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ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ 

Загальні вказівки 

На усіх етапах розвитку суспільства питання економії палив і мастильних 
матеріалів є головними у розв’язанні паливно-енергетичної проблеми. 

Враховуючи, що на автомобільний транспорт витрачається найбільше па-
лив і мастильних матеріалів, питання їх економії стоїть дуже гостро. 

Сьогодні до нової техніки пред’являють жорсткі вимоги з підвищення на-
дійності, довговічності, а також зниження витрат палива і мастильних матеріалів. 

З урахуванням швидкого розвитку двигунобудування та системно пов’язаної 
з ним науки «Хіммотологія», особлива увага у курсі приділяється перспективам і 
тенденціям розвитку паливно-мастильних та інших матеріалів. 

Практично всі види палива, олив, пластичних мастил та інших експлуата-
ційних матеріалів, а також їх виготовлення, випробування та застосування мають 
відповідати вимогам стандартів. Будь-яке відхилення від стандарту може призве-
сти до небажаних і серйозних наслідків. Спеціаліст повинен мати хоча б мінімум 
інженерних знань й у цій сфері. 

Паливно-мастильні матеріали (ПММ), як експлуатаційні, за своїм впливом 
на показники роботи техніки, рівнозначні конструкційним матеріалам. Тому 
знання їх складу, меж використання, впливу на навколишнє середовище, зме-
ншення витрат енергетичних ресурсів, паливно-мастильних та інших матеріа-
лів необхідно спеціалістам, які експлуатують автомобільну і будівельно-
дорожню техніку. 

Для вивчення курсу необхідні знання загальнонаукових, загальнотехніч-
них і спеціальних дисциплін – автотранспортних засобів та автомобільних 
двигунів. 

Мета викладання курсу: дати студентам знання з організації раціонально-
го використання експлуатаційних матеріалів (палив, мастильних матеріалів, 
технічних рідин та конструкційно-ремонтних), нормування, планування і еко-
номії ПММ, охорону праці та навколишнього середовища при їх використанні. 

Задачі курсу: знання основ хіммотології, вивчення вимог до матеріалів та 
їх властивостей; організація раціонального використання ПММ, неметалічних 
матеріалів і технічних рідин з витратами без погіршення техніко-економічних 
характеристик автомобіля.  

Вивчати дисципліну рекомендується за розділами, згідно робочої програми. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО  

ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Студент самостійно вивчає 75% програмного матеріалу. Під час вивчення 

курсу необхідно добиватися повного і свідомого засвоєння його теоретичних 

основ, навчитися використовувати теорію при розв’язанні практичних задач. 

Вивчати курс слід, ознайомившись з вмістом програми. Оцініть обсяг ко-

жного розділу, теми, виберіть для себе підручник або посібник для роботи. 

Вивчати текст слід не поспішаючи, виділяючи головне. Робота над курсом має 

бути послідовною: не переходити до другої теми не засвоївши попередню. 

Після вивчення кожної теми потрібно відповісти (краще письмово) на за-

питання для самоконтролю. 

Запис прочитаного матеріалу не повинен бути механічним переписом з 

книги. Записувати треба думку, що повністю сформувалась. 

Види запису можуть бути: 

1. План – перелік запитань у тому порядку, як вони подаються у літера-

турі. 

2. Витяги (цитати) – дослівний запис тексту. Це – теоретичні положення, 

визначення та інше. 

3. Тези – стисле викладення основних положень теми. У простих тезах не 

треба аргументації висновків. Складні тези утримують важливіші моменти 

щодо аргументації основних положень. 

4. Конспект (огляд) – коротке, послідовне викладення матеріалу, який 

прочитано. Під час складаня конспекту слід залишати широкі поля (для додат-

ків) з одного боку сторінки, щоб під час читання можна було записати додат-

кову інформацію. Конспект допоможе успішно скласти залік. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Вступ 

Мета вивчення теми: засвоїти вплив властивостей складників нафти на 

якість ПММ [1, с. 2-20]. 

1. Нафта, її хімічний склад та його вплив на властивості нафтопродуктів.  

2. Короткі відомості про сучасні методи здобуття палив та олив. 

3. Коротко про хіммотологію. 

Контрольні запитання: 

1. Хіммотологія та її завдання. 

2. Елементарний та груповий склад нафти. 

3. Вплив груп вуглеводнів, кисневих, азотних і сірчаних сполук, з яких 

складається нафта, на склад та властивості нафтопродуктів. 

4. Технологія отримання палив і мастил: пряма перегонка, крекінг-

процеси, риформінг та ін. Продукти цих технологій та їх властивості. 

5. Очистка полуфабрикатів та внесення присадок для виготовлення това-

рних нафтопродуктів. 
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РОЗДIЛ 1 ХІММОТОЛОГІЯ ПАЛИВА 

Тема 1. Хіммотологія бензину 

Мета: вивчити вплив складу бензинів і показників якості на роботу двигу-

нів внутрішнього згоряння. Література [1, с. 20-60]. 

1. Експлуатаційні вимоги. 

2. Властивості бензинів, що забезпечують безперебійну подачу в систему 

живлення. 

3. Властивості бензинів, що забезпечують утворення паливо-повітряної 

суміші потрібного складу. 

4. Властивості бензинів, що впливають на процес згоряння. 

5. Вплив властивостей палива на корозію та утворення відкладень у двигуні. 

6. Асортимент бензинів та їх застосування. 

Контрольні запитання: 

1. Показники якості, що впливають на: 

 безперебійну подачу; 

 сумішоутворення (карбюрацію); 

 згоряння; 

 утворення відкладень. 

2. Показники фракційного складу, що характеризують: 

 пускові властивості; 

 прогрів і приємистість двигуна; 

 зношування двигуна та витрати палива. 

3. Детонація, оцінка і шляхи підвищення детонаційної стійкості бензинів. 

Розжарювальне запалювання, його ліквідація. 

4. Фізична і хімічна стабільність бензинів. 

5. Зберігання бензинів. 

6. Стандарти, сорти та марки вітчизняних та закордонних бензинів. 

7. Зменшення витрат палива і токсичності відпрацьованих газів. 

8. Виправлення показників якості некондиційних бензинів. 

Тема 2. Хіммотологія дизельного палива 

Мета: вивчити вплив складу і показників якості палива на роботу дизель-

них двигунів [1, с. 60-90]. 

1. Експлуатаційні властивості. 

2. Показники властивостей дизельного палива, що впливають на його по-
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дачу та сумішоутворення. 

3. Згоряння суміші та оцінювання її самозаймання. 

4. Корозійний вплив дизельного палива на метали. 

5. Вплив властивостей дизельного палива на утворення відкладень у дви-

гуні та нагароутворення. 

6. Стандарти, асортимент дизельного палива (вітчизняних та закордон-

них) та його застосування. 

Контрольні запитання: 

1. Показники якості, що впливають на: 

 безперебійну подачу; 

 сумішоутворення; 

 згоряння; 

 корозійність. 

2. Оцінка самозаймання палив (цетанове число). Залежність самозайман-

ня палив від конструктивних, експлуатаційних факторів, хімічного складу па-

лива. Шляхи поліпшення самозаймання. 

3. Стандарти, сорти та марки вітчизняних і закордонних дизельних палив. 

4. Зниження витрат палив і токсичності відпрацьованих газів. 

5. Виправлення показників якості некондиційних дизельних палив. 

Тема 3. Хіммотологія газоподібного палива 

Мета: засвоїти особливості й економічну доцільність використання цих 

видів палива [1, с. 91-104]. 

1. Загальні відомості. 

2. Переваги газоподібного палива. 

3. Класифікація і застосування газоподібного палива. 

4. Зріджені нафтові гази без зниження температури. 

5. Зріджені нафтові гази при знижених температурах. 

6. Стиснені природні гази (СПГ). 

Контрольні запитання: 

1. Переваги і недоліки газових палив. 

2. Гази зріджені: отримання, зберігання, марки, особливості використання. 

3. Гази стиснені: отримання, зберігання, марки, особливості використання. 

4. Економічна доцільність використання газових палив. Пожежна небез-

печність та вибухова небезпечність газових палив. 

5. Зниження витрат палив і токсичності відпрацьованих газів. 
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Тема 4. Перспективні (альтернативні) види палива і можливості їх 

використання 

Мета: можливість використання перспективних палив на двигунах внут-

рішнього згоряння та економічність їх використання [1, с. 105-121]. 

1. Загальні відомості. 

2. Метанол та етанол. 

3. Метилтретиннобутиловий ефір. 

4. Газові конденсати. 

5. Водень. 

6. Вода як домішка до палива. 

7. Біопаливо. 

8. Сфера застосування нетрадиційних палив. 

Контрольні запитання: 

1. Джерела сировини, технологія отримання водневих, синтетичних 

(спиртових), бензометанольних, водопаливних емульсій та ін. 

2. Вимоги до альтернативних палив, показники якості, токсичність. 

3. Використання альтернативних палив в Україні й за кордоном. 
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РОЗДIЛ 2 ХІММОТОЛОГІЯ ОЛИВ, СПЕЦІАЛЬНИХ РІДИН І  

ПЛАСТИЧНИХ МАСТИЛ 

Мета: на основі вивчення показників якості мастильних матеріалів засвої-

ти грамотне і економічне використання моторних, трансмісійних, інших олив 

та пластичних мастила [1, с. 121-192]. 

Тема 1. Моторні оливи 

1. Умови роботи олив. 

2. Основні вимоги до якості олив. 

3. Склад та отримання олив. 

4. В’язкісно-температурні властивості олив. 

5. Противозношувальні властивості олив. 

6. Мийні й діспергуючі властивості олив. 

7. Захисні та корозійні властивості олив. 

8. Контроль якості олив. 

9. Способи зниження витрат моторних олив. 

10. Регенерація відпрацьованих олив. 

11. Класифікація, маркування та якість моторних олив. 

12. Асортимент моторних олив та їх застосування. 

13. Взаємозамінність олив. 

14. Класифікація та маркування зарубіжних олив. 

15. Взаємозамінність вітчизняних і зарубіжних олив. 

Контрольні запитання: 

1. Призначення мастильних олив і вимоги до них. 

2. Показники якості, що впливають на властивості: 

 в’язкісні; 

 в’язкісно-температурні; 

 низькотемпературні; 

 протизношувальні; 

 мийні й диспергуючі; 

 корозійні. 

3. Присадки до олив, механізм їх дії. 

4. Оливи для двигунів внутрішнього згоряння. Показники якості, класи-

фікація, маркування, сорти і марки вітчизняних та закордонних олив, їх взає-

мозамінність. 

5. Регенерація відпрацьованих моторних олив. 
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Тема 2. Трансмісійні оливи 

1. Умови роботи олив. 

2. Основні вимоги до якості олив. 

3. Склад та здобуття олив. 

4. В’язкісно-температурні властивості олив. 

5. Класифікація, маркування, асортимент і застосування. 

Контрольні запитання: 

1. Призначення трансмісійних олив і вимоги до них. 

2. Показники якості. 

3. Класифікація, маркування, сорти і марки вітчизняних та закордонних 

олив, їх взаємозамінність. 

Тема 3. Синтетичні оливи 

1. Отримання синтетичних олив. 

2. Переваги і недоліки синтетичних олив. 

Контрольні запитання: 

1. Переваги і недоліки синтетичних олив. 

Тема 4. Пластичні мастила 

1. Вимоги до пластичних мастил. 

2. Основні експлуатаційні властивості. 

3. Класифікація та маркування пластичних мастил. 

4. Асортимент найпоширеніших вітчизняних пластичних мастил. 

Контрольні запитання: 

1. Призначення, отримання, класифікація за призначенням та типом загу-

сника. 

2. Показники якості: 

 температура крапання; 

 водостійкість; 

 пенетрація; 

 колоїдна стабільність; 

 границя міцності; 
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 ефективна в’язкість; 

 хімічна стабільність; 

 протикорозійні властивості; 

 захисні (консерваційні властивості). 

Тема 5. Спеціальні рідини 

Мета: вивчити вимоги до технічних рідин: охолоджуючих, гальмових, пу-

скових та інших. Згідно вимогам визначити показники якості технічних рідин, 

їх маркування та взаємозамінність [1, с. 219-231]. 

1. Оливи для гідромеханічних передач автомобілів. 

2. Оливи для гідравлічних систем. 

3. Технічні рідини. 

 Пускові рідини. 

 Охолодні рідини. 

 Гальмові рідини. Основні вимоги. Асортимент. 

Контрольні запитання: 

1. Класифікація та маркування олив для гідромеханічних передач. 

2. Переваги і недоліки води як охолодної рідини. 

3. Склад, марки та особливості використання: 

 антифризів; 

 пускових рідин; 

 гальмових рідин; 

 амортизаторних рідин. 
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РОЗДIЛ 3 КОНСТРУКЦІЙНО-РЕМОНТНІ МАТЕРІАЛИ 

Мета: вивчити склад, основні показники якості й використання на автомо-
більному транспорті пластичних мас, клеїв, гумових та інших матеріалів 
[1, с. 233-258]. 

Тема 1. Лакофарбові матеріали 

1. Загальні відомості. 
2. Класифікація лакофарбових матеріалів та їх марки. 

Контрольні запитання: 

1. Маркування лакофарбових матеріалів; 
2. Позначення плівкоутворювачів; 
3. Основні показники якості, їх характеристика.  

Тема 2. Гумотехнічні матеріали 

1. Загальні відомості. 
2. Склад гуми. 
3. Процеси вулканізації. 

Контрольні запитання: 

1. Перерахуйте, де в конструкції автомобіля використовуються гумові 
матеріали. 

2. Складові частки гуми. 
3. У чому полягає процес вулканізації. 
4. Назвіть матеріали, що використовуються при виготовленні шин. 
5. Назвіть ущільнювальні, ізоляційні матеріали, які використовуються на 

автомобілі. 

Тема 3. Клеї, герметики, мастики та інші засоби догляду за машинами 

1. Загальні відомості. 
2. Клеї та герметики. 
3. Мастики та інші засоби захисту машин від корозії. 
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РОЗДIЛ 4 ЕКОНОМІЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОХО-

РОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Мета: визначити шляхи економного використання і зберігання ПММ та 

інших експлуатаційних матеріалів під час зберігання навколишнього середо-

вища [1, с. 227-241]. 

1. Загальні відомості. 

2. Системний підхід до раціонального використання мастильних матеріа-

лів при їх зберіганні. 

3. Зміна якості нафтопродуктів при їх зберіганні, заправці та застосуванні. 

4. Втрати палива під час транспортування, зберігання та заправки. 

5. Екологія та охорона навколишнього середовища. 

5.1 Токсичність експлуатаційних матеріалів. 

5.2 Пожежонебезпечність. Електризація палива. 

5.3 Охорона навколишнього середовища. 

5.3.1 Екологічні вимоги до бензинів. 

5.4 Екологічні вимоги до дизельних палив. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ДЛЯ СТУДЕНТІВ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ» 

Вказівки до виконання контрольної роботи 

Мета виконання контрольної роботи – навчиться використовувати теоре-

тичні знання, які студент отримав під час вивчення курсу, розв’язанні задач з 

використання експлуатаційних матеріалів. 

Контрольна робота дає можливість перевірити знання студента і самому 

студентові перевірити, як їм було засвоєно вивчений матеріал. 

Контрольна робота складається з трьох завдань, що виконуються за варіа-

нтами. Варіанти завдань слід отримати у викладача. 

Роботи, що виконані не за варіантом, не рецензуються. 

Умови усіх завдань писати обов’язково. 

Роботу, яку допущено до захисту, слід захистити у бесіді з викладачем. 

Контрольна робота повинна бути здана у строки, зазначені в учбових гра-

фіках. Виконану роботу здати на перевірку. При незадовільному виконанні, її 

повертають студенту для виправлення.  

Завдання контрольної роботи для студентів спеціальності 

«Автомобілі і автомобільне господарство» 

Завдання 1 

Умови завдання: 

Вибір варіанта зробіть за першою буквою Вашого прізвища на українській 

мові, або за завданням викладача. 

Опишіть експлуатаційно-технічні властивості автомобільного палива, чи 

зміниться якість сумішоутворення і характер згоряння палива; (бензину або 

дизельного палива) за його характеристиками у таблицях 1.1 та 1.2.  

У відповіді укажіть: 

 вид палива (бензин або дизельне паливо); 

 марку; 

 зробіть розрахунок ОЧ (октанового числа для бензинів) або ЦЧ (цета-

нового числа для дизельних палив); 

 для яких двигунів паливо призначено? 

 чи не порушиться нормальна подача палива з паливного баку у двигун? 

 при яких температурах навколишнього повітря можливо запустити хо-



16 

««ВВииккооррииссттаанннняя  експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів»  

лодний двигун? 

 при яких температурах навколишнього повітря можливо утворення па-

рових пробок (для бензинових двигунів)? 

 при яких температурах навколишнього повітря забезпечено швидкий 

прогрів і добру приємистість (для бензинових двигунів)? 

 чи зміниться якість сумішоутворення і характер згоряння палива? 

 чи збільшиться зношення і корозія, двигуна, склад відпрацьованих га-

зів, утворення смолистих та вуглецевих відкладень, витрати палива? 

 гарантійний термін зберігання палив; 

 чи можна змішувати бензини і які показники якості від цього поліп-

шуються? 

 токсичність палив. 
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Методичні вказівки до виконання Завдання 1 

У цьому завданні наведено характеристику автомобільного нестандартно-
го палива (бензину або дизельного палива, це залежить від Вашого варіанта). 

Вам слід прийняти рішення щодо використання наведеного зразка чи його 
бракування. Для прийняття рішення, проаналізуйте відповідність усіх показ-
ників якості вимогам стандартів на бензин (ДСТУ 6043-2001), або дизельне 
паливо (ДСТУ 3868-1999).  

Для того, щоб порівняти свій зразок палива зі стандартним Вам слід: 
1) визначити вид палива за фракційним складом – бензини википають 

при температурах від 300 С до 2150 С, а дизельні палива – від 2000 С до 370 0С; 
2) визначити марку палива – для бензинів за октановим числом (ОЧ), для 

дизельного палива за в’язкістю і температурою застигання. 
Для бензину вичислити октанове число (ОЧ): 
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де пкt  – температура початку кипіння, 0С, 

ккt  – температура кінця кипіння, 0С; 
20ρ  – густина палива при 20 0С, г/см3. 

Для дизельного палива вичислити цетанове число (ЦЧ) як середнє від роз-
рахунку за двома формулами: 
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де пкt  – температура початку кипіння, 0С, 

ккt  – температура кінця кипіння, 0С; 
20ρ – густина палива при 20 0 С, г/см3; 
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 ( )20
20

1,587917,8ЦЧ = ν +
ρ

, 

де 20ν  – в’язкість при 20 0С, сСт; 

20ρ  – густина палива при 20 0С, г/см3. 

Додаткові вказівки. 

Для бензину: 

Подача палива у двигун залежить від наявності в ньому механічних домі-
шок і води. 

Запуск холодного двигуна і можливість утворення парових пробок, що 
переривають подачу, визначається мінімальною температурою навколишнього 
повітря у 0С (за номограмою Д1) з використанням показника фракційного 
складу – температурою перегонки 10 % фракції (t10%). 

Прогрів двигуна та його приємистість, визначають мінімальною темпера-
турою навколишнього повітря у 0С (за номограмою Д2 за показником фракцій-
ного складу – температурою перегонки 50% фракції – t50%). 

Зношування двигуна і витрати бензину, визначають за номограмою Д3, 
використовуючи показник фракційного складу t90% фракції з розжиження оли-
ви у картері двигуна. 

Таку експлуатаційну оцінку випаровуваності бензину, одержану за номо-
грамами, слід розглядати як наближену, оскільки вони не враховують конс-
труктивні особливості двигуна та його системи живлення, вплив яких може 
позначитись на деякій розбіжності фактичних значень і визначених за номо-
грамами (додаток А). 

Характер згоряння суміші залежить від октанового числа. 

Вплив властивостей бензину на утворення відкладень у двигуні (смолис-
тих та вуглецевих) залежить від вмісту у ньому фактичних смол, коксованості, 
зольності і температур перегонки кінцевих фракцій (t90% і tкк ). 

Корозійна агресивність бензину оцінюється за вмістом у ньому сірчаних 
сполук (випробування на мідну пластинку, масова доля сірки), наявності водо-
розчинних кислот і лугів, органічних кислот (кислотне число). 

У тому разі, якщо Ви рекомендуєте зразок бензину використати, тому що 
він відповідає стандарту за всіма показниками якості, треба визначити його 
експлуатаційні властивості, для чого треба відповісти на всі запитання умов 
завдання, що стосуються бензинів. Для цього слід скористатися номограмами 
у додатку А. 

Якщо показники якості не відповідають вимогам стандарту, то назвіть 
причини відхилення від вимог стандарту і зробіть висновок яких відхилень у 
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роботі двигуна треба чекати. 

Для дизельного палива: 

Подача палива у двигун залежить від наявності у ньому механічних домі-

шок, води, низькотемпературних властивостей – температури помутніння та 

температури застигання. Нормальна подача палива можлива за умови, коли 

температура застигання є на 5-10 °С меншою, ніж температура навколишнього 

повітря, або, коли вона на 3-5 °С вища від температури його помутніння. 

Запуск холодного двигуна добре здійснюється при температурах навколи-

шнього повітря на 10-13 °С вище температури застигання дизельного палива. 

Характер згоряння (нормальна або жорстка робота двигуна) залежить від 

цетанового числа, яке повинно бути не менше 45. 

Схильність палива до утворення відкладень (смолистих та вуглецевих) 

оцінююся вмістом фактичних смол, коксованістю, зольністю та температурою 

кінця кипіння. 

Корозійна агресивність дизельного палива оцінюється за вмістом у ньому 

сірчаних сполук (випробування на мідну пластинку, масова доля сірки, мерка-

птанової сірки), наявності водорозчинних кислот і лугів, органічних кислот 

(кислотне число). 

У тому разі, якщо Ви рекомендуєте зразок дизельного палива використа-

ти, тому що він відповідає стандарту за всіма показниками якості, визначити 

його експлуатаційні властивості, для чого треба відповісти на всі запитання 

умов завдання, що стосуються дизельних палив. 

Якщо показники якості не відповідають вимогам стандарту, то назвіть 

причини відхилення від вимог стандарту і зробіть висновок, яких відхилень у 

роботі двигуна треба чекати? 

Завдання 2 

Вибір варіанта за першою буквою Вашого ім’я на українській мові. 

1. Для автомобіля, модель якого вказано у таблиці 2.1, складіть хіммото-

логічну карту (підберіть паливо, мастильні матеріали та їх замінники для дви-

гуна, трансмісії, коробки передач, рідини для амортизаторів, гідравлічних і 

охолоджувальних систем при роботі у літніх та зимових умовах).  

2. Розмір шини. Розшифруйте позначення. 

3. Обґрунтуйте вибір цих матеріалів. 

4. Укажіть шляхи економії матеріалів. 

5. Обґрунтуйте можливість використання газового палива для Вашої мо-

делі автомобіля. 
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Таблиця 2.1 
В
ар
іа
нт

 

Модель автомобіля 

В
ар
іа
нт

 

Модель автомобіля 

А ГАЗ-3302 «Газель» П ЗАЗ («Таврія», «Славута»)
Б ПАЗ -4234 Р ЛуАЗ 1302 

В ПАЗ – 32054 С Мікроавтобус 
ГАЗ 3221»Газель» 

Г МАЗ 103 Т ЛАЗ 5207 

Д Мікроавтобус Mercedes-Benz 
Sprinter У ГАЗ 310221 

Є Мікроавтобус Ford Transit E 5 F A Ф ГАЗ 2752 «Соболь» 
З УАЗ 3162, 3163 Patriot Х РАФ 22035 
Ж ЛАЗ 141 Ч ЗІЛ 441610 
І Мікроавтобус ГАЗ 2217 «Соболь» Ш КамАЗ 5301 
К ВАЗ 2110, 2112, 2115 Щ КамАЗ 55111 
Л ЛиАЗ 5256 Е БАЗ А 079 Еталон 
М КамАЗ 53215 Ю ЗІЛ 4314 
Н Daewoo Lanos Я ЛиАЗ 525623 
О Автобус «Богдан» (Евро-2)   

Методичні вказівки до виконання Завдання 2 

Хіммотологічна карта – це документ, що регламентує номенклатуру, тер-
міни експлуатації, заміни і можливі замінники палив і мастильних матеріалів у 
вузлах і агрегатах визначеної моделі автомобіля.  

Виконуючи це завдання, слід використати «Краткий автомобильный спра-
вочник НИИАТ». – М: 2004 [2]. 

Для вибору палива треба визначити тип двигуна: 
− паливо для бензинового двигуна підбирається за потрібним октановим 

числом: 

 .
413125,4 0,183потр ЦОЧ Д= − +
ε

, 

де ε  – ступінь стиску; 
ДЦ – діаметр циліндра, мм; 
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Примітка. Паливо для дизельного двигуна підбирається за кліматичними і 

сезонними умовами. 

Вибір моторних олив визначають за кліматичними і сезонними умовами і 

за ступенем форсованості двигуна (табл. 2.2), яка залежить від ступеня стиску 

, частоти обертання колінчастого вала nmax, мін
-1

 і діаметра поршня. 

Таблиця 2.2 Ступінь форсованості двигуна 

Тип дви-

гуна 

Пара-

метри 

Ступінь форсованості 

Не-

фор-

совані 

Малофор-

совані 

Середньо-

форсовані 

Високо-

форсовані 

Високофор-

совані ДД, 

що працю-

ють у тяж-

ких умовах 

Карбюра-

торний 

 До 5 5 6 6 7.5 >7.5 - 

nmax,  

мін
-1

 

До 

2000 
2000-3000 3000-4500 

4500-5500 

і вище 
- 

Дизельний 

 - 16-18 16-18  
Турбо-

наддув nmax,  

мін
-1

 
- 2000-3000 >3000 3000> 

Вибір марки трансмісійної оливи визначається типом зчеплення шесте-
рень (прямозубе, конічне, гепоїдне), а також тиском у точці контакту і робо-
чою температурою. Гідромеханічна коробка передач потребує спеціальних 
олив. 

Конструкція гальм (дискові чи барабанні) визначає температуру рідини у 
робочому циліндрі, а також впливає на температурний режим підшипників 
ступиці. Температура підшипників ступиць з колодними гальмами достигає 
40-90

 
°С, а в автомобілі з дисковими гальмами – 100-150 °С. 

Пластичні мастила підбирають, зважаючи на навантаження, частоту обер-
тання, конструкцію пари тертя у вузлі, що потребує мастила. Рекомендується 
для усіх вузлів тертя. 

Рекомендується для всіх цих вузлів, за винятком шарнірів рівних кутових 
швидкостей, шарових шарнірів передньої підвіски, карданних шарнірів, ресор, 
прийняти одну і ту ж марку пластичного мастила. 

Збірні одиниці, вузли і прибори електрообладнання потребують спеціаль-
них пластичних мастил. 

Для амортизаторів, гідропідсилювача рульового керування, гідромуфти 
водяного насосу та іншого спеціального обладнання з гідроприводом, необхід-
но підібрати спеціальні гідравлічні рідини, оливи і мастила. 

Відповіді на ці запитання знайдіть у довідковій літературі. 
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Завдання 3 

Опишіть склад пластичних мас та їх класифікацію. 

За даними таблиці 3.1 опишіть: 

 склад, експлуатаційні властивості та область використання технічної рі-

дини; 

 вимоги до лакофарбових матеріалів, їх властивості, склад, маркировка; 

 опишіть склад гуми, її властивості; 

 вимоги до пластичних мастил, що використовуються на автомобільному 

транспорті, їх склад, властивості й використання.  

Таблиця 3.1 

В
ар

іа
н

т 

Технічні  

рідини 

Пластичні  

мастила 

Лакофарбові 

матеріали 

Клеї та  

герметики 

0 «Арктика» Морозостійкі ГФ-089, Епоксид П і ПР 

1 «Холод Д-40» Літієві багатоцільові ПФ-20 БФ-6 

2 «Нева» Термостійкі ФЛ-03к 88 Н 

3 «Томь» Консерваційні МЛ-029 Карбінол 

4 «Роса ДОТ-4» Солідоли ГФ-18 Цикарин 

5 БСК чи АТФ Фіол-2, №158 НЦ-008 БФ-2, БФ-4 

6 АЖ-12Т АМ-карданна, ЛСЦ-15 НЦ-007 ВС-10Т 

7 Тосол А ШРБ-4, УНІОЛ-1 МС-006 200 

8 
Тосол А-40 М, 

Тосол А-65 М 

1-13, консталін, 

УСсА 
ПФ-008 Эластосил 

9 
«Лена-40»,  

«Лена-65» 

ШРУС-4,  

Фіол-2у 
НЦ-233 №61 
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