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Постановка проблеми. У технологічному 
процесі розвідки родовищ нафти і газу, розроб-
ки і експлуатації нафтових і газових свердло-
вин використовується рухомий склад нафтога-
зового технологічного транспорту. Сюди відно-
сяться каротажні підйомники для спуско-
підіймальних операцій у базі геофізичних до-
слідженнь в свердловинах  на нафту і газ, лабо-
раторії геофізичної розвідки свердловин, сейс-
морозвідувальні вібраційні установки, установ-
ки для поточного і капітального ремонту наф-
тових і газових свердловин, пересувні компре-
сорні станції тощо. 

Приведення в рух складу і навісного устат-
кування здійснюється від бензинових і дизель-
них двигунів транспортних засобів через еле-
менти трансмісії, що включають коробку від-
бору потужності і коробку зміни передач, реду-
ктори, ланцюгові передачі, вали з підшипнико-
вими вузлами та інше. Для забезпечення надій-
ної роботи двигунів і агрегатів трансмісії вико-
ристовуються високоякісні оливи і високовар-
тісні бензини і дизельні та газові палива: стис-
нений природний і скраплений нафтовий газ. 
Зменшення витрати моторних олив і палив при 
експлуатації нафтогазового технологічного 
транспорту є важливим елементом  енергозао-
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В сучасних умовах економіки актуальною є проблема зменшення витрати олив і палива для рухомого 
складу нафтогазового технологічного транспорту. Виконаний огляд вказав на можливість вирішення цієї 
проблеми шляхом використання технічних добавок до олив і палив. Результати  експлуатаційних випробу-
вань технічних добавок засвідчили високу ефективність останніх у газових, бензинових і дизельних двигу-
нах, а саме: зменшення витрати оливи на вигорання у два рази, і витрати палива в середньому на 10%. 
Вперше досягнуто результат по ресурсу дизельного двигуна – 1600000 км пробігу у випадку використання 
технічної добавки. Все це дасть змогу підвищити рівень технічної готовності нафтогазового технологіч-
ного транспорту. Такі результати досягнуті за першою категорією умов експлуатації в природно-
кліматичних умовах помірного типу. Результати досліджень впроваджені на станції технічного обслуго-
вування рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту Приватного Акціонерного Товариства 
АТП 12629  у місті Івано-Франківську. Проведено розрахунки необхідної кількості технічних добавок для 
основних агрегатів базових автомобілів нафтогазового технологічного транспорту з врахуванням їх вар-
тості. 

Ключові слова: зниження тертя, олива, технічна добавка. 
 
В современных условиях экономики актуальна проблема уменьшения расхода масел и топлива для по-

движного состава нефтегазового технологического транспорта. Выполнен обзор указал на возможность 
решения этой проблемы путем использования технических добавок к маслам и топливам. Результаты экс-
плуатационных испытаний технических добавок показали высокую эффективность последних в газовых, 
бензиновых и дизельных двигателях, а именно: уменьшение расхода масла на выгорания в два раза, и расхо-
да топлива в среднем на 10%. Впервые достигнут результат по ресурсу дизельного двигателя - 1600000 км 
пробега в случае использования технической добавки. Все это позволит повысить уровень технической го-
товности нефтегазового технологического транспорта. Такие результаты достигнуты по первой кате-
гории условий эксплуатации в природно-климатических условиях умеренного типа. Результаты исследова-
ний внедрены на станции технического обслуживания подвижного состава нефтегазового технологичес-
кого транспорта Частного Акционерного Общества АТП 12629 в городе Ивано-Франковске. Проведены 
расчеты необходимого количества технических добавок для основных агрегатов базовых автомобилей не-
фтегазового технологического транспорта с учетом их стоимости. 

Ключевые слова: снижение трения, масло, техническая добавка. 
 
How to reduce volumes of oils and fuels consumpted by motor vehicles in oil and gas industry is a pressing 

issue of today’s economy. On the basis of the scientific literature analysis, the authors found out that the issue can 
be solved using technical additives to oils and fuels. The results of the performance test proved the high efficiency of 
using technical additives in the gas, oil and diesel engines, namely: oil burn-out decreased twice while fuel 
concumption – by an average of 10 percent. Due to using technical additives, the diesel engine resource fatigue life 
achieved 1,600,000 km for the first time ever. This would raise the level of technical readiness of motor vehicles 
in oil and gas industry. The results of the research were introduced at the station for oil and gas industry motor 
vehicles АТП 12629, motor transportation private joint stock company in Ivano-Frankivsk. Calculations of 
quantities technical additives necessary for major aggregates of basic oil and gas technological transport vehicles 
taking into account their costs. 

Keywords: reduction of friction, oil, technical supplement. 
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щадження і раціональної екології. Особливо 
важливим є вирішення цього завдання у зв’язку 
із прогнозованим зменшенням видобутку нафти 
і газу та виробництва моторних палив і, зокре-
ма, палив для транспортування і приводу навіс-
ного устаткування НГТТ. 

Питання витрати моторних палив  значною 
мірою досліджувалось із врахуванням таких 
чинників, як природно-кліматичні умови, якість 
технічного обслуговування та ремонту, конс-
трукція систем живлення двигунів для привода 
навісного устаткування та ін. Проте недостат-
ньо досліджено вплив різних технічних добавок 
до олив, антифрикційних кондиціонерів металу 
та малов’язких олив на витрату моторних па-
лив. Тому це питання є актуальним. 

 
Огляд літератури. Технічні добавки до-

даються до олив з метою зниження тертя і зно-
шування та зменшення експлуатаційної витрати 
палива на 10 % [3]. 

Фірма ХАДО так описує свою технологію 
використання технічної добавки: у вихідному 
стані  поверхня тертя складається із мікровис-
тупів і мікровпадин, на яких наявні продукти 
зношування і розкладання олив. Під час роботи 
двигуна виступи мікрорельєфа розмелюють на 
частинки технічну добавку (кондиціонер мета-
лу) ХАДО, самі зламуються і за високих темпе-
ратур протікає реакція заміщення з утворенням 
нових кристалів. Таким  чином, в місцях висту-
пів з’являються перші плями захисного шару, 
що зменшує коефіцієнт тертя і витрату палива 
[5]. 

Інша технічна добавка – дисульфід моліб-
дену (MоS2) – протизадирна і протизносна  при-
садка в оливі. Пошарові структури дисульфід 
молібдену витримують великі навантаження у 
вузлах тертя і зменшують витрату палива.  

Ефективність технічної добавки антифрик-
ційного кондиціонера металу ХАДО дала мож-
ливість створити оливи ХАДО Atomic Oil, які 
забезпечують зменшення витрати палива, що 
підтверджено сертифікаційними дослідження-
ми у 35 країнах світу [5]. При використанні ре-
віталізанта ХАДО коефіцієнт тертя дорівнює 
0,007-0,003 (зниження коефіцієнта тертя відбу-
вається в 100…300 разів),  мікротвердість пове-
рхонь дорівнює 450-750кг/мм2, і як наслідок, 
економія палива на холостому ході до 30% [7]. 
Так, наприклад, мінеральна олива ХАДО 
Atomic Oil 15W-40 SL/CI-4 з температурою ви-
користання – 200С + 400С для дизельних двигу-
нів, в тому числі обладнаних системою рецир-
куляції відхідних газів дає зменшення витрати 
палива на 0,4 … 0,5 л/100 км порівняно з оли-
вою без технічної добавки при роботі за місь-
ким циклом і на трасі відповідно.  

Синтетична моторна олива ХАДО Atomic 
Oil OW-40  SL/CF для двигунів з турбонагніта-
чем і безпосереднім впорскуванням палива за-
безпечує за рахунок технічної добавки змен-
шення зносу у 80 разів і стабільно низьку ви-
трату палива. 

Синтетична моторна олива ХАДО Atomic 
Oil OW-30, SL/CF має високі енергозберігаючі 

властивості і забезпечує екологічні характерис-
тики двигуна, а висока компресія двигуна за 
рахунок дії технічної добавки забезпечує повне 
згоряння палива і його малу витрату [5]. 

Проте в сучасних  АТЗ для отримання ва-
гомого заощадження палива є необхідним ви-
користання добавок не тільки до моторних, але 
й до трансмісійних олив. 

Напівсинтетична трансмісійна олива для 
автоматичних трансмісій ХАДО Atomic Oil  
ATF VI, яка відповідає специфікації DEXRON V, 
має аналогічні переваги і температуру засти-
гання -540С. Завдяки пониженій високотемпе-
ратурній в’язкості максимально знижені гідро-
динамічні втрати в АКПП і досягається додат-
кова економія палива під час руху автомобіля.  

Широкого застосування набули технічні 
добавки ХАДО у вигляді гель-ревіталізантів. 
Використання ХАДО гель-ревіталізанта для 
відновлювального ремонту і подальшого захис-
ту від зношування циліндро-поршневої групи 
двигуна без його розбирання для бензинового і 
дизельного двигунів формує на поверхнях пар 
тертя металокерамічне покриття (деталі двигу-
на нарощуються в об’ємі), відновлюють свою 
геометрію. В результаті оновлений агрегат за 
своїми експлуатаційними характеристиками є 
кращим за новий і гарантовано буде служити у 
2…4 рази довше звичайних, з меншою витра-
тою палива (до 30% на холостому ході), особ-
ливо на повноприводних автомобілях. 

ХАДО гель-ревіталізант для КПП і редук-
торів призначений для відновлювального ремо-
нту КПП і редукторів навісного устаткування і 
захисту їх від  зносу. Гель активує плями кон-
такту в зачепленні шестерень, знижує шум і 
вібрацію в 10 разів, покращує роботу синхроні-
заторів і, крім того, при аварійному витоку 
оливи дозволяє довго експлуатувати вузли 
трансмісії (до 100 км) і сприяє зменшенню ви-
трати палива.  

Перед застосуванням ревіталізантів для 
зменшення витрати палива здійснюється очи-
щення бензинових і дизельних двигунів, в тому 
числі з турбонаддувом, від забруднень, а також 
агрегатів трансмісії із застосуванням очисних 
засобів з ефектом ревіталізації (очисник ХАДО 
Fita Flusk). Завдяки наявності очисника віднов-
люється до 70% втраченого металу, тобто  
ХАДО – це засіб не тільки для промивання, але 
й для захисту від зносу. Використовується очи-
сник також для адаптаційного промивання при 
переході на оливи іншої в’язкості, іншого сорту 
(наприклад, з мінеральної на синтетичну) іншо-
го виробника. Відновлює він також рухомість 
оливозйомних і компресійних кілець, усуває 
ефект залипання в гідрокомпенсаторі, очищує 
систему вентиляції картера, відновлює і захи-
щає від зносу тертьові деталі, збільшує потуж-
ність двигуна і зменшує витрату палива.  

Інша технічна добавка, що забезпечує зме-
ншення витрати палива, – кондиціонер металу 
Roil Gold [3] від компанії Neways, що випускає 
і реалізує його більше, як у 40 країнах світу, 
гарантуючи його високу ефективність.  
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При змащуванні оливою Mobil-1 пари тер-
тя на машині тертя «Фолекс» під навантажен-
ням 20 кг пляма зносу склала 6 мм, а питоме 
навантаження – 10 МПа. При додаванні конди-
ціонера металу Roil Gold під навантаженням 
300 кг (у 15 разів більше) площа плями зносу 
склало 1,2 мм, а питоме навантаження –  
3000 МПа, тобто у 300 разів більше. При дода-
ванні води (емітація потрапляння води до сис-
теми живлення) задиру не відбулося. Це є шлях 
до зменшення тертя і зносу деталей і витрати 
палива. До складу Roil Gold входять галогені-
зовані вуглеводні, котрі вступають в дію при 
контакті з металом. Температура, тиск і тертя 
підсилюють і прискорюють процес. В зоні кон-
такту деталей відбувається процес кондицію-
вання металу. При цьому активна речовина до-
бавки Roil Gold взаємодіє з іонами заліза пове-
рхонь деталей. На поверхні утворюється грани-
чний захисний шар з високою, порівняно з ал-
мазом, молекулярною міцністю і легким зсу-
вом. При цьому джерела тертя екрануються, 
зменшується тертя і знос і підвищується зади-
ростійкість тертьових поверхонь. Енергія, яка 
раніше витрачалась на нагрівання поверхні і 
руйнування, тепер використовується на постій-
не відновлення поверхонь тертя. При цьому 
знижується тертя, температура нагріву і знос 
деталей і зменшується витрата палива [3]. 

Так, наприклад, при  експлуатації автомо-
біля Nissan з технічною добавкою Roil Gold в 
системі мащення і живлення витрата палива 
зменшилась з 14 до 6,5 л. При експлуатації ав-
томобіля «Нива» в міських умовах без техніч-
ної добавки витрата палива склала 12 л/100 км. 
Після обробки олив автомобіля технічною до-
бавкою Roil Gold машина поступово знизила 
витрату палива до 10 л в міському режимі руху, 
що склала 17% економії палива.  Roil Gold  був 
залитий не тільки в двигун, але і в мости «Ни-
ви», в коробку передач і роздавальну коробку, 
які почали працювати із зменшеним тертям і 
опором коченню. На автомобілі Mazda-6 при 
використанні Roil Gold витрати палива змен-
шилась з 13 до 9 л/100 км при пробігу до 
100000 км. На автомобілі Ніссан Прем’єра ви-
трата дизельного палива складала 13 л/100 км. 
При заливанні технічної добавки Roil Gold в 
двигун витрата палива склала 8 л/100 км. 

У випадку з Roil Gold - кондиціонером ме-
талу олива виконує лише транспортну функ-
цію, а кондиціонер вступає у реакцію з  мета-
лом. Так триває до терміну пробігу 100000 км. 
Потім потрібна нова порція кондиціонера мета-
лу, що збільшить ресурс двигуна і витрату па-
лива щонайменше на 10%. 

Відома також технічна добавка Мега Форс 
науково-виробничого об’єднання «МЕГАФОРС». 
Ця добавка є наномодифікатором тертя – силі-
катнофулеренова композиція, котра відносить-
ся до ревіталізантів. При обробці поверхні  
утворюється металосилікатний шар. Також до-
бавка є ефективна при обкатці двигунів, при 
експлуатації автомобіля в екстремальних і важ-
ких умовах експлуатації, при запуску двигуна 

за низьких температурах, при аварійному русі 
автомобіля вона зменшує витрату палива. 

Технічні добавки «Нанопротек» до олив - 
молекулярна наноструктурна система, що за-
безпечує зменшення витрати палива на 5…10%, 
а також збільшення ресурсу агрегатів у два-три 
рази і зменшення витрати оливи.   

Технічна добавка до оливи Nanoprotec - це 
молекулярна наноструктурна система, що за-
безпечує зменшення витрати палива. Модифі-
кований шар за технологією Nanoprotec захи-
щає поверхню тертя у випадку аварійної втрати 
оливи на період, достатній для виявлення даної 
аварії. Додавання мінерального антифрикцій-
ного композиту Nanoprotec до оливи М-12Г2к 
збільшує граничне навантаження до утворення 
задиру на 40%. Застосування Nanoprotec  в дви-
гуні 2 ч. 8.5/11 дало збільшення механічного 
ККД цього двигуна на 15-45%. На режимах 50-
80% навантаження застосування технічної до-
бавки Nanoprotec збільшує ефективний ККД 
двигуна та зменшує питому ефективну витрату 
палива на 8-11%. Вплив Nanoprotec на робочий 
процес двигуна є можливим внаслідок створен-
ня антифрикційного покриття з великою оли-
воутримуючою здатністю. Дослідження пока-
зали, що застосування антифрикційної добавки 
Nanoprotec не погіршує характеристик основ-
ного пакету присадок оливи, яка використову-
ється в двигуні [10]. 

Технічна добавка «60000» (компанії «Ал-
мей») з фулереном С 60 створює захисну плівку 
товщиною до 100 Нм, яка: захищає поверхні від 
термічної  і окислювальної дій; зменшує тертя  
на 50…100% і зношування поверхонь тертя у 3 
рази, а витрата палива зменшується на 5…10 %. 

Відома також універсальна багатофункціо-
нальна технічна добавка для моторних і транс-
місійних олив OZEROL МР-8 (ТУ У 
16283425.002-98) Київського науково-виробни-
чого підприємства «Adios», сумісна з усіма ти-
пами моторних і трансмісійних олив, яка забез-
печує зниження витрати палива за рахунок 
зменшення втрат на тертя. Згідно вказаних ви-
ще технічних умов OZEROL МР-8 – прозора 
рідина від жовтого до темно-коричневого ко-
льору густиною 0.95…1.1 г/см3, кінематичною 
в’язкістю при 1000С в межах 1.5…4 сСт та тем-
пературою спалаху в закритому тиглі не нижче 
1300С; клас небезпеки – ІІІ – IV [6]. Дана техні-
чна добавка відноситься до класу анамегаторів 
– складних хімічних сполук, які разом із оли-
вою утворюють в двигуні багатофункціональ-
ний конгломерат, здатний не лише подовжува-
ти термін роботи стандартного пакета приса-
док, а й видаляти із системи мащення лак, нагар 
та шлам і під дією високих температур та тис-
ків у місцях тертя відновлювати спрацьовані 
поверхні, тобто здійснювати структурну рекон-
струкцію пар тертя. Анамегатори – це рідкі ре-
човини, які проявляють свої властивості в умо-
вах роботи двигунів внутрішнього згоряння. 
Анамегатори – це рідкі магніти, які володіють 
здатністю протидіяти стиканню деталей пар 
тертя, чим виключають механічне спрацювання 
та електрохімічну корозію. Основною властиві-
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стю анамегаторів є сильна електромагнітна дія, 
що практично виключає спрацювання повер-
хонь тертя. У разі потрапляння в оливу анаме-
гатор утворює на межі пар тертя надтонку плі-
вку поверхнево-активних речовин з високою 
температурою руйнування та низьким коефіці-
єнтом тертя [7]. Його використання разом із 
технічною добавкою до палива Adizol Т-4 (ТУ У 
20.5-16283425-010:2012) дає знижує витрату 
бензину. Технічна добавка до палива Adizol Т-4 
згідно ТУ У 20.5-16283425-010:2012 – це без-
барвна прозора рідина з питомою масою  
0.8 – 0.95 г/см3 при 200С, кислотним числом 
3.5…5.5 рН,  масовою часткою нелетких речо-
вин 15% та температурою спалаху в закритому 
тиглі не нижче 150С. Витрата добавки Adizol Т-4 
складає 0.065 см3 на 1 л бензину та 0.17 см3 на  
1 л дизельного палива при допустимому відхи-
ленні вказаної норми дозування до 10% - збі-
льшення дози знижує ефективність дії даної 
технічної добавки. Добавка додається безпосе-
редньо в заправний пістолет перед заправлян-
ням автомобіля паливом. Дія анамегатора Т-4 
полягає в переорієнтації молекул компонентів 
палива таким чином, що вони легше вступають 
в реакцію окислення, основні ланцюги молекул 
вуглеводнів подовжуються, а бічні розгалужен-
ня не можуть перетворюватися в гідроперокси-
ди, що виключає першопричину детонації [8]. 

Відома також технічна добавка на основі 
нанотехнологій «МегаФорс» науково-виробни-
чого об'єднання «МЕГАФОРС», яка зменшує 
витрату палива на 5% при експлуатації автомо-
біля в екстремальних і важких умовах експлуа-
тації, при запуску двигуна за низьких темпера-
тур [10]. 

За результатами стендових випробувань 
двигуна ВАЗ-2108 після трикратної обробки 
препаратом «Супротек» було отримано зни-
ження витрати палива більш, ніж на 6.5% та 
приріст ефективної потужності на 4.5%. Спо-
стерігається також зниження токсичності від-
працьованих газів за компонентами СО та СН, 
тобто підвищується повнота згоряння палива. 
Після обробки двигуна препаратом «Супротек» 
спостерігається зниження втрат на тертя на 
30…35% в зоні малих частот обертання колін-
частого вала двигуна та на 8…12% - в зоні ве-
ликих обертів. Спостерігається також підви-
щення герметичності циліндро-поршневої гру-
пи (ЦПГ), що виражається в підвищенні комп-
ресії в циліндрах двигуна. Зменшення швидко-
сті зносу деталей ЦПГ після застосування тех-
нічної добавки «Супротек» склало 30…45%, а 
підшипників колінчастого вала – 40…80% [11]. 
Технічна добавка «Супротек» також була вико-
ристана для обробки двигуна великовантажно-
го автомобіля Iveco, витрата оливи «на виго-
рання» якого до обробки становила 4л/1000 км, 
а після трикратної обробки даною технічною 
добавкою знизилась до 0.3 л/1000 км, а середня 
витрата палива знизилась на 15% [12]. Застосу-
вання технології «Супротек» будівельною фір-
мою «Земельная компания Жилинвест» на 29 
одиницях техніки (автомобілі Урал, КамАЗ, 
ЗиЛ трактори, екскаватори, бульдозери, грей-

дери, електростанції) дало такі середньостатис-
тичні результати: зниження затрат на капіталь-
ний ремонт техніки на 100% (ремонти відсут-
ні), зниження затрат на технічне обслуговуван-
ня - на 50% (вдвічі збільшено інтервал заміни 
моторної оливи), зниження середньої витрати 
палива - на 5%, а також зниження витрати оли-
ви «на вигорання» на 80% [13]. 

Таким чином технічні добавки до олив за-
безпечують зменшення витрати палива рухо-
мим складом нафтогазового технологічного 
транспорту. 

 
Постановка задачі. Як відомо зниження 

витрати моторних олив і палива під час експлу-
атації нафтогазового технологічного транспор-
ту є важливим чинником енергозаощадження і 
шкідливого впливу на екологію. Але вплив різ-
них технічних добавок до олив та моторних 
палив для зменшення тертя і для стабілізації 
якості та забезпечення повноти їх згоряння не-
достатньо досліджувався. Тому це питання є 
актуальним і вимагає відповідних досліджень. 

 
Матеріали та результати експеримента-

льних досліджень. З метою дослідження впли-
ву технічних добавок на витрату палива в дви-
гунах були проведені експлуатаційні дослі-
дження. Так, для дослідження впливу кондиці-
онера металу Roil Gold  на витрату палива ви-
користано двигун з інжекторним впорскуван-
ням для роботи на стисненому природному газі 
(СПГ) автомобіля Audi-100 з пробігом з почат-
ку експлуатації,  рівним 338000 км. Цей двигун 
мав eфективну потужність, рівну 83 кВт при 
номінальній частоті 5200 хв-1, і робочим 
об’ємом циліндрів, рівним 2 л. 

Перед дослідженням проводилось технічне 
обслуговування автомобіля, а також промиван-
ня системи мащення двигуна промивною оли-
вою ХАДО. Промивна олива зливалась, а дви-
гун заправлявся напівсинтетичною оливою Leol 
SAE 10W-40 APJ SI/CG-4, що призначена для 
високофорсованих двигунів. Двигун знаходив-
ся в технічно справному стані. Методика вико-
ристання кондиціонера металу Roil Gold була 
такою: двигун розігрівався до робочої темпера-
тури; зливалася відпрацьована олива, промив-
ною оливою промивався двигун, замінювався 
оливний фільтр; заливали в двигун 2-2,5 літра 
свіжої оливи SAE 10W-40 API SJ/CG-4; вливав-
ся кондиціонер металу Roil Gold у кількості 70 
мл на один літр моторної оливи; у заправноу 
місткість системи мащення двигуна Audi-100, 
рівну 4 л, було влито 280 мл; додавалася олива 
до заправної норми  (верхня мітка на маслови-
мірювальному щупі); обов’язково одразу здійс-
нювалась обробка всіх частин двигуна; для під-
тримання робочої кондиціонованої поверхні  
деталей в оптимальному працездатному стані 
при кожній подальшій заміні оливи додавалась 
технічна добавка в кількості 20 мл на один літр 
заправної оливи (всього на заправну ємність 
системи мащення 4 л – 80 мл технічної добав-
ки. 
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Експлуатаційні дослідження витрати пали-
ва на автомобілі у випадку використання в дви-
гуні моторної оливи без кондиціонера металу 
Roil Gold по серійному лічильнику витрати 
стисненого газу дали такі результати: на марш-
руті м. Тернопіль – м. Хмельницький (маршрут 
довжиною 118 км)  – 8,1 л і на маршруті м. 
Хмельницький – м. Вінниця (маршрут довжи-
ною 128 км) – 8,2 л. Експлуатаційний пробіг 
здійснювався в умовах першої категорії  умов 
експлуатації на дорозі з сухим асфальтовим 
покриттям. 

В експлуатаційних умовах на маршруті м. 
Тернопіль - м. Хмельницький на автомобілі 
Audi-100 отримана витрата стисненого природ-
ного газу (СПГ), рівна 6,2 л при використанні 
технічної добавки-кондиціонера металу Roil 
Gold. Експлуатаційний пробіг автомобіля з на-
вантаженням один пасажир склав 118 км. Екс-
плуатаційний пробіг на маршруті м. Хмельни-
цький - м. Вінниця склав 128 км, а витрата СПГ 
– 6,3 л/100 км (при середній швидкості 80 
км/год).  

Окрім того, ці присадки і добавки не ма-
ють шкідливий вплив на довкілля.  

Принцип дії Roil Gold полягає в тому, що 
активна речовина Roil Gold (галогенізовані ву-
глеводні) взаємодіють з іонами заліза  повер-
хонь, після чого на поверхнях утворюється гра-
ничний захисний шар з твердістю алмазу. В 
результаті плями тертя екрануються, і зменшу-
ється коефіцієнт тертя і зношування,  підвищу-
ється задиростійкість і зменшується витрата 
палива. 

Експлуатаційні випробування автомобіля 
Audi 100 пробігом показали, що використання 
кондиціонера металу Roil Gold зменшує витра-
ту стисненого природного газу на 20 % за ра-
хунок зменшення тертя. 

Одночасно для виявлення впливу технічної 
добавки до оливи OZEROL МР-8 (ТУ У 
16283425002-98) на технічний стан двигуна і 
витрату палива, проведені експлуатаційні ви-
пробування автомобіля Mercedes Benz Sprinter 
312  з пробігом з початку експлуатації, рівним 
25000 км. Дизельний двигун має ефективну по-
тужність, рівну  58 кВт за номінальної частоти   
3800 хв-1 із робочим об’ємом циліндрів, рівним  
2,9 л. Заправна ємність системи мащення рівна 
9,5 л. Використовувалась олива синтетична 
Mobil 1 SAE 10W/40, API CF, ACEA E7/E4 із 
специфікацією МВ 228.5. Для стабілізації пали-
ва до нього додавалась технічна добавка «Аді-
зол Т-4 ТУ У 20,5 – 16283425-010:2012». 

Технічна добавка заливалась безпосеред-
ньо в маслозаливну горловину прогрітого дви-
гуна. Через 5…6 хв роботи на мінімальних обе-
ртах холостого ходу  двигун був готовий до 
експлуатації. Після пробігу 300…1000 км від-
бувалося очищення деталей і мастильної сис-
теми двигуна від лаку і нагару, відтак здійсню-
валась заміна мастила і фільтрів. 

Після вторинного введення технічної доба-
вки в свіже мастило кожні 30000 км спостеріга-
лося: зниження витрати палива на 10 % (витра-
та 8 л на 100 км за І категорією умов експлуа-

тації); збільшення потужності двигуна; зни-
ження витрати оливи «на вигорання» у два рази 
(20 г на 1000 км). 

Пробіг автомобіля з початку експлуатації 
до контрольної оцінки технічного стану склав 
1600000 км за рахунок зменшення тертя і 
швидкості зносу деталей. За результатами екс-
плуатаційних досліджень технічка добавка 
зменшує витрату палива на 10-15 %. 

Одночасно для дослідження впливу техні-
чної добавки до оливи OZEROL МП-8 викори-
станий автомобіль Deawoo Lanos (бензиновий 
двигун D4LM510 з розподіленим впорскуван-
ням робочим об’ємом 1.5 л, максимальна ефек-
тивна потужність якого 63 кВт при 5800 хв-1, 
заправна ємність системи мащення, включаючи 
оливний фільтр – 3.75 л) з пробігом від початку 
експлуатації рівним 52000 км. Дослідження 
проводились за наведеною вище методикою, 
також разом із застосуванням технічної добав-
ки до палива Т-4. Заміна оливи здійснювалася 
кожні 10000 км. Пробіг автомобіля на даний 
час складає 285000 км. Витрата палива в змі-
шаному циклі на дорогах 1-ої категорії умов 
експлуатації зменшилась на 8% (отримане зна-
чення – 7.5 л/100 км).  

Принцип дії можна пояснити так: технічна 
добавка покриває поверхні тертя шаром одно-
йменно заряджених молекул речовини, ство-
рюючи «магнітну подушку», виключаючи сухе 
тертя і утворення пітингів зменшення витрати 
палива. 

Таким чином, експлуатаційні дослідження 
довели, що використання технічних добавок до 
моторного масла зменшує витрату палива у 
двигунах на 10 … 20 % та збільшує ресурс у 
два рази для двигунів нафтогазового технологі-
чного транспорту.  

Результати цього дослідження щодо змен-
шення витрати палива шляхом використання 
технічної добавки до оливи OZEROL МР-8 і до 
палива Adizol T-4 впроваджені на станції техні-
чного обслуговування автотранспортного під-
приємства 12629 м. Івано-Франківська. 

Цікавим є розрахунок технічних добавок 
для нафтогазового технологічного транспорту, 
які застосовують  в різноманітних системах 
змащування двигуна і механізмах (трансмісія,  
гідропідсилювач керма та ін.), незалежно від 
пакету добавок. 

Проведемо розрахунок необхідної кількос-
ті  технічних добавок для олив, які застосову-
ють у нафтогазовому технологічному транспо-
рті, на прикладі технічної добавки «Diamond 
Ozerol MP-10» [9] для: 

– агрегатів для ремонту нафтопромислово-
го устаткування; 

– агрегатів для дослідження нафтових све-
рдловин; 

– бурильно-кранових машин; 
– агрегатів для ремонту нафтогазових све-

рдловин. 
1. Розрахунок необхідної кількості вказа-

них технічних добавок для оливи проведемо 
для агрегатів, призначених для ремонту нафто-
промислового устаткування, на прикладі агре-
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гату АРОК-3938 (Агрегат для ремонту та об-
слуговування качалок). Даний агрегат монту-
ється на шасі автомобіля КамАЗ-43114 з двигу-
ном КамАЗ-7403.10. 

Всі агрегати для ремонту нафтопромисло-
вого устаткування, а саме: АНРВ-М, АОЭ-3949, 
2АОП-М, ПС-1.6 (ПС-4.0), 2-АРПТ, УЕЦН 
(СТЭК), УЕЦН-59293, УЕЦН СТУ, СТЭ, АСДП 
монтуються на шасі автомобіля КамАЗ-43114 
або КамАЗ-43118, що укомплектований тим же 
двигуном. Тому для всієї групи агрегатів роз-
рахунки залишаються аналогічними.  

2. Розрахунок необхідної кількості техніч-
них добавок для агрегатів, призначених для до-
слідження нафтових свердловин, проведемо на 
прикладі агрегату ПКС-7 (Пересувна компре-
сорна станція). Даний агрегат монтується на 
шасі автомобіля КамАЗ-63501, на якому вста-
новлений двигун КАМАЗ-740.50. 

Агрегат для дослідження нафтових сверд-
ловин ПКС-5Г-ГС також монтується на шасі 

автомобіля КамАЗ-63501, тому для даного аг-
регату розрахунки залишаються аналогічними.  

Агрегати для для дослідження нафтових 
свердловин, а саме: ПКС-5.0, ПКС-5-3, ПКС-
5ГСВ, АИС-1М(К),Л2СГ монтуються на шасі 
автомобіля КамАЗ-43114 або КамАЗ-43118, що 
укомплектований двигуном КамАЗ-7403.10. 
Тому для всієї групи агрегатів розрахунки за-
лишаються аналогічними пункту 1. 

3. Розрахунок необхідної кількості техніч-
них добавок для оливи, яка використовується 
при роботі лабораторій ПЕЛ ХЗ, пересувної 
лабораторії ГРС, пересувної лабораторії  ЕХЗ, 
пересувної лабораторії  КИП є аналогічним 
пункту 1, так як ці лабораторії монтуються на 
базі автомобіля КамАЗ-43114, на якому встано-
влений двигун КамАЗ-7403.10. 

4. Розрахунок необхідної кількості техніч-
них добавок для оливи проведемо для буриль-
но-кранових машин на прикладі БКМ-516. Да-
ний агрегат монтується на шасі автомобіля Ка-

Таблиця 1 – Результати розрахунку  ефективності використання технічних добавок для аг-
регату АРОК-3938 

Назва вузла 

Необхідна  
кількість  
оливи, л 

Необхідна 
кількість  
технічної  
добавки  

МР-8, см3 

Необхідна 
кількість  
технічної  
добавки  
МР-10, 

см3 

Вартість 
технічної 
добавки 

МР-8, грн 

Вартість 
технічної 
добавки 
МР-10, 

грн 

Двигун КамАЗ-7403.10 30,5 213,5 42,7 85,4 64,05 
Система гідропідсилювача  
рульового керування 3,2 22,4 4,48 8,96 6,72 

Картер коробки передач з дільником 12 84 16,8 33,6 25,2 
Картер ведучого моста (переднього) 7 49 9,8 19,6 14,7 
Картер ведучого моста (заднього) 7 49 9,8 19,6 14,7 
Картер міжосьового диференціалу 1,2 8,4 1,68 3,36 2,52 

Всього 60,9 426,3 85,26 170,52 127,89 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку  ефективності використання технічних добавок 

Назва вузла 

Необхідна  
кількість  
оливи, л 

Необхідна 
кількість  
технічної  
добавки  

МР-8, см3 

Необхідна 
кількість  
технічної  
добавки  
МР-10, 

см3 

Вартість 
технічної 
добавки 

МР-8, грн 

Вартість 
технічної 
добавки 
МР-10, 

грн 

Двигун КамАЗ-740.50 28 196 39,2 78,4 58,8 
Система гідропідсилювача  
рульового керування 3,6 25,2 5,04 10,08 7,56 

Картер коробки передач з дільником 10 70 14 28 21 
Картер ведучого моста (переднього) 7 49 9,8 19,6 14,7 
Картер ведучого моста (заднього) 7 49 9,8 19,6 14,7 
Картер міжосьового диференціалу 1,2 8,4 1,68 3,36 2,52 

Всього 56,8 397,6 79,52 159,04 119,28 
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мАЗ-4326, на якому встановлений двигун 
КамАЗ-740.11. 

Бурильно-кранові машини  УРБ-2А2Д, 
БКМ-1514, АЗА-3, ПБУ-2, ЛБУ 50-02 монту-
ються на шасі автомобіля КамАЗ-43114,  що 
укомплектований двигуном КамАЗ-7403.10. 
Тому для всієї групи агрегатів розрахунки за-
лишаються аналогічними пункту 1. 

5. Для агрегатів, які призначені для ремон-
ту нафтогазових свердловин, розрахунок необ-
хідної кількості технічних добавок для оливи 
проведемо на прикладі агрегату УПА-60А 
(Установка підйомна для освоєння і ремонту 
нафтових і газових свердловин). Даний агрегат 
монтується на шасі автомобіля КамАЗ-6540, на 
якому встановлений двигун КамАЗ-740.30. 

Всі агрегати для ремонту нафтогазових 
свердловин АПРС-40К, УРГ-32, УНБ-160х32, 
СИН-31, СИН-34, АС-40, УС-4, УС-50-К, ППУ-
1600/100, УПГМ монтуються на шасі автомобі-
ля КамАЗ-43114 або КамАЗ-43118, що укомп-
лектований двигуном КамАЗ-7403.10. Тому для 
всієї групи агрегатів розрахунки залишаються 
аналогічними пункту 1. 

Висновок. Виконаний розрахунок необ-
хідної кількості технічних добавок до оливи 
двигунів і агрегатів дозволить провести широкі 
експлуатаційні випробування установок нафто-
газового технологічного транспорту при визна-
чених затратах на технічні добавки. 
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