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Abstract 

The article investigates the technology of obtaining the oil base for two-stroke internal combustion engines 

from sunflower oil by its epoxidation with subsequent conversion of the product. Methods of obtaining base oils 

from renewable raw materials, in particular oils, are substantiated. The results of this work indicate the prospects 

and feasibility of research in the field of obtaining oxygen-containing derivatives of oils in order to determine the 

rational conditions for this chemical modification. 

Анотація 
У статті досліджено технологію одержання основи оливи для двотактних двигунів внутрішнього зго-

рання з соняшникової олії шляхом її епоксидування з подальшим перетворенням продукту. Обґрунтовано 

методи одержання базових мастил з відновлюваної сировини, зокрема олій. Результати проведеної роботи 

вказують на перспективність і доцільність досліджень у галузі одержання кисневмісних похідних олій з 

метою визначення раціональних умов проведення зазначеної хімічної модифікації. 
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Вступ 

Останнім часом екологічні, а також експлуата-

ційні характеристики є вагомим фактором для ви-

бору мастильних матеріалів, тому у світовій еконо-

міці переважає тенденція до зниження ролі нафти і 

нафтопродуктів [1-3]. Використання нафтових і си-

нтетичних мастильних матеріалів та їх компонентів 

є однією із причин забруднення навколишнього се-

редовища, оскільки вони характеризуються низь-

кою біорозкладністю та досить високою токсичні-

стю. В протиставлення рослинним оліям, для яких 

характерна висока біорозкладність, доступність та 

поновлюваність. Обсяги виробництва мастильних 

олив з олій у світі постійно зростають. 
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Мета та актуальність 

 Біомастильні матеріали набули вагомості як 

альтернатива класичним мастилам на нафтовій ос-

нові. Насамперед для двотактних двигунів внутрі-

шнього згорання, оскільки частина мастила, що не 

згоріла та вихлопні гази безпосередньо забрудню-

ють навколишнє середовище, так як в нафтових 

продуктах міститься велика кількість поліцикліч-

них аренів, смолистих та асфальто-смолистих речо-

вин. Проте використання самих рослинних олій, як 

мастил не доцільне: через незадовільні вязкісно-те-

мпературні характеристики та низьку окиснюва-

льну стійкість. Тому метою роботи є підвищення 

окисної стійкості, а саме : зменшити кількість нена-

сичених жирних кислот (ЖК) та вести в молекулу 

естерів ЖК такі функціональні групи, що є бажа-

ними для мастил. Пошук альтернативних джерел 

енергетичних та паливних ресурсів до сьогодні за-

лишається актуальним [2, 4-6]. 

Епоксидування. Епоксидуванню приділя-

ється велика увага, оскільки широкий спектр реак-

цій може бути здійснений в в досить м’яких умовах 

шляхом перетворення зв'язків C=C на групи з окси-

рановим кільцем [1-5]. Наступна реакція супрово-

джується розкриттям епоксидного циклу, а також 

процесом етерифікації. В даній статті досліджено 

епоксидування соняшникової олії надоцтовою кис-

лотою, з подальшою взаємодією епоксидних груп з 

жирними кислотами [7-9]. 

Основними факторами, які впливають на кон-

троль перебігу епоксидування соняшникової олії 

надоцтовою кислотою – це: співвідношення олія : 

окисна суміш, тривалість взаємодії та температура 

процесу. Для визначення раціональних умов було 

сплановано повний факторний експеримент. Гли-

бину епоксидування оцінювали по йодному числу, 

яке характеризує ступінь ненасиченості жирних ки-

слот, що входять до складу триацилгліцеролу. На 

основі експериментальних даних одержано адеква-

тне реальним перетворенням рівняння регресії, яке 

пов’язує глибину епоксидування з наведеними па-

раметрами. Для находження раціональних техноло-

гічних умов епоксидування ацилгліцеролів (АГ), 

використовуючи одержане рівняння регресії, побу-

довано поверхню відгуку та її проекцію (рис.1). Рі-

вні та інтервали варіювання факторів наведені у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Рівні та інтервали варіювання факторів 

Фактори 

Співвідношення 

олія : окисна суміш, 

1 : Х 

Тривалість, хв 
Температура 

процесу, 0С 

Код Х1 Х2 Х3 

Основний рівень, Хіo 1,2 120 77,5 

Інтервал варіювання, ΔХі 0,6 60 7,5 

Верхній рівень, Xmax 1,8 180 85 

Нижній рівень, Xmin 0,6 60 70 

 

План експерименту з епоксидування соняшникової олії, який містить запис всіх можливих комбінацій 

факторів у натуральній та кодованій формах, представлений у вигляді матриці планування. Матриця пла-

нування та результати експерименту наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Матриця планування та результати експерименту 

№ дос-

ліду 

Фактори в натуральному вигляді 

Хо 

Фактори в кодова-

ному вигляді 

Глибина епоксиду-

вання, г І2/100 г 

Спів-ня олія : 

окисна суміш, 

 1 : Х 

Трива-

лість 

взаємо-

дії, хв 

Температура 

процесу, оС 
Х1 Х2 Х3 У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0,6 60 70 +1 -1 -1 -1 75,5 

2 1,8 60 70 +1 +1 -1 -1 19,5 

3 0,6 180 70 +1 -1 +1 -1 56,5 

4 1,8 180 70 +1 +1 +1 -1 12,5 

5 0,6 60 85 +1 -1 -1 +1 66 

6 1,8 60 85 +1 +1 -1 +1 25,1 

7 0,6 180 85 +1 -1 +1 +1 47 

8 1,8 180 85 +1 +1 +1 +1 5,55 

 

За допомогою пакету прикладних програм 

MathСad за результатами експериментів отримано 

адекватне рівняння регресії (1), що пов’язує йодне 

число (у) олії після епоксидування з вищенаведе-

ними параметрами в закодованому вигляді: 

у = - 13,05· x1-17,83 · x2-7,55· x 3-3,575· x 1· x 

2+3,45· x1· x3+43,45  (1) 

Після підстановки реальних перемінних рів-

няння регресії (2) приймає вигляд: 

ЙЧ= -1,08·x1·x2- 0,756·x1·x3 + 48,7·x1+ 1,49·x2+ 

0,653·x3+40,3    (2) 
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де ЙЧ – йодне число г І2/ 100 г; · x1 – співвід-

ношення олія : пероксид водню, як 1:Х мас.; x2– 

тривалість процесу, хв.; x3– температура процесу, 

°С. 

 

 

 

Рис.1. Поверхня відгуку та проекція залежності йодного числа від співвідношення олія : перекис водню 

та тривалості процесу 

Проаналізувавши графічні залежності, наве-

дені на рис. 1, можна зробити висновок, що глибина 

епоксидування соняшникової олії росте зі знижен-

ням йодного числа. Кращі раціональні технологічні 

умови епоксидування АГ це – співвідношення олія 

: окисна суміш, 1 : 1,2, температура 85 °С та трива-

лість 180 хвилин. При наведених параметрах йодне 

число епоксидованої соняшникової олії складає 

близько 5,5 гІ2/100 г, що значно менше цього ж по-

казника у вихідній олії – 130 гІ2/100 г. 

Задля уникненню неконтрольованих реакцій 

та введення гідроксильної групи було проведено 

взаємодію епоксидованої олії з ЖК. Як відомо, гід-

роксильна група в молекулах, що містять оливи по-

зитивно впливає на мастильні характеристики про-

дукту. Тому нами була проведена реакція взаємодії 

епоксидованої олії з жирною кислотою С18:0. При 

цьому крім введення гідроксильної групи в молекулі 

ще подовжується вуглецевий ланцюг за рахунок 

приєднання естеру відповідної кислоти. Хімічна мо-

дифікація, що була досліджена у роботі наведена на 

рис.2.  

 
Рис.2. Взаємодія епоксидованого ацилгліцеролу з жирною кислотою  

 

З фізичних показників будови та якості олій та 

жирів частіше за все визначають густину, рефрак-

цію, температуру плавлення або застигання, в’яз-

кість. Як відомо саме за температурами кристаліза-

ції та плавлення також можливо відстежити зміни у 

структурі жирового продукту. Тому з метою відсте-

жити температуру кристалізації та плавлення було 

зроблено аналіз на ДСК продукту взаємодії епокси-

дованої олії з кислотою ряду С18 (рис.3). 

 



42 German International Journal of Modern Science №6, 2021 

  
Рис.3. ДСК-грами сировини (А) та продукту хімічної модифікації (Б) 

 

Оскільки температури кристалізації та плав-

лення речовин до проведення реакції та після неї 

мають суттєві відмінності, то можна стверджувати, 

що взаємодія епоксидованої олії з насиченою кис-

лотою С18 відбулася успішно в досить м’яких умо-

вах та має глибокий ступінь проходження реакції. 

Висновки. За результатами досліджень було 

проведено апроксимаційне моделювання та встано-

влено раціональні технологічні параметри епокси-

дування соняшникової олії: температура – 85 °С, 

час – 180 хв, маса олії до маси пероксиду водню – 

1:1,2, маса каталізатору до окисної суміші – 0,08 %. 

Також було досліджено температури кристалізації і 

плавлення соняшникової олії та продукту її хіміч-

ної модифікації, що підтверджують глибину взає-

модії епоксидованої соняшникової олії з стеарино-

вою кислотою. 
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