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SPOSÓB OCENY 3AK0ŚCI POt^CZER WCISKOWYCH I SKURCZOWYCH

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny jakości połęczeń wciskowych 1 skurczowych

oparty na pomiarze zmian własności akustycznych materiału w wyniku działania naprężenia
powstałego w elemencie łęczonym podczas realizacji połęczenla należący do dziedziny ba¬
dań mechanicznych własności materiałów 1 wyrobów.

Znanym nlszczęcym sposobem kontrola jakości połęczeń ciernych prowadzona była przez
pomiar wytrzymałości doraźnej lub zmęczeniowej niezbędnej do zniszczenie połęczenla. Na
podstawie jakości wybranych połęczeń oceniano jakość połęczeń w całej serii.

Znanym nlenlszczęcym sposobem kontrola jakości połęczeń ciernych prowadzona była
przez pomiar wartości współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych od granicy połęczenla.
Znany sposób nlenlszczęcy nie może być etosowany gdy geometria elementu albo własności
materiału nie pozwalaję na uzyskanie echa od granicy połęczenla, albo też gdy materiał
elementu jest niejednorodny.

Istota wynalazku polega na tym, że podczas wykonywania połęczeń wybranej grupy ele¬
mentów mierzy się metodę ultradźwiękowe zmiany czułych na naprężenie parametrów akusty¬
cznych materiału łęczonych elementów. Po czym połęczenla poddaje się nlszczęcym badaniom
mechanicznym przez pomiar wytrzymałości doraźnej albo zmęczeniowej.

Na podstawie wyników bedań ultradźwiękowych 1 mechanicznych uetala się zależność
wzorcowe między wielkościę mechaniczne opisujęcę jakość połęczenla i wielkościę akusty¬
czne, po czym, w sposób powtarzalny mierzy się zmiany parametru akustycznego w wyniku
realizacji kolejnych połęczeń, które porównuje się z wyznaczone zależnościę wzorcowe
dokonujęc oceny jakości połęczeń.

Zaletę sposobu według wynalazku jest szybkość badania, brak wpływu jakości powierz¬
chni, z której wprowadza się fale i powierzchni łęczonych na wynik pomiaru, możliwość
dokonywania oceny bez konieczności uzyskania echa od granicy połęczenla oraz łatwość
mechanizacji kontroli.
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Przedmiot wynalazku został odtworzony schematycznie w przykładzie wykonania na rysun¬
ku, na którym fig, 1 przedstawia układy głowic ultradźwiękowych urządzenia do pomiaru
czułych na naprężenie wielkości akustycznych materiału, fig. 2 pokazuje schematycznie

wykres zależności przebiegu względnych zmian współczynnika tłumienia A<£/cCo9 czasu
przejścia przez, określony odcinek drogi w materiale elementu leczonego £ t/to oraz sto¬
sunku czasów przejścia ultradźwiękowych fal podłużnych t, i poprzecznych t- od parametru R opisujęcego jakość poleczenia.
Przykład

I.

Przed wciśnięciem osi 1 w otwór 2 koła 3 ustawia się głowicę

ultradźwiękowa, 4 na fale podłużne na powierzchni tocznej koła 3. Za pomoce aparatu ultra¬
dźwiękowego 5 mierzy się zmianę
AW amplitudy echa 6 otworu 2 w wyniku wciśnięcia osi
1. Względna zmiana amplitudy W/Wo jest równa względnej zmianie współczynnika tłumienia
AL/Lo. Na podstawie zależności wzorcowej przedstawionej na wykresie /fig. 2/ ocenia
się jakość poleczenia.
Oeśll nie jest możliwe uzyskanie echa otworu 2 do oceny jakości połęczenia można wy¬

korzystać zmianę tłumienia impulsu fal ultradźwiękowych przechodzącego przez materiał
między głowicami 7 18.
Przykład
II. Przed wciśnięciem osi 1 w otwór 2 koła 3 ustawia się głowicę
ultradźwiękowe 4 na fala podłużne na powierzchni tocznej koła 3. Za pomoce aparatu ultradźwiękowego 5 mierzy się powstały w wyniku wykonania połęczenia przyrost
At czasu
przejścia fal na drodze od powierzchni tocznej do otworu 2 i z powrotem. Na podstawie
zależności wzorcowej /pokazanej na fig. 2/ ocenia się wytrzymałość połęczenia. Jeśli
uzyskanie echa otworu 2 jest niemożliwe do oceny jakości połęczenia wykorzystuje się
pomiar przyrostu czasu przejścia fal podłużnych albo powierzchniowych między głowicami
7 18 ustawionymi na bocznej powierzchni koła 3.
Przykład
III. Ola oceny jakości połęczenia już eksploatowanego bez znajo¬
mości wartości parametrów akustycznych materiału przed wykonaniem połęczenia dokonuje
się pomiaru czaeów przejścia fal różnych rodzajów to jest podłużnych i poprzecznych,
albo podłużnych 1 powierzchniowych przez ten san odcinek drogi w materiale poleczonego
elementu między głowicami 7 i 8 na bocznej powierzchni koła 3 i do oceny wykorzystuje

się zależność wzorcowe pokazane schematycznie na wykresie /fig. 2/ /wykres t,/t_ /R//.
Zastrzeżenie

patentowe

Sposób oceny jakości połęczeń wciskowych i skurczowych polegajęcy na wstępnym usta¬
leniu metodę niszczęce jakości połęczenia w wybranej grupie elementów, znamien¬
ny
t y ii, że grupę elementów poddaje się przed i po wykonaniu połęczenia badaniom
ultradźwiękowym i ustala się wartości zmian parametrów akustycznych materiału w wyniku
realizacji połęczeń o różnej jakości, a następnie na podetawie wyznaczonej wartości na¬
prężeń dokonuje się oceny Jakości połęczenia przez porównanie z wynikami uzyskanymi na
elementach wzorcowych o znanej jakości połęczenia.
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