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Лабораторна робота №1 
 

Тема: Визначення показників якості дизельного палива. 

Мета: Визначення в’язкості та температури застигання дизельного палива. 

Обладнання і матеріали: віскозиметр, установка для визначення низькотемпературних 

властивостей дизельного палива, секундомір, водяна баня, термометр. 

 

Порядок виконання роботи 
Ньютонівська рідина – рідина, в’язкість якої не залежить від дотичного напруження і 

градієнту швидкості. Якщо відношення дотичного напруження до градієнту швидкості не стале 

то рідина не є ньютонівською. 

Примітка: Для перевірки рідини слід виміряти кінематичну в’язкість при однаковій 

температурі у двох капілярних віскозиметрах, сталі яких відрізняються не менше ніж у два рази. 

При відповідності результатів визначення у межах допустимих розбіжностей слід вважати 

досліджувану рідину ньютонівською. 

В’язкістю (внутрішнім тертям) називають властивість рідини чинити опір течії (взаємному 

переміщенню її шарів) під дією зовнішньої сили. Ззовні в’язкість проявляється в степені 

текучості рідини: чим менша в’язкість, тим більша текучість рідини, і навпаки. Опір 

переміщенню шарів рідини створюють сили молекулярного зчеплення. Якщо наливати через 

лійку, наприклад, бензин і моторне масло, то за рівні проміжки часу бензину проллється значно 

більше, ніж масла. 

В’язкість розрізняють динамічну  і кінематичну . Динамічна в’язкість  є коефіцієнтом 

внутрішнього тертя і вимірюється силою опору в F=1H при взаємному зміщенню двох шарів 

рідини площею S=1м2, що знаходяться на відстані dx=1м один від одного і переміщуються з 

відносною швидкістю dV=1м/с. 

,
dV

F S
dx

h= ґ ґ (1) 

де S – площа шару, 
dx

dV - градієнт швидкості зсуву шарів рідини у напрямку 

перпендикулярному рухові. 

Кінематична в’язкість  –це відношення динамічної в’язкості рідини t до її густини t при 

однакових температурах (питомий коефіцієнт внутрішнього тертя): 

/t tn h r=  

Це міра опору рідини течії під впливом гравітаційних сил. Кінематичну в’язкість () 

розраховують, як добуток виміряного часу витікання () і сталої віскозиметра (к). У системі СІ 

одиницями кінематичної в’язкості є: 1м2/с; 1 Ст(стокс)=10-4м2/с. На практиці використовують 

менші одиниці: 1мм2/с=10-6м2/с; 1сСт=1мм2/с. Допускається застосовувати одиницю 

вимірювання кінематичної в’язкості сантистокс сСт. 

Динамічну в’язкість () розраховують, як добуток кінематичної в’язкості  і густини  при 

одинаковій температурі. У системі СІ одиницею динамічної в’язкості є Паскаль–секунда (Пас). 

На практиці використовують одиницю 1мПас=10-3Пас. Допускається застосовувати: сантипуаз 

(сПз).Співводношення між одиницями динамічної в’язкості: 1сПз=1мПас; 1 Пз (Пуаз)=0.1Пас; 

1сПз=10-3 Пас=1мПас. 

Кількісні вимірювання абсолютної в’язкості викликають значні труднощі. Зазвичай, 

виконують порівняльні вимірювання і в’язкість рідини визначають відносно іншої рідини 

(води), в’язкість якої знайдено за допомогою будь-якого абсолютного методу. Такий спосіб 

визначення фізико–хімічних констант шляхом відносних вимірювань, результати яких 

порівнюють після 3 аналогічних вимірювань, проведених для стандартної речовини, 

застосовують дуже часто. Абсолютні вимірювання для стандартної речовини вимагають багато 

часу, а відносні вимірювання проводяться легко, швидко і з високим ступенем точності.  

При однакових  вихідних об’ємах обох рідин отримуємо співвідношення  
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де: 
 - час протікання рідини;  

  

- стала віскозиметра; 

 

Таким чином, в результаті вимірювання густини обох рідин і часу їх протікання через капіляр 

можна легко розрахувати в’язкість першої рідини, якщо відома в’язкість другої. В якості 

стандартної рідини зазвичай беруть воду, яка має при 200С в’язкість ν2=1сСт. 

Визначення в’язкості дизельного палива 

Перед проведенням випробовування підбирають віскозиметр з межами вимірювання, що 

відповідають очікуваній в’язкості випробовуваного нафтопродукту. Віскозиметр повинен бути 

сухим і чистим. Його промивають одним із наступних розчинників: бензином, нейтральним 

ефіром, ацетоном та ін. 

Для визначення кінематичної в’язкості (0,6…17000мм2/с) застосовують капілярний 

віскозиметр Освальда – Пінкевича (рис.1). 

На відвідну трубку 3 надівають гумову грушу; потім затиснувши пальцем коліно 2 і 

перевернувши віскозиметр, занурюють коліно 1 у посуд з нафтопродуктом, заповнюючи його до 

мітки М2 за допомогою гумової груші. При досягненні нафтопродуктом рівня мітки М2 

віскозиметр виймають із посудини з нафтопродуктом, перевертають у нормальне положення 

слідкуючи за тим, щоб у рідині не утворилися бульбашки повітря, і зливають з кінця коліна 

надлишок нафтопродукту. Потім на цей кінець надівають гумову трубку і встановлюють 

віскозиметр у термостат так, щоб розширення знаходилось нижче рівня термостатної рідини. 

Віскозиметр витримують при заданій температурі (202°С та інших значеннях) не менше 15хв., 

потім засмоктують нафтопродукт у коліно 1 приблизно на 1/3 висоти розширення 4. 

Сполучають коліно 1 з атмосферою та вимірюють час переміщення меніска нафтопродукту від 

мітки М1 до М2. Дослід повторюють не менше трьох разів з точністю 0,2с, час витікання 

повинен бути не менше 200с. 

 
Рис.1. Віскозиметр Освальда – Пінкевича 

 

Обробка результантів  

Кінематичну в’язкість досліджуваного палива визначають за формулою: 

 = к   

де: к - стала віскозиметра, мм2/с2; 

 - середнє арифметичне значення часу витікання палива з віскозиметра, с. 

Динамічну в’язкість дослідного нафтопродукту () в мПас розраховують за формулою: 

 =  ,  мПас 

де: – густина при тій же температурі, при якій визначалась в’язкість, кг/м3; 

- кінематична в’язкість, мм2/с. 

Розбіжність результатів послідовних визначень на одному і тому ж віскозиметрі, в 

ідентичних умовах і на одному ж продукті не повинно перевищувати 0,35% від середнього 

арифметичного значення (з 95% – вою довірчою ймовірністю). 

1 1

2 2
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 Визначення низькотемпературних властивостей дизельного палива 
 До низькотемпературних властивостей дизпалива  відноситься температура його застигання. 

Суть методу визначення температури застигання полягає у попередньому нагріванні зразка 

випробовуваного нафтопродукту з послідуючим охолодженням його із заданою швидкістю до 

температури, при якій зразок залишається нерухомим. Вказану температуру приймають за 

температуру застигання. 

При наявності води нафтопродукт обезводнюють шляхом відстоювання його з послідуючим 

зливом нафтопродукту. Обезводнений нафтопродукт наливають у суху чисту скляну пробірку 2 

(рис.2) до мітки. В пробірку за допомогою пробки щільно вставляють відповідний термометр 4, 

закріплюючи його по осі пробірки. Пробірку з продуктом поміщають у водяну баню, 

попередньо нагріту до температури (501)0С і витримують до тих пір, коли продукт не прийме 

температуру бані. Пробірку з продуктом виймають із бані, насухо витирають і охолоджують до 

температури (355)0С в кімнатних умовах, потім поміщають нафтопродукт в посудину 1 з 

охолоджуючою сумішшю, температуру якої попередньо встановлюють на 50С нижче наміченої 

для визначення температури застигання. 

Коли продукт у пробірці прийме температуру, намічену для визначення застигання, пробірку 

нахиляють під кутом 450 і, не виймаючи із охолоджуючої суміші, тримають в такому положенні 

протягом 1хв. 

Після цього пробірку виймають із охолоджуючої суміші і спостерігають, чи не змістився 

меніск продукту. Якщо меніск змістився, то пробірку виймають, знову підігрівають до 

температури 5010С і проводять нове визначення при температурі на 40С нижче попередньої до 

тих пір, коли при деякій температурі меніск не перестане зміщуватися. 

Після знаходження границі застигання (перехід від текучості до нетекучості або навпаки) 

визначення повторюють, понижуючи чи підвищуючи температуру випробовування на 20С до 

тих пір, коли не буде встановлена така температура, при якій меніск продукту залишиться 

нерухомим, а при повторному випробовуванні при температурі на 20С вище він зміщується. Цю 

температуру фіксують як встановлену для даного досліду. 

Для встановлення температури застигання продукту проводять два визначення, починаюче 

друге визначення з температури на 20С вище встановленої для першого досліду. 

При перевірці температури застигання, встановленої у стандартах на нафтопродукти, 

перевіряють чи зміщується меніск цього продукту після його випробовування при температурі 

на 20С вище температури встановленої стандартами на конкретну продукцію. 

            За температуру застигання випробовуваного продукту приймають середнє 

арифметичне двох визначень. Два результати визнаються достовірними з 95% -вою довірчою 

ймовірністю, якщо розбіжність між ними не перевищує 20С. 

Температуру застигання визначають за допомогою спеціального приладу (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 Рис.2. Прилад для визначення температури застигання: 

1, 4 – термометри; 2 – пробірка з паливом;  

3 – пробка; 5 – мішалка;  
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 Визначення цетанового числа 

Чисельне значення цетанового числа дизельного палива рівне відсотковому вмісту (по 

об’єму) цетану в штучно приготовленій суміші, яка складається із цетану та -метилнафталіну і 

по характеру згоряння (самоспалаху) рівноцінна випробовуваному паливу. 

Цетанове число (ЦЧ) палива можна оцінити по в’язкості та густині і визначається за 

формулою: 

ЦЧ=(20+17,8)1587,9/20 

де: 20 – в’язкість, сСт при 200С;  20 – густина палива, кг/м3. 

5. Записати  результати досліду у табл.1. 

                                                                        

Таблиця1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати дослідів 

 

 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схеми 

приладів і установок, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати 

досліджень та висновки про відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам 

стандарту та придатність його до використання. 
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Лабораторна робота № 2 

 

Тема: Визначення температури спалаху дизельного палива. 

Мета роботи: Експериментальне визначення температури спалаху палива. 

Обладнання і матеріали: прилад для визначення температури спалаху, зразки палива. 

 

Порядок проведення роботи 
1.Законспектувати коротко теоретичні відомості. 

Температура спалаху – це мінімальна температура, при якій пара палива, що нагріте у 

закритому тиглі, утворює з оточуючим повітрям горючу суміш, яка спалахує при піднесенні до 

нього полум’я. 

Температура спалаху характеризує вогненебезпечність нафтопродукту при його 

транспортуванні, зберіганні, заправці. 

Температура спалаху у закритому тиглі (рис.1) згідно із стандартом має бути для літнього 

дизельного палива не нижче 40°С, зимового — не нижче 35°С. 

2.Проведення випробовування. 

Метод полягає у визначенні найнижчої температури палива, при якій в умовах дослідження 

над його поверхнею виникає суміш пари нафтопродукту з повітрям, що загоряється при 

піднесенні вогню, але не може горіти в подальшому. 

Перед випробовуванням зразок дизельного палива струшують 5хв у скляній посудині, 

заповненій не більше ніж на 2/3 від її місткості. Зразки продуктів, що мають температуру 

спалаху нижче 500С, охолоджують до температури, яка не менше ніж на 170С нижче 

передбачуваної температури спалаху. 

Прилад (рис.1) встановлюють на столі і з трьох сторін оточують екраном для захисту від 

струменів повітря. Освітлення трохи зменшують, щоб добре було видно спалах. 

Тигель повинен мати температуру досліджуваного палива, а нагрівальна ванна - температуру 

оточуючого середовища. 

 Досліджуване дизельне паливо наливають у чистий сухий  тигель до показника рівня палива, 

при цьому змочування стінок тигля вище цього рівня не допускається. Тигель закривають 

кришкою і поміщають у нагрівальну ванну, встановлюють у термометр перехідну муфту. На 

кришці апарата запалюють запальничку, полум’я регулюють таким чином, щоб форма його 

відповідала формі кульки діаметром 3...4 мм. 

 

 
 

Рис.1. Прилад для визначення температури спалаху: 

1 – запалювальний пристрій; 2 – заслінка; 3 – муфта термометра;  

4 – термометр; 5 -  пружинний механізм; 6 – кришка; 7 – мішалка;  

8 – тигель; 9 – штифт кришки 

 

Нагрівальну ванну вмикають у електричну мережу і нагрівають досліджуване паливо у тиглі. 

Паливо мішалкою перемішують при частоті обертання мішалки 90...120хв-1. По термометру 

слідкують за підвищенням температури дизельного палива у  тиглі, яка не повинна 

підвищуватись більше ніж на 5...6°С за хвилину. За допомогою барометра вимірюють тиск. 
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Випробовування на спалах починають у той момент, коли температура палива на 17°С нижча 

передбачуваної температури спалаху. Нагрівання при цьому ведуть зі швидкістю 2°С за 

хвилину. У момент випробовування мішалку вимикають, приводять у дію розміщений на 

кришці механізм, який відкриває заслінку. При цьому вогонь знижують до мінімуму за 0,5с до 

введення його в паровий простір тигля, де його залишають в нижньому положенні протягом 1с, 

а потім піднімають у верхнє. 

За температуру спалаху дизельного палива приймають покази термометра при чіткій появі 

першого синього полум’я над поверхнею палива в середині тигля. У випадку появи неявного 

спалаху дослід повторюють при температурі на 1...2°С вище. 

Якщо при цьому спалаху немає, випробовування повторюють. За час випробовувань  

запалювальна лампочка повинна горіти постійно.  

 

Обробка результатів. 

Розраховують температуру спалаху з поправкою на стандартний барометричний тиск 

101,325кПа (760 мм.рт.ст.) алгебраїчним сумуванням знайденої температури і поправки, 

визначеної за формулою (1) або (2): 

 

t                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (1) 

 

                           t  =0,0362(760 – Р1)(2) 

 

де: Р і Р1- фактичний барометричний тиск відповідно у кПа (1) і мм.рт.ст. (2). 

Можна також користуватись поправками, наведеними у табл.1. 
 

Таблиця 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправки на барометричний тиск 

 

 

    За температуру спалаху приймають середнє арифметичне не менше двох паралельних 

визначень. 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схеми 

приладів і установок, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати 

досліджень та висновки про відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам 

стандарту. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Барометричний тиск Поправка, 
˚С 

Р, кПа Р1, мм рт.ст  

 
84,8...88,4 

88,5...92,1 

92,2...95,7 

95,8.-99,4 

103,2...106,8 

636...663 

664...691 

692...718 

719...746 

714...801 

+4  
+3  
+2  
+1 
-1 

101,325
0,9

3,3

P-
= Ч
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Лабораторна робота № 3 

 

Тема: Визначення наявності кислот і лугів у паливі. 

Мета роботи: Визначити наявності кислот і лугів у дизпаливі. 

Обладнання і матеріали: Прилад для визначення наявності водорозчинних кислот та лугів у 

паливі, зразки палива, дистильована вода, індикатори, метилоранж, фенолфталеїн. 

      Наявність водорозчинних кислот і лугів у паливі визначають простим якісним аналізом. При 

цьому певний об'єм досліджуваного палива 1 змішують з таким самим об'ємом дистильованої 

води 2, а утворену водяну витяжку досліджують індикаторами 3 (рис.1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Прилад для визначення наявності водорозчинних кислот і лугів у паливі 

 
 

При дослідженні дизельного палива дистильовану воду та паливо спочатку нагрівають до 

температури 70...80°С. 

Нижній шар, що виділився після розшарування, заливають в мірну ємкість і розділяють 

навпіл у дві пробірки. 

В одну з пробірок з витяжкою додають дві краплі розчину метилоранжу. За наявності в 

паливі мінеральних кислот водяна витяжка у пробірці забарвлюється в рожевий або в оранжевий 

колір. 

У другу пробірку з витяжкою додають три краплі фенолфталеїну. За наявності в паливі 

водорозчинних лугів витяжка забарвлюється в рожевий або в червоний колір. 

Якщо витяжка від метилоранжу або фенолфталеїну не забарвлюється в рожевий або в 

червоний колір, то паливо не має водорозчинних кислот і лугів. При цьому колір водяної 

витяжки буде жовтим (за відсутності кислот) у першій пробірці або залишиться безбарвною (за 

відсутності лугів) у другій. 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схеми 

приладів і установок, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати 

досліджень та висновки про відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам 

стандарту. 
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Лабораторна робота № 4 
 

Тема: Визначення марки дизпалива і прийняття рішення про його застосування. 

Мета роботи: Визначити марку дизпалива та прийняти рішення про його придатність до 

застосування. 

Обладнання і матеріали: Прилад для визначення наявності водорозчинних кислот та лугів у 

паливі, зразки палива, дистильована вода, індикатори, метилоранж, фенолфталеїн. 

 

Порядок проведення роботи 

1.Вивчити і законспектувати теоретичні відомості по даній темі 

2. Оцінювання дизельного палива за зовнішніми ознаками 

Таке оцінювання виконують так само як і для бензинів, тобто визначають колір, запах, 

прозорість, наявність води та механічних домішок у паливі. Кінематичну в'язкість і температуру 

застигання дизельного палива визначають за методами приведеними в попередніх роботах. 

Питання про застосування дизельного палива порівняно з бензином вирішується значно 

простіше. Оцінюючи найнижчу температуру, при якій можна експлуатувати двигун, слід 

користуватися правилами, викладеними у попередній роботі. 

Найнижча температура зовнішнього повітря, при якій може застосовуватись будь-яке 

дизельне паливо, має бути вищою від температури його застигання (максимум на 15°С); тому 

остання цифра цієї температури заокруглюється до 0 або 5. 

Кінематична в'язкість палива при температурі 20°С визначається за допомогою віскозиметра 

№2976, стала якого С=0,01656 мм2/с2. 

3. Визначення марки дизельного палива і прийняття рішення про його застосування 

Методика визначення марки дизельного палива нічим не відрізняється від аналогічної 

методики для бензинів. 

При визначенні марки дизельного палива (як і марки бензинів) встановлюються передусім 

найважливіші дані аналізу дизельного палива: цетанове число, температура застигання, 

значення кінематичної в'язкості при температурі 20°С тощо. 

Вибір потрібно зупинити на тій марці, до стандартних показників якої найближче підходять 

результати, одержані для досліджуваного палива. 

 

Приклад. Час витікання палива (з точністю до десятої частки секунди): 1)195,8; 2)196,5; 

3)196,0; 4)196,0; 5)196,3. Середнє значення часу - 196,2с. Кінематична в’язкість при температурі 

200С рівна  

                                  ν20= 

Температура застигання зразка tзас= –470С. 

Результати дослідження заносяться в таблицю 1 і порівнюються з стандартними показниками 

дизельного палива. За результатом порівняння параметрів підбираємо ту чи іншу марку палива, 

а також робимо висновок про його придатність до застосування. 

Приклад досліджуваного дизельного палива, наведений в табл..1, найближчий до зимового 

палива, тому й записують його показники. Оскільки фактичних відхилень показників від 

стандарту не спостерігається, навпроти кожного показника зазначають слово "немає". При 

цьому констатують, що це паливо задовольняє основним вимогам стандарту на дизельне паливо 

і його можна застосовувати для всіх дизелів (при температурі зовнішнього повітря не нижче -

50С). 

 У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схеми 

приладів і установок, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати 

досліджень та висновки про відповідність визначених кількісних показників якості 

нафтопродукту нормам стандарту. 

 

 

 

 

20,01656 196,2 3,25 /мм сЧ =
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Таблиця 1 

 

Відповідність основних показників досліджуваного дизельного палива технічним вимогам 

стандарту ДСТУ 3868-99(підсумкова таблиця) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основний 

показник 
Досліджуване 

дизельне 
паливо 

Значення 

основного 
показника за 
стандартом 

Фактичне 

відхилення 
показника 

від стандарту 

Цетанове число, 

не менше 
 

45 
 

Кінематична 

в'язкість за 

температури 20 
˚С, мм2/с 

 
Літнє:  3,0–6,0 

Зимове:  1,8–6,0 

 

Температура 

застигання, °С, 

не вище 

 
Літнє: –10 

Зимове: –25 

 

Масова частка 

сірки, %,не 

більше 

 
0,5 
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Лабораторна робота №5 

 

Тема: В’язкісно-температурні властивості моторних і трансмісійних масел. 

Мета роботи: Експериментальне визначення в’язкісно-температурної характеристики масла. 

Апаратура і реактиви: віскозиметр ВПЖ-І (ВШ-2); мірний циліндр ємністю 1000…2000см3; 

термометр; електроплитка; проби моторного і трансмісійного масел; штатив; секундомір. 

 

Згідно стандарту “Масла моторні. Класифікація“ сезонні моторні масла розділенні на 7 класів 

в’язкості (від 6 до 20мм2/с при 1000С),а всесезонні - на 10 класів і 6 груп за експлуатаційними 

властивостями в залежності від області застосування. Вони пов'язують умови роботи двигунів з 

рівнем експлуатаційних властивостей моторних масел. В позначенні сезонних масел вказують 

клас в'язкості і групи за експлуатаційними властивостями. В’язкість при 1000С визначають за 

стандартом, при –180С – екстраполяцією по номограмі; індекс в’язкості знаходять по таблиці 

індексів в’язкості. В ряді інших країн введена нова класифікація SAE, яка ділить моторні масла 

за в’язкістно–температурними характеристиками на 11 класів і регламентує три показники: 

мінімальну кінематичну в’язкість при 1000С, динамічну в’язкість при мінусових температурах і 

граничну температуру прокачуваності масла. Діє також класифікація моторних масел за 

умовами застосування. Класифікація вітчизняна і зарубіжна АPI умов застосування масел 

зв’язує умови роботи двигунів з експлуатаційними властивостями масел. 

В залежності від умов застосування трансмісійні масла поділяються на шість груп – ТМ-1, 

ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-5 і ТМ-6, які відповідають групам  GL-1, GL-2, GL-3, GL-4 і GL-5, GL-6 

згідно АPI. 

 

Порядок проведення роботи 

Апаратуру розміщують у відповідності рис.1. 

Наливають воду у мірний циліндр, до рівня, що покриває розширення віскозиметра. 

Заповнюють випробовуваним маслом віскозиметр (аналогічно як у лабораторній роботі №6). 

Вмикають електроплитку і проводять нагрівання води у мірному циліндрі до потрібної 

температури (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°С), можна заповнити циліндр і раніше 

нагрітою водою до певної температури. При цьому не обов'язкового витримувати фіксовані 

значення 10, 20, 30°С і т.д. Можна, наприклад: 10,5; 20,8°С і т.д. Температуру вимірюють 

термометром. 

Заповнюють кулькоподібні розширення віскозиметра (нижнє повністю, а верхнє наполовину) 

маслом. 

Спостерігаючи за рухом масла із розширення віскозиметра, одночасно за допомогою 

секундоміра фіксують час протікання його від верхньої до нижньої міток. 

Дослід при заданій температурі повторюють три рази. При цьому температуру підтримують 

постійною. 

Змінюють температуру води у циліндрі, витримують масло у віскозиметрі при цій 

температурі протягом 5хв.  

 
 

Рис.1. Схема установки для визначення вязкісно-температуних властивостей масла: 

1- штатив; 2-віскозиметр; 3-термометр; 4-ємність з водою; 5-електроплитка; 6-масло. 
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Після закінчення досліду віскозиметр промити бензином. Розрахувати кінематичну в’язкість 

масла за формулою 

 = к   

де: 

к - стала віскозиметра, мм2 /с2; 

 - середнє арифметичне значення часу витікання масла з віскозиметра, с. 

Користуючись номограмою 1 (рис.2), визначити в’язкість моторного масла при -18˚С 

Результати досліду звести в табл.1 і побудувати графічну залежність = f(t) 

Користуючись номограмою 2 (рис.3), визначити індекс в’язкості (ІВ) моторного масла. 

Аналогічним чином визначити в’язкість трансмісійного масла. 

Дані випробовувань в’язкісно-температурних властивостей масла записуємо в табл..1 
 

 
 

Рис.2 Номограма 1 для визначення в’язкості масла 
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Рис.3 Номограма 2 для визначення ІВ масла  

 

Таблиця 1. Дані випробовувань в’язкісно-температурних властивостей масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схеми 

приладів і установок, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати 

досліджень та висновки про відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам 

стандарту. 
  

Температура масла, 0C 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

В’язкість, мм2/с, сСт 
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Лабораторна робота № 6 

 

Тема: Визначення наявності механічних домішок у маслі  

Мета роботи: Ознайомитися з методом визначення наявності механічних домішок у маслі, а 

також перевірити наявне масло на наявність в ньому механічних домішок. 

Обладнання і матеріали: Скло, відстійник, зразок масла. 

 

1. Визначення наявності механічних домішок методом стирання. 

Наявність абразивних механічних домішок в маслах визначають пробою на стирання.  

На плоске чисте скло наносять одну-дві краплини досліджуваного масла, яке закривають 

іншим склом. Потім пересувають одне скло відносно іншого, добре притиснувши їх пальцями. 

Якщо в маслі є абразивні механічні домішки, то чути їх характерний різкий скрип. 

 

2. Визначення кількісного вмісту механічних домішок. 

Для визначення кількісного вмісту механічних домішок в маслах використовують такий 

самий скляний відстійник (рис.1), що й для палива. Проте, на відміну від палива, домішки в 

маслах осідають повільно, а тому масла перед дослідженням розводять бензином, який не 

містить механічних домішок та води. 

Дослідження проводять майже аналогічно описаному для бензину. 

Масло наливають у відстійник до рівня 25 або 50мл і до 100мл додають бензину, суміш 

ретельно перемішують й опускають у теплу воду. Після відстоювання визначають уміст 

механічних домішок та води (у відсотках) відносно початкового об'єму масла. 
 

 
 

Рис.11.1. Відстійник: 

1 - масло; 2 – стійка штатива; 3 – пробка; 4 – шкала 

 

 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схему 

приладу, коротку методику визначення механічних домішок, результати досліджень та висновки 

про відповідність нафтопродукту нормам стандарту 
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Лабораторна робота № 7 

 

Тема: Визначення води у маслі  

Мета роботи: Вивчити методи визначення води у маслі 

Обладнання і матеріали: Масляна баня , термометр, зразок масла. 

 

Наявність води у маслі можна якісно визначити відстоюванням, перевіркою на прозорість і 

потріскування, за допомогою нагрівання у масляній бані (рис.1) та ін. Масляну баню 

заповнюють на 80±3мм її висоти маслом 2 і нагрівають до температури 175°С. У скляну 

пробірку 3, ретельно промиту, добре висушену й охолоджену до температури зовнішнього 

середовища, яку встановлюють на металевий диск 1, наливають досліджуване масло при тій 

самій температурі до висоти 85±5мм. У пробірку вставляють термометр 4 на пробці так, щоб 

його кулька була на однакових відстанях від стінок і на відстані 25±5мм від дна пробірки. 

Пробірку з досліджуваним маслом встановлюють вертикально в нагріту баню (див. рис.1) і 

спостерігають за станом масла після досягнення ним температури 130°С. 

Під час дослідження в лабораторії має підтримуватися тиша. 

Наявність вологи в маслі вважається встановленою, коли при спіненні або без нього чути 

тріск не менше двох разів. 

Якщо при дослідженні спостерігаються одноразовий виплеск зі спінюванням, малопомітний 

тріск зі спінюванням або тільки спінювання, то дослідження повторюють. 

Якщо при повторному дослідженні знову спостерігаються тільки одноразовий або 

малопомітний тріск чи спінення, то досліджуване масло не містить вологи. 

 
 

Рис.1 Масляна баня 

 

 

 

Приблизно визначити наявність води в маслі можна найпростішим способом, розглядаючи 

краплину досліджуваного масла, нанесену на скло, у світлі, що проходить крізь нього. Якщо при 

цьому краплина є мутною, то масло містить воду. 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схему 

приладу, коротку методику визначення якості нафтопродукту, результати досліджень та 

висновки про відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам стандарту. 
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Лабораторна робота № 8 

 

Тема: Встановлення марки масла і прийняття рішення про його застосування 

Мета роботи: Установити марку масла і порівнявши експериментальні дані з стандартними 

прийняти рішення про його застосування. 

Обладнання і матеріали: Таблиці стандартів. 

 

В'язкісно-температурні властивості моторних масел прийнято виражати індексом 

в’язкості (ІВ). 

Для виконання розрахунків дуже зручною є номограма, яка показана на рис1. Щоб визначити 

ІВ масла, треба спочатку знайти його кінематичну в'язкість при температурах 50 і 100°С. 

Відкласти на відповідних осях номограми значення в'язкості та побудувати до цих точок 

перпендикуляри, у точці перетину їх знаходять лінію, що відповідає шуканому ІВ. У підсумку 

треба прийняти рішення про застосування випробуваного масла із зазначенням обмежень, 

зокрема гранично низької температури, при якій можливий пуск двигуна без підігрівання. Від 

вирішення даного питання залежатиме, яким буде пуск двигуна і чи не супроводжуватиметься 

він великим зношуванням деталей. Це можливо за умови, якщо в'язкість застосовуваних масел 

не перевищує критичного значення, яке дорівнює 1•104мм2/с Іншими словами, оцінювання 

пускових властивостей моторних масел полягає у тому, щоб розрахунковим шляхом знайти 

температуру, яка відповідає заданому значенню в'язкості. 

Температура, при якій масла досягають критичних значень в'язкості, визначається за 

допомогою номограми № 1 (рис.2).  

 
Рис.2 Номограма №1 для визначення критичних значень в’язкості масел 

 

 

Знайдемо на ній температуру, при якій випробуваний зразок масла марки М-6А матиме 

в'язкість 1•104мм2/с Точку на лівій шкалі, що відповідає 6,35мм2/с, з'єднуємо прямою лінією з 

точкою, позначеною 100°С; потім проводимо другу пряму лінію, яка йде від точки, де 

V=550мм2/с, до позначки 0°С. Далі прикладаємо лінійку з одного боку до точки, що відповідає 

1•104мм2/с, а з іншого — до точки, утвореної перетином двох зазначених прямих. У точці 

перетину лінійки з прямою шкалою знаходимо відповідь: — 26°С. 
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Рис.1 Номограма для визначення ІВ масла  
 

Таким чином, масло М-6А забезпечує пуск автомобільного двигуна без підігрівання при 

температурі не менш як — 26°С. Цю саму задачу можна розв'язати за допомогою номограми №2 

(рис.3).  

 

 Для цього спочатку знаходимо точку перетину прямої, що проходить через позначку 6,35мм2/с на 

лівій шкалі та 100°С — на правій, з кривою, яка відповідає ІВ=90. Потім суміщуємо лінійку зі 

знайденою точкою перетину і позначкою 1 •10 4 мм2/с на лівій шкалі, а на шкалі температур у місці її 

перетину з лінійкою знаходимо відповідь: — 26°С. 

Крім того, номограма №2 дає змогу визначити: 

• ІВ масла за його в'язкістю, виміряною при будь-яких двох температурах у межах — 

40...200°С; 

• в'язкість масла при будь-якій температурі (у вказаних межах), якщо відомо ІВ й одне значення 

в'язкості при будь-якій температурі; 

• мінімальну температуру, при якій дозволяється пуск двигуна без підігрівання в ньому масла, 

тобто оцінити пускові властивості масла. 

  Приклад. Виконати аналіз моторного масла, визначити його марку, відповідність стандарту і 

встановити умови застосування з зазначенням гранично низької температури, при якій може 

бути здійснений пуск двигуна без його підігрівання.  

 

Оцінювання зразка за зовнішніми ознаками 

 Колір зразка в прохідному світлі — зразок непрозорий, колір у відбитому світлі — 

чорний; запах — слабкий нафтопродукту. Води і механічних домішок у зразку немає. 

Визначення кінематичної в'язкості зразка при температурі 100°С 

 Віскозиметр № 2340, його стала С = 0,03293 мм2/с2. 

Час витікання масла (з точністю до десятої частки секунди): 

1) 195,8; 2) 196,5; 3) 196,0; 4) 196,0; 5) 196,3. 

Середнє значення tсер = 196,2с. 

Кінематична в'язкість масла при температурі 1000C 
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сер 0,03293 96,2 6,35с tn = Ч = Ч =  мм2/с 

 

 

 
Рис 3 Номограма №2 для визначення критичних значень в’язкості масел 

 

Висновок:  

Зразок масла задовольняє основні вимоги стандарту на масло М-6А і може застосовуватись 

для двигунів автомобілів старих марок: ГАЗ-53, ЗИЛ-130та ін. 

Найнижча температура, при якій на даному маслі може бути здійснений пуск двигуна без 

підігрівання, дорівнює -26° 

 
    Таблиця1  

Відповідність основних показників зразка масла технічним вимогам стандарту 

Основний показник 
Зразок 

масла 

Значення 

основного 

показника за 

стандартом для 

масла М-6А 

Фактичне 

відхилення 

показника 

від вимог 

стандарту 

В'язкість, мм2/с при 

температурі,  
°С: 100  

0 

 

 
6,35  
550 

 

 
Не менш як 6,0  
Не більш як 1000 

 

 
Немає  

Те саме 
ІВ 90 Не менш як 90 -//- 

Температура застигання, 

°С: 
-34 Не вище — 30 -//- 

 

У звіт по лабораторній роботі включити: порядок виконання роботи і висновок про застосування 

даного масла та його відповідність стандарту. 
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Лабораторна робота № 9 

 

Тема: Визначення температури краплепадіння пластичного мастила. 

Мета роботи: Визначити придатність пластичного мастила для змащування вузлів тертя при 

підвищеній температурі. 

Обладнання і матеріали: Прилад для визначення температури краплепадіння, зразки 

пластичного мастила. 

 

Загальні відомості 

Температура  крапле падіння–це температура, за якої падає перша крапля мастила, 

розміщеного у капсулі спеціального приладу (рис.1), який нагрівають у стандартних умовах. 

Плавлення пластичного мастила супроводжується значними змінами їх властивостей, оскільки 

мастило із пластичного (напівтвердого) стану переходить в рідкий.. Для запобігання витіканню 

мастила із вузла тертя температура краплепадіння повинна перевищувати температуру деталей, 

що труться на 15…20°С. 

 

Проведення випробувань 

Визначення краплепадіння проводять в спеціальному приладі (рис.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Прилад для визначення температури краплепадіння: 

1 – стакан з водою або гліцерином; 

2 – спеціальний термометр з гільзою; 

3 – пробірка; 

4 – мішалка; 

5 – капсула (чашка) для випробовуваного мастила; 

6 – електроплитка 

 

Досліджуване пластичне мастило щільно вмащують шпателем в чашечку приладу, слідкуючи за 

тим, щоб на поверхні не було бульбашок повітря. Зайву кількість мастила знімають ножем. 

Потім чашечку вставляють в гільзу термометра так, щоб верхній край її спирався в буртик 

гільзи. При цьому нижнім кінцем термометра видавлюють через отвір надлишок мастила, який 

також знімають. На дно сухої чистої пробірки кладуть кружальце білого паперу і поміщають в 

пробірку термометр таким чином, щоб нижній край чашечки знаходився на відстані 25мм від 

кружальця. Потім пробірку з термометром поміщають у водяну або гліцеринову баню. Гліцерин 

використовують для мастила з температурою краплепадіння вище 800С. Воду або гліцерин 

підігрівають таким чином, щоб після досягнення температури на 200С нижче очікуваної 

температури крапле падіння, швидкість нагрівання складала 10С за хвилину. 

За температуру краплепадіння випробовуваного мастила приймають температуру, при якій 

падає перша крапля або стовпчик масла дотикається дна пробірки, що виступив з отвору 

чашечки. 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схему 

приладу, коротку методику визначення якості нафтопродуктів, результати досліджень та 

висновки про відповідність визначених кількісних показників якості нафтопродукту нормам 

стандарту. 
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Лабораторна робота №10 

 

Тема: Визначення розчинності мастила у воді та бензині  

Мета роботи: Дослідним шляхом визначити розчинність мастила у воді та бензині. 

Прилади і матеріали: Пробірки, скляна паличка, газовий пальник, зразок мастила, бензин. 

 

Проведення випробувань 

Випробування мастил на розчинність у воді й бензині дає змогу встановити належність 

випробуваного зразка до мастил з натрієвими і вуглецевими загусниками. 

З метою визначення роду загусника випробуваний зразок мастила масою близько 1г наносять 

скляною паличкою на дно двох пробірок, намагаючись не задіти при цьому стінки. Потім 

додають дистильовану воду чотирикратної маси у першу і стільки ж бензину у другу пробірки. 

Обережно доводять на газовому пальнику воду у першій пробірці до кипіння. 

Повне розчинення загусника й утворення мутного (мильного) розчину з плаваючим на його 

поверхні шаром рідкого мастила свідчить про належність випробуваного зразка до натрієвих 

мастил. 

Якщо ж після охолодження вода залишається прозорою або ледь-ледь мутною, а її 

поверхня вкривається шаром мастила, то необхідно провести випробування на розчинність у 

бензині, повільно підігріваючи пробірку до температури 60°С (ступінь нагрівання визначають 

на дотик).  

Мастило вважається розчинним у бензині, якщо при цьому утворюється повністю прозорий 

розчин із забарвленням, яке відповідає випробуваному зразку. Здатність розчинитися в бензині 

мають тільки вуглецеві мастила (консерваційні). Таким чином, випробування на розчинність у 

воді та бензині дає змогу встановити належність випробуваного зразка до мастил з натрієвими 

або вуглецевими загусниками. 

Кальцієві й натрієві мастила — нерозчинні у воді та бензині, хоча з бензином утворюють текучі, 

але непрозорі (мутні) суміші; відрізнити їх одне від одного можна лише за температурою 

крапання. 

У звіт по лабораторній роботі включити: порядок виконання роботи та висновки про 

відповідність визначених показників якості нафтопродукту нормам стандарту. 
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Лабораторна робота №11 

 

Тема: Установлення марки мастила і прийняття рішення про його застосування  

Мета роботи: Визначення пенетрацї мастила, установлення марки мастила і прийняття 

рішення про його застосування. 

Прилади і матеріали: пенетрометр ЛП, зразок мастила, таблиці стандартів. 

 

Пенетрація характеризує консистенцію або ступінь м'якості пластичного мастила. 

Пенетрацію визначають на лабораторному пенетрометрі ЛП за глибиною занурення у 

випробуване мастило стандартного за масою і формою тіла (конуса або голки) за 5с при 

заданому навантаженні та температурі 25°С. Число пенетрації виражається цілим числом 

десятої частки міліметра глибини занурення конуса або голки в мастило. 

Лабораторний пенетрометр ЛП (рис.1) складається із штатива з плитою, на якій встановлено 

круглий рівень і столик. На штативі закріплено кронштейн із плунжером, індикатор 6 та 

дзеркало. Основна деталь приладу — конус 2 жорстко зв'язаний з плунжером 5, що утримується 

пружинним штопором у напрямній втулці штатива 4. Пускова кнопка 3 служить для звільнення 

плунжера.  

Стакан 1 із підготовленим мастилом, витриманим при температурі 25°С не менш як 1год, 

встановлюють на столик пенетрометра і вирівнюють поверхню мастила шпателем у рівень з 

краями стакана, повністю знявши його надлишок. 

Якщо значення пенетрації менше 200, то вимірювання проводять у точках, які знаходяться на 

половині радіуса кола стакана на кутовій відстані 120° одна від одної. Якщо значення пенетрації 

буде 200 і вище, то вимірювання здійснюють у центрі кола стакана. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Лабораторний пенетрометр ЛП 

 

 

 

Конус пенетрометра встановлюють так, щоб наконечник дотикався (з точністю до 0,1мм) 

поверхні мастила. Це положення конуса фіксують при відпусканні пускової кнопки 3. Конус не 

повинен дотикатися стінок стакана. Після встановлення конуса опускають кремальєру (зубчасту 

рейку) 9 до дотику з плунжером й встановлюють стрілку 8 циферблата 6 на нуль. При 

встановленні індикатора стежать за тим, щоб залишилась довжина ходу рейки кремальєри 

(30...25мм). Потім одночасно вмикають секундомір і натискують на пускову кнопку 3 

пенетрометра, надаючи конусу можливість вільно занурюватися в мастило протягом 5с, після 

чого кнопку відпускають і занурення закінчується. Після відліку показів на шкалі циферблата 6 

трохи піднімають кремальєру 9 та плунжер, вирівнюють поверхню мастила в стакані, добре 

очищають конус від налиплого мастила і повторюють дослід чотири-п'ять разів, змінюючи 

кожен раз місце занурення конуса. Максимальне розходження між окремими вимірюваннями не 

повинно перевищувати 6%. 
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Прийняття рішення про застосування мастила  

Одержані експериментальні дані по мастилам заносять у підсумкову таблицю (табл.2), а 

потім, зіставивши їх з показниками стандарту, встановлюють марку зразка і його відповідність 

стандарту.  

У висновку поряд із призначенням або сферою застосування випробуваного зразка 

обов'язково зазначають гранично високу температуру, до якої можна нагрівати його в 

експлуатаційних умовах. При вирішенні цього питання потрібно керуватися тим, що найвища 

температура, до якої може бути дозволено нагрівання мастила під час роботи, має бути нижчою 

від температури краплепадіння на 10°С для низькоплавних, на 15°С для середніх та 19°С для 

тугоплавких мастил. Слід не забувати про округлення гранично високої температури до тих, що 

закінчуються цифрою 5 або 0. Залежно від цього зі знайденого значення віднімають 10...14°С 

для низькоплавких і 15...19°С для середніх та тугоплавких мастил. 

За результат випробування приймають середнє арифметичне чотирьох-п'яти послідовних 

вимірювань, які порівнюють з даними, наведеними нижче в таблиці 1. 
 

Таблиця 1.    Значення пенетрацї для різних типів мастила 

  

Мастило Пенетрація при 

25°С, мм 

Солідол С 270...330 

Прес-солідол С 330...360 
Графітне УСсС 250...270 
Литол 24 220...250 
Фиол-1 310...340 
Униол-1 280...320 
ЦИАТИМ-221 280...320 
ЦИАТИМ-201 290...320 
Лита 290...320 
Мастило №158 305 
КСБ 245...275 

 

 

Всі дані заносимо в підсумкову таблицю 2. 

 

Таблиця 2 .  Підсумкова таблиця випробування пластичного мастила 
 

Основний 
 показник 

Зразок 

мастила 
Значення 

основного 

показника за 

стандартом на 

мастило 

Відхилення 

показника від 

стандарту 

допустиме фактичне 

Температура  
крапання, °С 

 

132 Не менш як 130 
 

-5  

Число 

пенетрації 
255 255...275 ±20  

 

Дані дослідів порівнюємо з стандартними і приймаємо рішення про придатність даного 

мастила до використання. 
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Таблиця 3. Температура краплепадіння і температурний діапазон застосування пластичних 

мастил 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При аналізі будь-якого захисного мастила треба перевірити його на наявність водорозчинних 

кислот. З цією метою необхідно використовувати водяну витяжку, що залишилася в тій 

пробірці, в якій проводилось випробування зразка на розчинність у воді. 

У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схему 

приладу, коротку методику визначення якості нафтопродукту, результати досліджень та 

висновки про відповідність визначених кількісних показників якості нафтопродукту нормам 

застосування. 

  

Мастило Температура крапання, 

°С 
Температурний 

діапазон 

застосування, °С 

Солідол 85...105 -20...65 
Прес-солідол 85...95 -30...50 

Графітне УСсА 77...90 -20...65 

Фиол-1 185...200 -40...120 

Униол 230,..260 -30...150 

ЦИАТИМ-221 200...220 -60...150 

ЦИАТИМ-201 175...190 -60...90 

Мастило №158 140...160 -40... 120 

КСБ 150...190 -50...110 
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Лабораторна робота №12 

 

Тема: Дослідження якості низькозамерзаючих охолоджуючих рідин. 

Мета роботи: Оцінити придатність для застосування охолоджуючих рідин в двигуні. 

Прилади і матеріали: гідрометр, циліндр, охолоджуючі рідини. 

 

Проведення випробувань 

Склад антифризу визначається гідрометром, за допомогою якого вимірюють склад 

етиленгліколю в антифризі і температуру його замерзання. Гідрометр (рис.1) являє собою 

ареометр, що має замість шкали густини  подвійну шкалу - вмісту етиленгліколю і температури 

замерзання.  

   
 

 Рис.1. Гідрометр  

 

 

При проведенні досліду температура антифризу повинна бути 200С, для чого антифриз, 

налитий  в циліндр, витримують в термостатному пристрої на протязі 5хв. Обережно опускають 

гідрометр в циліндр з антифризом. Після того, як гідрометр встановився, по верхній межі 

меніска відраховують по шкалі значення складу антифризу і температури застигання. Якщо 

визначення складу антифризу проводилося не при 200С, то в покази гідрометра вносять 

поправку (табл.1).  

 

Таблиця 1. Поправка гідрометра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температу-

ра 
досліджу-

ваного 
антифризу 

Вміст етиленгліколю, (% ,об) 

30 
20 
15 
10 
0 

-15 

17 
20 
21 
22 
24 
26 

22 
25 
26 
27 
29 
31 

27 
30 
32 
33 
29 
37 

32 
35 
37 
38 
35 
43 

36 
40 
42 
44 
10 
50 

41 
45 
47 
49 
47 
56 

45 
50 
52 
54 
52 
62 

50 
55 
57 
59 
63 
67 

55 
60 
63 
65 
69 
73 
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В першій графі таблиці знаходять температуру, при якій проводиться дослід, а по 

горизонтальній стрічці – покази гідрометра при температурі досліду. Потім в цьому ж стовпці, 

але в стрічці, що відповідає 200С, знаходять дійсний вміст етиленгліколю в антифризі. 

Наприклад , при температурі 100С вміст етиленгліколю по гідрометру 38%. Дійсний склад 

етиленгліколю (при 20°С) буде 35%. 

 

 

Якщо в таблиці відсутні значення температури і покази гідрометра, застосовують 

інтерполяцію.  

Після того, як його шкала знайдено дійсний склад антифризу, по шкалі гідрометра 

визначають температуру його замерзання. В тому випадку, коли склад антифризу не відповідає 

нормам, приготовляють суміш потрібної якості.  

Необхідну концентрацію антифризу розраховують за формулою при добавленні 

етиленгліколю: 

 

,
a b

M H
b

-
= Ч

 (1) 

 при добавленні води: 

                          

,
c d

M H
d

-
= Ч

 (2) 

де: М - кількість добавленого компонента, дм3;  

 

Н - об’єм вихідного зразка, дм3;  

a і b - вміст води у вихідному зразку і в заданій суміші, % по об’єму;  

c і d - вміст етиленгліколю у вихідному зразку і в заданій суміші, % по об’єму. 

 
 

    Користуючись формулами (1, 2) і графіком (рис.2) приготовляють серію зразків (5 зразків) 

антифризу із заданою температурою замерзання tз = 5, 10, 20, 40, 60˚С. та вимірюють їх 

температуру замерзання. Встановлюють відхилення розрахункової та виміряної температури 

замерзання. При відхиленнях більше 5˚С дослід повторюють. Результати досліду записують у 

таблицю 2. 

 

1 2 3 4 

Температура замерзання, ˚С 

Роз-

рахун-

кова 

Експе-

римен-

тальна 

 

Роз-

рахун-

кова 

 

Експе-

римента

льна 

 

Роз-

рахун-

кова 

Експе-

римен-

тальна 

 

Роз-

рахун-

кова 

Експе-

римен-

тальна 

 

        

Відхилення,˚С 
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Таблиця 2. Зразки антифризів 

 

 

 
Рис.2.Залежність густини (1) і температури замерзання (2) 

водно-етиленгліколевії охолоджуючої рідини від її складу 

 

 
У звіт по лабораторній роботі включити: короткі теоретичні відомості по темі, схему приладу, 

коротку методику визначення якості антифризу, результати досліджень та зробити висновки про 

можливість застосування досліджуваного антифризу для охолодження двигуна. 
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Лабораторна робота № 13 

 

Тема: Дослідження якості гальмівних рідин. 

Мета роботи: Ознайомити студентів з найпростішими методами визначення якості 

гальмівних рідин. 

Обладнання та реактиви: набір пробірок, зразки гальмівних рідин, гідравлічна система 

гальм автомобіля. 

 

 

Загальні відомості 

Надійність роботи гідравлічного приводу для гальмування залежить від експлуатаційних 

властивостей застосовуваної рідини. На даний час випускають гальмівні рідини марок ЕСК, 

БСК, ГТЖ – 22М, НЕВА, ТОМЬ (табл.1). 

 

Таблиця 1. Властивості гальмівних рідин 
 

 

Порядок проведення випробовувань 

1.Визначення марки гальмівної рідини по кольору  

Підготовити зразки рідини до зовнішнього огляду. Визначити колір кожного зразка, 

співставити з даними табл.1. і вказати марки рідин.  

2.Перевірка гальмівних рідин на змішування  

Виникла виробнича ситуація: при технічному обслуговуванні автомобілів необхідно долити в 

гальмівну систему рідину. Першопочаткове забарвлення в системі змінилося, марка його 

невідома. Як вчинити ? 

Провести забір гальмівних рідин із системи автомобіля (2…3мл). Добавити таку ж кількість 

передбачуваної рідини (гальмівної рідини, яку збиралися долити в систему). Провести 

струшування рідин у пробірці. Якщо відбулося розшарування суміші, то рідини виготовлені на 

різних основах і передбачувану рідину доливати в гальмівну систему не можна. Наступний 

крок: підібрати другу рідину і повторити аналіз. 

3.Перевірка гальмівної рідини на розчинність у воді і бензині  

При добавленні до рідин ЕСК та БСК води, вони розшаровуються, а гліколеві (ГТЖ – 22М та 

ін.) повністю змішуються з водою. Рідини на гліколеновій основі не змішуються з бензином і 

утворюють при змішуванні два різнорідних прошарки. 

Вказані дії виконуються для наявних в лабораторії гальмівних рідин. 

Показник 

Марки 

ЕСК БСК ГТЖ – 22М 
НЕВА 

/ГТЖ – 22Л/ 
ТОМЬ 

Склад 

 

 

 

 

 

 

Колір 

забарвника 

 

 

Температури 

застосування 

вище 

Густина при 

200С, кг/м3 

Кінематична 

в’язкість при 

температурі 500С, сСт 

60% кас- 

торового 

масла і 40% 

етилового 

спирту 

 

червоний 

 

 

 

 

-250С 

 

890 – 900 

 

 

9,4 – 13,5 

50%кас-торового 

масла і 50% 

бутилового 

спирту 

 

 

оранжевий 

 

 

 

 

-250С 

 

890 – 900 

 

 

9,4 – 13,5 

На гліколевій 

основі, 65% 

діетиленгліколь, 

32%етилкарби- 

толя, 3% етилцелозольва 

 

зелений 

 

 

 

 

-650С 

 

1100 – 1110 

 

 

7,9 – 8,3 

На гліколевій 

основі 

 

 

 

 

 

від світло- 

жовтого 

до світло- 

коричневого 

 

-650С 

 

1100 – 1110 

 

 

не менше 

5,0 

Гліколева 

основа з 

добавкою 

ефірів борної 

кислоти 

 

жовтий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менше 

5,0 
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У звіт по лабораторній роботі включити: загальні відомості про гальмівні рідини, методику 

визначення марки рідини по кольору і висновок про придатність добавки передбачуваної рідини 

в гальмівну систему конкретного автомобіля /ГАЗ – 52, ИЖ – 2715 та ін./. 
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