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Artykuł przedstawia wyniki badań tribologicznych kompozytu A390/Gr 
(zawierającego cząsteczki grafitu w ilości 5,7% wag.) i jego osnowy 
AlSi20CuNi. Kompozyt ten znajduje zastosowanie, jako nowoczesny 
materiał konstrukcyjny w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie na 
tłoki, tuleje cylindrowe i łożyska ślizgowe. Pomiary współczynnika tarcia 
wykonano na tribotesterze typu „ball-on-disc” z przeciwpróbkami (ball) 
w postaci kulek wykonanych ze stali 100Cr6. Badano współczynnik 
zużycia i współczynnik tarcia próbki, a ślady zużycia poddano 
obserwacjom SEM. Ocenę istotności zmian współczynnika zużycia 
przeprowadzono testem U Manna-Whitneya. Odporność na zużycie 
stopu osnowy i kompozytu zostały poddane analizie porównawczej. 
Wykazano, że kompozyt zbrojony grafitem charakteryzuje się 
mniejszym współczynnikiem tarcia i mniejszym zużyciem w porównaniu 
do osnowy.  
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Wstęp  

W ostatnich latach duże znaczenie w pracach naukowo-
badawczych i wdrożeniowych przypisuje się kompozytom o 
osnowie stopów aluminium zbrojonych dyspersyjnie 
cząsteczkami ceramicznymi grafitu, fly ash’u, SiC oraz Al2O3 [1, 
2, 3]. Do kompozytów o osnowie stopów Al-Si w celu redukcji 
tarcia najczęściej, jako fazę zbrojącą wprowadza dyspersyjne 
cząsteczki grafitu. Dyspersyjne zbrojenie stopów aluminium 
cząsteczkami grafitu powoduje tworzenie się na powierzchni 
ślizgowej cienkiej i samosmarującej warstwy grafitu w postaci 
tzw. filmu, co wpływa na redukcję współczynnika tarcia, a tym 
samym obniżenie zużycie kompozytów Al-Si/Gr. Dodatkowo 
wysoka zdolność tłoków Al-Si/Gr do tłumienia drgań eliminuje 
efekt stuku tłoka i trzepotania pierścieni, zapewnia utrzymanie 
ciągłej hydrodynamicznej powłoki olejowej, redukującej tarcie 
pomiędzy pierścieniem a powierzchnią tulei, zmniejszając także 
zużycie pierścieni tłokowych.  

Stopy odlewnicze Al-Si, ze względu na dobre właściwości 
fizyko-mechaniczne i lejność są bardzo popularne w przemyśle 
motoryzacyjnym [4]. Obecnie wytwarza się z nich w przemyśle 
motoryzacyjnym: bloki silników, głowice cylindrów, tłoki oraz 
obudowy sprzęgieł itp. [4, 5]. Natomiast najbardziej obiecującym 
zastosowaniem odlewanych kompozytów Al/Gr mogą okazać 
się łożyska, lżejsze, „samo-smarujące się” i wytwarzane 
mniejszymi kosztami w porównaniu z łożyskami aktualnie 
wykonywanymi np. ze stopów miedzi, ołowiu, cyny i kadmu [6]. 

W pracy przedstawiono wyniki badań tribologicznych 
materiału kompozytowego o osnowie nadeutektycznego stopu 
Al-Si zbrojonego cząsteczkami grafitu. Celem podjętych badań 

było określenie wpływu fazy zbrojącej (grafitu) na zużycie w 
warunkach tarcia suchego w odniesieniu do stopu osnowy. 

1. Przedmiot i metodyka badań 
Do badań użyto odlewniczego stopu aluminium AlSi20CuNi 

oraz kompozytu A390/Gr o osnowie aluminium zbrojonego 
dyspersyjnie cząsteczkami grafitu w ilości 5.7% wag. Kompozyt 
wytworzony został w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie 
metodą odlewania grawitacyjnego. Cząsteczki grafitu pokryte 
niklem (NOVAMET, 60% wag.  Ni) o średnich rozmiarach 
75÷120 μm wprowadzano mieszaniem mechanicznym do 
ciekłego stopu osnowy. Badania wykonano na próbkach 
surowych (nieobrobionych cieplnie). Stop AlSi20CuNi (AK20 wg. 
PN-76/H-88027) ma skład chemiczny zbliżony do osnowy 
kompozytu A390/Gr (tab. 1).  

Próbki użyte do badań tribologicznych miały kształt 
krążków o średnicy Ø 25 mm i grubości 6 mm. Podano je 
szlifowaniu na wodnych papierach ściernych o ziarnistości 
odpowiednio 300, 600 i 1200. Następnie próbki polerowano 
mechanicznie przy użyciu zawiesiny diamentowej 3 µm i 
zawiesiny tlenków 0,05 µm, a po zakończeniu polerowania 
przemywano je acetonem i suszono w strumieniu ciepłego 
powietrza.  

Testy zużycia wykonano na tribotesterze typu „ball-on-disc” 
firmy CSM Instruments.  Jako przeciwpróbki (ball) użyto kulek o 
średnicy 6 mm wykonanych ze stali 100Cr6 o twardości 64HRC 
(firmy CSM Instruments). Badania realizowano pod obciążeniem 
5N z prędkością liniową 0,035 m/s na promieniu 5,5 mm. 
Całkowita droga testu wynosiła 100 m, podczas której 
rejestrowano zmianę współczynnika tarcia. 

 
Tab. 1.  Skład chemiczny stopów osnowy kompozytów (% wag.)  

Stop 
osnowy 

Si Mg Cu Fe Ni Mn Ti Zn

A390 1) 16-
18 

0,45-
0,65 

4-5 0,5 - 0,1 0,2 0,1

AlSi20CuNi
(AK20) 2) 

20-
23 

0,5-
0,9 

1,1-
1,5 

0,6 0,8-
1,1 

0,1-
0,3 

0,2 0,2

1) stop A390 wg American Aluminium Association 
2) stop AK20 stanowi krajowy odpowiedniki stopu A390 wg PN-76/H-
88027, który został wykorzystany w badaniach. 

 
Miarą zużycia był ubytek objętościowy próbki powstały jako 

ślad wytarcia w wyniku współpracy próbki i przeciwpróbki. W 
tym celu za pomocą profilometru stykowego Dektak 150 firmy 
Veeco Instruments, po obwodzie próbki (w 12 miejscach) 
mierzono pole profilu wytarcia próbki. Promień zaokrąglenia igły 



   eksploatacja i testy  
 

150     AUTOBUSY   11/2016 

pomiarowej wynosił 2 µm. Zużycie objętościowe wyznaczono, 
jako iloczyn średniej wartości pola wytarcia próbki i obwodu koła 
śladu wytarcia powstałego w teście ball-on-disc. Następnie 
wyznaczono tzw. współczynnik zużycia K, który obok zużycia 
objętościowego uwzględniał obciążenie oraz przebieg dystansu 
stosowany podczas testu: 
 = ż  śł  ążą ą  ×   ( )      (1) 

 
Powierzchnię po testach tribologicznych poddano analizie 

na mikroskopie skaningowym Phenom X pro. 
 
2. Rezultaty badań i dyskusja 

Wartości zarejestrowanych współczynników tarcia 
zamieszczono w tab. 2, a interpretację graficzną w funkcji drogi 
przedstawiono na rys. 1. Analiza porównawcza współczynników 
tarcia wykazała, że materiał kompozytowy charakteryzuję się 
niższą wartością średnią, niż materiał osnowy. Niższy 
współczynnik tarcia w przypadku kompozytu związany jest z 
filmem grafitowym, jaki tworzy się pomiędzy współpracującymi 
parami trącymi. Według danych [7] współczynnik tarcia maleje 
wraz ze wzrostem udziału wagowego cząstek grafitu do 
zawartości 3-5%. Natomiast Ted Guo and Tsao [8] stwierdzili, 
że zwiększenie zawartości z 5 do 8 % Gr nie wpływa już istotnie 
na obniżenie współczynnika tarcia.  

W przypadku kompozytu w początkowym okresie trwania 
testu widoczny jest wyraźnie mniejszy współczynnik tarcia w 
stosunku do osnowy AlSi20CuNi, co świadczy o potencjalnie 
lepszych właściwościach tribologicznych. Takie zjawisko może 
odrywać szczególnie korzystną rolę, jeśli chodzi o zjawisko 
zacierania w momencie startu lub braku odpowiedniego 
smarowania współpracujących ze sobą elementów. 
 
Tab. 2.  Zestawienie wyznaczonych wartości współczynników 
tarcia badanych materiałów we współpracy z przeciwpróbką ze 
stali 100Cr6 

Materiał Średni współczynnik tarcia SD 
A390/Gr 0,425 0,031 
AlSi20CuNi 0,463 0,041 

 

 
Rys. 1.  Wykres zmian współczynnika tarcia w funkcji przebytej 
drogi  

Ponadto zaobserwowano większą odporność na zużycie 
ścierne materiału kompozytowego A390/Gr o ok. 30,7% w 
stosunku do materiału stanowiącego w teście porównawczym 
osnowę (rys. 2). 

W celu weryfikacji czy otrzymane zmiany są istotnie 
statystycznie wykonano programem STATISTICA analizę z 
udziałem testów nieparametrycznych dla prób niezależnych. 
Analiza statystyczna testem Shapiro-Wilka pomiaru 
współczynnika zużycia wykazała, że otrzymane wyniki nie mają 
rozkładu normalnego p<0,05 (przy założeniu α=0,05). Zatem 
p<α i są podstawy do odrzucenia hipotezy o rozkładzie 
normalnym badanej cechy. Natomiast analiza testem U Manna-
Whitneya (dla α=0,05) wykazała, że różnice są istotne 
statystycznie p=0,004 (czyli p<0,05). 

Analiza profili poprzecznych (rys. 3) wykazała, że 
spiętrzeniu ulegają obrzeża krawędzi torów zużycia. Przy czym 
większe deformacje plastyczne obserwuje się dla materiału 
stanowiącego w teście porównawczym osnowę.  
 

 
Rys. 2.  Wykres wyznaczonych wartości współczynników 
zużycia K 
 

 
Rys. 3.  Reprezentatywne profile śladów zużycia po teście ball-
on-disc 
 

Analiza SEM powierzchni torów zużycia (rys. 4) wskazuje, 
że w obydwu przypadkach dominującym mechanizmem jest 
zużycie ścierne, intensyfikowane przez mikroskrawanie 
(widoczne ciągłe rysy) przemieszczających się produktów 
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zużycia wtórnego lub krzemu pierwotnego. Ponadto widoczne 
są poprzeczne mikropękniecia świadczące o mechaniźmie 
zmęczeniowym i tlenki dające jasne refleksy w obrazie SEM. 
 
a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Reprezentatywne mikrostruktury SEM śladów zużycia 
po testach tribologicznych: a) AlSi20CuNi, b) A390/Gr 
Wnioski 

Na podstawie badań własnych stwierdzono: 
- Analiza porównawcza współczynników tarcia wykazała, że 
materiał kompozytowy charakteryzuję się niższą wartością 
średnią µ=0,425, niż materiał osnowy µ=0,463; 
- Zaobserwowano większą odporność na zużycie ścierne 
materiału kompozytowego A390/Gr o ok. 30,7% w stosunku do 
materiału stanowiącego w teście porównawczym osnowę, a 
analiza testem U Manna-Whitneya wykazała, że różnice są 
istotne statystycznie; 
- Charakter zużycia obu badanych materiałów wskazuje na 
typowo ścierny mechanizm zużycia, intensyfikowany przez 
mikroskrawanie. Poprzeczne mikropęknięcia świadczą, że 
równolegle zachodzi również zużycie zmęczeniowe. Ponadto 
zaobserwowano inne mechanizmy zużycia, takie jak 
delaminacje i utlenianie. 
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The tribological characteristic of A390/Gr composite 
The paper presents the results of tribological research on A390/Gr 
composite (containing graphite particles in the amount of 5.7% wt.%) 
and on AlSi20CuNi its matrix. This composite is used in automotive 
industry, particularly for pistons, cylinder liners and slide bearings. 
Friction coefficient measurements were performed on "ball-on-disc" 
tribotester with counter-specimen (ball) made of steel 100Cr6. Were 
tested wear rate and coefficient of friction of the sample, the tracks of 
wear was SEM observation. The evaluation of the significance of 
changes in wear factor was conducted by Manna-Whitney U test. It was 
demonstrated that the composite reinforced with graphite is 
characterized by lower friction coefficient and lower wear in comparison 
to the matrix. 
 
Key words: ball-on-disc test, aluminium matrix composites, 
wear, Al-Si alloys. 


