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Анотація 
Стаття присвячена аналізу перспективного використання рослинних олій в якості змащувальних 
матеріалів та робочих рідин з додаванням функціональних добавак у вигляді наносполук фулеренів С60, 
надійність основних трибосистем об’ємної гідротрансмісії типу ГСТ-90. Здебільшого надійність 
гідромашин залежить від робочих рідин, які використовуються, та присадок або добавок як 
функціональних компонентів, які додаються до їхнього вмісту. Розглянуто можливість покращення 
характеристик робочих рідин із застосуванням нанодобавок. Встановлено, що при експлуатації на робочих 
рідинах рослинного походження з додаванням нанодобвок С60 в оливи рослинного походження швидкість 
зношування нижча, на відміну від використання МГЕ-46В, на 11%. Швидкість зношування натурної 
трибосистеми приставне дно – розподільник носить нелінійний характер і суттєво відрізняється від 
трибосистеми плунжер – втулка. Доведено, що експлуатація даної трибосистеми при високих 
навантаженнях значно зменшуватиме її розрахунковий ресурс. Отримані результати швидкостей 
зношування трибосистем при використанні різних видів робочих рідин та їх аналіз дає змогу розрахувати і 
спрогнозувати ресурс кожної з них та гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 в цілому. Для розрахунків та 
прогнозування ресурсу гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 було вибрано гранично допустиму величину 
зносу трибосистем на підставі аналізу літературних джерел. 
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Abstract 
The article analyzes the prospective use of vegetable oils as lubricating materials and working fluids with the addition 
of functional additives in the form of C60 fullerene nanocompounds, reliability of the main tribosystems of volumetric 

hydraulic transmission of the 
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the reliability of hydraulic machines depends on the working fluids used, and additives as functional components that 
are added to their content. The possibility of improving the characteristics of working fluids using nano-additives was 
considered. It was established that when operating on working fluids of vegetable origin with the addition of C60 
nano-additives to oils of vegetable origin, the wear rate is 11% lower than when using MGE-46B. The rate of wear of 
the in situ tribosystem attached bottom - distributor is non-linear and significantly differs from the plunger - bushing 
tribosystem. It can be seen that the operation of this tribosystem at high loads will significantly reduce its estimated 
resource. The obtained results of wear rates of tribosystems when using different types of working fluids and their 
analysis make it possible to calculate and forecast the resource of each of them, and of hydrostatic transmission of the 
GST-90 type as a whole. For calculations and forecasting of the resource of the hydrostatic transmission of the GST-
90 type, the maximum allowable amount of wear of tribosystems was selected based on the analysis of literary sources. 
Cheaper working fluids based on RS and RR vegetable oils can be a good alternative. Compared with the most common 
working fluid of petroleum origin MGE-46B, working fluids RS and RR provide a fairly high calculated resource, which 
is higher on average by 15%, and this, in turn, is equal to 480 engine hours. It is known that during the working season 
the harvester is operated for approximately 250 engine hours, that is, the use of RS and RR working fluids instead of 
MGE-46B will make it possible to increase the operating time up to two years. 

Keywords: volumetric hydraulic drives, fullerene nanocompounds, GST-90. 

Вступ 

Об’ємні гідроприводи такі, як ГСТ-90, широко застосовуються в 
сільськогосподарській техніці як закордонного, так і вітчизняного виробництва. 
Основним конструктивним елементом гідроприводів є робоча рідина, яка виконує ряд 
функцій, що забезпечують надійну роботу. Сільськогосподарська техніка працює в зоні 
з підвищеною екологічною чутливістю, тому робочі рідини повинні володіти швидким 
біологічним розкладом при потраплянні на ґрунт. Переважна більшість існуючих 
робочих рідин виготовлена на нафтовій основі, які негативно впливають на екосистему 
в цілому. Сучасний ринок мастильних матеріалів пропонує досить широкий асортимент 
продукції як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Безумовно домінуюча 
частка українського ринку мастильних матеріалів належить закордонним виробникам. 
Це пов’язано з нафтовою залежністю України від світових імпортерів, що і впливає на 
ціноутворення продукції. Здебільшого пересічний споживач мастильних матеріалів 
сплачує не тільки за мастило, але й за бренд та логістичні витрати, що пов’язані 
безпосередньо з імпортом та доведенням продукції до споживача. 

Гарною альтернативою нафтовим можуть бути робочі рідини на базі рослинних 
олій, з додаванням в якості добавки фуллеренів С60 данні робочі рідини володіють всіма 
експлуатаційними показниками, що необхідні для надійної експлуатації [1]. 
Використання робочих рідин на базі рослинних олій з кожним роком знаходить все 
ширше впровадження, лідерами якого є США та країни ЄС [2-4]. Також ведуться роботи 
по даній проблематиці вітчизняними вченими [5-8]. 

Формулювання цілей статті 

Метою статті є порівняння швидкості зношування основних трибосистем 
об’ємної гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 при експлуатації на різних типах робочих 
рідин з подальшим прогнозуванням ресурсу. 

Виклад основного матеріалу  

Авторами роботи [1, 9-10] на лабораторних установках було визначено швидкість 
зношування модельних трибосистем об’ємної  гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 при 
використанні робочих рідин на базі високоолеї нової  соняшникової  РС та ріпакової  РР 
оліи  з додаванням в якості добавки фулеренів С60 в порівнянні з товарною нафтовою 
МГЕ-46В, синтетичною Shell HF-E 46 та біологічно нешкідливою на базі ріпакової  олії  
Shell HF-R. Авторами роботи [1] представлено огляд літератури по мастильним 
матеріалам з додаванням наночасток. Проаналізовано вплив наночасток на 
трибологічні характеристики олив. У роботі відзначено, що використання нанодобавок 
до мастильних матеріалів призводить до підвищення в’язкості базового середовища, 
високої  несучої  здатності сполучення, зниження коефіцієнта тертя, підвищення 
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зносостіи кості. В роботі [2] показано, що ефект введення вуглецевих наночасток в 
пластичні мастила істотно залежить від типу мастила і може як покращувати, так і 
погіршувати трибологічні показники мастил. У тои  же час на всіх досліджених типах 
мастил при введенні вуглецевих наночасток отримано збільшення навантаження 
задира, незалежно від типу мастила-бази. 

Авторами роботи [3] робиться висновок про перспективність використання 
наноматеріалів в мастильних матеріалах. Робота містить висновки, що характеристики 
мастильного матеріалу можна покращити, застосовуючи наноприсадки. Робота 
присвячена інформаціи ному огляду застосування нанодобавок до рідких мастильних 
матеріалів і перспективам ї х використання при виробництві олив. 

Визначення швидкості зношування основних трибосистем ГСТ-90 проводилось за 
допомогою методики фізичного моделювання та критеріального підходу [11-13] , 
результати розрахунків представлені в вигляді рисунків 1–3.  

  
Рис. 1. Розрахункові значення 

швидкості зношування трибосистеми 
(плунжер-втулка) 

Рис. 2. Розрахункові значення 
швидкості зношування трибосистеми 

(приставне дно-розподільник) 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
З рис. 1 видно, що розрахункова 

швидкість зношування трибосистеми 
плунжер – втулка є лініи ною. Це вказує на 
те, що швидкість зношування поступово 
зростає зі збільшенням навантаження на 
робочі поверхні трибосистеми. При 
експлуатації  на робочих рідинах РС та РР 
швидкість зношування нижча від МГЕ-46В 
на 11% та 5% відповідно. В порівнянні з 
робочими рідинами всесвітньо відомого 
виробника Shell робочі рідини на базі 
рослинних оліи  РС та РР дещо 
поступаються. Порівнюючи з 
високоякісною синтетичною рідиною 
Shell HF-E 46, швидкість зношування 
трибосистеми нижча на 25,8% від РС, та на 
30,5% від РР. При експлуатації  на робочіи  
рідині Shell HF-R вона нижча на 15,7% від 
РС та на 21% від РР.  

Швидкість зношування натурної  трибосистеми приставне дно – розподільник, 
рис 2, носить нелініи нии  характер і суттєво відрізняється від трибосистеми плунжер – 

 

Рис. 3. Розрахункові значення 
швидкості зношування трибосистеми 

(башмак-похила шайба) 
1 – МГЕ-46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell HF-

R; 4 – РС; 5 – РР. 
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втулка. Видно, що експлуатація даної  трибосистеми при високих навантаженнях значно 
зменшуватиме ї ї  розрахунковии  ресурс.  

Різниця відсоткового співвідношення між швидкістю зношування трибосистеми 
в залежності від робочої  рідини складає: при експлуатації  трибосистеми на робочих 
рідинах РС та РР швидкість зношування нижча на 17,7% та 7% відповідно, ніж при 
експлуатації  на робочіи  рідині МГЕ-46В. 

Порівнюючи експлуатацію робочих рідин на базі рослинних оліи  з рідинами 
марки Shell видно, що швидкість зношування трибосистеми при експлуатації  на робочіи  
рідині РС на 16,2% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46, на 5,4% вища, ніж при 
використанні Shell HF-R. Дещо гіршии  результат показала робоча рідина РР: швидкість 
зношування на 25,3% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46, на 15,6% вища, ніж при 
використанні Shell HF-R. 

Залежності, які представлені на рис. 3 та описують розрахункову швидкість 
зношування трибосистеми башмак-похила шаи ба, також носять нелініи нии  характер, 
але менш виражении , ніж залежності попередньої  трибосистеми. Аналіз результатів 
швидкості зношування натурної  трибосистеми башмак – похила шаи ба показав, що при 
експлуатації  на робочіи  рідині РС ї ї  показники на 18,7% кращі від МГЕ-46В, але на 12,8% 
та 6% гірші від експлуатації  на Shell HF-E 46 та Shell HF-R відповідно. При використанні 
робочої  рідини РР швидкість зношування трибосистеми на 14,5% нижча в порівнянні з 
робочою рідиною МГЕ-46В, але на 17% та 10% вища, ніж при використанні Shell HF-E 46 
та Shell HF-R відповідно. 

Отримані результати швидкостеи  зношування трибосистем при використанні 
різних видів робочих рідин та ї х аналіз дає змогу розрахувати і спрогнозувати ресурс 
кожної  з них та гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 в цілому. 

Для розрахунків та прогнозування ресурсу гідростатичної  трансмісії  типу ГСТ-90 
було вибрано гранично допустиму величину зносу трибосистем  на підставі аналізу 
літературних джерел [14]. Розрахунок ресурсу трибосистем ГСТ-90 проводили за 
виразом: 

𝑅 =
∆

𝐼𝐻
 ,     (1) 

де R – ресурс, мотогодини; 
 – гранично допустима величина зносу трибосистеми, мкм; 
Ін – швидкість зношування натурної  трибосистеми, мкм/год. 
Значення ресурсу кожної  з трибосистем гідростатичної  трансмісії  ГСТ-90 при 

експлуатації  в режимі максимального навантаження наведені у вигляді рисунків 4–6. 

  

Рис. 4. Розрахункові значення ресурсу 
трибосистеми плунжер – втулка: 

1 – МГЕ – 46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell 
HF-R; 4 – РС; 5 – РР. 

Рис. 5. Розрахункові значення ресурсу 
трибосистеми приставне дно – 

розподільник: 
1 – МГЕ – 46В; 2 – Shell HF-E 46; 3 – Shell 

HF-R; 4 – РС; 5 – РР. 
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Ресурс гідроста-
тичної  трансмісії  в 
цілому буде визначати 
трибосистема з міні-
мальним розрахун-
ковим ресурсом. 
Рисунки 4–6 
демонструють, що 
максимальнии  ресурс є 
характерним для 
трибосистеми плунжер 
– втулка, так як 
швидкість зношування 
ї ї  елементів та сила 
тертя мінімальні. На 
другому місці – 
трибосистема башмак – 

похила шаи ба, а мінімальнии  ресурс характернии  для натурної  трибосистеми приставне 
дно – розподільник.  

За даними нормативно-технічної  документації  заводу-виробника гідроста-
тичних трансмісіи  «АПМ Гідросила», γ% ресурс до першого капітального ремонту 
гідростатичної  трансмісії  ГСТ-90 складає 4000 мотогодин. Але, як показує практика, він 
не перевищує 2500 мотогодин. Це зумовлено режимами та умовами експлуатації .  

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок  

На основі проведених досліджень для того, щоб гідростатична трансмісія ГСТ-90 
могла відпрацювати заявлений виробником моторесурс, є певна і необхідна умова – це 
експлуатація агрегату в відповідності до нормативно-технічної документації, що 
надається заводом-виробником і яка включає в себе всі основні вимоги. 

На ресурс трибосистем гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90 найбільш впливає 
робоча рідина, на якій відбувається експлуатація. Виходячи з результатів, наведених на 
рис. 4–6, можна зробити висновок, що найбільшим ресурсом гідростатична трансмісія 
ГСТ-90 буде володіти при експлуатації на високоякісних робочих рідинах всесвітньо 
відомого виробника Shell. Висока вартість цих робочих рідин та їх дефіцит на території 
України робить їх використання не завжди економічно доцільним. 

Гарною альтернативою можуть бути більш дешеві робочі рідини на базі 
рослинних олій РС та РР. Порівняно з найбільш розповсюдженою робочою рідиною 
нафтового походження МГЕ-46В робочі рідини РС та РР забезпечують досить високий 
розрахунковий ресурс, вищий в середньому на 15%, а це, в свою чергу, дорівнює 
480 мотогодинам. Відомо, що за робочий сезон комбайн експлуатується приблизно 
250 мотогодин, тобто використання робочих рідин РС та РР замість МГЕ-46В дасть змогу 
збільшити час експлуатації до двох років. 
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