
Wytwarzanie rur

Próba Spęczania Rur



Próba spęczania

Spęczaniem nazywamy zwiększenie przekroju 
poprzecznego kosztem wysokości lub długości 
materiału pod wpływem działania siły 
zewnętrznej



Podstawowe wzory

• Średnia średnica materiału w dowolnym momencie spęczania 
wyznaczana z warunku stałej objętości:
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• Odkształcenie względne podczas próby spęczania:

• Naprężenie podczas próby spęczania:
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Siły tarcia w procesie spęczania

• Próbka cylindryczna • Próbka pierścieniowa

Bez tarcia                Przy dużych 
oporach tarcia

Bez tarcia                        Przy dużych 
oporach tarcia



Siły tarcia w procesie spęczania

• Przy spęczaniu pierścienia z udziałem sił tarcia materiał
przemieszcza się zarówno w kierunku środka (osi próbki) jak też
na zewnątrz i występuje beczkowatość zarówno zewnętrzna jak i
wewnętrzna.

• W pewniej odległości od środka próbki r c występuje tzw. linia
neutralna, gdzie prędkość przemieszczania materiału względemneutralna, gdzie prędkość przemieszczania materiału względem
narzędzia równa się zeru.

• W tym obszarze występują także największe naciski jednostkowe.
Przy bardzo dużych oporach tarcia zamiast linii neutralnej może
wystąpić tzw. strefa przywierania.

• Bardzo duży wpływ na wartość nacisków jednostkowych, poza
oporami tarcia, wywiera także, stosunek średnicy do wysokości
spęczanego elementu r/h.



Zależność nacisków od wymiarów próbki i 
współczynnika tarcia



Wady i zalety metody spęczania pierścienia

• Zalety:
- pozwala na zadania dużych nacisków jednostkowych, co umożliwia 

wywieranie dużych odkształceń plastycznych
- możliwość wyznaczenia współczynnika tarcia przy znajomości 

podstawowych wymiarów próbki za pomocą metody Burgdorfapodstawowych wymiarów próbki za pomocą metody Burgdorfa

• Wada:
- nierównomierny rozkład nacisków jednostkowych i sił stycznych na 

powierzchni styku



Metoda pierścieni Burgdorfa

– - korelacja pomiędzy oporami tarcia, a zmianą wymiarów 
otworu spęczanego pierścienia

– - przy zerowym udziale sił tarcia przemieszczenie 
poszczególnych wycinków pierścienia byłoby proporcjonalne 
do ich odległości od osi symetrii

– - przy dużych oporach tarcia średnica wewnętrzna ulega 
wyraźnemu zmniejszeniu

Próbę prowadzimy kolejno na pierścieniach 
niesmarowanym oraz smarowanym, jako 
środka smarującego używamy: pasty grafitowo-
molibdenowej, smaru łożyskowego i proszku 
mydła sodowego.



Spęczanie jako obróbka końców rur



Próba spęczania pierścienia

• Zostanie przeprowadzona na 6 próbkach w kształcie pierścienia:
- 2 stalowe
- 4 miedziane

• Próba zostanie wykonana na maszynie wytrzymałościowej 
INSTRON z oprogramowaniem MTS

• Prędkość ruchu trawersy będzie wynosiła 1mm/min• Prędkość ruchu trawersy będzie wynosiła 1mm/min
• Wymiary próbek należy zmierzyć przed i po przeprowadzeniu 

próby
• Po otrzymaniu potrzebnych wyników należy przeprowadzić 

podstawowe obliczenia


