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ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНО ПРИПУСТИМОЇ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ПРИСАДКИ ДФ-11 У РОБОЧІ РІДИНИ 
ГІДРОПРИВОДІВ 

 
Анотація. Визначено мінімально припустиму концентрацію 

присадки ДФ-11 у робочих рідинах гідроприводів підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх машин. Доведено, що 
найкращі протизношувальні властивості випробуваних робочих рідин 
мають місце при концентрації присадки ДФ-11 0,4% (по об’єму). 
Подальше збільшення концентрації присадки ДФ-11 адекватно не 
покращує протизношувальні властивості робочих рідин. 
Встановлено, що додавання присадки ДФ-11 концентрацією 0,4% 
позитивно впливає на протикорозійні властивості випробуваних 
робочих рідин. 

Ключові слова: робоча рідина, присадка, протизношувальні 
властивості. концентрація, машина тертя, протикорозійні 
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Постановка проблеми. Відомо, що в гідроприводах підйомно-

транспортних, будівельних, дорожніх і інших машин в якості робочої 
рідини (РР) широко використовуються індустріальні та спеціальні 
мастила, більшість яких має у своєму складі багатофункціональну 
(протизношувальну і протикорозійну) присадку ДФ-11. Але нажаль, 
ця присадка з часом експлуатації спрацьовується, що суттєво 
відбивається на властивостях РР [1–3]. Це підвищує інтенсивність 
зношування пар тертя елементів гідроприводів і певній мірі за 
рахунок цього обмежує строки використання РР у вищезазначених 
машинах.  

Існує низка досліджень [1–4] щодо доцільності дозованого 
введення присадок до мастил замість спрацьованих. Але всі ці 
дослідження торкаються, головним чином, моторних мастил, для 
яких достатньо детально розглянуті питання мінімально припустимої 
концентрації присадок, при якій моторне мастило може подовжити 
експлуатувати, бо величина інтенсивності зношування пар тертя 
двигунів має мінімальне значення. Все це торкається, головним 
чином, миючих присадок, які не використовуються в РР. Слід 
зазначити також, що умови роботи моторних мастил в двигунах 
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внутрішнього згоряння та РР в гідроприводах абсолютно різні за 
температурою, тиском і ін.  Тому результати досліджень моторних 
мастил не можна переносити до РР та присадки ДФ-11, для яких такі 
дослідження не проводились. Безумовно, дозоване введення присадок 
до РР може стати перспективним напрямком покращення їх 
властивостей. Але насамперед необхідно визначити, яка концентрація 
присадки ДФ-11 є мінімально необхідною, щоб забезпечити 
нормальне існування гідроприводів. 

Метою роботи є визначення мінімально припустимої 
концентрації присадки ДФ-11 у РР для забезпечення задовільних 
експлуатаційних (протизношувальних і протикорозійних) їх 
властивостей під час експлуатації  гідроприводів підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх і інших машин. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення необхідної 
концентрації присадки ДФ-11 у РР нами були проведені лабораторні 
випробування протизношувальних (на машинах тертя СМТ-1 та 
СМЦ-2) та протикорозійних (на приборі АП-1) властивостей тих 
марок РР, які найбільш часто використовуються в гідроприводах 
підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин. 

На машині тертя СМТ-1 використовувалась чотирьох кулькова 
схема випробувань (рис. 1а), яка забезпечувала контакт зразків у 
точці (граничне тертя, при якому має місце найбільше навантаження 
між поверхням, що труться). Як елементи, що зношуються, 
використовувалися кульки діаметром 12,7 мм, виготовлені зі сталі 
ШХ-15. 

 

            

   а)                                                   б) 
 

а) СМТ-1; б) СМЦ-2 
Рисунок 1 – Схеми випробувань на машинах тертя 
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Режим випробувань був такий: навантаження на кульки – 480 
Н, частота обертів верхньої кульки – 25 с-1, тривалість випробування 
– 15 хв.  

Після випробувань визначався діаметр плями зносу на кульках 
за допомогою мікроскопа МЕТАМ Р-1. 

Для змащування вузла тертя на машині СМТ-1 
застосовувались РР, характеристики яких наведено в табл.1, а також 
ці ж самі РР, але в які штучно вводилась присадка ДФ-11 в 
концентрації від 0,2 до 1,5% від об’єму РР. 

Повторність випробувань на кожній РР була п’ятикратною, що 
дозволило отримати відносну похибку не більшу ніж 0,2 при 

довірчої ймовірності 0,9 [5]. 
 
Таблиця 1 –Характеристики РР, що випробувалися на машинах 

тертя 

Марка РР Стан РР Місце відбору РР 

І-Г-А-32 Свіжа (без присадки) – 

МГ-46-В 

Відпрацювала 206 
маш.-год. Наявність 
присадки ДФ-11 – 

0,24% 

Гідропривід 
екскаватору ЕО-2621 

І-Г-С-32 
Відпрацювала 1986 
маш.-год. Наявність 
присадки ДФ-11 – 0% 

Гідропривід 
екскаватору ЕО-4321 

 
Результати випробувань на машині тертя СМТ-1 наведено на 

рис. 2, з якого видно, що по мірі збільшення концентрації присадки 
ДФ-11 діаметр плями зносу на сталевих кульках зменшується. 
Особливо чітко це видно при застосуванні РР І-Г-А-32 та І-Г-С-32. Це 
зумовлено тим, що в цих РР до початку випробувань наявність 
присадки дорівнювала нулю (в І-Г-С-32 за 1986 маш.-год роботи у 
гідроприводі присадка ДФ-11 спрацювалась повністю, а до свіжої РР 
І-Г-А-32 під час напрацювання зовсім не додається ніяких присадок). 

Незначне зменшення діаметру плями зносу на кульках по мірі 
збільшення концентрації присадки в РР МГ-46-В пояснюється тим, 
що воно проробило у гідроприводі усього 206 маш.-год і до початку 
випробувань РР мало в собі 0,24% присадки ДФ-11.  

Звертає увагу той факт, що підвищення концентрації присадки 
більше 0,4% адекватно не поліпшує протизношувальні властивості 
всіх трьох РР, які випробовувались, а зменшення концентрації - 
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збільшує діаметр плями носу на кульках майже за експоненціальною 
залежністю. 

 

 

--- – І-Г-А-32; -- – МГ-46-В; ---- – І-Г-С-32 
Рисунок 2 – Залежність діаметра плями зносу на кульках від 

концентрації присадки ДФ-11 в РР 
 
Враховуючи вельми високі навантаження між кульками, а 

також той факт, що при інших схемах контактування поверхонь 
навантаження між ними суттєво менше, можна вважати, що саме 
0,4% є мінімально припустимою концентрацією присадки ДФ-11 у 
випробуваних РР.  

Для визначення впливу наявності присадки ДФ-11 у 
концентрації 0,4% на протизношувальні властивості РР на машині 
тертя СМЦ-2 були проведені відповідні випробування при 
напіврідинному змащуванні зразків тертя.  

Випробування на машині тертя СМЦ-2 проводились за схемою 
«колодка-ролик» (рис. 1б).  

Характеристики зразків та режими їх хіміко-термічної та 
термічної обробки наведено у табл. 2. 

Діаметр роликів складав 50 мм, ширина – 12 мм, ширина 
колодки – 10 мм, частота обертів ролика – 5 с-1. Змащування зразків 
проводилося занурюванням їх на глибину 8-10 мм у РР у кожному її 
стані, яка знаходилася у ванночці машини.  

Режими випробувань були такими: 
 приробка зразків без навантаження – 15 хв; 
 приробка при навантаженні 300 Н – 2 години; 
 самі випробування при навантаженні 600 Н – 4 години. 
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 Таблиця 2 – Характеристики зразків тертя (до початку 
випробувань) та режими їх хіміко-термічної та термічної обробки 
 

Матері
ал 

зразка 

Попе
редня 
оброб
ка 

Режим кінцевої 
обробки 

Твердість Ra, 

мкм 
загартування 

 
відпу-
щення 

HRC HRB 

К середо-
вище 

К 

Сталь 
18ХГТ 

Цеме
нтаці
я на 
глиби
ну 

0,8-
1,5мм 

1113 масти-
ло 

473 58...60 – 0,30- 
0,32 

Сталь 
ШХ15 

– 1103 масти-
ло 

423 60...62 – 0,32- 
0,38 

Сталь 
38ХГС 

– 1153 масти-
ло 

873 56...58 – 0,60- 
0,63 

Чавун 
ВЧ 

– – – – – 240 0,31- 
0,38 

Бронза 
БрАЖ 

9-4 

– – – – – 96-98 0,60- 
0,63 

 
Примітка. Вибір для випробувань вказаних матеріалів і режими їх 
хіміко-термічної та термічної обробки зумовлений найбільш частим 
застосуванням їх в гідроприводах будівельних машин. 

 
Знос зразків визначався шляхом установлення втрати ними 

маси за час випробувань. Зважування зразків проводилося 
аналітичними вагами ВЛА-200г-М з точністю 0,0001 г з доведенням 
зразків до постійної маси. 

Застосовувались РР, характеристика яких наведена у табл. 1, 
але у всі ці РР штучно було введено присадку ДФ-11 у концентрації 
0,4% (від об’єму), що відповідало результатам випробувань на 
машині тертя СМТ-1, на якій умови роботи зразків тертя були 
набагато важкими.  

Результати порівняльних випробувань на машині тертя СМЦ-2 
наведено у табл.3, з якої видно, що введення до всіх РР присадки ДФ-
11 у концентрації 04% значно зменшує знос зразків (від 1,2 до 2,0 
разів в залежності від сполучення матеріалів зразків). Так, наприклад, 
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при застосуванні РР І-Г-С-32 знос знижується у 1,47 рази (матеріал 
колодки – бронза БрАЖ9-4, ролика – сталь 18ХГТ). 

 
Таблиця 3 – Результати випробувань зразків на машині тертя СМТ-1 

Марка РР та її стан Матеріали зразків Сумарний знос 
колодок і 
роликів, г 

І-Г-А-32 свіжа БрАЖ9-4 – сталь 18ХГТ 0,0082 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0057 

І-Г-А-32 свіже Сталь ШХ -15 – сталь ШХ-15 0,0092 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0058 

І-Г-А-32 свіже Чавун ВЧ – сталь 38ХС 0,0772 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0373 

МГ-46-В відпрацювало 206 
маш.-год 

БрАЖ9-4 –сталь 18ХГТ 0,0597 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0.0513 

МГ-46-В відпрацювало 206 
маш.-год 

Сталь ШХ-15 – сталь ШХ-15 0,0113 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0093 

МГ-46-В відпрацювало 206 
маш.-год 

Чавун ВЧ – сталь 38ХС 0,0566 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0473 

І-Г-С-32 відпрацювало 1986 
маш.-год 

БрАЖ9-4 – Сталь 18ХГТ 0,0597 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0406 

І-Г-С-32 відпрацювало 1986 
маш.-год 

Сталь ШХ -15 – Сталь ШХ-15 0,00812 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,00652 

І-Г-С-32 відпрацювало 1986 
маш.-год 

Чавун ВЧ – Сталь 38ХС 0,0717 

Та ж сама + 0,4% ДФ-11 Ті ж самі 0,0590 

 
Примітка: в таблиці наведено середні дані за результатами 

п’ятьох випробувань  
Ще більш суттєвіша різниця у зносі має місце при 

використанні РР І-Г-А-32, яка склала для сполучень матеріалів 
зразків: 

БрАЖ9-4 – сталь 18ХГТ – приблизно, 1,44 рази; 
сталь ШХ –15 - сталь ШХ-15 – приблизно, 1,6 рази; 
чавун ВЧ – сталь 38ХС – приблизно, 2,0 рази.  
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Така суттєва різниця у зносі при усіх випробуваних зразків 
пояснюється тим, що у РР і І-Г-А-32, як відмічалося вище, при 
нароблені  зовсім не вводиться присадка ДФ-11.  

Таким чином, можна зробити висновок, що при концентрації 
присадки ДФ-11 0,4% протизношувальні властивості випробуваних 
РР при напіврідинному змащенні зразків тертя значно покращуються. 

Дослідження протикорозійних властивостей всіх РР 
проводилось на приборі АП-1 (рис.3). 

 

 

1 – підігрівач мастила у мастильній ванні; 2 – свинцеві пластинки; 3 – 
пробірки з РР; 4 – механізм приводу пластинок; 5 – термометр 

Рисунок 3 – Схема прибору АП-1 для випробування протикорозійних 
властивостей мастил 

Методика досліджень була наступною. До мастильної ванни з 
підігрівачем 1  занурювалися вісім пробірок 3, до чотирьох з яких 
було залита РР  І-Г-А-32 у свіжому стан, а до інших чотирьох – ця ж 
РР, в яку попередньо штучно було введено 0,4% присадки ДФ-11.  

Як пластини (поз. 2 на рис.3), використовувався листовий 
свинець. Розмір пластин складав 20х45х3 мм. Ці пластини за 
допомогою механізму приводу автоматично занурювалися в пробірки 
з РР, яка досліджувалась,, та витягувалися з нього з періодичністю 
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15-16 хв. Температура мастила у мастильній ванні підтримувалася на 
рівні 413 К та контролювалося термометром 5. Випробування тривали 
180 год. Протикорозійні властивості (корозійна агресивність) РР 
визначалися за втратою маси пластинами за час випробувань, 
віднесеною до їх площі.  

Аналогічним чином випробувалися РР МГ-46_В та І-Г-А-32. 
Результати досліджень наведені в табл. 4, з якої видно, що 

додавання до випробуваних РР присадки ДФ-12 у концентрації 0,4% 
суттєво покращує протикорозійні властивості цих РР, а сааме: 

І-Г-А-32 – у 1,78 рази; 
МГ-46-В – у 1,43 рази; 
І-Г-С-32 – у 1,6 рази. 

 
Таблиця 4 – Протикорозійні властивості РР 
Марка РР Концентрація приски 

ДФ-11, % 
Втрата маси 
свинцевих 

пластинок, г/м2 

І-Г-А-32 0 18,45 
Те ж саме +0,4% 

ДФ-11 
0,4 10,36 

МГ-46-В 0,24 9,26 
Те ж саме +0,4% 

ДФ-11 
0,4 6,47 

І-Г-А-32 0 11,8 
Те ж саме +0,4% 

ДФ-11 
0,4 7,36 

 
Примітка. Приведено усереднені дані по чотирьох пробірках 

по кожній з 3-х РР у кожному стані. 
Одночасно можна побачити, що найбільше покращила свої 

протикорозійні властивості РР І-Г-А-32. Це пов’язано з тим, що в 
ньому при нароблені не передбачено введення жодної присадки. Тому 
мабуть, і в цю РР доцільно при експлуатації гідроприводів дозовано 
вводити присадку ДФ-11.  

 
Висновки 
1. Найбільш розповсюдженою присадкою, що додається при 

виготовленні, в РР, які найбільш широко використовуються в 
гідроприводах підйомно-транспортних і будівельних машин, є 
багатофункціональна присадка ДФ-11, яка виконує протизношувальні 
та протикорозійні функції. 

2. Присадки, які при нароблені додаються до РР гідроприводів, 
з часом спрацьовуються, що негативно впливає на основні 
експлуатаційні показники якості цих РР (насамперед 
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протизношувальні і протикорозійні), що викликає інтенсивне 
зношування ар тертя та скорочує термін  використання РР у 
гідроприводах. 

3. Доцільно, як і до моторних мастил, дозовано вводити 
присадки до РР замість спрацьованих. Але до цього часу, нажаль, 
невідомо, якою повинна бути мінімально припустимою концентрація 
найбільш розповсюдженої в РР присадки ДФ-11 в цих РР, щоб було 
забезпечено найкращі протизношувальні і протикорозійні їх 
властивості. 

4. Результатами випробувань  трьох марок РР на машині тертя 
СМТ-1, на якій імітуються найбільші навантаження на зразки в 
умовах граничного змащування, доведено, що найкращі 
протизношувальні властивості випробуваних РР мають місце при 
концентрації присадки ДФ-11 0,4% (по об’єму). Подальше 
збільшення концентрації присадки ДФ-11 адекватно не покращує 
протизношувальні властивості РР. Зменшення концентрації присадки 
приводить до підвищення плями зносу зразків (погіршенню 
протизношувальних властивостей РР) майже за експоненціальною 
залежністю. 
 5. Отримані результати на машині тертя СМТ-1 були 
підтверджені при випробуваннях зразків при їх напіврідинному 
змащенні на машині тертя СМЦ-2, де за час випробувань знос 
зменшився (протизношувальні властивості покращилися) в 1,2–2,0 
рази в залежності від сполучення матеріалів зразків. 

6. При концентрації присадки ДФ-11 0,4% суттєво 
покращуються протикорозійні властивості випробуваних РР (в 
середньому у 1,6 разів). 

7. Звертає на себе увагу той факт, що штучне введення 
присадки ДФ-11 у концентрації 0,4% найбільш позитивно 
відбивається на протизношувальних та протикорозійних властивостях 
РР І-Г-А-32, в яку взагалі при нароблені не вводяться жодних 
присадок. Це свідчить про доцільність дозованого введення присадки 
ДФ-11 до РР І-Г-А-32 під час експлуатації гідроприводів. 

8. З наведених результатів досліджень можна зробити 
висновок про доцільність штучного і дозованого введення у РР 
гідроприводів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх 
машин присадки ДФ-11 у концентрації 0,4%. 
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DETERMINATION OF THE MINIMUM ALLOWABLE 

CONCENTRATION OF DF-11 APPENDIX IN THE WORKING 
FLUID OF HYDRAULICS 

Ventsel Ye. S.1, Yevtushenko A. V.2, Shchukin O. V.1, Orel O. V.1 
1Kharkiv National Automobile and Highway University 
2Ukrainian State Academy of Railway Transport 

 
Abstract. In hydraulic drives of hoisting, construction and road 

machines, industrial and special oils are used as the working fluid, most of 
which contain the anti-wear and anti-corrosion additive DF-11. This 
additive is activated over time, which negatively affects the properties of 
the working fluid, and as a result, the wear of friction pairs of hydraulic 
drive elements increases. Previous studies of the dosed introduction of 
additives into oils mainly concern engine oils, for which the issues of the 
minimum allowable concentration of additives (primarily detergents that 
are not found in working fluids) are considered in sufficient detail. It 
should be noted that the operating conditions of motor oils in engines and 
hydraulic fluids in hydraulic drives are completely different, therefore, the 
results of studies of motor oils cannot be transferred to hydraulic fluids 
and additives DF-11, for which such studies have not been carried out. The 
dosed introduction of additives into working fluids is a promising direction 
for improving their properties. Therefore, the task was set to establish the 
minimum required concentration of the DF-11 additive in hydraulic fluids 
in order to improve their properties. To solve this problem, laboratory 
studies of the antiwear and anticorrosion properties of several of the most 
common working fluids of hydraulic drives of hoisting, construction and 
road machines were carried out. As a result of testing samples that worked 
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under maximum load at the maximum lubrication mode on the SMT-1 
friction machine, it was found that with increasing additive concentration, 
the diameter of the wear spot on steel balls decreases. It was found that an 
increase in the additive concentration of more than 0.4% significantly 
improves the antiwear properties of the working fluids that were tested. 
Considering the high loads between the balls, it was found that exactly 
0.4% is the minimum allowable concentration of the DF-11 additive for 
the tested working fluids. As a result of comparative tests on the SMC-2 
friction machine, it was found that the addition of DF-11 additive in all 
working fluids at a concentration of 0.4% reduces the wear of samples 
from 1.2 to 2.0 times depending on the combination of sample materials. 
Studies of the anticorrosive properties of working fluids at a concentration 
of 0.4% DF-11 additives showed a significant improvement in the 
anticorrosive properties of tested working fluids (1.6 times on average). 

 
Keywords: working fluid, additive, antiwear properties, 

concentration, friction machine, anticorrosion properties. 
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