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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wpływ dodatków przeciwzużyciowych (AW) i prze-
ciwzatarciowych (EP) na zmiany odporności na zużywanie testowego węzła 
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tarcia zmodyfikowanego aparatu czterokulowego. Badane były kompozycje 
smarowe na bazie oleju mineralnego. Analizowano wpływ różnej zawartości 
jednego w tej grupie dodatków, jak również ich sumaryczne oddziaływanie na 
znormalizowany wskaźnik tzw. granicznego obciążenia zużycia. Przeprowa-
dzone badania i analizy ich wyników potwierdziły to, że dodatek przeciwzatar-
ciowy EP pogarszał pozytywne działanie przeciwzużyciowego dodatku AW na 
zwiększenie odporności testowych elementów na zużycie. Autorzy artykułu 
przedstawili zależność stopnia pogorszenia dodatkiem EP właściwości prze-
ciwzużyciowych kompozycji smarowej poprawianych dodatkiem AW.  

WPROWADZENIE 

Wymagania dotyczące właściwości tribologicznych środków smarowych de-
terminowane są głównie ich zastosowaniem w konkretnych warunkach pracy 
węzła tarcia. W zależności od warunków pracy środki smarowe podlegają zróż-
nicowanym obciążeniom, które mogą sprzyjać degradacji ich funkcji użytko-
wych. Poszukiwane są więc rozwiązania, głównie dotyczące składu kompozycji 
smarowej, które w danych warunkach eksploatacji oraz rodzaju skojarzenia 
materiałowego współpracujących elementów zapewnią skuteczne ograniczenie 
negatywnych skutków tarcia. Do kompozycji smarowych wprowadzane są od-
powiednie dodatki dobierane w zależności od prognozowanych, dominujących 
form zużycia. 

W literaturze przedmiotu prezentowane są coraz liczniej wyniki badań do-
tyczące doboru dodatków do kompozycji smarowych, odpowiednich ze wzglę-
du na planowane zastosowanie. Jednym z podstawowych problemów do roz-
wiązania w tym obszarze jest opracowanie środków smarowych zmniejszają-
cych tarcie elementów trących przy dużych prędkościach, a tym samym sprzy-
jających zmniejszeniu temperatury ich  pracy.  

Wzrost obciążenia węzłów ciernych sprzyjający wzrostowi temperatury 
wymaga zapewnienia stabilności smarowania w wyższych temperaturach, np. 
poprzez odpowiednie dodatki sprzyjające obniżeniu tarcia. Dla przykładu: ba-
dania tribologiczne smarów z dodatkami polimerowymi zastosowanymi w łoży-
skach skośnych pracujących przy dużych prędkościach wykazały ich niższą 
temperaturę pracy w odniesieniu do smaru bez dodatków  [L. 1]. W wyniku 
przeprowadzonych badań i analiz autorzy wykazali, że odpowiedni dobór do-
datków polimerowych wpływa na formowanie trwalszych warstw granicznych 
smarów stosowanych do łożysk pracujących w warunkach dużych prędkości 
obrotowych. 

W badaniach właściwości smaru silikonowego zmodyfikowanego dodat-
kiem nanorurkek CNTs-COOH zaobserwowano znaczną poprawę właściwości 
termicznych szczególnie istotnych w zastosowaniach do urządzeń elektronicz-
nych o wysokiej mocy [L. 2]. 
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Uzyskane wyniki badań [L. 3] potwierdziły wpływ zarówno dodatków, jak 
i sposobu smarowania na formowanie filmu smarowego i pracę węzła tarcio-
wego. Na podstawie wyników badań tribologicznych stwierdzono, że utlenianie 
jest inicjowane przez wzrost tarcia i temperatury na skutek przerywania war-
stwy smarowej. Zastosowanie pakietu dodatków okazało się skuteczną metodą 
zabezpieczenia przed tymi niekorzystnymi efektami. Inny przykład: prezento-
wane wyniki badań [L. 4] dowodzą, że dodatki mają znaczący wpływ na po-
prawę właściwości oleju w warunkach wstępnego obciążenia śruby kulowej 
pracującej w warunkach tarcia mieszanego. Wykazano, że dodatki wpłynęły na 
zmniejszenie strat wywołanych wstępnym obciążeniem. 

W literaturze przedstawiane są liczne wyniki badań nad wpływem różnych 
dodatków uszlachetniających na efektywność smarowania [L. 5], analizowany 
jest wpływ dodatków na poprawę właściwości przeciwzużyciowych i przeciw-
zatarciowych biodegradowalnych olejów przemysłowych [L. 6], wydłużenie 
czasu pracy smaru poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków antyoksyda-
cyjnych [L. 7–8]. Dodatki do smarów mogą spełniać różne funkcje, w tym 
zwiększać odporność na korozję, na zużycie, poprawiać stabilność oksydacyjną 
[L. 9] i charakterystyki temperaturowe [L. 2], zapewniać odpowiednie zwilża-
nie w warunkach pracy.  

W celu wspomożenia procesu tworzenia kompozycji smarowych o pożą-
danych własnościach tribologicznych prowadzone są badania jakościowe obej-
mujące mechanizmy działania stosowanych dodatków [L. 10–14], baz olejo-
wych [L. 15], badania wpływu zawartości określonych dodatków na własności 
tribologiczne środków smarnych [L. 16–20] czy też skuteczności działania 
określonego dodatku w zależności od właściwości oleju bazowego [L. 21].  

Zużywanie węzłów tribologicznych jest efektem złożonych procesów, dla-
tego w praktyce, aby zmniejszyć niekorzystne ich skutki, do kompozycji sma-
rowych najczęściej wprowadza się dodatki spełniające różnorodne funkcje, 
często w postaci pakietów komercyjnych o działaniu przeciwzużyciowym AW 
lub przeciwzatarciowym EP. W artykule przedstawiono wyniki badań, które 
miały na celu identyfikacje wzajemnych oddziaływań dodatku typu AW oraz 
dodatku typu EP na właściwości przeciwzużyciowe kompozycji smarowych. 
Uwzględniono różne procentowe zawartości wagowe dodatków. Badania pod-
jęto dla oceny zasadności jednoczesnego stosowania obu rodzajów dodatku 
w kompozycji smarowej. 

OPIS  BADAŃ 

Analizom poddano kompozycje smarowe opracowane na bazie oleju mineral-
nego Jako olej bazowy zastosowano olej mineralny SN400, który jest po-
wszechnie używany między innymi do produkcji olejów silnikowych, przemy-
słowych i smarów technicznych. Średnia wartość zmierzonego granicznego 
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obciążenia zużycia oleju bez dodatków wynosiła 176 Nmm-2. Do przygotowa-
nia kompozycji smarowych wykorzystano różne zawartości procentowe pakietu 
dodatków typu EP (Hitec334) i AW (Acrox880). Badania właściwości przeciw-
zużyciowych i kompozycji smarowych zostały przeprowadzone na aparacie 
czterokulowym dla testowych skojarzeń kul wykonanych ze stali łożyskowej 
100Cr6 (ŁH 15) o średnicy ok. 12,7 mm, chropowatości powierzchni Ra = 0,32 µm 
i twardości 60–65 HRC (zgodnych z wymogami normy PN-75/M-86452).  

Wyznaczano graniczne obciążenie zużycia (Goz) zgodnie z normą PN-
75/C-041447. Wyznaczane ono było po 60-sekundowych testach tarcia czterech 
kul w obecności środka smarowego, przy stałym obciążeniu (P = 1500 N), 
w warunkach ustalonych na podstawie średnicy skaz. Średnica skaz (d [mm]) 
obliczana była jako średnia z wartości średnic skaz powstałych na trzech nieru-
chomych kulkach. Goz wyznaczano ze wzoru:  

252,0
d
PGoz = . 

 

Testy powtarzano trzykrotnie, Goz obliczano jako średnią z tych testów.   
Badaniom poddano kompozycje zawierające jednocześnie dodatek prze-

ciwzatarciowy oraz przeciwzużyciowy. Zbadano dziewiętnaście kompozycji 
różniących się procentową zawartością pakietów dodatków AW i EP. Zawarto-
ści wagowe dodatków: AW w zakresie 3–8% i EP w zakresie 1–4%, zostały 
ustalone na podstawie wyników wcześniejszych badań dotyczących ich wpływu 
na właściwości tribologiczne [L. 22–24].  

Do wyznaczenia punktów w przestrzeni pomiarowej: zawartość dodatku 
AW oraz zawartość dodatku EP, zastosowano statystyczne metody planowania 
eksperymentów [L. 25]. W Tabeli 1 podano procentowe zawartości dodatków 
w opracowanych kompozycjach, określone zgodnie z planami eksperymentu 
dla mieszanin. 

 
Tabela 1.  Zawartości dodatków w oleju mineralnym w poszczególnych punktach pomiaro-

wych wg planu eksperymentu 
Table 1.   The contents of additives in mineral oil at individual measurement points according to 

plan  experiment 
 

 dodatek AW 
[%] 

dodatek EP 
[%] 

1 3 1 
2 8 1 
3 3 4 
4 8 4 
5 3 2,5 
6 8 2,5 
7 5,5 1 
8 5,5 4 
9 5,5 8 
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Pomiary dla każdej z opracowanych kompozycji smarowych powtarzano 
trzykrotnie. Do eliminacji wartości odstających zastosowano test Q–Dixona.  

Uzyskane doświadczalnie wyniki poddano analizie statystycznej w celu 
wyeliminowania wartości odstających.  

Oprócz wyników opisanych badań analizom poddano wyniki badań kom-
pozycji z różną zawartością procentową każdego z dodatków oddzielnie. Anali-
zowane kompozycje smarowe zawierały od 0,5% do 7,5% wagowych  każdego 
z dodatków [L. 26]. 

DYSKUSJA  WYNIKÓW  BADAŃ 

Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizom w celu identyfikacji wpływu 
zawartości dodatków w oleju mineralnym na skuteczność zmniejszania zużycia. 
Na Rys. 1 przedstawiono uzyskane średnie wartości granicznego obciążenia 
zużycia dla różnych procentowych zawartości każdego z dodatków wyznaczo-
nych zgodnie z planem eksperymentu. W Tab. 2 zostały podane zmienności 
wyników pomiarów w analizowanych punktach przestrzeni pomiarowej. 

 
Goz [ N/mm2]
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Rys. 1.  Średnie wartości granicznego obciążenie zużycia uzyskane z badań 
Fig. 1.   The average values of wear limiting load capacity from experiments 

 
Średnia wartość współczynnika zmienności pomiarów granicznego obcią-

żenia zużycia wyniosła 6%. 
Z analizy uzyskanych wartości Goz wynika, że pomimo zdecydowanie po-

zytywnego oddziaływania dodatku przeciwzatarciowego na właściwości prze-
ciwzatarciowe kompozycji smarowej, jednoczesna obecność w kompozycji 
dodatku EP pogarsza to oddziaływanie. Wraz ze wzrostem zawartości dodatku 
AW przy zawartości dodatku EP mniejszej niż 4%, obserwowany był znaczący 
wzrost granicznego obciążenia zużycia. Przy zawartości dodatku EP równej 4% 
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nastąpiło pogorszenie (zmniejszenie wartości) wskaźnika granicznego obciąże-
nia zużycia, a wzrost zawartości dodatku AW nawet do 8% nie powodował 
wzrostu odporności na zużycie. Wszystkie zbadane kompozycje smarowe 
o zawartości dodatku EP równej 4% z dodatkiem AW od 3% do 8% praktycz-
nie wykazywały jednakową, niewielką, w stosunku do oleju bez dodatków, 
zdolność do przeciwdziałania zużyciu. 

 
Tabela 2.  Wartości  współczynnika zmienności wyników pomiaru granicznego obciążenia 

zużycia 
Table 2.  The values of the coefficient of variation measurement results of the wear limiting 

load capacity 
 

Zawartość wagowa 
dodatku 

Zmienność  
wyników badań 

AW EP Goz 
% 

3 1 10,0 
3 2,5 9,5 
3 4 1,9 

5,5 1 3,1 
5,5 2,5 9,5 
5,5 4 2,3 
8 1 0,3 
8 2,5 9,5 
8 4 8,9 

 
W celu porównania zidentyfikowanych tendencji zmian właściwości prze-

ciwzużyciowych kompozycji smarowych zawierających jednocześnie oba ro-
dzaje dodatków z kompozycjami zawierającymi tylko dodatek AW lub tylko 
dodatek EP przeanalizowano wyniki badań A. Matuszewskiej [L. 27]. Użyte 
w tych badaniach olej mineralny oraz dodatek EP różniły się od tych zastoso-
wanych przez autorów artykułu, niemniej celem porównania były tendencje 
zmian właściwości przeciwzużyciowych powodowane zmianą zawartości do-
datków typu EP lub AW. Do analizy wykorzystano wyniki badań kompozycji 
smarowych na bazie oleju mineralnego SAE/95 wzbogacanego dodatkiem EP 
(Hitec340) albo dodatkiem AW (Acrox880).   

Na Rysunku 2 przedstawiono wpływ dodatku AW na graniczne obciąże-
nie zużycia, zaś na Rys. 3 wpływ dodatku EP 

Wyniki badań kompozycji smarowych zawierających jeden typ dodatku 
potwierdziły tendencje zaobserwowane dla kompozycji z obydwoma typami 
dodatków. Zwiększenie zawartości procentowej dodatku AW wpływa pozy-
tywnie na właściwości przeciwzużyciowe kompozycji smarowej na bazie oleju 
mineralnego. Natomiast wraz ze wzrostem procentowej zawartości dodatku 
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typu EP następowało pogorszenia właściwości  przeciwzużyciowych, przy 
czym gwałtowny ich spadek następował po przekroczeniu 2% zawartości do-
datku przeciwzatarciowego.  
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Rys. 2.  Wpływ zawartości procentowej dodatku AW na graniczne obciążenie zużycia  

[L. 27]  
Fig. 2.  Influence of percentage contents of AW additive on the wear limiting load capacity  

[L. 27] 
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Rys. 3.  Wpływ zawartości procentowej dodatku EP na graniczne obciążenie zużycia [L. 27] 
Fig. 3.  Influence of percentage contents of EP additive on the wear limiting load capacity  

[L. 27] 
 
W przypadku badań kompozycji smarowych na bazie oleju mineralnego 

z jednoczesnym użyciem obu typów dodatku pogorszenie właściwości przeciw-
zużyciowych przy zmianie zawartości procentowej dodatku EP z 1% do 4% 
było 3,6-krotne dla kompozycji zawierającej 3% dodatku AW, a dla kompozy-
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cji zawierającej 8% dodatku AW ponad 5-krotne. Przy analogicznej zmianie 
zawartości dodatku EP w badaniach kompozycji z jednym typem dodatku przy 
zerowej zawartości dodatku AW nastąpiło ok. 1,7-krotne pogorszenie właści-
wości przeciwzużyciowych. 

Na Rys. 4 przedstawiono stosunek wartości Goz przy zawartości procento-
wej dodatku EP = 1% do wartości Goz dla zawartości EP = 4%, obrazujący 
krotność pogorszenia właściwości przeciwzużyciowych kompozycji. 

R2 = 0,97
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Rys. 4.  Krotność (k) pogorszenia wartości granicznego obciążenia zużycia przy zmianie 

procentowej zawartości wagowej dodatku EP z 1% do 4% dla różnej procentowej 
zawartości dodatku AW w kompozycji smarowej na bazie oleju mineralnego 

Fig. 4.  Multiplicity (k) of deterioration in the value of wear limiting load when changing the 
weight percentage of additive EP from 1% to 4% for the different percentages contents of 
AW additive in a lubricant composition based on mineral oil 

 
 
Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że zależność obrazująca po-

gorszenie właściwości przeciwzużyciowych przy wzroście zawartości procen-
towej dodatku EP z 1% do 4% w oleju mineralnym w zależności od procento-
wej zawartości dodatku AW jest praktycznie liniowa i w przypadku 8% zawar-
tości AW wynosi ponad 5. Wynika to głównie z tego, że przy zawartości 4% 
EP w kompozycji smarowej jej wzbogacanie dodatkiem AW praktycznie nie 
ma wpływu na poprawę właściwości przeciwzużyciowych, co zostało zaprezen-
towane na Rys. 5. 

Przedstawione na Rysunku 5 wyniki w punkcie o zerowej zawartości do-
datku AW dotyczą kompozycji z użyciem bazowego oleju mineralnego SAE/95 
oraz dodatku EP (Hitec 340), natomiast w pozostałych punktach środek smaro-
wy komponowany był z użyciem bazowego oleju mineralnego SN400 oraz 
dodatku EP (Hitec 334). Pomimo różnych olejów mineralnych oraz różniących 
się dodatków typu EP, w przypadku kompozycji smarowych zaobserwowane 
tendencje pogorszenia właściwości przeciwzużyciowych są analogiczne i „wpi-
sują się” we wspólny model przedstawiony na Rys. 4.  
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Rys. 5.  Zmiana wartości granicznego obciążenia zużycia przy różnych wartościach zawarto-

ści procentowej dodatków 
Fig. 5.  The value changes of the wear limiting load capacity for different values of the percent-

age contents of additives 
 

 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wykazały, że dodatki poprawiające wybrane właści-
wości tribologiczne kompozycji smarowej powinny być stosowane po dokład-
nych analizach ich wpływu również na inne, ważne z punktu widzenia zastoso-
wania właściwości smarne. Jest to szczególnie ważne przy jednoczesnym sto-
sowaniu dodatków o cechach zapewniających poprawę różnych właściwości, 
tak jak np. w przeanalizowanych przypadkach zastosowanie w kompozycji 
smarowej jednocześnie dodatku zmniejszającego zużycie oraz dodatku zapo-
biegającego zatarciu. Jak wykazali autorzy artykułu, pogorszenie właściwości 
przeciwzużyciowych kompozycji smarowej zawierającej 4% dodatku EP 
w stosunku do kompozycji o zawartości 1% EP rośnie wraz ze wzrostem zawar-
tości dodatku typu AW, co jest wynikiem praktycznie całkowitego zniwelowa-
nia jego pozytywnego działania dodatkiem EP. Jak wykazały wyniki badań, aby 
nie spowodować gwałtownej utraty właściwości przeciwzużyciowych kompo-
zycji, zawartość dodatku EP w kompozycjach smarowych nie powinna przekra-
czać określonej ilości (tu ok. 2%).  

Przedstawione wyniki badań smarów zawierających jednocześnie te dwa, 
podstawowe pod względem tribologicznym, typy dodatków (AW oraz EP) wy-
kazują zasadność określania proporcji ich zawartości w kompozycji smarowej, 
a także możliwość optymalizowania tych proporcji z punktu widzenia odporno-
ści smarowanego węzła tarcia na zużywanie oraz zacieranie. 

Badania finansowane ze środków na naukę w ramach projektu badawcze-
go nr NN 504698440 w latach 2001–2013. 
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Summary 

The article presents the influence of additives anti-wear (AW) and anti-
seizure (EP) on changes in wear resistance in friction tests using the 
modified four-ball apparatus. The research encompassed lubrication 
compositions based on mineral oil. The influences of varying contents of 
one or multiple additives of these groups on the normalized index of “the 
wear limiting load capacity” were analysed. The tests and analysis of the 
results confirmed that the addition of anti-seizure additive (EP) 
deteriorated the positive influence of the anti-wear AW additive on the 
increase of the resistance of the test element to wear. The authors describe 
the dependence of the degree of the deterioration of the anti-wear 
properties of lubricant compositions caused by the EP additive  that were 
increased by the addition of AW. 
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