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МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ТА 

ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ. ЧАСТИНА 1. ДЕЯКІ ПОРАДИ ЩОДО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 
В роботі в стислій формі наведені деякі відомості, щодо застосування змащувальних 

рідин для транспортної та енергомашинобудівних галузей 

 

Зма́щувально-охоло́джувальні ріди́ни (ЗОР) – складні багатокомпонентні системи, 

призначені в основному для змащування та охолоджування металообробних інструментів і 

деталей, сприяють зниженню зносу інструментів і підвищенню точності оброблених деталей. 

В процесі обробки матеріалів ЗОР також вимивають абразивний пил і стружку, захищають 

оброблені деталі, інструмент та устаткування від корозії, покращують санітарно-гігієнічні 

умови праці. 

Аналіз літературних та інтернет джерел показав, що зараз на сучасному етапі 

удосконалення та розробка ЗОР мають тенденцію на підвищення їх «екологічності» з 

використанням добавок рослинного походження (наприклад, ріпакову або соняшникову олію) 

[1 – 11 ].     

Попередні напрацювання дозволили нам запропонувати застосовувати для цієї мети 

ЗОР, що виготовлені на базі вітчизняної сировини [12 - 23]. 

В Україні існує подвійний термінологічний підхід для визначення одного й того ж 

терміна: в українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності вживають термін 

«масло моторне», а у чинних Державних стандартах України використовують термін «олива 

моторна», що призводить до неправильного трактування виду товару, а також до непорозумінь 

під час митного оформлення та експертизи товарів у митних цілях [24]. 

Мастильна олива – олива, що використовується для зменшення тертя між рухомими 

поверхнями та у залежності від способу отримання і області застосування [25]: 

Моторна олива – мастильна олива для поршневих двигунів внутрішнього згоряння та 

інших двигунів.[25]. 

Трансмісійна олива – олива для механічних трансмісій [25], яку отримують найчастіше 

на основі екстрактів від селективного очищення залишкових нафтових олив з додаванням 

дистилятних олив і присадок (протизносних, протизадирних тощо), котрі переважно містять 

фосфор, хлор, сірку, дисульфід молібдену. 

Індустріальна олива – олива для верстатів та механізмів промислового устаткування 

[25]. До цього виду олив відносяться дистилятні нафтові оливи малої та середньої 

кінематичної в'язкості, що використовуються як мастильні матеріали, переважно у вузлах 

тертя верстатного та енергетичного обладнання, а також як основа при створенні гідравлічних 

рідин, пластичних та технологічних мастил. 

Трансформаторна олива, або трансформа́торне ма́сло [26] – мінеральне масло 

(олива) високої чистоти і малої в'язкості, що отримується шляхом очищення фракцій нафти. 

Застосовується для заливання силових і вимірювальних трансформаторів, дугогасного 

реакторного обладнання, а також масляних вимикачів. 

Класифікація ЗОР.  

Залежно від складу розрізняють три групи ЗОР: 

• Чисті мінеральні оливи або оливи з протизносними й протизадирними присадками 

жирів, органічних сполук сірки, хлору, фосфору; часто до них додають також антикорозійні, 

антиокислювальні і протипінні присадки в кількості 5-50 %. 
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• Водні емульсії мінеральних олив, які одержують на місці використання розбавленням 

водою емульсолів, що складаються з 40-80 % мінеральної оливи та 20-60 % емульгаторів, 

зв'язуючих речовин, інгібіторів корозії, антівспінювачів, бактерицидів. 

• Водні розчини поверхнево-активних речовин і низькомолекулярних полімерів, які, 

аналогічно емульсолам, одержують з концентратів, що містять 40-60 % поверхнево-активних 

речовин, полімерів, інгібіторів корозії, протиспінювачів, бактерицидів і 40-60 % води. 

Концентрація робочих емульсій і розчинів ЗОР залежить від умов застосування і 

звичайно становить 2-10 %. ЗОР одержують змішуванням базової основи з водою у 

відповідних співвідношеннях. 

Застосування ЗОР. Застосовують ЗОР при обробці металів тиском, механічній обробці 

металів, пластмаси й металокераміки. У кожному окремому випадку вибір ЗОР вибирають за 

виглядом і режимом обробки, складом і властивостями інструментального й оброблюваного 

матеріалів, вимогами до якості обробленої поверхні, способом подачі рідини та ін. Оливні 

ЗОР, завдяки їх високим змащувальним властивостям, широко застосовують при важких 

режимах обробки (низькі швидкості, великі глибини різання); водні ЗОР враховуючи їх 

охолоджувальні властивості використовують в основному для високошвидкісної обробки. 

За останній час зросла зацікавленість споживачів та науковців практичного 

застосування рослинних олій, як базових мастил та присадок до ЗОР і мінеральних олив. Для 

вирішення цих проблем застосовують такі способи, такі як підбір добавок, хімічна 

модифікація рослинних олій та генетична модифікація насіння рослин [27 - 33].     

Тригліцеридна структура рослинних олій дозволяє забезпечувати якісне граничне 

змащування, (сильна міжмолекулярна взаємодіїя стійка до температурних змін), але 

нерафіновані олії мають слабку окислювальну стабільність у порівнянні з мінеральними 

оливами [34 - 36]. 

В процесі гідролізу олій в присутності лугів утворюються солі жирних кислот – мила, 

які відомі, як інгібітори корозії сталей в нейтральних середовищах [37], утворення 

нерозчинних солей у твердій воді та низька розчинність ускладнюють їх використання. 

В роботах [38, 39] припускають, що під час адсорбції солей жирних кислот із водного 

розчину полярна група взаємодіє із поверхнею металу, а вуглеводневий ланцюг направлений 

в розчин. Згідно даних [40] утворенню щільно упакованих, добре орієнтованих шарів сприяє 

дисперсійна взаємодія між неполярними частинами молекули, яка викликає зміни їх упаковки 

в ході полімолекулярної адсорбції. 

Визначено тип поверхневої плівки, а також розміри та форму молекул кислот: 

лауринової, пальмітинової, міристинової за ізотермами поверхневого тиску [41 - 43]. 

Збільшення поверхневого тиску при стисканні плівки створює суцільний мономолекулярний 

шар, в якому молекули щільно прилягають одна до одної. Дослідження показали, що речовини 

з однаковою функціональною групою, незалежно від довжини радикалу, мають одинакові 

значення площі, на якій розміщений 1 моль речовини. Так, для жирних кислот площа, яку 

займає одна молекула дорівнює 0,205 нм2. Тому, якщо на молекулу ПАР припадає значно 

більша площа, тоді її вуглеводневий радикал, як правило, лежить на поверхні. Ленгмюр 

вперше встановив факт вертикального орієнтування вуглеводневих радикалів в суцільному 

мономолекулярному шарі, що дозволяє розрахувати товщину поверхневої плівки [44].  

В роботах [45, 46] досліджено адсорбцію солей ненасичених жирних кислот на 

поверхні алюмінію. Так, при тривалому зберіганні зразка алюмінію на повітрі збільшення 

кількості натрію олеату, незворотно зв’язаного з металом, зумовлено розривом подвійних 

зв’язків та полімеризацією. Проте пізніше, під час дослідження адсорбції низки солей 

ненасичених жирних кислот методом ІЧ-спектроскопії на оксиді алюмінію не було виявлено 

полімеризації адсорбованого шару, на що вказує наявність в спектрі поглинання смуг при 3030 

і 3080 см-1, характерних для подвійних зв’язків солей високомолекулярних кислот [45] Автори 

[41] показали особливості адсорбції олеату натрію із водних розчинів на поверхні окисленого 

заліза та висловили припущення, що перший моношар олеату натрію на пасивному залізі 
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являється комплексною сполукою, що утворюється при взаємодії карбоксильної групи із 

поверхнею металу.  

Захисний ефект використання інгібіторів на основі модифікованої рослинної олії 

пояснюється формуванням на поверхні металу наноструктурної плівки з моно- або 

полімолекулярною будовою. Для підтвердження захисного ефекту інгібіторів на основі 

модифікованої рослинної олії автори [42, 43, 47, 48] дослідили адсорбцію інгібіторів на 

поверхні металу, з’ясували склад і товщину захисного шару, механізм його утворення та 

розробили модель наноструктурної плівки на поверхні металу. Речовини, які містять Нітроген, 

Oксиген, Сульфур, спряжені подвійні зв’язки та ароматичні кільця формують на поверхні 

металу адсорбційні шари, що і зумовлює їх інгібіторні властивості. 

Рослинні олії є поновлюваною сировиною, яка розкладаються мікроорганізмами, і крім 

того, володіє високими в’язкістю та температурою спалаху, що корелюється з дуже низьким 

тиском парів та низькою леткістю. Україна має високий «аграрний потенціал» з вирощування 

соняшника та ріпака, що дозволяє виготовляти екологічно чисті змащувальні рідини. Мастила, 

крім змащувальної дії, захищають матеріал деталей машин та механізмів від корозії. 

Нами [17, 23] встановлено, що застосування ЗОР, що містить соняшникову олію, під 

час точіння сталі 38ХН3МФА знижує шорсткість поверхні у 8..9 разів у порівняні з обробкою 

на сухо. Також якість поверхні - якісніша, ніж при обробці з ЗОР на нафтовій основі у 1,5 рази.  

ЗОР знаходять застосування в різних галузях промисловості, наприклад, при 

виробництві прокатки листового матеріалу [49], змащення форм для виготовлення 

залізобетоних конструкцій, тротуарної плитки, виробів з піно- та газобетону, будівельної 

техніки, кранів [50]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Приклад використання та застосування змащувально-охолоджуючої рідини на 

водяній основі, при обробці алюмінієвої заготовки на фрезерній станції з ЧПУ [52]  

 

Масти́льний матеріа́л (англ. lubricant) – матеріал, який підводять (наносять) до (на) 

поверхні тертя для зменшення сили тертя та зношування, що своєю чергою забезпечує 

збільшення навантажувальної спроможності механізмів.  

За фізичним станом мастильні матеріали розподіляють на тверді, пластичні, рідинні та 

газові. Для змащення найчастіше використовуються рідинні (оливи) та пластичні (мастила) 

мастильні матеріали. 

Тверді мастильні матеріали розподіляються на: 

• тверді неорганічні мастильні матеріали: графіт, дисульфід молібдену, диселенід 

молібдену, тальк, слюда, нітрид бору, алмазний нано-пил тощо; 
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• тверді органічні мастильні матеріали:тверді оливи, мила, віск, пігменти, сажі та ін.; 

• м'які метали – олово, цинк, свинець, індій, барій; 

• полімерні мастильні матеріали – поліетилен, поліаміди, фторопласт тощо; 

• хімічні та гальвано-хімічні покриття – фосфатні, сульфідні, оксидні. 

Пластичні (консистентні) мастильні матеріали. 

Пластичні мастильні матеріали або мастила – синтетичні або нафтові мастила з 

додаванням багатофункційних присадок та загусника, у ролі якого використовуються мила 

вищих сортів жирних кислот, тверді вуглеводні (парафіни, церезини,), термостійкі загусники 

(сажа та силікагель), неорганічні загусники (аеросил, модифіковані глини). Приклади мастил: 

солідол, літол, вазелін тощо. 

 

 
 

Рисунок 2 – Автомобільне мастило для підшипників «ступиць» коліс [54] 

 

Пластичні мастильні матеріали застосовують у таких випадках: 

• для важконавантажених підшипників ковзання, що працюють при невеликих 

швидкостях в умовах граничного тертя з частими реверсами чи у повторно-короткочасному 

режимі; 

• коли мастильний матеріал крім основного призначення використовується як 

«защільник» для захисту поверхні від потрапляння забруднювачів із навколишнього 

середовища; 

• для створення захисної масляної плівки на поверхні тертя при тривалих зупинках; 

• у вузлах тертя, доступ до яких утруднений або які можуть працювати тривалий час 

без поповнення мастилом; 

• за потреби одночасного використання мастильного матеріалу для консервації та 

змащування механізму. 

Основні характеристики, що слід враховувати при використанні пластичних 

мастильних матеріалів: 

• в'язкість; 

• границя міцності на зсув; 

• температура крапання; 

• пенетрація. 

В'язкість пластичних мастильних матеріалів, на відміну від олив, залежить не лише від 

температури, але і від швидкості деформування. Значення в'язкості пластичного мастильного 

матеріалу, визначене при заданій швидкості деформування та температурі, є сталим і мають 

назву «ефективна в'язкість». 
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Границя міцності на зсув – мінімальне напруження зсуву, яке викликає перехід мастила 

до його в'язкого плину. Границя міцності на зсув характеризує здатність мастила 

утримуватись на рухомих деталях, витікати й витискатись із незагерметизованих вузлів тертя. 

Температура крапання – температура падіння першої краплі пластичного 

нафтопродукту, який нагрівають у капсулі спеціального термометра. Зазвичай пластичні 

мастила застосовують за температур на 15…20 °C нижчих від температури крапання. 

Пенетрація – показник, що характеризується глибиною проникнення стандартного 

конуса (голки) у нафтопродукт. Число пенетрації характеризує ступінь застигання 

пластичного мастильного матеріалу, який за ГОСТ 5346-78 визначається глибиною занурення 

у мастильний матеріал стандартного конуса пенетрометра за 5 с при температурі 25 °C та 

загальному навантаженні 150 гс і виражається у десятих частках міліметра. 

Індекс пенетрації – показник, який характеризує ступінь колоїдності тіла або 

відхилення його стану від чисто в'язкісного, та визначається за формулою [55]. 

Закордонні пластичні мастильні матеріали характеризуються ступенем застигання 

(консистенції) за класифікацією NLGI (англ. National Lubrication Grease Institute, США) від 000 

(рідке консистентне мастило) до ступеня 6 (надзвичайно густе). Переважно для промислового 

застосування беруться мастила ступеня від 000 до 2.  

Мастильні оливи або рідинні мастильні матеріали. Мастильні оливи у більшості є 

очищеними нафтовими оливами із спеціальними присадками, що дозволяють збільшити 

термін їхнього використання у 2…4 рази. Оливи без присадок застосовують для мащення 

малонавантажених високошвидкісних вузлів машин. Останнім часом у зв'язку з підвищенням 

екологічних вимог, зокрема до продуктів нафтоперероблення та нафтохімії, спостерігається 

світова тенденція виготовляти пластичні й рідинні мастильні матеріали на основі рослинних 

олій: соєвої, соняшникової, ріпакової, пальмової, генетично модифікованої соняшникової та 

деяких інших. 

Основними характеристиками, що слід враховувати і які є спільними для всіх рідких 

мастильних матеріалів є: 

• в'язкість; 

• температура застигання; 

• температура спалаху; 

• кислотне число. 

В'язкість – одна з найважливіших характеристик мастильного матеріалу, що значною 

мірою обумовлює силу тертя між рухомими поверхнями, на які нанесено мастильний матеріал. 

Так як в'язкість є обернено пропорційною до температури (у діапазоні від -30 до +150 °C 

змінюється у тисячі разів) для стабілізації в'язкісно-температурних властивостей мастильних 

олив до їх складу додають спеціальні в'язкісні присадки, котрі відносно мало підвищують 

в'язкість базової оливи за низьких температур, але значно збільшують в'язкість при 

підвищених температурах. Значення в'язкості мастильного матеріалу завжди вказується для 

конкретного значення температури, зазвичай, це 40 °C. 

Температура застигання – температура, за якої нафтопродукт втрачає рухомість 

(найнижча температура, при якій олива розпливається під впливом сили тяжіння. Поняття 

температури застигання використовується для визначення прокачуваності оливи 

трубопроводами та можливості змащення вузлів тертя, що працюють за понижених 

температур. Температура застигання має бути на 5…7 °C нижчою від температури, при якій 

олива повинна прокачуватись. 

Температура спалаху – мінімальна температура, за якої в умовах спеціальних 

випробувань нафтопродукту над його поверхнею утворюється пара, здатна спалахнути від 

вогню без виникнення стійкого горіння. Температуру спалаху потрібно враховувати при 

подачі оливи до вузлів тертя, що працюють за підвищених температур. Температуру спалаху 

визначають у відкритому або закритому тиглі. 

Кислотне число – кількість міліграмів гідроксиду калію (КОН), витраченого на 

нейтралізацію вільних кислот, що містяться в 1 г нафтопродукту. При старінні оливи кислотне 



171 

число зростає і часто саме воно є основним критерієм для заміни оливи у циркуляційних 

мастильних системах. 

 

    
 

а)     б) 

 

Рисунок 3 – Трансмісійна олива для автоматичних трансмісій (англ. Automatic 

transmission fluid, ATF) [56] – а. Мінеральне масло для двигуна – б [57]. 

 

Підбір рідких мастильних матеріалів для конкретних умов роботи обумовлюється 

такими характеристиками: 

• індекс в'язкості – оцінка зміни в'язкості мастильного матеріалу залежно від зміни 

температури; 

• окиснюваність – оцінка здатності оливи вступати у хімічну реакцію з киснем. 

Стійкість до окиснювання є показником стабільності тієї чи іншої оливи; 

• екстремальний тиск (EP) – міра міцності масляної плівки, використовується для 

характеристики мастильних матеріалів сильно навантажених поверхонь тертя; 

• заїдання (англ. stick-slip) – оцінка здатності мастильного матеріалу запобігати 

стрибкам та нестійкому рухові тертьових поверхонь. 

За призначенням та областю використання мастильні оливи поділяються на: 

• моторні; 

• трансмісійні; 

• індустріальні; 

• гідравлічні. 

Термін служби мастильної оливи залежить від швидкості накопичення у ній шкідливих 

домішок та її старіння. Суть старіння полягає у тому, що в процесі експлуатації відбувається 

хімічна взаємодія оливи з киснем повітря з утворенням шламу та розчинних кислот. Олива 

підлягає заміні, якщо виявлене підвищення її кінематичної в'язкості є більшим ніж на 30 %; 

зростання значення кислотного числа до 3 мг KOH га 1 г оливи; вміст води понад 0,2 %; вміст 

механічних домішок неабразивного характеру (шлам, домішки пластичних мастил) понад  

0,1 %. 

Газуваті мастильні матеріали можна поділити на дві групи: 

• мастильні гази; це аргон, пара гасу, галогеніті та сірчисті сполуки (хлорметан і 

дихлорометан), суміш сірководню із сірковуглецем тощо, 

• мастильні аерозолі, які за видом розпиленого мастильного матеріалу, своєю чергою, 

поділяють ще на дві підгрупи: 

• тумани, тобто аерозолі, у яких дисперсною фазою є рідинний мастильний матеріал, 

• дими, у яких дисперсною фазою є твердий мастильний матеріал. 

Мінеральні моторні масла: характеристики і особливості. Кожен відповідальний 

водій знає, що моторне масло грає першорядну роль і має великий вплив на двигун. Силовий 

агрегат складається з великої кількості деталей, які в процесі роботи двигуна внутрішнього 

згоряння (ДВЗ) піддаються серйозним навантаженням, причому як механічним, так і 
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температурним. Що стосується масла, мастильна рідина формує на сполучених поверхнях 

захисну плівку, дозволяючи уникнути сухого тертя і прискореного зносу. Також мастило 

виконує миючу функцію, а ще охолоджує поверхні деталей в зоні тертя. 

Практичне застосування та поради при застосуванні мастил для автомобільної 

галузі. 

Вибір моторного масла досить широкий. Масла поділяють на мінеральні, 

напівсинтетичні та синтетичні.  

 

 
 

Рисунок 4 – Заливання масла в автомобіль на СТО [57] 

 

Розглянемо докладніше, що таке мінеральне масло для двигуна, характеристики й 

відмінності даного продукту від інших аналогів. Найкращим маслом для двигуна буде 

мастило, яке підходить для конкретного ДВЗ з урахуванням всіх допусків і рекомендацій 

виробника автомобіля. Такі рекомендації окремо прописані в керівництві по експлуатації. 

Важливо розуміти, що будь-яке моторне масло являє собою базову масляну основу, в яку 

додається пакет присадок для забезпечення необхідних експлуатаційних властивостей і 

характеристик. Основа може бути як мінеральною, так і синтетичною. «Напівсинтетика» 

фактично є сумішшю мінеральних і синтетичних основ в певній пропорції. Незалежно від того, 

яка основа була використана, моторне масло, перш за все, має добре прокачуватися по системі 

змащення під час холодного пуску, а також масляна плівка повинна залишатися стабільною в 

умовах високих навантажень і температур. Також масло має захищати деталі не тільки від 

зносу, а й від корозії, мати здатність мити двигун зсередини й не втрачати заявлені властивості 

протягом усього терміну служби. 

Плюси та мінуси мінерального масла для двигуна. Особливістю мінерального 

масла, є те, що, мінеральну основу отримують з нафти шляхом перегонки й очищення. Дана 

технологія виготовлення моторного масла є найпростішою, в результаті чого мінеральне 

масло відрізняється найбільш доступною ціною в порівнянні з «напівсинтетикою», 

гідрокрекінгом або синтетичними мастилами. 

Мінеральні нафтові масла формують стійку масляну плівку, яка відрізняється 

достатньою стабільністю. Також слід виділити здатність делікатно очищати деталі двигуна від 

різних відкладень і забруднень. Мінеральне масло, як і будь-яке інше, містить у своєму складі 

пакет активних присадок, які покращують протизносні й миючі властивості мастила, 

захищають двигун від корозії, нейтралізують побічні продукти згоряння палива і т.д. 

Головним недоліком мінерального масла є значна зміна в'язкості в умовах знижених 

температур. В зимовий період мастило стає в'язке і погано прокачується в момент холодного 

пуску ДВЗ. В результаті двигун стає важко завести, бо стартеру «важко» прокрутити 

колінчастий вал в «загуслому» мастилі. Також після запуску в'язке мастило не надходить до 
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деталей в повному обсязі, що стає причиною «масляного голодування» і сильного зносу 

силового агрегату. 

Крім того, після виходу мотора на робочі температури присадки, додані в мінеральну 

основу, швидко вигоряють і спрацьовуються. Отже, термін служби мінеральних масел помітно 

менше, ніж у «синтетики» й «напівсинтетики», таке мастило потрібно міняти частіше. 

Синтетика і гідрокрекінг. Синтетичні масла виготовляються за спеціальною і досить 

складною технологією. У випадку з гідрокрекінгом масла часто позиціонуються як синтетичні, 

однак це не зовсім так. Гідрокрекінгове масло також виготовлено з нафти, проте проходить 

складну переробку, що дозволяє спочатку натуральну основу максимально наблизити до 

синтетичної на молекулярному рівні. 

Якщо ж говорити про чисту «синтетику», то це продукт високотехнологічного синтезу 

базового масла з газу етилену. В результаті синтетичні масла значною мірою мають кращі 

характеристики у порівнянні з базовими мінеральними мастилами, а також перевершують 

гідрокрекингові продукти. 

Основний їх недолік це – висока вартість виробництва. В результаті таку основу 

використовують в лінійці преміальних моторних масл. Таке мастило не сильно залежить від 

температури: на морозі зберігається плинність, при нагріванні таке мастило не вигорає. Також 

поліпшені антифрикційні властивості та збільшений термін служби й менша схильність до 

окислення і старіння. 

Поради та рекомендації. З урахуванням наведеної вище інформації може здатися, що 

оптимальним варіантом є виключно синтетична основа. Зверніть увагу, у багатьох випадках 

навіть для сучасних двигунів немає ніякої необхідності заливати повністю синтетичне 

моторне масло. Більш того, для деяких ДВЗ таке мастило і зовсім не підходить. 

Необхідність використовувати чисту синтетику виникає тільки тоді, коли: 

• Малов’язке масло наказує сам виробник силового агрегату; 

• двигун експлуатується в умовах гранично низьких температур; 

• мотор постійно відчуває сильні навантаження, працює в режимах високих обертів і 

т.д. 

Для інших випадків, якщо в зимовий період температура не опускається нижче -30 

градусів за Цельсієм, цілком можна заливати гідрокрекінг, при зниженні температури не 

нижче -20 підійде напівсинтетика, до -15 також можна використовувати якісну мінеральну. 

 

 
 

Рисунок 5 – Заливання моторної оливи у двигун внутрішнього згоряння [58] 

 

Якщо двигун уже має «певний знос», а пробіг становить близько 120-150 тис. км, 

замість "рідкої" синтетики або гідрокрекінгу в літній період або з урахуванням "м'якої" зими 

багато хто використовує «напівсинтетику» або навіть мінеральну основу [57]. 
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Перш за все, якщо двигун зношений, підвищена плинність синтетичного масла нерідко 

призводить до того, що сальники і прокладки починають текти. Також малов’язкі масла 

формують стабільну, але тонку масляну плівку. Мотор на такому маслі може сильніше 

зношуватися, шумно працювати або навіть стукати. 

Тиск в системі мастила також може виявитися низьким, виникає «масляне 

голодування», а далі поломка ДВЗ. З цієї причини мінеральне масло для двигунів з пробігом 

або «напівсинтетика» краще. Також можна додати, що синтетика більш «агресивно» чистить 

двигун, змиваючи відкладення з деталей. В результаті підвищується ризик забити брудом 

масляні канали. Мінеральні масла «миють» мотор повільніше і роблять це поетапно, 

затримуючи в собі змиті відкладення, які потім виводяться з двигуна при заміні масла. Як 

видно, для багатьох моторів цілком підходить якісне напівсинтетичне або мінеральне масло. 

Більш того, багато водіїв відзначають, що навіть з заводу деякі автовиробники досить часто 

заливають в двигун мінеральне, а не дороге синтетичне масло. 

Наприклад, така ситуація спостерігається з японськими автомобілями, які 

експлуатуються також на території Японії. Технологічні і досить форсовані японські двигуни 

цілком нормально працюють на мінеральному і напівсинтетичному маслах, так як клімат цієї 

країни (відсутність морозних зим) дозволяє використовувати такі мастильні матеріали в ДВЗ 

зі збереженням планового ресурсу силової установки. 

В Україні до питання підбору масла потрібно підходити диференційовано, тобто 

враховувати індивідуальні особливості експлуатації ТЗ (робити поправку на інтервали заміни 

масла, ступінь зниження температури в зимовий період, якість палива і т.д.). В США, Європі 

або Японії синтетичне масло, в середньому, можна змінювати кожні 20 або навіть 25 тис. км. 

Дешева мінеральна олива цілком здатна витримати до 10 тис. км. 

При цьому важливо розуміти, що в Україні паливо низької якості часто погіршує 

властивості будь-яке масла набагато раніше заявленого терміну, причому як мінерального, так 

і якісну синтетичного. Це означає, що дороге синтетичне мастило в наших умовах все одно 

буде потрібно злити максимум через 13-15 тис. км. Мінеральне масло бажано замінити через 

5-6 тис., «напівсинтетику» через 7-8 тис. км, масло на основі «гідрокрекінгу» насилу дотягує 

до 10 тис [57]. 

Тому, якщо в двигуні виробником допускається використання мінерального масла, то 

воно може виявитися самим раціональним вибором по співвідношенню ціни і якості. Тому 

головне, вчасно міняти таке мастило. Також зазначимо, що при покупці мастильних матеріалів 

для двигуна, трансмісії та інших вузлів, необхідно остерігатися підробок. 

Більше про практичне застосування мастил, у тому числі, в енергомашинобудуванні 

можна в наступних джерелах [59 - 69]. 

Висновки. Розглянута термінологія, що стосується змащувальних охолоджувальних 

рідин, мастил, олив та олій, узагальненні та наведені деякі поради щодо їх застосування. 

Акцентовано увагу на необхідності своєчасній заміні мастил під час експлуатації вузлів машин 

та механізмів. Також слід додати, що крім змащувальної дії мастила можуть захищати 

матеріал деталі від корозії. В Україні вирощують значну кількість соняшника, ріпака та 

виготовляють із них олії, що дозволяє виготовляти екологічно чисті змащувальні рідини. 
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