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РАЦІОНАЛЬНИЙ ДОБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ 

 
Проаналізовано сучасне технологічне обладнання, що застосовують для механічного оброблення 
пластичних мастил під час їхнього виготовлення. Порівняно властивості бентонітових мастил, 
виготовлених за різних умов гомогенізації. Визначено умови гомогенізації бентонітових мастил, потрібні 
для покращання їхніх властивостей. 
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Постановка проблеми 
Бентонітові мастила є досить поширеним типом мастил, світові обсяги їхнього виробництва становлять 

близько 22 тис. т/рік. В Україні виробництва цього типу мастила натепер не існує, хоча ще в 2008 р. 
невеликі партії випускало ПАТ «АЗМОЛ». 

Технологія одержання бентонітових мастил вирізняється від виробництва інших видів мастил своїм 
основним компонентом – бентонітовою глиною, що є неорганічною речовиною, стійкою до високих температур і 
високих навантажень. Основною відмінністю виробництва цих мастил є необхідність кращого диспергування 
загусника в дисперсійному середовищі й гомогенізації (механічного оброблення) готового продукту. Бентонітові 
глини мають пластинчасту структуру, що дозволяє оливі проникати у структуровий каркас, проте для повного 
розподілу загусника в дисперсійному середовищі використовують органічні модифікатори та механічне 
оброблення. Слід зазначити, що ступінь диспергування глини в оливному середовищі визначає характеристики 
мастила за умов експлуатації, найчастіше екстремальних, для яких їх і розробляють. 

У виробництві бентонітових мастил слід використовувати потужні гомогенізатори. Проте, попри наявну 
нині широку номенклатуру, не всі вони відповідають вимогам механічного оброблення мастил. 

 
Аналіз попередніх досліджень 
Гомогенізація (механічне оброблення) – основна стадія виробництва бентонітових мастил. 

Гомогенізація рівномірно розподіляє загусник в оливі, що підвищує його загущуючий ефект, забезпечує 
текстурі мастил однорідність, покращує їхній зовнішній вигляд. Окрім цього, гомогенізація руйнує 
конденсаційну та утворює коагуляційну тиксотропну структуру мастила, покращуючи механічну, колоїдну 
стабільність та інші характеристики [1]. За попередніми дослідженнями, для гомогенізації мастил 
застосовують передусім клапанно-щільові й роторні апарати, що працюють відповідно за високих і низьких 
тисків [1, 2]. Їх переважно використовують на заключній стадії виробництва мастил для однократної 
гомогенізації. Разом із тим, у неперервних процесах використовують багаторазову гомогенізацію на кожній 
технологічній стадії [3]. У цьому разі продукт за відносно низького перепаду тиску циркулює в щільових 
клапанах-гомогенізаторах, встановлених безпосередньо на технологічному трубопроводі. 

Апарати, розроблені для гомогенізації саме бентонітових мастил, натепер відсутні. Для дослідження 
механічного оброблення досі використовують апарати, призначені для харчової чи лакофарбової 
промисловості. Не розроблено й конкретних рекомендацій щодо застосування різних способів гомогенізації. 
Тому невирішеною частиною наукової проблеми є визначення технологічних умов механічного 
оброблення пластичних мастил. 

Авторами розроблено спеціальний гомогенізатор для дослідження властивостей бентонітових мастил 
(рис. 1) [4]. У цьому апараті виключено можливість утворення натиру, що дозволяє використовувати його 
для визначення загущувальної здатності бентоніту в кремнійорганічних рідинах різного класу.  

Основними деталями гомогенізатора є два статора 1 і два ротора 2, на внутрішній циліндричній 
поверхні яких на однакових відстанях розташовано отвори діаметром 4 мм. Фактично, гомогенізатор 
складається з двох апаратів, що дає можливість за один пропуск провести подвійну обробку мастила. 
Інтенсивність обробки визначається частотою обертання статора й зазором між статором і ротором, який 
можна змінювати від 0 до 0,1 мм за допомогою гвинтового пристрою. 
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Розроблений гомогенізатор придатний для 
механічного оброблення бентонітових мастил, 
виготовлених на різних дисперсійних середовищах. На 
жаль, ця розробка не знайшла застосування на 
виробництві. Найчастіше для гомогенізації бентонітових 
мастил використовують колоїдні млини без 
обґрунтування вибору способу механічного оброблення 
[5]. 

 
Метою статті є добір апарата для механічного 

оброблення бентонітових мастил, а також вивчення 
впливу умов гомогенізації на їхні властивості. 

 
Виклад основного матеріалу 
Для механічного оброблення мастил найчастіше 

використовують тривалкові перетирочні машини, 
колоїдні млини й гомогенізатори високого тиску 
(щільові). Хоча ці машини діють за різними 

принципами, в усіх основним способом механічного оброблення є поступове пропускання мастила крізь 
вузький зазор (0,3…0,5 мм) між поверхнями тертя. 

Тривалкова машина продуктивністю до 50 кг/год складається з трьох паралельних і горизонтальних 
порцелянових, базальтових чи металевих валків із гладкою поверхнею. Валки, зазор між якими регулюється, 
обертаються з різною швидкістю – 38, 16 і 6,5 хв–1 (останній до того ж здійснює коливальні рухи) (рис. 2). 
Різна швидкість обертання, яку забезпечують спеціальні шестерні, дозволяє мастилу, що надходить із 
технологічного трубопроводу, переходити між валками. Гомогенізація відбувається завдяки подрібненню 
твердих частинок в щілинах між валками, їхньому перетиранню внаслідок різної швидкості обертання 
валків і розтиранню в зазорі додатковими коливальними рухами третього валка. 

Для дослідження впливу механічного 
оброблення на властивості мастила виготовили два 
лабораторні зразки із вмістом бентонітової глини 
BARAGEL 3000 30 %: перший – на нафтовій оливі 
ОБ-500 ТУ У 13932946.027-2001; другий – на 
синтетичній рідині ПЕС-5 ГОСТ 13004. 
Властивості зразків визначали за 
стандартизованими методиками: межу міцності на 
зсув – за ГОСТ 7143, пенетрацію – за ГОСТ 5346, 
механічну стабільність мастила – за ASTM D 1831. 

Межа міцності на зсув – це номінальне 
критичне навантаження, яке необхідно прикласти 
для того, щоб відбулося деформування 
структурного каркасу мастила. Після фізичного 

перехіду за межу міцності руйнування структурних зв’язків у мастилі відбувається значно швидше, аніж 
їхнє відновлення, спостерігається руйнування структури й перехід мастила з твердого стану в текучий, при 
цьому мастило поводить себе як в’язка рідина. 

Число пенетрації визначали за глибиною занурення конуса стандартних розмірів і масою 150 г протягом 
5 с за певної температури (за стандартних умов – 25 ºС) у перемішане в спеціальній бовтниці мастило. 
Вважають, що пенетрація – умовний емпіричний показник, що не має фізичного підґрунтя й не характеризує 
експлуатаційні властивості мастил. 

Під час визначення механічної стабільності мастило завантажували у металевий циліндр із роликом, 
який встановлювали на стандартизований роликовий стенд Shell. Під час випробування циліндр із мастилом 
обертається з певною швидкістю, і ролик розбиває мастило, перетираючи його між стінками циліндра й 
ролика. Ступінь руйнування мастила розраховували як K = (τ2 – τ1)/τ1 ·100, де τ1 і τ2 – пенетрація мастила до 
й після випробування. 

Змінним параметром механічного оброблення на тривалковій машині був лише зазор між валками. 
Встановлювали мінімальний зазор 0,3 мм. Щоб визначити ефективність оброблення, зразки пропускали 
через валки 5, 10 і 15 разів. 

Установлено, що після оброблення на тривалковій машині бентонітова глина продовжує диспергуватися 
в оливному середовищі (табл. 1). Таким чином, під час роботи у вузлі тертя таке мастило буде 
ущільнюватися, що призведе до виходу обладнання з ладу. 

Ретельніша гомогенізація можлива на колоїдному млині і в гомогенізаторі високого тиску. 

Таблиця 1 – Властивості бентонітового мастила після оброблення на тривалковій машині 

Межа міцності на зсув за температури 20 ºС, Па 

 
1 – статор; 2 – ротор;  

3 – бункер для мастила; 4 – шнек 

Рис. 1 – Схема роторного гомогенізатора 

 
1 – валки; 2 – необроблене мастило; 3 – продукт 

Рис. 2 – Схема роботи тривалкової машини 



вихідного мастила після 5 пропусків після 10 пропусків після 15 пропусків 
Перший 460 510 540 600 
Другий 420 490 525 565 

Пенетрація за температури 25 ºС, м · 10–4 

Зразки 
вихідного мастила після 5 пропусків після 10 пропусків після 15 пропусків 

Перший 324 310 302 295 
Другий 342 326 318 307 

Пенетрація, м · 10–4 
Зразки 

до випробування після випробування 
Коефіцієнт руйнування 

Перший 295 260 -11,8 
Другий 307 278 -9,4 

Колоїдний млин призначено для виробництва високостабільних 
колоїдних розчинів (рис. 3). Використовується принцип «мокрого 
помолу», оскільки конуси ротора 1 і статора 2 мають більшу ширину 
зазора на вході й меншу – на виході. Складні мікрорельєфні поверхні 
ротора забезпечують дрібний помел. Продуктивність млина 18…20 
м3/год. 

Для дослідження впливу механічного оброблення на властивості 
мастила виготовили два зразки на різних дисперсійних середовищах, 
але з вмістом бентонітової глини BARAGEL 3000 15 %. Мастило 
обробляли один раз. Зразки досліджували за тими ж методиками. 

На відміну від попередніх випробувань загусник в оливі 
диспергується повністю (табл. 2). Коефіцієнт руйнування є 
невисоким, тобто мастило під час роботи у вузлі тертя майже не 
втрачатиме своїх властивостей. 

У гомогенізаторі високого тиску відбувається подрібнення 
частинок мастила шляхом його пропускання крізь вузький щільовий 
зазор під тиском 0…20 МПа. У зазорі різко зростають швидкість і 
турбулентність потоку мастила, на частинки діють напруги зсуву, а 

знаслідок миттєвого зменшення тиску після проходження зазора виникає ефект кавітації. Робочими 
органами гомогенізатора є втулка і клапан, у щілину між якими проходить мастило (рис. 4). 

Таблиця 2 – Властивості бентонітового мастила після оброблення на колоїдному млині 

Межа міцності на зсув  
за температури 20 ºС, Па 

Пенетрація  
за температури 25 ºС, м · 10–4 

Зразки 
вихідного 
мастила 

мастила після 
оброблення 

вихідного 
мастила 

мастила після 
оброблення 

Перший 815 900 412 325 
Другий 765 836 435 342 

Пенетрація, м · 10–4 
Зразки 

до випробування після випробування 
Коефіцієнт руйнування 

Перший 325 360 10,7 
Другий 342 386 12,8 

Вплив механічного оброблення на властивості мастила в гомогенізаторі високого тиску досліджували 
аналогічно до випробувань на колоїдному млині. 

Зразки мастила руйнувалися в допустимих межах, що свідчить про 
повноту диспергування бентонітової глини в дисперсійному середовищі й 
достатньо високу механічну стабільність мастила у вузлі тертя (табл. 3). При 
цьому коефіцієнт руйнування є дещо більшим, аніж під час оброблення на 
колоїдному млині.  

 
Висновки 
Для виробництва бентонітових мастил доцільніше використовувати 

гомогенізатор високого тиску чи колоїдний млин, оскільки під час 
механічного оброблення на цих гомогенізаторах одержано найбільш 
механічно стабільні зразки. Не рекомендується використовувати тривалкову 
машину тертя.  

 
Перспективи подальших досліджень 
Досліджені гомогенізатори мають достатньо високі потужність і 

продуктивність, оскільки їх застосовують передусім у виробництві лакофарбових і харчових продуктів. 

 

1 – ротор; 2 – статор 

Рис. 3 – Робочий вузол 
колоїдного млина 

 

Рис. 4 – Робочий вузол 
гомогенізатора високого тиску 



Бентонітові мастила виготовляють у значно менших обсягах, тому доцільно розробити гомогенізатор 
високого тиску чи колоїдний млин, що відповідали б потребам виробництва. 

Таблиця 3 – Властивості бентонітового мастила після оброблення на гомогенізаторі високого тиску 

Межа міцності на зсув  
за температури 20 ºС, Па 

Пенетрація  
за температури 25 ºС, м · 10–4 

Зразки 
вихідного 
мастила 

мастила після 
оброблення 

вихідного 
мастила 

мастила після 
оброблення 

Перший 815 926 412 301 
Другий 765 859 435 324 

Пенетрація, м · 10–4 
Зразки 

до випробування після випробування 
Коефіцієнт руйнування 

Перший 301 348 15,6 
Другий 324 368 13,5 
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Modern technological equipment which is used for mechanical treatment of lubricating greases during their 
production had been considered. It was carried out  comparative evaluation of  bentonite greases' properties 
produced under various conditions of homogenization. Requirements necessary to conduct the homogeniza-tion 
process of bentonite greases in order to improve their properties were determined. 
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