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Artykuł dotyczy analizy charakterystyki zużycia tribologicznego 
odlewniczych stopów Al-Si stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. 
Przedmiot badań stanowiły: AlSi6Cu, AlSi7Mg, AlSi12CuNiMg i 
AlSi20CuNi. Testy tribologiczne prowadzono w warunkach tarcia 
technicznie suchego. Badania zrealizowano na tribotesterze typu „ball-
on-disc”.  Badano współczynnik zużycia i współczynnik tarcia stopów, a 
ślady zużycia poddano obserwacjom SEM. Ocenę istotności zmian 
współczynnika zużycia przeprowadzono testem Kruskala-Wallisa. 
Największą odporność na zużycie w teście odnotowano kolejno dla: 
AlSi20CuNi > AlSi12CuNiMg > AlSi7Mg > AlSi6Cu.  

 
Słowa kluczowe: test ball-on-disc, stopy Al-Si, współczynnik 
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Wstęp  

Odlewnicze stopy Al-Si są bardzo popularne w przemyśle 
motoryzacyjnym, ze względu na szereg atrakcyjnych cech 
takich jak: stosunek wysokiej wytrzymałości do niskiego ciężaru 
właściwego, niską rozszerzalność cieplną, doskonałą lejność i 
odporność na korozję [1]. Stopy Al-Si znajdują zastosowanie 
głównie w motoryzacji do produkcji tłoków, tulei cylindrowych, 
obudowy sprzęgieł, korbowodów i bloków silników [2,3]. 

Ciągły rozwój techniki motoryzacyjnej wymaga poprawy 
charakterystyk eksploatacyjnych, w tym m. in. tribologicznych 
stosowanych wyrobów w budowie silników spalinowych [4]. W 
ostatnich latach opublikowano wiele prac [5, 6, 7, 8, 9] 
dotyczących różnych aspektów odporności na zużycie ścierne 
aluminium i jego stopów. Jednak w literaturze nie stwierdzono 
uporządkowanych opracowań dotyczących wpływu zawartości 
krzemu na charakterystykę tribologiczną odlewniczych stopów 
Al-Si. 

W przypadku zużycia ściernego ważne jest połączenie 
cierne, a zwłaszcza rodzaj materiałów będących ze sobą w 
bezpośrednim kontakcie. Znajomość charakterystyk 
tribologicznych i mechanizmów zużycia jest istotna zarówno 
podczas projektowania, doboru materiału i technologii produkcji 
części maszyn. Dlatego też, celem pracy była charakterystyka 
tribologiczna wybranych gatunków odlewniczych stopów Al-Si. 

  
1. Przedmiot i metodyka badań 

Do badań użyto odlewniczych stopów aluminium (o różnej 
zawartości % Si): AlSi6Cu, AlSi7Mg, AlSi12CuNiMg i 
AlSi20CuNi (odpowiednio AK64, AK7, AK12 i AK20 wg. PN-

76/H-88027 [10]).  Badania wykonano na próbkach surowych 
(nieobrobionych cieplnie). Skład chemiczny badanych 
materiałów przedstawiono w 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” 
(rys. 1) firmy CSM Instruments, w temperaturze pokojowej w 
warunkach tarcia technicznie suchego. 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. 
 

 
Rys. 1.  Stanowisko do badań tribologicznych przy skojarzeniu 
pary „ball-on-disc” 

 
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 
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 
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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. 1, a interpretację graficzną w funkcji drogi 
przedstawiono na rys. 1. Początkowe wyższe wartości 
współczynników tarcia wynikają, z faktu, iż najpierw ulegają 
ścinaniu wierzchołki profilu chropowatości, a dopiero później 
następuje plastyczne odkształcenie osnowy. Po procesie 
docierania powierzchni tarcia (tj. po dystansie ok. 20m) 
zwiększa się pole kontaktu pomiędzy współpracującymi 
powierzchniami i następuje zmniejszenie i stabilizowanie się 
współczynnika tarcia. W przypadku stopów podeutektycznych 
AlSi6Cu i AlSi7Mg mniejsza wartość współczynnika tarcia 
związana jest z plastyczną deformacją toru zużycia miękkiej 
osnowy i ślizganiem się po niej twardej przeciwpróbki z 100Cr6. 
Wówczas dochodzi do tzw. „zjawiska smarowania warstwą”. 
Analiza porównawcza współczynników tarcia (rys. 2) wykazała, 
że średnia wartość współczynnika tarcia wzrasta wraz ze 
wzrostem zawartości procentowej krzemu w stopie. 

Ponadto Rajaram i współ. [6] wskazują, że w przypadku 
stopów aluminium wpływ na wartość współczynnika tarcia ma 
fakt tworzenia się tlenków na powierzchni toru zużycia, które 
mogą oddziaływać jako smar o konsystencji stałej.  
 
Tab. 1.  Zestawienie wyznaczonych wartości współczynników 
tarcia badanych materiałów we współpracy z przeciwpróbką ze 
stali 100Cr6 

Materiał Średni współczynnik tarcia SD 
AlSi6Cu 0,412 0,057 
AlSi7Mg 0,428 0,079 
AlSi12CuNiMg 0,449 0,068 
AlSi20CuNi 0,463 0,041 

 

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

 

 
Rys. 2.  Wpływ zawartości % wag. Si na średnią wartość 
współczynnika tarcia odlewniczych stopów Al-Si 
 

Zaobserwowano, że większą odpornością na zużycie 
ścierne charakteryzują się stopy o wyższej zawartości krzemu 
(rys. 3). Najmniejszym współczynnikiem zużycia spośród 
badanych materiałów charakteryzuje się stop AlSi20CuNi, a 
jego umocnienie wynika z faktu iż w roztworze stałym α(Al) 
występują gruboziarniste wydzielenia krzemu 
nadeutektycznego. Ponadto w przypadku stopów 
podeutektycznych AlSi6Cu i AlSi7Mg obserwuje się większy 
rozrzut wyników. Ponieważ krawędzie śladów zużycia są 
nieregularne i występują większe deformacje plastyczne, a 
powstała szerokość śladu wytarcia jest mniej wyrównana na 
całym obwodzie, co z kolei przekładało się na profilometryczne 
pomiary zużycia objętościowego. 
 

 
Rys. 3.  Wykres wyznaczonych wartości współczynników 
zużycia K 
 

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 
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normalnym badanej cechy. Natomiast analiza testem Kruskala-
Wallisa (dla α=0,05) wykazała, że różnice są istotne 
statystycznie p<0,05 jedynie pomiędzy AlSi20CuNi, a 
pozostałymi badanymi stopami. 

Analiza SEM powierzchni torów zużycia (rys. 4) wskazuje, 
że w przypadku wszystkich badanych stopów dominującym 
mechanizmem jest zużycie ścierne, dodatkowo intensyfikowane 
przez mikroskrawanie widoczne w postaci ciągłych rysy. Rysy i 
bruzdy powstają w wyniku przemieszczających się luźnych 
produktów zużycia wtórnego lub krzemu pierwotnego po torze 
współpracy próbka-przeciwpróbka. Ponadto widoczne są 
poprzeczne mikropęknięcia świadczące o mechaniźmie 
zmęczeniowym i tlenki dające jasne refleksy w obrazie SEM. 
 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Rys. 4. Reprezentatywne mikrostruktury SEM śladów zużycia 
po testach tribologicznych: a) AlSi6Cu, b) AlSi7Mg, c) 
AlSi12CuNiMg, d) AlSi20CuNi. 
 

Iglaste wydzielenia krzemu eutektycznego (w przypadku 
stopów nieobrobionych cieplnie) zapewnią łatwą drogę do 
zarodkowania i propagacji pęknięć. W obszarach występowania 
roztworu stałego α(Al) obserwowano plastyczne 
„rozmazywanie” się materiału oraz delaminacje. Natomiast w 
obszarach, w których dominowały wydzielenia krzemu 
obserwowano zużycie abrazyjne.  

Dodatkowo aluminium odznacza się znaczną reaktywnością 
i podczas tarcia dochodzi do lokalnego wzrostu temperatury 
pomiędzy współpracującymi elementami, co z kolei powoduje 



                                                                 eksploatacja i testy 
 

AUTOBUSY   11/2016     155 

utlenienie powierzchni. Podczas przemieszczania się 
przeciwpróbki po torze współpracy stopów Al-Si, z utlenionych 
powierzchni usuwane są fragmenty cząsteczek tlenków 
gromadzące się wzdłuż doliny torów zużycia (jasno świecące 
obszary podczas analizy SEM). Wówczas dochodzi do zużycia 
poprzez utlenianie.  

 
Podsumowanie 

Analiza porównawcza współczynników tarcia wykazała, że 
średni współczynnik tarcia wzrasta nieliniowo wraz ze wzrostem 
zawartości krzemu w stopie Al-Si. Ponadto zaobserwowano 
większą odporność na zużycie ścierne wraz ze wzrostem 
zwartości % wag. Si w stopie. Największą odpornością na 
zużycie w teście ball-on-disc charakteryzował się odpowiednio 
stop: AlSi20CuNi > AlSi12CuNiMg > AlSi7Mg > AlSi6Cu. 
Charakter zużycia wszystkich badanych stopów Al-Si wskazuje 
na typowo ścierny mechanizm zużycia. Ponadto na podstawie 
analizy SEM śladów zużycia stwierdzono, że równolegle 
zachodzi również zużycie zmęczeniowe oraz delaminacje i 
utlenianie. 

Znajomość charakterystyki tribologicznej i identyfikacja 
mechanizmów zużycia badanych stopów Al-Si pozwalają na 
opracowanie w przyszłości kompleksowych kryteriów ich doboru 
przy projektowaniu wyrobów stosowanych w przemyśle 
motoryzacyjnym. 

Bibliografia  
1. Medlen D., Bolibruchová D., The Influence of Remelting on 

the Properties of AlSi6Cu4 Alloy Modified by Antimony, 
„Archives of Foundry Engineering” 2012 Vol. 12, No 1, pp. 
81-86. 

2. Medlen D., Bolibruchová D., Theoretical studies of 
AlSi6Cu4 alloys, „Technológ” 2010 No 2, pp. 151-156. (in 
Slovak). 

3. Walczak M., Caban J. Wpływ dodatku modyfikatora 
opartego na składniku MoS2 na charakterystykę 
tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju 
mineralnego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy 
Transportowe” 2016 Nr 6, s. 1193-1196. 

4. Gibson P.R., Clegg A.J., Das A.A., Wear of cast Al-Si 
alloys containing graphite, „Wear” 1984 Vol. 95, No 2, 193–
198. 

5. Walczak M., Pieniak D., Zwierzchowski M., The tribological 
characteristics of SiC particle reinforced aluminium 
composites, „Archives of Civil and Mechanical Engineering” 
2015 Vol. 15, No 1, pp. 116−123. 

6. Rajaram G., Kumaran S., Srinivasa Rao T., Kamaraj M., 
Studies on high temperature wear and its mechanism of 
Al–Si/graphite composite under dry sliding conditions, 
„Tribology International” 2010 Vol. 43, No 11, pp. 2152–
2158. 

7. A. Mahato, N. Verma, V. Jayaram, S.K. Biswas, Severe 
wear of a near eutectic aluminium–silicon alloy, „Acta 
Materialia” 2011 Vol. 59, No 15, pp. 6069–6082. 

8. T.M. Chandrashekharaiah, S.A. Kori, Effect of grain 
refinement and modification on the dry sliding wear 
behaviour of eutectic Al–Si alloys, „Tribology International” 
2009 Vol. 42, No 1, pp. 59–65. 

9. D.K. Dwivedi, Adhesive wear behaviour of cast aluminium–
silicon alloys: Overview, „Materials and Design”, 2010 Vol. 
31, No 5, pp. 2517–2531. 

10. PN-76/H-88027, Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki. 
Wydawnictwo normalizacyjne, Warszawa, Poland 1976 
 

Autorzy:  

Dr hab. inż. Mariusz Walczak – Politechnika Lubelska, Wydział 
Mechaniczny, Katerda Inżynierii Materiałowej 

Mgr inż. Kamil Pasierbiewicz – Wyższa Szoła Ekonomii i 
Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki. 
 

The tribological characteristic of Al-Si alloys used in the 
automotive industry 

The paper examines the characteristics of tribological wear of casting 
Al-Si alloys used in the automotive industry. Tests are performed on 
the following materials:. AlSi6Cu, AlSi7Mg, AlSi12CuNiMg and 
AlSi20CuNi. The tribological tests are performed under dry friction 
conditions. Measurements were performed on "ball-on-disc" tribotester. 
Were tested wear rate and coefficient of friction of the alloys, the tracks 
of wear was SEM observation. The evaluation of the significance of 
changes in wear factor was conducted by Kruskal-Wallis test. The 
highest resistance to wear in the ball-on-disc test was observed for the 
tested materials in the following order: AlSi20CuNi > AlSi12CuNiMg > 
AlSi7Mg > AlSi6Cu. 
 
Key words: ball-on-disc test, Al-Si alloys, friction coefficent, 
wear mechanisms, worn surface. 


