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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kompozytowych prętów metalicznych na dro-

dze wyciskania współbieżnego, które znajdują zastosowanie w energetyce. 

Znany jest z publikacji Tae-Hyuk Lee, Young-Jun Lee, Kyung-Tae Park, Ha-Guk Jeong i Jong- 

-Hyeon Lee pt. „Mechanical, and Asymmetrical Thermal Properties of Al/Cu Composite Fabricated by 

Repeated Hydrostatic Extrusion Process”, Metals and Materials International, Vol. 21, nr 2, marzec 

2015, str. 402–407) sposób wytwarzania kompozytów Al-Cu na drodze hydrostatycznego kątowego wy-

ciskania w temperaturze 200°C aluminiowego cylindrycznego wlewka, który umieszcza się wewnątrz 

miedzianego pojemnika i szczelnie zamyka. Tak przygotowany wsad wygrzewa się, a następnie wyci-

ska współbieżnie, po czym tak uzyskany pręt tnie się na mniejsze odcinki, które ponownie wkłada się 

do pojemnika, zamyka i poddaje wyciskaniu, przy czym proces ten możne być powtarzany wielokrotnie. 

Ponadto w pracy Zhongchun Chen, Keisuke Ikeda, Tadasu Murakami, Takenobu Takeda i Jian-

-Xin Xie pt. „Fabrication on composite pipes by multi-billet extrusion technique”, vol.137, Issue 1–3, 

str. 10–16, 2003 opisano sposób wytwarzania rur kompozytowych w procesie współbieżnego wyciska-

nia równolegle z dwóch niezależnych pojemników, w których umieszcza się wlewki wykonane z tych 

samych lub różnych materiałów. W wyniku takiego procesu możliwe jest wytwarzanie kompozytowych 

rur bimetalicznych, metalowo-ceramicznych i ceramiczno-ceramicznych, przykładowo ze stopu 2014 wg 

normy PN-EN 573-1:2006 pokrytej aluminium 1050 wg normy PN-EN 5731:2006. 

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. 

W amerykańskim opisie patentowym US 9296064 B2 ujawniono sposób wytwarzania metodą-

walcowania wielowarstwowej blachy miedzianej o wysokiej wytrzymałości i przewodności elektrycznej, 

przy czym blacha po walcowaniu jest cięta na kawałki, składana w pakiet i ponownie walcowana. Spo-

sób ten pozwala rozdrobnić strukturę wewnętrzną, co umacnia materiał, a poprzez złożenie ze sobą 

różnych metali umożliwia wytworzenie kompozytów warstwowych, złożonych z naprzemiennie ułożo-

nych warstw miedzi beztlenowej (OFC) oraz miedzi nisko fosforowej (DLP). 

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania kompozytowych prętów metalicznych 

w procesie wyciskania współbieżnego o wysokich własnościach wytrzymałościowych. 

Sposób wytwarzania kompozytowych prętów metalicznych na drodze współbieżnego wyciskania 

w podwyższonej temperaturze, według wynalazku, polega na tym, że najpierw lity metalowy walec wy-

konany ze stopu aluminium poddaje się obróbce ubytkowej, polegającej na wywierceniu prostopadle do 

przekroju poprzecznego co najmniej jednego otworu, a w powstałe wydrążenie umieszcza się pręt lub 

pręty wykonane z materiału metalicznego. Otrzymany wsad poddaje się procesowi współbieżnego wy-

ciskania na prasie hydraulicznej otrzymując wyrób w postaci profilu o przekroju okrągłym. Następnie 

uzyskany pręt tnie się na kawałki o długości dostosowanej do głębokości otworu wykonanego w kolej-

nym litym metalowym walcu wykonanym ze stopu aluminium, po czym pręt lub pręty umieszcza się 

w tym otworze lub otworach, a otrzymany wsad poddaje się współbieżnemu wyciskaniu. Operacje otrzy-

mywania nowego wsadu i poddawania go wyciskaniu powtarza się wielokrotnie, przy czym kolejny wsad 

każdorazowo uzyskuje się poprzez umieszczenie w otworze lub otworach pręta lub prętów uzyskanych 

w poprzednim procesie wyciskania. 

Zaletą sposobu według wynalazku jest możliwość wytwarzania kompozytowych prętów o włók-

nach zorientowanych na osnowie metalicznej bez konieczności przeprowadzania żadnego z kompo-

nentów do fazy ciekłej, a także uzyskania dowolnie wysokiego stopnia odkształcenia w wyniku zwięk-

szania ilości przepustów. Ponadto sposób ten pozwala na spajanie ze sobą materiałów, których łączenie 

innymi metodami jest utrudnione lub niemożliwe. 

Rozwiązanie według wynalazku przedstawiono w poniższym przykładzie realizacji oraz na ry-

sunku, na którym fig. 1 – zdjęcie wsadu w widoku z boku przygotowanego do pierwszego przepustu 

w procesie wyciskania, fig. 2 – przekrój poprzeczny tego wsadu, a fig. 3 – przekrój poprzeczny nowego 

wsadu po drugim przepuście. 
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W litym metalowym walcu wykonanym ze stopu aluminiowego EN AW-5083 według normy  

PN-EN 573-3:2014-02 wywiercono prostopadle do przekroju poprzecznego siedem otworów o średnicy 

5 mm, przy czym jeden otwór wykonano w osi walca, a pozostałe – równomiernie obwodowo w pewnej 

odległości od środka, a w powstałych wydrążeniach umieszczono pręty o długości 45 mm wykonane 

z miedzi o czystości technicznej (fig. 1 i 2). Tak przygotowany wsad poddano procesowi współbieżnego 

wyciskania na prasie hydraulicznej o maksymalnej sile nacisku 100 t w temperaturze 400°C. Otrzy-

mano pręt o średnicy 5 mm o strukturze kompozytu włóknistego, w osnowie którego umiejscowione 

jest 7 prętów miedzianych, przy czym na granicy połączenia Al-Cu występuje faza międzymetaliczna. 

Następnie otrzymany pręt pocięto na odcinki o długości 45 mm i umieszczono je w nowym wsadzie 

otrzymanym tak samo jak poprzednio (fig. 3). Wsad ten umieszczono w pojemniku i wyciśnięto w ana-

logicznych warunkach jak powyżej. W wyniku procesu wyciskania otrzymano pręt o średnicy 5 mm 

zawierający 49 rdzeni miedzianych o strukturze włóknistej. W wyniku tego sposobu nastąpiła konsoli-

dacja plastyczna materiałów wyjściowych do postaci spójnego pręta. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

1. Sposób wytwarzania kompozytowych prętów metalicznych polegający na poddaniu litego me-

talowego walca obróbce ubytkowej, polegającej na wywierceniu prostopadle do przekroju po-

przecznego co najmniej jednego otworu, w którym umieszcza się pręt wykonany z materiału 

metalicznego, a otrzymany wsad poddaje się procesowi współbieżnego wyciskania na prasie 

hydraulicznej w podwyższonej temperaturze, znamienny tym, że otrzymany po pierwszym 

przepuście pręt tnie się na kawałki o długości dostosowanej do głębokości otworu lub otworów 

wykonanych w kolejnym litym metalowym walcu wykonanym ze stopu aluminium, po czym 

pręt lub pręty umieszcza się w tym otworze lub otworach, a otrzymany wsad poddaje się po-

nownie współbieżnemu wyciskaniu, przy czym operacje otrzymywania nowego wsadu i pod-

dawania go wyciskaniu ewentualnie powtarza się wielokrotnie, a kolejny wsad każdorazowo 

uzyskuje się poprzez umieszczenie w otworze lub otworach pręta lub prętów uzyskanych 

w poprzednim procesie wyciskania. 
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Rysunki 
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