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NOWOCZESNE, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STOPÓW MAGNEZU METODAMI
PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

Streszczenie. W artykule opisano badania i uzyskane wyniki procesu współbienego i przeciwbienego
wyciskania prtów, kształtowników, rur itp., które były prowadzone dla stopów magnezu MgAlZn. Jest to grupa
stopów podlegajca obróbce cieplnej, dla której mona osign jedne z najwyszych wartoci
wytrzymałoci.Materiały te zostały wytworzone w IMN OML Skawina w postaci wlewków o rednicy 100 mm.
Proces wyciskania prowadzono w zakresie temperatur od 320°C do 430°C i prdkoci wyciskania od 0,5 do 5 mm/s.
Badano równie wpływ obróbki cieplnej na właciwoci mechaniczne stopów magnezu. Dla badanych stopów
magnezu uzyskano wysze właciwoci mechaniczne dla stanu T5 ni dla stanu T6. We wnioskach odniesiono si do
moliwoci wykorzystania uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: stopy Mg, wyciskanie, obróbka cieplna, właciwoci mechaniczne, gicie.

1.

WPROWADZENIE

Magnez, jako pierwiastek charakteryzujcy si bardzo mał gstoci 1,74g/cm3, jest
najlejszym metalem stosowanym do celów konstrukcyjnych. Ze wzgldu jednak na niskie
własnoci mechaniczne czystego magnezu w powszechnym uyciu znajduj si wyłcznie jego
stopy odlewnicze i przeznaczone do przeróbki plastycznej. Stopy magnezu dziki swoim
właciwociom, takimi jak niska gsto (ok. 1,8 g/cm3), bardzo wysoki wskanik
wytrzymałoci właciwej (stosunek wytrzymałoci do gstoci właciwej) oraz relatywnie dobra
przewodno elektryczna oraz cieplna i skrawalno, stale poprawiaj swoj pozycj na rynku,
dajc moliwo tworzenia bardzo lekkich konstrukcji o wysokiej sztywnoci[1]. Obecnie
wikszo elementów wytwarzanych ze stopów magnezu, zwłaszcza w Polsce, produkowanych
jest metodami odlewniczymi: grawitacyjnie do form metalowych i piaskowych lub cinieniowo.
W przypadku, jeeli wyroby ze stopów magnezu miałyby by zastosowane w elementach
bardziej obcionych np. w motoryzacji lub lotnictwie, to wymagane od nich byłyby wysze
właciwoci mechaniczne. Wyroby spełniajce te kryteria mona uzyska po przeróbce
plastycznej i obróbce cieplnej.
Najpopularniejszymi obecnie stopami magnezu s stopy z aluminium, cynkiem
i manganem[1,2]. Aluminium korzystnie wpływa na popraw wytrzymałoci na rozciganie
i twardo. Cynk w stopach magnezu stosuje si, aby podnie wytrzymało stopu
w temperaturze pokojowej, natomiast mangan dla zwikszenia odpornoci stopu na korozj.
Strukturalnie stopy Mg-Al składaj si z roztworu stałego oraz eutektyki. Z wykresu równowagi
stopu Mg-Al (rys. 1) wynika zmienna zwikszajca si rozpuszczalno aluminium w magnezie
do maksymalnej zawartoci 12,7% w stanie stałym do temperatury eutektycznej 437°C. Dlatego
te stopy te poddaje si obróbce cieplnej w celu podniesienia właciwoci mechanicznych na
drodze umocnienia wydzieleniowego (stan T5, T6) [3,4].
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Stopy magnezu s przerabiane plastycznie głównie w podwyszonych temperaturach.
Wynika to z budowy krystalicznej magnezu, który krystalizuje w układzie heksagonalnym.
W tym systemie dostpne s tylko trzy systemy polizgu, co jest niewystarczajce, aby magnez
i jego stopy mogły by wystarczajco plastyczne w temperaturze otoczenia[1]. Dopiero
w podwyszonych temperaturach uruchamiaj si dodatkowe dwa systemy polizgu, co pozwala
na kształtowanie plastyczne.W trakcie wysokotemperaturowego odkształcania metali zachodz
takie procesy jak: umocnienie, dynamiczne zdrowienie i dynamiczna rekrystalizacja. Procesy te
zachodz równolegle w odkształcanym metalu. Stopy magnezu posiadaj nisk energi błdu
ułoenia, tote dynamiczna rekrystalizacja jest procesem wiodcym w trakcie
wysokotemperaturowej przeróbki plastycznej [5]. Powoduje ona usuwanie skutków umocnienia
odkształceniowego, podnosi plastyczno i zmniejsza opory płynicia.
Znaczna cz wiatowej produkcji magnezu wykorzystywana jest jako dodatek stopowy
do aluminium. Jedynie około 34% wykorzystywane jest do produkcji elementów magnezowych,
z czego wikszo na komponenty odlewane, a tylko około 1% na przerabiane plastycznie.
Elementy odlewane charakteryzuj si niszymi własnociami mechanicznymi (tj
wytrzymało, wydłuenie) w stosunku do elementów kształtowanych przez procesy przeróbki
plastycznej a nastpnie obrabianych cieplnie [6]. Rónice te bardzo dokładnie obrazuje wykres
na rysunku 2.

Rys.1. Układ fazowy Al-Mg [4]

Rys. 2. Graficzne przedstawienie własnoci
mechanicznych stopu AZ91 w zalenoci od
rodzaju przetwarzania [6]

Mimo to własnoci mechaniczne stopów magnezu s nisze ni wielu stopów aluminium.
Podejmuje si zatem działania polegajce na takim doborze rodzaju i parametrów
kształtowania plastycznego stopów magnezu, które pozwoli na zwikszenie wytrzymałoci.
Najlepszym do tego celu procesem wydaje si by wyciskanie, w którymwytwarzany stan
napre ciskajcych zapewnia najlepsze warunki do przeróbki plastycznej.

2.

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU I METODYKA BADA

W ramach prezentowanych prac badania były prowadzone dla stopów magnezu MgAlZn
(AZ80A, AZ61, AZ31). Składy chemiczne tych stopów przedstawiono w tablicy 1. Stopy te do
bada zaawansowanych procesów przeróbki plastycznej były odlewane w postaci wlewków
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okrgłych o rednicy 100 mm w Instytucie Metali Nieelaznych, Oddział Metali Lekkich
w Skawinie, który jako jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie posiada stanowisko do
półcigłego, pionowego odlewania wlewków ze stopów Mg [7].
W pełni wyposaone i zautomatyzowane stanowisko (rys. 3) składa si z pieca topielnoodlewniczego o pojemnoci 150kg Mg, studni z krystalizatorami oraz układem mieszania
i dystrybucji gazów ochronnych. Stanowi ono doskonał baz do przeprowadzania prób
wytwarzania materiałów ze stopów Mg do dalszych bada procesów przeróbki plastycznej.
Tablica 1. Składy chemiczne stopów magnezu serii MgAlZn
Zn
[%]

Al
[%]

Si
[%]

Cu
[%]

Mn
[%]

Suma
pozostałych
dodatków[
%]

AZ80A 0,28

8,1

0,02

0,01

0,18

< 0,3

AZ61

0,62 5,97 0,03 0,003 0,31

< 0,3

AZ31

0,72

< 0,3

Stop

3,2

0,02 0,001 0,37

Rys.3. Linia do półcigłego
odlewania wlewków ze stopów
magnezu

Próby współbienego i przeciwbienego wyciskania prowadzono na poziomej prasie
o sile maksimum 5 MN (rys. 4). Prasa wyposaona jest w hydrauliczny przebijak umoliwiajcy
wyciskanie rur bez zgrzewów, nagrzewnic indukcyjn, pozwalajc na trójstrefowe
nagrzewanie wlewków o maksymalnych wymiarach ø100x450 mm, 12-metrowy wybieg
z wózkiem prowadzcym(puller) isystemem chłodzenia prasówki, oraz rozcigark o sile
0,2 MN dla prtów długoci do 6 m. Prasa ta zapewnia moliwo realizacji prób w skali
półtechnicznej [8,9].

Rys. 4. Prasa współbieno–przeciwbiena 5MN z przebijakiem, „fal wodn” i wybiegiem
Kolejnym etapem było przeprowadzenie prób gicia. Ze wzgldu na wspomniane
wczeniej trudnoci z odkształcaniem stopów magnezu na zimno opracowano specjalny układ
grzania oporowego dajcy moliwoci prowadzenia prób równie w podwyszonych
temperaturach. Próby gicia przeprowadzono z zastosowaniem gitarki trzpieniowej
GM-38NCB (rys. 5), która wraz z opracowanymi i wykonanymi narzdziami umoliwiała
otrzymanie załoonych kształtów. Na ich podstawie okrelono wymagane parametry, jakie musi
spełnia przemysłowa gitarka wraz z oprzyrzdowaniem (midzy innymi układem grzewczym)
do gicia rur i profili ze stopów magnezu.
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Rys. 5. Gitarka GM-38NCB z oprzyrzdowaniem do gicia rur ze stopów magnezu
3.

WYNIKI BADA
3.1.Wyciskanie stopów magnezu

Generalnie stopy magnezu przerabiane plastycznie charakteryzuj si znaczco
wyszymi własnociami w stosunku do tych otrzymywanych w procesach odlewniczych.
Wynika to z tego, i materiały przerobione plastycznie maj bardziej rozdrobnione ziarna
w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Naley podkreli wpływ temperatury wyciskania na
szybko procesów zdrowienia i rekrystalizacji, oraz na stopie przesycenia. Pokazuj to
przykładowe, literaturowe dane [2,4], własnoci wyrobów po wyciskaniu wysoko
i niskotemperaturowym przedstawione w tablicy 2.
Tablica 2. Wpływ temperatury wyciskania na kocowe własnoci [2].
Temperatura
wyciskania

Rp0,2 (MPa)

Rm (MPa)

A (%)

Stan po obróbce
cieplnej

niska

200 do 285

300 do 340

10 do 16

T5

wysoka

145

280

13

T5

T5 = chłodzenie z temperatury przeróbki plastycznej i starzenie sztuczne 2000C /16 godzin.
Przygotowywane wlewki o rednicach 100 mm skórowano na wymiar ø 96 mm,
a nastpnie wyciskano z nich prty o przekroju okrgłym, kwadratowym lub prostoktnym.
Wyciskano równie bardziej skomplikowane profile oraz rury (rys. 6).

Rys. 6. Przykładowe elementy wyciskane ze stopów magnezu
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Badane stopy magnezu wyciskano współbienie przy współczynniku wyciskania λ
(stosunek powierzchni przekroju poprzecznego wlewka, z którego si wyciska do powierzchni
przekroju wyrobu wyciskanego) w zakresie od 8 do 30, stosujc róne prdkoci tłoka (Vt) od
1mm/s do 5mm/s. Materiały nagrzewano od 320°C do 430°C. Ze wzgldu na stosowanie
wysokich,jak dla stopów magnezu, temperatur nagrzewania wlewki, które nagrzewano powyej
400°C zostały uprzednio zabezpieczone powłok chromianow, aby zminimalizowa ich
utlenianie si. Jako kryterium do oceny jakoci materiału wyciskanego przyjto stan powierzchni
i wystpowanie ewentualnych pkni na gorco. Przykładowe typy powierzchni materiału
wyciskanego, jakie zaobserwowano w zalenoci od temperatury i prdkoci wyciskania
zamieszczono na rysunku 7.

b)

a)

c)

Rys. 7. Przykładowe powierzchnie wyciskanych wyrobów
a – powierzchnia prawidłowa Tw-320°C÷420°C, Vt<3mm/s; b - powierzchnia przejciowa Tw380°C÷410°C, 3mm/s>Vt<4mm/s; c - powierzchnia popkana/zła Tw-400°C÷430°C, 4mm/s>Vt<5mm/s.

Z przeprowadzonych prób wyciskania wynika, i dla badanych stopów dla prdkoci
tłoka do 3mm/s mona stosowa temperatur materiału wyciskanego z zakresu od 320°C do
400°C. Wysza temperatura wyciskania jest korzystna z punktu widzenia obnienia siły procesu
oraz jest niezbdna w przypadku przesycania prta w systemie „on-line” na wybiegu prasy (stan
T5). Dla wyszej prdkoci tłoka naley obnia temperatur materiału do wyciskania poniewa
w ogóle nie uda si wycisn prawidłowego materiału.Przedstawione wyniki oczywicie bardzo
uogólniaj zaleno jakoci powierzchni materiału wyciskanego od trzech głównych
parametrów procesu wyciskania, czyli temperatury, prdkoci wyciskania i współczynnika
wyciskania λ dla stopów z grupy MgAlZn. Pokazuj one jedynie pewien trend jak mona
sterowa procesem wyciskania stopów magnezu, poniewa w procesie wyciskania wystpuj
jeszcze inne parametry i czynniki, które wpływaj na jego wynik.
3.2.Obróbka cieplna
Dla stopów magnezu, zarówno stopów odlewniczych, jak i przeznaczonych do przeróbki
plastycznej, stosuje si głównie stany T5, T6. Badane wyroby wyciskane ze stopów magnezu
poddano obróbce cieplnej do takich włanie stanów, a dodatkowo jeszcze do stanu T1 i stanu
wyarzonego „O”. Ze wzgldu na niedostateczne informacje literaturowe na temat parametrów
przesycania, jak i starzenia zrealizowano seri bada majcych na celu dobór odpowiednich
parametrów temperaturowo-czasowych. Dla stanu T6 przyjto z danych literaturowych
temperatur przesycania z zakresu od 420°C do 460°C, natomiast stan T5 uzyskany był poprzez
przesycanie na wybiegu prasy z temperatury przeróbki plastycznej. Temperatur starzenia 175°C
dobrano jednakow dla wszystkich stopów.
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W celu okrelenia optymalnego czasu starzenia wykonano krzywe umocnienia
wydzieleniowego w wariancie przesycania w piecu oraz z temperatury przeróbki plastycznej.
Na rysunku 8 zamieszczono wybrane krzywe starzenia naturalnego i sztucznego. Przykładowe
wyniki właciwoci mechanicznych dla rónych stopów w rónych stanach zamieszczono
w tablicy 3.

Rys.8. Krzywe starzenia naturalnego i sztucznego w temperaturze 175°C
dla stopu magnezu AZ80A

Tablica 3. Właciwoci mechaniczne wyciskanych stopów Mg w rónych stanach obróbki
cieplnej
Stop

AZ80A

AZ61

Stan

Rp0,2 [MPa]

Rm[MPa]

A (%)

HB

F

237

312

10

65

T1

210

329

13

85

T5

275

353

9

87

T6

226

336

10

78

O

192

310

19

64

F

207

316

17

64

T5

243

338

19

70

T6

204

311

21

58
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AZ31

O

164

291

18

61

F

249

306

11

61

T5

265

318

19

64

T6

165

255

25

55

O

200

273

14

57

Chcc uzyska najlepsze efekty ekonomiczne w połczeniu z najwysz jakoci wyrobów,
naley zastosowa obróbk ciepln wyrobów do stanu T5, czyli przesycanie z temperatury przeróbki
plastycznej („przesycanie online”). Najbardziej korzystne jest prowadzenie procesu starzenia
sztucznego przez czas 10 do 12 godzin. Lepsze efekty obróbki cieplnej uzyskuje si dla stopów
o wyszej zawartoci dodatków stopowych, czyli dla stopu AZ80A. Stopy o mniejszym dodatku Al
w przypadku obróbki cieplnej w piecu po wyciskaniu (stan T6) uzyskuj nisze właciwoci
mechaniczne ni w stanie wyciskanym (F). Jest to efektem intensywnego rozrostu ziarna w trakcie
przesycania w piecu, co nie jest kompensowane efektem umocnienia wydzieleniowego. Na
właciwoci mechaniczne stopów magnezu ma duy wpływ temperatura wyciskania.
3.3 Próby gicia
Próby prowadzone były na dwóch rozmiarach rur ø 30x2,5 mm i ø 25x2 mm. Polegały one na
okreleniu moliwego do osignicia kta gicia, gdzie celem był kt, co najmniej 100°. Badania
prowadzono w dwóch rónych temperaturach – pokojowej około 20°C oraz podwyszonej około
200°C. W trakcie bada zrezygnowano z opcji procesu gicia na gorco z racji niewielkiego wzrostu
podatnoci na gicie w temperaturze ok. 200°C, przy jednoczesnym znacznym skomplikowaniu
oprzyrzdowania i obsługi procesu. Prawdopodobnie zdecydowanie lepsze efekty mona osign
stosujc wysze temperatury od 300°C do 350°C, jednak zdaniem autorów skutkowałoby to zbyt
duym skomplikowaniem procesu. Giciu poddano rury w stanach obróbki cieplnej F, T5, T6 i O.
Przykładowe typowe wady, jakie powstawały w trakcie prób gicia oraz prawidłowo uformowane
elementy uzyskane po okreleniu optymalnych ustawie maszyny przedstawiono na rysunku 9.
Najczstszym przypadkiem były czciowe pknicia na wewntrznej stronie łuku, a czasami
całkowite pknicie rury. Zdarzały si równie znaczne deformacje kształtu rury na łuku (zapadnicia,
owalizacja). Na rurach w stanach F, T5 i T6 uzyskiwano zazwyczaj tylko kt od 45° do 50°. Jedynie
rury w stanie „O”, czyli wyarzonym mona było zgi do zakładanego kta 100°

a)

b)
Rys. 9. Próby gicia rur
a – gicie wadliwe; b c, - prawidłowo zgite elementy

c)
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Badania, których wyniki zawarto w niniejszym artykule prowadzone były w celu
opracowania technologii wytwarzania gitych rur magnezowych stanowicych główny element
konstrukcji wózka inwalidzkiego. Dotychczasowa technologia jego produkcji opiera si na
zastosowaniu stopów aluminium. Dziki uyciu stopów magnezu w jego konstrukcji potencjalni
uytkownicy zyskaj około 20% spadek masy ramy wózka oraz lepsze tłumienie drga.
4. WNIOSKI
1. Stopy magnezu z grupy MgAlZn przy małych prdkociach tłoka do około 3 mm/s
mona wyciska w temperaturach z zakresu 350°C do 420°C, natomiast przy prdkoci
tłoka powyej 3mm/s naley ogranicza temperatur tym wicej im wiksza jest wartoci
współczynnika wyciskania λ.
2. Korzystniejsze jest prowadzenie procesu wyciskania w wyszej temperaturze, a przy
mniejszej prdkoci tłoka, poniewa obnia to sił wyciskania a równoczenie zapewnia
moliwo przesycania bezporednio po wyciskaniu. Uzyskuje si wówczas
drobnoziarnist struktur i wysze właciwoci mechaniczne.
3. Stopy magnezu serii AZ (MgAlZn) w stanie T5 uzyskuj wysze właciwoci
mechaniczne ni w stanie T6, czyli po ponownym nagrzewaniu i przesycaniu w piecu.
4. Ze wzrostem zawartoci aluminium w stopie magnezu serii AZ, uzyskuje si wysze
właciwoci mechaniczne po obróbce cieplnej.
5. W celu poprawy podatnoci do plastycznego kształtowania na zimno, stopy magnezu
naley poddawa procesowi wyarzania.
6. Właciwoci mechaniczne stopów magnezu mona kształtowa przez odpowiednio
dobrane parametry procesówprzeróbki plastyczneji obróbki cieplnej.
7. W dobrze dobranych procesach technologicznych mona wytwarza wyroby ze stopów
magnezu do zastosowania w wielu gałziach przemysłu, np. w specjalistycznym sprzcie
wojskowym w celu zmniejszenia jego masy.
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MODERN TECHNOLOGIES OF MANUFACTURING ADVANCED
MAGNESIUM ALLOY PRODUCTS USING METHODS OF PLASTIC
PROCESSING
Abstract. This paper discusses the process of direct and indirect extrusion of rods, profiles, tubes, etc.
for a series of MgAlZn magnesium alloys, which are suitable for heat treatment to obtain the highest strength.
These products have been manufactured at the Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (IMN
OML) in the form of billets with a 100 mm diameter. The extrusion process was performed in the temperature
range between 320°C and 430°C and at the ram speed of 0.5 to 5.0 mm/s. The impact of heat treatment on the
mechanical properties of magnesium alloys was also the subject of this study. The tested magnesium alloys had
higher mechanical properties for temper T5 than for temper T6. In conclusion, reference is made to the possibilities
of practical application of the results obtained.
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