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Streszczenie 

W artykule przedstawiono analizę zmian granicznego nacisku zatarcia wywoła-
nych jednoczesnym dodaniem dodatków przeciwzatarciowych (EP) i przeciw-
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zużyciowych (AW) do oleju mineralnego stanowiącego bazę opracowanych 
kompozycji smarowych. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyni-
ków badań zaprojektowanych zgodnie z teorią planowania eksperymentu. Ba-
dania właściwości przeciwzatarciowych przeprowadzono na aparacie czteroku-
lowym. Głównym celem analiz była identyfikacja skutku jednoczesnego od-
działywania dodatków EP i AW wywartego na właściwości przeciwzatarciowe. 
W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano praktycznie nieznaczący wpływ 
dodatku AW, przy dominującym znaczeniu dodatku EP, na zmiany wartości 
granicznego nacisku zatarcia. 

WPROWADZENIE 

Rozwój techniki powoduje wzrost zainteresowania osiąganiem coraz większych 
szybkości pracy narzędzi i urządzeń (np. systemów napędowych), co z kolei 
jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań ułożyskowania oraz systemów 
i środków zapewniających odpowiednie smarowanie. Środki smarowe dostar-
czane do węzłów tarcia mają za główny cel rozdzielenie współpracujących 
elementów i zastąpienie tarcia zewnętrznego ciał stałych tarciem wewnętrznym 
między warstewkami tego środka. Wzrastające wymagania jakościowe generują 
rozwój badań ukierunkowanych na opracowanie nowych środków smarowych 
do konkretnych zastosowań eksploatacyjnych. Głównym źródłem informacji 
o wpływie ilości i własności zastosowanego dodatku na własności przeciwzuży-
ciowe środka smarnego są wyniki badań empirycznych. Właściwości smarne 
warunkowane są parametrami procesu, w tym: obciążeniem styku, prędkością, 
czasem trwania testu oraz temperaturą w strefie tarcia [L. 1] . Zastosowanie środ-
ków smarowych w konkretnych uwarunkowaniach tarciowych związane jest 
z koniecznością określenia wymuszeń tribologicznych i ich wpływu na stabilność 
właściwości środka smarowego. Badania eksperymentalne właściwości środków 
smarowych prowadzone są w zależności od celu badań w różnych warunkach. 
Przyjmowane są różne zakresy zmiany parametrów oraz różne parametry są 
uwzględniane jako wielkości wpływające na zmianę właściwości smarnych. 
W celu uzyskania poprawy charakterystyk zużyciowych opracowywane są kom-
pozycje smarowe zawierające dodatki wpływające na poprawę właściwości 
smarnych. Wydłużenie czasu pracy smaru można uzyskać poprzez zastosowanie 
odpowiednich dodatków antyoksydacyjnych [L. 2] . Prezentowane w literaturze 
wyniki badań [L. 3]   wykazały że dodatki mają znaczący wpływ na poprawę wła-
ściwości w warunkach wstępnego obciążenia śruby kulowej pracującej w wa-
runkach tarcia mieszanego. Wykazano, porównując wyniki badań olejów 
z dodatkami i bez, że dodatki wpłynęły na zmniejszenie strat wywołanych 
wstępnym obciążeniem. Na podstawie wyników badań tribologicznych stwier-
dzono, że utlenianie jest inicjowane przez wzrost tarcia i temperatury na skutek 
powstawania zalążków braku smarowania. Zastosowanie pakietu dodatków 



2-2015 T R I B O L O G I A 
 
 

127

okazało się skuteczną metodą zabezpieczenia przed tymi niekorzystnymi efektami 
[L. 4] . W literaturze przedstawiane są wyniki badań nad wpływem różnych do-
datków uszlachetniających na efektywność smarowania [L. 5] , analizowany jest 
wpływ dodatków na poprawę właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatar-
ciowych biodegradowalnych olejów przemysłowych [L. 6] . Dodatki do smarów 
mogą spełniać różne funkcje, w tym zwiększać odporność na korozję, na zużycie, 
poprawiać stabilność oksydacyjną [L. 7]  i charakterystyki temperaturowe [L. 8] , 
zapewniać odpowiednie zwilżanie w warunkach pracy. Zużywanie węzłów tribolo-
gicznych jest efektem złożonych procesów, dlatego też w praktyce, aby zmniejszyć 
niekorzystne ich skutki do kompozycji smarowych najczęściej wprowadza się do-
datki spełniające różnorodne funkcje, często w postaci pakietów komercyjnych.   

Analizy wpływu dodatków EP i AW dodanych jednocześnie do oleju mi-
neralnego na zmianę właściwości przeciwzużyciowych zostały przedstawione 
we wcześniejszej publikacji [L. 9] . Autorzy wykazali, niekorzystne działanie 
dodatku EP zmniejszające znacząco pozytywny wpływ dodatku AW na gra-
niczne obciążenie zużycia. Przedmiotem niniejszego artykułu są analizy jedno-
czesnego oddziaływania tych dodatków na właściwości przeciwzatarciowe.  

OPIS  BADAŃ 

Graniczny nacisk zatarcia poz wyznaczano z użyciem aparatu czterokulowego 
zgodnie z metodyką opracowaną w ITeE – PIB w Radomiu [L. 10]. Jej podsta-
wą jest analiza przebiegu i skutków procesu zacierania w warunkach ciągłego 
wzrostu obciążenia. Metoda znalazła powszechne zastosowanie w pracach ba-
dawczo-rozwojowych realizowanych w obszarach problemowych obejmują-
cych: konwencjonalne i ekologiczne środki smarowe, starzenie środków sma-
rowych, niekonwencjonalne środki smarowe oraz cienkie, twarde powłoki 
przeciwzużyciowe do stosowania na smarowane elementy maszyn [L. 11]. 

Graniczny nacisk zatarcia poz wyznacza się w rezultacie przeprowadzenia 
biegu zespołu czterech kulek stalowych w obecności badanego środka smaro-
wego pod wzrastającym w sposób ciągły obciążeniem przy rejestracji zmian 
wartości momentu tarcia (oporów ruchu), aż do uzyskania zatarcia kulek. Za-
tarciem nazywa się tu przekroczenie granicznej wartości momentu tarcia wyno-
szącej 10 Nm. Wartość ta została przyjęta ze względu na trwałość uchwytu 
kulki górnej w aparacie czterokulowym. 

Elementami testowymi były kulki wykonane ze stali łożyskowej 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). Parametry proce-
sów tarcia przedstawiono w Tab. 1. 

Graniczny nacisk zatarcia poz, odpowiadający nominalnemu naciskowi na 
powierzchni śladu zużycia przy zatarciu węzła lub pod koniec biegu (gdy zatar-
cie nie wystąpi), obliczono z zależności:  
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gdzie:   d – średnia średnica śladu zatarcia na kulkach testowych,  

Poz – graniczne obciążenie zatarcia. 
 
 

Tabela 1.  Parametry procesu wyznaczania granicznego nacisku zatarcia 
Table 1.  Process parameters of the measurement of limiting pressure of seizure  

 

Obciążenie 
początkowe  

 
[N] 

Prędkość   
obrotowa  

 
[obr./min] 

Prędkość   
poślizgu 

 
[m/s] 

Prędkość 
 narastania  
obciążenia 

 
[N/s] 

Temperatura 
 

 [°C] 

0 500±20  0,19 409  20±5 

 
Badaniom poddano kompozycje smarowe wytworzone na bazie oleju mi-

neralnego. Przygotowane kompozycje zawierały jednocześnie dodatek przeciw-
zatarciowy oraz przeciwzużyciowy. Zbadano dziewiętnaście kompozycji róż-
niących się procentową zawartością pakietów dodatków AW i EP.  Zakresy 
zmian zawartości dodatków, AW na poziomie zawartości wagowej 3–8% i EP 
na poziomie 1–4%, zostały ustalone na podstawie wyników wcześniejszych 
badań dotyczących wpływu poszczególnych pakietów dodatków na właściwo-
ści tribologiczne [L. 12]. 

Do wyznaczenia punktów w przestrzeni pomiarowej: zawartość dodatku 
AW, zawartość dodatku EP zastosowano statystyczne metody planowania eks-
perymentów [L. 13–14]. Pomiary granicznego nacisku zatarcia dla każdej 
z opracowanych kompozycji smarowych powtarzano trzykrotnie. Uzyskane 
doświadczalnie wartości poddano analizie statystycznej wyników w celu wye-
liminowania wartości odstających. Do eliminacji wartości odstających zasto-
sowano test Q–Dixona.  

WYNIKI  BADA Ń 

W wyniku przeprowadzonych badań tribologicznych otrzymano wartości gra-
nicznego nacisku zatarcia węzłów tribologicznych smarowanych opracowanymi 
kompozycjami smarowymi. Średnia zmienność uzyskanych wyników wyniosła 
4%. Szczegółowe analizy statystyczne uzyskanych wyników zostały zaprezen-
towane w publikacji R. Ruty [L. 15]. Prezentowane obecnie analizy dotyczą 
identyfikacji wzajemnego oddziaływania pakietów dodatków AW i EP na wła-
ściwości przeciwzatarciowe. 

Na Rysunku 1 i 2 przedstawiono średnie wartości wyznaczonego granicz-
nego nacisku zużycia w warunkach tarcia z zastosowaniem kompozycji smaro-

20,52 ,oz
oz

P
p

d
=



2-2015 T R I B O L O G I A 
 
 

129

wych przygotowanych na bazie oleju mineralnego z dodatkami. Wyniki na 
Rys. 1 przedstawiają średnie wartości granicznego nacisku zatarcia wyznaczo-
ne dla tej samej procentowej zawartości dodatku AW, natomiast na Rys. 2 
przedstawiono średnie dla takich samych zawartości dodatku EP. Na Rysun-
kach 1 i 2 zaznaczono również linie trendu zmian. Przy obliczaniu średnich nie 
uwzględniano wartości procentowej zawartości drugiego z dodatków.  
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Rys. 1.  Wpływ procentowej zawartości dodatku AW w oleju mineralnym na zmiany gra-

nicznego nacisku zatarcia  
Fig. 1.  The impact of percentage of AW additive in mineral oil on limiting pressure of seizure   

 
Zilustrowane na Rys. 1 zależności wskazują na praktycznie zaniedbywalny 

wpływ dodatku AW na właściwości przeciwzatarciowe. Na podstawie zazna-
czonego trendu zmian można stwierdzić, że przy ok. czterokrotnej zmianie za-
wartości dodatku przeciwzużyciowego nie obserwuje się zmian granicznego 
nacisku zatarcia.  
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Rys. 2.  Wpływ procentowej zawartości dodatku EP w oleju mineralnym na zmiany gra-

nicznego nacisku zatarcia.  
Fig. 2.  The impact of percentage of EP additive in mineral oil on limiting pressure of seizure   

 
Przedstawione na Rys. 2 wyniki ilustrują zdecydowany wpływ dodatku EP 

na poprawę właściwości przeciwzatarciowych. Zmiana procentowej zawartości 
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tego dodatku zgodnie z zaplanowanym eksperymentem spowodowała ok. trzy-
krotny wzrost granicznego nacisku zużycia. Przedstawione na Rys. 1 i 2 rezul-
taty uwzględniają średnie wartości granicznego nacisku zatarcia obliczone dla 
jednego z dodatków niezależnie od zawartości procentowej drugiego z nich. Na 
Rys. 3 zostały przedstawione wartości poz uporządkowane zgodnie z rosnącą 
zawartością dodatku EP z zaznaczeniem zawartości dodatku AW. 
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Rys. 3.  Wartości granicznego nacisku zatarcia w porządku wzrastającej zawartości dodat-

ku EP w kompozycji smarowej  
Fig. 3.  The values of limiting pressure of seizure in order of increasing content of EP additive 

 
Analizując wyniki przedstawione na Rys. 3, można zidentyfikować dwie 

różne tendencje zmian poz  w zależności od zawartości procentowej dodatku 
AW przy stałej zawartości dodatku EP. Dla kompozycji smarowej o zawartości 
procentowej dodatku EP mniejszej od 4% wraz ze wzrostem zawartości dodat-
ku AW zmniejsza się wartości granicznego nacisku zatarcia. W przypadku 
większych zawartości dodatku EP obserwowane jest odwrócenie tej tendencji. 

MODELOWANIE  GRANICZNEGO  NACISKU  ZATARCIA 

W kolejnym etapie badań przeprowadzono modelowanie zależności graniczne-
go nacisku zatarcia od zawartości procentowej dodatków: przeciwzatarciowego 
i przeciwzużyciowego. 

Opracowano model z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. 
W procesie uczenia sieci zastosowano 57 wektorów. Opracowany na tej pod-
stawie model MLP95(2;6;1) został przetestowany z udziałem 12 wektorów 
danych niebiorących udziału w procesie uczenia. Dane te były wynikiem prze-
prowadzonych dodatkowych eksperymentów z zawartością dodatków różną od 
tej, jaka była uwzględniona w eksperymentach, z których wyniki posłużyły do 
opracowania modelu neuronowego typu perceptron wielowarstwowy. W Tabe-
li 2 przedstawiono statystyki regresyjne opracowanego modelu.  
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Tabela 2.  Statystyki regresyjne MLP95 (2;6;1) 
Table 2.  Regression statistics of MLP95 (2;6;1) 

 

 Wektory danych 

 uczące weryfikujące testowe 

średnia wartość danych 2235 2214 2395 

odchylenie standardowe danych 637,6 634,2 454,5 

odchylenie standardowe błędu 125,62 173,15 95,91 

średnia bezwzględna wartość błędu 101,0 138,4 100,4 

iloraz odchyleń standardowych (wskaźnik jakości modelu) 0,20 0,27 0,21 

współczynnik korelacji 0,98 0,96 0,98 

 
Przedstawione w Tabeli 2 wartości zarówno współczynnika korelacji, jak 

i ilorazu odchyleń świadczą o dobrej jakości opracowanego modelu. Iloraz 
odchyleń jest wyznaczany jako iloraz odchylenia standardowego błędów pre-
dykcji i odchylenia standardowego zmiennej wyjściowej. Mniejsza wartość 
miernika wskazuje na lepszą jakość predykcji, jest on bowiem tym mniejszy, im 
większa jest wariancja wyjaśniona przez model. Wartość ilorazu nieprzekracza-
jąca 0,3 świadczy o wysokiej jakości modelu, natomiast wartość powyżej 1 
wskazuje na lepsze przybliżenie wartości cechy, wartością średnią niż wyliczo-
ną z modelu. Wartość współczynnika korelacji oraz ilorazu odchyleń dla da-
nych testowych, które nie były wykorzystywane w procesie uczenia sieci, 
świadczą o zdolności modelu do uogólnienia.  

W Tabeli 3 przedstawiono wyniki analizy wrażliwości przeprowadzanej 
w celu oszacowania znaczenia poszczególnych wejść modelu w opisie wielko-
ści wyjściowej. Przedstawione w tabeli wielkości błąd i iloraz są miarami po-
gorszenia jakości modelu po usunięcia danego wejścia. Błąd wskazuje o ile, 
natomiast iloraz ile razy zwiększy się błąd wyznaczenia wartości zmiennej wyj-
ściowej przy pominięciu danej zmiennej wejściowej. Parametr ranga wyznacza 
ranking ważności zmiennych. 

 
Tabela 3.  Wyniki analizy wrażliwości wejść modelu MLP95 (2;6;1) 
Table 3.  Results of analysis of the inputs sensitiveness 
 

 AW EP 

Dane uczące 

Ranga 2 1 

Błąd 179 712 

Iloraz 1,4 5,8 

Dane weryfikacyjne 

Ranga 2 1 

Błąd 204 684 

Iloraz 1,2 4,0 
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Przedstawione wyniki analizy wrażliwości wskazują na zdecydowanie 
większą wagę dla jakości modelu zmiennej EP. Natomiast zmienna AW prak-
tycznie nie wpływa na jakość modelu. 

Przeprowadzone badania weryfikacyjne potwierdziły wysoką jakość pro-
gnostyczną modelu. Na Rys. 4 przedstawiono wyniki weryfikacji modelu. Linia 
ciągła oznacza teoretyczną równość pomiędzy danymi i wyliczeniami modelu.  
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Rys. 4.  Wyniki weryfikacji modelu 
Fig. 4.  Results of model verification  

 
Średni błąd prognozy w badaniach weryfikacyjnych obliczony jako średnia 

z modułów różnic miedzy wyliczeniami modelu i wartością wyznaczoną ekspe-
rymentalnie wyniósł 96 przy wartości średniej wynoszącej 2400 Nmm-2. Średni 
błąd względny, obliczony jako średnia z ilorazów błędu prognozy i wartości poz 
wyznaczonej z eksperymentu, wyniósł 4%. Uzyskane wyniki świadczą o wyso-
kiej jakości opracowanego modelu. 

Na Rys. 5 przedstawiono powierzchnię odpowiedzi modelu na wartości 
zmiennych wejściowych – zawartości dodatków AW i EP. 
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Rys. 5.  Powierzchnia odpowiedzi modelu – wartości poz w zależności od zawartości dodat-
ków w oleju mineralnym 

Fig. 5. Surface of the poz values  as result of additives content changes 
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Na Rys. 6 przedstawiono przekroje powierzchni odpowiedzi modelu dla 
stałych wartości dodatku AW i zmieniających się wartości zawartości dodatku 
EP.  
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Rys. 6.  Zależność granicznego nacisku zatarcia od procentowej zawartości dodatku EP 

przy różnych zawartościach dodatku AW 
Fig. 6.  Relation between EP content and value of poz in dependence of AW percentage content 

 
Przedstawione wyniki modelowania potwierdzają właściwie znikomy 

wpływ dodatku przeciwzużyciowego na zmiany granicznego nacisku zatarcia. 
Dodatek AW praktycznie nie wpływa na pozytywne oddziaływanie na właści-
wości przeciwzatarciowe dodatku EP w oleju mineralnym. Średnia zmienność 
poz wywołana zmianą zawartości dodatku AW przy stałej zawartości dodatku 
EP, zgodnie z wyliczeniami modelu, wynosi ok. 5%. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule wyniki modelowania granicznego nacisku zatarcia 
poz charakteryzują własności przeciwzatarciowe środka smarowego w zależno-
ści od sumarycznego oddziaływania dodatków przeciwzużyciowego AW 
i przeciwzatarciowego EP. Wartości poz zostały wyznaczone w zależności od 
procentowej zawartości dodatków w oleju mineralnym. Przeprowadzono proces 
modelowania granicznego nacisku zużycia z wykorzystaniem sztucznych sieci 
neuronowych. Opracowane modele w postaci sztucznych sieci neuronowych 
odwzorowywały rezultaty badań z dużą dokładnością. W wyniku porównania 
rezultatów eksperymentów weryfikacyjnych z wyliczeniami modelu potwier-
dzono dobre możliwości prognostyczne modelu. 

Opracowany model neuronowy został wykorzystany w analizie wzajemne-
go oddziaływania wprowadzanych do oleju mineralnego dodatków AW i EP na 
właściwości przeciwzatarciowe. Przeprowadzone badania i analizy wykazały 
brak istotnego znaczenie dodatku AW. Oznacza to, że zastosowanie dodatku 
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przeciwzużyciowego, korzystne ze względu na poprawę właściwości zużycio-
wych węzła tribologicznego, nie spowoduje niekorzystnych zmian w stosunku 
do przeciwzatarciowego działania dodatku typu EP. 
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Summary 

The article presents an analysis of the limiting pressure of seizure changes 
caused by simultaneous addition of anti-seizure and anti-wear additives to 
mineral oil, which was the base of the lubricating composition. The 
analysis was performed based on the experimental results of the studies 
performed under accepted experimental methods. The tribological tests 
were conducted with the use of a four-ball apparatus. The main objective 
of the analysis was to identify the effect of the simultaneous impact of EP 
and AW additives on resistance to seizure. In the research results, it was 
proved that AW additive, in practice, does not influenced seizure while the 
EP additive plays a dominant role. 


