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IDENTYFIKACJA WYDZIELEĒ WYSTùPUJäCYCH
W STRUKTURZE BLACH CIENKICH
ZE STOPU MAGNEZU AM50
W pracy przedstawiono wyniki badaē obejmujæce identyÞkacjú wydzieleē znajdujæcych siú w strukturze blach cienkich ze stopu magnezu AM50 walcowanych na goræco. Badania przeprowadzono przy uľyciu wysokorozdzielczego
elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect F oraz transmisyjnego Titan 80-300. W strukturze badanego stopu
zidentyÞkowano trzy typy wydzieleē róľniæcych siú miedzy sobæ skđadem chemicznym i morfologiæ.
Sđowa kluczowe: stop magnezu AM50, struktura, wydzielenia, blachy cienkie, analiza fazowa

IDENTIFICATION OF PRECIPITATIONS IN STRUCTURE
OF AM50 MAGNESIUM ALLOY SHEETS
This paper presents the results of tests including the identiÞcation of precipitations in the structure of hot rolled
AM50 magnesium alloy sheets. The tests were carried out using high-resolution scanning electron microscope Inspect
F and transmission electron microscope Titan 80-300. Three types of precipitations were identiÞed within the structure of the tested alloy, which differed in their chemical compositions and morphologies.
Keywords: AM50 magnesium alloy, structure, precipitations, sheets, phase analysis

1. WPROWADZENIE

2. MATERIAĐ I METODYKA BADAĒ

Stopy magnezu sæ atrakcyjne dla zastosowaē w motoryzacji, w przemyħle lotniczym i elektronicznym ze
wzglúdu na ich niewielki ciúľar wđaħciwy, duľæ sztywnoħè, wysokæ wytrzymađoħè, dobræ stabilnoħè wymiarowæ oraz dobre tđumienie drgaē [1–5]. Ogólnie moľna
podzieliè je na dwie grupy: odlewnicze i do przeróbki
plastycznej. W obu tych przypadkach podstawowe stopy to: Mg-Mn, Mg-Al-Mn oraz Mg-Al-Zn. Gđównymi
skđadnikami stopowymi sæ: glin, mangan oraz cynk.
Zasadniczym zadaniem glinu jest zwiúkszenie wytrzymađoħci na rozciæganie oraz twardoħci, ale równieľ
polepszenie wđaħciwoħci odlewniczych. Mangan nie
podnosi wytrzymađoħci, lecz nieznacznie zwiúksza plastycznoħè oraz polepsza odpornoħè na korozjú w wodzie
morskiej. Dodatek cynku w pođæczeniu z glinem ma na
celu zwiúkszenie wytrzymađoħci na rozciæganie w temperaturze pokojowej [6, 7]. Struktura stopu magnezu
z grupy Mg-Mn w stanie odlanym skđada siú z obszarów eutektycznych (Į+Mg17Al12), roztworu stađego Į-Mg
oraz wydzieleē typu Al8Mn5 i Mg2Si [8–13].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badaē obejmujæce charakterystykú struktury blach cienkich ze
stopu magnezu AM50 po walcowaniu na goræco. Przeprowadzone badania miađy na celu sprawdzenie skđadu
fazowego po procesie przeróbki plastycznej na goræco.
W tym celu wykonano charakterystykú struktury przy
uľyciu tradycyjnych technik badawczych takich jak
wysokorozdzielcza elektronowa mikroskopia skaningowa czy teľ transmisyjna. Przeprowadzono równieľ mikroanalizú skđadu chemicznego przy uľyciu detektora
EDS.

Materiađ do badaē stanowiđ stop magnezu AM50
dostarczony w postaci blach cienkich walcowanych na
goræco zawierajæcych w swym skđadzie chemicznym
klasyczne dodatki w postaci Al, Zn, Mn i Si. Skđad chemiczny badanego stopu przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Skđad chemiczny badanego stopu magnezu
w %-mas.
Table 1. Chemical composition of tested magnesium alloy,
%wt

Materiađ

Al

Mn

Zn

Si

Mg

AM50

4,9

0,45

0,2

<0,05

balance

Badania struktury próbek przeprowadzono przy uľyciu elektronowego mikroskopu skaningowego Inspect
F na zgđadach trawionych i nietrawionych. Próbki trawiono w odczynniku chemicznym o nastúpujæcym skđadzie: H2O (3 ml), etanol (13 ml), kwas octowy (3 ml)
oraz kwas pikrynowy (0,4 g). Preparatykú cienkich foli
do obserwacji na elektronowym mikroskopie transmisyjnym Titan 80 – 300 kV Þrmy FEI wykonano przy
uľyciu technik tradycyjnych. Procedura obejmowađa
wycinanie kræľków o ħrednicy ø 3 mm, wieloetapowe
szlifowanie oraz koēcowe ħcienianie jonowe. W ten sposób przeprowadzona preparatyka umoľliwiđa skuteczne przygotowanie próbek w postaci cienkich foli, które
nastúpnie poddano obserwacji na mikroskopie transmisyjnym. IdentyÞkacjú faz wystúpujæcych w strukturze blach cienkich ze stopu AM50 przeprowadzono przy
uľyciu programu Calidris.
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Z diagramu fazowego Mg-Al wynika, ľe stop magnezu AM50 skđada siú z osnowy Į-Mg (o heksagonalnej
strukturze krystalicznej, a0 = 0,32094 nm i c0 = 0,52105)
i fazy ȕ- Mg17Al12 (o regularnej strukturze krystalicznej,
a0 = 1,056 nm). Dodatek Mn powoduje wystúpowanie
fazy Al8Mn5 (o heksagonalnej strukturze krystalicznej,
a0 = 1,273 nm i c0 = 1,588 nm), natomiast Si powoduje
zwiúkszenie pđynnoħci stopionego metalu i tworzy fazú
Mg2Si (o regularnej strukturze krystalicznej, a0 = 0,635
nm). Rysunki 1 i 2 przedstawiajæ strukturú blach cienkich ze stopu magnezu AM50 z widocznymi wydzieleniami. W strukturze badanego stopu zidentyÞkowano
trzy typy wydzieleē róľniæcych siú miúdzy sobæ morfologiæ oraz skđadem chemicznym. Wydzielenia te wystúpujæ zarówno na granicach ziaren jak równieľ wewnætrz nich. Drobne wydzielenia o ksztađcie wielokæta,
o wymiarach kilkudziesiúciu nanometrów wystúpujæ

przewaľnie wewnætrz ziaren (Rys. 3 i 6). Mikroanaliza
skđadu chemicznego wykazađa, ľe sæ to wydzielenia bogate w mangan i glin. Na podstawie analizy elektronogramów zidentyÞkowano je jako fazú Al8Mn5. W strukturze stopu znajdujæ siú równieľ wydzielenia bogate
w glin i magnez, które przyjmujæ formú obszarów o nieregularnych ksztađtach, jak równieľ pojedynczych pđytek. Wydzielenia wystúpujæce w obszarach eutektycznych majæ typowy podđuľny ksztađt. Dđugoħè podđuľnych wydzieleē wynosi ok. kilkadziesiæt nanometrów.
Przeprowadzona identyÞkacja dowiodđa, ľe w obydwu
przypadkach mamy do czynienia z wydzieleniami typu
Mg17Al12 lub teľ obszarami skđadajæcymi siú z Mg17Al12
+ Į-Mg (Rys. 4 i 7). Ostatnim zidentyÞkowanym wydzieleniem jest faza zawierajæca w skđadzie chemicznym takie pierwiastki jak Mg i Si. Przeprowadzona
analiza pokazađa, ľe jest to wydzielenie typu Mg2Si.
Wydzielenia tego typu wystúpujæ blisko granic ziaren
i charakteryzujæ siú owalnym ksztađtem (Rys. 5 i 8).

Rys. 1. MikrofotograÞa struktury stopu AM50 z widocznymi wydzieleniami (SEM)

Rys.2. MikrofotograÞa struktury stopu AM50 z widocznymi wydzieleniami (TEM)

Fig. 1. Microphotograph of AM50 alloy structure with visible precipitations (SEM)

Fig. 2. Microphotograph of AM50 alloy structure with visible precipitations (TEM)

3. WYNIKI BADAĒ

Mg
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2,3

52

45,7

Rys. 3. Wynik mikroanalizy skđadu chemicznego (%-mas.) dla wydzielenia Al8Mn5
Fig. 3. Result of chemical composition microanalysis (%wt) for Al8Mn5 precipitation
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Rys. 4. Wynik mikroanalizy skđadu chemicznego (%-mas.) dla wydzielenia Mg17Al12
Fig. 4. Result of chemical composition microanalysis (%wt) for Mg17Al12 precipitation

Rys. 5. Wynik mikroanalizy skđadu chemicznego (%-mas.) dla wydzielenia Mg2Si
Fig. 5. Result of chemical composition microanalysis (%wt) for Mg2Si precipitation

Rys. 6. Wynik analizy fazowej – wydzielenie typu Al8Mn5
Fig. 6. Result of phase analysis – Al8Mn5 precipitation
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Rys.7. Wynik analizy fazowej – wydzielenie typu Mg17Al12
Fig. 7. Result of phase analysis – Mg17Al12 precipitation

Rys. 8. Wynik analizy fazowej – wydzielenie typu Mg2Si
Fig. 8. Result of phase analysis – Mg2Si precipitation

4. PODSUMOWANIE
Otrzymane wyniki badaē wykazađy, ľe w strukturze
blach cienkich ze stopu magnezu AM50 po procesie
walcowania na goræco wystúpujæ trzy typy wydzieleē (Mg17Al12; Al8Mn5; Mg2Si) róľniæcych siú miúdzy
sobæ morfologiæ oraz skđadem chemicznym. Najwiúcej
w strukturze wystúpuje wydzieleē bogatych w magnez
i glin, sæ one równomiernie rozđoľone w cađej objútoħci
badanej struktury. Wydzielenia te przyjmujæ postaè
pđytek (czyste Mg17Al12) lub teľ obszarów (Mg17Al12
+ Į-Mg). W strukturze badanego stopu znajdujæ siú

równieľ wydzielenia drobne o ksztađcie wielokæta bogate w glin i mangan, z reguđy wystúpujæce wewnætrz
ziaren, które zidentyÞkowano jako Al8Mn5. Oznaczono równieľ wydzielenia typu Mg2Si bogate w magnez
i krzem wystúpujæce blisko granic ziaren.
Na podstawie literatury oraz otrzymanych wyników
badaē moľna stwierdziè, ľe zabieg walcowania na goræco nie wprowadza zmian skđadu fazowego do struktury
badanego stopu i jest on taki sam jak w przypadku stopu w stanie wyjħciowym. Zauwaľono równieľ, ľe morfologia, rozmieszczenie oraz skđad chemiczny badanych
wydzieleē jest podobny do stanu wyjħciowego [13–15].
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