
Temat ćwiczenia: Przeprowadzenie technologicznej próby spłaszczania rur w prasie pionowej 

Wymagany zakres wiadomości: 

1. Ogólny podział badań własności wyrobów rurowych. 

2. Zasady przeprowadzania próby spłaszczania rur ze szwem i bez szwu zgodnie z zasadami 

zapisanymi w normie ISO. 

3. Podział i charakterystyka stosowanych metod spłaszczania rur. 

4. Ocena wyniku próby.  

 

Część doświadczalna ćwiczenia: 

Do badań stosowane są 3 próbki stalowe o różnych średnicach zewnętrznych oraz grubościach 

ścianki. Podczas badań stosowana jest metoda spłaszczania do styku ścianek wewnętrznych rury. 

Przed rozpoczęciem badań należy ustalić końcową odległość pomiędzy narzędziami prasy oraz 

prędkość ruchu trawersy. W przypadku rur zgrzewanych bądź spawanych konieczne jest poprawne 

umiejscowienie na kowadle dolnym. Podczas badań rejestrowane jest czas przebiegu próby oraz 

wartości maksymalnych sił.  

Przed przystąpieniem do obliczeń oraz pomiarów próbki po procesie spłaszczania, ocenie poddaje się 

jakoś powierzchni badanego materiału. Ocena dokonywana jest nieuzbrojonym okiem i ma na celu 

sprawdzenie czy na próbce nie powstały jakiekolwiek wady powierzchniowe.  

Na podstawie wykonanych pomiarów przed rozpoczęciem procesu oraz po przeprowadzeniu próby 

dokonywane są obliczenia wartości naprężeń w momencie osiągnięcia najwyższej wartości siły.  

Wszystkie pomiary i obliczenia należy umieścić w sprawozdaniu, a po jego opracowaniu należy 

sformułować wnioski końcowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat ćwiczenia: Parametry technologiczne oraz użytkowe procesu spęczania rur w maszynie 

wytrzymałościowej  

Wymagany zakres wiadomości: 

1. Definicja oraz podstawowe parametry procesu spęczania próbek cylindrycznych. 

2. Rozkład naprężeń, odkształceń oraz sił tarcia podczas procesu spęczania próbek cylindrycznych. 

3. Siły tarcia w procesie spęczania pierścieni rurowych. 

4. Zależność nacisków jednostkowych od wymiarów próbki oraz współczynnika tarcia. 

5. Definicja i zasady obowiązujące w metodzie pierścieni Burgdorfa. 

6. Zastosowanie próby spęczania rur jako obróbka końcowa rur. 

 

Część doświadczalna ćwiczenia: 

Do badań stosowane są 3 próbki stalowe o różnych średnicach zewnętrznych oraz grubościach 

ścianki oraz  3 stalowe o zbliżonych wymiarach.  Wysokość każdej z próbek wynosi 30 mm. 

Próbki stalowe poddawane są odkształceniom z trzema różnymi schematami obciążenia. Pierwsza 

spęczana jest na wysokość 20 mm, kolejna 15 mm, natomiast ostatnia na wysokość 10 mm. Na 

podstawie otrzymanych wyników dobierane zostają schematy dla pozostałych próbek miedzianych. 

Badania wykonywane są na maszynie wytrzymałościowej. Podczas badań rejestrowany jest czas 

przebiegu próby oraz wartości maksymalnych sił w każdym piku.  

Przed przystąpieniem do obliczeń oraz pomiarów próbki po procesie spłaszczania, ocenie poddaje się 

jakoś powierzchni badanego materiału. Dodatkowo dokonuje się porównania zmiany kształtu próbek 

po przeprowadzeniu rzeczywistej próby odkształcania z wynikami uzyskanymi na drodze symulacji 

numerycznej. 

Na podstawie wykonanych pomiarów przed rozpoczęciem procesu oraz po przeprowadzeniu próby 

dokonywane są obliczenia wartości naprężeń w momencie osiągnięcia najwyższej wartości siły w 

każdym piku oraz całkowitego odkształcenia próbki po procesie.   Wszystkie pomiary i obliczenia 

należy umieścić w sprawozdaniu, a po jego opracowaniu należy sformułować wnioski końcowe.  

 

 

 

 

 

 



Temat ćwiczenia: Przerób plastyczny rury poprzez proces przeciągania rur bez szwu oraz analiza 

parametrów przeprowadzonego procesu   

Wymagany zakres wiadomości: 

1. Definicja i zasady obowiązujące w procesie ciągnienia. 

2. Podstawowe metody stosowane w praktyce podczas ciągnienia rur. 

3. Rozkład naprężenia i odkształcenia w procesie przeciągania rur. 

4. Różnice pomiędzy stosowanymi metodami ciągnienia rur. 

5. Różnice pomiędzy strefami podczas procesu ciągnienia rur.  

6. Znajomość podstawowych zależności oraz umiejętność ich obliczenia. 

 

Część doświadczalna ćwiczenia: 

Do badań stosowane będą 3 próbki o przekroju pierścieniowym. Podczas badań stosowana będzie 

metoda ciągnienia rury na trzpieniu stałym. Polega ona na przeciąganiu rury pomiędzy nieruchomym 

ciągadłem i nieruchomym trzpieniem o krótkiej części roboczej zamocowanej do ciągarki. W 

porównaniu z poprzednią, metoda ta umożliwia wytwarzanie rur o znacznie wyższej dokładności 

wymiarów oraz lepszej jakości powierzchni, ale o ograniczonej długości i średnicy. Metoda ta pozwala 

na uzyskanie redukcji przekroju ε = 30÷35%. Drugą zastosowaną metodą będzie ciągnienie 

swobodne, które jest stosowane gównie w celu zmniejszenia średnicy rury. Występuje z reguły 

nieznaczna zmiana grubości ścianki rury zależna od stosunku grubości ścianki do średnicy 

wewnętrznej. Dla rur cienkościennych (g/D0,2) następuje pocienienie. Maksymalne wartości redukcji 

przekroju wynoszą dla rur stalowych ε = 30÷35%. 

Przed przystąpieniem do obliczeń oraz pomiarów próbki po procesie przeciągania rury, należy 

dokonać oceny powierzchni badanego materiału. Ocena dokonywana jest nieuzbrojonym okiem i ma 

na celu sprawdzenie czy na próbce nie powstały jakiekolwiek wady powierzchniowe.  

Na podstawie wykonanych pomiarów przed rozpoczęciem procesu oraz po przeprowadzeniu próby 

dokonywane są obliczenia parametrów procesu. Wszystkie pomiary i obliczenia należy umieścić w 

sprawozdaniu, a po jego opracowaniu należy sformułować wnioski końcowe.  

 

 

 

 

 

 



Temat ćwiczenia: Badanie własności wytrzymałościowych rur stalowych i miedzianych 

Wymagany zakres wiadomości: 

1. Definicja i podział własności wytrzymałościowych. 

2. Próby wytrzymałościowe stosowane podczas badania własności wyrobów rurowych.  

3. Rozkład naprężenia i odkształcenia w procesie przeciągania rur. 

4. Różnice pomiędzy stosowanymi metodami ciągnienia rur. 

5. Znajomość podstawowych zależności oraz umiejętność ich obliczenia. 

 

Część doświadczalna ćwiczenia: 

Próbki do ćwiczenia związanego z badaniem własności rur stalowych i miedzianych zostaną 

częściowo pobrane z poprzednich zajęć. Rury poddane ciągnieniu a następnie analizie parametrów w 

niniejszym ćwiczeniu zostaną poddane badaniom wytrzymałościowym. Badania będą polegały na 

pomiarze twardości wyrobów gotowych oraz materiałów przed procesem oraz na przeprowadzeniu 

próby jednoosiowego rozciągania przy zastosowaniu maszyny wytrzymałościowej INSTRON.  

Przed przystąpieniem do badań należy dokonać pomiaru parametrów potrzebnych do dalszych 

obliczeń. Po przeprowadzeniu badań twardości należy stworzyć mapę rozkładu poszczególnych 

wartości na próbce i określić czy występuje nierównomierność badanego parametru. Wyniki 

uzyskane z próby rozciągania należy przeliczyć i przedstawić w formie krzywej naprężenie- 

odkształcenie każdej z próbek. Dodatkowo z prezentowanej krzywej należy określić własności 

wytrzymałościowe badanego materiału.  


