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Characteristics of friction losses of aluminum and steel pistons for 

diesel engine passenger car 

 
This paper presents the design characteristics of car’s diesel engine, simulation results of the friction loss 

and the oil film formation conditions for aluminum and steel pistons. High mechanical and thermal loads allow 

the aluminum alloys pistons to perform under acceptable stresses. Aluminum pistons are currently commonly 

used in most combustion engines. Their widespread use emerges from low weight, resilience to working 

condition and low cost of mass production. However, with further increasing of diesel engine’s strain it might be 

required to use the steel pistons featuring greater durability and resilience to high temperature conditions. 
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Charakterystyka strat tarcia aluminiowych i stalowych tłoków dla silnika o zapłonie 

samoczynnym samochodu osobowego 
 

W artykule przedstawiono charakterystykę konstrukcji i wyniki symulacji strat tarcia oraz warunków 

tworzenia filmu olejowego dla tłoków aluminiowych i stalowych silnilka o zapłonie samoczynnym samochodu 

osobowego. Duże obciążenia mechaniczne i termiczne sprawiają, że tłoki wykonane ze stopów aluminium 

pracują w warunkach naprężeń dopuszczalnych. Tłoki aluminiowe aktualnie stosowane są w większości 

konstrukcji silników spalinowych. Ich szerokie zastosowanie jest uwarunkowane niewielką masą, odpornością na 

warunki pracy w cylindrze oraz niski koszt wytwarzania w masowej produkcji. Jednak dalsze zwiększenie stopnia 

wysilenia silników ZS samochodów osobowych może wymagać zastosowania tłoków wykonanych ze stali, które 

charakteryzują się większą wytrzymałością i odpornością na wysoką temperaturę.  

Słowa kluczowe: straty tarcia, tłok aluminiowy, tłok stalowy, film olejowy, silnik spalinowy 

 

1. Wstęp  

Głównym warunkiem eksploatacji pojazdów 

wyposażonych w silniki spalinowe jest uzyskanie 

małego zużycia paliwa i ograniczonej emisji szko-

dliwych składników spalin. Zgodnie z tą myślą w 

rozwoju współczesnych silników spalinowych 

powstała koncepcja downsizingu. Polega ona na 

zmniejszeniu pojemności skokowej silnika z za-

chowaniem jego mocy maksymalnej oraz poprawie 

przebiegu maksymalnego momentu obrotowego. 

Zmniejszanie pojemności skokowej silnika z rów-

noczesnym utrzymaniem mocy sprawia, że silnik 

pracuje z większym obciążeniem. W przeciętnych 

warunkach eksploatacji pojazdów, zwiększenie 

średniego ciśnienia użytecznego silnika prowadzi 

do poprawy jego sprawności ogólnej i redukcji 

zużycia paliwa. 

Zwiększenie średniego ciśnienia użytecznego 

uzyskuje się przez zastosowanie doładowania silni-

ków o zapłonie iskrowym (ZI) i zapłonie samo-

czynnym (ZS). Rozwój technologii doładowania w 

połączeniu z downsizingiem spowodował, że silniki  

ZS są bardziej wysilone.  

Wysokie obciążenia mechaniczne i termiczne w 

układzie tokowo-korbowym powodują, że tłoki 

wykonane ze stopów aluminium pracują w warun-

kach obciążeń dopuszczalnych. Tłoki aluminiowe, 

które są stosowane w większości pojazdów, charak-

teryzują się niewielką masą oraz odkształceniami 

cieplnymi.  

Dalsze zwiększanie stopnia wysilenia silników 

ZS samochodów osobowych wymaga zastosowania 

innego materiału w konstrukcji tłoków. Jednym z 

takich materiałów  jest stal, która charakteryzuje się 

mniejszą wartością współczynnika rozszerzalności 

cieplnej.  

Celem referatu jest porównanie warunków two-

rzenia filmu olejowego dla tłoków aluminiowych i 

stalowych silnika ZS samochodu osobowego. Po-

nadto w artykule przedstawiono wyniki symulacji 

komputerowych, których celem jest określenie 

parametrów filmu olejowego w tym strat tarcia dla 

tłoków wykonanych ze stopu aluminium i stali, z 

uwzględnieniem ich różnic wymiarowych. 

2. Temperatura  

Na rys. 1 przedstawiony został rozkład tempera-

tury w tłoku aluminiowym i stalowym. Porównanie 

zostało wykonane dla takich samych warunków 

pracy silnika [3]. 
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Rys. 1. Rozkład temperatury w tłoku aluminiowym i 

tłoku stalowym [3] 

Powiększony kanał chłodzący w tłoku stalowym 

chroni część pierścieniową przed oddziaływaniem 

wysokiej temperatury skupiając ją w górnej i dolnej 

części komory spalania. Skutkiem tego jest niższa o 

50 °C temperatura rowków pierścieniowych niż w 

tłoku aluminiowym. Temperatura na poziomie o 30 

°C wyższym występuje w górnej i dolnej części 

komory spalania. 

Działanie wysokiej temperatury ma wpływ na 

zmniejszenie wytrzymałości tłoka. Stal w porówna-

niu z aluminium charakteryzuję się większą odpor-

nością na działanie w warunkach wysokich tempe-

ratur. 

 Na rys. 2 przedstawiony został rozkład współ-

czynnika bezpieczeństwa obliczanego na podstawie 

obciążenia tłoków w zależności od temperatury. 

 W tłoku aluminiowym na powierzchni komory 

spalania, szczególnie w jej górnej krawędzi, naprę-

żenia są bliskie granicy naprężeń dopuszczalnych. 

Może to prowadzić do powstawania pęknięć po-

wierzchni denka tłoka. Natomiast naprężenia w 

tłoku stalowym są niższe od wartości naprężeń 

dopuszczalnych. Nie ma więc niebezpieczeństwa 

powstawania pęknięć powierzchni. Oszacowano, że 

graniczne temperatury powierzchni komory spala-

nia w tłoku stalowym zaczynają się od wartości 550 

°C [3]. 

 

 
Rys. 2. Rozkład współczynnika bezpieczeństwa w tłoku 

aluminiowym i stalowym [2] 

Na rys. 3, wykazano również znaczący wpływ 

temperatury oleju smarującego na temperaturę 

tłoka. Niższa temperatura oleju smarującego nie ma 

wpływu na efektywność wewnętrznego procesu 

spalania. Zmiana temperatury oleju smarującego o 

70 °C wpływa na zmianę temperatury tłoka w za-

kresie 30 °C. Odpowiednie kontrolowanie tempera-

tury oleju może mieć korzystny wpływ na zużycie 

jednostkowe paliwa oraz może przyczynić się do 

obniżenia strat tarcia. Dla wyższych temperatur 

oleju smarującego tłok stalowy wykazuje redukcję 

ciśnienie strat tarcia o ok. 0,04 bar, co wpływa na 

redukcję jednostkowego zużycia paliwa o 1 g/KWh 

[5]. Jest to związane z faktem, że temperatura tłoka 

wtedy rośnie o 15 °C. Skutkuje to zmniejszeniem 

lepkości oleju silnikowego przekładając się na 

redukcję strat tarcia.  

 
Rys. 3. Wpływ temperatury oleju smarującego na para-

metry pracy silnika spalinowego [5] 

Zmianą temperatury tłoka przez zmianę tempe-

ratury oleju silnikowego można pośrednio sterować 

przez regulację przepływu. Kontrola natężenia 

przepływu oleju silnikowego może wpłynąć na 

temperaturę tłoka w zakresie 50 °C. Zoptymalizo-

wany przepływ oleju daje szansę na osiągnięcie 

zalecanej temperatury tłoka. Dotyczy to w więk-

szym stopniu tłoka stalowego. Jednak przy obniża-

niu natężenia przepływu oleju niedostateczne chło-

dzenie może powodować zjawisko zwęglania oleju 

smarującego w kanałach chłodzących oraz łuszcze-

nie powierzchni prowadzącej tłoka. 

3. Tarcie w zespole tłok-cylinder 

Jedną z metod na dodatkowe ograniczenie strat 

tarcia dla tłoka stalowego względem tłoka alumi-

niowego jest zmniejszenie powierzchni kontaktu 

tłoka z gładzią cylindra, rys 4.  

 

 

Rys. 4. Porównanie powierzchni nośnej tłoka stalowego i 

aluminiowego [3] 
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Rys. 5. Luz w tłoku aluminiowym i stalowym [8] 

Na rys. 5 przedstawiono porównanie luzu w tło-

ku aluminiowym i stalowym. Mniejsza rozszerzal-

ność stali pozwala na zachowanie większego luzu 

tłoka powodując mniejsze oddziaływanie pomiędzy 

tłokiem a cylindrem. Zmniejszenie powierzchni 

nośnej tłoka przyczynia się do ograniczenia po-

wierzchni kontaktu tłoka z gładzią cylindra jedno-

cześnie redukując siły tarcia i zapewnieniu ciągło-

ści filmu olejowego. 

W porównaniu analizowanych tłoków przyjęto 

taki sam luz montażowy tłoka dla obu przypadków. 

W tłoku aluminiowym wzrost temperatury powodu-

je jego odkształcenie czyli redukcję luzu tłoka. 

Zwiększa to odziaływania między tłokiem a gładzią 

cylindra. 

Tłoki stalowe w przeciwieństwie do tłoków 

aluminiowych, w warunkach wysokiej temperatury 

pracują w warunkach luzu mniejszego oraz reduku-

ją siły wywierane przez tłok na gładź cylindra.  

Tłoki aluminiowe charakteryzują się większą 

rozszerzalnością cieplną, niż tłoki wykonane ze  

stali. W warunkach dużych obciążeń mechanicz-

nych występuje tarcie między powierzchnią nośną 

tłoka a gładzią cylindra. Wynika to ze zwiększenia 

średnicy tłoka pod wpływem działania wysokiej 

temperatury. Skutkuje to zmniejszeniem wartości 

luzu pomiędzy tłokiem a gładzią cylindra. Mniejsza 

rozszerzalność cieplna tłoka stalowego sprawia, że 

kontakt tłoka z cylindrem jest mniejszy. Luz tłoka 

stalowego zachowuje większą wartość prowadząc 

do zredukowania strat tarcia o 50%, co wykazano 

na rys. 6 [7]. 

 

Rys. 6. Przebieg strat tarcia tłoka w funkcji obrotu wału 

korbowego [4] 

Na przedstawionym przebiegu można zaobser-

wować nagły wzrost strat tarcia w okolicach GMP 

tłoka, gdy rozpoczyna się proces spalania, a pręd-

kość narastania ciśnienia osiąga maksymalną war-

tość. Przyczyną powstania tego zjawiska jest więk-

szy luz tłoka stalowego. Powoduje to uderzenie 

tłoka o gładź cylindra przy przemieszaniu się ze 

strony przeciwciśnieniowej na ciśnieniową części 

nośnej. Jednak ten chwilowy wzrost strat tarcia nie 

ma dużego wpływu na bilans całego cyklu pracy 

tłoka, a przyczynia się jedynie do zużycia po-

wierzchni nośnej tłoka oraz cylindra. 

Na rys. 7 przedstawiona została różnica śred-

niego ciśnienia efektywnego strat tarcia pomiędzy 

tłokiem stalowym, a tłokiem aluminiowym. Z wy-

kresu można wywnioskować, że dla tłoka stalowe-

go korzyści są największe przy dużym obciążeniu i 

niskiej prędkości obrotowej. 

 

Rys. 7. Rozkład różnic w średnim ciśnieniu strat tarcia 

pomiędzy tłokiem aluminiowym i stalowym [3] 
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Rys. 8. Rozkład grubości filmu olejowego na powierzch-

ni nośnej tłoka [6] 

Większa przestrzeń tłoka pomiędzy częścią 

prowadzącą, a gładzią cylindra pozwala na utwo-

rzenie filmu olejowego o większej grubości, rys. 8.  

Wynika to z obniżenia jego ciśnienia. Niższe ci-

śnienie w filmie olejowym zwiększa wartość sił 

ścinających w jego przekroju zmniejszając współ-

czynnik tarcia. Razem ze zmniejszeniem po-

wierzchni kontaktu tłoka stalowego z gładzią cylin-

dra następuje redukcja strat tarcia.  

 

4. Ruchy poprzeczne tłoka 

Na rysunku 9 przedstawione zostały wyniki 

pomiaru ruchów poprzecznych w tłoku aluminio-

wym i stalowym. Wykresy przestawiają odległość 

górnej i dolnej części nośnej tłoka od gładzi cylin-

dra po stronie ciśnieniowej i przeciwciśnieniowej. 

Na podstawie tego sporządzono schemat ruchu 

tłoka stalowego w okolicy GMP. 

W tłoku stalowym górna część prowadząca ule-

ga wcześniejszemu kontaktowi z gładzią cylindra 

niż dolna część, przy kącie ok. 90 przed GMP w 

suwie sprężania. Ponieważ powstała w ten sposób 

szczelina jest rozbieżna niemożliwe jest tworzenie 

filmu olejowego w wyniku efektu klina smarnego. 

Następnie kontaktowi ze ścianką cylindra ulega 

cała powierzchnia, gdzie jej położenie względem 

cylindra jest niemalże równoległe. 

 

 

Rys. 9. Luz tłoka górnej (U) i dolnej (L) strony ciśnie-

niowej (T) i przeciwciśnieniowej (A) części nośnej tłoka 

w funkcji obrotu wału korbowego [7] 

 

Rys. 10. Położenie tłoka w cylindrze w suwie sprężania i 

w suwie pracy [7] 

Ułożenie części prowadzącej tłoka aluminio-

wego względem tulei cylindrowej umożliwia wy-

stąpienie efektu klina smarnego, a więc warunków 

tworzenia filmu olejowego. W analizowanym 

punkcie pracy dla tłoka stalowego może wystąpić 

tarcie mieszane powodujące nasilone zużycie tłoka 

i gładzi cylindra. Skutkiem takiego zachowania 

tłoka jest zmniejszona odległość osi sworznia od 

denka tłoka, pozwalająca na zachowanie większego 

kąta przechylenia tłoka. Alternatywą tego problemu 

może być zastosowanie niesymetrycznej budowy 

strony ciśnieniowej i przeciwciśnieniowej części 

nośnej.  

 
Rys. 11. Porównanie położenia tłoka aluminiowego i 

stalowego w cylindrze w czasie suwu sprężania [7] 
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W pozostałych suwach pracy silnika tłok sta-

lowy wykazuje wyraźne korzyści względem tłoka 

aluminiowego. Odległość ścianek tłoka od gładzi 

cylindra jest wyraźnie większa a położenie wzglę-

dem cylindra jest w przybliżeniu równoległe, co ma 

korzystny wpływ na redukcję strat tarcia w zespole 

tłok-cylinder. 

5. Wyniki symulacji komputerowych 

 Autorzy przeprowadzili symulację za pomocą 

programu komputerowego opracowanego przez 

profesora Antoniego Iskrę [2].  

 Symulacje zostały przeprowadzone zarówno dla 

tłoka aluminiowego i stalowego pracującego w 

silniku ZS z uwzględnieniem cech geometrycznych. 

Analiza została przeprowadzona dla następujących 

warunków: 

a) prędkość obrotowa 2500 obr/min, 

b) początkowa grubość warstwy oleju na tulei cy-

lindrowej 5μm, 

c) olej silnikowy 10w - 30,  

d) temperatura oleju 60; 80; 100 °C, 

e) wysokość pierścieni 2; 2,5; 3 mm, 

f) tłok aluminiowy: 

 - wysokość tłoka 69 mm, 

 - długość korbowodu 144 mm, 

g) tłok stalowy: 

 - wysokość tłoka 48 mm, 

- długość korbowodu 165 mm. 

 

 

Rys. 12. Wynik symulacji dla tłoka aluminiowego, tem-

peratura oleju 60 °C 

 

Rys.13. Wynik symulacji dla tłoka stalowego, temperatu-

ra oleju 60 °C 

 

Rys. 14. Wynik symulacji dla tłoka aluminiowego, tem-

peratura oleju 80 °C 

 

Rys.15. Wynik symulacji dla tłoka stalowego, temperatu-

ra oleju 80 °C 

 

Rys.16. Wynik symulacji dla tłoka aluminiowego, tempe-

ratura oleju 100 °C 

 
Rys.17. Wynik symulacji dla tłoka stalowego, temperatu-

ra oleju 100 °C 
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Rys. 18. Wykres całkowitych strat tarcia tłoka i pakietu 

pierścieni w funkcji temperatury oleju 

 

Rys. 19. Wykres strat tarcia powierzchni bocznej tłoka o 

gładź cylindra w funkcji temperatury oleju 

W wyniku przeprowadzonych symulacji można 

wykazać wyraźne korzyści zastosowania tłoków 

stalowych w silnikach ZS pojazdów osobowych. 

Analiza została przeprowadzona w przeciętnych 

warunkach eksploatacji, przy prędkości obrotowej 

2500 obr/min. Przeprowadzone symulacje wykazu-

ją wyraźny spadek strat tarcia w zespole tłok-

cylinder. Obniżenie strat tarcia tłoków stalowych 

względem aluminiowych wynoszą 7, 9 i 4%  dla 

temperatury oleju 60, 80 i 100 °C. 

 

6. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza oraz wyniki symulacji 

komputerowych, pozwalają stwierdzić korzyści z 

zastosowaniem tłoków stalowych w silnikach spa-

linowych ZS samochodów osobowych. Do zalet 

tłoków stalowych należą: 

- wyższa temperatura na powierzchni tłoka, popra-

wiająca przebieg procesu spalania, 

- redukcja strat tarcia wynikająca z mniejszej po-

wierzchni nośnej tłoka oraz mniejszej rozszerzalno-

ści cieplnej, 

- większa wytrzymałość, 

- większa odporność na zużycie tribologiczne.  

Zalety tłoków stalowych w stosunku do tłoków 

ze stopów aluminium pozwalają na: 

- redukcję zużycia paliwa, 

- redukcję emisji związków toksycznych, 

- zwiększenie maksymalnego ciśnienia w cylindrze. 

Do wad stosowania tłoków stalowych w silniku 

ZS samochodu osobowego należą: 

- ruchy poprzeczne tłoka, podczas początku suwu 

pracy i związane z tym uderzenia tłoka o ścianki 

cylindra powodujące duże zużycie części nośnej 

tłoka i gładzi cylindra oraz zwiększony hałas, 

- wysoka temperatura tłoka, która może prowadzić 

do zwęglania oleju smarującego.  

Obserwując trendy w dziedzinie konstrukcji sil-

ników spalinowych można stwierdzić, że tłoki 

stalowe mogą w przeciągu kilku lat znaleźć po-

wszechne zastosowanie w silnikach ZS samocho-

dów osobowych stanowiąc kolejny etap w ewolucji 

silników spalinowych. 

 

 

 

Nomenclature/Skróty i oznaczenia 

AL Aluminium Piston/tłok aluminiowy 

ST Steel Piston/tłok stalowy 

ZI Spark Ignition/silnik spalinowy o zapłonie 

iskowym  

ZS Diesel Engine/silnik spalinowy o zapłonie 

samoczynnym  
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