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ВСТУП 
 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних ре-
комендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпоря-
дженням від 10.07.2019 №071/роз та відповідних нормативних документів. 

 
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1.1. Заплановані результати 
Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, що вдосконалюють і поглиб-

люють інженерну підготовку у фахівця галузі в області дослідження триботехнічних властивос-
тей мастильних матеріалів з поліфункціональними присадками та добавками різного експлуата-
ційного призначення; вирішення прикладних питань підвищення зносостійкості триботехнічних 
систем шляхом ефективного вибору мастильних матеріалів з поліфункціональними присадками 
та добавками; вибору застосування різних типів присадок та добавок в базову основу для тех-
нологічного обладнання; формують комплексний підхід фахівця в галузі механічна інженерія з 
питань підвищення ресурсу трибосистеми з позиції управління процесами самоорганізації вто-
ринних структур за участю активних компонентів присадок та добавок. 

 
Метою викладання дисципліни є формування систематичних знань, умінь і навичок для 

здійснення професійно-наукової діяльності за спеціальністю з урахуванням основних положень 
трибології, концепції самоорганізації та зносостійкості трибосистем, структурно–енергетичної 
пристосованості матеріалів, положень трибохімії.  

 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- оволодіння методами планування та постановки експериментальних досліджень; 
- оволодіння основними фізико-хімічними закономірностями, які протікають в фрик-

ційному контакті; 
- ознайомлення з класифікацією присадок та добавок; 
- опанування основними методами визначення триботехнічних параметрів вузла тер-

тя, методиками розрахунково-аналітичних залежностей та регресійного аналізу масиву екс-
периментальних даних; 

- ознайомлення з заходами щодо вибору присадок та добавок до базової основи при 
копаундуванні мастильних матеріалів певного експлуатаційного призначення залежно від на-
вантажувально-швидкісних та температурних чинників.  

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути наступні компе-

тентності: 
– здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-інноваційної діяль-

ності у сфері розроблення нових та вдосконалення існуючих методів і методик трибологічних 
досліджень і випробувань конструкційних матеріалів різного експлуатаційного призначення; 

- здатність до аналізу та синтезу закономірностей протікання фізико-хімічних процесів в 
фрикційному контакті; 

- здатність аналізувати масиви наукових даних щодо впливу присадок та добавок на фор-
мування товщини мастильного шару, зміну реологічних характеристик мастильного матеріалу, 
питомої роботи тертя, антифрикційних та протизношувальних характеристик трибоконтакту, 
зносу та мікротвердості контактних поверхонь, режиму мащення трибосистеми; 

- знаходити рішення, які дозволять розв’язати поставлені прикладні завдання щодо подо-
вження ресурсу трибосистеми при застосуванні різних типів присадок та добавок до базової ос-
нови; 

- демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при вимірюванні та обробці ре-



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Присадки і добавки до мастильних матеріалів» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП 07.07.01-01-2021 

стор. 5 з 13 
 

зультатів досліджень, щодо впливу присадок та добавок на кінетику зміни при розрахунку тов-
щини мастильного шару, реологічних, антифрикційних та протизношувальних характеристик 
мастильних матеріалів; 

- вміти аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично 
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення щодо вибору присадок та доба-
вок до базової основи при копаундуванні мастильних матеріалів певного експлуатаційного при-
значення з метою підвищення надійності технічних систем. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін, як 

«Триботехніка та основи надійності машин», «Обладнання і методи трибологічних досліджень» 
та є базовою для проведення науково-дослідної роботи аспірантом. 

 
1.2. Програма навчальної дисципліни.  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається 

з одного навчального модуля №1 «Присадки і добавки до мастильних матеріалів», який є 
логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої пе-
редбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

 
Модуль 1. Присадки і добавки до мастильних матеріалів. 
Тема 1.1. Класифікація присадок і добавок. 
Основні види присадок та добавок. Переваги мастильних матеріалів з присадками та до-

бавками. Перспективи застосування мастильних матеріалів з присадками та добавками для під-
вищення надійності трибосистем. Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних ма-
теріалів з присадками та антифрикційними добавками. 

 
Тема 1.2. Антиокислювальні та антикорозійні присадки. 

Індукційний період окислення. Механізми інгібування ланцюгових реакцій автоокислен-
ня. внаслідок утворення алкільних або пероксидних радикалів або пасивацією металевої повер-
хні захисними плівками, попереджаючи її каталітичну дію. Органічні сполуки з антиокислюва-
льними властивостями: з'єднання сірки, селену, фосфору; похідні амінів, фенолу; лимонна і 
глюконова кислоти. Антиоксиданти в мастильних матеріалах: диалкілдитіофосфати цинку і ба-
рію, іонол, агідол, борин, диалкілселеніди, дифеніламін, алкілфеноли, трибутил- і трикрезилфо-
сфати, Oloa 267, ІХП, ІНХП та ін. Інгібітори електролітичних реакцій взаємодії води і кисню з 
поверхнею металу. Антикорозійні властивості лужних азотних похідних, амідів жирних кислот, 
сірчаних сполук, похідних фосфорної і азотної кислот. Триботехнічні та експлуатаційні власти-
вості мастильних матеріалів з антиокислювальними та антикорозійними присадками. 

 
Тема 1.3. В΄язкістні та депресорні присадки. 
Залежність в'язкості загущеної оливи від концентрації присадки. В΄язкістно- температурні 

характеристики моторних та трансмісійних олив. Індекс в'язкості. Реологічні характеристики 
мастильних матеріалів з в΄язкістними та депресорними присадками. Градієнт швидкості зсуву. 
Термомеханічна деструкція полімерних молекул при експлуатації загущених мастильних мате-
ріалів. Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів з в΄язкістними та 
депресорними присадками. 

 
Тема 1.4. Миючо-диспергуючі присадки. 

Типи миючих і диспергуючих присадок: високолужні сульфонати натрію, кальцію, ба-
рію, магнію, цинку, алкілсаліцилати кальцію, літію, натрію, магнію, барію, алкілфеноляти, сук-
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циніміди  і ін. Механізми утворення електростатичного бар'єру, зниження корозійного зносу, 
нейтралізації кислих продуктів згоряння палива. Запобігання утворенню низько- і високотемпе-
ратурних відкладень в карбюраторних і дизельних двигунах. Схильність до міцелоутворення і 
будова міцелл миючо-диспергуючих присадок. Поліфункціональні властивості миючих і диспе-
ргуючих присадок. Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів з мию-
чо-диспергуючими присадками. 

 
Тема 1.5. Протизношувальні і протизадирні присадки. 
Механізми підвищення змащувальної здатності в умовах граничного і змішаного режимів 

мащення. Утворення адсорбційних шарів, хемосорбційних граничних плівок або хімічних з'єд-
нань з металом. Механізм дії сірко-, хлоро-, флуоровмісних присадок. Екрануюча дія граничних 
змащувальних шарів. Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів з 
протизношувальними і протизадирними присадками. 

 
Тема 1.6. Основні характеристики твердих змащувальних матеріалів. 

Природні і штучні тверді змащувальні речовини. Умови використання твердих змащува-
льних матеріалів в вузлах тертя. Адгезія матеріалу покриття до основи. Триботехнічні та екс-
плуатаційні властивості твердих змащувальних матеріалів. 

 
Тема 1.7. Нанодисперсні антифрикційні та протизношувальні добавки. 

Нанорозмірні частинки та їх кластери. Ультрадисперсні алмази і ультрадисперсний ал-
мазоподібний графіт, фулерени і фулереноподібні структури, ультрадисперсні кераміки. Крис-
талічна ґратка графіту, дисульфідів молібдену та вольфраму. Анізотропія будови. Механізм мо-
дифікування поверхонь тертя з метою компенсації зносу. Формування експлуатаційної шорст-
кості контактних поверхонь. Триботехнічні та експлуатаційні властивості нанодисперсних ан-
тифрикційних та протизношувальних добавок. 

 
Тема 1.8. Металоплакуючі добавки до мастильних матеріалів. 
Металоплакуючі добавки: мідь, цинк, нікель, олово, срібло, бронза, латунь. Ефект вибір-

кового перенесення при застосуванні металоплакуючих мастильних матеріалів. Утворення сер-
вовітної плівки. Фізичні та хімічні явища, що обумовлюють самоорганізацію автокомпенсації 
зносу і зниження сил тертя. Адсорбційне зниження міцності (ефект Ребіндера), відмінність в 
швидкості дифузії компонентів в деформованому об'ємі сплаву (ефект Кіркендала), зсувні та 
пластичні деформації. Зміна площі фактичного контакту при терті. Триботехнічні та експлуата-
ційні властивості мастильних матеріалів з металоплакуючими добавками. 

 
Тема 1.9. Припрацьовуючі присадки та добавки. 
Абразивні припрацьовуючі добавки і геомодифікатори. Поверхнево-активні речовини. 

Зміни в поверхневих шарах контактних поверхонь при припрацюванні. Триботехнічні та екс-
плуатаційні властивості мастильних матеріалів з припрацьовуючими присадками та добавками. 

 
Тема 1.10. Використання рідкокристалічних сполук в якості антифрикційних та 

протизношувальних присадок до мастильних матеріалів. 
Мезоморфізм граничного мастильного шару. Нематичні кристали. Смектичні рідкі крис-

тали. Холестеричні рідкі кристали. Перспективи використання рідких кристалів в якості приса-
док. Рідкі кристали та їх застосування в техніці. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Структура навчальної дисципліни. 
 

№ 
п/п Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 
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Заочна форма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль №1 «Триботехнічні та експлуатаційні властивості мастильних матеріалів» 

1.1 
Класифікація присадок і добавок. 

4 семестр 4 семестр 
16 2 4 10 13 1 - 12 

1.2 Антиокислювальні та антикорозійні при-
садки. 

14 2 2 10 13 1 – 
12 

1.3 В΄язкістні та депресорні присадки. 16 2 4 10 15 1 2 12 

1.4 
Миючо-диспергуючі присадки. 14 2 2 10 13 1 – 

 

12 

1.5 Протизношувальні і протизадирні присад-
ки. 

16 2 4 10 15 1 2 
12 

1.6 Основні характеристики твердих змащува-
льних матеріалів. 

14 2 2 10 13 1 - 
 

12 

1.7 Нанодисперсні антифрикційні та протиз-
ношувальні добавки. 

16 2 4 10 14 1 1 
12 

1.8 Металоплакуючі добавки до мастильних 
матеріалів. 

14 2 2 10 13 1 - 12 

1.9 Припрацьовуючі присадки та добавки. 8 2 1  5 13 1 - 12 

1.10 Використання рідкокристалічних сполук в 
якості антифрикційних та протизношува-
льних присадок до мастильних матеріалів. 

16 2 4 10 13 1 - 12 

1.11 Модульна контрольна робота №1 6 – 1 5 - - - - 

1.12 Підсумкова семестрова контрольна робота - - - - 15 - 1 14 

Усього за модулем №1 150 20 30 100 150 10 6 134 

Усього за навчальною дисципліною 150 20 30 100 150 10 6 134 
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2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 
 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Лекції СРС Лекції СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Класифікація присадок і добавок. 
4 семестр 4 семестр 
2 8 1 11 

1.2 Антиокислювальні та антикорозійні присадки. 2 8 1 11 

1.3 В΄язкістні та депресорні присадки. 2 8 1 10 

1.4 Миючо-диспергуючі присадки. 2 8 1 11 

1.5 Протизношувальні і протизадирні присадки. 2 8 1 10 

1.6 Основні характеристики твердих змащувальних ма-
теріалів. 

2 
8 

1 11 

1.7 Нанодисперсні антифрикційні та протизношувальні 
добавки. 

2 
8 

1 10 

1.8 Металоплакуючі добавки до мастильних матеріалів. 2 8 1 11 

1.9 Припрацьовуючі присадки та добавки. 2 3 1 11 

1.10 
Використання рідкокристалічних сполук в якості 
антифрикційних та протизношувальних присадок до 
мастильних матеріалів. 

2 
8 

1 11 

Усього за модулем №1 20 75 10 107 
Усього за навчальною дисципліною 20 75 10 107 

 
2.3. Лабораторні заняття, їх тематика і обсяг 
 

 

№ 
п/п 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять (год.) 
Денна форма 

навчання 
Заочна форма 

навчання 
Лабор. 
заняття 

СРС 
Лабор. 
заняття 

СРС 
 

1 2 3 4 5 6 

1.1 
Оцінка ефективності мащення трансмісійних олив 
залежно від температури та контактного наванта-
ження 

4 семестр 4 семестр 

4 2 - 1 

1.2 
Оцінка триботехнічних характеристик фрикційного 
контакту при використанні антиоксидантів 

2 
2 

– 1 

1.3 
Вплив проковзування та температури на форму-
вання товщини мастильного шару оливами з в'язкі-
стними присадками 

4 
2 

2 2 

1.4 
Антифрикційні та протизношувальні характеристи-
ки моторних олив 

2 
2 

– 1 

1.5 
Антифрикційні та протизношувальні характеристи-
ки мастильних матеріалів з поліфункціональними 

4 
2 

2 2 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма навчальної дисципліни 

«Присадки і добавки до мастильних матеріалів» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
РП 07.07.01-01-2021 

стор. 9 з 13 
 

1 2 3 4 5 6 
присадками  

1.6 
Кінетика зміни мікротвердості поверхневих шарів 
металу при використанні твердих змащувальних 
матеріалів. 

2 
2 

- 1 

1.7 
Оцінка протизношувальних властивостей мастиль-
них матеріалів з фулереном С60. 

4 
2 

1 2 

1.8 
Дослідження ефекту вибіркового перене-
сення та утворення сервовітної плівки 

2 
2 

- 1 

1.9 
Оцінка ефективності припрацювання пар тертя в 
нестаціонарних умовах роботи 1  

2 
- 1 

1.10 
Оцінка формування граничних змащувальних ша-
рів рідкокристалічними присадками. 4 

2 
- 1 

1.11 Модульна контрольна робота №1 1 5 - – 
1.12 Підсумкова семестрова контрольна робота - - 1 14 
 Усього за модулем №1 30 25 6 27 
 Усього за навчальною дисципліною 30 25 6 27 
 

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота аспіранта, її зміст та обсяг   
 

№ 
п/п 

Зміст самостійної роботи аспіранта 

Обсяг СРС (годин) 
Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 75 107 
2. Підготовка до лабораторних занять 20 13 
3. Підготовка до модульної контрольної роботи 5 - 
4. Підсумкова семестрова контрольна робота - 14 

Усього за навчальною дисципліною 100 134 
  
      2.4.1. Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку. 

Перелік питань та зміст завдань для підготовки до диференційованого заліку, розробля-
ються провідними викладачами, затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться 
до відома аспірантів. 

 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1. Методи навчання  
При вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 
– пояснювально-ілюстративний метод; 
– метод проблемного викладу; 
– репродуктивний метод; 
– дослідницький метод. 
Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 

вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з оцінки трибо-
технічних властивостей фрикційного контакту та прогнозування його надійності. 
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3.2. Рекомендована література 
Базова література 
3.2.1. М.Ф. Дмитриченко, Р.Г. Мнацаканов, О.О. Мікосянчик Триботехніка та основи на-

дійності машин: Навчальний посібник / Дмитриченко М.Ф., Мнацаканов Р.Г., Мікосянчик О.О. 
– К.: Інформавтодр, 2006. – 216 с. 

3.2.2. Трибологія: підручник / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є.В. Корбут 
– Київ, видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-друк”.-2009.-410 с 

3.2.3. Дворук В. І., Войтов В. А. Трібофізика: підручник /В.І. Дворук, В.А. Войтов – Хар-
ків: ФЛП Томенко Ю.І., 2014. – 374 с. 

3.2.4. Лысиков Е.Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на 
износ технических систем [Монография] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов, С.В. Воронин. – Ха-
рьков: ЭДЭНА, 2009. – 274 с. 

 
 
Допоміжна література 
3.2.5 Дослідження зносоконтактної взаємодії змащених поверхонь тертя : монографія / А. 

Г. Кузьменко, О. В. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 184 с. 
3.2.6. Аналитическое описание структурированного смазочного слоя / Е.В. Березина, В.А. 

Годлевский, А.Г. Железнов, Д.С. Фомичёв // Жидкие кристаллы и их практическое использова-
ние. – 2014. – № 1. – С. 74-79. 

3.2.7. Бирюков В.П. Основы трибологии: Учебное пособие. – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 
175 с. 

3.2.8. Лысиков Е.Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на 
износ технических систем [Монография] / Е.Н. Лысиков, В.Б. Косолапов, С.В. Воронин. – Ха-
рьков: ЭДЭНА, 2009. – 274 с. 

3.2.9. Погонышев В.А., Романеев Н.А., Логунов В.В.. Исследование присадок к смазоч-
ным материалам / Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии, 2014. 
№4. -  С. 37-39. 

 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
3.3.1. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/zhups_2019_1_11%20(1).pdf 
3.3.2. https://kc.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2020/09/Pidruchnyk-Sirenko.pdf 
3.3.3. Методичні розробки кафедри (в електронному вигляді). 
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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  
АСПІРАНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ. 

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної аспірантом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1. 

Таблиця 4.1 

 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Вид навчальної роботи Модуль №1 

Виконання завдань на лабораторних заняттях  

2 семестр 2 семестр 

4б×10=40 
(сумарна) 

6б×3 = 18 
(сумарна) 

Виконання завдань на знання теоретичного матері-
алу 

24 (сумарна) 18 (сумарна) 

Для допуску до виконання модульної контрольної  
роботи №1 аспірант має набрати не менше 

41 бала - 

Виконання модульної контрольної роботи №1 24 - 
Підсумкова семестрова контрольна робота  24 

Усього за модулем №1 88 60 
Диференційований залік 12 40 

Усього за дисципліною 100 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються аспіранту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за ре-

зультатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру. 
 

Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка 
за національ-
ною шкалою 

Виконання за-
вдань на  прак-

тичних заняттях 

Виконання завдань на 
знання теоретичного ма-
теріалу 

Виконання 
модульної 

роботи 

Підсумкова 
семестрова 
контрольна 

робота 
4 6 22-24 16-18 22-24 22-24 Відмінно 
3 5 19-21 14-15 19-21 19-21 Добре 

2,5 4 16-18 11-13 16-18 16-18 Задовільно 
менше 

2,5 
менше 4 менше 16 менше 11 менше 16 менше 16 Незадовільно 

 
 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих аспірантом за окремі види виконаної навчаль-

ної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості моду-
льного контролю. 

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 
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модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 
відомості модульного контролю. 

 
Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки  
в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою Денна форма навчання 
Заочна форма навчання 

90-100 Відмінно 
75-89 Добре 
60-74 Задовільно 

менше 60 Незадовільно 
 

Таблиця 4.4 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
 національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною  
кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

 
 

4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка-
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки аспіранта. 

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчаль-
ної картки аспіранта, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 
65/Задов./Е тощо. 

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти-
нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до академічної 
довідки про виконання освітньо-наукової програми. 
 


