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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОЛИВ МОТОРНИХ  
ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ 

 
Сергій Панченко, Наталія Омельченко, Анна Браїлко 

Державний заклад  
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 
Сучасне поняття екологія має ширше значення, ніж в перше 

десятиліття розвитку цієї науки. В даний час найчастіше під екологічними 
питаннями розуміють, перш за все, питання охорони навколишнього 
середовища. Багато в чому таке зміщення сенсу сталося завдяки все 
більш відчутним наслідкам впливу людини на навколишнє середовище 
[1]. Екологічна безпека є однією з важливих проблем сучасності та 
майбутнього, тому розгляд будь яких екологічних питань, зумовлених 
антропогенними факторами, є зараз актуальним [2].  

Вплив моторних олив на довкілля виявляється на всіх етапах – від 
виробництва до утилізації. У зв’язку зі збільшенням екологічної 
небезпеки техногенних продуктів, намічається тенденція встановлення 
більш жорстких природоохоронних норм [2]. Важливим фактором 
забруднення атмосферного повітря є випаровування моторної оливи. 
Схильність до випаровування залежить від хімічного та фракційного 
складу оливи, температурного режиму роботи вузла тертя в двигуні. 
Завдяки вмісту легкокиплячих фракцій речовин, збільшуються витрати 
оливи від випаровування. Характерним для моторних олив, які 
функціонують в широкому температурному режимі, є потрапляння оливи 
або продуктів її розкладу в повітряне середовище. Для поліпшення 
якості атмосферного повітря необхідно створити нові матеріали 
багатофункціонального призначення, які за своїми властивостями могли 
б задовольнити жорсткі вимоги сучасної техніки до експлуатації та 
екологічних властивостей моторних олив. В останні роки дослідження 
сучасних моторних олив включають оцінку екологічних властивостей, які 
проявляються при прямому контакті їх з довкіллям та живими 
організмами в умовах виробництва, застосування, зберігання, 
транспортування. Новітні технології висувають до моторних олив ряд 
жорстких вимог до протизносних, протизадирних властивостей, густини, 
стійкості до корозії, токсикологічної безпеки по відношенню до людини. 
Значимість екологічних проблем в галузі автомобілебудування не 
підлягає сумніву. Екологічна безпека в галузі сучасного 
автомобілебудування стає сьогодні одним з найбільш важливих питань. 
Екологічну небезпеку поглиблює нафтохімія та нафтопереробка, на яку 
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припадає близько 90% викидів в атмосферу, це спонукає людство 
шукати принципово нові засоби охорони навколишнього середовища. 
Законодавчі акти по захисту навколишнього середовища поставили 
задачу створення моторних олив з покращеними екологічними 
властивостями [2]. Знання хімічного складу, властивостей, 
експлуатаційних, токсикологічних і екологічних особливостей моторних 
олив необхідні фахівцям та виробникам. Для вирішення цих питань, 
пов’язаних з використанням сучасних моторних олив, доцільна розробка 
нових нетоксичних, якісних присадок, які є невід’ємним важливим 
елементом техносфери. Частка присадок в оливах коливається від 5 до 
12%‚ але вартість їх настільки висока‚ що становить половину вартості 
готового масла [3]. Моторна олива – мастильний матеріал, що має 
складну хіміко-колоїдну систему, включає базові оливи від 70% до 90% 
(нафтові чи синтетичні вуглеводні) та легуючі присадки. Присадки 
надають базовій оливі додаткових властивостей [2]. Присадки можуть 
створювати екологічну небезпеку завдяки значній кількості активних 
компонентів (сірки, флору, свинцю, фосфору, цинку). Найбільш широко 
використовується група присадок до олив – дітіофосфати цинку, які 
вважаються речовинами з низькою токсичністю. Екологічна оцінка 
моторних олив в цілому складна, оскільки ступінь їх екологічної 
небезпеки залежить не тільки від складу базової оливи і технологічної 
схеми виробництва, але й від типу та концентрації присадок, які мають 
небезпечні екологічні властивості. Переважна більшість олив має 
екологічну небезпеку, завдяки своїй природі, зокрема, токсичності та 
канцерогенності самих моторних олив та продуктів їх згоряння і 
розкладу, низькій біорозщеплюваності. В Україні вводяться більш жорсткі 
обмеження на токсичність відпрацьованих газів, це зумовлює 
необхідність встановлення в автомобілі складних систем рециркуляції 
відпрацьованих газів, завдяки чому більшість продуктів згоряння 
залишається у двигуні, а потім вони потрапляють у моторну оливу. 
Удосконалення двигунів внутрішнього згоряння значно впливає на 
розширення асортименту високоактивних присадок та зумовлює 
забезпечення посилення вимог до якості і умов експлуатації моторних 
олив в направленні: збільшення термінів їхньої служби та інтервалів 
заміни, підвищення паливної економічності, зменшення витрати 
синтетичних моторних олив при експлуатації транспортних засобів, 
підвищення терміну використання двигунів машин, покращення 
екологічної ситуації, зменшення викидів в атмосферу, що сприятиме 
покращенню навколишнього середовища. У світовій практиці створення 
багатофункціональних присадок вирішується за напрямками: введення 
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до складу однієї органічної сполуки, тобто присадки, декількох 
функціональних груп (карбоксильної, аміної, гідроксильної, 
дитіофосфатної тощо); введеної декількох органічних сполук, пакету 
присадок, що можуть мати декілька або одну функціональну групу в 
певному співвідношенні. Оскільки в першому напрямку в процесі тертя 
присадки швидко окислюються, взаємодіють з продуктами реакції 
окислення і випадають з олив у вигляді твердих речовин, цей напрям не 
виправдав себе. У другому варіанті, пакет присадок або концентрати 
моторних олив, їх частка в оливах досягає 30% від загального об’єму 
оливи, що призводить до екологічної небезпеки та суттєвого їх 
подорожчання. Можна виділити сучасні вимоги до екологічної безпеки 
моторних олив: мінімізація канцерогенності нафтових олив, відсутність 
токсичності компонентів в нафтових та синтетичних продуктах, 
мінімальне біорозщеплення олив (70% за 21 добу). В майбутньому 
проблема небезпеки автомобільних моторних олив і присадок до них 
може значно вплинути на технологію їх виробництва. Відбуваються 
істотні зміни в принципах підбору і використання композицій сучасних 
присадок. З екологічних міркувань скорочується впровадження присадок 
з активною сіркою, сполуками свинцю, фтору. Перспективним є 
створення та застосування нових удосконалених технологій, що 
сприяють вирішенню частини екологічних проблем.  

Найважливішим завданням є створення системи екологічної 
безпеки, що забезпечує допустимий вплив факторів екологічної 
небезпеки на навколишнє середовище і самої людини. Відпрацьовані 
масла являють собою серйозну екологічну загрозу для навколишнього 
середовища і здоров’я людей тому є небезпечними забруднювачами 
практично всіх компонентів природного середовища – поверхневих і 
підземних вод, грунтово-рослинного покриву, атмосферного повітря [1]. 
Науковими дослідженнями встановлено, що 1 л відпрацьованого 
моторного масла, вилитого в грунт, робить непридатним від 100 до 1000 
т ґрунтових вод. За оцінками екологів, в даний час більше 40% поверхні 
води в світі покрито плівкою відпрацьованих масел. Тільки на виконання 
заходів з реабілітації об’єктів навколишнього середовища, забруднених 
відпрацьованими нафтопродуктами, в світі щорічно витрачається понад 
100 млрд дол. США [1]. Найгострішою проблемою є спалювання 
відпрацьованих масел, яке завдає прямої шкоди здоров’ю людини. 
Клінічними дослідженнями доведено, що пари спалюваних 
нафтопродуктів впливають на серцево-судинну і центральну нервову 
систему, викликають гострі та хронічні отруєння, іноді зі смертельним 
результатом. У країнах ЄС і США таке спалювання заборонено, а його 
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невиконання є кримінальним правопорушенням [1]. У світі існує 
концепція «розширена відповідальність виробника», вперше прийнятої в 
Швеції і далі закріпленої в актах ЄС та інших країнах світу, полягає в 
тому, що виробники товарів (імпортери товарів, якщо здійснюється їх 
ввезення в країну) зобов’язані нести відповідальність за вироблені 
товари після закінчення їх життєвого циклу, тобто за відходи, якими є 
самі товари після їх споживання.  

Зокрема, за оцінками експертів, у світі щорічно виробляється 
близько 39 млн т різноманітних мастил. Україна використовує близько 
400 тис. т мастил, найбільша частка у загальному споживанні припадає 
на моторні (74,1%) та індустріальні (21,4%) мастила. Після експлуатації 
вони зазнають істотних змін: заводнення, забруднення механічними 
домішками, глибокі хімічні зміни, а отже згодом до 80% з цих об’ємів 
мастил перетворюються на відходи [4]. До складу відпрацьованих 
моторних мастил (далі по тексту – ВММ) можуть входити шкідливі 
речовини (механічні забруднення, присадки, важкі метали, розчинники, 
кислоти, пальне, продукти деструкції, конденсації, полімеризації та 
окислення нафтенових і ароматичних сполук), їх вміст може складати до 
25%. Забруднюючі домішки моторних мастил можна умовно розділити на 
дві групи: органічні домішки і неорганічні. Органічні домішки утворюються 
в результаті згорання палива, а також полімеризації, окислення мастила 
і палива. Окрім цього погіршують ситуацію реакції, які відбуваються за 
участю з’єднання води і сірки. Домішки неорганічні – це частки 
механічного зносу деталей, продукти відпрацьованих зольних присадок, 
а так само технологічні забруднення, які з’являються при ремонті і 
виготовленні двигуна. Токсичність відпрацьованих моторних мастил 
зростає зі збільшенням їх молекулярної маси, кислотного числа, з 
ростом в їх складі долі аренів, смол і з’єднань сірки. Після експлуатації 
мастил в двигунах внутрішнього згорання у ВММ ідентифіковано більше 
як 140 видів концентрованих поліциклічних вуглеводнів, які утворюються 
в результаті згоряння мастила та потрапляють в неї з палива, також 
можуть утворюватися речовини високого ступеня канцерогенності: 
бензопірен, фенантрен та ін. Кількість цих канцерогенних сполук 
збільшується зі збільшенням часу експлуатації мастила, що негативно 
впливає на стан навколишнього середовища та здоров’я  людини. 
Відпрацьовані нафтопродукти відносяться до небезпечних відходів, 
згідно з ДСТУ ГОСТ 21046:2019 (ГОСТ 21046-2015, IDT) Нафтопродукти 
відпрацьовані. Загальні технічні умови поводження з ними потребує 
наявності відповідної ліцензії та спеціальних заходів щодо їх 
знешкодження та ізоляції [4]. В Україні поводження з ВВМ стає однією з 
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найбільш гострих екологічних проблем, оскільки не розвинута система 
збору та майже не розвинуті потужності з регенерації відпрацьованих 
мастил. Експерти припускають, що утилізується не більше 20%, отже, 
решта 80% ВВМ в наслідок низького рівня відповідальності поряд зі 
складністю покарання за подібну поведінку призводять до того, що 
відпрацьовані нафтопродукти утилізуються шляхом нелегального 
скидання у навколишнє середовище, спалювання та іноді частково ВММ 
використовуються як паливо. В Європі скидається лише до 25% ВММ, до 
75% – збирають, з яких 25% регенерують, 49% – використовують як 
паливо й 1% – знищують [4]. ВММ мають невисокий ступінь біологічного 
розпаду (10-30%), у нормальних умовах випаровуються дуже повільно, а 
високі адгезійні властивості сприяють їх затриманню у ґрунті. Наслідком 
цього стає той факт, що саме відпрацьовані оливи становлять не менше 
50% від загальних забруднень довкілля нафтопродуктами. ВММ можуть 
потрапляти в організм людини через прямий контакт зі шкірою, 
пероральним та інгаляційним шляхами. В Європі 49% із зібраних ВММ 
використовується як паливо. В Україні основним санкціонованим шляхом 
утилізації ВММ є спалювання, цьому сприяє і висока вартість 
регенераційного обладнання, яке б забезпечувало належні властивості 
відновлених мастил.  

За даними Управління з охорони навколишнього середовища 
Пенсільванії 85% моторного масла, яке автовласники змінюють 
самостійно, неналежним чином зливається в каналізацію, сміттєві баки і 
на землю, а це близько 36 млн л на рік тільки в одному штаті [5]. 
Ймовірні наслідки дійсно вражають, так як літр олії може стати джерелом 
масляної плями площею майже 1 га або забруднити млн л питної води. 
Традиційні і синтетичні масла однаково небезпечні для навколишнього 
середовища. Синтетичні масла мають більш низьку летючість і тому не 
википають і не випаровуються з такою швидкістю, як традиційні масла. 
Однак з точки зору економічної ефективності, синтетичні масла 
коштують в три рази дорожче натуральних [5]. 

Зараз з’являються нові перспективні альтернативи, отримані на 
основі натуральних овочевих продуктів. В результаті експериментальної 
розробки університету Purdue University моторне масло вдалося 
отримати з зерен каноли. За своїми технічними характеристиками таке 
масло перевершує традиційні і синтетичні масла, як щодо 
продуктивності, так і по відношенню до вартості виробництва, не кажучи 
вже про значне зниження шкідливого впливу на навколишнє 
середовище. Однак, виробництво таких масел на біологічній основі, 
найімовірніше, технічно не можливо, бо це вимагає великих площ 
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сільськогосподарських земель, які використовуються для вирощування 
харчових продуктів [5]. 

З огляду на все вищезазначене слід констатувати, що найбільш 
актуальною є проблема удосконалення підходів щодо екологічно 
спрямованого управління у системі поводження з відходами олив 
моторних на різних рівнях державного управління, що дозволить 
забезпечити реальну економію ресурсів країни та попередити екологічну 
загрозу потрапляння мастильних матеріалів в навколишнє середовище.  
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