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Streszczenie 
W ostatnich latach w zakresie metalowych materia�ów kompozytowych prowadzone s� intensywne 

prace badawcze zwi�zane z kszta�towaniem sk�adu chemicznego i ocen� w�a�ciwo�ci korozyjnych 
potencjalnych materia�ów wykorzystywanych do produkcji cz��ci samochodowych. W pracy przedsta-
wiono wyniki bada� korozyjnych kompozytu F3N.20S i stopu AK9. Testy korozyjne prowadzono tech-
nik� zanurzeniow� w 3,5% wag. roztworze NaCl. Na podstawie bada� stwierdzono wy�sz� podatno�� 
korozyjn� kompozytu F3S.20S ni� samej osnowy. Wprowadzenie do osnowy aluminiowej znacznych 
ilo�ci dodatków stopowych oraz materia�u wzmacniaj�cego powoduje pojawienie si� w strukturze 
wydziele� faz mi�dzymetalicznych, co prowadzi z kolei do wytwarzania si� na filmie pasywnym dobrze 
przewodz�cych pr�d „plam katodowych”. Zarówno w przypadku kompozytu F3S.20S jak te� stopu 
AK9 w�ery korozyjne s� usytuowane w eutektyce 	(Al)+
(Si). Dodatkowo w kompozycie F3S.20S w�e-
ry wyst�puj� pomi�dzy cz�steczkami SiC a osnow�. 

WST�P 
Dynamiczny post�p techniki motoryzacyjnej wyznacza nowe kierunki rozwoju w zakresie 

budowy elementów pojazdów samochodowych, co wp�ywa na intensywne poszukiwania no-
wych materia�ów konstrukcyjnych, które zapewnia�yby osi�gni�cie wy�szych parametrów 
eksploatacyjnych i u�ytkowych. Dane literaturowe [1-3] wskazuj�, �e materia�y kompozyto-
we s� jednym z najbardziej perspektywicznych tworzyw konstrukcyjnych do wspó�czesnych 
zastosowa� w budowie pojazdów samochodowych. 

Obecnie najwi�cej uwagi, w pracach badawczo-rozwojowych oraz wszelkiego rodzaju 
zastosowaniach przemys�owych po�wi�ca si� materia�om kompozytowym (MK) bazuj�cym 
na Al i jego stopach. Stosunkowo ma�a g�sto�� aluminium oraz niska jego cena w porówna-
niu z innymi lekkimi metalami takimi, jak Ti czy Mg, s� czynnikami preferuj�cymi wykorzy-
stanie tego metalu w MK na ich osnow�. Du�e perspektywy szerszego zastosowania w tech-
nice maj� MK typu lekki stop osnowy – wysokowytrzyma�e elementy zbroj�ce. Kombinacja 
taka pozwala uzyskiwa� szczególnie wysokie wska	niki w�a�ciwe (wytrzyma�o�� i/lub 
sztywno��). Materia�em osnowy w tego typu kompozytach mog� by� stopy Al, Ti i Mg, 
a elementami zbroj�cymi w�ókna ci�g�e i nieci�g�e, whiskery oraz cz�stki [4]. 

Z szerokiej grupy metalowych materia�ów kompozytowych (MMK) na szczególn� uwag� 
zas�uguj� materia�y na bazie uk�adu stop aluminium – zbrojenie SiC. Wprowadzenie do alu-
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minium i jego stopów zbrojenia w postaci SiC ma na celu uzyskanie materia�u o wy�szych w�a-
�ciwo�ciach wytrzyma�o�ciowych i wy�szej odporno�ci na �cieranie w stosunku do osnowy. 

W�a�ciwo�ci MMK zale�� od w�a�ciwo�ci osnowy, charakterystyk i zawarto�ci fazy zbro-
j�cej, parametrów obróbki cieplnej i sposobu otrzymywania. W porównaniu z w�a�ciwo�ciami 
niezbrojonej osnowy, materia�y kompozytowe maj� znacznie wy�sz� wytrzyma�o�� i sztyw-
no��, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i co szczególnie wa�ne w temperaturze pod-
wy�szonej, zwi�kszon� odporno�� na zu�ycie, lepsze charakterystyki zm�czeniowe, istotnie 
zmniejszon� przewodno�� ciepln� i zmniejszony wspó�czynnik rozszerzalno�ci cieplnej [5]. 

Wojciechowski [6] prowadzi� badania wybranych w�a�ciwo�ci tradycyjnych i potencjal-
nych materia�ów na tarcze hamulcowe. Badania przeprowadzono na nast�puj�cych materia-
�ach: na �eliwie (szarym, sferoidalnym, wermikularnym)oraz na kompozytach z osnow� ze 
stopu aluminium zbrojonych dyspersyjnie (SiC -cz�steczki, Al2O3 -mikrogranulki sferyczne, 
py�y lotne -fly ash). Przebadano materia�y mi�dzy innymi pod k�tem odporno�ci na szoki 
cieplne, poprzez pomiar ca�kowitej d�ugo�ci mikrop�kni�� w funkcji ilo�ci cykli cieplnych 
(1000 do 5000 cykli) przy okre�lonej amplitudzie zmian temperatury. Autor stwierdzi�, �e 
spo�ród materia�ów na bazie stopów aluminium relatywnie niska odporno�� na szoki cieplne 
jest typowa dla monolitycznego stopu AlSi20Ni odlewanego w kokili. Wy�sza zawarto�� 
krzemu w tym stopie, a wi�c wzrost ilo�ci kryszta�u krzemu pierwotnego w strukturze alumi-
nium prowadzi do powi�kszenia ca�kowitej d�ugo�ci p�kni��. Kompozyt F3N.20S mia� wy�-
sz� odporno�� na szoki cieplne ni� materia�y monolityczne. Wprowadzenie do osnowy dys-
persyjnej fazy zbroj�cej, zbudowanej z w�glika krzemu (SiC), widocznie zwi�ksza wytrzyma-
�o�� stopu. Dodatkowy wzrost parametrów wytrzyma�o�ciowych mo�na osi�gn�� poprzez 
proces obróbki cieplnej, dzi�ki której prawie ca�kowicie mo�na zahamowa� propagacj� mi-
krop�kni��. Najwy�sz� odporno�� na szoki cieplne wykazywa�y kompozyty ALFA®. Badania 
odporno�ci na szoki cieplne pozwoli�y na stwierdzenie, �e nieporównywalnie mniejsz� od-
porno�ci� na szoki cieplne charakteryzuje si� �eliwo, dla którego p�kni�cia wyst�puj� ju� po 
kilkuset cyklach [6].   
Kompozyty zbrojone SiC znajduj� zastosowanie w produkcji: t�oków wspó�czesnych silników spa-
linowych, wa�ów nap�dowych, cylindrów amortyzatorów oraz w�z�ów hamulcowych [1-3,5-7].  

Zastosowanie odlewanych grawitacyjnie kompozytów 359 zbrojonych 20% obj. SiC do pro-
dukcji tarcz hamulcowych samochodu Chrysler Prowler pozwoli�o na 50%-tow� redukcj� masy 
elementu w stosunku do odlewnych tradycyjnie �eliwnych tarcz i popraw� w�a�ciwo�ci wytrzy-
ma�o�ciowych. Podobne rezultaty uzyskano w przypadku odlewanych kompozytów A360 zbro-
jonych 20% obj. SiC stosowanych do produkcji b�bnów hamulcowych przez Eck Industries [3]. 

Do g�ównych zalet stosowania kompozytów jako materia�u na tarcze i b�bny hamulcowe 
nale�y zmniejszenie si� bezw�adno�ci, zmniejszenie masy rzeczywistej, co pozwala zwi�kszy� 
przyspieszenie, skróci� drog� hamowania, obni�y� poziom ha�asu i zwi�kszy� odporno�� na 
zu�ycie [6]. 

W zale�no�ci od przeznaczenia odlewanego kompozytu metalowego wymaga si� pod-
wy�szonych w�a�ciwo�ci wytrzyma�o�ciowych oraz wysokiej odporno�ci na korozj� z 
uwzgl�dnieniem tendencji do zmniejszenia masy w�a�ciwej gotowego wyrobu kompozytowe-
go [1]. Pomimo wysokiego ryzyka korozji problem ten nie jest poruszany w wi�kszo�ci prac 
po�wi�conych materia�om kompozytowym o osnowie aluminium. Ró�norodno�� stopów 
osnowy MMK i wprowadzenie faz zbroj�cych stanowi�cych bardziej szlachetny materia�, a 
tak�e procesy podwy�szaj�ce w�a�ciwo�ci kompozytów mog� wp�ywa� na ich zachowanie 
korozyjne [10].  
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Rys. 1. Przyk�ady w�z�ów hamulcowych wykonanych z aluminiowych kompozytów zbrojonych 

20% SiC: a) b�ben hamulcowy wykonany z F3N.20S – producent Duralcan [8]; b) wen-
tylowana tarcza hamulcowa Lotus Elise – produkt Eck Industries [9] 

Niszczenie metali w wyniku procesów korozji skraca �ywotno�� urz�dze�, obni�a stopie� 
ich niezawodno�ci oraz mo�e powodowa� opó	nienie wprowadzenia nowych technologii.  

Dane literaturowe zarówno krajowe jak i zagraniczne dotycz�ce podatno�ci kompozytów 
o osnowie stopów aluminium na korozj� s� ubogie i cz�sto sprzeczne. Pomimo wysokiego ry-
zyka korozji problem ten nie jest poruszany w wi�kszo�ci prac po�wi�conych kompozytom na 
bazie stopów aluminium zbrojonych cz�steczkami ceramicznymi. W szczególno�ci brak jest 
systematycznych bada� dotycz�cych wp�ywu fazy zbroj�cej i struktury osnowy na odporno�� 
korozyjn� tych materia�ów. Powy�szy fakt sk�oni� autorów pracy do podj�cia bada� w tym te-
macie. Prezentowana praca przedstawia zanurzeniowe badania korozyjne w 3,5% wag. roztwo-
rze NaCl stopu aluminium AK9 i kompozytu F3S.20S. Przedmiotem bada� by�a mikrostruktura 
badanych materia�ów oraz analiza jednostkowego ubytku korozyjnego masy (Km). 

1. METODYKA BADA� 
Do bada� u�yto odlewniczego stopu aluminium AK9 oraz kompozytu o osnowie alumi-

nium zbrojonego cz�steczkami 20% SiC. Badania wykonano zarówno na próbkach obrobio-
nych ciepnie (obróbka typu T6 – przesycanie i starzenie) jaki i nieobrobionych cieplnie. Stop 
AK9 ma sk�ad chemiczny zbli�ony do osnowy kompozytu F3S.20S. Sk�ad chemiczny bada-
nych materia�ów podano w tabelach 1 i 2. 
 

Tabela 1. Sk�ad chemiczny osnowy kompozytu F3S.20S [11] 
Zawarto�� pierwiastków, % wag. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ni Sr Al 
9,15 0,10 0,005 0,005 0,63 0,003 0,005 0,08 0,007 0,009 reszta 

 

Tabela 2. Sk�ad chemiczny odlewniczego stopu aluminium AK9 (AlSi9Mg) wg normy PN-76/H-88027 [12] 
Zawarto�� pierwiastków, % wag. 

Si Cu Mg Mn Ti Fe Zn Al 
8,5-10,5 0,3 0,25-0,4 0,25-0,5 0,15 0,5-0,8 0,2 reszta 

 
Do bada� korozyjnych u�yto próbek w kszta�cie prostopad�o�cianu o wymiarach (wys. × szer. 

× grub.) 27×27×3 mm. Próbki podano szlifowaniu na wodnych papierach �ciernych o ziarni-
sto�ci 800. Nast�pnie przemywano je acetonem suszono i wa�ono. Testy korozyjne prowa-
dzono w 3,5% wag. roztworze NaCl z zastosowaniem destylowanej wody w atmosferze poko-
jowej. Temperatura roztworu wynosi�a 22ºC, a odczyn pH = 7,0. Czas trwania testu wynosi� 
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50 dni. Co 5 dni wyci�gano 3 próbki. Próbki by�y najpierw czyszczone mechanicznie szczot-
k� o mi�kkim plastikowym w�osie i p�ukane alkoholem etylowym. Nast�pnie suszono je 
i produkty korozji usuwano chemicznie poprzez 10 s zanurzenie w roztworze 3,5 % kwasu 
ortofosforowego i 2% bezwodnika chromowego w temperaturze 98 ºC. Próbki suszono i wa-
�ono (z dok�adno�� ± 0,05 mg). Jednostkowy ubytek korozyjny masy (Km) wyra�ony w mg 
wyznaczono z wzoru [13]: 

A
mK m

�
�

     (1) 
gdzie: 

m = m0-m1 
m0 – masa próbki przed badaniem, wyra�ona w mg, 
m1 – masa próbki po badaniu w czasie t i po usuni�ciu produktów korozji, wyra�ona w mg, 
A – powierzchnia próbki, wyra�ona w cm2. 
 

Mikrostruktur� próbek analizowano na mikroskopie optycznym Neophot 2 oraz skanin-
gowym LEO 1430VP z EDX – Roententec.  
 

2. REZULTATY BADA� 
Mikrostruktur� kompozytu F3S.20S o osnowie podeutektycznego stopu Al-Si zawieraj�-

cy 20% obj. cz�steczek SiC o nominalnym rozmiarze 20 �m przedstawiono na rys. 2. Na tle 
roztworu sta�ego krzemu w aluminium �(Al) widoczna jest iglasta eutektyka �(Al)+(Si) oraz 
cz�steczki SiC. Kompozyt by� odlewany grawitacyjnie-metod� mieszania mechanicznego 
(vortex). Struktura nie obrobiona cieplnej. Cz�steczki SiC rozmieszczone s� w przestrzeniach 
mi�dzydendrytycznych, na granicach ziaren roztworu sta�ego. Obserwowane zjawisko jest 
znane w literaturze [1,14] specjalistycznej i nosi nazw� „wypychania” cz�steczek przez ro-
sn�ce z fazy ciek�ej kryszta�y. Ilo�� „wypchni�tych” cz�steczek jest funkcj� szybko�ci ch�o-
dzenia. Stwierdzono jednak dobry stopie� jednorodno�ci rozk�adu cz�stek fazy ceramicznej 
SiC w ca�ej obj�to�ci badanych próbek. 

 
Rys. 2. Mikrostruktura kompozytu F3S.20S zbrojonego SiC - zg�ad nietrawiony 

Na podstawie bada� korozyjnych stwierdzono, �e zarówno w stopach osnowy jak i mate-
ria�ach kompozytowych miejscami wyst�powania w�erów korozyjnych jest eutektyka 
�(Al)+(Si) (rys. 3), a miejscami inicjacji w�erów jest powierzchnia rozdzia�u faz w eutekty-
ce. Skupienie du�ej ilo�ci mieszaniny faz katodowych (krzem eutektyczny) i anodowych 
(aluminium) w eutektyce powoduje powstawanie licznych lokalnych ogniw galwanicznych, 
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inicjacj� w�erów korozyjnych, ich ��czenie si� i powstawanie du�ych w�erów korozyjnych. 
W�ery korozyjne sytuuj� si� w miejscach os�abienia warstwy pasywnej.  
Wydzielenia krzemu pierwotnego wywieraj� równie� znacz�cy wp�yw na korozj� i miejsca 
inicjacja w�erów. Obserwacje mikroskopowe wykazuj�, �e w�ery korozyjne zarodkuj� na 
powierzchni fazowej krzem pierwotny/�(Al). Du�e wydzielenia krzemu i fazy zbroj�cej 
w kompozytach maj� charakter katodowy w stosunku do aluminium. W zwi�zku z tym, mog� 
si� tworzy� pary galwaniczne pomi�dzy Si a �(Al). Powstaj�cy zarodek w�eru korozyjnego 
ulega szybkiemu rozwojowi z powodu zwi�kszania si� powierzchni mi�dzyfazowej pomi�dzy 
anod� �(Al), a du�ymi cz�steczkami kryszta�ów krzemu.  

W strukturze kompozytu F3S.20S zaobserwowano liczne w�ery, o nieregularnym kszta�cie 
zbli�onym do okr�g�ego, których g��boko�� waha si� w granicach 10-64 �m. W�ery usytuowane 
by�y pomi�dzy ziarnami w�glika krzemu [10]. Najwa�niejszym czynnikiem maj�cym wp�yw na 
powstawanie w�erów korozyjnych wydaje si� by� faza zbroj�ca w postaci cz�steczek SiC. Nie-
którzy autorzy [15-17] przypisuj� wzrost szybko�ci procesów korozji w kompozytach o osnowie 
stopów aluminium powstawaniu w�glika aluminium (Al4C3) na granicy osnowa-faza zbroj�ca. 

 
Rys. 3. Mikrostruktura stopu AK9 po testach korozyjnych. Widoczne usytuowanie w	erów ko-

rozyjnych w eutektyce 
(Al)+�(Si) 

Przyczyn� os�abienia odporno�ci na korozj� materia�ów kompozytowych jest fakt, �e 
osnowa sk�adaj�ca si� g�ównie z aktywnego glinu styka si� z bardziej szlachetnym materia-
�em wzmacniaj�cym SiC co prowadzi do tworzenia si� par galwanicznych, których obecno�� 
jest szczególnie niekorzystna w roztworach zawieraj�cych rozpuszczony tlen. Obecno�� na 
powierzchni materia�u kompozytowego cz�stek obcych uniemo�liwia wytwarzanie szczel-
nych warstw pasywnych co sprzyja korozji lokalnej, szczególnie w �rodowiskach zawieraj�-
cych rozpuszczony tlen. Wprowadzenie do osnowy aluminiowej znacznych ilo�ci dodatków 
stopowych oraz materia�u wzmacniaj�cego (SiC) powoduje pojawienie si� w strukturze wy-
dziele� faz mi�dzymetalicznych, co prowadzi z kolei do wytwarzania si� na filmie pasywnym 
dobrze przewodz�cych pr�d „plam katodowych” [18]. 

Na rys. 4 przedstawiono zale�no�� jednostkowego ubytku korozyjnego masy badanych 
materia�ów w funkcji czasu. Kompozyt F3S.20S jest materia�em bardziej podatnym na koro-
zj� ni� osnowa (AK9). Taka charakterystyka ubytku jednostkowego Km jest efektem wyst�-
powania w/w zjawisk zachodz�cych w mikrostrukturach badanych materia�ów. Dodatkowo 
stopy po obróbcie cieplnej T6 wykazuj� mniejsz� wra�liwo�� na korozj� w�erow� w 3,5% 
wag. roztworze NaCl.  
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Rys. 4. Zale	no�� jednostkowego ubytku korozyjnego masy badanych materia�ów w funkcji czasu 

WNIOSKI 
Na podstawie bada� korozyjnych i analizy mikrostrukturalnej mo�na stwierdzi�, �e kom-

pozyt F3S.20S jest bardziej podatny na korozj� w�erow� w porównaniu do stopu AK9 (który 
stanowi odpowiednik osnowy badanego kompozytu). G�ównymi przyczynami takiego za-
chowania s� nast�puj�ce wnioski: 
– osnowa kompozytu sk�adaj�ca si� g�ównie z aktywnego aluminium styka si� z bardziej 

szlachetnym materia�em wzmacniaj�cym SiC, co prowadzi do tworzenia si� par galwa-
nicznych; 

– obecno�� na powierzchni materia�u kompozytowego cz�stek obcych uniemo�liwia wy-
twarzanie szczelnych warstw pasywnych, co sprzyja korozji lokalnej; 

– wprowadzenie do osnowy aluminiowej znacznych ilo�ci dodatków stopowych oraz mate-
ria�u zbrojenia w postaci cz�steczek SiC powoduje pojawienie si� w strukturze wydziele� 
faz mi�dzymetalicznych, co prowadzi z kolei do wytwarzania si� na filmie pasywnym do-
brze przewodz�cych pr�d „plam katodowych”; 

– badane materia�y obrobione cieplnie wykazuj� mniejsz� podatno�ci na korozj�.  
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CORROSION BEHAVIOR OF ALUMINIU 
MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH SIC 

APPLIED IN PRODUCTION BRAKE ROTORS 

Abstract 
In the recent years, within the range of modern materials for application automotive parts inten-

sive study is being conducted on modification chemical composition and corrosion behavior. The aim 
of this work is to present a study of corrosion test of F3S20 composite and AK9 alloy. The corrosion 
behavior of aluminium alloys was investigated by immersion techniques in 3,5 wt. % aqueous solution. 
The above studies led to the conclusion that the corrosion resistant of F3S.20S was higher then matrix. 
In the case of composites introduction of considerable amounts of alloy additions and reinforcing 
materials (SiC) to the aluminium matrix releases intermetallic phases in the structure, which lead to 
the formation of galvanic couples favourable to corrosion. 

The corrosion pits for both the F3S.20S composite and matrix alloy AK9 are formed in the solid 
solution 	(Al)+
(Si). In the case of F3S.20S composite corrosion pits also occur in the interface of 
SiC particles and matrix. 
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