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 PL 232 256 B1 2 

Opis wynalazku 

Dziedzina techniki 

Przedmiotem wynalazku jest sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie 

do stosowania tego sposobu, zwłaszcza urządzenie do automatycznego rozdzielania i zgrzewania pró-

bek do badania zgrzewalności przesyconych próbek stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania 

wyrobów pustych na matrycach mostkowo-komorowych, z dodatkowym systemem chłodzenia zapew-

niającym przesycenie bezpośrednio po wyjściu z komory grzewczej urządzenia. 

Zgrzewanie jest technologią trwałego łączenia części urządzeń lub konstrukcji wykonanych z me-

talu lub z tworzyw sztucznych. Polega ono na rozgrzaniu stykających się powierzchni oraz – po przejściu 

w stan plastyczny (ciastowaty) – na dociśnięciu ich. Uplastycznieniu ulega tylko niewielka objętość na 

granicy styku. W zależności od stosowanej metody zgrzewania, najpierw następuje docisk, a potem 

rozgrzewanie, albo odwrotnie, najpierw rozgrzewanie, a potem docisk powierzchniowy. 

Pod pojęciem zgrzewalności należy rozumieć zdolność metali i ich stopów do tworzenia, przy 

racjonalnym technologicznym procesie zgrzewania, połączeń trwałych, bez istotnego obniżenia tech-

nicznych własności zgrzewanego materiału w samym złączu, jak i miejscach przyległych. Zgrzewalność 

nie jest uzależniona wyłącznie od właściwości samego materiału, lecz również od technologicznych 

warunków zgrzewania. Wraz z udoskonalaniem urządzeń i technologii metale należące niegdyś do 

grupy niezgrzewalnych przechodzą często do grupy metali dobrze zgrzewalnych. Najlepszą zgrzewal-

ność mają jednak te metale i ich stopy, które można łączyć za pomocą najbardziej różnorodnych metod 

i sposobów zgrzewania, przy stosowaniu najprostszych procesów technologicznych. Do grupy tej 

można zaliczyć np. stale niskowęglowe. Tłumaczy się to tym, że zarówno w temperaturze otoczenia, 

jak i w temperaturze wysokiej wykazują one dużą zdolność do odkształceń plastycznych ponadto w wy-

niku nagrzewania i następnie chłodzenia nie ulegają zahartowaniu. 

Przesycanie, obróbka cieplna polegająca na wygrzewaniu stopów powyżej temperatury granicz-

nej rozpuszczalności składnika stopowego (dla stali do temperatury zapewniającej uzyskanie stanu au-

stenitycznego – nieco powyżej 723°C), a następnie szybkim ochłodzeniu, zazwyczaj w wodzie. Przesy-

canie przeprowadza się w celu zatrzymania rozpuszczonego składnika w roztworze stałym, lecz prze-

syconym. Przesycaniu poddaje się m.in. stale, kwasoodporne stopy metali nieżelaznych (np. stopy alu-

minium). 

Stan techniki 

Z patentu US 4,078,712 znany jest sposób testowania 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 znanym sposo-

bie stosuje się dość znaczne odkształcenia plastyczne, niezbędne do oczyszczenia łączonych po-

wierzchni z tlenków, które powstały wcześniej podczas nagrzewania tych materiałów. Pod wpływem 

wzrostu powierzchni styku obu materiałów wyjściowych następuje rozrywanie kruchej warstewki tlenko-

wej i stopniowe oddalanie się cząstek tlenków od siebie. Dopiero po dość znacznym odnowieniu po-

wierzchni otrzymuje się odpowiednią jakość zgrzewów. W celu określenia najkorzystniejszych parame-

trów technologicznych zgrzewania badanych materiałów, próbki materiałowe ze zgrzewami wykona-

nymi w różnych temperaturach i stopniach odkształcenia plastycznego, poddawane są próbom roz-

ciągania. 

Jednakże wytworzona tym sposobem próbka nie może być zastosowana do oceny najkorzyst-

niejszych warunków zgrzewania materiałów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostko-

wych, ponieważ w tym sposobie powierzchnie zgrzewane są niezabezpieczone przed utlenianiem. Na-

tomiast w procesie zgrzewania materiałów, w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostko-

wych, gorący wlewek – podczas wyciskania – jest rozcinany bez dostępu powietrza na grzbietach 

mostka na oddzielnie płynące strugi metalu. Nieco później strugi metalu są zgrzewane bez dostępu 

powietrza w komorach zgrzewania, 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 B1. Przedstawiony 

w tym opisie sposób badania zgrzewalności 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 
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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 powierzchni co najmniej jednej pierwszej próbki i powierzchni co najmniej 

jednej drugiej próbki. Następnie wywołuje się zwiększenie naprężeń dociskających zgrzewane po-

wierzchnie stykających się części próbek wyjściowych pośrednio, poprzez wywieranie zwiększonego 

nacisku w kierunku cięcia i przemieszczania odciętych części próbek, co prowadzi do zgrzania tych 

powierzchni. Uzyskane próbki poddaje się badaniom wytrzymałości na rozciąganie i ocenia się zgrze-

walność metali i stopów w nich zawartych odnosząc wyniki do wyników uzyskanych dla próbek litych 

z tych materiałów. 

W opisie patentowym PL 220476 jest również ujawnione urządzenie do wytwarzania próbek ba-

dawczych do badania zgrzewalności metali i stopów, zawierające zespół do utrzymywania próbek obej-

mujący 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. 

W zgłoszeniu patentowym P.418 639 przedstawiono sposób badania zgrzewalności metali lub 

stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów, 

zwłaszcza stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania rur i kształtowników pustych na matrycach 

mostkowych. Przedstawione w opisie urządzenie rozdziela dwie próbki metalu a następnie ściska je 

z określoną siłą. Nie można jednak w przedstawionym rozwiązaniu uzyskać bardzo krótkich czasów 

zgrzewania pod naciskiem ze względu na to, że występuje ograniczenie prędkości ruchu stempla ści-

skającego i cały proces prowadzony jest manualnie. Ścinanie następuje poprzez mechaniczny układ 

zwiększania ciśnienia w komorze tłoka, co powoduje wydłużenie czasu próby. Dodatkowo w urządzeniu 

nie zastosowano aktywnych systemów chłodzenia stąd czas prowadzenia prób jest ograniczony ze 

względu na nagrzewanie się całego układu. 

Celem wynalazku jest opracowanie automatycznego urządzenia do wytwarzania próbek badaw-

czych do badania zgrzewalności, które to urządzenie ma zintegrowaną mechanicznie konstrukcję za-

pewniającą dokonywanie wszystkich operacji w jednym urządzeniu i pozwala na dokładny pomiar i bez-

pośrednią regulację siły ścinania próbek i siły wywieranej na rozdzielone i przemieszczone fragmenty 

próbek. Dodatkowo urządzenie będzie mogło pracować w trybie ciągłym w wysokich temperaturach 

przez zastosowanie aktywnych systemów chłodzenia konstrukcji. Ponadto możliwe będzie szybkie chło-

dzenie na wyjściu z komory grzewczej przy pomocy powietrza, wody lub mieszanki powietrza z wodą. 

Chłodzenie zgrzanej próbki zaraz po wyjściu z kasety urządzenia zapewni optymalne warunki przesy-

cenia których badanie jest również bardzo istotne przy analizie procesów wyciskania na matrycach 

mostkowych. 

Istota wynalazku 

Sposób według wynalazku składa się z następujących kroków: 

a) zgrzewanie przeznaczonych do badania próbek wyjściowych, korzystnie o wymiarach 

60x10x10 mm, z rejestracją zastosowanych parametrów zgrzewania, a mianowicie tempera-

tury, siły wywieranej na zgrzewane powierzchnie i czasu działania temperatury oraz docisku, 

b) poddanie przesycaniu zespojonej przez zgrzewanie próbki, składającą się z dwóch części 

pochodzących z różnych próbek wejściowych, czyli intensywnemu schłodzeniu z temperatury 

zgrzewania o wartości powyżej granicznej rozpuszczalności składników stopowych w stanie 

stałym, przy czym, w szczególności dla stopów AlMgSi najczęściej poddawanych w praktyce 

procesowi wyciskania zgrzewającego, ta temperatura zawiera się w zakresie 540–550°C, 

c) kształtowanie próbki badawczej poprzez obróbkę skrawaniem, korzystnie do średnicy 6 mm, 

dostosowanej do prowadzenia badań wytrzymałościowych, 

d) poddanie próbki badawczej ze zgrzewem badaniom wytrzymałościowym za pomocą prób 

rozciągania w kierunku poprzecznym do zgrzewu, 
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e) porównanie osiągniętych wyników z wynikami osiągniętymi w próbie rozciągania dla próbki 

litej z takiego samego metalu lub stopu, mającej takie same wymiary. 

Korzystnym jest gdy próbkę zgrzewaną poddaje się odrębnemu zabiegowi obróbki cieplnej obej-

mującemu przesycanie w wyniku schłodzenia po ponownym nagrzaniu w piecu i starzenie. 

Korzystnym jest także gdy przecina się próbki wyjściowe i przemieszcza ich odcięte części wzglę-

dem siebie do utworzenia co najmniej jednej próbki zgrzewanej, przy czym ściskanie następuje bezpo-

średnio po ścięciu i ściśnięciu i sterowane jest automatycznie. 

Ponadto korzystnym jest gdy przesycanie prowadzi się bezpośrednio na wyjściu z komory grzew-

czej urządzenia z wykorzystaniem co najmniej 2 dysz chłodzących. 

Istota urządzenia według wynalazku polega na tym, że jego korpus stanowi konstrukcja ramowa, 

która jest wykonana z poziomych elementów montażowych z płytą mocującą oraz pionowych elemen-

tów montażowych z płytą mocującą, przy czym do połączonej z płytą grzewczą płyty mocującej, pomię-

dzy poziomymi elementami konstrukcyjnymi, są szeregowo przyłączone: siłownik hydrauliczny, układ 

ścinający, układ chłodzenia, oraz komora grzewcza, nad którą, pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, 

są osadzone: płyta izolująca, siłownik hydrauliczny oraz płyta mocująca połączona z płytą chłodzącą. 

Korzystnym jest gdy układ ścinający jest wyposażony w zespół elementów ścinających, stempel, 

uchwyty oraz osadzoną przesuwnie ścinająco-ściskającą kasetę z próbkami. 

Korzystnym jest także gdy komora grzewcza zawiera elementy sprężyste do wymuszania ruchu 

wstecznego kasety, usytuowanej w komorze grzewczej, w kierunku na zewnątrz komory, oraz element 

wypychający, dostępny od zewnątrz jej obudowy i rozciągający się do jej wnętrza, do styku z kasetą. 

Ponadto korzystnym jest gdy komora grzewcza zawiera ceramiczne maty grzewcze do ogrzewa-

nia kasety. 

Zaletą wynalazku jest możliwość otrzymania próbek zgrzewanych zawierających wysokojako-

ściowe zgrzewy dzięki łączeniu czystych, nieutlenionych powierzchni, otrzymanych na gorąco za po-

mocą plastycznego, realizowanego bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu zgrzewania, ścinania. 

Przy tym wszystkie operacje, tj. nagrzewanie, przecinanie i zgrzewanie odciętych i doprowadzonych do 

styku ze sobą części próbek wyjściowych, są prowadzone w jednym urządzeniu bez strat energii pod-

czas przenoszenia. Ponadto dzięki jednoczesnemu pomiarowi i regulacji docisku zgrzewanych po-

wierzchni próbek jest możliwa precyzyjna regulacja naprężeń dociskających w zgrzewanych powierzch-

niach. Urządzenie według wynalazku zapewnia łatwe i pewne otrzymanie próbek do realizacji sposobu 

według wynalazku w technologii z przesycaniem lub bez przesycania próbki po zgrzaniu. 

Przykład wykonania 

Wynalazek zostanie bliżej opisany na podstawie przykładowego wykonania pokazanego na ry-

sunku, którego poszczególne figury przedstawiają: 

fig. 1 i 2  –  urządzenie do wytwarzania próbek badawczych do badania zgrzewalności, w widoku  

     perspektywicznym z uwzględnianiem cieniowania oraz krawędzi zewnętrznych; 

fig. 3 –   zestaw ścinania w pozycji przed ściskaniem stemplem górnym w widoku perspekty- 

     wicznym; 

fig. 4  –   zestaw ścinania w pozycji startowej przed testem i w pozycji do chłodzenia zgrzanej  

      próbki po teście w widoku perspektywicznym; 

fig. 5  –   płytę chłodzącą urządzenia do zgrzewania próbek i układ chłodzenia próbki po teście  

      zgrzewania w widoku perspektywicznym; 

fig. 6  –  urządzenie do zgrzewania próbek widok krawędzi z ukrytymi liniami w widoku per- 

    spektywicznym. 

Urządzenie do badania zgrzewalności metalowych próbek składa się z dwóch niezależnie dzia-

łających hydraulicznych układów. Pierwszy z nich odpowiedzialny będzie za rozdzielenie materiału 

próbki na dwie części i przesunięcie ich o szerokość próbki tak, żeby dół pierwszej znalazł się dokładnie 

pod górnym fragmentem drugiej próbki. Drugi układ odpowiedzialny będzie za ściskanie przesuniętych 

i ustawionych fragmentów próbek z określoną siłą w określonym czasie. Dodatkowo urządzenie do ba-

dania zgrzewalności metali lub stopów metali jest wyposażone w zautomatyzowany system sterowania. 

Cała próba będzie prowadzona według wczytanej procedury badania. Zapewni to powtarzalność kolej-

nych prób. Komora grzewcza 18 jest ogrzewana za pośrednictwem dwóch ceramicznych mat grzew-

czych zasilanych nagrzewnicą oporową. Temperatura jest monitorowana dwoma termoparami sterują-

cymi podpiętymi do urządzenia grzewczego. Aby można było prowadzić badania w sposób ciągły za-

stosowano płytę izolującą 19, która będzie chłodzona cieczą z obiegiem wymuszonym. Obieg schło-

dzonej wody nie dopuści do nadmiernego nagrzania się konstrukcji urządzenia, a równocześnie nie 
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nagrzeje się nadmiernie olej w siłownikach 16 i 22, który pod wpływem temperatury straci swoje wła-

sności i zmieni swą ściśliwość, co wymusiłoby zakończenie testów i oczekiwanie na wychłodzenie urzą-

dzenia. Jako osłony termiczne zastosowane są również blachy stalowe odbijające promieniowanie 

cieplne. Bardzo istotnym elementem zestawu jest zastosowanie 4 wodno-powietrznych dysz natrysko-

wych 9, których zadaniem jest schłodzenie zgrzanej próbki w określonym czasie i z określonym gra-

dientem zmiany temperatury. Poszczególne składowe elementy zestawu zaprojektowano w taki sposób, 

aby oddziaływały ze sobą wzajemnie przemieszczając się wewnątrz komory grzewczej 18 urządzenia. 

Podczas wsuwania układu ścinającego dopychany jest układ blokujący i płyty boczne. Podczas wysu-

wania układu ścinającego wysuwają się do określonego miejsca płyty boczne razem z układem bloku-

jącym. 

Badanie zgrzewalności metali i stopów polega na tym, że dokonuje się zgrzewania próbek wyj-

ściowych, korzystnie o wymiarach 60x10x10 mm z metalu lub stopu poddawanego badaniu, rejestrując 

zastosowane parametry zgrzewania, a mianowicie temperaturę, siłę wywieraną na zgrzewane po-

wierzchnie i czas działania temperatury i docisku. Następnie można poddawać otrzymaną zgrzewaną 

próbkę o wymiarze 60x10x10 składającą się dwóch części pochodzących z różnych próbek wejścio-

wych przesycaniu, czyli intensywnemu schłodzeniu z temperatury zgrzewania o wartości powyżej gra-

nicznej rozpuszczalności składników stopowych w stanie stałym. W szczególności dla stopów AlMgSi, 

stopu najczęściej poddawanego w praktyce procesowi wyciskania zgrzewającego, ta temperatura za-

wiera się w zakresie 540–550°C. Alternatywnie próbkę zgrzewaną można poddawać odrębnemu zabie-

gowi obróbki cieplnej obejmującemu przesycanie (w wyniku schłodzenia po ponownym nagrzaniu 

w  piecu) i starzenie. Następnie, poprzez obróbkę skrawaniem kształtuje się próbkę badawczą (nie po-

kazana), zwykle o średnicy 6 mm, dostosowaną do prowadzenia badań wytrzymałościowych. Tak przy-

gotowywaną próbkę badawczą, zawierającą zgrzew, poddaje się badaniom wytrzymałości za pomocą 

prób rozciągania w kierunku poprzecznym do zgrzewu. Następnie porównuje się osiągnięte wyniki z wy-

nikami 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 sto-

pów i parametry zalecane do prowadzenia zgrzewania tych materiałów. 

Przesycanie wykonuje się bezpośrednio po próbie zgrzewania. Kaseta wysuwa się razem z pły-

tami 7 które blokują się w ustalonej pozycji i wysuwa się zgrzana próbka, która umieszczona jest w ukła-

dzie przytrzymującym elementu ścinającego 1 i 2. Uchwyt 4 zapewnia wsuwanie się płyt 7 w odpowied-

nim czasie a uchwyt 5 zapewnia wysuwanie układu przenoszenia ciepła. Stempel 3 może ściskać 

próbkę przesuniętą po ścięciu dopiero w momencie ustawienia się nowej dwuczęściowej próbki dokład-

nie pod czołem stempla. Dolna płyta chłodząca pozwala na bezprzerwowe prowadzenie procesu zgrze-

wania ponieważ konstrukcja nie nagrzewa się pomimo panującej w komorze zgrzewania temperaturze 

sięgającej 550°C. Podczas przepływu wody w obiegu wymuszonym przez kanały w płycie dolnej przez 

kolanka łączące 13 cała płyta schładza się. Woda doprowadzana jest do płyty przewodem wejściowym 

11 a odprowadzana przewodem wyjściowym 12. Wszystkie elementy konstrukcyjne połączone są 

z płytą chłodzoną cieczą co sprawia że nie nagrzewają się razem z komorą grzewczą 18. 

Zastosowanie siłowników hydraulicznych również wymaga stosowania chłodzenia po to, żeby 

olej hydrauliczny umieszczony w tulei tłoka się nie nagrzewał i tracił swoich właściwości. 

Zastosowanie układu przesycania składającego się z 6 dysz natryskowych 9 pozwala na szybkie 

osiągnięcie wysokich własności zgrzewu. Środek chłodzący doprowadzany jest do układu chłodzenia 8 

przez wejście 10. Środek chłodzący spływa do rynny odpływowej 15 i po przejściu przez system filtrów 

wraca do obiegu chłodzenia. Do chłodzenia może być wykorzystane powietrze z układu kompresora lub 

mieszanka powietrza z wodą. Mieszanie odbywać się będzie w mieszalniku ślimakowym z regulacją 

wydatków mieszanki. W celu uzyskania miarodajnych wyników w zakresie zgrzewalności metali lub sto-

pów wykorzystywanych w warunkach zgrzewania wyrobów na matrycach mostkowych, konieczne jest 

zabezpieczenie zgrzewanych powierzchni próbek przed utlenieniem. W tym celu dwie próbki wyjściowe 

mające co najmniej dwie równoległe do siebie płaskie powierzchnie ustala się w położeniu obok siebie 

zapewniając ścisły styk zwróconych do siebie ich płaskich powierzchni. 

Korzystnie próbki wyjściowe mają kształt prostopadłościenny, o wymiarach na przykład 

60x10x10 mm. Następnie w komorze grzewczej 18 poddaje się próbki wyjściowe nagrzewaniu. Po 

osiągnięciu wymaganej temperatury, w tej samej komorze grzewczej 18 przecina się próbki wyjściowe 

na gorąco w kierunku poprzecznym do stykających się ich płaskich powierzchni wzdłuż płaszczyzny 

cięcia, dzieląc każdą próbkę wyjściową na dwie odcięte części, odpowiednio i tworząc na przecięciu 

płaskie powierzchnie do zgrzewania. Jednocześnie odcięte części próbek wyjściowych, usytuowane po 
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jednej stronie płaszczyzny cięcia, przemieszcza się w kierunku poprzecznym do stykających się po-

wierzchni próbek wyjściowych względem odciętych części próbek wyjściowych usytuowanych po drugiej 

stronie płaszczyzny cięcia, doprowadzając do zetknięcia się ze sobą, powstałej na przecięciu, po-

wierzchni do zgrzewania odciętej części jednej próbki wyjściowej z, usytuowaną po przeciwnej stronie 

płaszczyzny cięcia powierzchnią do zgrzewania odciętej części sąsiedniej próbki wyjściowej. W ten spo-

sób tworzy się co najmniej jedną próbkę zgrzewaną, składającą się z bezpośrednio wcześniej odciętych 

części sąsiednich próbek wyjściowych. Natychmiast po przemieszczeniu, w tej samej komorze grzew-

czej 18, zgrzewa się powierzchnie próbki zgrzewanej, przy czym jednocześnie bezpośrednio dociska 

się obie części próbki zgrzewanej do siebie, w kierunku, w przybliżeniu, prostopadłym do zgrzewanych 

powierzchni próbki zgrzewanej. Podczas zgrzewania rejestruje się temperaturę i wielkość siły wywiera-

nej do dociskania zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej 8 oraz czas trwania docisku. Po ścięciu 

próbek układem ścinania 1 za pośrednictwem siłownika hydraulicznego 16 zamocowanego na płycie 

17 przytwierdzonej do płyty grzewczej elementami 14 można przystąpić do ściskania stemplem 3 przy 

udziale siłownika hydraulicznego 22 zawieszonego na płycie mocującej 20 przytwierdzonej do płyty 

chłodzonej elementami konstrukcyjnymi 21. W komorze grzewczej 18 odbywa się ścinanie i ściskanie. 

Temperatura utrzymywana jest przez zestaw ceramicznych mat grzewczych sterowanych komputerowo 

sterownikiem opierającym odczyt na zestawie termopar. Płyta izolująca 19 zapobiega nagrzewaniu si-

łownika 21 blokując promieniowanie cieplne. Jako próbki wyjściowe do zgrzewania – w przedstawionym 

urządzeniu można stosować próbki z tych samych materiałów, i badać próbkę badawczą składającą się 

z dwóch, zgrzanych części z takiego samego materiału albo jako próbki wyjściowe można stosować 

próbki z różnych materiałów i badać próbkę badawczą składającą się z dwóch zgrzanych części z róż-

nych materiałów. W sposobie można stosować dwie próbki wyjściowe co umożliwia uzyskanie jednej 

próbki zgrzewanej. Można jednak przewidzieć stosowanie jednocześnie większej liczby próbek wyjścio-

wych i jednoczesne nagrzewanie, przecinanie wszystkich tych próbek wyjściowych ustawionych obok 

siebie, a następnie przesuwanie tych odciętych części na odległość zapewniającą zestawianie naprze-

ciw siebie odciętych części próbek wyjściowych ułożonych po jednej stronie płaszczyzny cięcia z odcię-

tymi częściami sąsiednich próbek wyjściowych ułożonych po przeciwnej stronie płaszczyzny cięcia. 

Umożliwia to zgrzewanie jednoczesne kilku próbek złożonych z odciętych części próbek wyjściowych 

i wytwarzanie kilku próbek zgrzanych jednocześnie. Zawsze liczba uzyskanych próbek zgrzewanych 

jest mniejsza o 1 od liczby próbek wyjściowych a przesunięcie odciętych części próbek wyjściowych 

względem siebie następuje o wymiar, w kierunku przesunięcia, jednej próbki wyjściowej. W takim przy-

padku wskazane jest stosowanie próbek o jednakowych ich wymiarach w kierunku cięcia i przemiesz-

czania. Zgrzewanie może odbywać się w automatyczny sposób w trybie półciągłym. Jedyna ingerencja 

manualna operatora to włożenie dwóch stykających się próbek do komory i wyjęcie próbki zgrzanej po 

próbie oraz dwóch fragmentów odciętych próbek wejściowych. Podczas zgrzewania, części próbek wyj-

ściowych dociska się do siebie siłą, która korzystnie zawiera się w zakresie od 10 kN do 100 kN, 

a zwłaszcza wynosi 40 kN, przez czas 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 po-

mocą zespołu sterującego. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów, według którego odpowiednio przygotowane 

i połączone poprzez zgrzewanie próbki wyjściowe poddaje się badaniom wytrzymałości na 

rozciąganie po czym ocenia się zgrzewalność metali i stopów w nich zawartych odnosząc 

wyniki do wyników uzyskanych dla próbek litych z tych materiałów, znamienny tym, że składa 

się z następujących kroków: 

a) zgrzewanie przeznaczonych do badania próbek wyjściowych, korzystnie o wymiarach 

60x10x10 mm, z rejestracją zastosowanych parametrów zgrzewania, a mianowicie tem-

peratury, siły wywieranej na zgrzewane powierzchnie i czasu działania temperatury  

i docisku, 

b) poddanie przesycaniu zespojonej przez zgrzewanie próbki, składającej się dwóch części 

pochodzących z różnych próbek wejściowych, czyli intensywnemu schłodzeniu z tempe-

ratury zgrzewania o wartości powyżej granicznej rozpuszczalności składników stopowych 

w stanie stałym, przy czym, w szczególności dla stopów AlMgSi najczęściej poddawanych 
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w praktyce procesowi wyciskania zgrzewającego, ta temperatura zawiera się w zakresie 

540–550°C, 

c) kształtowanie próbki badawczej poprzez obróbkę skrawaniem, korzystnie do średnicy 

6 mm, dostosowanej do prowadzenia badań wytrzymałościowych, 

d) poddanie próbki badawczej ze zgrzewem badaniom wytrzymałościowym za pomocą prób 

rozciągania w kierunku poprzecznym do zgrzewu, 

e) porównanie osiągniętych wyników z wynikami osiągniętymi w próbie rozciągania dla 

próbki litej z takiego samego metalu lub stopu, mającej takie same wymiary. 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że próbkę zgrzewaną poddaje się odrębnemu za-

biegowi obróbki cieplnej obejmującemu przesycanie w wyniku schłodzenia po ponownym na-

grzaniu w piecu i starzenie. 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że przecina się próbki wyjściowe i prze-

mieszcza ich odcięte części względem siebie do utworzenia co najmniej jednej próbki zgrze-

wanej, przy czym ściskanie następuje bezpośrednio po ścięciu i ściśnięciu i sterowane jest 

automatycznie. 

4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że przesycanie prowadzi się bezpośrednio 

na wyjściu z komory grzewczej urządzenia z wykorzystaniem co najmniej 2 dysz chłodzących. 

5. Urządzenie do testowania zgrzewalności metali i stopów, znamienne tym, że jego korpus 

stanowi konstrukcja ramowa, która jest wykonana z poziomych elementów montażowych (14) 

płytą mocującą (17) oraz pionowych elementów montażowych (21) z płytą mocującą (20), przy 

czym do połączonej z płytą grzewczą płyty mocującej (17), pomiędzy poziomymi elementami 

konstrukcyjnymi (14), są szeregowo przyłączone: siłownik hydrauliczny (16), układ ścinający 

(1), układ chłodzenia (8), oraz komora grzewcza (18), nad którą pomiędzy elementami kon-

strukcyjnymi (21) są osadzone: płyta izolująca (19) siłownik hydrauliczny (22) oraz płyta mo-

cująca (20) połączona z płytą chłodzącą. 

6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że układ ścinający (1) jest wyposażony w ze-

spół elementów ścinających (1) i (2), stempel (3), uchwyty (4) i (5) oraz osadzoną przesuwnie 

ścinająco-ściskającą kasetę (7) z próbkami. 

7. Urządzenie według zastrz. 6, znamienne tym, że komora grzewcza (18) zawiera elementy 

sprężyste do wymuszania ruchu wstecznego kasety (7), usytuowanej w komorze grzewczej 

(18), w kierunku na zewnątrz komory, oraz element wypychający, dostępny od zewnątrz jej 

obudowy i rozciągający się do jej wnętrza, do styku z kasetą (7). 

8. Urządzenie według zastrz. 6 albo 7, znamienne tym, że komora grzewcza (18) zawiera ce-

ramiczne maty grzewcze do ogrzewania kasety (7). 
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Rysunki 
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