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1. Wprowadzenie 
 

Metalurgia proszków nalecy do stabilnie rozwijaj>cych siC Wwiatowych gaŽCzi przemysŽu [l].  

Jednak warunkiem dalszego jej rozwoju jest opracowanie nowych, wysokowydajnych 

procesów wytwórczych i technologii, pozwalaj>cych na otrzymywania czCWci z proszków 

spiekanych o ducej gCstoWci, wysokich dokŽadnoWciach wykonania i kontrolowanych wŽasno-

Wciach mechanicznych i eksploatacyjnych. Pomimo standaryzacji niektórych operacji metalurgii 

proszków takich jak mieszanie, prasowanie, spiekanie, kalibrowanie, cykl technologiczny 

obejmuje równiec przygotowanie wŽaWciwej struktury materiaŽu proszkowego dla procesu: 

dwukrotne prasowanie – dwukrotne spiekanie i obróbka cieplna, a takce operacje kontrolno-

pomiarowe i inne. Duce znaczenie ma dobór odpowiednich parametrów procesu dogCszczania, 

który moce by5 wykonany w kilku zabiegach. Zatem cykl technologiczny w znacznym stopniu 

wpŽywa na wartoW5 wskaaników ekonomicznych kompleksowych procesów wytwarzania, 

stosowanych w metalurgii proszków zwŽaszcza w produkcji masowej.  

 Wprowadzenie systemów jakoWci i ogólnoWwiatowych norm zrewolucjonizowaŽo wszelk> 

produkcjC, nie tylko metalurgiC proszków (MP). Koncerny samochodowe staŽy siC najwiCksz> 

branc> domagaj>c> siC bardziej niezawodnych czCWci. 

 Do roku 2009 znaczny wzrost produkcji proszków w USA spowodowany byŽ zapotrzebo-

waniem przemysŽu samochodowego na czCWci dokŽadne, wykonane z materiaŽów proszkowych. 

Stosowane w przemyWle samochodowym czCWci z materiaŽów proszkowych wykonywane s> 

zarówno technologi> tradycyjn>, jak i nowymi technologiami, np. z zastosowaniem dokuwania. 

Ci>gle roWnie ich iloW5 w silnikach, skrzyniach przekŽadniowych, ukŽadach hamulcowych 

i filtrach powietrza. 

Typowy amerykaMski samochód wyprodukowany w 1997 roku posiada Wrednio 14 kg czCWci 

wykonanych z materiaŽów proszkowych, w porównaniu do 12,3 kg w roku 1994; 10,6 kg w roku 

1991 i 7,0 kg w roku 1977 [2, 3].  

 Obecnie typowy amerykaMski samochód zawiera 19 kg wyrobów z proszków. Oczekuje siC, 

ce ta liczba istotnie wzroWnie wraz z przejWciem na nowe modele samochodów z silnikami  

6-cylindrowymi. 

 Po raz pierwszy korbowód wyprodukowany technologi> kucia póŽfabrykatu wykonanego 

z proszku metalu zastosowaŽa firma „Ford Motor Co" w 1987 roku, w silniku o pojemnoWci 

1,9 dm3 w samochodach osobowych marki „Escort" i „Lynex". Obecnie kute z póŽfabrykatów 
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proszkowych korbowody stosuje siC w takich silnikach tej firmy jak: V-4 (1,9 dm3 i 2,5 dm3); 

V-6 (2,5 dm3); V-2 i V-4 (4,6 dm3). Od roku 1994 badania wytrzymaŽoWciowe korbowodów 

prowadzone s> dla samochodów ciCcarowych w silnikach V-6 (3,0 i 4,6 dm3) i 4,8 (5,4 dm3). 

Masa obecnie stosowanych czCWci wykonanych z materiaŽów proszkowych w silnikach V-8 

równa jest 7 kg [4].  

 W firmie „General Motors" stosuje siC kute korbowody z proszków w silnikach typu V-8 

(4,6 dm3 i 5,7 dm3) w modelu z 1995 roku. Masa stosowanych w tym silniku czCWci z proszków 

wynosi 5,46 kg. Firma „Chrysler" stosuje kute korbowody wykonane z proszków stali z dodat-

kiem 2% miedzi, w nowych silnikach V-4 (2 dm3 i 2,4 dm3); masa stosowanych czCWci 

z proszków w tym silniku wynosi 2,8 kg [2, 5].  

 W 2005 roku Wwiatowa produkcja proszków metali wyniosŽa 930 000 ton, w tym w Ameryce 

PóŽnocnej – 377 700, w Europie – 175 000, w Japonii – nieco wiCcej nic 130 000 ton. Rynki 

Europy Zachodniej, Azji i Ameryki PoŽudniowej systematycznie powiCkszaj> produkcjC 

proszków metali i spieków. JednoczeWnie rynek wytwarzania elementów ze spieków w USA, 

wynosz>cy zwykle okoŽo poŽowC rynku Wwiatowego, nadal siC zmniejsza. GŽówn> przyczyn> 

zmniejszenia siC sprzedacy proszku w USA jest spadek ogólnej produkcji samochodów, 

podstawowego odbiorcy wyrobów z proszków spiekanych.  

 PrzemysŽ samochodowy w Ameryce PoŽudniowej najbardziej rozwiniCty jest w Brazylii 

(7 firm samochodowych) i Argentynie (3 firmy). Równiec w tych krajach jest najwiCcej 

zakŽadów produkuj>cych wyroby z proszków metali. Z okoŽo 20 zakŽadów produkuj>cych 

wyroby z proszków metali tradycyjn> technologi>, 8 znajduje siC w Brazylii i 4 w Argentynie; 

3 firmy produkuj> czCWci konstrukcyjne, jedna Žocyska. Oprócz tego, niektóre zakŽady brazy-

lijskie produkuj> czCWci z wCglików wolframu i stopów ciCckich na bazie wolframu [2, 6]. 

Niewielkie iloWci wyrobów z proszków produkowane s> w Paragwaju, Wenezueli i Boliwii. 

Jednak brak jest dokŽadnych danych o stanie produkcji w tych krajach. 

 W Europie Zachodniej z roku na rok zwiCksza siC produkcja czCWci z materiaŽów prosz-

kowych, zwŽaszcza czCWci dokŽadnych, odpowiedzialnych i mocno obci>conych [7]. Rozwój 

metalurgii proszków nastCpuje w kierunku rozwoju takich technologii, które daj> gwarancjC 

otrzymania odpowiednich wŽasnoWci strukturalnych i wytrzymaŽoWciowych gotowego wyrobu. 

 Ameryka PóŽnocna dominowaŽa na Wwiatowym rynku czCWci samochodowych wykonanych 

ze spieków. Jednak ich gŽówny odbiorca – „wielka trójka” amerykaMskiego przemysŽu samo-

chodowego (kompanie „Ford”, „General Motors” i „Chrysler”) w ostatnich latach ust>piŽ 
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pierwszeMstwa japoMskim kompaniom samochodowym. Minione lata to równiec wzrastaj>ca 

konkurencja ze strony rozwijaj>cego siC przemysŽu Indii i Chin. W zwi>zku z powstaŽ> sytuacj> 

póŽnocnoamerykaMska MiCdzynarodowa Federacja Metalurgii Proszków (MPIF) wezwaŽa 

swoich czŽonków przy wspóŽpracy z partnerami – odbiorcami wyrobów metalurgii proszków 

w przemyWle samochodowym – do poszukiwania innych rynków zbytu. Ze swojej strony MPIF 

d>cy do rozszerzania innych, odmiennych od przemysŽu samochodowego, dziedzin stosowania 

produkcji proszkowej. Pocz>wszy od roku 2006 MPIF przyznaje corocznie nagrody wedŽug 

sektorów rynku, spoWród których obok samochodowego s> takie jak medycyna, sprzCt rolniczy 

i inne [8]. Jeszcze jednym przedsiCwziCciem, stymuluj>cym rozwój technologii MP sprzyjaj>cym 

rozszerzeniu obszarów zastosowania wyrobów proszkowych, staŽo siC otwarcie specjalnej, 

sponsorowanej przez MPIF strony internetowej pod nazw> „Pick PM™” dla incynierów, 

konstruktorów i technologów, jak równiec dla wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem 

szerokiej informacji dotycz>cej metalurgii proszków.  

 Stosunkowo dobrze rozwija siC metalurgia proszków w Europie pomimo tego, ce w ostatnich 

latach istnieje równiec szereg czynników, hamuj>cych wzrost wielkoWci produkcji proszkowej. 

WWród nich – presja wywierana przez przemysŽ samochodowy z jego konkurencyjnym otocze-

niem na wszystkich swoich dostawców, do których zalicza siC równiec metalurgiC proszków; 

staŽy wzrost cen materiaŽów surowcowych w sposób naturalny odbija siC równiec na cenie 

wyrobów proszkowych, a takce wzrost cen ropy naftowej. 

 Szerokie mocliwoWci wykorzystania wyrobów proszkowych rysuj> siC w zwi>zku ze 

wzrastaj>cym ich zastosowaniem w konstrukcji samochodów przekŽadni szeWciostopniowych 

i napCdu na cztery koŽa. Europejscy producenci d>c> do utrzymywania niskich cen na od 

niedawna zdobytym rynku czCWci proszkowych dla silników wysokoprCcnych i bezstopniowego 

zsynchronizowanego napCdu zaworu. IloW5 czCWci produkowanych w Europie Zachodniej 

z materiaŽów proszkowych do niedawna byŽa dwa razy mniejsza aniceli w USA. Dla przykŽadu 

w samochodzie osobowym produkcji niemieckiej znajduje siC okoŽo 6 kg czCWci z materiaŽów 

proszkowych, w japoMskim okoŽo 8 kg, w amerykaMskim obecnie okoŽo 19 kg. Powód – 

zupeŽnie inne podejWcie w Europie Zachodniej i USA do zastosowania w przemyWle samocho-

dowym czCWci wykonanych z materiaŽów proszkowych zamiast tradycyjnych – metalowych. 

W Stanach Zjednoczonych wdrocenie nowych wyrobów z odpowiednimi charakterystykami 

nastCpuje w przemyWle przy jednakowej ich cenie, w porównaniu do ceny wyrobu metalowego. 

Metalurgia proszków postrzegana jest nadal jako proces seryjnej produkcji wzglCdnie tanich 
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czCWci metod> prostego prasowania i spiekania w Wrednich temperaturach. W Europie Zachodniej, 

wpŽyw na decyzjC o zast>pieniu czCWci metalowych czCWciami wykonanymi z proszków, ma 

przede wszystkim informacja, czy proponowane wyroby posiadaj> odpowiedni> charakterystykC 

wŽasnoWci mechanicznych, a mianowicie: wysok> gCstoW5, wytrzymaŽoW5 równ> wytrzymaŽoWci 

wyrobów otrzymywanych technologi> walcowania czy odlewania, odpowiedni> plastycznoW5 itp. 

Podwycszenie wŽasnoWci mechanicznych otrzymuje siC m.in. poprzez wprowadzenie dodatków 

stopowych, zwiCkszenie iloWci wCgla, zastosowanie obróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Jest 

to gŽówna przyczyna mniejszego popytu w Europie Zachodniej na wyroby z proszków metali. 

 We WŽoszech w odrócnieniu od innych krajów Europy Zachodniej czCWci wykonane 

z proszków metali s> w znacznym stopniu stosowane w przemyWle maszynowym, 

a szczególnie do produkcji elektronarzCdzi. WWród paMstw skandynawskich, metalurgia 

proszków najbardziej rozwiniCta jest w Szwecji. Razem ze swoimi filiami, firmy szwedzkie 

w 50% zaspokajaj> Wwiatowy popyt na proszki celaza, w 70% – na proszki stali i w 40% na 

wCgliki spiekane. Szwedzka firma Höganas AB jest najwiCkszym w Wwiecie producentem 

i dostawc> proszków celaza [9]. Firma ta ci>gle udoskonala swoje technologie, zarówno 

w dziedzinie produkcji nowych gatunków proszków, jak równiec nowych procesów 

produkcyjnych wyrobów z proszków. PrzykŽadem moce by5 opatentowany w 1994 r. przez 

firmC Höganas AB proces Ancordense (technologia prasowania na ciepŽo), pozwalaj>cy 

w jednej operacji otrzyma5 tanie wyroby z proszków celaza o wysokiej gCstoWci i dobrych 

wŽasnoWciach zmCczeniowych.  

 W Europie aktywnym jest sektor produkcji wyrobów z wCglików spiekanych, w którym to 

zaobserwowano wzrost wielkoWci produkcji. 

 Obecnie priorytetem jest opracowanie urz>dzeM do prasowania umocliwiaj>cych prasowanie 

wieloosiowe (ponad 12 osi) o nacisku rzCdu 2000 ton, przy jednoczesnym zmniejszeniu zucycia 

energii. Obecnie caŽy rynek proszków Europy Zachodniej wykazuje tendencjC wzrostow>.  

 Do roku 1990 w byŽym Zwi>zku Radzieckim produkcja czCWci z materiaŽów proszkowych 

byŽa bardzo zrócnicowana; jej wielkoW5 oceniono na 72 000 ton [2]. WiCkszoW5 technolo-

giczno-konstrukcyjnych rozwi>zaM byŽa stosowana dla produkcji wojskowej. WysiŽek 

radzieckich specjalistów i uczonych skierowany byŽ gŽównie w kierunku otrzymania 

odpowiednich charakterystyk wytrzymaŽoWciowych wyrobów, bez wzglCdu na koszty 

przedsiCwziCcia i ostateczn> cenC wyrobu. Taka polityka doprowadziŽa w latach 1991-1996 do 

ogromnego kryzysu metalurgii proszków w tym rejonie, co poci>gnCŽo za sob> obnicenie 
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produkcji wyrobów z proszków o poŽowC w stosunku do roku 1990. Obecnie brak jest danych 

o tym rynku w Rosji.  

 Z krajów byŽego Zwi>zku Radzieckiego najpomyWlniej rozwija siC rynek metalurgii 

proszków w Republice BiaŽorusi [10], gŽównie dziCki BiaŽoruskiemu Koncernowi „Metalurgia 

Proszków”, jednak i jego produkcja znacznie zmniejszyŽa siC w porównaniu z rokiem 1990. 

Rynki produkcji metalurgii proszków w Ameryce PóŽnocnej, Europie Zachodniej i Japonii s> 

wystarczaj>co stabilne, i to powoduje d>cenie tych krajów do zbudowania fabryk wyrobów 

proszkowych w innych regionach geograficznych o taniej sile roboczej, szczególnie w Chinach. 

Obecnie w tym kraju s> rozmieszczone fabryki wyrobów proszkowych co najmniej 16 

niechiMskich kompanii. Na rozwój chiMskiego rynku metalurgii proszków miaŽ wpŽyw 

Wwiatowy Kongres Metalurgii proszków, który odbyŽ siC w 2007 roku w Szanghaju.  

 Jak i w wielu innych brancach, w metalurgii proszków w ostatnich latach zaktywizowaŽy 

siC procesy zjednoczeniowe i globalizacji. PrzykŽadem tego rodzaju poŽ>czeM i wchŽoniC5 jest 

nabycie przez kompaniC „Tomkins pic” (Wielka Brytania) w 2003 roku przedsiCbiorstwa 

„Stackpole Ltd” (Kanada); wchŽoniCcie przez kompaniC „Sinterstahl” w 2004 roku produkcji 

proszkowo-metalurgicznej kompanii „Federal Mogul”; nabycie przez kompaniC wŽosk> „Miba” 

w 2005 roku sŽowackiego przedsiCbiorstwa „Metalsint”, a przez kompaniC niemieck> „Ecka 

Granules” w 2006 roku angielskiego przedsiCbiorstwa „BSA Metal Powders”. Wacnym wyda-

rzeniem ubiegŽego okresu byŽo poŽ>czenie europejskiej firmy „Sinterstahl” z „Mitsubishi 

Metals”, w wyniku czego zostaŽa utworzona druga co do wielkoWci kompania proszkowo-

metalurgiczna PMG o Ž>cznej wielkoWci sprzedacy 420 mln dolarów [11].  

 Proces Ž>czenia siC i nabywania przedsiCbiorstw metalurgii proszków, który obecnie aktywnie 

przebiega na caŽym Wwiecie, daje dodatkowe mocliwoWci lokalizacji przedsiCbiorstw metalurgii 

proszków w krajach o taniej sile roboczej, gdzie z reguŽy s> skupieni równiec podstawowi 

ucytkownicy ich produkcji – zakŽady samochodowe, w Europie przebiega mniej intensywnie, 

nic w innych regionach. Ostatnio szczególne zainteresowanie wzbudza produkcja bardzo 

drobnych czCWci dla zminiaturyzowanych wyrobów z wykorzystaniem tak zwanej metody 

micro MIM [12]. Pilotacowe wyroby przy wykorzystaniu tej metody opracowano w Instytucie 

Fraunhofera IFAM (Bremen, Niemcy). KoŽa zCbate i wirniki z proszku stali nierdzewnej po 

spiekaniu osi>gaj> gCstoW5 97% . 

Bardzo wacnym czynnikiem stymuluj>cym rozwój technologii jest wspóŽpraca przemysŽu 

metalurgicznego z oWrodkami badawczo-rozwojowymi. Na rysunku 1 przedstawione s> schema-

tycznie korzyWci ze wspóŽpracy B+R. 
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Rysunek 1. KorzyWci ze wspóŽpracy w B+R [13] 

 

 Nalecy przypuszcza5, ce Europa utrzyma prowadzenie w rozwoju materiaŽów i procesów 

MP. Bardzo wacnym czynnikiem w jej rozwoju jest zastosowanie technologii „high tech” 

wykorzystuj>cej dotychczasowe osi>gniCcia incynierii materiaŽowej. 
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