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Warunki zaliczenia

• Dopuszczalna max 1 nieobecność 
nieusprawiedliwiona (materiał z zajęć należy na 
przyswoić we własnym zakresie)

• Wszystkie sprawozdania muszą być zaliczone na 
ocenę pozytywnąocenę pozytywną

• Kolokwia:

– 2 kolokwia

– Krótkie kolokwium tydzień po każdym z 
laboratoriów



Właściwe badania dzielą się na grupy:

• Kontrola składu chemicznego 
stali:

- wytopu

- wyrobu

• Własności mechaniczne:

- rozciąganie

• Szczelność:

- ciśnienie hydrostatyczne

• Badania nieniszczące:

- prądy wirowe

- strumień rozproszony

- ultradźwięk- rozciąganie

- badania twardości

- udarność

• Badania technologiczne;

- spłaszczanie

- zginanie

- roztłaczanie

- wywijanie 

- wyginanie

- próba pierścieniowa 

- ultradźwięk

• Pozostałe badania:

- metalografia

- odporność na korozję



Próba spłaszczania rur



Próba spłaszczania rur

• Próbie poddaje się rury o średnicy zewnętrznej D do 400 
mm włącznie, o grubości ścianki zazwyczaj do 0,15 D. 
Próbkę spłaszcza się w kierunku prostopadłym do osi rury 
aż do osiągnięcia przepisanej wysokości lub do styku i 
sprawdza się, czy na powierzchni zewnętrznej nie wystąpiły 
pęknięcia lub naderwania. pęknięcia lub naderwania. 

• Próbkę długości L = 1,5 Dw (Dw - średnica wewnętrzna rury), 
nie mniej jednak niż 10 mm i nie więcej niż 100 mm, odcina 
się z końca rury, prostopadle do osi. Powierzchnie czołowe 
próbek powinny być obrabiane mechanicznie, Prędkość 
spłaszczania próbki; nie powinna przekraczać 25 mm/min. 



Podział próby spłaszczania rur:

• Do określonej wysokości

• Do styku

• Spawanych lub zgrzewanych



Spłaszczanie rur do określonej wysokości 

Próbkę kładzie się na dolną płytę prasy, tak aby oś wzdłużna rury 
leżała w płaszczyźnie prostopadłej do osi działania siły ściskającej. 
Próbę przeprowadza się do osiągnięcia między płytami odległości z 
lub do chwili pojawienia się pierwszego pęknięcia, jeżeli wystąpi 
ono przed osiągnięciem przepisanej odległości z. Jeżeli warunki 
techniczne zamówienia określają wysokość spłaszczenia h techniczne zamówienia określają wysokość spłaszczenia h 
mierzoną wewnątrz rury, odległość z oblicza się wg wzoru: 

z= h+2g



Spłaszczenie rury do styku

Próbkę spłaszcza się jak to opisano poprzednio, lecz do 
styku. Próbę należy przerwać, jeżeli przed zetknięciem się 
ścianek ukażą się pęknięcia lub naderwanie. Przy 
spłaszczeniu do styku dopuszcza się na końcach próbki 
szczeliny o wysokości nie większej niż 1/4 grubości ścianki 
rury rury 



Spłaszczanie rur spawanych lub 
zgrzewanych

Przeprowadza się próbę zgodnie z wymogami norm 
przedmiotowych lub warunków technicznych zamówienia, 
do określonej wysokości lub styku. Położenie złącza 
powinno być podane, jeżeli nie określono położenia, 
złącze powinno znajdować się w płaszczyźnie nachylonej 
o 45° do kierunku spłaszczania.o 45° do kierunku spłaszczania.



Wynik próby

Zaobserwowane nieuzbrojonym okiem 
pęknięcia, naderwania, rozwarstwienia lub inne 
wady na powierzchni próbki decydują o wady na powierzchni próbki decydują o 
negatywnym wyniku próby.


