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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР 

 

 

АЕЖК – алкілові естери жирних кислот 

ДЕА – диетаноламін 

ДЕАЖК – диетаноламіди жирних кислот 

ДСК – диференціальна сканувальна калориметрія 

ЙЧ – йодне число 

КЧ – кислотне число 

ПАР – поверхнево-активні речовини 

ТГА – термогравіметричний аналіз 
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ВСТУП 

 

 

Основним завданням хімічної технології є розробка нових матеріалів із 

заданими властивостями. Одним із важливих напрямів сьогодення є розробка 

нових мастильних матеріалів для зменшення сили тертя, а також інтенсивності 

зношування у вузлах тертя механічних виробів за рахунок використання 

традиційної сировини. Незважаючи на досягнуті успіхи в цій області, створення 

синтетичних мастильних матеріалів порівняно з розробкою мінеральних мастил 

є більш перспективним. Результати досліджень останніх років у сфері розробки 

мінеральних мастильних матеріалів дозволяють прогнозувати відносний рівень 

їх властивостей. Першочерговим залишаються питання не поновлення 

природних ресурсів, споживання великої кількості енергії для переробки нафти, 

легкозаймистості легких нафтових фракції, стійкості продуктів нафтопереробки 

до дії мікроорганізмів. У звязку з цим розробка наукових основ підходу до 

синтезу нових екологічних сполук та створення складів мастильних матеріалів 

безпечними методами, спрямованих на вирішення нагальних завдань 

суспільства з прогнозуванням властивостей є актуальним. Необхідно зазначити 

використання жирів для розробки нових мастильних матеріалів зі зниженим 

вмістом не поновлюваних компонентів з метою вдосконалення хіміко-

технологічних процесів за рахунок зменшення негативного впливу хімічної 

промисловості на навколишнє середовище. Проблема використання нафти та 

продуктів її переробки для виробництва мастильних матеріалів є особливо 

гострою, бо на ринку України представлені в основному закордонними 

виробниками.  

Виходячи з вищезазначеного, актуальною є розробка теоретичних основ 

синтезу жирів та створення на їх основі синтетичних мастильних матеріалів з 

прогнозованими властивостями, що є ефективними замінниками імпортних 

мастил. 
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

 1.1 Мастильні матеріали 

 

Мастильні матеріали – матеріали, які вводять на поверхню тертя для 

зменшення сили тертя та/або інтенсивності зношування [1].  

Згідно [1] за походженням виділяють органічні, мінеральні та синтетичні 

мастильні матеріали. Органічні матеріали являють собою рослинні та тваринні 

жири, до мінеральних мастильних матеріалів відносять матеріали, отримані 

змішуванням природних вуглеводнів чи переробко мінеральної сировини, а до 

синтетичних – продукти синтезу, отримувані з різноманітної сировини. Зараз 

синтетичні мастильні матеріали включають сполуки багатьох класів, зокрема 

органічні речовини, естери, кремнійорганічні сполуки тощо [3]. 

За агрегатним станом виділяють тверді, рідкі та газоподібні мастильні 

матеріали [1], а автори [3] виділяють також пластичні мастильні матеріали, які є 

мастилами, загущеними спеціальними добавками – присадками – для того, щоб 

зробити їх менш текучими. Найрозповсюдженішими є рідкі мастильні 

матеріали (мастила). 

За призначенням виділяють моторні, турбінні, трансмісійні, компресорні, 

індустріальні та інші мастила [4]. Залежно від області застосування мастила 

відрізняються за своїм складом та властивостями.  

Згідно [3] мінеральні мастила складаються з базової мінеральної оливи та 

спеціальних добавок – присадок – які надають композиції необхідні 

властивості. Якщо у ролі основи застосовують суміш мінеральної та 

синтетичної олив, такі мастила називають комбінованими, а при використанні 

лише синтетичної оливи – синтетичними. 

Згідно з [5] основою для мінеральних мастил є суміш вуглеводнів фракції 

С20-С50, однак недолік таких мастил полягає у швидкому загустінні через те, що 
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фракції з низькими молекулярними масами виявляються більш схильними до 

покидання шару мастила.  

Автори [5] зазначають, що властивості мастильних матеріалів можна 

покращити застосовуючи у ролі основи синтетичні оливи, а саме полі-α-

олефіни, алкілбензоли, поліалкілени, синтетичні естери тощо, однак отримання 

сполук цих класів з бажаними структурами та молекулярними масами є досить 

складним процесом, що врешті-решт призводить до здорожчання кінцевого 

мастила. 

Згідно з [6] вміст присадок у готовому мастилі може сягати 10-25%. 

Використовувані присадки поділяються на хімічно активні, які здатні 

взаємодіяти з металами та формувати захисні плівки та хімічно неактивні, які 

покращують фізичні властивості мастильних матеріалів. 

До хімічно активних присадок належать диспергувальні, мийні, 

протизносні присадки, інгібітори окиснення та корозії. До хімічно неактивних 

присадок належать емульгатори та антиемульгатори, депресанти, 

антиспінювачі та поліпшувачі в’язкості. 

У складі мастил присадки виконують різноманітні функції: захищають 

поверхні тертя від зносу, корозії, іржавіння, сповільнюють окиснення мастила, 

змінюють його в’язкість, знижують температуру його застигання тощо [3]. 

 

1.2 Перспективи розвитку мастильних матеріалів у «зеленій хімії» 

 

Кінець ХХ та початок ХХІ століття ознаменувались ростом обізнаності 

населення про негативний вплив людства на навколишнє середовище. У цей же 

час виникнув новий напрямок у хімії та хімічній технології – так звана «зелена 

хімія», основним завданням якої є розробка нових та покращення існуючих 

технологічних процесів виробництва хімічної продукції з метою зменшення 

шкідливого впливу хімічної промисловості на навколишнє середовище та 

збільшення ефективності цих процесів. 
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Основні принципи зеленої хімії у 1998 році виклали у своїй книзі Анастас 

та Уорнер [2].  

З позицій зеленої хімії використання у складі мастил продуктів 

нафтопереробки є суттєвим недоліком, оскільки нафта є невідновлюваним 

природним ресурсом, при її переробці витрачається велика кількість енергії та 

застосовуються різноманітні шкідливі допоміжні речовини та нафтопродукти є 

легкозаймистими, що значно ускладнює організацію техпроцесів та вносить 

значний ризик пожежі у випадку нештатної ситуації. 

Використання синтетичних олив у складі мастил також має свої недоліки, 

а саме: складність отримання синтетичних матеріалів, таких як естери 

призводить до ускладнення технологічного процесу та появи небажаних 

відходів і побічних продуктів, окрім того не всі синтетичні оливи можна 

отримати з поновлюваної сировини. 

Тож мастила, розроблені та виготовлені з урахуванням принципів зеленої 

хімії повинні використовувати якомога більше здатних до біодеградації, 

безпечних для людини та довкілля продуктів переробки поновлюваної 

сировини. 

Продукти переробки поновлюваної рослинної сировини можуть входити 

до складу мастил як добавки чи як основні компоненти. Прикладами 

застосування продуктів переробки рослинної сировини у складі мастил в ролі 

добавок є роботи [7-9],  

Так, автори [7] показали можливість застосування гомополімерів 

соняшникової та соєвої олій, отриманих за реакцією радикальної полімеризації 

у якості поліпшувачів індексу в’язкості та депресантів парафінових олив, 

причому гомополімер соєвої олії є кращим модифікатором індексу в’язкості, а 

гомополімер соняшникової олії – кращим депресантом. 

У роботі [8] Лі та колеги продемонстрували можливість застосування 

часникової олії як присадки для надвисоких тисків, причому оливи, що містили 

1% часникової олії при визначенні зусилля зварювання показали кращі 

результати, ніж оливи, що містили 1% сульфідованого ізобутилену. 
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Іншим прикладом застосування поновлюваної рослинної сировини як 

модифікаторів мастил є патент [9], автори якого розробили метод отримання 

борвмісних сполук за реакцією епоксидованих жирних кислот, їх естерів чи 

тригліцеридів та боратів. Отримувані таким чином сполуки проявили 

антифрикційні властивості. 

На основі поновлюваної сировини розроблено також ряд 

багатофункціональних присадок [7, 10-12]. 

Питанню використання рослинних олій як базової сировини для 

виробництва мастил присвячено роботу [13]. 

Іншим підходом до проблеми розробки мастил на основі поновлюваної 

сировини є розробка методів отримання олив з біомаси. Саме такий метод 

описано у роботі [5], автори якої розробили методику отримання трьох класів 

олив з біомаси, а саме олив, що містять ароматичні фуранові кільця, повністю 

насичені фуранові кільця чи полі-α-олефіни. Сировиною для процесу є 2-

алкілфуран та альдегід. Залежно від цільового продукту синтез може проходити 

в одну чи дві стадії.  

Першою стадією процесу є гідроксиалкілування/алкілування 2-

алкілфурану альдегідом в присутності кислого каталізатора, результатом якого 

є утворення оливи, що містить ароматичні фуранові кільця. Другою стадією 

процесу може бути гідрогенізація на паладієвому каталізаторі, результатом якої 

каталізаторі з утворенням полі-α-олефінів. 

З наведених вище прикладів видно, що багато уваги дослідники 

приділяють конверсії у мастильні матеріали рослинних олій та продуктів їх 

переробки. Пояснення цього явища є досить простим: олії здавна 

застосовувались для змащення вузлів тертя різноманітних механізмів, вони є 

дешевими і доступними та способи переробки олій у різноманітні продукти 

значною мірою відпрацьовано в рамках досліджень з олеохімії. 
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1.3 Продукти переробки соняшникової олії 

 

Однією з найдоступніших та найпоширеніших рослинних олій в Україні є 

соняшникова олія, яку використовують у побуті при приготуванні їжі та у 

промисловості для отримання різних продуктів її переробки. 

Одними з таких продуктів переробки можуть бути диетаноламіди жирних 

кислот (ДЕАЖК) соняшникової олії. У світі у значних обсягах промислово 

виробляють моно- та диетаноламіди жирних кислот кокосової олії (більш 

відомі як Cocamide MEA та Cocamide DEA) для застосування у ролі 

поверхнево-активних речовин (ПАР) у різноманітних продуктах.  

Однак відомо також про застосування ДЕАЖК кокосової олії у ролі 

інгібіторів корозії [14, 15]. Ці властивості диетаноламідів вказують на 

можливість їх застосування у складі компонентів мастильних матеріалів у ролі 

присадки чи одного з основних компонентів. 

Основним досліджуваним методом отримання ДЕАЖК рослинних олій у 

літературі є пряма реакція відповідної олії з диетаноламіном (ДЕА) за лужного 

[16] чи ферментного [17] каталізу, однак у літературі описано й інші методи. 

Так, у [18] описано метод отримання ДЕАЖК пальмової олії реакцією 

метилових естерів жирних кислот пальмової олії та ДЕА в присутності лужного 

каталізатора. Також ДЕАЖК можна отримувати реакцією вільних жирних 

кислот відповідної олії та ДЕА. 

Основні схеми синтезу ДЕАЖК представлено на рис. 1.1. 

Основним недоліком схеми синтезу ДЕАЖК з ДЕА та олії (рис. 1.1, а) є 

утворення в результаті реакції гліцеролу, несумісного з неполярними 

матеріалами на кшталт вуглеводнів нафтових фракцій, що робить синтезовані 

за цією схемою ДЕАЖК непридатними для використання у складі мастильних 

матеріалів. 

Недоліком схеми синтезу ДЕАЖК з ДЕА та вільних кислот (рис. 1.1, б) є 

необхідність отримання вільних кислот та очистки їх від гліцеролу, що 

ускладнює технологічний процес та здорожчує готовий продукт. Цей метод, 
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однак, може бути застосований за необхідності синтезу амідів індивідуальних 

кислот. 
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Рисунок 1.1 – Загальні схеми синтезу ДЕАЖК 

 

Натомість схема синтезу ДЕАЖК з використанням алкілових естерів 

жирних кислот (АЕЖК) дозволяє отримувати високочисті аміди без домішок 

гліцерину, який відділяють при виробництві АЕЖК, а єдиним побічним 

продуктом реакції є спирт, яким було перестерифіковано тригліцериди на етапі 

виробництва АЕЖК. 

Утворений спирт легко відігнати в окрему ємність в процесі синтезу чи 

після його завершення, що підвищує чистоту продукту. 

Саме доступність соняшникової олії обумовлює використання продуктів 

її переробки у цій роботі. 
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1.4 Постановка задачі дослідження 

 

Україна є імпортером нафти та деяких продуктів нафтопереробки, до 

яких належать і мінеральні мастильні матеріали, причому деякі різновиди таких 

матеріалів в Україні не виробляють взагалі. Недоліком імпортованих 

мінеральних мастил також є нездатність їх до біодеградації. 

Тож актуальною видається розробка вітчизняних екологічних мастил, які 

могли б знизити залежність України від імпорту таких матеріалів, одночасно 

використовуючи наявну екологічно безпечну сировину рослинного 

походження, продукти переробки якої будуть здатні до біодеградації при 

потраплянні у навколишнє середовище. 

Метою роботи є розробка мастильних матеріалів загального призначення 

на основі продуктів переробки рослинної сировини. 

Для вирішення мети дослідницької роботи необхідно вирішити наступні 

задачі: 

 розробити методику синтезу ДЕАЖК соняшникової олії з АЕЖК 

соняшникової олії та ДЕА; 

 встановити основні властивості ДЕАЖК, синтезованого за 

розробленою методикою; 

 розробити методику отримання мастильних матеріалів з 

використанням отриманих ДЕАЖК; 

 встановити вплив складу мастильних матеріалів на їх основні 

експлуатаційні властивості. 
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2 ЕКСПРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

 

2.1 Об’єкти дослідження 

 

Об’єктами досліджень обрано диетаноламіди жирних кислот 

соняшникової олії та мастильні матеріали на основі продуктів переробки 

рослинної сировини 

 

2.2 Методики досліджень 

 

2.2.1 Методика синтезу ДЕАЖК соняшникової олії 

 

ДЕАЖК отримували шляхом взаємодії АЕЖК та ДЕА згідно загальної 

схеми, зображеної на рис. 2.1. 

 

R C O

O

Alk HN

C2H4OH

C2H4OH

R C O

O

N

C2H4OH

C2H4OH

+ NaOH, 135-140oC

4 год.
+ AlkOH

 

Рисунок 2.1 – Схема синтезу ДЕАЖК з АЕЖК та ДЕА. 

 

До тригорлої колби об’ємом 250 мл, обладнаної механічною мішалкою та 

зворотним холодильником, завантажували 121 г (0,409 моль у перерахунку на 

алкілолеат) АЕЖК (ГОСТ 53605-2009), 44 г (0,42 моль) диетаноламіну (ТУ 

2423-003-78722668-2010) та 0,07 г NaOH (ДСТУ 4328-77). Колбу закріплювали 

на штативі, нагрівали до 135оС та витримували за цієї температури протягом 4-

х годин при активному перемішуванні, після чого демонтували зворотний 

холодильник та відганяли метанол протягом 1 години при 100оС. 

Продуктом реакції є в’язка червона рідина, інфрачервоний спектр якої 

зображено на рис. 2.2. 



13 
 

 

Рисунок 2.2 – Інфрачервоний спектр пропускання ДЕАЖК 

 

2.2.2 Методика визначення кислотного числа ДЕАЖК соняшникової олії 

 

Визначення кислотного числа проводили згідно ГОСТ 52110-2003 [19]. В 

конічну колбу, місткістю 100 мл, завантажували приблизно 1 г амідів жирних 

кислот, 25 мл етилового спирту і 1-2 краплі фенолфталеїну, в якості індикатора. 

Розчин амідів жирних кислот при постійному помішуванні швидко титрували 

0,1 н водним розчином КОН до слабо-рожевого забарвлення, стійкою протягом 

30 секунд. 

Кислотне число розраховували за формулою: 

 

(2.1) 

 

де        – кислотне число, мг КОН/г; 

             – концентрація розчину КОН, моль/л; 

56,106KOH KOHС V
КЧ

m

 


КЧ

KOHС
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         – кількість розчину КОН, яку витрачено на титрування наважки 

ДЕАЖК, мл; 

56,106 – молекулярна маса КОН, г/моль; 

     – маса наважки ДЕАЖК, г. 

 

2.2.3 Методика визначення умовної в’язкості  

 

Умовну в’язкість визначали за допомогою віскозиметра ВЗ-246 з 

діаметром сопла 4 мм за ГОСТ 8420-74 [20]. Віскозиметр ретельно очищали 

ватою, змоченою етиловим спиртом, висушували та встановлювали на рівній 

горизонтальній поверхні та додатково вирівнювали. Сопло закривали пальцем 

та заливали до чаші ДЕАЖК з невеликим надлишком, достатнім для утворення 

випуклого меніска над верхнім краєм віскозиметра. Надлишок видаляли за 

допомогою скляної пластинки, рухаючи її верхнім краєм віскозиметра. 

Під чашу поміщали ємність для збору ДЕАЖК, відкривали сопло та при 

появі амідів з сопла вмикали секундомір. Секундомір зупиняли при першому 

перериванні струменя амідів. Час від початку витікання до першого 

переривання струменя приймали за значення умовної в’язкості. 

 

2.2.4 Методика визначення колірного числа 

 

Колірне число визначали відповідно до ГОСТ 19266-79 [21]. Для 

випробування 10 см3 досліджуваних амідів поміщали у пробірку, 

встановлювали її у штатив між двома пробірками з найближчими 

інтенсивностями кольору та порівнювали з ними при денному світлі на відстані 

50 см від білого екрану. За колірне число ДЕАЖК приймали найближчий за 

кольором розчин йоду. 

 

 

 

KOHV

m
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2.2.5 Методика визначення йодного числа 

 

Визначення йодного числа проводилось титриметрично згідно ГОСТ 

2070-82 [22]. В конічну колбу, місткістю 250 мл, завантажували приблизно 1-2 г 

амідів жирних кислот, 25 мл етилового спирту, 25 мл розчину йоду і 5-10 

крапель розчину крохмалю, в якості каталізатору. Отриманий розчин при 

постійному помішуванні швидко титрували 0,1 н розчином тіосульфату натрію 

до слабо-жовтого забарвлення, стійкого протягом 30 секунд. 

Проводили також контрольний дослід, у якому до колби не 

завантажували ДЕАЖК. 

Йодне число визначали за формулою 

 

,                                 (2.2) 

 

де         – йодне число; 

   – кількість 0,1 моль/л розчину тіосульфату натрію, витрачена на 

титрування контрольного зразка; 

   – кількість 0,1 моль/л розчину тіосульфату натрію, витрачена на 

титрування зразка ДЕАЖК; 

   – фактор розчину тіосульфату натрію; 

0,01269 – кількість йоду, еквівалентна 1 см3 розчину тіосульфату натрію 

точно 0,1 моль/л; 

    – маса наважки ДЕАЖК. 

Для визначення фактору розчину тіосульфату натрію в конічній колбі 

об’ємом 250 мл зважували 0,08-0,10 г біхромату калію, додають 80 см3 

дистильованої води до розчинення біхромату та швидко додають 10 мл 20%-го 

розчину йодиду калію та 5 мл розбавленої сульфурної кислоти. Колбу 

закривають, струшують та витримують у темному місці 5 хв. Пробку та стінки 

колби промивали водою та титрували розчином тіосульфату натрію. 

1( ) 0,01269
100

V V F
ЙЧ

m

  
 

ЙЧ

V

V

F

m
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Фактор розчину тіосульфату натрію визначали за формулою 

 

,                                            (2.3) 

 

де    – фактор розчину тіосульфату натрію; 

    – маса біхромату калію, г; 

0,0049037 – маса біхромату калію, еквівалентна 1 мл точно 0,1 н 

тіосульфату натрію, г; 

   – кількість розчину тіосульфату натрію, затрачена на титрування. 

 

2.2.6 Методика отримання мастильних матеріалів на основі продуктів 

переробки рослинної сировини 

 

На основі продуктів переробки соняшникової олії було отримано ряд 

зразків мастильних матеріалів для використання у вузлах тертя (таблиця 2.1). 

Для отримання мастил на основі продуктів переробки рослинної сировини було 

обрано 3 компоненти: індустріальна олива, АЕЖК та ДЕАЖК. 

Для отримання зразків мастил окремі компоненти зразка змішували у 

посудині, після чого суміш фільтрували через фільтрувальний папір для 

видалення включень. 

 

Таблиця 2.1 – Склад отриманих мастильних матеріалів 

Компоненти Зразок/Кількість, мас. %. 

№1 №2 №3 №4 №5 

Індустріальна олива 51,80 39,75 24,10 24,10 0,00 

Алкілові естери жирних 

кислот 

36,15 48,20 48,20 36,15 60,25 

ДЕАЖК 12,05 12,05 27,70 39,75 39,75 

Всього 100 100 100 100 100 

0,0049037

m
F

V




F

m

V
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2.2.7 Визначення триботехнічних характеристик отриманих мастильних 

матеріалів 

 

Коефіцієнт тертя та масовий знос при фрикційній взаємодії сталевих 

зразків у мастильному середовищі визначали на машині «2070 СМТ-1» при 

режимі тертя з граничним змащенням по схемі диск-колодка. Використовували 

сталеві зразки зі сталі 45 з шорсткістю поверхні Ra=0,32 мкм, твердістю диска 

45-50 HRC та колодки 35-40 HRC. 

Вимірювання температури при терті проводили на відстані 1 мм від 

поверхні тертя за допомогою приладу АХІО АХ-5003, обладнаного хромель-

алюмелевою термопарою. 

При проведенні досліду швидкість зсуву складала 0,75 м/с, тиск становив 

4 МПа. 

 

2.2.8 Визначення теплофізичних характеристик отриманих мастильних 

матеріалів 

 

Для визначення теплофізичних характеристик отриманих матеріалів було 

проведено термогравіметричний аналіз та диференційну сканувальну 

калориметрію зразків мастил.  

 

2.3 Результати дослідження та їх обговорення 

 

2.3.1 Аналіз ІЧ-спектру пропускання ДЕАЖК 

 

У спектрі ДЕАЖК виділяються характерні смуги поглинання 3693-3045 

см-1 з максимумом 3384 см-1 (–OH-групи ДЕА та ДЕАЖК i –NH-групи 

залишкового ДЕА та морфоліну), два піки 1071 та 1053 см-1 (етерна група 

морфоліну та гідроксильна група первинного спирту) та 3010 см-1 (валентні 

коливання С–Н при подвійному зв’язку), 723 см-1 (неплоскі деформаційні 
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коливання С–Н при подвійному зв’язку у цис-конфігурації) та смуга 

поглинання кетонової групи третинного аміду 1632 см-1. 

Ці смуги поглинання вказують на те, що в процесі синтезу утворюються 

диетаноламіди жирних кислот та морфолін, а деяка частина ДЕА не вступає в 

реакцію. 

Основні характеристики отриманих диетаноламідів жирних кислот 

представлено в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Основні характеристики синтезованих ДЕАЖК 

Характеристика Значення 

Густина, г/см3 0,9552 

Умовна в’язкість за ВЗ-246, секунд 157 

Кислотне число, мг КОН/г 0,53 

Колірне число за шкалою стандартних розчинів йоду, мг І2/100 мл 220 

Йодне число, г І2/100г 68,93 

 

2.3.2 Триботехнічні характеристики розроблених мастильних матеріалів 

 

В процесі дослідження основних триботехнічних характеристик 

розроблених мастил було отримано дані щодо коефіцієнту тертя пари сталь-

сталь, масового зносу поверхонь та температури тертя в процесі проведення 

досліду. Графічно ці дані зображено на рис. 2.3 – 2.5. 

З рис. 2.3 та 2.4 видно, що найменший коефіцієнт тертя виявляє матеріал 

з найбільшим вмістом продуктів рослинного походження, що не містить 

індустріальної оливи. Також при випробуваннях температура і знос поверхонь 

тертя при застосуванні цього матеріалу були найнижчими. 

Водночас найбільший коефіцієнт тертя та найбільшу температуру 

поверхонь тертя було зареєстровано під час випробувань матеріалу №1, а 

максимальний знос – при випробуванні матеріалу №4. 
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Рисунок 2.3 – Залежність сили тертя пари «сталь 45-сталь 45» від часу 

(тертя з мастилом, НRC 50, Р = 4 МПа, V=0,75 м/с) 

 

Рисунок 2.4 – Коефіцієнти тертя у системі «сталь 45-сталь 45» (тертя з 

мастилом, НRC 50, Р = 4 МПа, V=0,75 м/с) 

 

а                                                           б 

Рисунок 2.5 – Температура поверхонь пари тертя (а) та залежність зносу 

матеріалу поверхонь від складу мастила (б) (тертя з мастилом по сталі 45 (НRC 

50), Р = 4 МПа, V=0,75 м/с) 
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2.3.3 Реологічні властивості отриманих мастильних матеріалів 

 

При дослідженні реологічних властивостей матеріалів №1-№5 отримали 

температурні залежності їх динамічної та кінематичної в’язкості. Ці дані є 

одними з найважливіших, оскільки вони дозволяють встановити клас в’язкості 

мастила – один з найважливіших експлуатаційних параметрів. 

Температурну залежність динамічної в’язкості матеріалів показано на 

рисунку 2.6, а температурну залежність кінематичної в’язкості – у таблиці 2.3. 

З рис. 2.6, а видно, що в’язкість зразка матеріалу №1 майже не змінюється 

в діапазоні температур від мінус 50°С до плюс 105°С, а при нагріванні вище 

105°С спостерігаємо різке збільшення в’язкості. Це явище можна пояснити 

протіканням процесів окиснювальної полімеризації матеріалів рослинного 

походження, що входять до складу мастила. 

З представленої на рис. 2.6, б залежності видно, що заміна частини 

індустріальної оливи на АЕЖК призводить до підвищення термостійкості 

мастила до 140°С при одночасному підвищенні мінімальної температури 

застосування до мінус 30°С. 

Водночас графік, представлений на рис. 2.6, в показує, що при 

подальшому зниженні вмісту індустріальної оливи компенсувати зміну 

діапазону температур мастила можна збільшенням кількості ДАЕЖК. 

При подальшому збільшенні вмісту амідів у складі мастила (рис. 2.6, г) 

різке збільшення в’язкості зразка при нагріванні понад 140°С не спостерігаємо, 

мінімальна температура можливого застосування такого мастила складає -30°С. 

При повному виключенні індустріальної оливи зі складу композиції 

діапзон робочих температур дещо зменшується і становить -20°С – +140°С 

(рис. 2.6, д), однак цей зразок володіє найкращими триботехнічними 

властивостями. 
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а                                                                       б 

 

в                                                                       г 

 

д 

Рисунок 2.6 –Температурна залежність динамічної в’язкості мастил: а-

зразок №1, б-зразок №2, в –зразок №3, г – зразок №4, д – зразок №5. 
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Таблиця 2.3 – Температурна залежність кінематичної в’язкості мастил 

Температура, 

°С 

Кінематична в’язкість, мм2/с (сСт) 

Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 Зразок № 4 Зразок № 5 

1 2 3 4 5 6 

140°С – – – – 13,32 

120°С – 9,23 9,02 9,02 8,12 

100°С 15,50 4,48 5,90 6,56 6,36 

50°С 7,21 6,77 10,20 13,00 12,03 

40°С 8,26 8,38 11,60 15,90 15,34 

20°С 9,05 10,10 16,40 23,30 20,32 

–20°C 59,30 103,00 195,88 244,00 357,17 

–30°С 128,50 252,05 521,05 730,00 999,36 

–40°С 275,72 561,00 1172,60 1774,40 5708,7 

–50°С 669,90 1345,10 2684,90 4685,60 10178,00 

–60°С 1812,40 3763,10 8016,70 14600,00 19913,00 

 

 

2.3.4 Теплофізичні властивості отриманих мастильних матеріалів 

 

Для визначення теплофізичних властивостей отриманих мастильних 

матеріалів скористалися методами диференційної сканувальної калориметрії 

(ДСК) та диференціального термогравіметричного аналізу (ТГА).  

ДСК робить можливим дослідження процесів, які протікають у 

матеріалах при їх нагріванні чи охолодженні. Такими процесами є плавлення, 

кристалізація, фазові переходи без зміни агрегатного стану тощо. 

ТГА надає інформацію про термічну стабільність матеріалів та може 

опосередковано надавати інформацію про механізм їхньої деструкції. 

Результати диференціального термогравіметричного аналізу мастильних 

матеріалів приведено на рис. 2.7. 
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При аналізі результатів термогравіметричного аналізу (рис. 2.7) бачимо, 

що втрата 5% маси відбувається в діапазоні 135-165оС для різних зразків. Це 

можна пояснити видаленням зі складу мастил відносно низькомолекулярних 

компонентів індустріальної оливи та естерів жирних кислот. Перегини на 

кривих зразків №1 та №2 і перший перегин на кривих №3, №4 і №5 може 

свідчити про вичерпання більш летких компонентів та початок деструкції та 

компонентів рослинного походження.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Динамічний термогравіметричний аналіз мастил. 

 

Другий перегин на кривих №3-5 може свідчити про сповільнення 

деструкції компонентів рослинного походження через їх вичерпання та 

коксування. 

Результати диференціальної сканувальної калориметрії мастил №1-5 та 

індустріальної оливи наведено на рис. 2.8. 

З рис. 2.8 видно, що на кривих мастил №1 – №5 відсутні чіткі піки 

плавлення чи тверднення окремих компонентів мастил. 
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Рисунок 2.8 – Дані ДСК аналізу мастильних матеріалів: а-зразок №1, б-

зразок №2, в –зразок №3, г – зразок №4, д – зразок №5, е – індустріальна олива. 
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2.3.5 Порівняльна характеристика розроблених мастил з відомими 

 

З метою оцінки можливих областей застосування розроблених матеріалів 

було проведене порівняння зразка №1, впровадженого у виробництво на 

підприємстві «УНІКОН» під торговою маркою МП-6100 та відомих зразків 

мастильних матеріалів. Як видно з табл. 2.4, найближчими за властивостями до 

розробленого матеріалу є приладові мастила МП-601, МП-605 та МП-609. 

 

Таблиця 2.4 – Порівняльна характеристика деяких приладових мастил з 

розробленим мастилом МП-6100 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Створено методи одержання диетаноламідів жирних кислот 

соняшникової олії шляхом взаємодії алкілових естерів жирних кислот та 

диетаноламідів у присутності лужного каталізатора. Встановлено фізико-

хімічні властивості диетаноламідів жирних кислот соняшникової олії. 

2. Знайдено принципово нові підходи до розробки мастильних матеріалів 

на основі продуктів переробки рослинної сировини з різним вмістом алкілових 

естерів жирних кислот, диетаноламідів жирних кислот та індустріальної оливи. 

3. Вперше встановлено залежності між складом мастильних матеріалів та 

їх експлуатаційними властивостями. Встановлено, що зменшення вмісту 

індустріальної оливи у складі мастильного матеріалу призводить до 

покращення їх антифрикційних властивостей та підвищення температурної 

стабільності. 

4. Створені нові мастильні матеріали (впроваджена у виробництво марка 

МП-6100) мають аналоги – приладове мастила МП-601, МП-605 та МП-609. 
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