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Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów

Przedmiotem wynalazku jest sposób wybucho¬
wego zgrzewania materiałów, który ma zastosowa¬
nie w szczególności do zgrzewania wybuchowego
rur ze ścianami sitowymi wymienników ciepła oraz
zaślepiania otworów w ścianach sitowych wymien¬
ników ciepła.

Wykorzystanie energii materiałów wybuchowych
w procesach łączenia metali jest znane i stosowane
w świecie m. in. do wybuchowego platerowania
blach, łączenia powierzchni kształtowych, zgrzewa¬
nia rur ze ścianami sitowymi wymienników ciepła,
zaślepiania otworów w ścianach sitowych.

Znane i stosowane dotychczas sposoby wybucho¬
wego zgrzewania materiałów można sklasyfikować
w dwóch grupach: pierwsza grupa obejmuje spo¬
sób zgrzewania wybuchowego materiałów przy
równoległym ustawieniu wstępnym powierzchni
nastrzeliwanej i materiału podstawowego (dla wy¬
mienników ciepła jest to odpowiednio powierzch¬
nia rury i powierzchnia otworu w ścianie sitowej),
a do drugiej grupy zalicza się sposób zgrzewania
wybuchowego materiałów z zastosowaniem wstęp¬
nego kąta pochylenia powierzchni materiału na-
strzeliwanego względem powierzchni materiału pod¬
stawowego (przy cr>0). Kąt wstępnego ustawienia
powierzchni uważa się za dodatni, jeśli kierunek
wzrostu szczeliny między tymi powierzchniami nie
jest przeciwny do kierunku przebiegu detonacji.

Szczegółowe rozwiązania sposobu zgrzewania
wybuchowego materiałów przy równoległym usta-
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wieniu powierzchni materiału podstawowego i ma¬
teriału nastrzeliwanego chronione są m.in. paten¬
tami; angielskimi - nr nr 1 572 113, 1280 451, 1 521 256
oraz amerykańskim nr 4120 439. Natomiast szcze¬
gółowe rozwiązania sposobu zgrzewania wybucho¬
wego materiałów z zastosowaniem wstępnego kąta
pochylenia powierzchni maeriału nastrzeliwanego
względem powierzchni materiału podstawowego
chronione są m.in. patentami: angielskim nr nr
1149 387, 1 439 141, 1 541 410, amerykańskim nr
4117 966, 4 205 422) oraz RFN nr 1949 573.

Szerokiego przeglądu metod zgrzewania wybu¬
chowego metali dokonał B. Crossland w artykule
pt. „Review of the present state of the art in
explosive welding" opublikowanym w czasopiśmie
„Metals Technology", January 1976 oraz T.Z.
Błażyński w książce pt. „Explosive welding, for¬
ming and compaction" — Applied Science Publi-
shers, London, New York, 1983.

W obu wyżej wymienionych sposobach zgrzewa¬
nia wybuchowego, we wszystkich znanych z pa¬
tentów i publikacji rozwiązaniach szczegółowych,
kierunek przebiegu procesu detonacji materiału
wybuchowego napędzającego materiał nastrzeliwa-
ny jest zgodny z kierunkiem przebiegu procesu
zgrzewania wybuchowego. Konsekwencją prowa¬
dzenia procesu zgrzewania wybuchowego znanymi
sposobami jest to, że jeden z podstawowych para¬
metrów procesu zgrzewania wybuchowego — kąt
zgrzewania, określany jako kąt, pod jakim zde-

140 860



140 860
3

rzają się powierzchnie łączone — jest sumą kąta
wstępnego ustawienia powierzchni łączonych a i dy¬
namicznego kąta zgrzewania d, określanego jako
kąt o jaki odginany jest przez produkty podeto-
nacyjne materiał nastrzeliwany od swego począt¬
kowego położenia, t.j.:

fi = a + d
W praktyce stosowanie wymienionych sposobów

wybuchowego zgrzewania do mocowania rur w
ścianach sitowych wymienników ciepła jest ogra¬
niczone. W przypadku sposobu zgrzewania wybu¬
chowego przy równoległym ustawieniu wstępnym
powierzchni przeznaczonych do łączenia (a = 0)
występuje konieczność stosowania w procesie ma¬
teriałów wybuchowych o prędkości detonacji mniej¬
szej niż prędkość dźwięku w metalu a więc prak¬
tycznie materiałów wybuchowych o prędkości de¬
tonacji < 4500 m/s. Wynika to stąd, że przy tym
sposobie prowadzenie procesu prędkości przebiegu
zgrzewania Vk równa się prędkości detonacji D
stosowanego materiału wybuchowego. Są trudności
w wytworzeniu materiałów wybuchowych o małej,
poniżej 5 mm średnicy krytycznej, zapewniających
równocześnie uzyskanie odpowiedniej wartości sto¬
sunku prędkości promieniowej ścianki rury do
prędkości detonacji materiału wybuchowego, a więc
zapewniającej odpowiednią dla zgrzewania wartość
dynamicznego kąta zderzenia.

Średnica krytyczna dotychczas stosowanych ma¬
teriałów wybuchowych o prędkości detonacji
2000-^4000 m/s wynosi na ogół >10 mm, co prak¬
tycznie wyklucza ich stosowanie w przypadku, gdy
rury wymiennika mają średnicę < 20 mm.

W gęsto perforowanych ściankach sitowych ma¬
ksymalna szczelina jaka może . być zapewniona
między powierzchnią zewnętrzną rury a powierz¬
chnią otworu w ścianie sitowej na ogół musi być
^ 1,5 mm. Aby ścianka rury na tak małej drodze
uzyskała minimalną wymaganą dla zgrzewania
energię kinetyczną — zderzenie rzędu 0,5 J/mm2,
koniecznym jest stosowanie do napędzania rury
wysoko-energetycznych materiałów wybuchowych,
których prędkość retonacji nawet przy średnicach
krytycznych jest >5000 m/sek. W przypadku spo¬
sobu zgrzewania wybuchowego z zastosowaniem
wstępnego pochylenia materiałów łączonych (a>0)
istnieje konieczność pracochłonnego łączenia prze¬
wodów każdego zapalnika, umieszczonego wewnątrz
rury, z siecią strzałową. Czyni to niemożliwym
grupowe odpalanie ładunków i zmusza do pojedyn¬
czego mocowania rur w ścianie sitowej. Koszty
materiałowe uzyskania jednego połączenia są wy¬
sokie głównie z uwagi na stosunkowo wysoki koszt
zapalnika, gdyż w tym rozwiązaniu jeden zapalnik
przypada na jedno połączenie rura - ściana sitowa.
Niemożliwe jest uzyskanie w jednej operacji tech¬
nologicznej zgrzewania wybuchowego końcówki ru¬
ry i roztłoczenia jej na pozostałej grubości ściany
sitowej. Jest to praktycznie możliwe tylko w tym
przypadku, gdy ładunek wybuchowy pobudzony
jest od strony czołowej ściany sitowej.

Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów
według wynalazku polega na tym, że zgrzewanie
prowadzi się z zastosowaniem tzw. ujemnego kąta
wstępnego ustawienia powierzchni nastrzeliwanej

względem powierzchni podstawowej —< a<0. Kształt
i wielkość powstającej między tymi powierzchnia¬
mi szczeliny oraz kształt warstwy inercyjnej do¬
biera się tak, aby po umieszczeniu materiału wy-

5 buchowego i warstwy inercyjnej na powierzchni
nastrzeliwanej i zdetonowaniu materiału wybucho¬
wego od strony czołowej płyty podstawowej pow¬
stał kąt dynamicznego zgrzewania mniejszy od kąta
wynikającego z wstępnego ustawienia powierzchni

10 zgrzewanych.
Geometria układu oraz fakt, "że prędkość deto¬

nacji jest znacznie większa od prędkości powierz¬
chni nastrzeliwanej powodują, iż na odcinku na
którym następuje zgrzewanie, prędkość detonacji

1B materiału wybuchowego oraz rzut przędkości pun¬
ktu kolizji materiałów zgrzewanych mają zwroty
przeciwne.

W konsekwencji prowadzenia pracesu zgrzewa¬
nia wybuchowego zgodnie z wynalazkiem kąt

20 zgrzewania ^ jest różnicą kąta wstępnego ustawie¬
nia powierzchni łączonych a oraz dynamicznego
kąta zgrzewania d.

P = a — d
Sposób według wynalazku stosowany przy zgrze-

25 waniu rur ze ścianą sitową wymiennika ciepła
zapewnia niski jednostkowy koszt materiałowy
i pracochłonność wykonania połączenia, wynikającą
z możliwości jednoczesnej detonacji kilkudziesięciu
ładunków połączonych lontem detonującym od stro-

30 ny czołowej sita. Istnieje możliwość a nawet ko¬
nieczność stosowania pospolitych wysoko-energety¬
cznych materiałów wybuchowych o małej poniżej
5 mm średnicy krytycznej i dużej >5000 m/s pręd¬
kości detonacji. Praktycznie więc grubość ścianki

35 rury, która jest napędzana nie stanowi czynnika
ograniczającego stosowanie zgrzewania wybucho¬
wego. W jednej operacji technologicznej i za po¬
mocą jednego ładunku wybuchowego można wy¬
konywać połączenia rura — ściana sitowa, składa-

40 jące się z części zgrzewanej wybuchowo 8 na od¬
cinku większym niż grubość ścianki rury z jedno¬
czesnym roztłoczeniem rury na całej grubości ścia¬
ny sitowej. Uzyskuje się prostotę budowy i wyko¬
nania ładunku a więc i niski koszt wytwarzania

45 ładunku, a także możliwość mocowania rur o ma¬
łych <20 mm średnicach zewnętrznych.

Przedmiot wynalazku został bliżej objaśniony w
przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.
1 przedstawia schemat procesu wybuchowego

50 zgrzewania powierzchni łączonych, fig. 2 i 3 —
schemat przebiegu procesu zgrzewania wybucho¬
wego rury ze ścianą sitową.

Powierzchnia nastrzeliwana 1 i powierzchnia
podstawowa 2 ustawione są pod kątem a<0. Ma-

55 teriał wybuchowy 3 umieszczony jest na warstwie
inercyjnej 5.

Kształt i wymiary szczeliny między powierzchnią
nastrzeliwana 1 a powierzchnią podstawową 2 oraz
kształt warstwy inercyjnej 5 i rodzaj zastosowa-

6§ nego materiału wybuchowego decydują o wartości
kąta dynamicznego zgrzewania d. Dlatego dobrane .
są tak, aby po zdetonowaniu materiału wybucho¬
wego 3 powstał kąt d mniejszy od kąta a wynika¬
jącego z wstępnego ustawienia powierzchni łączo-

65 nych. Materiał wybuchowy 3 detonowany jest w
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kierunku osi x od strony czołowej 6 powierzchni
podstawowej 2. Zgrzewanie następuje na odcinku A.

Geometria układu oraz fakt, że prędkość deto¬
nacji D materiału wybuchowego 3 jest znacznie
większa od prędkości powierzchni nastrzeliwanej
1 powodują, że na odcinku zgrzewanym wybucho¬
wo A prędkość detonacji D materiału wybuchowe¬
go 3 oraz rzut Vk punktu kolizji K powierzchni
zgrzewanych mają zwroty przeciwne.

Korzystne jest, gdy stosuje się materiały wybu¬
chowe o średnicach i prędkościach detonacji róż¬
nych na długości ładunku wybuchowego przezna¬
czonej do zgrzewania wybuchowego. Natomiast w
przypadku zgrzewania rury ze ścianą sitową wy¬
miennika ciepła korzystne jest, gdy szczelina po¬
między powierzchnią zewnętrzną rury 1 a powierz¬
chnią otworu 2 w ścianie sitowej ma kształt stożka
zbieżnego w kierunku przebiegu detonacji o kącie
rozwarcia a większym niż 7° większym co najmniej
o 1° od kąta dynamicznego zgrzewania /?.

Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów
według wynalazku może rozwiązać wiele proble¬
mów występujących przy produkcji i remontach
wymienników ciepła.

Najszersze zastosowanie powinien znaleźć przy
łączeniu rur o małych średnicach wykonanych z
materiałów odpornych na korozję, np.: tytanu,
ineonelu, mosiądzu itp. z gęsto perforowanymi ścia¬
nami sitowymi, wykonanymi z dowolnego materia¬
łu. Przemawia za tym fakt, że dla zgrzewania wy¬
buchowego nie istnieje praktycznie pojęcie złej
spawalności metali; który to problem występuje
bardzo ostro w przypadku spawania tradycyjnymi
metodami FIG lub MIG np. tytanu.

Sposób według wynalazku może stanowić wyjś¬
cie do wysokowydajnych technologii produkcji
szerokiego asortymentu wymienników ciepła, bez
względu na rodzaj materiałów, grubości ścianek rur
i ich średnicy.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wybuchowego zgrzewania materiałów
z zastosowaniem kąta wstępnego ustawienia po¬
wierzchni łączonych, znamienny tym, że powierz¬
chnię nastrzeliwaną (1) ustawia się pod kątem a<0,
względem powierzchni podstawowej (2), przy czym
kształt i wymiary szczeliny pomiędzy powierzchnią
nastrzeliwaną (1) i powierzchnią podstawową (2)
oraz kształt warstwy inercyjnej (5) i rodzaj ma¬
teriału wybuchowego (3) dobiera się tak, aby po
umieszczeniu materiału wybuchowego (3) i warstwy
inercyjnej (5) na powierzchni nastrzeliwanej (1)
oraz zdetonowaniu materiału wybuchowego (3) od
strony czołowej (6) powierzchni podstawowej (2),
na powierzchni nastrzeliwanej (1) powstawał kąt
dynamicznego zgrzewania (<5), mniejszy od kąta (a)
wynikającego z wstępnego ustawienia powierzchni
łączonych przy czym na odcinku zgrzewanym wy¬
buchowo (A) prędkość detonacji (D) materiału wy¬
buchowego (3) oraz rzut (Vk ') prędkości (Vk )
punktu kolizji (k) powierzchni łączonych na kie¬
runek prędkości detonacji (D) mają zwroty prze¬
ciwne.

25 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
jako powierzchnię nastrzeliwaną (1) stosuje się
rurę, którą zgrzewa się z płytą podstawową (2),
którą stanowi ściana sitowa, przy czym szczelinę
między rurą a powierzchnią otworu w ścianie si-

30 towej wykonuje się w postaci stożka zbieżnego w
kierunku przebiegu detonacji o kącie połówkowego
rozwarcia (a) większym od kąta dynamicznego
zgrzewania (<5).

35 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
stosuje się materiały wybuchowe (3) o różnych
średnicach i prędkościach detonacji na długości
ładunku wybuchowego przeznaczonej do zgrzewa¬
nia wybuchowego.
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