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ADDINOL – німецька якість із 1936 року 
Рішення будь-яких проблем із змащуванням

ADDINOL є одним із нечисленних середніх підприємств німецької 

нафтової промисловості, які не належать до великих концернів. 

Ми маємо партнерів у більше ніж 90 країнах і представлені на 

всіх континентах. Наші високоефективні мастильні матеріали є 

невід’ємними елементами конструкції, виконаними на вищому рівні 

за найсучаснішими технологіями. Вони розроблені й виготовлені 

за найновішими стандартами на багатому традиціями підприємстві 

хімічної промисловості «Лойна» (Leuna) в центральній Німеччині. 

У симбіозі з двигунами, приводами, ланцюгами, підшипниками й 

гідравлічними системами вони демонструють все, на що здатні, 

саме там, де це потрібно.

ADDINOL пропонує розумні рішення, які забезпечують оптимальне 

змащування, не забуваючи про відповідальне поводження з дов-

кіллям. Численні високоефективні мастила нашого виробництва 

вирішальним чином підвищують енергоефективність обладнання 

та двигунів. Вони мають значно триваліший ресурс ніж звичайні 

продукти й підвищують строк експлуатації змащуваних вузлів.

Як і було завжди, дослідження й розробки належать до числа 
основних напрямків діяльності нашого підприємства.

ADDINOL–– Improve the Performance!
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Трансмісійні оливи ADDINOL серії ECO Gear відповідають найсучаснішим 

досягненням науки й техніки. Вони розроблені в тісній співпраці з провідни-

ми інститутами та виробниками редукторів й обладнання як цілеспрямована 

відповідь на вимоги, які ставляться сучасними редукторами будь-яких типів.

ADDINOL ECO Gear GLS для максимальних навантажень

Промислова трансмісійна олива ADDINOL ECO Gear GLS відзна-

чається особливо високою несною здатністю впродовж довгих 

інтервалів експлуатації, демонструючи продуктивність на рівні ав-

томобільної трансмісійної оливи в умовах найвищих навантажень. 

Разом із вищенаведеним ця високоефективна олива забезпечує 

надійний захист від корозії та зносу. Вона призначена передусім 

для застосування в редукторах із зубчастими передачами плане-

тарного, конічного й гіпоїдного типу для високопотужної техніки, 

як-от у редукторах колісних пар локомотивів і мотор-вагонів, 

приводах низькопідлогових транспортних засобів, а також у пово-

ротних механізмах и кутових ремінних передачах для транспорту-

вання штучних вантажів.

ADDINOL ECO Gear M і S з добавкою Surftec®, 

ефективною формулою проти зносу

ADDINOL ECO Gear M і S адаптуються до мінливих умов наванта-

жень у зубчастих передачах, підвищуючи їхню несну здатність й

одночасно попереджуючи точкове викришування й пітінгову ко-

розію, внаслідок чого навіть уже пошкоджені поверхні знову стають 

гладкими. Оливи ADDINOL ECO Gear M і S розраховані на застосу-

вання в умовах високих навантажень і переважно в зубчастих заче-

пленнях, де можливе утворення точкового викришування. Тимча-

сом як ADDINOL ECO Gear M ідеально підходить для застосування в 

м’яких кліматичних умовах зі стабільним температурним режимом, 

ADDINOL ECO Gear S здатне витримувати перепади температури в 

широкому діапазоні. Основними областями використання мінераль-

ної оливи ECO Gear M є редуктори, які працюють у сталеливарній, 

гірничій і цементній промисловості. Синтетична олива ECO Gear S 

успішно застосовується у вітроенергетичних установках, гірничому 

обладнанні та редукторах екструдерів.

ADDINOL ECO Gear W з формулою Advantec 

для максимальної енергоефективності

Оливу ADDINOL ECO Gear W розроблено спеціально для редукторів 

найсучаснішої конструкції, а також для поверхонь зубчастих зачеплень 

і підшипників із максимальною якістю обробки. Завдяки розширеному 

температурному діапазону використання та покращеній прокачуваності 

вона також оптимально підходить для роботи в умовах низьких тем-

ператур. Ідеальними областями її застосування є, наприклад, сучасні 

редуктори вітроенергетичних установок і екструдерів.

ADDINOL Eco Gear –
високоефективні трансмісійні оливи, які задають тон
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Основними чинниками старін-

ня оливи є передусім строк її 

експлуатації та температура, 

до якої вона нагрівається 

протягом використання. 

Просте правило: старіння 

оливи пришвидшується вдвічі 

на кожні 10 °C зростання 

температури. Тобто важли-

вим є кожен градус Цельсія, 

на який вдається знизити 

температуру оливи! Особливо це стосується трансмісійних олив, які 

мають працювати тривалий час. Високоефективні трансмісійні оливи 

ADDINOL Eco Gear M і S містять дбайливо підібрані антиоксиданти. 

До того ж завдяки комплексу активних речовин Surftec® у їх складі та 

надзвичайно низькому коефіцієнту тертя вони знижують температуру 

оливи, вирішальним чином сповільнюючи процес старіння.

Про те, наскільки сильно ADDINOL Eco Gear 320 S може знизити 

температуру в піддоні картера, свідчить проведене в реальних умовах 

порівняння з синтетичною трансмісійною оливою на основі полігліко-

лю. Об’єктом дослідження стала зміна температури оливи в піддоні 

картера подвійного стрічкового привода преса безперервної дії з 

виготовлення деревних матеріалів ContiRoll. У верхній стрічці преса 

ADDINOL Eco Gear –
високоефективні трансмісійні оливи, які задають тон

працюють два планетарних редуктора в паралельному режимі з одна-

ковими експлуатаційними параметрами. На них регулярно вимірюва-

лися показники температури за різних швидкостей. У процесі експлу-

атації з синтетичною трансмісійною оливою на основі полігліколю на 

швидкості преса 870 мм/с було отримані такі результати вимірювань: 

67 °C для верхнього лівого привода й 69 °C для верхнього правого 

привода. Через декілька місяців після переведення верхнього лівого 

привода на ADDINOL Eco Gear 320 S весь комплекс вимірювання 

температур було повторено. За ще більшої швидкості преса 1 130 

мм/с обидва показники очікувано зросли, але температура верхнього 

лівого привода, який змащувався ADDINOL Eco Gear, складала 84,7 

°C, а верхнього правого привода 93,7 °C. Олива ADDINOL Eco Gear 

забезпечила зниження температури порівняно з синтетичною транс-

місійною оливою в середньому на 7– 9 °C!

У численних випадках застосування трансмісія зазнає надзвичайно високих 

навантажень. Так, наприклад, максимальна продуктивність вимагається у 

великотоннажних самоскидах або під час перевезення штучних вантажів. 

В умовах високих навантажень працюють осьові та бортові редуктори 

колісних пар локомотивів, трамваїв і мотор-вагонів. Уже тривають перші 

експлуатаційні випробування й почато процедури отримання допусків для 

різних видів застосування, передусім в області осьових і бортових редук-

торів колісних пар. Ці випробування розраховані на тривалий час, але перші 

проміжні результати є повністю позитивними.

Для надзвичайних навантажень – ADDINOL Eco Gear GLS

Менше часто означає краще – ADDINOL Eco Gear S знижує температуру й збільшує ресурс

Де б не застосовувалися високоефективні мастильні 

матеріали серії ADDINOL Eco Gear – у редукторах, 

що працюють в цементній, паперовій, сталеливарній, 

полімерній або цукровій промисловості, редукторах 

суден або вітроенергетичних установок, вони завжди 

забезпечують видатні результати.
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Порівняння показників зниження температури 
за застосування ADDINOL ECO Gear 320 S

звичайна 
синтетична олива 
ISO-VG 320

ADDINOL 
ECO Gear 320 S
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На всіх парах назустріч вітру – ADDINOL ECO Gear W підвищує ККД редуктора

ADDINOL Eco Gear M – бойове випробування в одному з найбільших у світі роторних екскаваторів

У тісній співпраці з провідними виробниками редукторів і вітроенер-

гетичних установок компанія ADDINOL розробила абсолютно нову 

трансмісійну оливу, призначену передусім для зубчастих передач і 

підшипників із найвищою якістю обробки поверхні. ADDINOL Eco Gear 

W з інноваційною формулою Advantec підвищує ККД редуктора, що 

підтверджено випробуваннями, а також сприяє значному підвищенню 

енергоефективності. Перед початком застосування ADDINOL Eco Gear 

320 W як оливи першої заливки в редукторах вітрогенераторів ця нова 

високоякісна трансмісійна олива пройшла масштабні випробування в 

двох редукторах. В їх рамках на випробувальному стенді було також 

виміряно ККД обох редукторів. Результат тестового прогону говорить 

сам за себе.

Найбільші в світі роторні екскаватори працюють на відкритій розробці 

кар’єру Гарцвайлер (Garzweiler) компанії RWE Power AG в землі Північ-

ний Рейн-Вестфалія, Німеччина. Кожен із них щодня добуває 240 000 

тонн вугілля або 240 000 м3 породи. Своїми 18 ківшами екскаватор 

вгризається в надра та залежи вугілля. Кожен його ківш уміщує понад 

5,0 кубічних метрів. Відповідні розміри має й головний редуктор ротор-

ного колеса, для змащування якого потрібно 2 800 літрів трансмісійної 

оливи. Ведене колесо привода оснащено 532 зубами.

Редуктор працює під колосальним навантаженням. Він повинен 

протистояти не тільки ударним і вібраційним навантаженням, але й дії 

бруду, вугільного пилу й вологи. Під час технічного огляду редуктора у 

вересні 2006 було виявлено значні пошкодження зубчастих заче-

плень. Це не є чимось дивним за таких навантажень, проте масштаб 

пошкоджень викликав певні побоювання. Очевидно, трансмісійна 

олива, що використовувалася до цих пір, не була розрахована на 

характерні для екскаватора навантаження. Тому було вирішено  

перевести редуктор на оливу ADDINOL Eco Gear 460 M.

Чи змогла нова олива підтвердити свою обіцяну дію в редукторі 

роторного екскаватора, показала наступна перевірка, проведена 

навесні 2007 р. Уже відразу стало ясно, що стан бічних поверхонь 

зубів не погіршився. Високоефективна трансмісійна олива витримала 

перевірку боєм. Гострі краї старих відколів уже скруглилися. Почався 

процес згладжування відколів. Редуктор продовжує працювати 

стабільно та безвідмовно. З міркувань безпеки аналізи мастильного 

матеріалу регулярно продовжують проводитися – досі тільки з  

позитивними результатами.

Фото А: гострі краї та відколи до 
переходу на нову оливу

Фото B: помітне згладжування через 5 
місяців після переходу на Eco Gear 460 M



ADDINOL ECO Gear M і S з добавкою Surftec®, 
ефективною формулою проти зносу 

Олива ADDINOL ECO Gear S має синтетичну, а ADDINOL ECO Gear M 

мінеральну основу. Ці обидві високоефективні трансмісійні оливи 

виготовляються за унікальною технологією ADDINOL Surftec®. Вона 

адаптується до мінливих умов навантажень у зубчастих передачах, 

значно підвищуючи їхню несну здатність. Завдяки цьому бічні поверхні 

зубів, що приймають на себе навантаження, якнайкраще захищені від 

зносу, ерозії, пітінгової корозії та руйнування від утомленості. Оливи 

ADDINOL ECO Gear M і S чудово підходять для загартованих 

шліфованих зубчастих передач, схильних до точкового викришування 

за екстремальних навантажень, а також для зубчастих передач із 

легованої сталі. Навіть ті бічні поверхні зубів, які вже мають пошкод-

ження у вигляді точкового викришування, пітінгової корозії та відколів, 

знову згладжуються за рахунок ефекту пластичного вирівнювання, 

пластичної деформації (PD), постійне зростання масштабу пошкоджень 

змінюється на зменшення.

Ідеальний режим змащування
Завдяки застосуванню олив ADDINOL ECO Gear M і S забезпечується 

значне зниження коефіцієнта тертя порівняно з традиційними про-

мисловими трансмісійними оливами. Більш низькі температури оливи 

в піддоні картера свідчать про значне покращення ККД з відповідно 

суттєвим зниження енерговитрат.

Коефіцієнт тертя оливи ADDINOL ECO Gear є значно меншим ніж 

у традиційних промислових трансмісійних олив класу CLP. Це дає 

покращення ефективності редуктора, особливо в діапазоні змішаного 

й граничного тертя. ADDINOL ECO Gear зводить тертя до мінімуму, 

водночас ефективно протидіючи зносу та попереджуючи його. За 

даними «Науково-дослідного центру зубчастих передач і редукторо-

будування» (FZG) при Мюнхенському технічному університеті у разі 

застосування оливи ADDINOL ECO Gear: «Можна досягти таких же 

показників ККД, які раніше були можливі тільки за еластогідро-

динамічної моделі мащення (EHD)». Це означає, що ADDINOL Eco 

Gear забезпечує практично ідеальний режим змащування.

Дякуємо компанії Eisenbeiss (Австрія) за надану фотографію.



Сторінка 7

ADDINOL ECO Gear M і S  
згладжують навіть уже пошкоджені поверхні

ADDINOL ECO Gear змінює зростання масштабу 

зносу на зменшення. Наведемо тільки один 

із великої кількості прикладів із практики, які 

підтверджують вищесказане: через деякий час 

на бічних поверхнях зубів редуктора з’явилися 

помітні ознаки зносу. Компанія-оператор 

перевела установку з промислової трансмісійної 

оливи класу CLP на оливу ADDINOL ECO Gear. 

В подальшому всі зміни дбайливо фіксувалися. 

Знімки бічних поверхонь зубів було піддано 

аналізу під растровим електронним 

мікроскопом у дослідній лабораторії Ланг 

(Lang) у Нюрнберзі (Німеччина).

Фото 1: редуктор до переходу на нову оливу.

Мала шестірня з масштабним точковим 

викришуванням у зоні головки і ніжки зуба після 

застосування звичайної трансмісійної оливи.

Фото 2: через невеликий час після переходу на нову оливу

На знімку бічних поверхонь зубів під растровим електронним мікроско-

пом через невеликий час після переходу на ADDINOL Eco Gear 320 S 

помітно цілком виразне точкове викришування. (Масштаб: 1 мм)

Фото 3: Знімок бічної поверхні зубів через декілька місяців

Стан значно покращився. Добре помітно скруглення й 

згладжування пошкоджених областей. (Масштаб: 200 мкм)

Фото 4: подальше покращення через більше ніж 2 роки 

Майже ідеально згладжена й стабілізована поверхня. Нові 

пошкодження відсутні. (Масштаб: 500 мкм)



ADDINOL Eco Gear W з формулою Advantec для  
максимальної енергоефективності

Високоефективна трансмісійна олива серії ECO Gear – ADDINOL ECO 

Gear W – на основі інноваційної формули Advantec поєднує в собі вла-

стивості дбайливо підібраних синтетичних базових компонентів нового 

типу й високопродуктивних присадок.

Цим обумовлено те, що олива ADDINOL Eco Gear W спеціально 

призначена для ефективного захисту передусім поверхонь зубчастих 

передач і підшипників із найвищою якістю обробки. Високоефективна 

трансмісійна олива знижує тертя між поверхнями й сприяє зниженню 

температурі в піддоні картера. Це приводить до зменшення втрат 

потужності в редукторі, підвищуючи, відповідно, його ККД.

На діаграмі 1 відображені результати випробування ефективності 

(ККД) різних представлених на ринку синтетичних високоефективних 

трансмісійних олив, які було випробувано за методом FVA 345. Значно 

менша рівноважна температура* оливи ADDINOL Eco Gear 320 W  

особливо помітна за високого навантаження силового агрегату.

Ідеальний продукт для низьких температур

У низькотемпературному діапазоні олива ADDINOL Eco Gear W 

має відразу подвійну перевагу: по-перше, це надзвичайно 

низька температура застигання (від -55 до -48 °C залежно від  

ISO VG), а по-друге – відмінна прокачуваність за низьких  

температур.

Завдяки відмінній низькотемпературній в’язкості (див. діаграму 2) 

оливи ADDINOL Eco Gear 320 W її можна швидше закачати в контур 

змащування й розігріти навіть за дуже низької температури. Завдяки 

цьому ефективний робочий діапазон за низьких температур роз-

ширюється щонайменше на 5 °C порівняно з іншими представленими 

на ринку синтетичними трансмісійними оливами. Ця характеристика 

особливо демонструє свою корисність в установках, що працюють 

в умовах екстремальних морозів, а також після тривалих перерв у 

експлуатації.

Вода, повітря та піна не мають жодного шансу 

Під час роботи редуктора до оливи неминуче потрапляє повітря. 

Найдрібніші бульбашки повітря повинні бути якомога швидше відділені 

від оливи, адже вони пошкоджують гідродинамічну мастильну плівку й 

таять у собі небезпеку кавітації. У випробуванні на здатність до  

деаерації олива ADDINOL Eco Gear W демонструє чудові результати 

(див. діаграму 3).

Піна, яка утворюється на поверхні внаслідок відділення повітря від 

оливи, в процесі експлуатації ADDINOL Eco Gear W ефективно зводиться 

до мінімуму завдяки спеціальним інгібіторам і дбайливо підібраним 

базовим оливам. Ефективно уникнути надмірного піноутворення 

вдається навіть у разі сильного впливу води або значного забруднення. 

У тесті Flender на піноутворення ADDINOL Eco Gear W також відзначено 

найвищими оцінками.

Окрім відмінної здатності до деаерації олива ADDINOL Eco Gear W 

також демонструє відмінну деемульгувальну здатність, що зменшує 

небезпеку корозії редуктора.

* Рівноважна температура: температура, яка встановилася за рівноваги підвідного й відвідного тепла. Різниця не повинна перевищувати ± 2 K.
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Результати дослідження говорять самі за себе

Діаграма 1. Порівняння показників  

рівноважної температури синтетичних 

трансмісійних олив ISO VG 320 за методом 

FVA 345* на 7 ступені навантаження

У порівнянні рівноважна температура оливи 

ADDINOL ECO Gear 320 W є приблизно на 

4–6 °C меншою ніж у конкурентних продуктів 

і майже досягає рівня еталонної оливи  

ISO-VG 100 зі значно нижчим класом в’язкості.

Діаграма 2. Динамічна низькотемпера-

турна в’язкість синтетичних трансмісій-

них олив за Брукфілдом

Динамічна низькотемпературна в’язкість за 

Брукфілдом за температури -35 °C складає 

96 000 мПа·с, що значно менше критичної 

границі 150 000 мПа·с.

Діаграма 3. Деемульгувальна здатність 

і здатність до деаерації синтетичних 

трансмісійних олив згідно з DIN ISO 6614 

(82 °C), DIN ISO 9120 (75 °C)

У порівнянні зі звичайними представленими 

на ринку трансмісійними оливами ADDINOL 

Eco Gear 320 W демонструє характеристики 

деемульгувальної здатності й здатності до 

деаерації на границі розділу середовищ

на 30–50 % кращі за показники  

конкурентних продуктів

* НКО Об’єднання з дослідження техніки приводів (FVA), науково-дослідний проєкт 345



ADDINOL ECO Gear GLS – потужна серія

Високоефективні трансмісійні оливи ADDINOL серії ECO Gear GLS 

виготовлені на основі високоякісних синтетичних базових олив і 

комплексу дбайливо підібраних присадок без умісту твердих частинок, 

силіконів, цинку та золи. Вони розроблені для редукторів промислового 

обладнання, які працюють за таких максимальних навантажень, які не 

здатні витримати звичайні трансмісійні оливи. До них належать плане-

тарні, гипоїдні й конічні редуктори, редуктори зі значним зміщенням 

осей, а також періодичним реверсуванням, сильними прискореннями 

и екстремально малою амплітудою відносного переміщення.

Олива ADDINOL Eco Gear GLS поєднує в собі такі характеристики 

як надзвичайна несна здатність на рівні API GL-5 для автомобільних 

трансмісійних олив, і максимальний строк служби, необхідний для 

промислових трансмісійних олив (див. діаграму 4).

Повна готовність до максимальних навантажень

Дбайливо продумана рецептура олив серії ADDINOL Eco Gear GLS 

забезпечує максимальну несну здатність по задиркам в умовах екстре-

мальних навантажень. Завдяки неабияким характеристикам зносу (див. 

діаграму 5) олива ADDINOL Eco Gear GLS демонструє надзвичайну 

стійкість навіть в умовах високих навантажень і температур, характерних 

для головних редукторів мостів і осьових редукторів колісних пар. Вона 

без проблем справляється з переривчастими піковими навантаженнями, 

бездоганно працює навіть у зубчастих передачах з високою часткою 

тертя ковзання, й надійно знижує температури на плямі дотику в зоні 

змішаного тертя.

У таких умовах вирішальне значення мають надійний захист від утомних 

пошкоджень і довговічність редуктора. Невеликий діаметр плями зносу 

на випробуванні 4-кульковій машині тертя (див. діаграму 6) свідчить 

про надійний захист від зносу протягом тривалого часу. Ефективно 

зводяться до мінімуму абразивний знос і трибокорозія, також знижується 

навантаження, викликане зносом і накопиченням у системі частинок бруду.

Ідеальне рішення для широкого температурного діапазону

Високоефективні оливи серії Eco Gear GLS характеризуються стабільно 

високим індексом в’язкості 165 у всіх класах в’язкості (див. діаграму 7). 

Полога крива в’язкісно-температурної характеристики демонструє, що 

оптимальна в’язкість забезпечується як за низької, так і за високої тем-

ператури. За рахунок цього в процесі застосування оливи ADDINOL Eco 

Gear GLS досягається стабільність мастильної плівки й більша ефектив-

ність трансмісії в значно розширеному температурному діапазоні.
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Діаграма 4. Порівняння промислових  

і автомобільних синтетичних  

трансмісійних олив

Представлене у вигляді діаграми порівняння 

наочно демонструє, які переваги має ADDINOL 

ECO Gear GLS порівняно зі стандартними 

трансмісійними оливами, і навіть продуктами 

преміального сегменту, коли йдеться про особ-

ливі умови експлуатації в промислових редукто-

рах із навантаженням більше середнього.

Діаграма 5. Несна здатність синтетичних 

трансмісійних олив

У випробуванні на 4-кульковій машині тертя 

олива ADDINOL Eco Gear GLS не тільки 

значно перевищує показники звичайних, 

синтетичних трансмісійних олив усіх експлуа-

таційних класів, але й досягає значень несної 

здатності, характерних для автомобільних 

трансмісійних олив, що працюють в умовах 

максимального навантаження.

Діаграма 6. Характеристики зносу  

синтетичних трансмісійних олив  

у порівнянні

У випробуванні на 4-кульковій машині тертя 

(випробування тривалим навантаженням) 

олива ADDINOL Eco Gear GLS демонструє 

найкращі показники. Автомобільні трансмісійні 

оливи, що також брали участь у випробуванні, 

демонструють показники зносу в 4-кульковій 

машині тертя на рівні 0,50—0,80 мм, тимчасом 

як у ADDINOL Eco Gear GLS він є ще меншим.

Діаграма 7. Індекс в’язкості в порівнянні

Трансмісійні оливи серії GLS демонструють 

стабільне значення індексу в’язкості вже почи-

наючи з класу ISO VG 100 й забезпечують 

надійність багатоцільового використання. 

Завдяки цьому забезпечуються як відмінні  

пускові характеристики, так і більш висока 

частка режиму еластогідродинамічного  

змащування за високих температур.



Найвищі оцінки ADDINOL ECO Gear у визнаних 
на міжнародному рівні випробуваннях

Детальні характеристики див. у таблицях у конці брошури.

Про експлуатаційні характеристики промислових трансмісійних олив 

судять за результатами ряду визнаних на міжнародному рівні випро-

бувань. Високоефективні трансмісійні оливи ADDINOL серії ECO Gear 

демонструють визначні результати і в таких випробуваннях.

Випробування на стенді FE-8  

із підшипниками кочення

Випробувальний стенд FE-8 розроблено компанією FAG із м. Швай-

нфурт (Schweinfurt), Німеччина. Він призначений для визначення 

здатності олив і пластичних мастил забезпечувати захист від зносу в 

умовах, наближених до реальних, згідно з DIN 51819. На основі втрати 

маси складовими підшипника (точніше, тілами кочення) й візуальної 

оцінки робляться висновки щодо придатності олив і пластичних мастил.

Ілюстрація: випробування на стенді FE-8 із підшипниками  

кочення – тілами кочення 4 підшипників – випробування  

з різними трансмісійними оливами за 80 °C / 80 год / 7,5 об/хв / 100 Н

Найвищі ступені навантаження у випробуванні 

FZG на утворення задирок

У випробуванні FZG на утворення задирок на спеціальному випробу-

вальному стенді для оцінки деформацій шестерень визначають несну 

здатність мастильного матеріалу. За встановлених значень частоти 

обертів і температури перевіряють, які граничні навантаження здатні 

витримувати трансмісійні оливи. Після завершення випробування ше-

стерні вивчають візуально, а також вимірюють задирки й вижолобки.

Бічну поверхню шестерні з хрестоподібною насічкою (вихідний стан 

див. на фото А) було піддано випробуванню зі звичайною промисловою 

трансмісійною оливою класу CLP, яке виявило сильні задирки (див. фото 

B). Інший бік шестерні було піддано випробуванню аналогічним методом із 

оливою ADDINOL Eco Gear. Пошкодження на бічній поверхні зуба відсутні 

(див. фото C). З оливою ADDINOL Eco Gear шестерня практично не  

зношувалася. Первісний вигляд шліфованої поверхні повністю зберігся.

   ADDINOL Eco Gear
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Надзвичайна стійкість до окислення  

у випробуванні та старіння

Мастильні матеріали піддають прискореному процесу старіння за  

температури 130 °C протягом 192 годин під дією кисню (згідно з DIN 

EN ISO 13438). Порівняно з конкурентними продуктами (на фото  

ліворуч і в центрі) олива ADDINOL Eco Gear (праворуч) не утворює 

твердих лакоподібних осадів.

Відмінні характеристики піноутворення в ході випробування Flender на піноутворення (ISO-VG 460)

Надмірне піноутворення й надто повільне видалення диспергованого 

повітря негативно відображаються на несній здатності зубчастих коліс 

і підшипників. Тому трансмісійні оливи випробують на піноутворення й 

здатність видаляти повітря. У ході випробування Flender на піноутво-

рення зубчаста пара обертається в оливі, що випробується, насичуючи 

її повітрям. Це дозволяє швидко й в умовах, максимально наближених 

до реальних, перевірити здатність оливи до насичення повітрям, 

утворення оливо-повітряної дисперсії та поверхневої піни, а також їх 

розпаду. Залежність утворення й розпаду піни від часу представлена у 

вигляді діаграми з кривими оливо-повітряної дисперсії та поверхневої 

піни, форма яких змінюється з часом відстоювання. Збільшення об’єму 

оливи у відсотках через хвилину після зупинки випробувального стенда 

(оливо-повітряна дисперсія + піна) оцінюють за нижченаведеними 

критеріями:

- до 5 % – добрі характеристики піноутворення

- до 10 % – задовільні характеристики піноутворення

- до 15 % – ще допустимі характеристики піноутворення

- понад 15 % – недопустимі характеристики піноутворення.

У всіх трансмісійних олив ADDINOL серії Eco Gear уже приблизно 

через 20 хвилин після надходження повітря збільшення об’єму вже не 

відмічалося.

... і більше того

Окрім цих випробувань провідні виробники редукторів вимагають про-

ходження цілого ряду інших, ставлячи найвищі вимоги до  

характеристик олив, як-от:

- здатність забезпечувати захист від корозії сталі 

й кольорових металів;

- деемульгувальна здатність;

- сумісність із еластомерами;

- сумісність із внутрішніми покриттями.

Високоефективні трансмісійні оливи серії Eco Gear демонструють 

найкращі результати й у цих випробуваннях.



Найвищі оцінки ADDINOL ECO Gear у визнаних 
на міжнародному рівні випробуваннях

Вал малої шестерні редуктора цементного млина

До переходу на ADDINOL на ніжці зуба утворилося точкове 

викришування. Після зміни оливи розвиток пошкодження 

було зупинено.

Мала шестерня привода калійного преса, загартована 

шліфована зубчаста передача 

Точкове викришування й пошкодження внаслідок його, задирка 

зашліфувалася й мала шестерня залишилася в експлуатації.

Колесо проміжної передачі великого редуктора преса, 

зубчаста передача з високолегованої стали

Інтенсивне утворення пітінгу зупинено й стабілізовано 

завдяки ADDINOL Eco Gear.

Мала конічна шестерня редуктора підйомного пристрою 

1950-х років випуску

Попри великі відколи обладнання продовжувало працювати 

декілька місяців, доки не було виготовлено нову шестерню.

Мала конічна шестерня редуктора привода 

валкового тарілчастого млина, загартована 

шліфована зубчаста передача

Через неправильне регулювання навантаження приходи-

лося тільки на чверть зубчастої передачі. Після юстування 

конічної передачі зафіксовано значне покращення плями 

контакту (прибл. на 75 %). Потім досягнуто стабілізації 

завдяки оливі ADDINOL Eco Gear.

Ведене колесо редуктора валкової дробарки,  

зубчаста передача з легованої сталі

Відколи майже на всіх бічних поверхнях зубів. Відколи 

знову згладилися завдяки оливі ADDINOL Eco Gear.

Звичайні мастильні матеріали для редукторів не здатні актив-

но протистояти зносу. Якщо ж до умов завдання додаються 

ще й важкі умови експлуатації, виникає точкове викришуван-

ня, пітінг, гострі краї, або навіть відколи. Як наслідок – загроза 

виходу редуктора з ладу, а разом із цим часто й зупинка 

виробництва. Однак завдяки переходу на високоякісні транс-

місійні оливи ADDINOL Eco Gear M і S часто навіть пошкоджені 

редуктори можуть продовжити роботу. Деякі з них щонаймен-

ше до того, як буде готова їх заміна, а багато які, як свідчать 

наші приклади, навіть протягом декількох років.



На вірному шляху з ADDINOL
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ADDINOL надає індивідуальні консультації експертів

Консультування наших клієнтів із техніко-прикладних питань належить до 

основних напрямків діяльності нашого підприємства. Адже нашою метою 

є не тільки забезпечення слушною високоякісною продукцією для різних 

сфер використання, але й надання максимального обсягу послуг,

пов’язаних із її застосуванням.

Послуга ADDINOL з аналізу

Використовуючи високоефективні трансмісійні оливи ADDINOL Eco Gear, 

ви отримуєте також ґрунтовні технічні консультації та комплексну послугу 

з аналізу. За допомоги нашого перевіреного аналітичного модуля ADDILAB 

оператори установок і спеціалісти з обслуговування швидко отримують 

інформацію про стан оливи й установки в стислій формі. Найважливіші 

показники представлено в наочному графічному вигляді. Результати аналізу 

не тільки надають дані про в’язкість, число нейтралізації, концентрацію 

присадок і стійкість мастильного матеріалу до старіння, але й оцінюють інші 

чинники, як-от наявність елементів зносу та забруднень, які дозволяють 

робити висновки про режим технічного обслуговування установки. Засоби 

аналізу тенденцій уможливлюють безперервне відстежування параметрів 

протягом тривалого часу. Це дозволяє виявляти можливі несправності й 

пошкодження обладнання вже на ранніх етапах.

Аналізи проводяться в незалежної акредитованої лабораторії під контролем 

спеціалістів і з детальною оцінкою наших експертів у м. Лойна. На основі  

результатів аналізу вони визначають індивідуальний строк експлуатації  

оливи для кожної установки, щоб максимально використовувати його  

ресурс із урахуванням вимог відповідного виробника комплектного  

обладнання. Це дозволяє не тільки зберегти за собою право на гарантійне 

обслуговування, але й точно планувати терміни технічного обслуговування й 

зупинки виробництва на заміну оливи.

Допуски провідних міжнародних виробників 

редукторів

Високоефективні трансмісійні оливи ADDINOL серії Eco Gear мають допу-

ски провідних міжнародних виробників редукторів. Окрім національних і 

міжнародних стандартів трансмісійні оливи повинні відповідати спеціальним 

вимогам виробників редукторів та обладнання, які стають все більш індиві-

дуальними. Отриманню допуску завжди передують масштабні випробування 

на експлуатаційні властивості, придатність і сумісність з усіма матеріалами, 

які можуть застосовуватися в редукторі й поряд із ним. Для отримання 

детальної інформації зв’яжіться з нами й ми з радістю проконсультуємо вас!
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Високоефективні мастильні матеріали ADDINOL 
представлені в більше ніж 90 країнах і на всіх континентах.

передано через:

ADDINOL Lube Oil GmbH
Високоякісні пластичні мастила

Ам Гаупттор, 06237 Лойна, Німеччина 
(Am Haupttor, D-06237 Leuna)
Телефон: +49 (0)3461 - 845 – 111
Факс: +49 (0)3461 - 845 - 555
Електронна пошта: info@addinol.de

www.addinol.de
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ADDINOL Eco Gear: характеристики продукції

ECO Gear GLS – специфікації й типові технічні характеристики

ECO Gear GLS W – специфікації й типові технічні характеристики

Характеристика Умови випробування Одиниця 
вимірювання GLS 100 GLS 150 GLS 220 GLS 320 GLS 460 GLS 680 Випробування 

згідно з

ISO-VG 100 150 220 320 460 680 DIN ISO 3448
Температура застосування °C від -35 до +120
Щільність за 15 °C кг/м3 878 883 890 894 898 900 DIN 51757

В’язкість
за 40 oC мм2/с 103 149 220 319 445 650

ASTM D 7042
за 100 °C мм2/с 16 21 28 37 48 62

Індекс в’язкості 165 160 DIN ISO 2909

Температура спалаху СОС °C > 235 DIN EN ISO 2592
Температура застигання °C -45 -40 -38 ASTM D 7346
Випробування мастильних матеріалів 
для підшипників кочення FE8 Знос підшипника кочення мг m

W50
 < 5 DIN 51819

Корозійні властивості відносно сталі витримує DIN ISO 7120
Корозійна дія на мідь за 135 °C, 3 год ступінь кор. 1 DIN ISO 2160

випробування FZG A/8.3/90
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 14 ISO 14635-1

випробування FZG A/16.6/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 14 ISO 14635-1

випробування FZG A10/16.6R/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 ISO 14635-2

випробування FZG S-A10/16, 6R/90
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 FVA № 243

Випробування на точкове викришування 
C/8,3/90 та C/8,3/60 за 60 °C / 90 °C

Ступінь 
наванта-

ження
≥ 10 FVA № 54

Характеристики піноутворення
за 24°C мл/мл 0/0

ASTM D 892за 93,5 °C мл/мл 0/0
за 24 °C після 93,5 °C мл/мл 0/0

Навантаження зварювання в 
4-кульковій машині тертя Н 4 200 4 400 DIN 51350-2

Характеристика Умови випробування Одиниця 
вимірювання 150 W 220 W 320 W 460 W Випробування згідно з

ISO-VG 150 220 320 460 DIN ISO 3448

Температура застосування °C від -35 до +120 від -30 до +120

Щільність

за 15 °C кг/м3 852 854 854 855 DIN 51757

за 40 oC мм2/с 155 225 302 455 ASTM D 7042

за 100 °C мм2/с 22,6 30,6 38,5 55,5 ASTM D 7042

Індекс в’язкості 174 178 181 190 DIN ISO 2909

Температура спалаху СОС °C > 240 DIN EN ISO 2592

Температура застигання °C -55 -51 -48 ASTM D 7346

Випробування мастильних матеріалів 
для підшипників кочення FE8 Знос підшипника кочення мг m

w50
 < 5 DIN 51819

Корозійні властивості відносно сталі витримує DIN ISO 7120

Корозійна дія на мідь за 100 °C, 3 год ступінь кор. 1 DIN ISO 2160

Випробування на точкове викришування за 60 °C / 90 °C
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 (висока) FVA № 54

випробування FZG A/8.3/90
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 14 ISO 14635-1

випробування FZG A/16,6/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 12 ISO 14635-1

Характеристики піноутворення
за 24 °C мл/мл 0/0

ASTM D 892за 93,5 °C мл/мл 0/0
за 24 °C після 93,5 °C мл/мл 0/0

Динамічна низькотемпературна в’язкість 
за Брукфілдом за -30°C мПа·с 20 800 38 200 45 000 85 000 DIN 51398

Відносне падіння в’язкості, випробування 
в конічному роликопідшипнику / 100 год дельта V40 % 1,0 0,8 2,2 DIN 51350-6



ECO Gear GLS M — специфікації й типові технічні характеристики

ECO Gear GLS S — специфікації й типові технічні характеристики

Характеристика Умови випробування Одиниця 
вимірювання 100 M 150 M 220 M 320 M 460 M 680 M Випробування згідно з

ISO-VG 100 150 220 320 460 680 DIN ISO 3448

Температура застосування °C від -10 до +100

Щільність за 15 °C кг/м3 884 893 896 903 910 908 DIN 51757

В’язкість
за 40°C мм2/с 100 150 220 315 450 660

ASTM D 7042
за 100°C мм2/с 11,5 16 19,5 24 29 39

Температура спалаху СОС °C 240 235 240 250 245 240 DIN EN ISO 2592

Температура застигання °C -30 -27 -21 -15 -15 -15 ASTM D 7346

Випробування мастильних матеріалів 
для підшипників кочення FE8 Знос підшипника кочення мг m

w50
 < 5 DIN 51819

Корозійні властивості відносно сталі витримує DIN ISO 7120

Корозійна дія на мідь за 100 °C, 3 год ступінь кор. 1 DIN ISO 2160

випробування FZG A/8.3/90 за 60 °C / 90 °C
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 (висока) FVA № 54

випробування FZG A/16.6/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 14 ISO 14635-1

випробування FZG A10/16.6R/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 12 ISO 14635-1

випробування FZG S-A10/16, 6R/90
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 ISO 14635-2

Характеристики піноутворення

за 24°C мл/мл 0/0

ASTM D 892за 93,5 °C мл/мл 0/0

за 24 °C після 93,5 °C мл/мл 0/0
Навантаження зварювання в 
4-кульковій машині тертя Н 3 200 3 400 3 600 DIN 51350-2

Характеристика Умови випробування Одиниця 
вимірювання 68 S-T 150 S 220 S 320 S 460 S 680 S Випробування згідно з

ISO-VG 68 150 220 320 460 680 DIN ISO 3448

Температура застосування °C від -40 до 
+120 від -30 до +120, короткочасно до +150

Щільність за 15 °C кг/м3 849 869 876 880 884 890 DIN 51757

В’язкість
за 40°C мм2/с 69 149 220 315 450 680

ASTM D 7042
за 100 °C мм2/с 10,7 18,5 24,5 33 40 51

Температура спалаху COC °C 250 238 240 245 235 230 DIN EN ISO 2592

Температура застигання °C -50 -41 -42 -43 -40 -38 ASTM D 7346

Випробування мастильних матеріалів 
для підшипників кочення FE8 Знос підшипника кочення мг m

w50
 < 5 DIN 51819

Корозійні властивості відносно сталі витримує DIN ISO 7120

Корозійна дія на мідь за 100 °C, 3 год ступінь кор. 1 DIN ISO 2160

Випробування на точкове викришування
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 (висока) FVA № 54

випробування FZG A/8.3/90
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 14 ISO 14635-1

випробування FZG A/16,6/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 12 ISO 14635-1

випробування FZG A10/16, 6R/120
Ступінь 

наванта-
ження

≥ 10 ISO 14635-2

Характеристики піноутворення
за 24°C мл/мл 0/0

ASTM D 892за 93,5 °C мл/мл 0/0
за 24 °C після 93,5 °C мл/мл 0/0

Навантаження зварювання в  
4-кульковій машині тертя Н 3 000 3 400 3 600 DIN 51350-2


