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Streszczenie 

Niniejszy artykuł dotyczy badań przesycania stopu aluminium 7075 me-
todą indukcyjną. Badania prowadzono w specjalnie zaprojektowanej ko-
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morze wypełnionej argonem. W pierwszej kolejności zbadano wpływ 
mocy i czasu na głębokość przesycania warstwy wierzchniej. Następnie 
przeprowadzono zgniot i próbki poddano starzeniu. Zbadano gradient 
twardości warstwy wierzchniej oraz przeanalizowano morfologie próbek.  

WPROWADZENIE 

Efekt cieplarniany jest monitorowany poprzez analizę wzrostu średniej 
temperatury przy powierzchni Ziemi z uwzględnieniem temperatury oce-
anów [L. 1, 2]. Główną przyczynę tego zjawiska upatruje się w emisji 
takich gazów jak: tlenek azotu, metanu czy dwutleneku węgla. Zgodnie 
z obowiązującą wiedzą spośród nich (poza parą wodną) największy 
wpływ na ocieplenie klimatu ma emisja CO2. Źródła emisji CO2 można 
podzielić na dwie grupy: naturalne (erupcja wulkanów, parowanie wody 
itd.) oraz antropogeniczne.  

Rozwój ekonomiczny sprawił, że czynnik antropogeniczny ma coraz 
większy wpływ na podwyższenie średniej temperatury Ziemi. Drugim co 
do wielkości źródłem emisji CO2 do atmosfery (poza przemysłem ener-
getycznym) jest transport. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych powodują, że wiele technologii 
wymaga modyfikacji rozwiązań, a w niektórych przypadkach nawet cał-
kowitych ich zmian.  

Trend ten szczególnie widoczny jest w obszarze Inżynierii Materia-
łowej związanej z opracowywaniem nowoczesnych materiałów na po-
trzeby przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, kolejowego czy kosmicz-
nego [L. 3]. Idea obniżenia masy pojazdów nie jest nowa i jest podejmo-
wana przez wiele ośrodków naukowych na świecie. Prace te opierają się 
w większości przypadków na obniżeniu masy nadwozia pojazdu, co ma 
bezpośredni wpływ na obniżenie emisji CO2. Jednak w przypadku ele-
mentów pracujących w skojarzeniu ciernym (elementy silnika, koła zęba-
te np. w skrzyni biegów) tego typu podejście nastręcza wiele kłopotów. 
Badania w tym obszarze mogą przynieść dodatkowe obniżenie masy po-
jazdów. Jednak zastosowanie lekkich stopów tytanu, aluminium czy ma-
gnezu bez zastosowania wysublimowanej technologii podwyższania wła-
ściwości warstwy wierzchniej (głównie twardości) może prowadzić do 
obniżenia odporności na zużycie oraz odporności na zmęczenie stykowe 
[L. 4, 5].  
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Prezentowana praca dotyczy wstępnych badań przesycania stopu 
7075 grzaniem indukcyjnym na potrzeby przeprowadzenia obróbki ciepl-
no-mechanicznej, mającej na celu podwyższenie twardości materiału. 

WYNIKI BADAŃ 

Badania miały na celu wykazanie, że poprzez wykorzystanie metody 
zjawiska grzania indukcyjnego możliwe jest przesycanie stopów alumi-
nium na potrzeby przeprowadzenia późniejszej obróbki cieplno- 
-mechanicznej. W badaniach wykorzystano stop aluminium 7075 (T6) 
(AlZn5,5MgCu) firmy TW Metals o twardości 177 HV0,1, stan T6. Prób-
ki walcowe o średnicy 16 mm i wysokości 45 mm poddano przesycaniu 
w specjalnej komorze roboczej w atmosferze ochronnej. Schemat 
wzbudnika pokazano na Rys. 1.  

 
 

 
 

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do przesycania metodą grzania indukcyjnego 
Fig. 1. Scheme of meter circuit of solution heat treatment by induction heating 

 

Wzbudnik zasilano z generatora maszynowego o danych znamiono-
wych Un = 850 V, Pn = 28 kW, cosϕn = 0,87 pojemności. Układ zasilają-
cy induktor posiada możliwość pomiaru i regulacji parametrów elek-
trycznych: napięcia generatora Ug, mocy generatora Pg i prądu generatora 
Jg. Pomiaru temperatury próbki dokonywano termoelementem NiCrNiAl 
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umieszczonym w odległości 2 mm od powierzchni na głębokości 10 mm. 
W chwili włączenia układu zasilającego w stanie „zimnym” głębokość 
wnikania (w której wydziela się ∼80% mocy wnikającej do wsadu) wy-
nosiła δz = 1,06 mm, natomiast w stanie gorącym w temperaturze 580°C 
głębokość wnikania wynosiła δg = 1,29 mm. W trakcie prowadzonych 
badań zwiększano napięcie generatora od 672 V do 768 V, co powodo-
wało skrócenie czasu nagrzewania od 7,2 sek do 4,5 sek. Wyniki pomia-
rów zamieszczono w Tabeli 1.  
 
 
Tabela 1. Parametry przesycania metodą grzania indukcyjnego  
Table 1. Parameters of solution heat treatment by induction heating 

 

Próbka Jw [A] U [V] Czas grzania 

Pr 1 1,15 672 7,2 

Pr 2 1,16 681,6 6,8 

Pr 3 1,17 688 6,2 

Pr 4 1,175 691,2 6,2 

Pr 5 1,9 704 6,4 

Pr 6 1,9 697,6 5 

Pr 7 1,9 700,8 5,9 

Pr 8 1,2 720 5,3 

Pr 9 2 723,2 5,1 

Pr 10 2,23 748,8 4,9 

Pr 11 2,25 768 4,2 

Pr 12 2,25 774,4 4,8 

Pr 13 2,25 768 4,7 

Pr 14 2,25 768 4,5 

Pr 15 2,25 768 5 

 
 
Na Rys. 2 zestawiono profile twardości próbek po przesycaniu grza-

niem indukcyjnym.  
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Rys. 2. Wyniki pomiarów rozkładu twardości próbek przesyconych metodą grza-
nia indukcyjnego 

Fig. 2.  Test results of hardness profile after solution heat treatment by induction heating 
 

Przeprowadzona analiza profili twardości próbek po procesie grzania 
indukcyjnego dowodzi, że wszystkie próbki uległy przesyceniu w całej 
objętości. Jednak jak wynika z analizy rozkładu twardości warstwa 
wierzchnia charakteryzuje się pewnym gradientem twardości. Jest to 
związane z efektem naskórkowości (Efektem Kelvina) wywołanym wy-
soką częstotliwością urządzeń przeznaczonych do grzania indukcyjnego. 
Zjawisko to wymusza nierównomierny rozkład gęstości prądu zmiennego 
wewnątrz próbki z największą gęstością na powierzchni. Największe 
zmiany twardości próbek obserwuje się do około 2 mm od powierzchni. 
Zjawisko to jest zgodne z obliczoną głębokością wnikania δg i δz do wsadu. 

Analiza morfologii próbek (Rys. 3) dowodzi, że w przypadku wyż-
szych mocy i dłuższych czasów (Pr 7) obserwuje się przejście faz do roz-
tworu stałego i następnie wydzielenie się ich po granicach ziarn. Tego 
typu zjawisko jest niepożądane z uwagi na obniżenie właściwości me-
chanicznych materiału przeznaczonego do pracy w kontakcie ciernym. 
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W przypadku próbki oznaczonej Pr 10 stopień przesycenia jest najmniej-
szy czego dowodem jest najwyższy profil twardości spośród badanych 
próbek (Rys 2). Z tego względu na kolejnym etapie na podstawie analizy 
morfologii (Rys. 3) oraz profili twardości próbek poddanych przesycaniu 
do dalszych badań wybrano próbkę 13. 

 
 

a)                                        b) 
 

    
 
           c) 
 

 
 
Rys. 3. Morfologia próbek przesyconych metodą grzania indukcyjnego – odpo-

wiednio próbka nr: a) 7, b) 10 i c ) 13 (Tab. 1). Stan trawiony 
Fig. 3. Morphology of the samples a) 7, b) 10 and c) 13, respectively after solution 

heat treatment by induction heating. Etching state 
 
 

Poddano ją zgniotowi w zakresie 10–25% w urządzeniu do rolkowa-
nia i przeprowadzono starzenie w zakresie temperatur 80–160°C w czasie 
10 godzin (Rys. 4). Twardość analizowano w masie próbki. Twardość 
próbek po procesie przesycania grzaniem indukcyjnym poddanych zgnio-
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towi zawiera się w przedziale od 130 od 147 HV 0,1. Twardość tych sa-
mych próbek poddanych starzeniu w temperaturze 160°C w czasie 10 
godzin wzrasta odpowiednio od 170 do 201 HV 0,1. 
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Rys. 4. Wyniki pomiarów rozkładu twardości próbek przesyconych metodą grza-

nia indukcyjnego (parametry eksperymentu 13) po procesie rolkowania 
i starzenia (10 godzin/160°C) 

Fig. 4.  Test results of hardness profile after solution heat treatment by induction heat-
ing (according to 13th experiment), rolling and artificial aging (10 hours/160°C) 

WNIOSKI 

Prezentowane badania prowadzą do następujących wniosków: 
• W trakcie grzania indukcyjnego próbek ze stopu 7075 największe 

zmiany twardości obserwuje się w warstwie o grubości do około 
2 mm. W próbkach użytych do badań o średnicy 16 mm obniżenie 
twardości obserwuje się w całej masie w porównaniu z twardością 
materiału wyjściowego.  

• Możliwy jest taki dobór parametrów mocy i czasu grzania, aby mate-
riał uległ przesyceniu bez wydzieleń eutektyki po granicach ziarn. 

• Przeprowadzenie obróbki cieplno-mechanicznej w zakresie zgniotów 
dochodzących do 25% wraz z następującą obróbką wydzieleniową 
prowadzi do podwyższenia twardości materiału o około 8% w po-
równaniu z tym samym materiałem po obróbce T6. 
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• Przesycanie stopu 7075 metodą grzania indukcyjnego może skrócić 
czas obróbki z kilkunastu godzin do kilkudziesięciu sekund i metoda 
ta może zostać wykorzystana na skalę przemysłową. 

• Wymagane jest dopracowanie parametrów prądowo-czasowych wraz 
z parametrami następującej po niej obróbce cieplno-mechanicznej na 
potrzeby zastosowania stopu na elementy pracujące w skojarzeniu 
ciernym.  

Podziękowania 

Badania zostały zrealizowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki 
w ramach projektu badawczego nr N N507 411036. 
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Summary 

The major objective of this study is to solid solution treatment  of 
7075 aluminium alloy by induction heating. This study was carried 
out in an argonium atmosphere chamber. The first step was to 
analyze the influence of generator power and time on the thickness of 
solid solution layer. The second step involved cold work of the 
sample and artificial ageing treatment. Additionally, the morphology 
and hardness profile was measured.  




