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2 Під час переведення слабкомінералізова-
них бурових розчинів на основі гуматних реа-
гентів на мінералізовані на родовищах Прикар-
паття звернено увагу на необхідність регулю-
вання вмісту їх твердої, глинистої та колоїдної 
фаз.  

3 Досвід застосування вказаних реагентів 
може бути поширений під час спорудження  
нафтових та газових свердловин на інших ро-
довищах України. 

 
 
 

Терміни до заміни олив в сучасних авто-
мобільних двигунах постійно зростають в 
зв’язку з необхідністю зменшення витрати олив 
великої вартості та суміщення терміну до замі-
ни оливи з постійно зростаючою періодичністю 
технічного обслуговування автомобілів. Термі-
ни до заміни олив відображаються у специфі-
каціях на моторні оливи. 

Виробники олив часто установлюють тер-
міни до заміни олив на основі випробовувань 
згідно з вимогами АРІ та АСЕА, а виробники 
двигунів – на основі власних досліджень  роз-
робляють специфікації. 

Під час установлення термінів до заміни 
олив в  автомобільних двигунах слід користу-
ватися тільки рекомендаціями автовиробників, 
які висувають додаткові або більш високі вимо-
ги до якості олив у зв’язку з конструктивними 
удосконаленнями двигунів або з затримкою 
прийняття нових міжнародних стандартів та 
специфікацій [1, 5] . 

Так, наприклад, специфікація для автомо-
білів Volvo на подовжені інтервали заміни мо-
торних олив, що використовуються у дизель-
них двигунах:  

специфікація VDS-2 на моторні оливи, що 
використовують в усіх дизельних двигунах  
Євро-2 вантажних автомобілів Volvo; термін до 
заміни оливи складає 40000 км; 
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специфікація VDS-3 на оливи, що викорис-
товують в усіх двигунах Volvo Truck, що відпо-
відають вимогам Євро-3 за токсичністю від-
працьованих газів; термін до заміни оливи 
складає 50 000 км. 

Специфікація МВ 228.5 розроблена для ав-
томобілів ”Mercedes Benz”  на оливи для дви-
гунів Євро-2 та Євро-3 з турбонаддувом та без-
посереднім впорскуванням палива; базові ви-
моги – АСЕА Е4; терміни до заміни оливи 
складають 50…100 тис. км. 

Специфікація MAN 271 розроблена для ди-
зельних  автомобілів MAN з турбонаддувом і 
без нього для олив класу SAE 20W-50, що від-
повідають вимогам АРІ CD/SE, АСЕА Е2; тер-
мін до заміни оливи складає 20 000…45 000 км. 

Специфікація MAN 3271 розроблена для 
моторних олив газових двигунів з вимогами 
АРІ CD, СE/SF; термін до заміни оливи –  
30 000 км. 

Специфікація MAN 3277 розроблена для 
олив дизельних  двигунів і відповідає вимогам 
специфікації МВ 228.5. Терміни до заміни оли-
ви складає 80 000 км пробігу при магістральних 
режимах роботи або 45000-60000 км за відсут-
ності спеціального проміжного фільтра оливи; 
мінімальний рівень вимог вищий, ніж АСЕА Е3. 

Специфікація CES 20076 на оливи для  
двигунів Cummins враховує електронну систе-
му впорскування, яка дає змогу економити па-
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В Украине и в мире существует актуальная 
проблема уменьшение затрат моторных масел.  

Решается проблема уменьшение затрат масел 
на автомобильных двигателях  путем  увеличения 
сроков службы до замены масел. Это достигается 
использованием качественных масел, которые име-
ют высокие эксплуатационные свойства, а также 
увеличением  эффективности систем фильтрации 
масел и использованием инжекторных систем 
впрыска топлива с электронным управлением.  

 

 In Ukraine and in the world there is an actual 
problem reduction of expenses of motor oils.  

The problem reduction of expenses of oils by 
automobile engines is solved by increase in service life 
of replacement of oils. It is reached by use of qualitative 
oils which have high operational properties, and also 
increase in efficiency of systems of a filtration of oils 
and use ingections systems of injection of fuel with elec-
tronic management. 
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ливо та зменшити токсичність відпрацьованих 
газів, але при цьому сприяє накопиченню сажі 
у моторній оливі; термін до заміни оливи скла-
дає 30 000 км. 

Специфікація Mack EO-M-Plus – стандарт 
на оливу з терміном до заміни оливи рівним  
80 000 км. При цьому повинна використовува-
тись олива EO-M-Plus при магістральних ре-
жимах роботи (понад 100000 миль/рік, двигуни 
– з вимогами Е7 з електронним контролем впо-
рскування 

 V-MAC II; витрата палива – не більше  
галон/6 миль; система фільтрації оливи з 
центриуфгою). 

Специфікація Renault V.I. RX.D на оливу, 
що відповідає рівню АСЕА 99-Е4 і відповідає 
тестуванню МАСК Т9 згідно з специфікацією 
МАСК ЕО-М-Plus у двигунах MID R 06.23.56 
автомобіля Renault Premium для всесезонної 
оливи Renault Disel класу SAE I5W-30, що від-
повідає екологічним вимогам Євро-4. Термін до 
заміни оливи дорівнює 80 000 км. При збіль-
шенні вмісту сірки у паливі до 0,3% термін до 
заміни оливи  зменшується у двічі [10].  Спе-
цифікація включає вимогу тестування олив для 
двигунів разом з трансмісійними оливами “еко-
логічного покоління” для коробок передач і 
мостів, що відповідають максимальній економії 
палива і оливи [10]. 

Специфікація Дженерал Моторс GM-LL-A-
025, GM-LL-B-025 розроблена на синтетичні 
оливи для бензинових і  дизельних двигунів 
нового покоління Opel і SAAB. Наприклад, 
олива Neste City Pro LL 5W-30, що відповідає 
вимогам АСЕА А3, В3, В4; API SL, SJ/CF; тер-
мін до заміни оливи у бензинових двигунах 
Opel  складає 30 000 км (або два роки) і у дизе-
льних двигунах – 50 000 км; для нових моделей 
SAAB з бензиновим або дизельним двигуном – 
30 000 км [9, 11] . 

Специфікація Volkswagen VW 
504.00.507.00 розроблена для олив, що відпові-
дають вимогам АСЕА А1, В1 (наприклад, син-
тетична олива Neste City Pro LL 5W-30, при-
значена для нових моделей автомобілів VW, 
Audi, SEAT, Skoda; з терміном до заміни оливи 
рівним 30 000 км для бензинових і 50 000 км - 
для дизельних двигунів. Олива використову-
ється для автомобілів, в яких є фільтр твердих 
частинок (для нормального функціонування 
фільтра необхідне використання малозольних 
олив) [9, 11]. 

Таким чином, вимоги автовиробників до 
моторних олив підтверджуються розробленими 
ними специфікаціями з установленими термі-
нами до заміни олив, якими слід користуватися, 
і які у разі використання високоякісних олив 
збільшені у 1,5…2 рази за останні 10…15 років. 

Зважаючи на форсування двигунів, змен-
шення витрати оливи на вигоряння  і зниження 
питомих місткостей систем мащення (табл. 1), 
що ускладнило умови роботи олив, та з враху-
ванням умов експлуатації та вмісту сірки у ви-
користовуваних паливах терміни до заміни 
олив для легкових автомобілів в Україні в зага-
льному збільшились з 7,5 до 10...15 тис. км (на-

віть до 30 тис. км у випадку  експлуатації авто-
мобілів на  позаміських  дорогах з асфальто-
бетонним покриттям під час рівномірного руху 
автомобілів [2, 6]). Під час роботи в умовах  
міста (з частими зупинками, гальмуванням,  
рушанням з місця та на холостому ході); у важ-
ких умовах експлуатації (гірські дороги, 
об’єкти видобування і експлуатації нафти і га-
зу), при буксуванні спального  причепа або ін-
шого автомобіля, експлуатації на пильних (ку-
рних) забруднених дорогах, на яких розкида-
ється сіль з метою запобігання обледенінню, 
під час багаторазових поїздок на короткі від-
стані (не більше 8 км) з постійною мінусовою 
зовнішньою температурою, під час руху на ма-
лій швидкості на великі відстані на понижених 
передачах термін до заміни оливи зменшується 
до 5...10 тис. км [6, 7, 8]. 

Таблиця  1 – Питомі місткості  
систем мащення двигунів 

Питома місткість  
системи мащення Показники Vм/Ne,  
л/кВт 

Vм/Vh,  
л/л 

Легкові автомобілі:   
- бензинові 0,035...0,045 1,0....2,2 
- дизелі 0,05...0,07 1,5...2,5 
Вантажні автомобілі:   
- бензинові 0,07...0,09 0,7...3,0 
- дизелі 0,08...0,14 0,9...3,2 

 
Терміни до заміни олив у вантажних авто-

мобілях і автобусах у випадку використання 
якісних напівсинтетичних і синтетичних олив 
складають 40...100 тис. км [7, 8].  

Наприклад, термін до заміни оливи  [8] в 
автомобілях Skania Griffin P114GA4x2NA з 
двигуном DC11 – 45 000 км; Volvo FM12 з дви-
гуном D12D – 45000 км; Renault Premium 
Vostok-2 з двигуном DC11 – 60 000 км; Merce-
des Benz Axor 1835 LS з двигуном ОМ 457LA – 
до 100000 км; DAF CF 85.340 з двигуном  
ХЕ 250 С – 25000…50000 км; IVECO Stralis 
AT440 S35TP з двигуном Cursor-F2B – 100000 
км; МAN TGA 18.360 4x2 BLS з двигуном 
D2866 LF27 – 50000 км.  

Збільшенню термінів до заміни олив спри-
яло зменшення їх забруднення завдяки викори-
станню удосконалених систем фільтрації оли-
ви, палива і повітря,  зменшення кількості газів, 
що прориваються із камери згоряння, а також 
необхідність суміщення терміну до заміни оли-
ви з постійно зростаючим терміном до техніч-
ного обслуговування двигунів. Цьому сприяло і 
переведення бензинових двигунів на неетильо-
вані бензини, що зумовило зниження вимог до 
диспергуючих і антикорозійних властивостей 
олив, зменшення забруднення і зношування 
деталей. Для всесезонних олив, що використо-
вуються в більшості бензинових двигунів лег-
кових автомобілів, встановлено термін до заміни 
фільтруючих елементів  рівний  10...20 тис. км. 
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Одночасно зазчаються і вищі терміни заміни 
оливних фільтрів (до 30 тис. км), що поясню-
ється високими диспергуючими властивостями 
моторних олив і дає змогу утримувати забруд-
нюючі домішки у дрібнодисперсній фазі. В ди-
зелях використовується повнопоточна система 
тонкої фільтрації оливи з паперовими фільтра-
ми (тонкість відсіву 10 мкм) і фільтрації палива 
з допомогою паперового фільтра (тонкість від-
сіву 2...3 мкм). Для деяких дизелів використо-
вуються два повнопоточні оливні фільтри (тон-
кість відсіву 10...20 мкм) і частково-поточний 
фільтр (тонкість відсіву один мкм) або частко-
во-поточна центрифуга (дизелі Mack, Cummins, 
Detrоit Diesel) [1,8]. 

Збільшенню термінів до заміни оливи в 
двигунах сприяли і інжекторні системи впорс-
кування палива з електронним керуванням, тур-
бокомпресори з регульованим сопловим апара-
том і електронним керуванням, які забезпечу-

ють високу повноту згоряння палива, і менше 
забруднення оливи продуктами неповного зго-
ряння палива і меншу токсичність в широкому 
діапазоні робочих режимів двигуна.  

На величину терміну до заміни оливи впли-
вають і вимоги до токсичності викидів відпра-
цьованих газів двигунів, які обладнані систе-
мою безперервної рециркуляції відпрацьованих 
газів, сажовим фільтром і селективним каталі-
затором нейтралізації відпрацьованих газів. 
Згідно з вимогами стандарту “Євро-4” з 
01.01.2005 р. норми токсичності для бензино-
вих і  дизельних двигунів склали, г/км: СО-1,0 і 
0,5; СН+NOх-1,0+0,08; NО2-0,08 і 0,25; викид 
сажі у дизелі  0,025,  а вміст сірки при цьому у 
газах бензинових і дизельних  паливах має бути  
менше 50 мг/км для сірчистої нафти і для мало-
сірчистої 10мг/км. Таким вимогам задовольняє, 
наприклад, синтетична малозольна олива  Nesto  
Turbo E6 10W–40, що  відповідає класам Е4/Е6 
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Рисунок 1 – Зміна термінів заміни моторних олив 
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за вимогами європейської асоціації виробників 
АСЕА, і призначена для двигунів вантажних 
автомобілів Skania, Renault, MAN, Volvo, 
Mercedes Benz з терміном заміни 50000 км [9]. 

Найбільше поширені класи в’язкості: міне-
ральних олив: SAE 15W-40, 10W-30, 20W-50; 
синтетичних: SAE 5W-30, 0W-40, 10W-40, 5W-
50, 10W-60. 

Оливи, що часто використовуються в 
Україні:  

для бензинових двигунів: 
синтетичні: 
- Mobil 1, New Life 0W-40, SAE 0W-40, АРІ   

SJ/SL/SM/CF, АСЕА А3/В3, АСЕА А3/В4; 
- Mobil 1 Peak Life  5W-50, SAE 5W-50, 

АРI  SJ/SL/SM/CF, АСЕА А3/В3, АСЕА А3/В4; 
- Mobil, Super 3000 X1  5W-40, SAE  5W-

40, API  SM/SL/SJ/CF, АСЕА А3/В3/В4; 
- Mobil, Extended Life 10W-60, SAE  10W-

60, API  SJ/SL/SM/CF, АСЕА А3/В3, АСЕА 
А3/В4; напівсинтетичні: 

- BISOL  Ultra SAE 5W-40, API  SL/CF, 
АСЕА А3/В4; 

- BIZOL  Gold,  SAE  10W-40,  API  SL/CF, 
АСЕА А3-04, В3-04;  

мінеральні: 
SUPER  Plus ( АЗМОЛ  Україна ) SAE 

15W-40; API SG/CF-4, АСЕА А3/В2/Е2;  
Magnum Mineral (THK)  SAE 15W/40, API 

SL/CF; 
для дизелів: 
синтетичні: 
- MULTICARGO SAE 10W-40; API CI-4 

/CH-4/SL, АСЕА Е4/Е7, А3/В3; 
напівсинтетичні: 
- DURON  15W/40  ENGINE Oil CI-4, CH-4, 

CG-4, CF-4; АСЕА Е5, Е3, В3. 
Поряд з тим моторні оливи різних типів – 

синтетичні, напівсинтетичні і мінеральні змі-
шувати одна з одною не можна. Також не взає-
мозамінні моторні і трансмісійні оливи. Не мо-
жна змішувати синтетичні оливи різних вироб-
ників, оскільки у цьому випадку не тільки при-
садки, але і базові основи можуть бути несумі-
сними [1, 12]. 

Необхідною умовою ефективності оливи в 
двигуні є промивання системи мащення, на-
приклад, малов’язкими нафтовими оливами, які 
мають спеціальні миючі добавки, при роботі 
двигуна на холостому ході. Інший спосіб: перед 
заміною оливи заливають спеціальні добавки в 
оливу для роботи на холостому ході на 5…20 
хвилин і після цього зливають. При цьому зми-
ваються зі стінок маслопроводів і агрегатів ме-
ханічні домішки [1, 12]. 

Заміну оливи доцільно виконувати також 
вакуумним відбором. При цьому виключається 
змішування нової оливи з залишками старої, 
розбалансування пакета присадок і передчасне 
старіння оливи та ін. 

Для оцінки стану оливи під час її роботи в 
двигуні використовують фізико-хімічні та екс-
плуатаційні показники. Відома також система 
для визначення терміну до заміни оливи шля-
хом порівняння діелектричної сталої свіжої 
оливи і оливи, що працює в двигуні. Зміна цьо-

го параметра враховує міру окислення оливи і 
спрацювання присадок, наявність вологи і за-
бруднення [1, 5]. 

Таким чином, на термін до заміни оливи в 
автомобільних двигунах впливають якість оли-
ви і вид палива, ефективність фільтрації оливи, 
природно-кліматичні умови експлуатації дви-
гуна, якість промивання його системи мащення, 
тип системи живлення та інше. 

В свою чергу, термін до заміни оливи 
впливає на ресурс двигуна. Тому дослідження 
цього впливу є актуальним особливо для дви-
гунів, які працюють на стисненому природному 
газі як першому альтернативному паливі в ав-
тотранспорті. Для цього було переобладнано 
бензиновий двигун ЗМЗ-5324 автобуса ПАЗ-
32054 для роботи на стисненому природному 
газі. 

Двигун має потужність 88,3 кВт при частоті 
обертання колінчастого валу 3200 хв–1. Система 
мащення двигуна заправною місткістю 10 л об-
ладнана повнопоточним фільтром з паперовим 
фільтруючим елементом. 

Перед заправкою системи мащення двигу-
на виконувалось її промивання. Заправлялась 
система мащення двигуна високоякісною оли-
вою  MAGNUM Mineral (THK) класу  SAE 
15W/40, API SL/CF. 

Для порівняння проводилась контрольна 
експлуатація іншого автобуса ПАЗ-32054 на 
бензині А-80. 

Умови дослідження: рядова експлуатація 
автобуса на маршруті з середньодобовим про-
бігом 360 км. Маршрут руху автобуса характе-
ризується змінним профілем доріг з нахилом до 
8% в умовах передгір’я Карпат. Природно-
кліматичні умови експлуатації – помірного ти-
пу. Категорія умов експлуатації – четверта. Ре-
жим роботи – 365 днів на рік, час в наряді –  
12 год. Термін до заміни оливи встановлено  
12 тис. км (у 1,5 рази вищий, ніж у разі викори-
стання бензину А-80 а тих самих умов експлуа-
тації. Технічне обслуговування автобуса про-
водилось через 12 тис. км пробігу з одночасною 
заміною оливи і оливного паперового фільтра.  

Експлуатація автобуса на лінії здійснюва-
лась з 05.09.2004 р. по 12.06.2008 р. За цей пе-
ріод здійснено пробіг у 520 000 км. Випадки 
поточного ремонту двигуна: було пробито го-
ловку блоку циліндрів двигуна, виконана замі-
на прокладки. 

Витрата оливи на вигоряння складала в се-
редньому 0,5 л/1000 км, а за весь період екс-
плуатації – 260 л. Витрата оливи на заміну 
склала 430 л. Економія оливи склала 220 л. Ко-
нтрольний автобус, який працював на бензині, 
для порівняння,  мав ресурс 280 000 км.  

Таким чином, для оливи з високими екс-
плуатаційними властивостями в двигуні, що 
працює  на стисненому природному газі, уста-
новлено термін до заміни оливи у 1,5 рази бі-
льший, ніж у двигунах,  що працюють на бен-
зині. Це пояснюється меншим вмістом  в оливі  
забруднюючих  домішок у вигляді продуктів 
неповного згоряння палива, меншою швидкіс-
тю спрацювання присадок в оливі в процесі 
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роботи,  меншим зношуванням деталей  газо-
вих двигунів. При цьому забезпечується у 1,8 
рази більший моторесурс газового двигуна, ніж 
бензинового для гірських умов експлуатації на 
Прикарпатті.  

Таким чином, проблема зниження витрат 
олив в автомобільних двигунах розв’язується 
шляхом збільшення термінів до заміни олив. 
Незважаючи на збільшення теплового і динамі-
чного навантаження на оливи і зменшення пи-
томих місткостей систем мащення спостеріга-
ється тенденція до подальшого збільшення те-
рмінів до заміни оливи в бензинових двигунах 
до 15…30 тис. км пробігу автомобіля, в дизелях 
– до 25…65 тис. км і в окремих моделях до 
80…100 тис. км. Це досягається використанням 
якісних олив, що мають високі експлуатаційні 
властивості, підвищенням ефективності систем 
фільтрації оливи та використанням інжектор-
них систем впорскування палива з електронним 
керуванням. 
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