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Класификација мазивих уља 
 

Инжењери у Сједињеним америчким државама су међу првима увидели потребу у 

стандардизацији разних ствари из инжењерске праксе, а међународни утицај њихове државе је 

стандарде који су тамо усвојени проширио по остатку света. Тако према вискозитету имамо 

такозвану SAE (Society of Automotive Engineers) стандардизацију која сва мазива уља ставља у 

одређене класе, док према условима примене мазивих уља имамо API (American Petrol Institute) 

стандардизацију.  

Све радне машине имају неки опсег температуре рада, и вискозитет уља се бира према 

тим условима тако да уље не буде сувише ретко, јер тиме губи своја мазива својства, а исто тако 

да не буде сувише вискозно јер тиме ствара превелике отпоре кретању унутар машине. Проблем 

је код возила чији је радни опсег температура јако велик. Пре више деценија уља су се мењала као 

и пнеуматици – сезонски. Напретком технологије се дошло до открића адитива који у зимским 

условима омогућавају да уља задрже карактеристику вискозитета из летњег периода. Поред 

ознаке тих уља стоји ознака W (winter). Такође постоје и мултиградна уља (која ми и користимо сад 

у возилима) која не морамо мењати у току године, осим уколико нисмо прешли одређену 

прописану километражу. Пример ознаке је SAE 20W-40 која нам говори да се таква уља зими 

понашају као уље ознаке SAE 20W, а лети као уље ознаке SAE 40. 

У наставку су дате табеле ове две стандардизације: 

 

SAE 
ознака 

Вискозитет динам. Температура Вискозитет кинематски mm2/s 
на 100°C 

m Pa s min  °C min max 

0W 3250 -30 3,8  

5W 3500 -25 3,8  

10W 3500 -20 4,1  

15W 3500 -15 5,6  

20W 4500 -10 5,6  

25W 6000 -5 9,3  

20   5,6 Мање од 9,3 

30   9,3 Мање од 12,5 

40   12,5 Мање од 16,3 



50   16,3 Мање од 21,9 

60   21,9 Мање од 26,1 

 

Уља за моторе 

 

SAE 
ознака 

Вискозитет кинематски mm2/s 

-17,8°C 

Мин                          Макс  

98,9°C 

Мин                   Макс   

75  3257   

80 3257 21716   

90   14,24 25,0 

140   25,0 42,7 

250   42,7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уља за мењачке преноснике и диференцијале 

 

SE За моторе произведене од 1972 Бензински мотори 

SF За моторе произведене од 1980 

SG За моторе произведене од 1989 

SH За моторе произведене од 1993 бензински / дизел путнички, 
лака теретна возила 

SJ За моторе произведене од 1997-2001 

SL За моторе произведене од 2001-2004 

SM За моторе произведене од 2004 

CD За дизел агрегате са и без турбине за тешке услове рада Дизел мотори 

CD-II За двотактне дизел моторе 

CE Висококвалитетна за дизел м. 

CF-2 За двотактне дизел произведене од 1994 

CF CF-4 За тешке камионе са приколицом произведене од 1990 

CG-4 Дизел мотори од 1995, строги услови за емисију издувних 
гасова 

CH4 Дизел мотори од 1999, строги услови за емисију издувних 
гасова 

CL4 Дизел мотори од 2002, строги услови за емисију издувних 
гасова 

GL4 Предњи точкови Мењачки и 
диференцијални 
преносници GL5 Хипоидни погонски зупчаници, задња вуча 

API класификација моторних и мењачких уља 

 

Европска унија је такође дала класификацију мазивих уља са ознаком ACEA. Подела је 

доста груба, тако да је погодно је користити са претходне две табеле. Све ознаке из ових табела 

морају бити исписане на паковању производа који купујете. 

 

Бензински мотори А1-96 Мало трење низак Путнички аутомобили 



вискозитет, 
економична потрошња 

А2-96 Уља за савремене 
моторе, стандардне 
особине 

А3-96 Економична уља за 
савремене моторе, 
високе перформансе 

Дизел мотори В1-96 Веома квалитетна уља 

В2-96 Уља за савремене 
путничке аутомобиле 

В3-96 Економична уља за 
савремене путничке 
аутомобиле 

Тешко оптерећени 
дизел мотори 

Е1-96 За савремене дизел 
моторе 

Камиони и аутобуси 

Е2-96 Висококвалитетна уља 
за камионе 

Е3-96 Уља за моторе 
друмских крстарица 

 

ACEA класификација моторних уља 
 

Мазиве масти 

Масти се користе тамо где се уља не би задржала и тамо где је технички сувише компликовано 

да изведемоинсталацију уљне пумпе. Масти подмазују лежајеве, улежиштења, зглобове (нпр. 

хомокинетични зглоб на возилу). Њихова карактеристика је да се топе приликом загревања и улазе 

међу површине у контакту, а поново се стежу приликом хлађења. Такође у фази топљења могу да 

се прошире и уђу у све пукотине и зазоре где ће се охладити и тиме спречити продор прашине у 

механизам зглоба или лежаја. Поједини лежајеви раде у екстремним условима експлоатације 

(тракасти транспортери песка, камења, угља) и квалитет масти је један од пресудних фактора за 

дуг радни век техничког система.  Постоји механизам додавања свеже масти у улежиштење, јер се 

део масти ипак изгуби у току рада. Међутим, та количина масти је занемарљиво мала у току радног 

века, јер чим се охлади машина, маст се стврдне и престаје да тече. Код уља то није случај, оно 

увек може помало да цури (најбољи пример за то су масне флеке по паркинзима које редовно 

срећете по граду). 

Карактеристичне физичке величине за масти су: температура топљења, киселински број, 

садржај страних примеса итд. 



Класификација мазивих масти по тврдоћи се дефинише стандардом на основу дубине 

продирања конуса у десетим деловима милиметра на 25° Целзијуса и према томе су подељене у 9 

категорија тзв. NLGI градација која је дата у следећој табели. 

 

NLGI 
градација 

 
Пенетрација у 1/10mm 

на 25°C 
Опис 

000  445-475 Течно 

00  400-430 Полутечно 

0 
Високо оптерећење, 

зупчаници 
355-385 Врло меко 

1 
Високо оптерећење, 
зупчаници, лежајеви 

310-340 Меко 

2 
Високо оптерећење, 
зупчаници, лежајеви 

265-295 Нормално 

3 Лежајеви 220-250 Чврсто 

4 Лежајеви 175-205 Врло чврсто 

5  130-160 Тврдо 

6  85-115 Врло тврдо 

 

 

Адитиви код мазива 

Улога ових додатака која се додају у мазива је да им побољша одређена својства. Они су и 

разлог због чега мазива имају свој век трајања, чак и у случају да стоје у магацину. Након неког 

времена адитиви изгубе своје дејство и мазиво нпр. почне да делује корозивно на метал који 

додирује. Из овог разлога се мењају уља у мотору на годину дана, иако је аутомобил био 

гаражиран и прешао свега 3000км те године. Најважнији адитиви, односно особине које они треба 

да поправе у мазивима су: 

• Смањивање температуре стињавања како би мазиво било употребљиво и у зимским 

условима – спречавају раст кристала парафина 

• Побољшање вискозитетно-температурских карактеристика (повећава се индекс 

вискозности VI), користе се код мултиградних и хидрауличких уља; смањују потошњу 

горива и уља и олакшавају хладан старт 

• Побољшање оксидационе стабилности, нарочито код мазива које раде на повишеним 

температурама где спречавају стварање смола и киселина које смањују мазива 

својства 

• Побољшање детрџентног својства, односно својства растварања нечистоћа у мазиву 

које се мазивом односе до филтера. 

• Спречавање рђања метала, приањају добро уз метал и спречавају додир воде са 

металом 

• Побољшање јачине уљног слоја, који се користе код машина које раде под великим 

оптерећењима. 

• Спречавање појаве пене, јер она негативно делује на мазива својства. 

 



Мазива старе због промене хемијске природе самог уља, промене и губљења својства 

адитива, и запрљања прашином, абразивним честицама, деловима метала, водом и сл. Квалитет 

мазива утиче на то колико ће дуго мазива и адитиви у њима остати са непромењеним својствима, 

а конструкционо решење утиче на већу или мању контаминацију мазива страним честицама.  

Мазива која раде на повишеним температурама брже пропадају, и такође она која раде у 

присуству легура бакра и цинка. Мазива која раде у присуству сумпора и азота спорије пропадају, 

јер те супстанце успоравају процес старења мазива. 

Ова цела прича је важна зато што постоје велика постројења где замена уља у целокупном 

машинском парку кошта јако пуно. Стога такве фирме имају лабораторије или користе услуге 

лабораторија које им анализирају тренутно стање мазива и процењују колико још дуго она могу 

бити у употреби. Теоријски бисмо ово могли да радимо и са возилима, али би анализа коштала 

више него неколико литара уља у мотору, па се уље мења по препоруци произвођача возила и 

уља. 

 

Испитивање мазива 

Као што је и напоменуто, испитивање мазива је важно онда кад су велики системи у 

питању јер је тад једино исплативо. Може се испитивати и ново и употребљено мазиво. Ново се 

може испитивати из разлога што је предуго стајало у магацину и сад му је рок употребе при истеку, 

или је можда већ истекао, али уколико се анализом покаже да је и даље употребљиво, може се 

користити под одређеним условима. Употребљено мазиво се испитује да се процени да ли може 

да остане у употреби још неки краћи временски период, ако је то од значаја за непрекидање 

производног процеса или за финансијску уштеду. 

Испитију се: 

• Физичко-хемијске особине 

• Механичко испитивање са симулацијом радних услова у којима иначе ради мазиво 

• Експлоатационо испитивање током експлоатације система који користи испитивано 

мазиво 

Уколико се испитују физичко-хемијске особине неупотребљеног мазива, проверава се 

вискозитет, индекс вискозитета, температура паљења, температура стињавања, неутрализациони 

и тотални базни број, пепео, пенетрација, температура капања и сл. Добрим познавањем 

референтних вредности ових испитиваних величина код новог мазива, може се одредити стање 

овога које је стајало неупотребљено дуже време. 

Температура паљења је најнижа температура на којој се паре уља и ваздуха запале чим 

им се принесе пламен и тренутно сагоре. За ове експерименте се користе разна опрема попут 

Пенски-Мартенсоновог или Маркусоновог апарата. Овај апарат служи заправо за равномерно 

загревање уља и пара уља и има могућност мерења темепратуре у тренутку паљења пламеном. 

Пепео код мазива (и уља и масти) је минерални остатак који остаје након поступка 

спаљивања и жарења мазива који је дефинисан стандардом посебно за уља и посебно за масти. 

Код неупотребљаваних уља количина пепела говори о томе колико ће несагоривих материја 

остати на металним површинама. Сувише велика количина пепела је штетна. 



Неутрализациони (киселински) број се одређује код чисто минералних уља и показује 

колико  је потребно милиграма калијумхидроксида (KOH) за неутралисање киселине у 1 милиграм 

уља. Тиме се посредно одређује заправо количина киселине у узорку уља. Предуслов је да уље не 

садржи адитиве јер они реагују или базно или кисело, па могу дати лажан резултат. Код уља са 

адитивима се одређује тотални базни број ТBN представља количину киселине изражену у 

милиграмима калијумхидроксида потребних за неутрализацију базних састојака у 1 граму уља. 

Овај број даје способност уља да неутралише киселине које настају у току рада. 

Поступак рада је да се у узорак од 2 грама уља раствори у 125мл раствора, укључи се 

мешалица и очита ph вредност раствора. Уколико је вредност мања или једнака 4, ТBN је нула. 

Уколико је ph веће од 4, тада се додаје помало раствор хлороводоничне киселине све док ph 

вредност не буде 4. Тад израчунамо ТBN на следећи начин: 

TBN (
mgKOH

g
) =

mlHCl ∙ FHCl
G2 − G1

∙ 5,6 

 

где су G1 и  G2 тежине суда са уљним раствором и празног суда, фактор FHCl =1,08, и  mlHCl 

количина додате хлороводоничне киселине 

Испитивање физичко-хемијских карактеристика употребљеног уља се врши тако што 

се узме репрезентативни узорак целе количине уља из машине. То се ради непосредно након 

дужег рада машине да би се све растворене честице у уљу нашле и у узорку, и мора се пазити да 

не дође до додатне контаминације након узимања узорка. (На овај начин се врши и замена уља на 

возилу – никад не испуштати уље уколико је возило дуго стајало, јер ће се сав талог сталожити на 

дно картера, и само део талога ће изаћи са хладним уљем). Упишу се сви познати подаци о врсти 

уља, старости, врсти машине, броју часова рада и датуму узимања. Испитују се вискозитет, 

температура паљења, тотални базни број, пепео, нерастворне материје у уљу, уљна мрља и 

садржај воде и горива у мазиву (уколико је у питању мотор). 

Промена вискозитета мора да се посматра заједно са резултатима других тестова зато 

што оксидација и запрљаност повећавају вискозитет, а садржај воде и горива га смањују, па он 

привидно може бити добар, а да заправо мазиво садржи велику количину и горива и талога. 

Појава горива показује незаптивеност мотора, односно да је мотор у јако лошем стању и да 

из коморе за сагоревање продире гориво у уљни простор. Појава воде упућује на то да је пропала 

заптивка (дихтунг) главе мотора, или да машина ради у хладним условима, па долази до честе 

кондензације влаге из гасова или ваздуха који продру у уљни простор. 

Код старог уља температура паљења је већа него код новог и упућује на разређење 

горивом. 

Количина пепела код старог уља је већа него код новог зато што уље садржи много 

опиљака метала од хабања и других примеса. Спектрогафска анализа пепела даје добру слику о 

стању уређаја. 

Нерастворне материје у уљу се одређују тако што се узорак од 2-3 грама уља раствори у 

100 милилитара бензина, хомогенизује, и стави у центрифугу 30 минута на 1500 обртаја у минути. 

Проспе се садржај изнад талога, па се поступак понови још два пута додајући по 50 милилитара 

бензина. Талог се на крају суши у сушници 30 минута на 105° целзијуса и охлади у ексикатору. 



Тада мерењем тежине епрувете са талогом, и познавајући тежину саме епрувете и тежину 

епрувете са узорком са почетка експеримента одређујемо тежински удео нерастворних материја у 

узорку. 

Идентичан је поступак и са третирањем бензином и бензолом, осим што се између 3. 

третирања бензином и сушнице, убаци једно третирање са 50 милилитара бензола. Поређењем 

резултата добија се удео одређених материја у уљу, што је приказано на следећој слици. 

 

 

Уљна мрља служи за оцењивање детрџентних способности уља. Тест се ради тако што се 

узорак уља кане на специјалну упијајућу хартију и посматра се ивица уљне мрље да ли је ивица 

оштра или постоји тзв. „пепељаста“ контура. Оштра ивица указује на то да не постоји способност 

растварања нечистоћа, а боја мрље о њиховој количини. Што је боја тамнија, уље је запрљаније. 

 

Механичке методе за испитивање уља се деле на симулационе (у лабораторији) и 

експлоатационе. У лабораторији се уља испитују на тест уређајима, који су конструисани у складу 

са важећим стандардом државе, односно произвођача уља,  и који симулирају најтеже радне 

услове. Испитују се оксидациона и термичка стабилност, способност подношења оптерећења, 

прионљивост и величина уљног слоја, детрџентна својства, понашања на ниским температурама, 

антикорозиона својства, хабање итд. Код експлоатационих испитивања сва поменута испитивања 

се заиста врше на уљима и машинама које раде у производњи. Ови тестови су скупљи, али су 

резултати знатно тачнији. 

 


