
Лекція №5 

Розділ ІІ. Мастильні матеріали. 
 Тема:     Призначення та класифікація мастильних матеріалів. 

Експлуатаційні властивості олив, їх визначення. 
    Мета:   вивчити з студентами призначення та класифікацію мастильних 

матеріалів, основні їх експлуатаційні властивості та способи їх 

поліпшення, а також види присадок і механізм їх дії. Виховувати 

бережливе і економне ставлення до мастильних матеріалів. 

Тип уроку: лекція з елементами бесіди. 

Обладнання (наочність): плакати, довідники, підручники, схеми на дошці. 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина – 3-5 хв. 

ІІ. Перевірка попереднього матеріалу: 

1. Які прилади використовують в умова сільського господарства для 

визначення якості нафтопродуктів? 

2. Яке обладнання входить в ручну лабораторію РЛ? 

3. Найпростіші способи визначення якості нафтопродуктів? 

4. Чим визначають і як густину нафтопродуктів? 

5. Як визначити наявність води в паливі? 

6. Якими способами визначають наявність механічних домішок в паливі? 

7. Марки дизельного палива і бензину. 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу: 

1. Поняття про тертя і зношування. 

2. Класифікація мастильних матеріалів. 

3. Способи поліпшення експлуатаційних властивостей мастильних 

матеріалів. 

4. Основні експлуатаційні властивості олив. 

 

1. При роботі різних вузлів і механізмів виникає взаємне переміщення 

поверхонь деталей, що дотикаються, при якому виникає тертя. В результаті 

тертя деталі зношуються. Так як сила тертя направлена в бік, що 

протилежний рухові, то вона є шкідливою. Від сили тертя, на переборювання 

якої затрачується енергія, буде залежати коефіцієнт корисної дії механізму, а 

від характеру тертя – знос поверхонь і строк служби механізму. 

Тертя може бути корисним в тому випадку, якщо воно застосовується для 

передачі зусилля (фракційні передачі, гальмівні системи). 

В залежності від характеру відносного переміщення деталей розрізняють 

тертя ковзання (тертя першого роду) і тертя кочення (тертя другого роду). 

Існує також статичне тертя – сила, що перешкоджає початку руху, і 

динамічне тертя – сила, яка виникає під час руху поверхонь. 

Тертя ковзанням за наявністю і розміщенню на поверхнях, що труться, 

мастильного матеріалу може бути: сухим, рідинним, напівсухим і 

напіврідинним. 



Напівсухе і напіврідинне тертя потрібно рахувати перехідним і 

тимчасовим, бо воно виникає під час запуску і зупинці двигуна, при 

перегріванні, а також при використанні масла невідповідної в’язкості. 

Тертя коченням – сила опору, яка виникає під час перекочування одного 

твердого тіла, що має криволінійну поверхню, по поверхні іншого твердого 

тіла. 

Сила тертя кочення менша сили тертя ковзання, тому там, де можна, 

застосовують підшипники кочення. 

Якими б не були довершеними машина і мастильна олива, знос деталей 

під час експлуатації неминучий. 

 Зношення – процес, що взаємопов’язаний з тертям, який проходить в 

результаті явищ, що виникають при переміщенні окремих деталей. На 

практиці можна тільки зменшити знос деталей, завдяки якості олив. 

Знос буває: механічний (абразивний), молекулярно-механічний і 

корозійно-механічний. 

Механічний знос виникає тоді, коли робоча поверхня дотикається з 

достатньо твердими тілами, які можуть її дряпати, різати (наприклад, знос  

Молекулярно-механічний знос характеризується вирівнюванням частинок 

робочих поверхонь в результаті їх налипання, а також переносом металу з 

поверхні одного спряженого тіла на поверхню іншого. 

Корозійно-механічне зношування проходить при дії на поверхні, що 

труться, агресивного середовища (кислот, лугів), яке викликає хімічну 

корозію робочих поверхонь деталей, що труться. 

При конструюванні і експлуатації машин слід прагнути створювати такі 

умови, що попереджували б підвищений знос робочих поверхонь, який 

приводить до передчасного відновлення машин. 

 

2. Мастильні матеріали класифікуються на групи в залежності від 

пошкодження або від початкової сировини для одержання; зовнішнього 

стану; призначення. 

За походженням або за початковою сировиною розрізняють: 

- мінеральні (нафтові) – є основною групою олив, що випускаються. Їх 

одержують при відповідній переробці нафти; 

- рослинні і тваринні (органічні). Рослинні оливи отримують шляхом 

переробки насіння певних рослин. Найбільше в техніці застосовують 

касторові, гірчичні і суріпні оливи. Тваринні масла виготовляють з 

тваринних жирів (овече і яловиче сало, технічний риб’ячий жир, 

кісткові і спермацетові оливи і ін.). органічні оливи в порівнянні з 

нафтовими володіють більш високими мастильними властивостями і 

більш низькою термічною стійкістю. В зв’язку з цим їх частіше 

використовують в суміші з нафтовими. 

- синтетичні, одержують з різної початкової сировини багатьма 

методами. Вони володіють всіма необхідними властивостями, але із-за 

великої вартості їх виробництва застосовують тільки в відповідальних 

вузлах тертя. 



За зовнішнім станом мастильні матеріали поділяють на: 

- рідкі (нафтові і органічні (рослинні)); 

- пластичні або консистетні мастила, в звичайних умовах знаходяться в 

кремоподібному стані; 

- тверді, які не змінюють свого стану під дією температури, тиску і т.д. 

(графіт, слюда, тальк і ін.). Їх зазвичай використовують в суміші з 

рідкими або пластичними матеріалами. 

За призначенням мастильні матеріали поділяються на: 

- моторні, призначені для ДВЗ (карбюраторних, дизельних, авіаційних і 

ін.); 

- трансмісійні – для трансмісій тракторів, автомобілів і інших 

самохідних машин; 

- індустріальні (для станків); 

- гідравлічні (для гідросистем різних машин); 

- компресорні, приладні, циліндрові, електроізоляційні, вакуумні і інші. 

За температурою застосування оливи розрізняють: 

- низькотемпературні – для tº не більше 60ºС (приладні, індустріальні); 

- середньотемпературні – при tº 150º-200ºС (турбінні, компресорні, 

циліндрові); 

- високотемпературні – при tº до 300ºС і більше. Це головним чином 

моторні масла. 

 

3. Для сучасних дизелів і карбюраторних двигунів потребуються моторні 

масла високої якості. Найбільш ефективний метод покращення 

експлуатаційних властивостей мастильних олив – легування їх спеціальними 

присадками. Присадки – це складні хімічні з’єднання, що вводяться в 

мастильні оливи в концентрації (частин) від декілька до 20-30% і більше з 

метою покращення їх якості і надання нових властивостей. 

В залежності від функціональної дії присадки поділяються на 

антиокислюючі, протикорозійні, миючі, диспергуючі, протизношуючі, 

в'язкістні, депресорні, протипінні і ін. Присадку в оливу можуть вводити для 

покращення або надання одної певної властивості, наприклад, депресорну 

для зниження tº застигання. Але найчастіше використовують 

багатофункціональні присадки, що покращують одночасно декілька 

властивостей мастильних олив.  

Найпоширеніші антиокислювальні присадки – алкілфенальні. 

В якості протикорозійних присадок запропоновані різні з’єднання: 

трибутилфосфит, трифемилфосфит, а також алкіл феноляти лужних і лужно-

земельних металів. 

Миючі і диспергируючі присадки (детергенти або диспергенти). 

В якості роботи двигуна на деталях КШМ утворюються лаки і нагари, які 

погіршують відведення тепла від деталей. Нагромадження відкладань може 

призвести також до втрати рухомості поршневих кілець і викликати їх 

закоксованість. Щоб видалити лаки і нагари з поверхонь деталей, в оливи 

додають миючі і диспергуючі присадки. До них відносять: 



- АзНИИ-4, АзНИИ-5; 

- СБ-З, СК-З (вони не тільки миюче-диспергуючі, а і протизносні); 

- МАСК (багатозольний алкілсаліцілат натрію); 

- ПМС'Я (багатозольна сульфонатна присадка); 

- ВНИИНП-21, ВНИИНП-360. 

Протизносні і протизадирні присадки забезпечують ефективний захист 

поверхонь, що труться від зносу за рахунок утворення на поверхні міцних 

граничних плівок в результаті хімічної реакції присадок з металом. 

В’язкістні присадки. Щоб оливи відповідали необхідними в'язкістно-

температурними властивостями, їх загущають високомолекулярними 

з’єднаннями. До таких присадок відносяться полізобутилеми, 

полівінілалкілові ефіри, поліметакрилати. 

Полімерна присадка СКЭПС. При додаванні 0,9 … 1,5% цієї присадки для 

загущення масла М-4 було одержано моторне масло М-43/8 з індексом 

в’язкості 128 і tº застигання - 42ºС. 

Депресорні присадки. Застосування звичайних олив при низьких 

температурах навколишнього середовища неможливо із-за втрати ними 

текучості. Тому до олив, що мають високу температуру застигання, додають 

депресорні присадки. Такою є депресор АзНИИ, що являє собою 

алкілнафталін, а також присадки парафлоу, сантопур, поліметакрилат Д і ін. 

Протипінні присадки застосовують в тих випадках, де олива вспінюється, 

що різко погіршує якість поверхонь, що труться. В якості протипінних 

присадок отримали застосування поліметилсилоксан (ПМС-200А), 

полідиметилсилоксан, поліетилсилоксан. 

 

4. До основних експлуатаційних властивостей олив відносяться: в’язкістні; 

термоокислювальна стабільність; миючі; антикорозійні; протизношувальні 

властивості. 

В’язкістно-температурні властивості олив оцінюють індексом в’язкості. 

Чим вищий індекс в’язкості, тим краща якість оливи. 

Термоокислююча стабільність олив, як показник його антиокислюючих 

властивостей, характеризується часом, протягом якого тонкий шар оливи 

перетворюється в лакову плівку. Чим більше значення цього показника, тим 

менше в оливі шлакоутворення і менше прогоряння поршневих кілець. 

Миючі властивості олив з присадками визначають за інтенсивністю 

шлакоутворення на поверхні поршня в лабораторній установці ПЗВ згідно 

ГОСТ 5726-53. 

Визначення корозійності оливи можна визначити за методами: Пінкевича; 

НАМИ; на повнорозмірному дизелі ЯАЗ-204. 

На дизелі ЯАЗ-204, масло зчитується, що видержало випробовування, 

якщо через 125 год. втрата маси шатунних вкладишів не перевищує 0,2 г, а на 

їх поверхні відсутня видима корозія і механічні пошкодження. 

Протизношуючі  властивості оливи характеризують його здатність 

запобігати або зменшувати зноси спряжених деталей, що труться. Основними 



показниками оливи, що обумовлюють ці властивості є в’язкість, 

маслянистість. 

На противності властивості оливи великий вплив надає наявність в оливі 

механічних домішок. 

Для оцінювання протизносних і протизадирних властивостей олив 

застосовують різні машини тертя (СМЦ-2; ХЩ-4; СМТ-1; УМТ-1). 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу – 5-10 хв. 

Опитую студентів по класифікації мастильних матеріалів, їх 

експлуатаційних властивостях та способах їх поліпшення, а також які є види 

присадок і механізм їх дії. 

V. Домашнє завдання. Підручник. Г.П.Лишко. «Паливо і мастильні 

матеріали». Сторінки 127-169. 

 

 

Лекція № 6 
 

 

Тема:   Моторні, трансмісійні, гідравлічні, індустріальні та енергетичні 

оливи. 
Мета:     вивчити з студентами умови роботи і вимоги до різних олив, а 

також позначення і асортимент вітчизняних і зарубіжних олив. 

Виховувати бережливе ставлення до мастильних матеріалів. 

Тип уроку: лекція з елементами бесіди. 

Наочність: плакати, довідники, підручники, схеми на дошці. 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина – 3-5 хв. 

ІІ. Перевірка попереднього матеріалу: 

1. Які розрізняють види тертя? 

2. Коли тертя може бути корисним? 

3. Що таке знос і який він буває? 

4. Як класифікуються мастильні матеріали за походженням? 

5. Які бувають мастильні матеріали за зовнішнім станом та за 

призначенням і температурою застосування? 

6. Які є присадки для олив? 

7. Перерахуйте експлуатаційні властивості олив? 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу: 

1. Моторні оливи. 

2. Трансмісійні і індустріальні оливи. 

3. Енергетичні оливи. 

 

1. Моторні оливи призначені для змащування ДВЗ під тиском і 

розбризкуванням. 



В залежності від способу виготовлення моторні оливи можуть бути 

дистилятними і залишковими. 

Дистилятні оливи одержують перегонкою мазуту з наступним очищенням 

дистиляту. 

Залишкові оливи – шляхом перегонки напівгудрону – продукту, що 

залишається після відокремлення дистиляту з мазуту. 

Моторні оливи повинні володіти антифрикційними і протизношуючими 

властивостями під час всього інтервалу робочих температур і мінімальними 

нахилами до утворення різного роду відкладань (нагарів, осаду), 

антикорозійними і миючими властивостями. При транспортуванні і 

тривалому зберіганні експлуатаційні властивості олив повинні зберігатися. 

Властивості моторних олив і довговічність механізмів взаємопов’язані. 

Вірний вибір тривалості застосування олив в механізмі без заміни має велике 

значення. Строк заміни оливи вказують в картах мащення двигунів. 

Підбір олив для двигунів кожної конструкції пов'язаний з проведенням 

тривалих стендових і експлуатаційних випробувань. 

Моторні оливи (ГОСТ 17479-72) застосовують для мащення ДВЗ 

широкого профілю (автомобілів, тракторів і т.д.). В залежності від області 

застосування моторні оливи розділяють на шість груп: 

А – для нефорсованих карбюраторних і дизельних двигунів; 

Б – для малофорсованих карбюраторних (Б1) і дизельних (Б2) двигунів; 

В – для середньофорсованих карбюраторних (В1) і дизельних (В2) 

двигунів; 

Г – для високофорсованих карбюраторних (Г1) і дизельних (Г2) двигунів; 

Д – високофорсованих дизелях, що працюють в важких умовах; 

Е – дизельні мало обертові двигуни з лубрикаторною системою мащення, 

що працюють на тяжкому паливі з високим складом сірки. 

Індекс 1 вказує на застосування в карбюраторних двигунах, 2 – в дизелях. 

При визначенні марки оливи, необхідно для двигуна, враховують різні 

фактори: частоту обертання колінчастого вала, середній тиск, ступінь стиску, 

застосування наддуву, ефективність очищення оливи і т.д. 

За в’язкістю літні і зимові моторні оливи поділяються на сім класів (6, 8, 

10, 12, 14, 16 і 20); в всесезонні загущені – на десять (33/8, 43/6, 43/8, 43/10, 

53/10, 53/12, 53/14, 63/10, 63/14 і 63/16). 

Клас для літніх і зимових олив означає їх в’язкість (мм2/с) при 100ºС (або 

сантистокс, сСт). Для всесезонних олив клас позначають дробом, в якому 

чисельник означає клас в’язкості оливи при - 18ºС (умовна цифра 4,5 або 6), в 

знаменнику – в’язкість при 100ºС. Цифра 4 вказує на те, що в’язкість не 

перевищує 2600 мм2/с (згідно таблиці), цифра 6 – 10400 мм2/с. Індекс з при 

цифрі вказує на наявність в оливі загущеної присадки. Індекс в’язкості для 

незагущених олив – не менше 90, для загущених – не менше 115. 

Всесезонні оливи можна застосовувати в будь-яку пору року, так як вони 

володіють доброю в'язкістно-температурною характеристикою. 

Оливи для загущуючих присадок з в’язкістю 6 … 8 мм2/с при 100ºС 

рекомендується застосовувати тільки зимою, бо вони мають найменшу 



температуру застигання і велику текучість в порівнянні з оливами в’язкості 

10 … 14 мм2/с. 

Оливи різних груп в залежності від степені форсування двигуна мають в 

своєму складі різні присадки, як за характером дії, так і за кількістю. В 

оливах групи А є невеликий склад присадок; групи Б – 3 … 5% присадок; 

групи В – до 8%; групи Г – від 8 до 12%; групи Д і Е – від 18 до 25%. 

Передбачений також випуск універсальних олив, які застосовують як в 

карбюраторних двигунах, так і в дизелях. В таких випадках цифровий індекс 

при них не ставиться. 

Марка моторної оливи розшифровуються: 

Наприклад, М-6з/10 В2 означає: М – моторна олива; 6 – клас в’язкості (у 

оливи цього класу в’язкість при - 18ºС = 2600 … 10400 мм2/с); літера з  - 

олива загущена присадкою, що призначена для застосування в зимовий час і 

як всесезонне; цифра 10 – в’язкість (мм2/с) при 100ºС; В – олива для 

середньофорсованих двигунів; індекс 2 – олива для дизелів. 

                         Позначення моторних олив за в’язкістю.                                                      

Табл.1 

Клас 

в’язкості 

Межі кінетичної 

в’язкості при 100ºС, 

мм2/с 

Кінетична в’язкість 

при 18ºС, мм2/с, не 

більше 

Індекс 

в’язкості 

6 6 ± 0,5 ― Не менше 

90 

8 8 ± 0,5 ― Не менше 

90 

10 10 ± 1 ― Не менше 

90 

12 12 ± 0,5 ― Не менше 

90 

14 14 ± 1 ― Не менше 

90 

16 16 ± 1 ― Не менше 

90 

20 20 ± 2 ― Не менше 

90 

3з/8 8 ± 0,5 1250 Не менше 

115 

4з/6 6 ± 0,5 2600 Не менше 

115 

4з/8 8 ± 0,5 2600 Не менше 

115 

4з/10 10 ± 0,5 2600 Не менше 

115 

 5з/10 10 ± 0,5 6000 Не менше 

115 



5з/12 12 ± 0,5 6000 Не менше 

115 

5з/14 14 ± 0,5 6000 Не менше 

115 

6з/10 10 ± 0,5 10400 Не менше 

115 

6з/14 14 ± 0,5 10400 Не менше 

115 

6з/16 16 ± 0,5 10400 Не менше 

115 

 

Моторні оливи для дизелів: М-8 В2, М-10 В2, М-8 Г2, М-10 Г2, М-8 Г2к, М-

10 Г2к. 

Моторні оливи для карбюраторних двигунів: М-8 А, М-8 Б1, М-8 В1, М-8 

Г1, М-6з/10 Г1, М-12 Г1. 

 

2. Трансмісійні оливи – продукт прямої перегонки нафти – мають в складі 

значну кількість природних поверхнево-активних смолистих речовин. Ці 

оливи застосовують для мащення збірних одиниць трансмісії різних 

матеріалів: КПП, гіпоїдних передач, рульового керування; роздаткових 

коробок різних редукторів. 

Трансмісійні оливи бувають: літні, зимові, всесезонні, північні і арктичні. 

Для літніх марок характерна в’язкість 14 … 20 мм2/с (сСт) (при температурі 

100ºС), для зимових – 10 мм2/с. 

Трансмісійні оливи за призначенням поділяють на: оливи загального 

призначення, універсальне, гіпоїдне. 

Трансмісійні оливи загального призначення: ТАп-15 В, ТСп-14,5 – 

всесезонні (при температурі -30ºС). 

Трансмісійна універсальна олива: ТАд-17 (при температурі -35ºС). 

Трансмісійні гіпоїдні оливи: ТСп-14 ГИП, ТСз-9 ГИП. 

ТСп-14 ГИП – всесезонне, використовується при температурі повітря до -

40ºС. 

ТСз-9 ГИП – при температурі до -50ºС. 

Індустріальні оливи призначені для мащення поверхонь тертя 

компресорів, холодильних машин, промислового обладнання, приладів, 

контрольно-вимірюючих приладів, а також їх використовують в 

гідросистемах в якості робочих рідин. Ці оливи працюють при температурі 

близькій до 50ºС, і тому їх в’язкість нормується при цій температурі. 

Індустріальні оливи виробляють загального і спеціального призначення з 

нафти і на синтетичній основі. 

Загального призначення: И-12 А, И-20А, И-25А, И-30А, И-40А. «И» - 

олива індустріальна, «12» - середнє значення кінематичної в’язкості при 

50ºС; «А» - олива без присадок. 

Спеціального призначення бувають: компресорні, в тому числі для 

холодильних машин, приладне і ін. 



Компресорні: К-12, К-19, КС-19. 

Олива К-12 – для компресорів низького тиску (до 2,5 МПа). 

Оливи К-19, КС-19 – для компресорів середнього і високого тиску (до 4 

МПа і більше). 

Індустріальна олива для холодильних машин: ХА (фігус), ХА-23, ХА-30 

для компресорів холодильних машин, що працюють на аміаці і вуглекислоті; 

ХФ-22-16, ХФ-22-24 для холодильних машин, що працюють на фреоні; ХФ-

22с-16 – синтетична олива. 

Індустріальна приладна олива МВП – мінеральна, для конртольно-

вимірювальних приладів, що працюють при температурі від -60ºС до +110ºС. 

Циліндрові оливи – для мащення деталей парових машин (молоти, копри і 

ін.), випускають марки: 38; 52. 

Турбінні оливи – для мащення і охолодження підшипників і допоміжних 

матеріалів генераторів електричного струму, турбокомпресорів, газових 

турбін. 

Марки турбінних олив: з присадками: Тп-22, Тп-30. Тп-46; без присадок: 

Т22, Т30, Т46 (цифри означають середнє значення кінетичної в’язкості при 

температурі 50ºС 

 

3. Трансформаторні оливи використовують як легко рухомі середовища в 

системах охолодження трансформаторів і іншого обладнання. 

Основні вимоги до трансформаторних олив: висока діелектрична міцність 

або висока пробивна напруга; відповідна в’язкість для доброго відводу тепла; 

низька температура застигання для забезпечення рухомості оливи; висока 

стійкість до окислення і ін. 

Ці оливи випускають трьох марок: 

ТК – без присадок; 

Т-750 – з антиокислюючою присадкою не менше 0,3%; 

Т-1500 – з антиокислюючою присадкою не менше 0,4%. 

 

ІV. Закріплення вивченого матеріалу – 5-10 хв. 

Опитую студентів по властивостях і марках моторних, трансмісійних, 

гідравлічних і енергетичних олив. 

V. Домашнє завдання. Підручник. Г.П.Лишко «Паливо і мастильні 

матеріали». Сторінки 191-248. 

 

 

Лекція №7 
 

Тема:          Мастила.  
Мета:       вивчити з студентами призначення, класифікацію, позначення і 

назву мастил, а також поняття про одержання мастил і їх основні 

експлуатаційні властивості і методи їх оцінки. 

Тип уроку: лекція з елементами бесіди.. 



Наочність: плакати, підручники, довідники, схеми на дошці. 

Хід уроку. 

І. Організаційна частина – 3-5 хв. 

ІІ. Перевірка попереднього матеріалу: 

1. Які бувають оливи в залежності способу виготовлення? 

2. Які враховують фактори при визначенні марки моторної оливи? 

3. Розшифруйте марку оливи: М-8з/10Г1
. 

4. Як розділяються моторні оливи? 

5. Які ви знаєте марки моторних олив для дизелів і карбюраторних 

двигунів? 

6. Які ви знаєте трансмісійні оливи? 

7. Які бувають індустріальні і трансформаторні оливи? 

ІІІ. Пояснення нового матеріалу: 

1. Основні експлуатаційні властивості та позначення мастил. 

2. Антифрикційні мастила. 

3. Консерваційні і ущільнюючі мастила. 

 

1. Пластичні (консистентні) мастила за властивостями близькі до олив, але 

володіють деяким особливостями. Пластичні мастила складаються з суміші 

рідкої оливи (80 …90%) і відносно твердих частинок загущувача (20 … 10%). 

В якості олив для виготовлення пластичних мастил використовують 

мінеральні, рослинні, синтетичні  і інші оливи, а в якості загущувачів – тверді 

вуглеводні, головним чином мила, що виготовлені на синтетичних жирних 

кислотах (синтетичні мастила), і в менших кількостях – мила на природних 

рослинних і тваринних жирах (жирові мастила). 

Пластичні мастила не текучі, і їх в’язкість менш залежить від 

температури, завдяки чому вони можуть утримуватись на поверхні тертя 

механізмів, виконуючи роль не тільки мастильного матеріалу, але і 

ущільнюючого. 

Пластичні мастила в порівнянні з оливами володіють великим строком 

використання і економічністю застосування (переваги). 

Недоліки пластичних мастил: складність подачі на поверхні тертя, 

відносно погана охолоджуюча властивість, більш висока схильність до 

окислення. 

До основних експлуатаційних характеристик пластичних мастил 

відносяться: межа міцності, в’язкість, температура краплевідокремлення, 

колоїдна стабільність, випаровуваність. 

Межа міцності показує, яке мінімальне зусилля потрібно прикласти до 

мастила, щоб при певній температурі змінити його форму і зрушити один 

шар мастила відносно іншого. 

Температура краплепадіння показує, при якій температурі мастило 

розплавляється (падає перша крапля), перетворюючись в рідину. 

Колоїдна стабільність характеризує здатність мастила чинити опір 

виділенню з нього оливи. Інтенсивність виділення оливи з мастил зростає 

при підвищенні температури, під дією центробіжних сил і т.д. 



Назва мастила зазвичай складається з одного слова, а для модифікацій 

додатково використовують індекси з літер і цифр. Наприклад: солідол С, 

солідол Ж, карданна Фиол-1, Фиол-2, гальмівна ЦИАТИМ-221Д і т.д. 

Позначення складається з п’яти літерних і цифрових індексів, які 

розміщуються в такому порядку і вказують: групу (підгрупу) в відповідності 

з призначенням мастила; загущувач; рекомендований температурний 

інтервал застосування; дисперсне середовище; консистенцію мастила. 

Групу або підгрупу мастила позначають індексами – великими літерами 

російського алфавіту: 

С – загального призначення для звичайних температур (солідоли); 

О – загального призначення для підвищених температур; 

М – багатоцільові; 

Ж – термостійкі; 

Н – морозостійкі; 

И – протизадирні і протизношувальні; 

Х – хімічностійкі; 

П – приладні і т.д. 

Наприклад: мастило УНа 3/12э3, літера У – вузькоцільове, На – загущене 

натрієвим милом; 3/12 – призначене для застосування при температурі – 30º 

… 120ºС, э – приготоване на складному ефірі, 3 – пенетрація 220 … 250 при 

25ºС. 

 

2. В залежності від призначення пластичні мастила діляться на 

антифрикційні і ущільнювальні. 

Антифрикційні мастила зменшують знос і тертя спряжених деталей 

механізмів. 

Антифрикційні мастила загального призначення для звичайних 

температур (група С) використовують для вузлів тертя з робочою 

температурою до 70ºС: солідоли, мастила АМ (карданні), ЯНЗ-2 (для 

мащення маточних коліс, генераторів і т.д.), графітне УСсА (для мащення 

ресор, домкратів і т.д.); ЛИТОЛ-24 (універсальне мастило); ЦИАТИМ-201 – 

застосовується для вузлів тертя, що працюють при низьких навантаженнях і 

невисоких температурах. 

Мастило ЛЗ-31 – для закритих підшипників кочення, що не контактує з 

водою. 

Мастило 1-13 ж – для підшипників кочення, осей і шарнірів педалей і т.д. 

Мастило консталін – для поверхонь тертя, що працюють в умовах 

відсутності вологи. 

До антифрикційних мастил також відносяться: 

- редукторні (група Т): ЦИАТИМ-208; 

- морозостійкі (група Н): ВНИИНП-257, ОКБ-122-7; 

- хімічностійкі (група Х): ЦИАТИМ-205, ВНИИНП-279; 

- протизадирні і протизношувальні (група И): ЦИАТИМ-203; 

- вузькоспеціалізовані (група У); 

- багатоцільові (група М); 



- термостійкі (група Ж); 

- приладні (група П). 

 

3. Консерваційні мастила (група К) призначені для захисту металевих 

виробів і механізмів від корозії при зберіганні, транспортуванні і 

експлуатації. До них відносяться мастила: ГОИ-54п; НГ-204у; НГ-208; К-17; 

ТОРИСОЛ-55. 

Ущільнюючі мастила призначені для герметизації зазорів, полегшення 

збирання і розбирання арматури, сальникових пристроїв, різьбових, 

роз’ємних і рухомих з’єднань, в тому числі і вакуумних систем. 

Вакуумні (група В): ВНИИ НП-246; 

Арматурні (група А); 

Різьбові (група Р). 

 

ІV. Проведення контрольної роботи. 

V. Домашнє завдання: Підручник Ю.Г.Виноградов «Матеріалознавство». 

Сторінки 215-222. 

 

 

 


