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Materiały konstrukcyjne otrzymane w procesach 

obróbki plastycznej wyprasek z proszków  

stopów aluminium 

 
Structure materials obtained during the forming  

of PM  aluminium alloys preforms 
 

Streszczenie 
Obróbka plastyczna wyprasek otrzymanych z proszków metali i ich stopów oraz kompozytów na ich osnowie 

daje moŜliwości wytwarzania nowych tworzyw konstrukcyjnych o specjalnych własnościach. Stopy aluminium 

ze względu na ich własności fizyczne i mechaniczne są interesujące jako materiały konstrukcyjne. W pracy 

przedstawiono własności materiałów otrzymanych na osnowie stopu Al-Si-Cu-Mg otrzymanych w wyniku kucia 

na gorąco wyprasek z udziałem fazy ciekłej. Pokazano równieŜ moŜliwości zastosowania tej technologii do wy-

tworzenia odkuwki modelowej. 
 

Abstract 
Forming of preform obtained from PM metals and their alloys and composites on their basis give the possibility 

to obtain modern constructive materials with special properties.  Very interesting are the aluminium alloys, 

which have the required physical and mechanical properties. The paper presents of the properties of the materi-

als on Al-Si-Cu-Mg basis obtained using hot closed-die forging of the PM preforms with and without the liquid 

phase content. This process was applied to manufacturing of a model forging. 

Słowa kluczowe: proszki stopów aluminium, wypraska, kucie matrycowe, faza ciekła, własności mechaniczne 

Key words: PM aluminium alloy, PM preform, closed-die forging, liquid phase, mechanical properties 

 
 

1. WSTĘP 
 

 Dla trudno odkształcalnych stopów alumi-

nium, dotychczas stosowanych głównie jako 

stopy odlewnicze, poszukuje się poprawy ich 

własności przez zmiany struktury, celem uzy-

skania lepszych własności plastycznych. Jed-

nym z kierunków takich poszukiwań jest od-

kształcanie z udziałem fazy ciekłej, która 

współistnieje z faza stałą w stopach podczas 

ich nagrzewania do temperatury pomiędzy 

temperaturą solidus i likwidus. DąŜy się przy 

tym do opracowania takich warunków od-

kształcania stopów z udziałem fazy ciekłej, 

które umoŜliwią otrzymanie wyrobów  

o wysokich własnościach przy małych naci-

skach jednostkowych podczas jego realizacji. 

Obecna w strukturze odkształcanego materiału 

faza ciekła ułatwia wypełnianie wykroju ma-

trycy i umoŜliwia otrzymanie w jednym za-

biegu odkuwek o skomplikowanych kształ-

tach. Zaawansowane są badania nad odkształ-

caniem stopów  na osnowie aluminium [1, 2, 

3]. Celem tych prac było opracowanie nie-

konwencjonalnych technologii wytwarzania 

półwyrobów i wyrobów o wysokich własno-

ściach, przy jednoczesnym polepszeniu eko-

nomiki produkcji. Potencjalne moŜliwości za-

stosowania tego procesu do odkształcania sto-

pów otrzymanych metodą metalurgii prosz-

ków i kompozytów na ich osnowie przedsta-

wiono w pracach [4, 5, 6]. W niniejszej pracy 

zaprezentowano wyniki badań materiałów na 

osnowie proszku stopu aluminium 
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Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg otrzymanych  

w wyniku odkształcania na gorąco wyprasek  

z tego stopu. 

 

 

2. BADANIA PROCESU KUCIA 

  
 Celem podjętych badań było określenie 

moŜliwości otrzymania odkuwek ze stopu alu-

minium Al8,8%Cu-6,36Si-0,36%Mg przez 

odkształcanie bez i z udziałem fazy ciekłej wy-

prasek z proszku tego stopu i opracowanie wła-

sności tak otrzymanych materiałów. 

 

 

2.1. Charakterystyka materiału do kucia  
 

 Dla stopu Al8,8%Cu-6,36Si-0,36%Mg  

w postaci odlewu oraz wypraski z proszku 

określono temperaturę solidus przez analizę 
cieplną, która wynosi 505 °C. Charaktery-

styczne struktury wyprasek z proszku stopu 

Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg po wygrzewa-

niu przed odkształca-niem w zadanych tempe-

raturach 510 lub 530 °C i oziębianiu w wodzie 

pokazano na rys. 1. 

 Produkty krystalizacji cieczy eutektycznej 

występują w badanym stopie  w postaci siatki 

na granicach ziarn fazy stałej typu roztworu 

stałego. Udział fazy ciekłej jest porównywalny 

po wyŜarzaniu w temperaturze 510 °C przez 

15 i 30 min i wynosi odpowiednio 21,8% obj. 

i 22,9% obj. (rys. 1a). Znacznie więcej fazy 

ciekłej, około 29,6% obj. występuje w mate-

riale wyŜarzonym w temperaturze 530 °C, po 

wygrzewaniu przez 15 min (rys. 1b). Po tych 

zabiegach tworzą się ziarna fazy stałej  

o kształcie zbliŜonym do sferoidalnego, z wi-

docznymi w nich wydzieleniami drobnych 

kryształów fazy przedeutektycznej. 

 

 

2.2. Charakterystyka materiału po kuciu  

 

Do kucia matrycowego przygotowano wy-

praski o gęstości około 1,8 Mg/m
3
. Odkształ-

cano je w temperaturze 500, 510 i 530 °C po 

uprzednim wygrzewaniu w zadanej temperatu-

rze przez 30 minut. Kucie wyprasek prowadzo-

no na prasie śrubowej. Po kuciu chłodzono  

je na powietrzu. W wyniku kucia wyprasek  

z proszku otrzymano odkuwki o gęstościach 

2,81÷2,84 Mg/m
3
.  

 

a) 

 

30 µm 

 
b) 

30 µm 

 

30 µm 

 

Rys. 1. Struktura wypraski z proszku stopu 

Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg po:  

a)  nagrzaniu  do temperatury 510 °C, wytrzymaniu przy 

tej temperaturze 30 min i następnie oziębianiu w wodzie, 

b) nagrzaniu do temperatury 530 °C, wytrzymaniu przy 

tej temperaturze 15 min i następnie oziębianiu w wodzie. 

Zgład trawiony 

Fig. 1. The structure of the preform from 

Al8.84%Cu6.33%Si0.65%Mg alloy powder after holding 

it: a) at 510 °C for 30 min., b) at 530 °C for 15 min  

and cooling in water. Polished section, etched 

 

 Własności materiałów po odkształcaniu. 
Własności otrzymanych materiałów określono 

w stanie po odkształceniu oraz po obróbce 

cieplnej, polegającej na przesycaniu (wygrze-

wanie w temperaturze 500 °C w atmosferze 

argonu przez 2,5 h, oziębianie w wodzie) i sta-

rzeniu (wygrzewanie w temperaturze 200 °C 

przez 4,5 h, chłodzenie na powietrzu). Okre-

ślono twardość, wytrzymałość na zginanie 

oraz wytrzymałości na ściskanie otrzymanych 

materiałów. Ściskanie przeprowadzono na 

próbkach o smukłości h/d = 1 z prędkością  
5 mm/min. Średnie własności wyrobów otrzy-

manych przez kucie zestawiono w tablicy 1,  
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a na rys. 2 pokazano zmianę napręŜenia rze-

czywistego od wielkości odkształcenia pod-

czas ściskania tych materiałów. 
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Rys. 2. ZaleŜność napręŜenie – odkształcenie podczas 

ściskania materiału Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg 

otrzymanego w wyniku kucia wyprasek z proszku  

w temperaturze: a)  500 °C, b) 510 °C  nagrzanych  

w tych temperaturach przez  30 minut oraz poddanych  

przesycaniu i starzeniu 

Fig. 2. Relationship true stress – deformation 

for material Al8.84%Cu6.33%Si0.65%Mg obtained  

by closed – die forging at: a) 510 °C , b)  520 °C  

of PM preforms held in these temperatures for 30 min 

and afterwards subjected to heat treatment 

 

 Obróbka cieplna powoduje znaczne zmia-

ny wytrzymałości na zginanie materiałów.  

I tak materiał otrzymany w wyniku kucia wy-

prasek w temperaturze 500 °C ma około trzy-

krotnie mniejszą wytrzymałość na zginanie  

w stosunku do materiału po przesycaniu i sta-

rzeniu. Natomiast materiał odkształcony  

w temperaturze 510 °C po przesycaniu i sta-

rzeniu ma wytrzymałość na zginanie o 20% 

mniejszą niŜ materiał kuty w temperaturze 

500 °C, tj. bez udziału fazy ciekłej. Podobnie 

mniejsza jest o 15% wytrzymałość na zginanie 

materiału odkształconego w temperaturze 

530 °C i poddanego obróbce cieplnej, ale jej 

rozrzut w wyrobie jest większy. Twardość 
otrzymanych materiałów z proszku po kuciu 

oraz przesycaniu i starzeniu jest wyŜsza o oko-

ło 30 HB w stosunku do odlewu obrobionego 

cieplnie w tych samych warunkach, a wytrzy-

małość na zginanie znacznie wyŜsza, bo aŜ  
o 48%. Własności te są związane z oddziały-

waniem na strukturę wyrobów podczas proce-

sów kucia, chłodzenia po kuciu i obróbki 

cieplnej. 

 
Tablica 1. Własności odlanego stopu 

Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg oraz materiału  

otrzymanego z proszków 

Table 1. Properties of  cast 

Al8.84%Cu6.33%Si0.65%Mg alloy and materials 

 obtained from its powder 

Własność  

Postać materiału 

Gęstość 
odkuwek, 

Mg/m
3 Rzg, MPa HB 

Odlew po przesyceniu 

i starzeniu 

 

286 103 

Kuty w temperaturze 

500 °C 
2,83±0,02 191 101 

Kuty w temperaturze 

500 °C, przesycony  

i starzony 

 595 134 

Kuty w temperaturze 

510 °C, przesycony  

i starzony 
2,83±0,02 473 109 

Kuty w temperaturze 

530 °C, przesycony  

i starzony 
2,83±0,01 508 134 

OC – przesycanie i starzenie 

 

 Struktura. Na rys. 3 pokazano struktury 

obserwowane na przekrojach wzdłuŜnych ma-

teriałów otrzymanych przez kucie nagrzanych 

wyprasek przed odkształceniem w zadanej 

temperaturze przez 30 min. 

 Widoczne są, podobnie jak w wyprasce, 

wydzielone kryształy fazy przedeutektycznej 

oraz niewielka ilość mieszaniny eutektycznej. 

Występują równieŜ pojedyncze, bardzo małe 

pory (rys. 3). Ziarno fazy stałej w materiale 

poddanym kuciu w temperaturze 530 °C jest 

większe, rozdzielone wyraźnie grubą warstwą 
zakrzepniętej fazy ciekłej (rys. 3b). W tym ma-

teriale występuje mniej wydzielonych kryszta-

łów fazy przedeutektycznej. 
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a) 

 

80 µm 

 
b) 

 

80 µm 

 

Rys. 3. Struktura w środku  odkuwek otrzymanych przez 

kucie na gorąco wyprasek wygrzanych w temperaturze: 

a) 510 °C przez 30 min, b) 530 °C przez 30 min 

i chłodzeniu w powietrzu 

Fig. 3. Structure in the center of  forgings obtained  

by closed – die forging of PM preforms held 30 min at: 

 a) 510 °C, b) 530 °C and cooled in air 

 

 

2.3. Kucie odkuwki modelowej z zębami 

 
 Odkuwkę modelową z zębami pokazano 

na rys. 4. ZałoŜenie takiego kształtu odkuwki 

pozwala na jakościową ocenę płynięcia mate-

riału w matrycy, a miarą jakości jest wypełnie-

nie jej wykroju, posiadającego przemiennie 

zęby o róŜnych wymiarach. 

 Na rys. 5 przedstawiono odkuwki wyko-

nane z materiału modelowego  (a) oraz ze sto-

pu aluminium w postaci odlewu (b) i wypraski 

z proszku stopu aluminium (c) odkształcane  

w temperaturze 520 °C, tj z udziałem fazy cie-

kłej. Odkształcanie stopu aluminium realizo-

wano w warunkach izotermicznych. Próbki 

przed kuciem nagrzewano do określonej tem-

peratury i wygrzewano w niej przez 20 minut. 

 

 
Rys. 4. Odkuwka modelowa z występami do kucia  

matrycowego wyprasek z proszku stopu aluminium 

Fig. 4. Model forging with protruding part of the gear 

for closed – die forging of PM preforms  

from aluminium alloy 

 

 
a) 

 
                   b)                                        c) 

Rys. 5. Odkuwka modelowa wykonana z plasteliny - a 

oraz  ze stopu aluminium w postaci odlewu - b  

i w postaci wypraski z proszku – c 

Fig. 5. Model forging obtained from plasticine – a 

 and aluminium alloy: b - as a cast,  c- PM perform 

 

Poszczególne etapy procesu wypełniania wy-

kroju podczas odkształcania z udziałem fazy 

ciekłej wypraski ze stopu Al8,84%Cu6,33% 

Si0,65%Mg określone są zaleŜnością siła -

droga odkształcenia (rys. 6). Etap I obejmuje 

zagęszczanie wypraski przy małej sile nacisku. 

W drugim etapie materiał wpływa w wykroje 

zębów w matrycy przy wzrastającej sile,  

a w końcowym etapie następuje wypełnienie 

naroŜy wykroju przy bardzo małym przemiesz-

czeniu stempla i duŜym przyroście siły. 
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Rys. 6. ZaleŜność siła – droga stempla podczas kucia 

wypraski z proszku stopu Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg 

z udziałem fazy ciekłej 

Fig. 6. Force-punch displacement relationship during 

the forging of PM preform with liquid phase content 

 

 

 Badania makro i mikrostruktury pokazały 

dobrą jakość wewnętrzną otrzymanych wyro-

bów (rys. 7). 

 W wyniku kucia wyprasek z proszku stopu 

aluminium  i  materiałów   kompozytowych  na 

jego osnowie otrzymano odkuwki o dobrym 

wypełnieniu wykroju i drobnoziarnistej mikro-

strukturze. 

 

 

3. WNIOSKI 

 

 Odkształcanie na gorąco wyprasek  

z proszku stopu Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg 

w matrycach zamkniętych powoduje zagęsz-

czenie materiału do gęstości materiału litego. 

Własności otrzymanych wyrobów zaleŜą od 

temperatury odkształcania i parametrów ob-

róbki cieplnej. Występowanie fazy ciekłej  

w wypraskach podczas ich odkształcania nie 

powoduje znacząco obniŜenia wytrzymałości 

na zginanie i twardości materiału. Otrzymany 

materiał z proszku ma znacznie lepsze własno-

ści od własności tego stopu w postaci odlewu. 

Odkuwka modelowa otrzymana przez kucie 

wypraski z proszku z udziałem fazy ciekłej ma 

korzystną drobnoziarnistą mikrostrukturę  
w całej objętości wyrobu, bez wad w postaci 

porów i skupisk produktów jej krzepnięcia. 

 

Materiały prezentowane były na Seminarium 

pt. „New materials for advanced applica-

tions”, 18-19.09.2006 r. Poznań-Wąsowo. 

 

 

 

 

 
Rys. 7. Makrostruktura i mikrostruktura odkuwki z zębami otrzymanej w wyniku odkształcania wypraski  

z proszku stopu Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg 

Fig. 7. Macrostructure and microstructures of forging Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg obtained from 

Al8,84%Cu6,33%Si0,65%Mg PM perform 
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