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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Експлуатаційні матеріали» складена відповідно підготовки бакалавра 

спеціальності «Автомобільний транспорт» до освітньо-професійної програми 

«Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є паливо, мастильні 

матеріали та технічні рідини. Студенти набувають знання з виробництва 

палива, мастильних матеріалів, технічних рідин, вивчають та досліджують їх 

якість, характеристики, умови використання, класифікацію, асортимент, 

аналізують вплив на економічні та енергетичні показники роботи 

транспортних засобів;  шляхи економії палива та мастильних матеріалів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчаючи дисципліну «Експлуатаційні 

матеріали» студенти застосовують знання, з дисциплін: 

 - Фізика (розділи «Явище переносу в газах», «Реальні гази», «Рідинні та 

фазові перетворення»); 

- Хімія (розділи «Органічна хімія та полімери», «Хімічні ланцюгові 

реакції», «Хімічна кінетика та рівновага», «Дисперсні системи», «Корозія та 

захист металів від корозії»); 

- Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство; 

- Конструкція автотранспортних засобів; 

Матеріали даної дисципліни використовуються при вивченні подальших 

дисциплін спеціалізації, при виконанні курсових робіт (проектів). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Паливо для двигунів внутрішнього згоряння. 

2. Мастильні матеріали для двигунів і механізмів трансмісії. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Експлуатаційні 

матеріали» є надання студентам основ знань: 

- з процесів взаємодії двигунів та інших механізмів з паливом, 



мастильними та іншими матеріалами; 

- з ефективності використання експлуатаційних матеріалів, а також з 

методів підвищення їх якості; 

- зі шляхів економії паливно-енергетичних ресурсів. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Експлуатаційні 

матеріали» є набуття студентами умінь і навичок вільно розбиратися в 

складному комплексі експлуатаційно-технічних вимог до сучасного палива, 

мастильних матеріалів та технічних рідин в  тісному зв'язку з умовами їх 

застосування у сучасних транспортних засобах. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати призначення, вимоги та класифікацію палива, мастил та 

спеціальних рідин (ПМСР), властивості ПМСР, їх вплив на параметри вузлів 

та агрегатів, де вони застосовуються, шляхи подальшого підвищення якості 

ПМСР з урахуванням тенденцій розвитку техніки, економічні та екологічні 

аспекти використання ПМСР; 

вміти самостійно вивчати властивості ПМСР, аналізувати властивості 

ПМСР та приймати рішення про можливість їх застосування у вузлах 

новостворених транспортних засобів та тих, що знаходяться в експлуатації, 

визначати експериментально основні показники якості ПМСР, прогнозувати 

економічні та екологічні наслідки використання конкретних ПМСР. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Паливо для двигунів внутрішнього згоряння. 

Тема 1. Вступ. 

1.1 Хімотологія як науковий напрямок з вивчення якості та 

використання палива і мастильних матеріалів. 

1.2 Значення дисципліни в підготовці спеціалістів в галузі 

машинобудування та експлуатації транспортних засобів.  

Тема 2. Виробництво палива та мастильних матеріалів.  



2.1 Сировина для виробництва палива та мастильних матеріалів.  

2.2 Нафта як основний продукт для одержання палива та мастильних 

матеріалів.  

2.3 Склад нафти та способи її переробки. 

2.4 Первинна (атмосферна) та вторинна (деструктивна) переробки 

нафти. 

2.5 Очищення напівфабрикатів, легування та одержання товарного 

палива і мастильних матеріалів. 

Тема 3. Загальні відомості про паливо.  

3.1 Склад палива та його класифікація. 

3.2 Енергетичний потенціал палива. 

3.3 Паливо-повітряні пальні суміші та їх згоряння. 

Тема 4. Паливо для двигунів з іскровим запаленням. 

4.1 Основні вимоги до бензинів. 

4.2 Властивості бензинів: випаровуваність, фракційний склад, щільність, 

теплота випаровування, детонаційна стійкість, хімічна стабільність, 

корозійна активність. 

4.3 Асортимент бензинів. 

4.4 Визначення кондиції бензину в умовах експлуатації. 

4.5 Взаємозаміна та змішування бензинів. 

4.6 Використання нетрадиційних присадок з метою економії бензину, 

полегшення запуску та зменшення спрацювання двигуна. 

4.7 Перспективні бензини. 

Тема 5. Паливо для дизельних двигунів.  

5.1 Основні вимоги до дизельного палива. 

5.2 Властивості палива: випаровуваність, самозаймистість, щільність та 

в’язкість, низькотемпературні властивості, корозійна активність, вплив 

властивостей палива на утворення нагарів. 

5.3 Маркування та асортимент дизельного палива. 

5.4 Раціональне використання та економія дизельного палива. 



5.5 Визначення сезонності, використання та кондиція дизельного палива 

в умовах експлуатації.  

Тема 6. Газоподібні та альтернативні види палива.  

6.1 Особливості використання газоподібного палива для двигунів 

внутрішнього згоряння. 

6.2 Стиснені та зріджені гази. 

6.3 Економічне та технічне обґрунтування переведення бензинових 

двигунів на газоподібне вуглеводневе паливо. 

6.4 Класифікація та асортимент газоподібного палива:спирти, ефіри, 

водень, біогаз, біоетанол, біодизель їх експлуатаційні показники якості. 

6.5 Способи одержання біоетанолу та біодизельного палива з рослинної 

та тваринної сировини. 

6.6 Використання альтернативного палива у сумішах з традиційним 

нафтовим паливом.  

Змістовий модуль 2. Мастильні матеріали для двигунів і механізмів 

трансмісії. 

Тема 1. Тертя та змащування. 

1.1  Основні відомості про види тертя та спрацювання. 

1.2 Призначення та класифікація мастильних матеріалів. Вимоги до 

змащувальних матеріалів. 

Тема 2. Мастила для двигунів внутрішнього згоряння (моторні мастила). 

2.1 Експлуатаційно-технічні вимоги до моторних мастил.  

2.2 Властивості моторних мастил: в’язкісно-температурні та 

змащувальні, корозійна активність та термоокислювальна стабільність, 

миючі властивості. 

2.3 Присадки та маркування моторних мастил. Асортимент моторних 

мастил. Взаємозаміна вітчизняних та закордонних моторних мастил. 

Синтетичні моторні мастила. Екологічні властивості мастил. Експрес-аналіз 

якості мастил. Шляхи економії мастил. Регенеровані мастила. 

Тема 3.  Трансмісійні мастила.  



3.1 Умови роботи та експлуатаційно-технічні вимоги до трансмісійних 

мастил.  

3.2 В’язкісно-температурні та низькотемпературні властивості.  

3.3 Протизадирні та інші властивості.  

3.4 Присадки, маркування та асортимент трансмісійних мастил.  

3.5 Взаємозаміна вітчизняних та закордонних трансмісійних мастил.  

Тема 4. Пластичні змащувальні матеріали. 

4.1 Загальні вимоги та сфера застосування. Склад пластичних змазок 

Мастила, що використовуються в якості основи пластичних змазок. 

4.2 Згущувачі. 

4.3 Основні показники якості пластичних мастил та принцип їх 

маркування. 

4.4 Асортимент пластичних змащувальних матеріалів, їх використання 

та можливості заміни. 

4.5 Тверді мастила та самозмащувальні матеріали. Механізм дії та сфера 

їх застосування. 

Тема 5. Охолоджувальні рідини. 

5.1 Призначення, види та основні вимоги до охолоджувальних рідин. 

5.2 Природна вода, її різновиди та властивості. 

5.3 Домішки та жорсткість води. Низькозастигаючі охолоджувальні 

рідини (антифризи). Їх властивості, склад та маркування. 

Тема 6. Рідини для гідравлічних систем. 

6.1 Основні технічні вимоги. 

6.2 В’язкісно-температурні та низькотемпературні властивості. 

6.3 Фізико-хімічна стабільність. 

6.4 Протикорозійні та протипінні властивості. 

6.5 Змащувальні властивості. 

6.6 Дія на неметалічні матеріали. 

6.7 Рідини для гальмівних систем. 

6.8 Рідини для гідравлічних амортизаторів. 



6.9 Рідини для гідроприводів та гідродинамічних передач. 

6.10 Рідини для полегшення холодного пуску двигуна, омивання скла 

автомобіля, видалення нагару з деталей двигуна тощо. 

6.11 Взаємозаміна вітчизняних та закордонних рідин. 
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7. Методичні вказівки до практичних робіт. 

8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 

9. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. 

10. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  для поточного контролю 

– два контрольних тестування (опитування), захист лабораторних та 

практичних робіт. 

 


