Streszczenie
Poniższa praca obejmuje zagadnienia doświadczalne i technologiczne związane z procesami
plastycznego kształtowania na gorąco stopów magnezu typu Mg-Al-Zn w przedziale
temperatur 350÷450 ºC. Przedstawione podejście stanowi próbę określenia odpowiednich
parametrów technologicznych procesu kucia, przy których możliwe jest zachowanie
plastyczności wybranych stopów magnezu na tradycyjnych urządzeniach typu prasy śrubowe i
młoty matrycowe stosowanych w kuźnictwie. Ustalona w wyniku szeregu prób
doświadczalnych, a także komputerowych symulacji numerycznych metodą elementów
skończonych (MES) technologia kucia określa podstawowe parametry technologiczne
umożliwiające odkucie wybranych gatunków stopów magnezu w warunkach zbliżonych do
izotermicznych. Praca podzielona została na dwa etapy obejmujące analizę literaturową
obecnego stanu wiedzy na temat obróbki plastycznej stopów magnezu oraz badania własne
uwzględniające wykonanie szeregu prób doświadczalnych w warunkach przemysłowych. W
celu określenia plastyczności stopów magnezu do badań wybrano następujące gatunki należące
do grupy stopów Mg-Al-Zn (AZ31B, AZ61A, AZ80A i MgAl4Zn), oraz stop WE43B z grupy
Mg-Al-RE przeznaczony do pracy w podwyższonych temperaturach. Zakres badań
doświadczalnych obejmował przeprowadzenie technologicznych prób spęczania próbek
walcowych dla różnych wariantów temperaturowych (350°C, 410°C i 450°C) oraz prędkości
odkształcenia charakterystycznych dla użytych przy próbach urządzeń do kucia w postaci prasy
śrubowej i młota kuźniczego. Po przeprowadzeniu prób oraz dodatkowych badań
laboratoryjnych obejmujących sprawdzenia mikro i makrostruktury, twardości i przewodności
elektrycznej właściwej określono zdolność poszczególnych stopów do przeróbki plastycznej.
Zidentyfikowano także najważniejsze parametry technologiczne analizowanych procesów. Na
podstawie uzyskanych wyników oraz szczegółowych analiz MES zaprojektowano, a następnie
przeprowadzono przemysłowe próby kucia matrycowego wybranych odkuwek o różnych
kształtach i trudnościach wykonania. Przedstawione w pracy wyniki badań jakościowych
wykonanych odkuwek stanowią podstawę do przemysłowego wdrożenia technologii kucia
matrycowego wybranych stopów magnezu MgAl3Zn (AZ31B), MgAl4Zn (MA2) i MgAl6Zn
(AZ61A) w warunkach Zakładu Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. w Świdniku oraz ich
docelowego zastosowania w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
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