
Joumal of Kones. Combustion Engines, VoIB, No 3-4, 2001

ZASTOSOWANIE I WYBRANE WLASCIWOSCI KOMPOZYTOW
ALUMINIUM-GRAFIT

JaroslawBienia$", Barbara Surewska", Jerzy Sobczak"
'Politechnika Lubelska, Wydzial Mechaniczny, Katedra Iniynierii Materialowej,

ulNadbystrzycka 36,20-618 Lublin, tel.: (0-81) 5381214, e-mail:
bienio@archimedes.pol./ublin.pl

"lnstytut Odlewnictwa wKrakowie, ZakiadMetali Nieielaznych,
ul. Zakopianska 73,30-418 Krakow, tel.: (0-12) 2618564, e-mail: sobczak@iodkrakow.pl

Streszczenie. W pracy przedstawiono stan aktualny i perspektywy rozwoju metalowychmaterial6w
kompozytowych (MMK) na bazie stop6w aluminium wzmacnianych czasteczkami grafitu
(AIIGRp). Materialy kompozytowe 0 osnowie aluminium zawierajace dyspersyjny grafit dzieki
relatywnie niskim kosztom i wzgledncj prostocie procesu wytwarzania metodami cieklo-fazowymi,
moga znalezc szerokie zastosowanie w przemysle transportowym. Ze wzgledu na specyficzny
kompleks wlasciwosci (niskagestosc, zwiekszona zdolnosc do tlumienia drgari, wysoka odpornosc
na zuzycie scierne, niski wsp61czynnik rozszerzalnosci cieplnej) kompozyty AIIGRp stanowia
potencjalne rozwiazanie materialowe szczegolnie na lozyska slizgowe, tloki i tuleje cylindrowe
silnikow spalinowych. W czesci eksperymentalnej przedstawiono wstepne wyniki badan
podatnosci na korozje kompozytu 0 osnowie stopu aluminium A356 (wg. ASM) zawierajacym
5,7% wag. czasteczek grafitu (A356/5,7GRp), w 3% roztworze NaCi.

Wprowadzenie

Ciagly postep techniki motoryzacyjnej wyznacza nowe kierunki rozwoju w
zakresie budowy silnik6w spalinowych, co powoduje intensywne poszukiwania nowych
materialow konstrukcyjnych zapewniajacych osiagniecie wyzszych parametr6w
uzytkowych. G16wnym celem transportu jest maksymalizacja przenoszonego ladunku z
jednoczesna minimalizacja masy konstrukcji, a takze utrzymanie jak najmniejszych
koszt6w wraz z zachowaniem najwyzszego poziomu wyrnagan wzgledem bezpieczenstwa
eksploatacji.

Grupa materialow spelniajacych wymagania co do stabilnej "elastycznosci"
materialowej i wysokich wskaZnik6w wytrzymalosciowych sa niewatpliwie metalowe
materialy kompozytowe (MMK).

Pierwszoplanowym obszarem zastosowan MMK w urzadzeniach transportowych sa
czesci mechanizmu napedowego i silnika, zawieszenie i uklad kierowniczy oraz czesci
ukladu hamulcowego [1].

W 1999 r. z posrod 1,6 miliona kg wytworzonych metalowych materialow
kompozytowych 62,2% znalazlo zastosowanie na waly napedowe, tuleje cylindrowe,
bebny hamulcowe oraz inne elementy pojazd6w samochodowych. Wedlug Business
Communications Company do 2004 roku rynek transportowy moze zwiekszyc
wykorzystanie MMK do 70,3% co stanowi 3,4 miliona kg [2].

Z szerokiej grupy metalowych materia16w kompozytowych na szczegolna uwage
zasluguja materialy na bazie ukladu stop aluminium-czasteczki grafitu (Al/GRp).
Wysokie wlasciwosci fizyko-chemiczne i eksploatacyjne uzyskuje sie w nich dzieki
obecnosci dyspersyjnych czasteczek grafitu w osnowie aluminiowej, wprowadzanych do
niej w procesie wytwarzania kompozytu metodami cieklo-fazowymi.
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Technologiczne rozwiazanie problemu wytwarzania odlewanych kompozyt6w
AI/GRp polega na stworzeniu jednorodnej zawiesiny, skladajacej sift z r6wnomiernie
rozmieszczonych czasteczek grafitu w cieklym stopie, a nastepnie utrwalenie uzyskanego
rozkladu odpowiednio dobranym sposobem krzepniecia i utrzymanie go w stanie stalym.

W celu otrzymywania kompozyt6w 0 wymaganych wlasciwosciach, czesto stosuje
sift metody z pogranicza roznych technologii wytwarzania, tj. odlewania, metalurgii
proszkow, przer6bki plastycznej i in. [3-6]'

Wlasciwosci i zastosowanie odlewanych kompozyt6w AL/GRp

Najbardziej obiecujace zastosowanie materialowe kompozyt6w ukladu aluminium
grafit stanowia tloki, lozyska slizgowe i tuleje cylindrowe silnik6w spalinowych.

Z powodu powszechnej dostepnosci, stosunkowo niskich koszt6w wytwarzania
i elastycznosci samego sposobu przetwarzania, stopy A1-Si i Al-Cu stanowia gl6wnllc
i najbardziej rozpowszechniona osnowe kompozyt6w zbrojonych dyspersyjnie
czasteczkami grafitu.

Stale, miekkie, smarujace czastki grafitu w osnowie stop6w aluminium znacznie
poprawiaja odpornosc na zjawisko zacierania, prowadza taki:e do lepszego tlumienia drgan
(damping). Potwierdzeniem tego jest produkcja przez przedsiebiorstwa japonskie
kompozyt6w 0 osnowie aluminium lub miedzi zawierajacych do 20% obj. czasteczek
grafitu i posiadajacych wysoka zdolnosc tlumienia drgan, Stwierdzono rowniez, iz
wlasciwosc ta w wysokiej temperaturze jest bardziej stabilna, niz w przypadku
konwencjonalnych stop6w pochlaniajacych drgania, wlaczajac zeliwo.

Dyspersyjne zbrojenie stopow aluminium czasteczkami grafitu powoduje tworzenie
sift na powierzchni slizgowej stale], cienkiej i smarujacej warstwy grafitu tzw. filmu (Rys.
1), co obniza wsp61czynnik tarcia, a tym samym zmniejsza zuzycie kompozyt6w A1/GRp
[7,8]. Wedlug [9] wsp61czynnik tarcia maleje wraz ze wzrostem udzialu wagowego
czastek grafitu do zawartosci 3% wag. Dalszy wzrost udzialu czasteczek grafitu nie
wplywa na obnizenie wsp61czynnika tarcia. Zawartosc 3% wag. grafitu zmniejsza zuzycie
scierne kompozytu do poziomu 20% zuzycia osnowy. Odpornosc kompozyt6w A1/GRp na
zjawiska zacierania (antiseizing) odgrywa szczegolnie wazna role w momencie startu
zimnego silnika lub braku odpowiedniego smarowania.

l(iellloek przesuwu

Grafit ~.. :Y..... ,,""'''' @..... ~ -..-.- '-, .

Osnowa Al

III

\'1!!r(!JJ
~.....7

131

Warstewka. smaru

Trybcpcwierzcania z cz~sciOW4 destrukcja f1lmu

\~t,~ ~
lSI

Rys. 1. Schemat smarujqcego dzialania czqsteczek grafitu obecnych w osnowie metalowej podczas
tarcia. (1) stan poczqtkowyprzed rozpoczeciem procesu tarcia; (2) deformacyjne zmiany

powterzchni trqcej (trybopowterzchni), (3) rozprowadzanie (sqeezing) grafitu na trybopowierzchm
(4) formowanie sie warstewki smarujqcej (filmu) bedqcej rezultatem procesu tarcia, (5)

trybopowierzchnia z cz~sciowq destrukcfqfilmu, spowodowanqjego przemieszczaniem ste [7]
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Odlewane tloki wysokopreznych silnik6w spalinowych (Diesla) wykonane
z kompozyt6w Al-Si/GRp w por6wnaniu z stosowanymi konwencjonalnymi stopami
aluminium czy zeliwern, redukuja 0 3% jednostkowe zuzycie paliwa i 0 9% straty mocy
silnika spowodowane tarciem. Jest to mozliwe wskutek tworzenia sie smarujacej warstwy
grafitu, wysokiej zdolnosci dok6w kompozytowych do tlumienia drgan i niskiego
wsp61czynnika rozszerzalnosci cieplnej [10]. Na rysunku 2 przedstawiono zuzycie doka
wykonanego z konwencjonalnego stopu po 30 godzinach pracy i kompozytowego doka
AVGRp po 60 godzinach (oceniano stan powierzchni dok6w).

Wysoka zdolnosc tlok6w Al-Si/GRp do tlumienia drgan eliminuje efekt stuku doka
i trzepotania pierscieni, zapewnia utrzymanie ciaglej hydrodynamicznej powloki olejowej,
redukujacej tarcie pomiedzy pierscieniem a powierzchnia tulei, zmniejszajac takze zuzycie
pierscieni dokowych.
Obnizenie masy doka stanowiacej z reguly ponad 70% masy czesci bioracych udzial w
ruchu posuwisto-zwrotnym powoduje zmniejszenie sil masowych wplywajacych
korzystnie na trwalosc lozysk korbowodowych i glownych oraz lozyskowania sworznia
tlokowego [11].
Zrnniejszenie strat spowodowanych tarciem pomiedzy para dok-tuleja cylindrowa moze
w znaczacy spos6b wplynac na podniesienie sprawnosci mechanicznej.

Rys. 2. Porownanie zuzycia konwencjonalnego tloka po 30 h pracy (a) i kompozytowego tloka
AI/GRppo 60 h (b) - oceniany stan powierzchni tlokow flO]

Zastosowanie kompozyt6w aluminium-czasteczki grafitu w elementach silnik6w
spalinowych takich jak tuleje cylindrowe, znacznie redukuje ich zuzycie, poprawia
sprawnosc, zwieksza moe silnika i obniza koszty eksploatacji [5].

Koncern Honda stosuje tuleje cylindrowe (wlokno ciete 12% Al20 3, 9% grafitu),
integralnie polaczone z blokiem cylindrowym (Rys. 3a). Grubosc warstwy ciernej zostala
zredukowana do poziomu 2/3 w por6wnaniu ze stopem aluminium stosowanym uprzednio,
przy zachowaniu tej samej masy. Jednaki:e w porownaniu z wkladkami zeliwnymi,
zmniejszenie masy wynosilo 50%. W istotny spos6b poprawiono efektywnosc chlodzenia
[1].
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Jako ciekawostke mozna podac, ze w wyscigu Formuly 1 (Gran Prix Brazylii, 1975 r.)
z docelowymi 42-okrlt:i:eniami samochod wyscigowy posiadajacy odlewane tuleje
cylindrowe z kompozytu A1/GRp wygral wyscig pomimo uszkodzenia chlodnicy i
calkowitego braku chlodzenia juz po 27 okrazeniach,

Najbardziej obiecujacyrn zastosowaniem odlewanych kompozyt6w A1/GRp moga
okazac sie Iozyska (Rys. 3b), lzejsze, "samo-smarujllce sie" i wytwarzane mniejszymi
kosztami w por6wnaniu z lozyskami aktualnie wykonywanymi np. ze stop6w miedzi,
olowiu, cyny i kadmu [5].

Rys. 3. Przyk/ady zastosowania odlewanych kompozytow AI/GRp- (a) struktura tulei cylindrowej
zawierajqcej12% A/20 , i 9% grafitu, (b) lozyskoA356/5, 7GRp odlane odsrodkowo z wewnll/rznq

warstwqslizgowq wzbogacona graft/em

Badaoia podatnosci na korozj~ kompozytu A356/5,7GRp

Pomimo wysokiego ryzyka korozji, wiekszosc publikowanych prac naukowych
dotyczacych materialow kompozytowych 0 osnowie stop6w aluminium jest ograniczona
i czesto sprzeczna. Szczegolnie brak jest systematycznych badan nad wplywem fazy
zbrojacej, np. SiC, TiB2 czy grafitu na odpornosc korozyjna omawianych materialow [13].

Ponizej przedstawiono wyniki wstepnych badan podatnosci na korozje wzerowa
kompozytu 0 osnowie stopu aluminium A356 (6,7-7,5% Si; 0,25-0,45% Mg; 0,2% Fe;
0,1% Mn; 0,2% Cu; 0,2% Ti) zawierajacego 5,7% wag. czasteczek grafitu - A356/5,7GRp
(Rys.4).
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Rys. 4. Mikrostruktura odlewanego kompozytu A356/5. 7GRp- Zglad nietrawiony

Czasteczki grafitu 0 srednich rozmiarach 75-120 urn pokryte niklem (60% wag.)
wprowadzano mieszaniem mechanicznym do cieklego stopu A356 w temperaturze 740°C
(wg technologii stanowiacej "know-how"). Wytworzona zawiesine zalewano
grawitacyjnie do cylindrycznej formy grafitowej wyposazonej w stosowny uklad
chlodzenia. Probki do badan pobierano z g6mej czesci odlewu w stanie surowym (bez
obr6bki cieplnej) [12].

Badania odpornosci na korozje wzerowa kompozytu A356/5,7%GRp wykonano za
pomoca przyspieszonych badan elektrochemicznych metoda potenejodynamiczna
wzgledem NEK w 3% roztworze NaCI (pH=7,0).

Rejestracje krzywych polaryzacji z automatycznym przesuwem potencjalu 10-3 VIs
rozpoczynano od potencjalu -1,8 V, przesuwajac go w strone anodowa do osiagniecia
wyrainego wzrostu gestosci pradu, po czym zmieniano kierunek polaryzacji.
Eksperymenty polaryzacyjne przeprowadzano na systemie pomiarowym skladajacym sie z
potencjostatu EP-20, generatora EG-20 i mikrokomputera wyposazonego w stosowne
oprogramowanie sluzaceanalizie danych.

Wyniki badan i analiza

Zarejestrowane krzywe polaryzacji kompozytu A356/5,7%GRp pozwolily na
wyznaczenie wielkosci elektrochemicznych (Tabela I) charakteryzujacych proces korozji,
takich jak potencialkorozji (Ek), potencial przebicia (Ep) i potencjal repasywacji (Eq,).

I) odczytywany po 30 minutach
2) Mlp=Ep-E.
3) Llli",=Ep-E",

Przebieg krzywej polaryzacji anodowej (Rys. 5), wskazuje na material ulegajacy
samorzutnej pasywacji. Widoczny jest szeroki obszar pasywny (AEp=626 mY) 0 niskiej
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gestosci pradu pasywacji ip=0,63 mV oraz stosunkowo mala petle histerezy krzywej
repasywacj 1.
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Rys. 5. Krzywapolaryzacjipotencjodynamicznej kompozytu A35615, 7GRp W roztworze 3% NaCI

Przy potencjale -714 mV obserwuje si~ nagly wzrost gestosci pradu, co jest
charakterystyczne dla powstawania wzerow w warstwie pasywnej, a nachylenie
prostoliniowych odcink6w krzywych anodowych swiadczy 0 ich szybkim rozwoju.

W obrazie mikrostrukturalnym kompozytu A35615.7GRp (Rys. 6) obserwuje sie
Iiczne wzery 0 regularnym ksztalcie, ktorych glebokosc waha sie w granicach 10-110 urn.
Uprzywilejowanymi miejscami korozji wzerowej wydaje sie bye osnowa kompozytu.

Rys. 6. Wtery korozyjne w strukturze kompozytu A356/5. 7GRp

Dane literaturowe [13,14] wskazuja, ze przyczyna oslabienia odpomosci korozyjnej
kompozyt6w moga bye tworzace sie pary galwaniczne pomiedzy czasteczkami grafitu,
a osnowa kompozytu skladajaca sie glownie z aktywnego aluminium. Obecnosc na
powierzchni materialu obcych czastek, uniemozliwia wytwarzanie warstw pasywnych,
moga takze wystepowac w strukturze wydzielenia faz miedzymetalicznych prowadzace do
wytwarzania sie na filmie pasywnym dobrze przewodzacych prad "plam katodowych".
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Podsumowanie i wnioski koncowe

Kompozyty ukladu aluminium-grafit (A1/GRp) charakteryzuja sie szeregiem
wysokich wlasciwosci umozliwiajacych zastosowanie ich w elementach silnik6w
spalinowych. Dzieki obecnosci dyspersyjnych czasteczek grafttu, kompozyty A1/GRp
wykazuja zmniejszony wsp61czynnik tarcia, WYZSZ(l zdolnosc do tlumienia drgan i
mniejszy wsp61czynnik rozszerzalnosci cieplnej w por6wnaniu z konwencjonalnymi
stopami aluminium. Istniejaca mozliwosc stosowania kompozytow AVGRp w warunkach
tarcia suchego b(ldi z ograniczonym smarowaniem, odpornosc na zuzycie scierne i
zjawisko zacierania, a jednoczesnie nizsza gestosc, latwosc obrobki wykanczajacej,
wskazuja na ich dodatnie cechy w stosunku do innych odlewanych material6w
kompozytowych. Powyzsze wlasciwosci wplywajace na wzrost parametr6w
eksploatacyjnych i obnizenie masy pojazd6w samochodowych w pelni uzasadniaja
celowosc zastosowania kompozyt6w AIIGRpjako optymalnego materialu Iozysk, dok6w i
tulei cylindrowych.

Przeprowadzone wstepne badania podatnosci kompozytu A356/5,7GRp metoda
potencjodynamiczna pozwolily okreslic sklonnosc tego materialu do korozji wzerowej.

Obraz mikrostrukturaIny badanego materialu z Iicznymi glebokimi sferoidalnymi
wzerami, przebieg krzywych polaryzacji i wyznaczone parametry elektrochemiczne
rowniez sugeruja podatnosc kompozytu A356/5,7GRp do korozji wzerowej, Struktura
polaczenia czastka-osnowa, wplyw skladnik6w mikrostrukturalnych i wydzielenia faz
miedzymetalicznych wymagaja dalszych szczegolowych badan, kt6re sa intensywnie
prowadzone przez autor6w [15].

Wydaje sie, ze w konkretnych rozwiazaniach technicznych, takich jak tworzywa
konstrukcyjne silnik6w spalinowych, synteza material6w kompozytowych (MK) metodami
odlewniczymi ze wzgledu na prostote i niskie koszty wytwarzania moze znalezc
powszechne zastosowanie. Wzrastajace zapotrzebowanie na produkcje MMK i rozw6j
roznorodnych technik wytwarzania prowadzic bedzie do poszerzenia zakresu wlasciwosci
eksploatacyjnych i obszaru zastosowan kompozytow ukladu aluminiurn-grafit.

•••
Prace wykonano w ramach projektu badawczego Nr 1025rr08/2000/19
ftnansowanego przez Komitet Badan Naukowych w latach 2000/2001.

LITERATURA

[1]Sobczak J.: Metalowe rnaterialy kompozytowe. Stan aktualny i perspektywy rozwoju w
swietle polityki naukowej, technologii i praktyki przemyslowej Stanow Zjednoczonych.
Instytut Odlewnictwa, Krakow 1996.

[2]Rittner M.N.: Expanding World Markets for MMCs. JOM, Vol. 52, No II, 2000, pp. 43.
[3]Sobczak N.: Odlewnicze rnaterialy kompozytowe ukladu aluminium-grafit. Przeglad

Odlewnictwa, or 3, 1989,s. 9-12.
[4]Badia FA, MacDonald D.F., Pearson J.R.: Graphitic AI - a New Method of Production and

Some Foundry Characteristics. AFS Transactions, Vol. 79, 1971,pp. 256-268.
[5]Rohatgi P.: Cast Metal-Matrix Composites. ASM Handbook, Casting, Vol. 15, USA, 1992, pp.

840-854.
[6]Ejiofor J.U., Reddy R.G.: Developments in the Processing and Properties of Particulate AI-Si

Composites. JOM, Vol. 47, No 11, 1997,pp. 31-37.
[7]Liu YB., Lim S.C., Ray S., Rahatgi P.K.: Friction and Wear of Aluminium-Graphite

Composites: the Smearing Process of Graphite During Sliding. Wear, No. 159, 1992, pp. 201
205.

197



[8] Rohatgi P.K., Pai B.C.: Seizure Resistance of Cast Aluminium Alloys Containing Dispered
Graphite Particles of Various Sizes. Wear, No. 59, 1980, pp. 323-332.

[9] Hyla I., Sleziona 1.: Kompozyty aluminium - czastki ceramiczne. Kompozyty Odlewane,
CIATF, 1995, s. 34-38

[10]Krishnan B.P., Raman N., Narayanaswamy K., Rohatgi P.K.: Performance of an AI-Si
Graphite Particle Composite Piston in Diesel Engine. Wear, No. 60,1980, pp. 205-215.

[\1] Pietrowski S.: Krystalizacja, struktura i wlasciwosci silumin6w tlokowych, Wyd. PL, L6dZ,
1999, 192 s.

[\2] Sobczak J., Rohatgi P.: WpIyw cisnieniazewnetrznego w trakcie krzepniecia na otrzymywanie
metalowych materia/6w komozytowych i ich zastosowanie w przemysle komunikacyjnym.
Koncowe sprawozdanie techniczne z projektu USAIRP Nr MPINIST-95-231, Krakow
Milwaukee, 1998.

[13]Malik M.A., Bala H.: Elektrochemiczne metody oceny stabilnosci warstw pasywnych na
materia/ach kompozytowych z osnowa aluminiowa, lnzynieria Materialowa, Nr 5, 1995, s.
133-137.

[14] Kiourtsidis G., Skolianos S.M.: Corrosion Behaviour of Squeeze-east Silicon Carbide-2024
Composites in Aerated 3.5 wt.% Sodium Chloride. Materials Science & Engineering, A248,
1998, pp. 165-172.

[15] Bienias J., Surowska B.: Select Microstructural and Corrosion Aspects of Aluminium Alloy
Metal Matrix Composites. Proceedings of 26th International Scientific Conference on
Combustion Engines. September 10-13, Naleczow, 2000, pp. 1-8.

APPLICATION AND SELECT PROPERTIES
ALUMINIUM - GRAPHITE COMPOSITES

Abstract The paper presents the condition and perspectives of development of Metal Matrix
Composites (MMC) with the aluminium alloy matrix reinforcing graphite particles (AVGRp).
Composites with the aluminium matrix containing dispersed phase of graphite particles owing to
low cost and the plain process of synthesis ciek/o-fazowymi methods can be used in transport
indrustry. The specific properties of AVGRp composite (lower density, damping capacity,
antiabrasion, lower coefficients of thermal expansion) enable theirs application in automative parts
such as combustion engines ( bearings, cylinder liners, pistons). The experimental parts presents
results of the preliminary studies on the susceptibility to pitting corrosion of composite with the
A356 aluminium alloy matrix initially containing 5,7 wt.% of graphite particles in a typical
corrosive environment.
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