą całkowitemu przecięciu tych co najmniej dwóch próbek wyjściowych  

i przesunięciu względem siebie ich odciętych części z utworzeniem co najmniej jednej próbki zgrzewanej. 

Uchwyt ma przedłużenie, wystające poza kasetę w kierunku przeciwnym do komory grzewczej, 

a za pośrednictwem przedłużenia uchwyt jest połączony z zespołem napędowym do wywoływania prze-

mieszczania uchwytu w kierunku wzdłużnym ramowej konstrukcji do doprowadzenia płaskiej po-

wierzchni tnącej uchwytu do styku z płaską powierzchnią tnącą członu tnącego. 

Kaseta zawiera boczne płyty, pomiędzy którymi jest usytuowany uchwyt z gniazdem na próbki, 

oraz obsadę, na której jest ukształtowany człon tnący, przy czym boczne płyty, uchwyt z próbkami oraz 

obsada są sprzężone ze sobą i utrzymywane razem za pomocą rozłączalnego elementu sprzęgającego. 

Stempel jest zamocowany na prasie za pośrednictwem łącznika przegubowego i jest prowadzony 

centrycznie w obudowie komory grzewczej. 

Komora grzewcza korzystnie zawiera elementy sprężyste do wymuszania ruchu wstecznego ka-

sety w kierunku na zewnątrz komory grzewczej. Korzystnie też komora grzewcza zawiera element wy-

pychający dostępny od zewnątrz obudowy komory grzewczej i rozciągający się do jej wnętrza do styku 

z kasetą znajdująca się w komorze grzewczej. Komora grzewcza może także zawiera ceramiczne maty 

grzewcze do ogrzewania kasety z próbkami. 

Ramowa konstrukcja korzystnie jest usytuowana poziomo, uchwyt ma gniazdo usytuowane do 

pionowego ustawienia próbek, a płaska powierzchnia tnąca uchwytu i płaska powierzchnia tnąca członu 

tnącego są poziome i przesuwne względem siebie w kierunku wzdłużnym i równolegle do ramowej kon-

strukcji, zaś stempel jest umieszczony pionowo i przechodzi przez ścianę górną obudowy komory 

grzewczej. 

Zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość otrzymania próbek zgrzewanych zawierających 

wysokojakościowe zgrzewy dzięki łączeniu czystych, nieutlenionych powierzchni, otrzymanych na go-

rąco za pomocą plastycznego ścinania, realizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu 

zgrzewania. Przy tym wszystkie operacje, tj. nagrzewanie, przecinanie i zgrzewanie odciętych i dopro-

wadzonych do styku ze sobą części próbek wyjściowych, są prowadzone w jednym urządzeniu bez strat 

energii podczas przenoszenia. Ponadto dzięki jednoczesnemu pomiarowi i regulacji docisku zgrzewa-

nych powierzchni próbek jest umożliwiona bardziej precyzyjna regulacja naprężeń dociskających  

w zgrzewanych powierzchniach. Urządzenie według wynalazku zapewnia łatwe i pewne otrzymanie 

próbek do realizacji sposobu według wynalazku. 

Krótki opis figur rysunku 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie realizacji na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia urządzenie do wytwarzania próbek badawczych do badania zgrzewalności metali i stopów, 

w widoku perspektywicznym, fig. 2 – przedstawia schematycznie kasetę urządzenia z fig. 1 w etapie 

nagrzewania przed cięciem próbek wyjściowych, przy czym ukazano uchwyt z próbkami wyjściowymi, 

element sprzęgający, człon tnący i stempel, z pominięciem dla jasności obudowy komory grzewczej  

i płyt bocznych kasety, fig. 3 – przedstawia schematycznie kasetę urządzenia, podobnie jak na fig. 2,  

w etapie zgrzewania odciętych i przesuniętych części próbek wyjściowych, z zastosowaniem docisku 

za pomocą stempla. 
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Opis przykładów realizacji wynalazku 

Sposób badania zgrzewalności metali i stopów, według wynalazku, polega na tym, że dokonuje 

się zgrzewania próbek wyjściowych 6, 7 (pokazanych na fig. 1) z metalu lub stopu poddawanego bada-

niu, rejestrując zastosowane parametry zgrzewania, a mianowicie temperaturę, siłę wywieraną na 

zgrzewane powierzchnie i czas działania temperatury i docisku. Następnie można poddawać otrzymaną 

zgrzewaną próbkę 8 (pokazana na fig. 3) przesycaniu, czyli intensywnemu schłodzeniu (najkorzystniej 

w wodzie) z temperatury zgrzewania o wartości powyżej granicznej rozpuszczalności składników sto-

powych w stanie stałym (dobranej w zależności od materiału zgrzewanej próbki). W szczególności dla 

stopów AlMgSi, stopu najczęściej poddawanego w praktyce procesowi wyciskania zgrzewającego, ta 

temperatura zawiera się w zakresie 540–550°C. Alternatywnie próbkę zgrzewaną 8 można poddawać 

odrębnemu zabiegowi obróbki cieplnej obejmującemu przesycanie (w wyniku schłodzenia po ponow-

nym nagrzaniu w piecu) i starzenie. Następnie, poprzez obróbkę skrawaniem kształtuje się próbkę ba-

dawczą (nie pokazana), zwykle o średnicy 6 mm, dostosowaną do prowadzenia badań wytrzymałościo-

wych. Tak przygotowywaną próbkę badawczą, zawierającą zgrzew, poddaje się badaniom wytrzymało-

ści za pomocą prób rozciągania w kierunku poprzecznym do zgrzewu. Następnie porównuje się osią-

gnięte wyniki z wynikami osiągniętymi w próbie rozciągania dla próbki litej z takiego samego metalu lub 

stopu, mającej takie same wymiary. Poprzez porównanie wyników określa się zgrzewalność badanych 

metali lub stopów i parametry zalecane do prowadzenia zgrzewania tych materiałów. 

W celu uzyskania miarodajnych wyników w zakresie zgrzewalności metali lub stopów wykorzy-

stywanych w warunkach zgrzewania wyrobów na matrycach mostkowych, konieczne jest zabezpiecze-

nie zgrzewanych powierzchni próbek przed utlenieniem. 

W tym celu, tak jak przedstawiono na fig. 1–3, dwie próbki wyjściowe 6, 7, mające co najmniej 

dwie równolegle do siebie płaskie powierzchnie 6a, 6b; 7a, 7b ustala się w położeniu obok siebie za-

pewniając ścisły styk zwróconych do siebie ich płaskich powierzchni. Korzystnie próbki wyjściowe 6, 7 

mają kształt prostopadłościenny, o wymiarach na przykład 60x10x10 mm. Następnie w komorze grzew-

czej 3 poddaje się próbki wyjściowe 6, 7 nagrzewaniu. Po osiągnięciu wymaganej temperatury, w tej 

samej komorze grzewczej 3 przecina się próbki wyjściowe 6, 7 na gorąco w kierunku poprzecznym do 

stykających się ich płaskich powierzchni 6a, 6b; 7a, 7b wzdłuż płaszczyzny cięcia A, dzieląc każdą 

próbkę wyjściową 6, 7 na dwie odcięte części, odpowiednio 6', 6"; 7', 7" i tworząc na przecięciu płaskie 

powierzchnie do zgrzewania. Jednocześnie odcięte części 6", 7" próbek wyjściowych 6, 7, usytuowane 

po jednej stronie płaszczyzny cięcia A, przemieszcza się w kierunku poprzecznym do stykających się 

powierzchni 6a, 7b próbek wyjściowych 6, 7, względem odciętych części 6', 7" próbek wyjściowych 6, 7, 

usytuowanych po drugiej stronie płaszczyzny cięcia A, doprowadzając do zetknięcia się ze sobą, po-

wstałej na przecięciu, powierzchni do zgrzewania odciętej części 6" jednej próbki wyjściowej 6 z, usytu-

owaną po przeciwnej stronie płaszczyzny cięcia A, powierzchnią do zgrzewania odciętej części 7' są-

siedniej próbki wyjściowej 7. W ten sposób tworzy się co najmniej jedną próbkę zgrzewaną 8, składającą 

się z bezpośrednio wcześniej odciętych części 6", 7' sąsiednich próbek wyjściowych 6, 7. Natychmiast 

po przemieszczeniu, w tej samej komorze grzewczej 3, zgrzewa się powierzchnie próbki zgrzewanej 8, 

przy czym jednocześnie bezpośrednio dociska się obie części próbki zgrzewanej 8 do siebie, w kie-

runku, w przybliżeniu, prostopadłym do zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej 8. Podczas zgrze-

wania rejestruje się temperaturę i wielkość siły wywieranej do dociskania zgrzewanych powierzchni 

próbki zgrzewanej 8 oraz czas trwania docisku. 

Zgrzewaną próbkę 8, korzystnie poddaną przesycaniu i schłodzeniu, obrabia się skrawaniem for-

mując próbkę badawczą do badania w próbie wytrzymałości na rozciąganie, zawierającą poprzeczny 

zgrzew i mającą średnicę 6 mm. Otrzymane wytrzymałościowe wyniki porównuje się z analogicznymi 

wynikami uzyskanymi dla próbek litych z tego samego materiału i o takich samych wymiarach. Korelując 

wyniki wytrzymałościowe z parametrami zgrzewania stosowanymi na etapie wytwarzania zgrzanej 

próbki ocenia się zgrzewalność metalu lub stopu, z którego jest wykonana próbka badawcza. 

Jako próbki wyjściowe 6, 7 można stosować próbki z tych samych materiałów i badać próbkę 

badawczą składającą się z dwóch zgrzanych części z takiego samego materiału albo jako próbki wyj-

ściowe 6, 7 można stosować próbki z różnych materiałów i badać próbkę badawczą składającą się  

z dwóch zgrzanych części z różnych materiałów. 

W sposobie można stosować dwie próbki wyjściowe 6, 7, co umożliwia uzyskanie jednej próbki 

zgrzewanej 8. Można jednak przewidzieć stosowanie jednocześnie większej liczby próbek wyjściowych 

i jednoczesne nagrzewanie, przecinanie wszystkich tych próbek wyjściowych ustawionych obok siebie, 
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a następnie przesuwanie tych odciętych części na odległość zapewniającą zestawianie naprzeciw sie-

bie odciętych części próbek wyjściowych ułożonych po jednej stronie płaszczyzny cięcia A z odciętymi 

częściami sąsiednich próbek wyjściowych ułożonych po przeciwnej stronie płaszczyzny cięcia. Umożli-

wia to zgrzewanie jednoczesne kilku próbek złożonych z odciętych części próbek wyjściowych i wytwa-

rzanie kilku próbek zgrzanych jednocześnie. Zawsze liczba uzyskanych próbek zgrzewanych 8 jest 

mniejsza o 1 od liczby próbek wyjściowych 6, 7, a przesunięcie odciętych części próbek wyjściowych 

względem siebie następuje o wymiar, w kierunku przesunięcia, jednej próbki wyjściowej 6, 7. W takim 

przypadku wskazane jest stosowanie próbek o jednakowych ich wymiarach w kierunku cięcia i prze-

mieszczania. 

Podczas zgrzewania, części próbek wyjściowych dociska się do siebie siłą, która korzystnie za-

wiera się w zakresie od 10 kN do 100 kN, a zwłaszcza wynosi 40 kN, przez czas od 1 s do 30 s,  

a zwłaszcza 6 sekund. Wielkość docisku w kierunku dociskania zgrzewanych powierzchni odciętych 

części próbek wyjściowych ustala się i rejestruje za pomocą zespołu sterującego. 

Urządzenie 1, według wynalazku, do wytwarzania próbek badawczych do badania zgrzewalności 

metali i stopów jest przedstawione na fig. 1–3 rysunku. 

Urządzenie 1 zawiera wydłużoną ramową konstrukcję 2 określająca kierunek wzdłużny, na której 

jednym końcu jest osadzona komora grzewcza 3. Komora grzewcza jest otwarta od strony zwróconej 

do środka konstrukcji ramowej 2. Na ramowej konstrukcji 2 jest również zamontowany zespół do utrzy-

mywania próbek wyjściowych 6, 7 i próbki zgrzewanej 8, który obejmuje kasetę 4. Kaseta 4 jest zamon-

towana na szynie prowadzącej 9 i jest ruchoma w kierunku wzdłużnym ramowej konstrukcji 2 pomiędzy 

położeniem wyjściowym/końcowym, w którym kaseta 4 jest oddalona od komory grzewczej 3 oraz po-

łożeniem zgrzewania, w którym kaseta 4 jest umieszczona wewnątrz komory grzewczej 3. 

Jak pokazano na fig. 1–3, kaseta 4 jest zamknięta na bokach względem kierunku wzdłużnego 

ramowej konstrukcji 2 za pomocą bocznych płyt 10 oraz jest zamknięta od strony zwróconej do komory 

grzewczej 3. 

Od strony przeciwnej do komory grzewczej 3, w kasetę 4 wchodzi uchwyt 5 na próbki stykający 

się na bokach z bocznymi płytami 10. Uchwyt 5 ma przedłużenie 5b, wystające poza kasetę 4 w kierunku 

przeciwnym do komory grzewczej 3, do którego to przedłużenia 5b jest dołączony zespół napędowy 14. 

Z płytami bocznymi 10 jest sprzęgnięta obsada 11, która od strony komory grzewczej 3 ma 

ścianę 13, która zamyka kasetę 4, a od strony przeciwnej do komory grzewczej 3 i ramowej konstrukcji 2 

jest otwarta. Uchwyt 5, boczne płyty 10 i obsada 12 są utrzymywane w sprzęgnięciu ze sobą za pomocą 

elementu sprzęgającego 12, na przykład w kształcie klamry. Od wewnętrznej strony ściany 11a ob-

sady 11 wystaje człon tnący 13, mający płaską powierzchnię tnącą 13a, stanowiący część zespołu do 

przecinania próbek wyjściowych 6, 7 i przemieszczania ich odciętych części 6', 6"; 7', 7". W położeniu 

przed cięciem próbek wyjściowych 6, 7 uchwyt 5 jest usytuowany względem wewnętrznej strony ściany 

lia obsady 11 z odstępem umożliwiającym przemieszczenie uchwytu 5 na odległość umożliwiającą prze-

cięcie próbek wyjściowych 6, 7. 

W części zawartej w kasecie 4 uchwyt 5 ma wzdłużną płaską powierzchnię tnącą 5a, usytuowaną 

wzdłuż ramowej konstrukcji 2 i mającą ukształtowane gniazdo 15 do ciasnego osadzania próbek wyjścio-

wych 6, 7 w styku ze sobą. Gniazdo 15 ma głębokość taką, że części 6', 7' odpowiednio próbek wyj-

ściowych 6, 7 wystają ponad tę płaską powierzchnię tnącą 5a uchwytu 5. Płaska powierzchnia tnąca 5a 

uchwytu 5 stanowi drugą część zespołu do przecinania próbek wyjściowych 6, 7 i przemieszczania ich 

odciętych części 6', 6"; 7', 7", jest usytuowana naprzeciw i stycznie do płaskiej powierzchni tnącej 13a 

członu tnącego 13 tworząc z nią płaszczyznę cięcia A. Płaskie powierzchnie tnące 5a i 13a są przesuwne 

względem siebie na odległość odpowiadającą całkowitemu przecięciu tych próbek wyjściowych 6, 7  

i przesunięciu względem siebie ich odciętych części 6', 6"; 7', 7", z utworzeniem próbki zgrzewanej 8. 

Człon tnący 13 ma powierzchnię popychającą 13b, prostopadłą do powierzchni tnącej 13a, słu-

żącą do popychania i przesuwania odciętych części 6', 6"; 7", 7" próbek wyjściowych 6, 7 względem 

siebie do utworzenia próbki zgrzewanej 8. 

Cięcie próbek wyjściowych 6, 7 i przemieszczania ich odciętych części 6', 6"; 7', 7" względem 

siebie realizuje się za pomocą zespołu napędowego 14, korzystnie w postaci siłownika hydraulicznego, 

popychając uchwyt 5 z próbkami wyjściowymi 6, 7 w kierunku ściany 11a obsady na odległość zapew-

niającą przecięcie próbek wyjściowych 6, 7 przez płaskie powierzchnie tnące 5a, 13a. 

Po przecięciu próbek wyjściowych 6, 7 przemieszcza się ich odcięte części 6', 7' ułożone po jed-

nej stronie płaszczyzny ciecia A względem ich odciętych części 6", 7" ułożonych po przeciwnej stronie 
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płaszczyzny A i doprowadza się do styku jednej odciętej części 6" pierwszej próbki wyjściowej 6 z od-

cięta częścią 7' drugiej próbki wyjściowej 7 (fig.3). 

Według wynalazku, urządzenie zawiera stempel 16 do wywierania naprężeń dociskających zgrze-

wane powierzchnie odciętych części 6", 7' próbek wyjściowych 6, 7 podczas zgrzewania. Stempel 16, 

stanowiący część zespołu do zwiększania naprężeń dociskających zgrzewanych powierzchni próbki 

zgrzewanej 8, wchodzi od zewnątrz do wnętrza komory grzewczej 3 przez ścianę jej obudowy 3a  

w kierunku w przybliżeniu prostopadłym do zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej 8, styka się  

z próbką zgrzewaną 8 i dociska do siebie zgrzewane powierzchnie. Stempel 16 korzystnie jest zamo-

cowany na prasie za pośrednictwem łącznika przegubowego 17 i jest prowadzony centrycznie w obu-

dowie 3a komory grzewczej 3. Według wynalazku, stempel 20 jest połączony z zespołem sterującym, 

który rejestruje i reguluje wielkość siły wywieranej do dociskania. 

Komora grzewcza 3 korzystnie zawiera elementy sprężyste do wymuszania ruchu wstecznego 

kasety 4 w kierunku na zewnątrz komory grzewczej 3, uruchamiane po zakończeniu zgrzewania. Na 

wypadek wystąpienia zakleszczenia kasety 4 w komorze grzewczej 3, komora grzewcza 3 może też 

zawierać element wypychający 18 dostępny od zewnątrz obudowy 3a komory grzewczej 3 i rozciąga-

jący się do jej wnętrza do styku z kasetą 4 znajdującą się w komorze grzewczej 3. 

Komora grzewcza 3 zawiera ceramiczne maty grzewcze do ogrzewania kasety 4 z próbkami. 

Najkorzystniej ramowa konstrukcja 2 jest usytuowana poziomo, a uchwyt 5 ma gniazdo 15 usy-

tuowane do pionowego ustawienia próbek wyjściowych 6, 7, natomiast płaska powierzchnia tnąca 5a 

uchwytu 5 i płaska powierzchnia tnąca 13a członu tnącego 13 są poziome i przesuwne względem siebie 

w kierunku wzdłużnym i równolegle do ramowej konstrukcji 2. W tym układzie stempel dociskający 20 

jest umieszczony pionowo i przechodzi przez ścianę górną obudowy 3a komory grzewczej 3. Można 

jednak przewidzieć, że usytuowanie ramowej konstrukcji jest pionowe, a pozostałe zespoły i części 

urządzenia 1 mają odpowiednio zmienione ułożenie. 

Chociaż opisano i zilustrowano przykład wykonania urządzenia 1 w odniesieniu do dwóch próbek 

wyjściowych 6, 7, urządzenie może być dostosowane do zgrzewania jednocześnie kilku próbek zgrze-

wanych ułożonych kolejno w obok siebie. Zawsze liczba próbek zgrzewanych i jest mniejsza o 1 od 

liczby próbek wyjściowych, a przesunięcie odciętych części próbek wyjściowych względem siebie na-

stępuje o wymiar, w kierunku wzdłużnym, jednej próbki wyjściowej. W przypadku jednoczesnego zgrze-

wania kilku próbek, stosuje się albo jeden stempel, wydłużony w kierunku wzdłużnym ramowej kon-

strukcji, albo odrębne stemple dla każdej próbki zgrzewanej. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów, obejmujący przygotowywanie próbki zgrze-

wanej z określonego co najmniej jednego metalu lub stopu i następnie kształtowanie z niej 

próbki badawczej, którą poddaje się badaniom wytrzymałości za pomocą prób rozciągania  

w kierunku poprzecznym do zgrzewu, oraz określanie zgrzewalności co najmniej jednego me-

talu lub stopu na podstawie osiągniętych wyników i stosowanych parametrów zgrzewania,  

w którym to sposobie przygotowanie próbki zgrzewanej obejmuje uformowanie co najmniej 

dwóch próbek wyjściowych, z których każda ma co najmniej dwie płaskie równolegle do siebie 

powierzchnie; nagrzewanie tych próbek wyjściowych; ustawienie próbek wyjściowych w poło-

żeniu obok siebie i w ścisłym styku ze sobą zwróconych do siebie ich płaskich powierzchni;  

a następnie przecinanie próbek wyjściowych na gorąco, w kierunku poprzecznym do ich sty-

kających się powierzchni wzdłuż płaszczyzny cięcia, do podzielenia każdej próbki wyjściowej 

na dwie odcięte części i utworzenia na przecięciu płaskich powierzchni do zgrzewania; prze-

mieszczanie, w kierunku poprzecznym do stykających się powierzchni, odciętych części pró-

bek wyjściowych usytuowanych po jednej stronie płaszczyzny cięcia względem odciętych czę-

ści próbek wyjściowych usytuowanych po drugiej stronie płaszczyzny cięcia i doprowadzanie 

do zetknięcia się ze sobą powstałej na przecięciu, przeznaczonej do zgrzewania, powierzchni 

odciętej części co najmniej jednej próbki wyjściowej z usytuowaną po przeciwnej stronie płasz-

czyzny ciecia powierzchnią odciętej części sąsiedniej co najmniej jednej próbki wyjściowej do 

utworzenia co najmniej jednej próbki zgrzewanej składającej się z odciętych części różnych pró-

bek wyjściowych; a następnie zgrzewanie tej co najmniej jednej próbki zgrzewanej, przy zwięk-

szaniu naprężeń dociskających wywieranych na zgrzewane powierzchnie, znamienny tym, że 
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nagrzewanie próbek wyjściowych (6, 7) przeprowadza się po ustawieniu ich w położeniu obok 

siebie w ścisłym styku ze sobą w komorze grzewczej (3) iw tej samej komorze grzewczej (3) 

następnie przecina się próbki wyjściowe (6, 7) i przemieszcza ich odcięte części (6', 6";7', 1") 

do utworzenia tej co najmniej jednej próbki zgrzewanej (8), po czym natychmiast zgrzewa się 

próbki zgrzewane (8) w tej samej komorze grzewczej (3), a podczas zgrzewania zwiększa się 

naprężenia dociskające zgrzewane powierzchnie poprzez wywieranie siły bezpośrednio w kie-

runku, w przybliżeniu, prostopadłym do zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej (8) i przy 

tym jednocześnie rejestruje się oraz reguluje wielkość siły wywieranej w kierunku dociskania 

zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej (8). 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako próbki wyjściowe (6, 7) stosuj e się próbki 

z tych samych materiałów i zgrzewa się próbkę zgrzewaną (8) składającą się z dwóch zgrza-

nych części z takiego samego materiału. 

3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że jako próbki wyjściowe (6, 7) stosuje się próbki  

z różnych materiałów i zgrzewa się próbkę zgrzewaną (8) składającą się z dwóch zgrzanych 

części z różnych materiałów. 

4. Sposób według zastrz. 1 albo 2 albo 3, znamienny tym, że ustala się wielkość siły wywieranej 

w kierunku dociskania zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej (8) i reguluje się ją za 

pomocą zespołu sterującego oraz rejestruje. 

5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że podczas zgrzewania próbkę zgrzewaną (8) do-

ciska się do siebie siłą od 10 kN do 100 kN przez czas od 1 s do 30 s. 

6. Sposób według zastrz. 1–5, znamienny tym, że po zgrzaniu próbkę zgrzewaną (8) poddaje 

się przesycaniu. 

7. Urządzenie do wytwarzania próbek zgrzewanych do badania zgrzewalności metali lub stopów, 

zawierające zespół do utrzymywania próbek, zespół do przecinania próbek wyjściowych  

i przemieszczania ich odciętych części względem siebie do utworzenia co najmniej jednej 

próbki zgrzewanej oraz zespół do zwiększanie naprężeń dociskających zgrzewane powierzch-

nie próbki zgrzewanej, znamienne tym, że zawiera wydłużoną ramową konstrukcję (2) okre-

ślającą kierunek wzdłużny oraz komorę grzewczą (3) osadzoną na jednym końcu ramowej 

konstrukcji (2), przy czym na ramowej konstrukcji (2) jest osadzony zespół do utrzymywania 

próbek, zawierający kasetę (4) na próbki mieszczącą uchwyt (5), przy czym kaseta (4) jest 

zamocowana ruchomo w kierunku wzdłużnym konstrukcji ramowej (2) pomiędzy położeniem 

wyjściowym/końcowym, w którym kaseta (4) jest oddalona od komory grzewczej (3) oraz po-

łożeniem zgrzewania, w którym kaseta (4) jest umieszczona wewnątrz komory grzewczej (3); 

zespół do przecinania próbek wyjściowych i przemieszczania ich odciętych części względem 

siebie zawiera człon tnący (13), który jest przesuwny w kierunku wzdłużnym ramowej kon-

strukcji (2) względem uchwytu (5) i ma płaską powierzchnię tnącą (13a) do przecinania próbek 

wyjściowych (6, 7) oraz prostopadłą do niej powierzchnię popychającą (13b) do przesuwania 

odciętych części (6', 6"; 7', 7") próbek wyjściowych (6, 7) względem siebie do utworzenia 

próbki zgrzewanej (8), przy czym uchwyt (4) jest połączony z zespołem napędowym (14) do 

przesuwania go względem członu tnącego; oraz zespół do zwiększania naprężeń dociskają-

cych zgrzewanych powierzchni odciętych części (6', 6"; 7', 7") próbek wyjściowych (6, 7) za-

wiera stempel (16), który wchodzi od zewnątrz do wnętrza komory grzewczej (3) przez ścianę 

jej obudowy (3a) w kierunku poprzecznym do kierunku wzdłużnego ramowej konstrukcji (16), 

styka się i dociska, w przybliżeniu prostopadle, zgrzewane powierzchnie co najmniej jednej 

próbki zgrzewanej (8), umieszczonej w kasecie (4) wewnątrz komory grzewczej (3), przy czym 

stempel (16) jest połączony z zespołem regulującym i rejestrującym wielkość wywieranej siły. 

8. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że uchwyt (5) na próbki ma wzdłużną płaską 

powierzchnię tnącą (5a) usytuowaną wzdłuż ramowej konstrukcji (2), w której jest ukształto-

wane gniazdo (15) do ciasnego osadzania co najmniej dwóch próbek wyjściowych (6, 7)  

w styku ze sobą i mające głębokość taką, że części tych próbek wyjściowych (6, 7) wystają 

ponad tę płaską powierzchnię tnącą (5a) uchwytu (5), przy czym płaska powierzchnia tnąca (5a) 

uchwytu (4) jest usytuowana naprzeciw i stycznie do płaskiej powierzchni tnącej (13a) członu 

tnącego (13) i jest przesuwna względem niej na odległość odpowiadającą całkowitemu prze-

cięciu tych co najmniej dwóch próbek wyjściowych (6, 7) i przesunięciu względem siebie ich 

odciętych części (6', 6"; 7', 7") z utworzeniem co najmniej jednej próbki zgrzewanej (8). 
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9. Urządzenie według zastrz. 7 albo 8, znamienne tym, że uchwyt (5) ma przedłużenie (5b), 

wystające poza kasetę (4) w kierunku przeciwnym do komory grzewczej (3), a za pośrednic-

twem przedłużenia (5b) uchwyt (5) jest połączony z zespołem napędowym (14) do wywoływa-

nia przemieszczania uchwytu (5) w kierunku wzdłużnym ramowej konstrukcji (2) do doprowa-

dzenia płaskiej powierzchni tnącej (5a) uchwytu (5) do styku z płaską powierzchnią tnącą (13a) 

członu tnącego (13b). 

10. Urządzenie według zastrz. 7 albo 9, znamienne tym, że kaseta (4) zawiera boczne płyty (10), 

pomiędzy którymi jest usytuowany uchwyt (5) z gniazdem (15) na próbki, oraz obsadę (11), 

na której jest ukształtowany człon tnący (13), przy czym boczne płyty (10), uchwyt (5) z prób-

kami oraz obsada (11) są sprzężone ze sobą i utrzymywane razem za pomocą rozłączalnego 

elementu sprzęgającego (12). 

11. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że stempel (3) jest zamocowany na prasie za 

pośrednictwem łącznika przegubowego (10) i jest prowadzony centrycznie w obudowie (11) 

komory grzewczej (18). 

12. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że komora grzewcza (16) zawiera elementy 

sprężyste do wymuszania ruchu wstecznego kasety (4) w kierunku na zewnątrz komory 

grzewczej (3). 

13. Urządzenie według zastrz. 7 albo 12, znamienne tym, że komora grzewcza (3) zawiera ele-

ment wypychający (18) dostępny od zewnątrz obudowy (3a) komory grzewczej (3) i rozciąga-

jący się do jej wnętrza do styku z kasetą (4) znajdująca się w komorze grzewczej (3). 

14. Urządzenie według zastrz. 7 albo 12, albo 13, znamienne tym, że komora grzewcza (3) za-

wiera ceramiczne maty grzewcze do ogrzewania kasety (4) z próbkami.  

15. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że ramowa konstrukcja (2) jest usytuowana 

poziomo, uchwyt (5) ma gniazdo (15) usytuowane do pionowego ustawienia próbek, a płaska 

powierzchnia tnąca (5a) uchwytu (5) i płaska powierzchnia tnąca (13a) członu tnącego (13) 

są poziome i przesuwne względem siebie w kierunku wzdłużnym i równolegle do ramowej 

konstrukcji (2), zaś stempel (16) jest umieszczony pionowo i przechodzi przez ścianę górną 

obudowy (3a) komory grzewczej (3). 
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