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Мастильні матеріали: класифікація та термінологія
Ю. Іщуіf , M. Гінзбург6, Є. Кобилянський“, С. Коваленко6, Б. Яр.нолюк

“Український НДІ нафтопереробної промисловості “МАСМА ”,
Україна, 03680Київ, просп. Палладіна, 46; тел. (044) 424-02-84 

0Філія „Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих 
систем управління транспортом газу” ДП  „Науканафтогаз” „ НДПІАСУтрансгаз ”,

Україна, 61004Харків, вул. Маршала Конєва, 16; тел. (057) 220-57-83

Розроблена терміносистема базових нафтохімічних термінів. Терміни опрацьовано статистико-аналіти- 
чним методом, поєднаним з комплексним аналізом фізико-хімічних і споживчих властивостей позначених 
матеріалів. Використання терміна ’’олива” забезпечило термінологічне розмежування харчових і технічних 
матеріалів. Одночасно термін ’’олива” крім нафтопродуктів поширено ще на низку класів природних і 
штучних продуктів, частину з яких нині прийнято відносити до інших класів речовин. Запропоновано тер
мін ’’есенції”  для пахучих речовин рослинного походження, які застосовують у виробництві мастильних 
матеріалів як ароматизатори. Вдосконалена термінологічна класифікація мастильних матеріалів, яка узго
джується з терміиосистемою базових нафтохімічних термінів.

Будь-який науково-технічний термін має позначати 
логічне поняття, яке у сукупності з іншими поняттями 
певної предметної царини стає складником відповідної 
науки. Стандартами ДСТУ 1.5:2003 [1] та ДСТУ 3966- 
2000 [2] вперше у вітчизняній практиці закріплено сис
тему вимог до українського науково-технічного сталю, 
зокрема до українських науково-технічних термінів. 
Вони ґрушуються на традиціях української літературної 
мови та на рекомендаціях відомих українських мовозна
вців і термінологів. На підставі цих стандартів розроб
лено узгоджену з чинним правописом систему правил, 
яка регламентує стиль українських наукових і нормати
вно-технічних документів [3, 4]. Оскільки більшість 
українських нафтохімічних термінів введено переважно 
в першій половині 1990-х років, а значну їх частину вза
галі ще не унормовано, нині відповідне доопрацювання 
нафтохімічної термінології є нагальною потребою. При
чому професійно це можна зробити лише, виходячи з 
класифікації нафтохімічних матеріалів. Тому автори цієї 
етапі поставили собі за мету запропонувати класифіка
цію мастильних матеріалів й чітко розмежувати засто
совувані у різних науково-технічних сферах такі базові 
терміни, як ’’олія”, ’’олива”, ’’масло”, ’’мастильний мате
ріал” і ’’мастило” з наданням їм однозначних тлумачень.

Панування у сфері української науки й техніки ро
сійської мови призвело до того, що чимало представни
ків науково-технічної інтелігенції, які володіють літера
турною українською мовою, мають проблеми з викори
станням української термінології у своїй професійній 
діяльності та часто-густо неправильно вживають науко
ві й технічні терміни. Розглянемо найпоширенішу по
милку тотального характеру, що виходить далеко за 
рамки нафтохімічної термінології. Це термін ’’масло”, 
який дотепер вживався в українській фаховій мові так, 
як це прийнято в мові російській, тобто для позначення 
’’масла”, ’’олії”, ’’оливи”.

Як видно з визначень (табл. 1), за хімічним складом 
’’масло” й ’’олія” є спорідненими сумішами триаципг- 
ліцеринів, які містять одні й ті самі одноосновні карбо
нові кислоти. Це зумовлює їх належність до загального 
класу ’’жирів”. Проте кожний із зазначених продуктів 
має характерні ознаки, за якими вони відрізняються 
один від одного й не залежать від фізичного стану -  
рідинного чи твердого [5]:

-  масло і кожна конкретна олія характеризуються 
певним визначеним компонентним складом триацилг- 
ліцеринів, причому триацилгліцерини масла містять до 
20 залишків різних карбонових кислот, а до складу 
олій входять триацилгліцерини, до складу яких вхо
дять від 2 до 8 карбонових кислот;

-  масло виробляється в організмах тварин і містить 
зоостерини -  домішки, що синтезуються у процесі 
життєдіяльності цих організмів; олії ж продукуються 
рослинами і містять фітостерини, які виникають у в 
процесі фотосинтезу.

Таким чином, українська мова окремими словами 
’’масло” та ’’олія” уже давно закріпила первинний якіс
ний розподіл цих жирових продуктів за основною 
ознакою, яка пов’язана з походженням і хімічним скла
дом. Ці слова використовують у процесі творення, уно
рмування та стандартизації українських термінів, які 
чітко розмежовують багатозначний російський термін 
’’масло”. Що ж до словосполучення ’’рослинна олія”, 
яку, на превеликий жаль, можна побачити в деяких 
поважних виданнях [6, 7], то вона не має сенсу, так 
само, як і ’’тваринне масло” [8], бо українською мовою 
’’масло” може бути лише тваринним, а ’’олія” -  
рослинною.

Крім харчових продуктів російською мовою одним 
родовим терміном ’’масло” з приєднанням додаткових 
ознак позначають також низку технічних продуктів 
нафтопереробної, хімічної та інших галузей промисло-
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вості. Тому для їх чіткого розмежування російська фа
хова мова застосовує складні терміносполуки, напри
клад: ’’масла животные”, ’’масло растительное подсол
нечное рафинированное”, ’’масла технические синте
тические”, ’’масло эфирное мятное” [5]. Не беручи до 
уваги ці недоліки, а також те, що така багатозначність 
слова ’’масло” не властива українській мові, донедавна 
під впливом російської його застосовували в українсь
кій науково-технічній лексиці.

Використання в ДСТУ 3437-96 для позначення на
фтових вуглеводнів загальновживаного колись, але 
призабутого терміна ’’олива” термінологічно відмежу
вало ці матеріали від харчових продуктів. Проте тлу
мачення цього терміна лише як ’’суміші високомоле- 
кулярних нафтових вуглеводнів, які використовують у 
техніці як мастильний, електроізоляційний, консерва- 
ційний матеріал і робоча рідина” [9] залишило термі
нологічно не визначеними цілу низку таких самих 
продуктів синтетичного й іншого походження. Така 
невизначеність є однією з причин того, що нині фахівці 
різних галузей терміном ’’олива” позначають на свій 
розсуд будь-які матеріали, а для позначення самої оли
ви застосовують подекуди терміни ’’мастило” і навіть, 
’’масло” чи ’’олія” та фіксують це у словниках і станда
ртах. Не менша плутанина існує й у використанні та
ких нафтохімічних термінів, як ’’мастильний матеріал” 
та ’’мастило”.

Український покажчик ключових термінів до Між
народної патентної класифікації [ 10] і чинний переклад 
Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєст
рації знаків [11], видані Державним патентним відом
ством України у 1997 р., а також Український класифі
катор нормативних документів ДК 004-2003 [12] тер
мін ’’олива” трактують ширше, ніж ДСТУ 3437-96 [9]. 
У переліку товарів і ключових термінів вони подають 
такі поняття, як ’’олива моторна”, ’’олива мастильна”, 
’’олива синтетична”, ’’олива кам’яновугільна”. Проте 
поряд із ними вжито також термін ’’олива паливна” 
замість терміна ’’мазут” і термін ’’олива технічна”, який 
для української мови є такою самою тавтологією, як 
’’олія рослинна” чи ’’масло тваринне”. Цю помилку 
повторює й таке поважне видання як "Універсальний 
словник-енциклопедія", автори якого стверджують, що 
оливи застосовують не лише як мастильні матеріали, а 
й ”. . .як пальне” [7].

Утім, набагато більше казусів містять новітні слов
ники, зокрема академічні [13,14]. Незважаючи на уно
рмування у ДСТУ 3437-96 та у наведених вище чин
них покажчиках і класифікаторах терміна ’’олива” для 
позначення нафтових фракцій і певних технічних про
дуктів, зазначені словники замість нього використову
ють терміни ’’мастило” і ’’масло”. Що ж до терміна 
’’олива”, то словник [13] наводить його як відповідник 
російського ’’масла из плодов оливкового дерева”, хоча 
це не “олива”, а ’’оливкова олія”, а словник [14], вида
ний у 2002 р., взагалі ”не знає” терміна ’’олива”.

Такі самі проблеми з нафтохімічними термінами

’’мастильний матеріал” і ’’мастило”. У лексиці сучасної 
науково-технічної мови термін ’’мастити” та похідні 
від нього іменникові терміни ’’мастильний матеріал” і 
’’мастило” є досить поширеними. Ці терміни унормо
вано національними стандартами [9, 15], згаданими 
уже покажчиками і класифікаторами [10-12] та бага
тьма словниками, наприклад [16]. Наведені в етимоло
гічному словнику [17] результати дослідження дієсло
ва ’’мастити” і похідних від нього іменника ’’мастило” 
та прикметника ’’мастильний” засвідчують, що для 
української лексики вони є автентичними, походять від 
слів ’’масть” (мазь, жир), ’’мазати”, ’’мазкий” і здавна 
мають споріднені слова в багатьох як сучасних, так і 
стародавніх європейських мовах, починаючи з індоєв
ропейської: ’’mag” (місити, обмазувати) та старо
слов’янської: ’’масть” (мазь, миро, олія, жир). У поль
ській мові ”masc” -  це мазь, у чеській, словацькій та 
словенській ’’mast” -  мазь , жир, у сербській ”масг” -  
мазь, жир, у бретонській ”meza” -  місити, у вірменсь
кій ’’macanim” -  прилипати. Крім того, у чеській мові 
”mazat(i)” -  мазати, у латиській ”(iz)muözet” -  брудни
ти тощо. Тобто, виходячи з етимології слова, прикмет
ником ’’мастильний” в українській мові позначають 
будь-який матеріал, яким можна щось мастити, намас
тити, змастити чи також забруднити, а іменник ’’мас
тило”, споріднений з іменниками ”жир”, ’’мазь”, озна
чає подібну до жиру чи мазі композицію густої конси
стенції, якою щось мастять або змащують, обмазуючи 
чи намазуючи на поверхню. Проте доволі часто фахів
ці застосовують ці терміни як синоніми, не розрізня
ють їх. Так, термін ’’мастило” у значенні будь-якої 
композиції чи матеріалу, призначеного для змащуван
ня поверхонь тертя, тобто як синонім терміна ’’масти
льний матеріал”, застандартизовує ДСТУ 3447-96 [18] і 
подають численні словники та посібники [13, 14, 19- 
22]. Більше того, деякі вищезгадані видання застосо
вують термін ’’мастило” для позначення ’’олив”. Лише 
фахівці, чия професійна діяльність пов’язана з нафто
переробкою та нафтохімією, розрізняють ці поняття [9, 
15,16], і цей розподіл застандартизовано у ДСТУ 3437- 
96 [9] та ДСТУ 2823-94 [15].

Повчальним прикладом некритичного термінотво
рення є термін ’’віск земляний” [7], який термінологіч
но об’єднує в одну групу озокерит, що за хімічною 
будовою є природною сумішшю насичених вуглевод
нів, і тваринні, рослинні та інші воски, що є сумішшю 
естерів, утворених вищими жирними кислотами й ви- 
сокомолекулярними одно- і двохатомними спиртами. 
Те саме можна сказати й про пахучі речовини рослин
ного походження, які, зокрема, застосовують у вироб
ництві мастильних матеріалів як ароматизатори. їх на
зивають ’’ефірні олії” [7, 23, 24], хоча як хімічні речо
вини не є оліями, але родове поняття ’’олія” в їх назві 
цей псевдозв’язок установлює термінологічно.

Терміни опрацьовували статистико-аналітичним 
методом, поєднаним із комплексним аналізом фізико- 
хімічних і споживчих властивостей позначених ними
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матеріалів. Визначення термінам надавали згідно з ви
могами додатка Г ДСТУ 3966-2000 і такими, прийня
тими як постулати, положеннями:

-  визначення, утвореного семантичним методом те
рміна, яким позначено матеріал, має містити сукупність 
якісних характеристик, що однозначно описують цей 
матеріал для будь-якої сфери застосування терміна;

-  визначення, яке ґрунтується на хімічному складі 
матеріалу як ідентифікаційній сукупності якісних ха
рактеристик останнього; для більшості природних ма
теріалів хімічний склад прямо пов’язаний з їхнім похо
дженням;

-  визначення терміна, позначеного Іменником, утво
реним від дієслова, має містити сукупність споживчих 
і/чи якісних характеристик, що окреслюють його вико
ристання певним чином (за функційним призначенням).

Вочевидь, дотриматися усіх трьох принципів у од
ній терміносистемі неможливо, оскільки перші два 
характеризують термінологію, об’єктом якої є сам ма
теріал, а третій -  певну сферу застосування матеріалів. 
Згідно з цим, терміни "масло", "олія" і "олива", що 
означають певні матеріали з відповідними комплекса
ми властивостей і хімічним й компонентним складом, є 
термінами однієї терміносисгеми, яку доцільно побу
дувати, ґрунтуючись на поняттях загальної хімічної 
класифікації. Терміни "мастильний матеріал" і "масти
ло" є термінами Іншої класифікації, поняття якої ви
значають термінологію, що стосується процесів ма
щення.

Розроблену та узгоджену із загальною хімічною 
класифікацією органічних речовин [5, 25] загальну те- 
рміносистему мастильних матеріалів подано на рис. 1, 
а терміни й визначення наведено у табл. 1. Взаємо
зв’язки та ієрархію між термінами ’’мастильний мате
ріал”, ’’мастило” і ’’олива” наведено на рис. 2, а визна
чення термінів подано у табл. 2.

Як засвідчують визначення поданих у табл. 1 по
нять, у запропонованій терміносистемі передбачено 
поширення терміна ’’олива”, крім нафтопродуктів, ще 
на низку класів природних і штучних матеріалів (дьог
ті, до яких належать вугільні, сланцеві та деревні оли
ви, синтетичні оливи, а також парафіни, церезини, озо
керити, певні олігомерні продукти тощо), які так само, 
як і ліпіди, не можна описати загальною хімічною фо
рмулою, але можна поєднати в одну групу' за основним 
функціональним призначенням. За фізичним станом у 
нормальних умовах матеріали, позначені на схемі тер
мінами ’’олії”, ’’тваринні жири”, ’’оливи”, можуть бути 
як твердими, так і рідинними.

Доцільність такого трактування терміна ’’олива” не
заперечна. Запровадження терміна ’’олива” як родовог о 
поняття для зазначених на рис. 1 (1 а) класів сполук 
забезпечує однозначне відокремлення цих матеріалів 
від жирів (зокрема, олій і масла) та восків, запобігаючи 
тим самим плутанині та непорозумінню між фахівцями 
різних галузей і сфер діяльності.

Замість терміна ’’ефірні олії” запропоновано запро
вадити родовий термін ’’есенції” . Цей термін однозна
чно розмежовує зазначений клас хімічних сполук і жи
ри та відповідає усім вимогам, регламентованим ДСТУ 
3966-2000: лаконізм, точна відповідність поняттю, яке 
позначає термін, неомонімічність тощо [19,26,27].

Наведену на рис. 2 терміносистему для мастильних 
матеріалів побудовано на підставі їх класифікації за 
сукупністю таких функційних характеристик:

-  фізичні ознаки (фізичний стан), сукупність яких 
дає змогу окреслити певну сферу й технологію засто
совування мастильного матеріалу;

-  компонентний склад (вид базової компоненти, за
гусника тощо), який визначає умови застосовування 
мастильного матеріалу (температура, тиск, хімічний 
склад речовини, що змащується, навколишнє середо
вище тощо).

Оскільки фізичний стан мастильного матеріалу є 
першою похідною його природи й сукупності фізико- 
хімічних властивостей, то у терміносистемі цей показ
ник прийнято як один з найважливіших чинників, який 
визначає сферу й технологію застосування матеріалу. 
Як показано на рис. 2, мастильні матеріали терміноло
гічно розподілено на тверді, пластичні, рідинні та газу- 
ваті, а термін ’’мастило” є синонімом саме ’’пластично
го мастильного матеріалу”.

Пластичні (мастила) та рідинні мастильні матеріа
ли -  найпоширеніші з усіх видів мастильних матеріа
лів. їх виготовляють здебільшого на основі нафтових й 
синтетичних олив. Останнім часом у зв’язку з підви
щенням екологічних вимог, зокрема до продуктів наф
топереробки та нафтохімії, спостерігається світова те
нденція виготовляти пластичні й рідинні мастильні 
матеріали на основі олій, перш за все ріпакової, соєвої, 
пальмової, генетично модифікованої соняшникової та 
деяких інших [28].

Подальший розподіл у кожній групі зроблено допо
вненням групового терміна характерними ознаками, 
пов’язаними з компонентним складом і природою ма
теріалів, які цим терміном позначають.

Блок термінів "тверді мастильні матеріали" розпо
ділено на:

-  тверді неорганічні мастильні матеріали; цей тер
мін застосовують до таких матеріалів, як графіт, дису
льфід молібдену, диселенід молібдену, слюда, тальк, 
нітрид бору тощо;

-  тверді органічні мастильні матеріали; цей термін 
застосовують до твердих олив, мил, восків, пігментів, 
сажі та ін.;

-  м’які метали -  цина (олово), оливо (свинець), 
цинк, індій, барій;

-  полімерні мастильні матеріали -  поліетилен, фто
ропласт, поліамід тощо;

-  хімічні та гальванохімічні покриви -  сульфідні, 
фосфатні, оксидні.
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Блок термінів ’’мастила”, або ’’пластичні мастильні 
матеріали”, розподілено за типом загусника:

-  мастила на мильних загусниках (прості та ком
плексні мила);

-  мастила на вуглеводневих загусниках (переважно 
тверді оливи);

-  мастила на неорганічних загусниках (аеросил, 
змодифіковані глини тощо);

-  мастила на органічних загусниках (полісечовина, 
високодисперсний перфторполіетилен, деякі пігменти 
тощо);

-  мастила на надлужних загусниках (колоїдний ка
рбонат кальцію, модифікований сульфонатами та алкі- 
лсаліцилатами).

Крім загусників мастила містять також різноманітні 
функційні додатки та наповнювачі.

Родовидова побудова блоку "мастила" не супере
чить сучасним принципам класифікування самих мас
тил, викладеним у роботі [29].

Блок термінів ’’рідинні мастильні матеріали” поді
лено на дві термінологічні групи:

-  мастильні оливи; цим терміном позначають наф
тові і синтетичні оливи та олії, що містять різні функ
ційні додатки;

-  мастильні рідини; цим терміном позначають дис
персні системи, переважно емульсії або однорідні рі
дини на неоливній основі (моно-, ди- і триосновні 
спирти, естери тощо), що містять різні функційні дода
тки.

Блок термінів ’’газуваті мастильні матеріали” поді
лено також на дві групи:

-  мастильні гази; цей термін застосовують до таких 
газуватих матеріалів, як аргон, пара гасу, газуваті гало- 
генисті та сірчисті сполуки (хлорметан і дихлорметан), 
суміш сірководню з дисульфідом вуглецю тощо;

-  мастильні аерозолі, які за видом розпиленого мас
тильного матеріалу, в свою чергу, поділяють ще на дві 
підгрупи -  тумани, тобто аерозолі, у яких дисперсною 
фазою є рідинний мастильний матеріал, і дими, у яких 
дисперсною фазою є твердий мастильний матеріал.

Запропонована класифікація не виключає 
можливості подальшого розподілу мастильних
матеріалів тієї чи іншої групи за конкретнішою 
сукупністю експлуатаційних характеристик.

Як видно з наведених у статті термінів і визначень, 
завдяки застосованому системному статистико- 
аналітичному підходові запропоновані терміни обох 
терміносистем однозначно характеризують певні ма
теріали, не мають вузькоспеціалізованих ознак і, не 
порушуючи норм українського наукового і ділового 
стилю, дає змогу встановити чітку кореляцію з іншо
мовними відповідниками та прийнятою сучасною тер
мінологією [9,16, ЗО, 31].
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Разработана терминосистема базовых химических терминов. Термины обработаны статистико
аналитическим методом, совмещенным с комплексным анализом физико-химических и потребитель
ских свойств названных материалов. Использование термина ’Ълыва” обеспечило терминологическое 
разграничение пищевых и технических продуктов. Одновременно термин ”олыва” кроме нефтепро
дуктов распространен еще на ряд классов природных и синтетических материалов, часть которых се
годня принято относить к другим классам веществ. Предложен термин ’’эссенции” для душистых ве
ществ растительного происхождения, применяемых в производстве смазочных материалов в качестве 
ароматизаторов. Усовершенствована терминологическая классификация смазочных материалов, со
гласующаяся с терминосистемой базовых нефтехимических терминов.
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Terminological system o f basic petrochemical terms has been developed. Terms have been processed with the 
statistical-and-analytical method combined with complex analysis of physico-chemical and consumer properties 
of the aforesaid materials. Use o f the term “olyva” provided terminological differentiation between food and 
technical grade materials. At the same time the term “olyva” was extended, besides petroleum products, yet fur
ther for a number of classes of natural and synthetic origin products the part of which is now used to be attrib
uted to the other classes of substances. Term “esenciya” has been proposed for the aromatic substances of a 
vegetable origin which are used in lubricants production as odorants. Terminological classification of lubricating 
materials, which correlates with terminological system of basic petrochemical terms, has been perfected.
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