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ПРОТИЗНОШУВАЛЬНІ І АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ 

МАСТИЛА З ПРИСАДКАМИ INFINEUM C9425 
 
Анотація. Визначено мінімально припустиму концентрацію 

присадки INFINEUM C9425 у моторних мастилах будівельних і 
дорожніх машин. Доведено, що найкращі протизношувальні 
властивості випробуваних моторних мастил мають місце при 
концентрації присадки INFINEUM C9425 0,4% (по об’єму). Подальше 
збільшення концентрації присадки INFINEUM C9425 адекватно не 
покращує протизношувальні властивості моторних мастил. 
Встановлено, що додавання присадки INFINEUM C9425 
концентрацією 0,4% позитивно впливає на протикорозійні 
властивості випробуваних робочих рідин. 

Ключові слова: моторне мастило, присадка, протизношувальні 
властивості. концентрація, машина тертя, протикорозійні 
властивості. 

 
Постановка проблеми. В даний час у двигунах внутрішнього 

згорання (ДВЗ) будівельних і дорожніх машин застосовуються моторні 
мастила літні від SAE 20 до SAE 60 (Л) або зимові від SAE 0W до 
SAE 20W (З) (залежно від пори року) [1]. Більшість з таких мастил не 
містять в своєму складі ніяких присадок, в тому числі 
протизношувальної і антикорозійної, що негативно позначається на 
зносостійкості, а, отже, довговічності елементів ДВЗ. 

В літературі [1–3] наводяться відомості про позитивний вплив 
штучного дозованого введення протизношувальних та інших присадок 
в різні мастильні середовища, що позитивно позначається на 
довговічності вузлів тертя ДВЗ, гідравлічних приводів тощо. У зв'язку 
з цим для підвищення зносостійкості валів і вкладишів ДВЗ була 
зроблена спроба штучно ввести в моторні мастила JI і З перспективну 
багатофункціональну (протизношувальну і протикорозійну) присадку 
Infineum C9425, яка позитивно зарекомендувала себе в складі інших 
марок змащувальних матеріалів. 

Перед дозованим введенням цієї присадки безпосередньо в ДВЗ 
в процесі експлуатації будівельних і дорожніх машин необхідно в 
лабораторних умовах встановити необхідну концентрацію і 
ефективність впливу присадки Infineum C9425 на змащувальні 
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властивості і корозійну агресивність моторних мастил Л і З. 
Мета роботи. У лабораторних умовах дослідити вплив 

багатофункціональної присадки Infineum C9425 при різних її 
концентраціях на змащувальні і антикорозійні властивості моторних 
мастил Л і 3. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення необхідної 
концентрації присадки Infineum C9425 у мастилах нами були проведені 
лабораторні протизношувальні випробування на машині тертя СМЦ-2 
та протикорозійні (на приборі АП-1) для моторних мастил М-10ДМ 
SAE 30 (Л) та М-8ДМ SAE 20 (З) експлуатаційного класу API CD. 

Порівняльні випробування на машині тертя СМЦ-2 
проводилися за схемою «колодка-ролик», яка імітує умови роботи пари 
тертя ДВЗ при напіврідинному змащенні (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схеми випробувань на машині тертя СМЦ-2 
 
У якості зношувальних елементів застосовувалися змінні 

ролики, виготовлені з сталі 18ХНМА (матеріал колінчастого валу), і 
колодки, виготовлені з бронзи БрОЦС4-4-17 (матеріал вкладишів 
ДВЗ). Твердість робочої поверхні ролика становила HRC56-58, 
колодки – HB110 (відповідає твердості реальних поверхонь тертя 
елементів ДВЗ). 

Діаметр роликів становив 50 мм, ширина – 12 мм, ширина 
колодки – 10 мм, частота обертання ролика – 1500 об/хв (відповідає 
номінальній частоті обертання колінчастого валу). Змазування зразків 
проводилося зануренням їх на глибину 8-10 мм в мастило, яке 
знаходилося в ванні машини. 

Режим випробувань був таким: 
– припрацювання зразків без навантаження - 15 хв; 
– припрацювання при навантаженні 300 Н – 2 год; 
– власне випробування при навантаженні 1000 Н – 7 год. 
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В процесі випробувань фіксувався момент сил тертя за 
допомогою потенціометра ПРС-1, який входить в комплект машини. 
Знос зразків визначався по втраті ними маси за час випробувань. 
Зважування зразків проводилося аналітичними вагами ВЛА-200г-M з 
точністю 0,001 г з доведенням зразків до постійної маси. 

Для змащення застосовувалися моторні мастила Л і 3 в стані 
поставки і після введення в них присадки Infineum C9425 в 
концентраціях від 0,1 до 0,5% по масі (значення концентрації 0,5% 
рекомендується виробником присадки). 

Випробування на моторних мастилах в кожному стані (без 
присадки і з присадкою при всіх концентраціях) проводилися по 
чотири рази, що забезпечило величину відносної похибки не більше 
0,20 при довірчій ймовірності 0,9 [4]. 

Результати випробувань на машині тертя СМЦ-2 (усереднені 
дані по чотирьох випробувань на мастилі в кожному стані) 
представлені на рис. 2–5. 

 

 
Рисунок 2 – Зміна величини коефіцієнта тертя f в залежності від 
концентрації С присадки Infineum C9425 в моторному мастилі Л 
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Рисунок 3 – Зміна величини зносу зразків в залежності від 

концентрації С присадки Infineum C9425 в моторному мастилі Л 
 

 
Рисунок 4 – Зміна величини коефіцієнта тертя f в залежності від 
концентрації С присадки Infineum C9425 в моторному мастилі З 
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Рисунок 5 – Зміна величини зносу зразків в залежності від 

концентрації С присадками Infineum C9425 в моторному мастилі З 
 
Як випливає з представлених графіків, введення присадки 

Infineum C9425 позитивно позначається на антифрикційних і 
протизношувальних властивостях моторних мастил Л і З. При цьому зі 
збільшенням концентрації С присадки відбувається зниження 
коефіцієнта тертя f (рис. 2, 4), однак це спостерігається для обох 
мастил до значення С = 0,4%, при якому f досягає величини 0,0076 
(моторне мастило Л) і 0,0086 (моторне мастило З), що приблизно в 2,48 
і 2,27 рази, відповідно, менше, ніж при випробуваннях цих же мастил 
без присадки Infineum C9425. Подальше збільшення концентрації 
присадки в обох мастилах призводить до деякого підвищення 
величини коефіцієнта тертя (до 0,0082 при застосуванні моторного 
мастила Л і до 0,0094 моторного мастила З). 

Аналогічним чином спостерігається зниження зносу зразків зі 
збільшенням в обох мастилах концентрації присадки Infineum C9425. 
При цьому також має місце найменше значення зносу обох зразків 
(колодки і ролика) при концентрації присадки в мастилах 0,4% 
(сумарний знос знизився приблизно в 3,52 і 3,0 рази в порівнянні, 
відповідно, зі свіжими моторними мастилами Л і 3 ). Подальше 
збільшення концентрації присадки Infineum C9425 до 0,5% не 
призводить до адекватного зниження зносу зразків. 

Таким чином, можна вважати, що для забезпечення найкращих 
антифрикційних і протизношувальних властивостей моторних мастил 
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Л і 3 при роботі зразків, що імітують роботу підшипників ковзання, 
виготовлених з вищевказаних матеріалів, концентрація присадки 
Infineum C9425 повинна становити 0,4%. 

Дослідження протикорозійних властивостей моторних мастил 
проводилось на приборі АП-1 (рис. 6) [5, 6]. 

 

 
Рисунок 6 – Схема прибору АП-1 для випробування протикорозійних 
властивостей мастил: 1 – підігрівач мастила у мастильній ванні; 2 – 

свинцеві пластинки; 3 – пробірки з РР; 4 – механізм приводу 
пластинок; 5 – термометр 

 
 
Методика випробувань на приладі АП-1 полягала в тому, що на 

першому етапі в масляну ванну приладу містилися вісім пробірок, в 
чотири з яких було залито мастило моторне Л в стані поставки, а в інші 
чотири пробірки було залито це ж мастило після введення в нього 
присадки Infineum C9425 в концентрації 0,4%. В мастило кожної з 
пробірок автоматично занурювалися, а потім витягали свинцеві 
пластинки розміром 20х40х3 мм. Частота занурення і вилучення 
пластинок становила 16 хв-1. Температура мастила в пробірках 
становила 323K, тривалість випробувань – 50 год. 



ISSN 2311-0368 (Print)                                                  Hebezeuge und Fördermittel, №1 (65), 2021 
ISSN 2409-1049 (Online) 

72 

Корозійна агресивність мастила оцінювалася по втраті під час 
випробувань маси пластинок, віднесеної до площі їх поверхні. 

Випробування на другому етапі проводилися за такою ж 
методикою, однак в чотири пробірки було залито мастило моторне 3 в 
стані поставки, а в інші чотири – це ж мастило з присадкою Infineum 
C9425 у концентрації 0,4%. 

Результати визначення корозійної агресивності моторних 
мастил Л і 3 наведено в табл. 1. 

 
Корозійна агресивність моторних мастил Л і З 

 
Марка і стан мастила Корозійна агресивність, 

г/м2 
Моторне Л без присадки 8,38 
Моторне Л з присадкою 5,26 
Моторне З без присадки 7,34 
Моторне З з присадкою 3,85 

Примітка. У таблиці наведено усереднені дані по чотирьох 
випробувань мастил у кожному стані. 

 
Як випливає з даних, наведених в табл. 1, додавання присадки 

Infinеum C9425 у моторні мастила Л і З вельми істотно знижує їх 
корозійну агресивність (відповідно, в 1,6 і 1,9 рази). 

Висновки. Штучне введення у моторні мастила Л і 3 
багатофункціональної присадки Infineum C9425 дозволяє істотно 
поліпшити їх антифрикційні (відповідно, в 1,48 і 2,27 рази), 
протизношувальні (відповідно, в 3,52 і 3,0 рази) та антикорозійні 
(відповідно, в 1,6 і 1,9 рази) властивості. При цьому концентрація 
присадки Infineum C9425 в обох моторних мастилах має становити 
0,4%. Збільшення або зменшення концентрації призводить до 
погіршення змащувальних властивостей моторних мастил. 

Подальші дослідження штучного введення присадки Infineum 
C9425 доцільно проводити в умовах реальної експлуатації будівельних 
і дорожніх машин з метою встановлення кількісних показників 
позитивного ефекту цього способу продовження довговічності 
елементів ДВЗ і поліпшення властивостей моторних мастил. 
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ANTI-WEAR AND CORROSION PROTECTION OILS WITH 
ADDITIVES INFINEUM C9425 

 
Ventsel Ye. S., Shchukin O. V., Orel O. V. 
Kharkiv National Automobile and Highway University 

 
Abstract. In internal combustion engines of construction and road 

machines as a working fluid used motor oils, most of which contain either a 
small concentration of anti-wear and anti-corrosion additives, or no such 
additives. These additives are triggered over time, which adversely affects 
the properties of the engine oil, and as a result, increases the wear of the 
friction pairs of the internal combustion engine elements. Previous studies 
of the dosed introduction of additives to lubricants, mainly apply only to all-
season motor oils, for which the issues of the minimum allowable 
concentration of additives are considered in sufficient detail. Given that the 
internal combustion engines of construction and road machines use summer 
and winter motor oils, it is necessary to consider the dosed introduction of 
additives into the internal combustion engines of such machines. Dosed 
introduction of additives to motor oils is unequivocally a promising way to 
improve their properties. Therefore, the task was set to establish the 
minimum required concentration of the additive Infineum C9425 in the 
motor oils of construction and road machines in order to improve their 
properties. To solve this problem, laboratory studies of anti-wear and anti-
corrosion properties of several of the most common motor oils used for 
internal combustion engines of construction and road machines were 
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conducted. Artificial introduction into motor oils of the multipurpose 
additive Infineum C9425 allows to improve essentially their antifrictional 
(accordingly, in 1.48 and 2.27 times), antifear (respectively, in 3.52 and 3.0 
times) and anticorrosive (respectively, in 1.6 and 1.9 times) properties. The 
concentration of the Infineum C9425 additive in both motor oils should be 
0.4%. Increasing or decreasing the concentration leads to a deterioration in 
the lubricating properties of motor oils. Further studies of the artificial 
introduction of the additive Infineum C9425 should be carried out in the 
actual operation of construction and road machines in order to establish 
quantitative indicators of the positive effect of this method to extend the 
durability of internal combustion engine elements and improve the 
properties of motor oils. 

Keywords: motor oils, additive, antiwear properties, concentration, 
friction machine, anticorrosion properties. 
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