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SPOSÓB GIĘCIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH

Przedmiotem wynalazku jest sposób gięcia przedmiotów metalowych takich jak: płyt, prętów 

itp. wzdłuż linii prostych. Sposobem tym możliwe jest gięcie przedmiotów o stałej lub zmiennej 

grubości a także wykonanych z materiałów kruchych i o dużej twardości.

Dotychczas znane sposoby gięcia tego typu przedmiotów wykonanych z metali polegają na p l a 

stycznym odkształcaniu materiału przedmiotu przez przyłożenie odpowiednich co do wielkości i 

kierunku sił zewnętrznych. Gięcie dokonuje się za pomocą przystosowanych do tego celu zaginarek, 

tłoczników i pras, często o dużych mocach.

W giętym materiale występują sprężyste naprężenia ściskające, rozciągające, które powodują 

zmianę kształtu po zakończeniu działania siły. Ma to wpływ na dokładność zamierzonego odkształ

cenia i utrudnia sterowanie tym procesem. Naprężenia te ponadto powodują obniżenie trwałości za

giętych przedmiotów w procesie eksploatacji. Znanymi sposobami nie można giąć materiałów k ru 

chych i materiałów o dużej wytrzymałości i twardości.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu zmiany krzywizny przedmiotów z metali, który nie 

wymaga stosowania ciężkich urządzeń a jednocześnie umożliwia kontrolowany proces gięcia z dużą 

dokładnością odkształcenia.

Istota wynalazku polega na tym, że przedmiot poddaje się wielokrotnemu, dwufazowemu pro ce 

sowi przez nagrzewanie i chłodzenie materiału, wzdłuż wybranej linii.

W pierwszej fazie materiał poddaje się nagrzewaniu skoncentrowanym strumieniem energii w y 

wołującej efekt cieplny. Nagrzewanie prowadzi się równocześnie wzdłuż całej linii lub przesuwa

jącym się wzdłuż linii, z wyznaczoną prędkością, strumieniem energii. W wyniku tego materiał 

doprowadza się do lokalnego uplastycznienia z częściowym nadtopieniem w obszarze linii grzania. 

Lokalny charakter działania strumienia energii i szybkość nagrzewania powoduje, że materiał 

w tym obszarze ulega plastycznej deformacji na skutek zjawiska rozszerzalności termicznej.
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