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 W pracy zbadano wpływ obróbki cieplnej na odporno�� na p�kanie korozyjne stopu 
aluminium typu AlMg1Si1 w warunkach rozci�gania ze stał� szybko�ci� w oparciu o 
współczynnik kσ. 
 Analiz� wpływu obróbki cieplnej kształtuj�cej struktur� i własno�ci badanego stopu 
aluminium przeprowadzono w oparciu o wyniki bada� metalograficznych, mechanicznych, 
prób korozyjnych oraz obserwacji przełomów w mikroskopie skaningowym uzyskanych po 
próbach korozyjnych.  

1. WPROWADZENIE 

 Współczesna technika stawia przed materiałami konstrukcyjnymi szereg ró�norodnych 
wymaga� w zakresie trwało�ci i niezawodno�ci konstrukcji, niskiego kosztu i dost�pno�ci 
stosowanych materiałów, dobrych własno�ci wytrzymało�ciowych, odporno�ci na korozje 
oraz niewielkiego ci��aru wła�ciwego [1].  
 Nieprzerwanie prowadzi si� poszukiwania nowych materiałów i technologii, które mog� 
sprosta� stawianym wymaganiom. Zastosowanie aluminium we współczesnych konstrukcjach 
spełnia wiele ze stawianych przed nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi zada�. W 
celu podniesienia niektórych własno�ci aluminium, stosowane s� stopy tego metalu z innymi 
pierwiastkami [2,3]. 

W in�ynierii materiałowej nadal bardzo du�ym zainteresowaniem ciesz� si� stopy 
aluminium z takimi pierwiastkami stopowymi jak: magnez, krzem, mangan i cynk. Stopy te 
s� materiałami o znacznie wy�szych własno�ciach wytrzymało�ciowych ani�eli materiał 
wyj�ciowy, jakim jest aluminium. 

Spo�ród nich, coraz cz��ciej stosowane s� m. in. stopy na osnowie AlMgSi. Odznaczaj� 
si� one dobrymi własno�ciami wytrzymało�ciowymi i du�� odporno�ci� na korozj� w 
wi�kszo�ci �rodowisk korozyjnych. Istnieje te� mo�liwo�� dalszego poprawienia własno�ci 
mechanicznych tych stopów za pomoc� procesów umacniania wydzieleniowego. 
Zastosowania stopów aluminium w ró�norodnych dziedzinach przemysłu potwierdza 
zasadno�� wszelkich prac prowadzonych w celu poprawienia własno�ci u�ytkowych wy�ej 
wymienionych stopów [4-7]. 
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Zagadnienia zwi�zane z korozj� zasługuj� obecnie na wi�ksz� uwag� ni� dotychczas ze 
wzgl�du na [1]: 
− coraz szersze zastosowanie aluminium we wszystkich dziedzinach techniki, 
− podwy�szon� agresywno�� korozyjn� �rodowiska naturalnego wskutek wzrastaj�cego 

zanieczyszczenia powietrza i wody, 
− stosowanie coraz l�ejszych konstrukcji metalowych wykonanych z elementów o 

zmniejszonych rozmiarach i tym samym mniej odpornych na korozj�, ni� stosowane 
dawniej konstrukcje ci��kie. 

 
Odporno�� na p�kanie korozyjne, zwłaszcza w warunkach korozji napr��eniowej jest 

bardzo istotna w przypadku wspomnianego stopu aluminium – obrobionego plastycznie i 
cieplnie, zwłaszcza bior�c pod uwag� jego zastosowanie w okr�townictwie – �rodowisku 
wody morskiej [8]. 

Znajomo�� i uwzgl�dnienie mechanizmów p�kania korozyjnego, w powi�zaniu z 
zachodz�cymi procesami strukturalnymi po przesycaniu, nast�pnym odkształceniu 
plastycznym na zimno, jak i po obróbce cieplnej pozwoli na okre�lenie odpowiednich 
parametrów strukturalnych i korozyjnych badanego stopu [2,9]. 

2. MATERIAŁ I METODYKA BADA� 

Badania przeprowadzono na stopie aluminium AlMg1Si1 do ulepszania cieplnego w 
postaci drutu o �rednicy 1,99 mm, o składzie chemicznym podanym w tablicy 1. 
 
Tablica 1 
Skład chemiczny badanego stopu 

 
 Obróbka cieplna badanego stopu polegała na przesycaniu i nast�pnym starzeniu 
przyspieszonym. Proces przesycania przeprowadzono w temperaturze 500°C/3h i 560°C/3h, z 
nast�pnym chłodzeniem w wodzie zimnej w temperaturze 2-5°C. Starzenie przyspieszone 
przeprowadzono w temperaturze 160°C odpowiednio w czasie 3, 6, 9, 12 i 24h. 
 Badania metalograficzne struktury próbek wykonano w mikroskopie �wietlnym Axiovert 
405M firmy Opton z u�yciem próbek uprzednio wytrawionych w 2% roztworze kwasu 
fluorowodorowego.  

Badania własno�ci mechanicznych okre�lono na podstawie próby statycznej rozci�gania 
realizowanej na próbkach o długo�ci pomiarowej 100 mm na maszynie wytrzymało�ciowej 
typu Instron 1195 w zakresie pomiarowym do 2 kN i pr�dko�ci rozci�gania 5 mm/min. 
 Badania odporno�ci korozyjnej analizowanego stopu przeprowadzono metod� 
porównawcz� - porównuj�c wyniki z testów korozyjnych uzyskanych w o�rodku korozyjnym 
(tzw. sztucznej wodzie morskiej) z wynikami uzyskanymi dla o�rodka oboj�tnego(gliceryna). 
 
 

Skład chemiczny [%] 
Stop 

Mg Si Fe Mn Ni Zn Cu Al 

AlMg1Si1 1,33 1,07 0,38 0,63 0,3 0,03 �ladowe reszta 
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Skład chemiczny roztworu korozyjnego przedstawiał si� nast�puj�co: 
− 3 % roztwór chlorku sodu NaCl, 
− roztwór buforowy o składzie: 0.5 N roztwór octanu sodu CH3COONa i 0.5 N roztwór 

kwasu octowegoCH3COOH, którego zadaniem było utrzymanie stałego pH na poziomie 
3.5, 

− 30 % roztwór nadtlenku wodoru H2O2. 
 
 Próby korozyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu maszyny wytrzymało�ciowej 
INSTRON typu 1195, umo�liwiaj�cej rozci�ganie próbek ze stał� szybko�ci� – 0.02 mm/min. 
Długo�� pomiarowa próbki wynosiła 60mm.  
 Badania fraktograficzne powierzchni przełomów próbek po próbach korozyjnych 
przeprowadzono w elektronowym mikroskopie skaningowym stosuj�c powi�kszenie do 
20000x. 

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADA� 

 Przeprowadzone badania struktury stopu AlMg1Si1 przesyconego w temperaturze 
500°C/3h wykazały, i� struktura badanego stopu składa si� z roztworu stałego α, drobnych, 
licznych wydziele� fazy Mg2Si (rys. 1). Ponadto mo�na zaobserwowa� du�� ilo�� ciemno 
trawi�cych si� wydziele� prawdopodobnie fazy AlSiMnFe, której wyst�powanie uzasadnione 
jest składem chemicznym stopu.  
 W strukturze stopu starzonego przez 12h zaobserwowano na tle roztworu stałego α drobne, 
liczne wydzielenia fazy Mg2Si (rys. 2). W porównaniu ze struktur� stopu po przesycaniu 
mo�na zaobserwowa� wi�ksz� ilo�� ciemno trawi�cych si� wydziele� prawdopodobnie fazy 
AlSiMnFe uło�onej w kierunku przeróbki plastycznej.  
 

 

 

 
Rys. 1. Struktura stopu AlMg1Si1 
po przesycaniu w temp. 500°C/3h, 
(1000x) 

 Rys. 2. Struktura stopu AlMg1Si1 
po przesycaniu w temp. 500°C/3h i 
starzonego w temp. 160°C/12h, 
(1000x) 

 Struktura stopu AlMg1Si1 przesyconego w temperaturze 560°C/3h składa si� z roztworu 
stałego α, drobnych, licznych wydziele� fazy Mg2Si (rys. 3). Ponadto mo�na zaobserwowa� 
nieliczne ciemno trawi�ce si� wydzielenia prawdopodobnie fazy AlSiMnFe.  

W strukturze stopu starzonego przez 12h zaobserwowano na tle roztworu stałego α drobne, 
liczne wydzielenia fazy Mg2Si (rys. 4). W porównaniu ze struktur� stopu po przesycaniu 
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mo�na zaobserwowa� wi�ksz� ilo�� ciemno trawi�cych si� wydziele� prawdopodobnie fazy 
AlSiMnFe uło�onej ła�cuszkowo.  
 

 

 

 
Rys. 3. Struktura stopu AlMg1Si1 
po przesycaniu w temp. 560°C/3h, 
(500x) 

 Rys. 4. Struktura stopu AlMg1Si1 
po przesycaniu w temp. 560°C/3h i 
starzonego w temp. 160°C/12h, 
(500x) 

 
 Wyniki własno�ci mechanicznych po obróbce cieplnej przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5. Wpływ temperatury przesycania na wytrzymało�� na rozci�ganie Rm i umown� 
granic� plastyczno�ci R0,2 

 
 Ze wzrostem temperatury przesycania ro�nie wytrzymało�� na rozci�ganie (Rm) i umowna 
granica plastyczno�ci, osi�gaj�c wi�ksze warto�ci parametrów po przesycaniu w temp. 560°C. 
Ponadto zauwa�ono, �e wraz z wydłu�eniem czasu starzenia od 3 do 24h warto�ci 
parametrów wytrzymało�ciowych ulegaj� zwi�kszeniu osi�gaj�c swoje max warto�ci po 12h 
starzenia i tak po przesycaniu w temp. 500°C i starzeniu przyspieszonym w temp 160°C/12h 
warto�� Rm wynosiła, 324 MPa a R0,2 288 MPa, natomiast po przesycaniu w temp. 560°C Rm 



Odporno�� korozyjna stopu AlMg1Si1 569 
 

wynosiła 395 MPa a R0,2 330 MPa. Wydłu�enie czasu starzenia do 24h powoduje spadek 
warto�ci wytrzymało�ci na rozci�ganie i umownej granicy plastyczno�ci. 
 Z wynikami prób wytrzymało�ciowych koreluj� wyniki prób korozyjnych. Odporno�� 
korozyjna stopu AlMg1Si1 na p�kanie korozyjne w warunkach korozji napr��eniowej w 
�rodowisku sztucznej wody morskiej jest du�a i przejawia si� wysokimi warto�ciami 
współczynnika kσ, bliskimi jedno�ci. Zale�no�� warto�ci współczynnika kσ od parametrów 
zabiegów obróbki cieplnej przedstawia rys. 6. 
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Rys.6. Zale�no�� warto�ci współczynnika kσ od parametrów zabiegów obróbki cieplnej 
 
 Wraz z wydłu�eniem czasu starzenia warto�� współczynnika kσ wzrasta uzyskuj�c 
maksymaln� warto�� po 12h starzenia odpowiednio dla 500°C współczynnik kσ wynosił 
0,999 a dla przesycania 560°C współczynnik kσ wynosił 1. Wydłu�enie czasu starzenia do 
24h powoduje spadek warto�ci współczynnika kσ. 
 Po próbach korozyjnych przeprowadzono badania fraktograficzne przełomów próbek. 
Stwierdzono, �e przełomy maj� charakter ci�gliwy (rys.7 i 8). 
 

 

  

 
Rys. 7 Przełom ci�gliwy stopu 
AlMg1Si1po przesycaniu w temp. 
500°C/3h i starzonego w temp. 
160°C/12h, (20000x) 

 Rys. 8 Przełom ci�gliwy stopu 
AlMg1Si1 po przesycaniu w temp. 
560°C/3h i starzonego w temp. 
160°C/12h, (3000x) 
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4. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych bada� stopu AlMg1Si1 mo�na stwierdzi�, �e zabiegi 
obróbki cieplnej zło�one z przesycania i starzenia przyspieszonego wpływa znacz�co na 
zmiany struktury, a tak�e własno�ci mechaniczne badanego stopu. Zastosowana obróbka 
cieplna wpływa na zwi�kszenie warto�ci parametrów wytrzymało�ciowych takich jak: 
wytrzymało�� na rozci�ganie i umown� granic� plastyczno�ci.  

Poprawieniu ulega równie� odporno�� korozyjna stopu w warunkach korozji 
napr��eniowej, co jest szczególnie istotne bior�c pod uwag� jego zastosowanie w 
okr�townictwie – �rodowisku wody morskiej. 
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