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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyciskania kompozytów metalicznych znajdujący zastoso-

wanie głównie do otrzymywania wyrobów z przeznaczeniem na napowietrzne linie energetyczne. 

Znana jest z publikacji P. Kazanowski, M.E. Epler i W.Z. Misiołek pt. „Bimetal rod extrusion – 

process and product optimization”, Materials Science and Engineering A, 2004, vol. 369, Issue 1–2, 

pages 170–180, metoda wytwarzania bimetalicznych prętów metalicznych na drodze wyciskania współ-

bieżnego. W przedstawionym przykładzie rdzeń ze stopu AA2014 wg normy PN-EN 573-1:2006 w for-

mie walca zostaje umieszczony wewnątrz plastycznego cylindra wykonanego ze stopu AA6063 wg 

normy PN-EN 573-1:2006. Tak przygotowany wsad jest następnie wyciskany w temperaturze 470°C na 

prasie hydraulicznej do postaci bimetalicznego pręta. 

W pracy M. Thirumurugan, S. Anka Rao, S. Kumaran i T. Srinivasa Rao pt. „Improved ductility in 

ZM21 magnesium-aluminium macrocomposite produced by co-extrusion” (Journal of Materials Pro-

cessing Technology, 2011, vol. 211, Issue 10, pages 1637–1642) opisano sposób wytwarzania makro 

kompozytów metalicznych na drodze wyciskania współbieżnego. Sposób ten polega na tym, że wlewek 

w formie walca wykonanego z odlewniczego stopu magnezu ZM21 wg normy PN-EN 1753:2001 kilku-

krotnie nawiercono prostopadle do przekroju poprzecznego, a powstałe otwory wypełniono litymi pręci-

kami wykonanymi z czystego technicznie aluminium. Otrzymany wsad poddano w podwyższonej tem-

peraturze, procesowi wyciskania na prasie hydraulicznej. 

Ponadto znany jest z opisu patentowego US5005756 sposób wytwarzanie bimetalicznych rur 

w procesie wyciskania współbieżnego. Wsad do procesu wyciskania stanowią dwie umieszczone cen-

trycznie względem siebie tuleje o różnej średnicy wykonane z dwóch różnych materiałów. W celu 

uniknięcia nieciągłości w trakcie przeróbki plastycznej pierścieniową przestrzeń pomiędzy tulejami 

wypełniono proszkiem z materiału zgodnego pod względem składu z dwoma łączonymi metalami lub 

stopami. Sztywność całemu zespołowi zapewniają dwa elementy usytuowane po obu jego końcach. 

Przygotowany w ten sposób wsad poddaje się wygrzewaniu i współbieżnemu wyciskaniu do postaci 

bimetalicznych rur. 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania metalicznych kompozytów w procesie 

wyciskania na gorąco, umożliwiający otrzymanie w jednej operacji wyrobu charakteryzującego się na 

przekroju poprzecznym jednakową budową. 

Sposób wyciskania kompozytów metalicznych, według wynalazku, polega na tym, że najpierw lity 

metalowy walec wykonany ze stopu aluminium poddaje się obróbce ubytkowej, polegającej na wywier-

ceniu prostopadle do przekroju poprzecznego co najmniej jednego otworu o głębokości nie przekracza-

jącej 4/5 wysokości walca. W powstałe wydrążenie umieszcza się materiał metaliczny w postaci proszku 

o uziarnieniu poniżej 100 μm oraz ewentualnie metalowe zbrojenie. Następnie otrzymany wsad poddaje 

się w podwyższonej temperaturze procesowi współbieżnego wyciskania na prasie hydraulicznej otrzy-

mując wyrób w postaci profilu o przekroju okrągłym. 

Jako materiał metaliczny stosuje się proszek miedzi, aluminium lub ich mieszaninę. 

Jako zbrojenie stosuje się metalową sprężynę lub pręcik wykonane ze stali sprężynowej. 

Zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość przeprowadzenia w jednym procesie konsolida-

cji ze sobą dwóch lub większych ilości metali i stopów, co pozwala na otrzymywanie wyrobów w postaci 

kompozytów o kontrolowanej budowie i podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. Ponadto 

sposób ten pozwala na spajanie ze sobą materiałów, których łączenie innymi metodami jest utrudnione 

tub niemożliwe. 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono w poniższych przykładach realizacji. 

P r z y k ł a d  I. 

Sposób wyciskania wyrobu w postaci profilu o przekroju kołowym polega na tym, że najpierw w li-

tym metalowym walcu o średnicy 35 mm i wysokości 60 mm, wykonanym ze stopu aluminium AA5083 

wg normy PN-EN 573-3:2014-02, zawierającym masowo: 0,4% Si, 0,4% Fe, 0,1% Cu, 0,4–1,0% Mn, 

4,0–4,9% Mg, 0,25% Zn, 0,15% Ti, 0,05–0,25% Cr, reszta Al, wywiercono prostopadle do przekroju po-

przecznego przy pomocy wiertła o średnicy 5 mm siedem otworów o głębokości 50 mm. W otworze 

wykonanym w osi walca umieszczono zbrojenie w postaci spirali wykonanej ze stali sprężynowej 50S2 

według normy PN-74/H-84032 oraz proszek technicznie czystej miedzi o uziarnieniu 63 μm, a w pozo-

stałe, usytuowane obwodowo – tylko proszek technicznie czystej miedzi o uziarnieniu 63 μm. Następnie 

tak przygotowany wsad umieszczono w recypiencie prasy hydraulicznej i wygrzewano w temperaturze 
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400°C przez okres 20 minut, po czym równomiernie nagrzany wsad poddano współbieżnemu wyciska-

niu. W wyniku procesu konsolidacji otrzymano wyrób w postaci pręta o średnicy 5 mm stanowiący kom-

pozyt, w którym w osnowie metalicznej usytuowanych jest siedem żył. 

P r z y k ł a d  II. 

Sposób wyciskania wyrobu w postaci profitu o przekroju kołowym polega na tym, że najpierw w li-

tym metalowym walcu o średnicy 35 mm i wysokości 60 mm, wykonanym ze stopu aluminium AA5083 

wg normy PN-EN 573-3:2014-02, zawierającym masowo: 0,4% Si, 0,4% Fe, 0,1% Cu, 0,4–1,0% Mn, 

4,0–4,9% Mg, 0,25% Zn, 0,15% Ti, 0,05–0,25% Cr, reszta Al, wywiercono w osi walca prostopadle do 

przekroju poprzecznego przy pomocy wiertła o średnicy 5 mm jeden otwór o głębokości 50 mm. W otwo-

rze tym umieszczono zbrojenie w postaci spirali wykonanej ze stali sprężynowej 50S2 według normy 

PN-74/H-84032 oraz proszek technicznie czystej miedzi o uziarnieniu 63 μm. Następnie tak przygoto-

wany wsad umieszczono w recypiencie prasy hydraulicznej i wygrzewano w temperaturze 400°C przez 

okres 20 minut, po czym równomiernie nagrzany wsad poddano współbieżnemu wyciskaniu. W wyniku 

procesu konsolidacji otrzymano wyrób w postaci pręta o średnicy 5 mm stanowiący kompozyt, w którym 

w osnowie metalicznej usytuowana jest żyła. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wyciskania kompozytów metalicznych, polegający na obróbce ubytkowej metalowego 

walca poprzez wywiercenie prostopadle do przekroju poprzecznego co najmniej jednego 

otworu, w którym umieszcza się materiał metaliczny, a otrzymany wsad poddaje się w pod-

wyższonej temperaturze procesowi współbieżnego wyciskania na prasie hydraulicznej otrzy-

mując wyrób w postaci profilu o przekroju okrągłym, znamienny tym, że walec wykonany jest 

ze stopu aluminium, a wywiercony w nim otwór ma głębokość nie przekraczającą 4/5 jego 

wysokości, przy czym umieszczony w wydrążeniu materiał metaliczny ma postać proszku 

o uziarnieniu poniżej 100 μm oraz ewentualnie zbrojenie w postaci sprężyny lub pręcika. 

2. Sposób wyciskania kompozytów, według zastrz. 1, znamienny tym, że jako materiał meta-

liczny stosuje się proszek miedzi, aluminium lub ich mieszaninę. 

3. Sposób wyciskania kompozytów, według zastrz. 1, znamienny tym, że zbrojenie wykonane 

jest ze stali sprężynowej. 
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