WYCIĄG
ZGRZEWARKA MUFOWA

Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej rozgrzanie części łączeniowych
rur z tworzyw sztucznych i kształtek za pomocą elementu grzewczego tak, aby osiągnęły temperaturę
topnienia, a następnie łączenie roztopionych warstw pod ciśnieniem. Urządzenie składa się
aluminiowego korpusu grzewczego (4), na którym znajdują się dwie końcówki grzewcze (1,2) o
budowie cylindrycznej, uchwytu (8) zamocowanego za pomocą elementów złącznych takich jak śruby
wkręcone do otworów montażowych (18) zlokalizowanych na korpusie, dwóch ślizgów (7)
znajdujących się na bocznych powierzchniach części uchwytowej (8) oraz ze stojaka (10)
zamocowanego w kanałach (13) umiejscowionych na ślizgach.

OPIS
ZGRZEWARKA MUFOWA

Dziedzina techniki:
Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej rozgrzewanie części
łączeniowych rur z tworzyw sztucznych i kształtek za pomocą elementu grzewczego tak, aby osiągnęły
temperaturę topnienia, a następnie łączenie roztopionych warstw pod ciśnieniem.

Informacje dotyczące technologii
Rury z tworzywa termoplastycznego można łączyć poprzez zgrzewanie. W zastosowaniu znajdują się
różne metody zgrzewania tworzywa sztucznego zależne od sposobu nagrzewania. Są to: zgrzewanie
elektrooporowe, zgrzewanie mufowe oraz zgrzewanie doczołowe. Każda z tych trzech metod polega
na rozgrzaniu i roztopieniu określonej warstwy tworzywa sztucznego, a następnie łączeniu
roztopionych stref poprzez ich dociśnięcie (ciśnienie). Metoda zgrzewania elektrooporowego polega
na podgrzewaniu przewodów przepływającym przez nie prądem elektrycznym i zapewnianie w ten
sposób roztopienia tworzywa sztucznego. Natomiast podczas zgrzewania mufowego i doczołowego
wykorzystywany jest element grzewczy.
Zgrzewarka mufowa do rur z tworzywa sztucznego służy do łączenia rur z tworzyw termoplastycznych
(polipropylenowych, polietylenowych) oraz kształtek w takich instalacjach, jak: instalacje gazowe,
instalacje pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacje wodne. Zgrzewarki tego typu zapewniają
nagrzewanie się umiejscowionych na nich końcówek grzewczych. Końcówki te zostały wytworzone na
podstawie kształtu rury. Podczas gdy jedna ich część nagrzewa fragment rury, który zostanie
umiejscowiony w kształtce, druga część nagrzewa fragment kształtki, który zostanie nałożony na rurę.
Pod wpływem temperatury kształtka, której określona warstwa uległa roztopieniu jest dociskana
niezwłocznie do rury. Temperatura i ciśnienie są czynnikami krytycznymi dla osiągnięcia idealnego
efektu zgrzewania.
Występujące obecnie na rynku zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych składają się głównie z korpusu
grzewczego, blachy izolacji termicznej oraz elementu izolacyjnego, części z wyposażeniem
elektrycznym oraz z uchwytu. Ponieważ korpus grzewczy stosowanych w tych zgrzewarkach posiada
zbyt duże w stosunku do niezbędnych gabaryty, czas osiągania temperatury zgrzewania jest bardzo
długi, co skutkuje niepotrzebnym zużyciem energii.

Fakt, iż korpus jest zbyt ciężki powoduje nadmierne obciążenie operatora zgrzewarki. Z powodu
nieergonomicznego kształtu użytkownik końcowy nie jest w stanie dokonywać w sposób
nieskomplikowany czynności zgrzewania w miejscach trudnodostępnych takich jak rejony
przyścienne.
Zbyt duża waga tych urządzeń powoduje, że operator urządzenia niepotrzebnie się męczy i nie jest w
stanie dokonać czynności zgrzewania dokładnie. Ze względu na gabaryty urządzenia, jego
użytkowanie, czy transport sprawiają spore trudności.
Fakt posiadania przez opisane wyżej urządzenia zbyt dużych gabarytów sprawia, że zgrzewanie rur z
tworzyw sztucznych w miejscach takich jak rejony przyścienne staje się wręcz niemożliwe ze względu
na ogólną formę elementu grzewczego i zgrzewarki.
Korpusy grzewcze, które mają zbyt duże gabaryty niepotrzebnie nagrzewają zbyt dużą powierzchnię,
co skutkuje nadmiernym zużyciem energii oraz wydłużonym czasem osiągania przez zgrzewarkę
temperatury zgrzewania.
Jednocześnie do tego typu zgrzewarek mogą być montowane końcówki grzewcze o różnych
średnicach (2 lub 3 różne średnice). Z powodu niewłaściwego kształtu nie jest możliwe zastosowanie
na ścianie podczas montażu średnic innych od głowicowych. Ponieważ pozostają zbyt głęboko,
powodują konieczność ociosania rury i wykonania czynności zgrzewania. Z tej też przyczyny rura i
końcówka grzewcza nie znajdują się względem siebie w pozycji wyśrodkowanej. W tej sytuacji
wykonanie czynności zgrzewania w sposób prawidłowy nie jest możliwe.
Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, która pozwala na uniknięcie wyżej opisanych
problemów. Charakteryzuje się zachowaniem minimalnych gabarytów korpusu grzewczego, co
pozwala na zapobieżenie nagrzewaniu się zbyt dużej powierzchni, zapewnienie oszczędności energii,
a co za tym idzie na skrócenie czasu osiągania temperatury zgrzewania.
Dzięki specjalnie zaprojektowanemu korpusowi grzewczemu oraz ogólnemu kształtowi zgrzewarki
mufowej został zapewniony dostęp do trudnodostępnych miejsc takich jak rejony przyścienne,
możliwość dokonania w tych miejscach czynności zgrzewania i co za tym idzie – oszczędność czasu .
Dzięki zaprojektowaniu urządzenia w kształcie litery „Y”, pojawiła się możliwość dokonywania
zgrzewania w narożach. Ponieważ wyeliminowano obecną w przypadku dotychczas dostępnych
zgrzewarek konieczność ociosywania rur podczas zgrzewania, zapewniono możliwość dokładniejszego
wykonywania tej czynności.

Poprzez wykorzystanie różnych materiałów izolacji cieplnej oraz rodzajów połączeń opracowano
metalowy element przepustowy z otworami, który minimalizuje nagrzewanie się uchwytu. Dzięki
temu było możliwe zaprojektowanie urządzenia posiadającego zmniejszone gabaryty.
Dzięki temu, iż do wykonanego z aluminium i zawierającego w swym wnętrzu opornik elektryczny
korpusu grzewczego mogą być montowane jedynie końcówki grzewcze, które są właściwie od siebie
oddzielone, zapewniono możliwość dokonywania czynności zgrzewania w narożach przy
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Dzięki zapewnieniu takiej formy urządzenia podczas
zgrzewania za pomocą jednej końcówki grzewczej, druga nie zakłóca tej czynności.
Dzięki specjalnej budowie urządzenia zapewniono ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie
obciążenia operatora zgrzewarki oraz możliwość dokonania większej liczby czynności zgrzewania w
krótszym czasie. Ponadto zapewniono nowe możliwości poprzez zaprojektowanie urządzenia w taki
sposób, aby pozwalało na realizację czynności zgrzewania wszędzie tam, gdzie nie można tego
dokonać przy użyciu dostępnych dotychczas zgrzewarek.

Opis rysunków:
Przedmiotowy wynalazek został opisany bardziej szczegółowo za pomocą ilustracji znajdujących się na
rysunkach przedstawionych w załączeniu. Są to:
Rysunek 1 – Widok zmontowanej zgrzewarki mufowej
Rysunek 2 – Widok zgrzewarki mufowej bez zamontowanych końcówek grzewczych
Rysunek 3 – Widok rejonu izolacji cieplnej
Rysunek 4 – Widok korpusu grzewczego
Rysunek 5 – Widok stojaka

Elementy, które będą pomocne w zrozumieniu konstrukcji wynalazku zostały wyszczególnione na
rysunku, ponumerowane i opisane poniżej.

Opis odnośników:
1. Końcówka grzewcza „męska”
2. Końcówka grzewcza „żeńska”
3. Powierzchnie przyłączeniowe końcówek grzewczych
4. Aluminiowy korpus grzewczy
5. Materiał izolacji cieplnej
6. Element izolacji cieplnej i element złączny
7. Ślizg
8. Uchwyt
9. Termostat i pokrętło regulacji
10. Stojak
11. Metalowy element gwintowany
12. Opornik
13. Kanał
14. Stojaki przednie
15. Stojak tylny
16. Otwory montażowe końcówki grzewczej
17. Kolba termostatu (końcówka)
18. Otwory montażowe

Opis wynalazku:
Zasada działania wynalazku jest następująca: celem połączenia, tj. zgrzania rury z tworzywa
sztucznego oraz kształtki należy wytworzyć temperaturę oraz ciśnienie.
Wynalazek składa się z korpusu grzewczego (4) nagrzewanego za pomocą opornika (12), końcówek
grzewczych (1,2) zamontowanych w przeznaczonych dla nich otworach montażowych (16), uchwytu
(8) do przytrzymywania korpusu grzewczego (3) oraz stojaka, na którym opierają się wszystkie
powyższe elementy (10).
Korpus grzewczy (4) jest wykonany z materiału najefektywniej przewodzącego ciepło, takiego jak
aluminium. Korpus grzewczy (4) został zaprojektowany w taki sposób, że za pomocą umieszczonej w
jego wnętrzu kolby termostatu (17) oraz opornika zapewnione jest szybkie osiągnięcie przez korpus
temperatury zgrzewania, a także pozwala na łatwe wykonanie zgrzewania nawet w trudnodostępnych
miejscach. Poprzez otwory montażowe (18) za pomocą śrub został zamocowany do części z uchwytem

(8), w którego wnętrzu znajdują się metalowe elementy gwintowane (11). Niewielkie rozmiary
korpusu grzewczego (4) zapewniają oszczędność energii.
Końcówki grzewcze „żeńska” (2) oraz „męska” (1) zostały w bezpieczny sposób zamocowane do
korpusu (4) za pomocą śrub.
Korpus grzewczy (4), za pomocą materiału izolacji cieplnej (5), elementu izolacyjnego oraz złącznego
(6) został zamocowany do uchwytu (8). Element złączny został zaprojektowany w taki sposób, aby
zminimalizować przenikanie ciepła do uchwytu (8). Schładzanie konwekcyjne elementu złącznego,
który nagrzał się pomimo obecności materiału izolacji cieplnej (5), zapewniono za pomocą
wykonanych otworów. Przepływające przez nie powietrze powoduje schładzanie. Owa czynność
łączenia jest realizowana za pomocą niezależnych śrub.
Regulacji temperatury korpusu grzewczego (4) dokonuje się w łatwy sposób za pomocą termostatu
(9) zamocowanego na uchwycie (8). Ponadto w łatwy sposób można kontrolować temperaturę
końcówek grzewczych (1,2). Dzięki znajdującemu się na uchwycie (8) ślizgowi (7), kanały (13)
wykonane na stojaku (10) oraz stojakach pomocniczych (14,15) mocno i trwale obejmują uchwyt.

ŻĄDANIA WNIOSKU
1- Przedmiotowy wynalazek dotyczy zgrzewarki mufowej, zapewniającej łączenie rur z tworzyw
sztucznych i kształtek za pomocą temperatury i ciśnienia. Urządzenie składa się aluminiowego
korpusu grzewczego (4), na którym znajdują się dwie końcówki grzewcze (1,2) o budowie
cylindrycznej, uchwytu (8) zamocowanego za pomocą elementów złącznych takich jak śruby
wkręcone do otworów montażowych (18) zlokalizowanych na korpusie, dwóch ślizgów (7)
znajdujących się na bocznych powierzchniach części uchwytowej (8) oraz ze stojaka (10)
zamocowanego w kanałach (13) umiejscowionych na ślizgach.
2- Aluminiowy korpus grzewczy (4), o którym mowa w punkcie 1 składa się ze służących do
montażu końcówek grzewczych okrągłych powierzchni łączeniowych (3), gdzie znajduje się
otwór montażowy (16), do którego za pomocą śrub zamocowano „męską” (1) i „żeńską” (2)
końcówkę grzewczą, kolby (końcówki) termostatu (17) umiejscowionej wewnątrz korpusu
oraz opornika (12).
3- Zgrzewarka mufowa, o której mowa w punkcie 1 składa się z wyposażonego w kanały
zapewniające chłodzenie powietrzem elementu złącznego (6), posiadającego gwintowany
element metalowy (11) ze znajdującymi się w jego wnętrzu śrubami, zlokalizowanego
pomiędzy aluminiowym korpusem grzewczym (4) a uchwytem (8) oraz materiału izolacji
cieplnej (5).
4- Uchwyt (8), o którym mowa w punkcie 1 składa się z regulowalnego termostatu (9)
zlokalizowanego na korpusie wykonanym z tworzyw sztucznych takich, jak abs, polipropylen
o ergonomicznej i lekkiej budowie oraz ze ślizgów znajdujących się po bokach termostatu.
5- Stojak (10), o którym mowa w punkcie 1 składa się z dwóch znajdujących się na nim kanałów
(13) oraz stojaka przedniego o łukowatej budowie (14) oraz stojaków tylnych (15).
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