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ПЕРЕДМОВА 
Вивчення дисципліни „Використання експлуатаційних матеріа-

лів і економія паливно-енергетичних ресурсів” передбачає засвоєн-
ня навчального матеріалу у формі аудиторної та позааудиторної 
(самостійної) робіт. Самостійна робота покликана орієнтувати сту-
дентів на інтенсивну роботу з вивчення теоретичних і практичних 
питань машинобудування, формувати практичні навички роботи зі 
спеціальною літературою, здатність до критичного осмислення здо-
бутих знань. Вона може виконуватися вдома, бібліотеці чи аудито-
ріях і повинна базуватися на систематичному вивченні лекційного 
матеріалу, питань, розглянутих на інших видах занять та проблем-
них питаннях, досліджених самостійно. Кінцевою формою самос-
тійної роботи є підготовка до підсумкового контролю – заліку. 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розроблені 
відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і включа-
ють тематичний план, загальні рекомендації до організації самос-
тійної роботи з дисципліни та список рекомендованої літератури. 

 
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання дисципліни «Використання експлуатаційних 

матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів» є отримання 
майбутніми інженерами необхідних теоретичних знань  й практич-
них навиків для активних пошуків оптимальних шляхів вирішення 
проблеми раціонального застосування нафтопродуктів і енергоре-
сурсів та інших матеріалів, що визначає  напрямки енергозбережен-
ня. 

Дисципліна дозволяє розглядати задачу експлуатації і ремонту 
автомобільної техніки  комплексно - з позиції сукупного впливу 
якості паливо-мастильних матеріалів, конструкціі двигунів внутрі-
шнього згоряння і кліматичних умов. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
- знати техніку безпеки, вимоги стандартів, експлуатаційні пока-

зники функціональні властивості, ресурси  і методи раціонального 
використання паливомастильних матеріалів, що забезпечують дов-
говічність і економічність автомобільної техніки; взаємопов'язані 
вимоги до якості палива, масла і конструкції двигунів в залежності 
від умов їх експлуатації. 
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- вміти: 
� правильно підбирати паливномастильні матеріали, технічні 

рідини з метою забезпечення проектних техніко-економічних пока-
зників експлуатації автомобільної техніки; 

� створювати необхідні умови експлуатацїї техніки, що відпо-
відають реально досягнутому рівню якості паливномастильних ма-
теріалів; 

� визначати обмеження по фізико-хімічним показникам і екс-
плуатаційним властивостям паливо-мастильних матеріалів; 

� впроваджувати в експлуатацію нові сорти палива і мастиль-
них матеріалів з встановленням режимів їх використання; 

� оцінювати паливо-енергетичні витрати машин, процесів і 
технологій; 

� визначати основні шляхи економії палива і мастильних ма-
теріалів при їх транспортуванні, збереженні і застосуванні; 

� вирішувати екологічні задачі, направлені на зниження за-
бруднень оточуючого середовища. 

Дисципліна є науковою основою забезпечення якості технічної 
експлуатації та обслуговування автотехніки, базою для вивчення 
дисципліни є: математика, хімія, фізика. 

На вивчення навчальної дисципліни «Використання експлуата-
ційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів» від-
водиться 162 години / 4,5 кредити ECTS. 

 
Змістовий модуль 1. Палива 

Тема 1. Вступ. Нафта - сировина для виробництва нафтопроду-

ктів - паливо-мастильних матеріалів 
Фізико-хімічні властивості нафти, елементний та груповий 

склад: алкани, нафтени і арени, їх вплив на якість і експлуатаційні 
властивості нафтопродуктів. Наявність інших сполук і їх вплив на 
експлуатаційні властивості палив і олив. 

Тема 2. Загальні властивості палива для двигунів внутрішнього 

згоряння 

Характеристика  показників згоряння. Визначення палива. Про-
цеси горіння. Теоретично необхідна кількість повітря для згоряння 
палива. Сумішеутворення. Теплота згоряння палива. Енергетична 
оцінка різних видів палива. Вплив складу бензино-повітряної сумі-
ші на швидкість згоряння. Умовне паливо. Теплові еквіваленти. Ос-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

новні показники фізико-хімічних властивостей моторного палива 
(густина, в'язкість, випаровуваність, кристалізація, хімічна стабіль-
ність). 

Тема 3. Способи виробництва рідкого палива 

Первинні процеси переробки нафти. Вихід нафтопродуктів. Вто-
ринні процеси переробки нафти.Очистка нафтопродуктів. Отриман-
ня товарного палива. 

Тема 4. Способи виробництва рідких олив 

Вихідна сировина. Отримання дистиляційних та залишкових 
олив. Способи очистки. Принципова схема отримання рідких олив. 
Способи отримання олив шляхом добавки присадок.  

Тема 5. Автомобільні бензини 

 Вимоги до бензинів. Фракційний склад. Детонаційна стійкість. 
Випаровуваність палива. Вплив кліматичних умов на вимоги до бе-
нзинів. Конструктивні особливості двигунів у сполученні з якістю 
бензинів. Тиск насиченої пари. Вплив фракцій на режими роботи 
двигуна. Непродуктивні затрати часу і бензину. Асортимент бензи-
нів 

Тема 6. Дизельне паливо 
Вимоги до палива. Характеристика. Займання і згоряння палива. 

Вплив складу, ступеня стиску, кута випередження на займання па-
лива і роботу двигуна. Оцінка самозаймання цетановим числом, йо-
го визначення. Розпилення і випаровуваність палива. Якість і швид-
кість сумішеутворення в залежності від конструктивних факторів 
(тиску впорскування, діаметра отворів форсунки, форми камери 
згоряння) і властивостей палива (в'язкості, фракційного складу). 
Прокачуваність і фільтрованість. Корозійні властивості. Асорти-
мент.  

Тема 7. Газоподібне паливо  
Загальні відомості. Переваги,ефективність, вимоги. Зріджені га-

зи. Умови роботи автомобіля. Фізико-хімічні властивості, експлуа-
таційні властивості. Стиснуті гази. Технологія експлуатації газоба-
лонних установок, обладнання, основні показники. Особливості за-
стосування газоподібних палив.  

Тема 8. Перспективні палива 

Загальна характеристиика і властивості, синтетичні спирти, ме-
тилтретичнобутиловий ефір, газові конденсати, водень. Області за-
стосування перспективних палив. 
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Змістовий модуль 2. Мастильні матеріали та технічні рідини 
Тема 9. Функції і властивості моторних олив Функції моторної 

оливи – мастильні, терморегулюючі, миючі та інші. Фізико-хімічні 
показники і експлуатаційні властивості олив. Комплекс необхідних 
властивостей. В'язкісні і  низькотемпературні властивості. Загущен-
ня олив полімерами. Протиокислюючі і диспергуючі властивості. 
Окиснення олив. Утворення нагарів і лаків. Нейтралізуючі власти-
вості присадок. 

Тема 10. Якість і в’язкісно-температурні характеристики мо-

торних олив. Класифікація олив. Класи в'язкості по експлуатацій-
ним властивостям. Визначення в'язкості по стандарту і номограмі. 
Зарубіжні класифікації олив. Старіння олив.  Визначення раціона-
льної періодичності їх заміни. 

Тема 11. Трансмісійні оливи  
Експлуатаційно-технічні вимоги. Групи трансмісійних олив. Ос-

новні експлуатаційні властивості, масляна здатність, в'язкісно-
температурні властивості, протикорозійні і захисні властивості, 
термоокислююча стабільність. Ассортимент і їх застосування. 

Тема 12. Пластичні мастила 

Структура, склад, принцип виробництва. Експлуатаційні власти-
вості, границя міцності, колоїдна стабільність. Температура крапле-
падіння, водостійкість, в'язкість, хімічна стабільність, протикоро-
зійні і захисні властивості. Асортимент. Мастила загального приз-
начення, багатоцільові, термостійкі, морозостійкі, консерваційні. 

Тема 13. Технічні рідини 

Охолоджуючі рідини, умови застосування і вимоги до якості, га-
льмівні рідини на касторовій і гліколевій основах. Присадки. 

Тема 14.Раціональне використання паливомастильних матеріа-

лів 

Фактори впливу на витрати матеріалів. Організація застосування. 
Методика розрахунку витрат. Засоби зменшення витрати палива.  

 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота з дисципліни є обов’язковим елементом ус-
пішного засвоєння оволодіння навчального матеріалу у час, вільний 
від нормованих навчальних занять - лекційних, лабораторних і 
практичних. Її основними видами є робота над лекційним матеріа-
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лом; підготовка до практичних занять і лабораторних робіт; опра-
цьовування рекомендованої літератури; підготовка до всіх видів 
контролю. 

Робота над лекційним матеріалом. На лекції викладач надає 
студенту основну інформацію, допомагає опанувати ключові знан-
ня та спрямовує самостійну роботу студента. Тому конспектування 
лекції є першим етапом самостійної роботи студентів. Конспект лек-
ції допомагає в раціональній підготовці до практичних занять і лабо-
раторних робіт, поточного та підсумкового контролю. Правильно 
складений конспект є найбільш ефективним засобом самостійної 
роботи. 

Самостійна робота студентів також є обов’язковою частиною 
навчальної роботи при підготовці до практичних занять і лабора-
торних робіт. Ці види навчального процесу доповнюють і закріп-
люють теоретичні знання студентів, розвивають їхню активність, 
допомагають у набутті практичних навичок з навчальної дисциплі-
ни. Розпочинати підготовку до цих видів навчальних занять реко-
мендується після опрацьовування лекційного матеріалу. Студент 
повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом методи-
чних вказівок і підготувати відповіді на контрольні запитання, по-
дані у них. 

 
3. САМОСТІЙНА РОБОТА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

3.1. Структура самостійної роботи для студентів денної фор-
ми навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 1 год аудитор-
них занять) – 18 год. 

2. Підготовка до лабораторних робіт (0,5 год на 1 год аудиторних 
занять) – 18 год. 

3. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-
вання – 38 год. 

4. Підготовка до контрольних заходів – 16 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає: 
- щотижневе самостійне опрацьовування прочитаних лекцій, і в 

разі виникнення питань, вияснення їх на консультації у викладача; 
- вивчення теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і навча-

льною літературою при підготовці до виконання лабораторної ро-
боти та практичного завдання. 
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Підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріалу, 
що виноситься на поточний контроль. 

 
3.2. Структура самостійної роботи для студентів заочної  

форми навчання 
1. Опрацювання лекційного матеріалу (0,5 год на 1 год аудитор-

них занять) – 8 год. 
2. Підготовка до лабораторних робіт (0,5 год на 1 год аудиторних 

занять) – 10 год. 
3. Вивчення матеріалу, який виноситься на самостійне опрацю-

вання – 114 год. 
4. Підготовка до контрольних заходів – 12 год. 
Підготовка до аудиторних занять включає: 
- щотижневе самостійне опрацьовування прочитаних лекцій, і в 

разі виникнення питань, вияснення їх на консультації у викладача; 
- вивчення теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і навча-

льною літературою при підготовці до виконання лабораторної ро-
боти та практичного завдання. 

Підготовка до контрольних заходів включає вивчення матеріалу, 
що виноситься на поточний контроль. 

Підсумком самостійної роботи при вивченні дисципліни „Мета-
ли і зварювання в будівництві” є контрольна робота згідно завдан-
ня. Її виконують на папері формату А4 (210х297) з однієї сторони у 
рукописному чи друкованому вигляді. Поля: верхнє, нижнє та ліве – 
20 мм, праве – 10 мм. Рисунки, схеми і таблиці розміщують за текс-
том і нумерують в межах розділу. Робота обов’язково повинен 
включати висновки та список літератури. 

 
3.3. Тематика і обсяг самостійної роботи студентів 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
1 2 3 4 
1. Тема 1.Вступ. Нафта - сировина для 

виробництва нафтопродуктів і паливно-
мастильних матеріалів 

 

10 12 
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продовження таблиці 
1 2 3 4 

2. Тема 2.Загальні властивості палива для 
двигунів внутрішнього згоряння 

6 12 

3. Тема 3.Способи виробництва рідкого 
палива 

6 8 

4. Тема 4.Способи виробництва рідких 
олив 

6 8 

5. Тема 5. Автомобільні бензини 4 12 

6. Тема 6. Дизельне паливо 8 10 

7. Тема 7. Газоподібне паливо 8 10 
8. Тема 8. Перспективні палива 8 10 
9. Тема 9. Функції і властивості моторних 

олив 
6 12 

10. Тема 10. Якість і в'язкісно-
температурні властивості олив 

8 12 

11. Тема 11. Трансмісійні оливи 6 12 

12. Тема 12. Пластичні мастила 5 10 
13. Тема 13. Технічні рідини 3 10 

14. Тема 14. Раціональне використання па-
ливомастильних матеріалів  

6 6 

 Разом 90 144 

 
 

4. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
Змістовий модуль 1. Палива 

Тема 1. Вступ. Нафта - сировина для виробництва нафтопроду-

ктів - паливо-мастильних матеріалів 
Опишіть фізико-хімічні властивості нафти. Опишіть елементний 

та груповий склад: алкани, нафтени і арени. Який їх їхній вплив на 
якість і експлуатаційні властивості нафтопродуктів. Який вплив ін-
ших сполук на експлуатаційні властивості палив і олив. 

Тема 2. Загальні властивості палива для двигунів внутрішнього 

згоряння 
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Опишіть характеристику  показників згоряння палива. Яке ви-
значення палива. Яка теоретично необхідна кількість повітря для 
згоряння палива. Що таке коефіцієнт надлишку повітря?  Опишіть 
процеси сумішоутворення. Як визначають теплоту згоряння пали-
ва? Як визначають енергетичну оцінку різних видів палива. Який 
вплив складу бензино-повітряної суміші на швидкість згоряння? 
Для чого використовують поняття умовного палива? Що визнача-
ють теплові еквіваленти? Які основні показники фізико-хімічних 
властивостей моторного палива ? 

Тема 3. Способи виробництва рідкого палива 

Опишіть первинні процеси переробки нафти? Який вихід нафто-
продуктів в цьому процесі? Опишіть вторинні процеси переробки 
нафти. Які є способи очистка нафтопродуктів? Як отримують това-
рне паливо? 

Тема 4. Способи виробництва рідких олив 

Що є вихідною сировиною для рідких олив? Як отримують дис-
тилянти та залишкові оливи? Які є способи очистки дистилятів? 
Опишіть принципову схему отримання рідких олив. Опишіть спо-
соби отримання олив шляхом добавки присадок.  

Тема 5. Автомобільні бензини 

 Які ставлять вимоги до бензинів? Як впливає фракційний склад 
бензинів на роботу двигуна? Що таке детонаційна стійкість? Які є 
способи визначення октанового числа? Які фактори впливають на 
випаровуваність палива? Який вплив кліматичних умов на вимоги 
до бензинів? Як впливає якість бензинів на конструктивні особли-
вості двигунів? Опишіть вплив фракцій на режими роботи двигуна. 
Опишіть асортимент бензинів 

Тема 6. Дизельне паливо 
Які вимоги ставлять до дизельного палива? Опишіть процеси-

займання і згоряння палива. Який вплив складу, ступеня стиску, 
кута випередження на займання палива і роботу двигуна? Що оці-
нюється цетановим числом? Як визначають метанове число? Опи-
шіть процеси розпилення і випаровуваність палива. Яка залежність 
між якістю і швидкість сумішеутворення в від конструктивних фак-
торів (тиску впорскування, діаметра отворів форсунки, форми каме-
ри згоряння) і властивостей палива (в'язкості, фракційного складу). 
Які умови прокачуваності і фільтрованості дизпалива? Опишіть ко-
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розійні властивості дизпалива? Опишіть асортимент дизпалив. Як 
маркують дизпаливо?  

Тема 7. Газоподібне паливо  
Опишіть загальні відомості про газоподібне паливо? Які перева-

ги, ефективність, вимоги газоподібного палива? Які умови роботи 
автомобіля на зрідженому газі? Які фізико-хімічні властивості, екс-
плуатаційні властивості зріджених газів? Які особливості експлуа-
тації автомобілів на стиснутому газі? Яка технологія експлуатації 
газобалонних установок, обладнання, основні показники? Які особ-
ливості застосування газоподібних палив?  

Тема 8. Перспективні палива 

Яка загальна характеристиика і властивості синтетичних спиртів, 
метилтретичнобутилового ефіру, газових конденсатів, водню? Які 
області застосування перспективних палив? 

 
Змістовий модуль 2. Мастильні матеріали та технічні рідини 
Тема 9. Функції і властивості моторних олив. Опишіть функції 

моторної оливи – мастильні, терморегулюючі, миючі та інші. Які 
фізико-хімічні показники і експлуатаційні властивості олив? Який 
комплекс необхідних властивостей моторних олив? Опишіть в'язкі-
сні і  низькотемпературні властивості моторних олив? В чому поля-
гає мета загущення олив полімерами? Опишіть протиокислюючі і 
диспергуючі властивості моторних олив. Опишіть процеси окис-
нення олив. Опишіть процеси утворення нагарів і лаків. Опишіть 
нейтралізуючі властивості присадок. 

Тема 10. Якість і в’язкісно-температурні характеристики мо-

торних олив. Як класифікують моторні оливи? Які є класи в'язкості 
по експлуатаційним властивостям? Як визначають вязкість по стан-
дарту і номограмі? Які шснують зарубіжні класифікації олив? Опи-
шіть процес старіння олив.  Як визначають періодичність заміни 
моторних олив? 

Тема 11. Трансмісійні оливи  
Які є експлуатаційно-технічні вимоги до трансмісійних олив? 

Які існують групи трансмісійних олив? Опишіть основні експлуата-
ційні властивості: масляну здатність, в'язкісно-температурні влас-
тивості, протикорозійні і захисні властивості, термоокислюючу ста-
більність. Який асортимент і застосування трансмісійних олив? 

Тема 12. Пластичні мастила 
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Яка структура, склад, принцип виробництва пластичних мастил? 
Опишіть експлуатаційні властивості, границю міцності, колоїдну 
стабільність пластичних мастил. Як визначають температуру крап-
лепадіння, водостійкість, в'язкість, хімічна стабільність, протикоро-
зійні і захисні властивості. Який існує асортимент пластичних мас-
тил? Опишіть особливості мастил загального призначення, багато-
цільових, термостійких, морозостійких, консерваційних 

Тема 13. Технічні рідини 

Що таке охолоджуючі рідини? Які вимоги ставлять до умов за-
стосування і до якості гальмівних рідин? Опишіть гальмівні рідини 
на касторовій і гліколевій основах. Які є присадки до технічних рі-
дин? 

Тема 14.Раціональне використання паливно-мастильних матері-

алів 

Які фактори впливу на витрати паливно-мастильних матеріалів? 
Яка організація застосування паливно-мастильних матеріалів?  
Опишіть методику розрахунку витрат. Які є засоби зменшення ви-
трати палива?  
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