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Badania zostały zaplanowane według dwóch metod: planu dla mieszanin 
z ograniczeniami i planu centralnego kompozycyjnego dla identyfikacji po-
wierzchni reakcji. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych eksperymentów dane 
poddano analizie pod kątem wzajemnego wpływu dodatków na zmianę zużycia 
elementów współpracujących tarciowo w styku smarowanym olejem mineral-
nym z dodatkami. Opracowano modele opisujące wartość granicznego obciąże-
nia zużycia w zależności od zawartości dodatków. W wyniku przeprowadzo-
nych badań i analiz wykazano, że jednoczesne stosowanie dodatków przeciw-
zużyciowych i przeciwzatarciowych może spowodować wzajemne zmniejszenie 
efektu poprawy właściwości tribologicznych. Na podstawie opracowanych mo-
deli oszacowano udział pozytywnego i negatywnego działania dodatków 
w zmianie wartości granicznego obciążenia zużycia. 

WPROWADZENIE 

Celem wprowadzania środka smarowego do węzłów tarcia w maszynach i urzą-
dzeniach technicznych jest nie tylko zmniejszenie bieżących oporów ruchu, ale 
także zwiększenie ich trwałości i niezawodności poprzez ograniczenie destruk-
cyjnych skutków tarcia współpracujących elementów maszyn. O skuteczności 
środka smarowego w ograniczeniu negatywnych skutków tarcia decyduje od-
powiednie skomponowanie jego składu w odniesieniu zarówno do warunków 
pracy, jak również skojarzenia materiałowego.  

Dodatki do smarów mogą spełniać różne funkcje, w tym zwiększać odpor-
ność na korozję, na zużycie, poprawiać stabilność oksydacyjną i charakterystyki 
temperaturowe, zapewniać odpowiednie zwilżanie w warunkach pracy. Prezen-
towane w literaturze wyniki badań [L. 1] wykazały, że dodatki mają znaczący 
wpływ na poprawę właściwości oleju w warunkach wstępnego obciążenia śruby 
kulowej pracującej w warunkach tarcia mieszanego. Wykazano, porównując 
wyniki badań olejów z dodatkami i bez,  że dodatki wpłynęły na zmniejszenie 
strat wywołanych wstępnym obciążeniem. 

W badaniach [L. 2] ukierunkowanych na poprawę stabilności oksydacyjnej 
smarów ekologicznych w celu podwyższenia właściwości funkcjonalnych sma-
ru zastosowano dodatki modyfikujące stabilność oksydacyjną. 

W wielu zastosowaniach nawet wysokojakościowa baza olejowa nie jest 
w stanie w istotny sposób ograniczyć zużycia smarowanego węzła tarcia 
i z tego też względu niezbędnym staje się dobór dodatków redukujących tarcie 
i zużycie [L. 3, 4]. W tym celu do oleju bazowego wprowadza się określoną ilość 
dodatków przeciwzużyciowych (AW) i/lub przeciwzatarciowych (EP), uzyskując 
środki smarowe o znacznie podwyższonych własnościach tribologicznych w sto-
sunku do oleju bazowego [L. 3, 5]. W praktyce najczęściej wprowadza się do 
oleju dodatki w postaci pakietów zawierających składniki spełniające różnorodne 
funkcje. W celu wspomagania procesu tworzenia kompozycji smarowych o pożą-
danych własnościach tribologicznych prowadzone są badania jakościowe obejmu-
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jące mechanizmy działania stosowanych dodatków [L. 3, 6–8] oraz badania 
wpływu zawartości określonych dodatków na własności tribologiczne środków 
smarnych [L. 9–13]. Szczególne znaczenie dla wspomagania projektowania kom-
pozycji smarowych o zadanych własnościach ma identyfikacja i modelowanie 
matematyczne zależności własności tribologicznych środków smarowych od za-
wartości dodatków AW i/lub EP na [L. 14, 15]. 

OPIS  EKSPERYMENTU 

Przedmiotem badań są wyniki granicznego obciążenia zużycia Goz uzyskane 
z badań eksperymentalnych, w których uwzględniono różną procentową zawar-
tość dodatków w oleju mineralnym, którą na podstawie wcześniejszych badań 
[L. 11] ograniczono do przedziału 3÷8% wagowych dodatku AW i 1÷4% do-
datku EP. Konkretne zawartości zestawów dodatków w środku smarowym wy-
znaczono metodami planowania eksperymentów dla mieszanin z ograniczenia-
mi i tak utworzoną kompozycję homogenizowano poprzez mechaniczne mie-
szanie. Graniczne obciążenie zużycia charakteryzuje przeciwzużyciowe wła-
ściwości środków smarowych. Biorąc pod uwagę, że środek smarowy jest mie-
szaniną oleju bazowego oraz dodatków AW i EP badania eksperymentalne 
przeprowadzono według planu dla mieszanin z ograniczeniami [L 16]. Według 
tego planu wyznaczono 9 układów eksperymentu identyfikacyjnego symplek-
sowo-centroidowego, zawierającego 4 wierzchołki V, 4 jednowymiarowe środ-
ki ciężkości c(1) i jeden dwuwymiarowy środek ciężkości C(2), które umożli-
wiają wyznaczenie współczynników modelu trzeciego stopnia odwzorowujące-
go wpływ zawartości składników na Goz. W celu zapewnienia odpowiedniej 
zbieżności statystycznej każdy z wyznaczonych układów powtórzono trzy razy. 

Ponieważ zagadnienie projektowania kompozycji smarowych można roz-
patrywać również jako zagadnienie optymalizacji własności środka smarowego 
ze względu na zawartość dodatków, postanowiono sprawdzić przydatność sto-
sowanych w takich przypadkach planów centralnych kompozycyjnych do iden-
tyfikacji modelu regresyjnego wpływu zawartości dodatków na wartość Goz. 

Według planu centralnego kompozycyjnego wyznaczono 10 układów eks-
perymentu identyfikacyjnego zawierającego dwa układy centrum planu, 4 ukła-
dy tzw. jądra planu i 4 układy tworzące tzw. punkty gwiezdne. Przy czym punk-
ty gwiezdne wyznaczono ze względu na warunek rototabilności gwarantujący 
stałość oszacowania funkcji regresji w otoczeniu punktu centralnego planu. 

Opracowane plany eksperymentów zostały zrealizowane na zmodyfikowa-
nym aparacie czterokulowym. Aparat czterokulowy jest jednym z najpow-
szechniej stosowanych urządzeń do tribologicznych badań środków smaro-
wych, dla którego opracowano znormalizowane procedury badawcze; między 
innymi procedurę wyznaczania wartości granicznego obciążenia zużycia Goz 
według metodyki zawartej w normach: PN-76/C-04147. Elementami testowymi 
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były kulki wykonane ze stali łożyskowej ŁH 15 o średnicy ok. 12,7 mm, chro-
powatości powierzchni Ra = 0,32 µm i twardości 60-65 HRC (zgodnych z wy-
mogami normy PN-75/M-86452). Parametry procesów tarcia przedstawiono 
w Tabeli 1. 

 
Tabela 1.  Parametry procesu wyznaczania granicznego obciążenia zużycia 
Table 1.  The parameters of the process determining the wear limiting load capacity 

 

Czas biegu  
[s] 

Prędkość obrotowa 
[obr/min] 

Obciążenie  
[N] 

Temperatura 
 [°C] 

3600 500 392  20 

 
Średnice śladów powstałych w wyniku procesu tarcia wyznaczano przy 

wykorzystaniu mikroskopu Nikon MM-40. Uzyskane wyniki wykorzystano do 
budowy modeli prognostycznych badanych wskaźników tribologicznych. 

OPIS  I  ANALIZA  WYNIKÓW  MODELOWANIA 

Klasyczne modelowanie regresyjne 

Wykorzystując wyniki badań granicznego obciążenia zużycia przeprowadzo-
nych według planu dla mieszanin, opracowano model regresyjny Goz w postaci 
wielomianu trzeciego stopnia. Opracowany model charakteryzuje wysoka ja-
kość odwzorowania wyników badań o współczynniku determinacji R2 na po-
ziomie 0,987 oraz negatywny rezultat testu na brak dopasowania modelu do 
wyników badań.  

Natomiast model kwadratowy zależności Goz opracowany według wyników 
badań prowadzonych według planu centralnego kompozycyjnego odwzorowuje 
wyniki badań tylko na poziomie 0,796. Ponadto model ten nie daje podstaw do 
odrzucenia hipotezy o braku dopasowania do wyników badań, co wskazuje, że 
model kwadratowy niezbyt dobrze opisuje nieliniową zależność Goz od zawar-
tości dodatków AW i EP. 

Ostatecznym kryterium przydatności opracowanych modeli do projektowa-
nia kompozycji smarowych jest średni względny błąd prognozy liczony jako 
stosunek różnicy wartości wyznaczonej na podstawie modelu i wartości wyzna-
czonej doświadczalnie do wartości wyznaczonej doświadczalnie w wybranych 
punktach weryfikacyjnych. 21% średni względny błąd prognozy Goz dla modelu 
wyznaczonego na podstawie planu dla mieszanin i 44% dla modelu wyznaczo-
nego na podstawie centralnego planu kompozycyjnego świadczą o słabej przy-
datności opracowanych modeli do prognozowania wartości Goz na podstawie 
zawartości dodatków w badanym obszarze. Duże błędy prognozy, którymi 
obarczone były modele regresyjne otrzymane metodami statystycznymi, stały 
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się przyczyną poszukiwania modeli SNN odwzorowujących badaną zależność 
na podstawie zgromadzonych wyników badań. 

Modelowanie z wykorzystaniem SSN 

W procesie modelowania granicznego obciążenia zużycia wykorzystano dane 
pochodzące z eksperymentów przeprowadzonych zgodnie z dwoma różnymi 
planami: planu dla mieszanin z ograniczeniami i planu centralnego kompozy-
cyjnego dla identyfikacji powierzchni reakcji. 

W procesie modelowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych 
dane podzielono na trzy wektory: uczący, weryfikacyjny oraz testowy. Wektory 
uczący i weryfikacyjny brały udział w procesie opracowania modeli, natomiast 
wektor testowy nie brał w nim udziału, dlatego mógł być wykorzystany w pro-
cesie sprawdzenia zdolności opracowanego modelu do uogólniania wyników. 

W modelowaniu uwzględniono dwie zmienne niezależne przedstawiające 
zawartość procentową dodatków – odpowiednio antyzużyciowe (AW) oraz 
antyzatarciowe (EP). Jako zmienną zależność przyjęto graniczne obciążenie 
zużycia.  

W wyniku modelowania opracowano model neuronowy typu perceptron 
wielowarstwowy oznaczony jako MLP12(2;5;1), wartości w nawiasie oznaczają 
liczby neuronów w warstwach odpowiednio: wejściowej, ukrytej oraz wyjścio-
wej. Schemat sieci przedstawiono na Rys. 1. 

 

AW

EP
Goz

 
Rys. 1.  Schemat struktury modelu MLP12(2;5;1) 
Fig. 1.  Schematic structure of MLP12(2;5;1) model 

 
Wyniki statystycznych analiz odwzorowania danych eksperymentalnych za 

pomocą modelu z uwzględnieniem podziału danych na wektory biorące udział 
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w procesie uczenia: uczący i weryfikacyjny oraz wektor testowy przedstawiono 
w Tabeli 2.  

Uzyskane wartości statystyk opracowanego modelu wskazują na jego bar-
dzo dobrą jakość zarówno ze względu na wartość ilorazu odchyleń standardo-
wych (im mniejsza wartość, tym lepiej, przyjmuje się, że wartość ilorazu 0,3 
i mniejsza reprezentuje dobre właściwości regresyjne modelu, a wartość powy-
żej 0,7 praktycznie dyskwalifikuje przydatność modelu), jak również na korela-
cje między wynikami doświadczeń i obliczonymi przez model. Dobre odwzo-
rowanie danych zawartych w zbiorze testowym świadczy o zdolności modelu 
do uogólniania wyników. 

 
Tabela 2.  Statystyki regresyjne modelu MLP12(2;5;1) 
Table 2.  Regression statistics of MLP12(2;5;1) model 
 

Wektory danych Uc. GOZ Wa. GOZ Te. GOZ 
Średnia 475,70 604,90 607,26 
Odch. std. 354,94 419,41 362,67 
Średni błąd -11,57 -4,22 20,67 
Odch. błędu 68,09 47,18 87,17 
Śr. bł. bezwz. 51,09 39,47 67,19 
Iloraz odch. 0,19 0,11 0,24 
Korelacja 0,98 0,99 0,97 

 

Znaczenie statystyk podanych w Tabeli 2: 
Średnia: Wartość średnia wielkości wyjściowej. 
Odch. std.: Odchylenie standardowe wielkości wyjściowej. 
Średni błąd: Średni błąd wyznaczenia wielkości wyjściowej 
Odch. błędu:  Odchylenie standardowe błędu wyznaczenia wielkości wyjściowej. 
Śr. bł. bezwz.:  Średni błąd bezwzględny wyznaczenia wartości wyjściowej. 
Iloraz odch.:  Błąd: iloraz odchyleń standardowych (wskaźnik jakości modelu). 
Korelacja: Współczynnik korelacji Pearsona-R danych eksperymentalnych oraz wyznaczonych 
na podstawie modelu. 

 
Analiza wpływu zmiennych wejściowych na jakość modelu wykazała 

istotne znaczenie obu zmiennych niezależnych w odwzorowaniu granicznego 
obciążenia zużycia. Wynik tej analizy przedstawiono w Tabeli 3. Wrażliwość 
wejść oceniana była przy pomocy trzech parametrów: ranga, błąd i iloraz. Błąd 
jest głównym parametrem oceny i wskazuje na zwiększenie błędu sieci przy 
pominięciu analizowanej zmiennej. Duża wartość parametru błąd oznacza, że 
sieć przy pominięciu zmiennej znacznie traci na jakości. Parametr iloraz jest 
otrzymywany w wyniku podzielenia wartości parametru błędu określonego przy 
pominięciu zmiennej przez błąd obliczony dla sieci ze wszystkimi wejściami. 
Wartości ilorazu mniejsze od jedności oznaczają zatem poprawienie jakości 
modelu przy pominięciu zmiennej. Parametr ranga numeruje zmienne w po-
rządku ich ważności dla modelu, przyjmując jako kryterium wartość parametru 
błąd. 
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Tabela 3.  Charakterystyki wrażliwości wejść modelu MLP12(2;5;1) 
Table 3.  The characteristics of sensitivity of MLP12(2;5;1) model inputs 
 

 AW EP 
dane uczące 

Ranga 2 1 
Błąd 276,07 368,67 
Iloraz 4,06 5,43 

dane weryfikacyjne 
Ranga 2 1 
Błąd 304,23 420,03 
Iloraz 6,66 9,20 

 
Przedstawione w Tabeli 3 wartości zarówno błędu, jak i ilorazu wskazują 

na duże znaczenie obu zmiennych dla jakości modelu. Większe wartości dla 
dodatku przeciwzatarciowego świadczą o jego silniejszym wpływie na zmiany 
wartości granicznego obciążenia zużycia. Jednak wartości dla dodatku przeciw-
zużyciowego są również duże. Oznacza to, że zmienna ta odgrywa znaczącą 
rolę w opisie zmian Goz.  

Na Rys. 2 przedstawiono powierzchnię odpowiedzi stanowiącą wyliczenia 
wartości Goz przez opracowany model neuronowy przy różnych wartościach 
zmiennych zależnych.  
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Rys. 2.  Wartości granicznego obciążenia zużycia wyliczone przez model neuronowy  
Fig. 2.  The values of the wear limiting load capacity calculated with the use of neural model 
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Przedstawione na Rys. 2 wyniki wyliczeń modelu potwierdzają wzajemne 
negatywne ze względu na właściwości zużyciowe oddziaływanie dodatków EP 
i AW dodawanych jednocześnie do oleju mineralnego. W celu zobrazowania 
zmian oddziaływania dodatków przy różnym ich stężeniu przedstawiono wy-
kresy zależności Goz od poszczególnych dodatków odpowiednio: EP na Rys. 3 
oraz AW na Rys. 4,  przy ustalonych wartościach drugiego dodatku.   
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Rys. 3.  Wpływ dodatku typu EP na właściwości przeciwzużyciowe przy różnej zawartości 

procentowej dodatku typu AW w kompozycji smarowej 
Fig. 3.  EP additive influence on anti-wear properties depending of percentage share of AW 

additive in a lubricating composition  
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Rys. 4.  Wpływ dodatku typu AW na właściwości przeciwzużyciowe przy różnej zawartości 

procentowej dodatku typu EP 
Fig. 4.  AW additive influence on anti-wear properties depending of percentage share of EP 

additive in a lubricating composition 
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Na podstawie wyliczeń modelu uzyskano informacje na temat zmian wła-
ściwości przeciwzużyciowych wywołanych jednoczesnym dodaniem dodatków 
typu EP i typu AW do oleju mineralnego. Z analizy informacji wynika, że 2% 
zawartość dodatku przeciwzatarciowego nie powinna być przekraczana, ponie-
waż następuje znaczące zmniejszenie granicznego obciążenia zużycia i nawet 
8% udział dodatku przeciwzużyciowego nie jest w stanie zniwelować tej nieko-
rzystnej zmiany. 

W wyniku badań weryfikacyjnych otrzymano 8,98% wartość średniego 
błędu prognozy, co wskazuje na dobrą jakość prognostyczną modelu 
MLP12(2;5;1) odwzorowującego wpływ zawartości dodatków AW i EP na 
wartość granicznego obciążenia zużycia Goz.    

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule wyniki modelowania granicznego obciążenia zużycia 
Goz charakteryzującego własności przeciwzużyciowe środka smarowego w za-
leżności od zawartości dodatków przeciwzużyciowego AW i przeciwzatarcio-
wego EP wskazują na przewagę sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu 
silnie nieliniowych zależności. Modele uzyskane klasycznymi metodami anali-
zy regresji charakteryzowały się co prawda dobrym i bardzo dobrym dopaso-
waniem do wyników badań, jednakże wysoka wartość średniego względnego 
błędu prognozy na poziomie 21–44% wykluczyła ich zastosowanie do wspo-
magania procesu projektowania środków smarowych o zadanych własnościach 
przeciwzużyciowych. Natomiast model neuronowy MLP12(2;5;1) opracowany 
na podstawie wyników przeprowadzonych badań charakteryzował się zarówno 
bardzo dobrym odwzorowaniem wyników badań, jak i akceptowalną, nieprze-
kraczającą 9% wartością średnią względnego błędu prognozy.  

Ponadto opracowany model neuronowy został wykorzystany w analizie 
wzajemnego niekorzystnego oddziaływania wprowadzanych do środka smaro-
wego dodatków AW i EP w zależności od ich procentowego udziału w kompo-
zycji smarowej. Na podstawie wyników analizy wyznaczono graniczną wartość 
dodatku przeciwzatarciowego EP, która nie powinna być przekraczana ze 
względu na silnie blokujące działanie przeciwzużyciowe dodatku AW. 
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Summary 

The article presents the results of experimental research of mineral oils 
with the anti-wear and anti-seizure additives. The experiments were 
designed in accordance with two methods, namely: the designs of 
experiments for mixture and the central composite and non-factorial 
response surface designs. The obtained results were analysed to identify the 
mutual influence of anti-wear and anti-seizure additives on the changes of 
the wear of the elements working in frictional contacts lubricated with the 
mineral oil. The mathematical models of the wear limiting load capacity 
that depended on  the percentage share of additives were developed. In the 
research results, it was proved that simultaneous addition of both kinds of 
additives can cause the mutual degradation of the positive effect of 
additives on tribological properties. With the use of models, the positive 
and negative shares of additives in the changes of the wear limiting load 
were estimated.  
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