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Світовий об’єм виробництва мастильних олив 

становить 38,5 млн тонн на рік. Найбільша частка 

в загальному споживанні останніх в Україні при-

падає на моторні (74,1 %) та індустріальні (21,4 %) 

оливи. Високі експлуатаційні властивості мотор-

них масел досягаються шляхом підбору базової 

оливи і введення збалансованих пакетів приса-

док — органічних та металоорганічних сполук, 

призначених для підвищення експлуатаційних 

властивостей олив. Сучасні моторні масла містять 

близько 80 % базових олив, а решту становлять 

різні присадки, які поліпшують індекс в’язкості, 

протизносні сполуки, детергенти й дисперсанти 

(антикоагуляційні), депресанти (що понижують 

температуру застигання масла) і протиокиснювачі 

[11]. Як базові оливи використовують мінеральні 

(рідкі суміші алкілнафтенових і алкілароматичних 

вуглеводнів з температурою кипіння 300—600 °С, 

одержані в результаті переробки нафти), синте-

тичні (одержані шляхом органічного синтезу), а 

також напівсинтетичні (суміші мінеральних і син-

тетичних). Відповідно й моторні масла поділяють-

ся на мінеральні (Mineral), синтетичні (Fully 

Synthetic) і частково синтетичні (Semi Synthetic), 

або, як їх частіше називають, напівсинтетичні.

Хімічний склад відпрацьованих 
моторних масел та шляхи утворення 
в них токсичних речовин 

Відпрацьовані моторні масла (ВММ) (у техніч-

ній літературі частіше — відпрацьовані моторні 

оливи, в англомовній літературі — used motor oils 

(або used crankcase oils, waste crankcase oils, waste 

oils, lubricating oils, auto lubes (used), mineral-based 

used crankcase oils) утворюються після закінчення 

терміну експлуатації та внаслідок зниження пара-

метрів якості при використанні в транспорті. 

Хімічний склад (%): власне оливи (комплекс низь-

ко- або високомолекулярних аліфатичних і арома-

тичних вуглеводнів) — 78, продукти розкладан-

ня — 8, вода — 4, механічні домішки — 3, присад-

ки — 1, пальне — до 6. Загальні показники: 

в’язкість — 36—94 мм2/с (при 50°С); кислотне 

число — 0,14—1,19 мг КОН/г; смоли — 3,72—5,98; 

зольність — 0,28—0,60  %; температура спалаху — 

165—186 °С [10—12, 24].

Агентство токсичних речовин і реєстрації 

захворювань (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry, США) наводить дані про те, що 

хімічний склад ВММ неоднорідний і залежить від 

характеристик вихідної сировини, технології пере-

гонки нафти, продуктивності й типу двигуна, у 

якому ці оливи використовувалися, складу при-

садок, тривалості часу, протягом якого оливи зна-

ходилися у моторі [24].

J. Wang [39] повідомляє про склад вуглеводнів, 

що містяться у ВММ. Так, аліфатичні вуглеводні 

(головним чином — алкани (парафіни) і циклоал-

кани з 1—6 кільцями) складають 73—80  %; моно-

ароматичні вуглеводні — 11—15  %; діароматичні 

вуглеводні — 2—5  %; поліароматичні вуглевод-

ні — 4—8  %.

Значна кількість компонентів присадок — 

досить токсичні сполуки (цинку діарил, кальцію 

алкілфенат, магнію, натрію й кальцію сульфонати, 

трикрезилфосфат, молібдену дисульфід, цинку 

дитіофосфат, мила важких металів та інші метало-

органічні сполуки) [24]. Повідомляється, що 

навіть у новому моторному маслі концентрації 

цинку й кадмію дуже високі і складають відповід-

но 1500 та 87 мкг/кг [28, 36].

У ВММ виявляються такі неорганічні й органіч-

ні сполуки, як сірка, алюміній, миш’як, барій, фос-

фор, цинк, кадмій, свинець, хлор, бром, бор, каль-

цій, хром, мідь, залізо, магній, марганець, калій, 

кремній, натрій, нікель, олово, толуол, бензол, 

ксилол, етилбензол і азот, хоча найбільша кількість 

органічних сполук руйнується під час згоряння 

оливи [34, 36, 38]. Стверджують, що цинк, кальцій, 

барій і магній містяться у відпрацьованих оливах у 

високих концентраціях, а залізо, натрій, мідь, алю-
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міній, хром, марганець, калій, нікель, олово, крем-

ній, бор і молібден — у низьких [36].

В енциклопедії, де зібрано відомості про всі 

забруднювальні речовини (Environmental Conta-

minants Encyсlopedia [26]), наводяться такі дані про 

склад металів у ВММ (у мільйонних частинах, ррm): 

алюміній — 15, мідь — 18, залізо — 220, свинець — 

18 500, кремній — 17, сурма — 6, натрій — 59, каль-

цій — 688, барій — 177, цинк — 1360, магній — 410.

За сучасними уявленнями, такі мікроелементи 

(з-поміж компонентів ВММ), як залізо, мідь, цинк, 

хром, молібден, нікель, марганець, кремній, вважа-

ються есенційними, тобто життєво необхідними. 

Три інших (кадмій, свинець, олово) — «серйозні 

кандидати на есенцій ність» [4].

Відомо, що мікроелементи можуть взаємодіяти 

з макроелементами та іншими екзо- й ендогенни-

ми речовинами, при цьому межа між їх позитив-

ним і токсичним впливом на організм стає важко 

вловною або навіть зникає [1]. До того ж прояви 

мікроелементозів можуть не виходити за межі 

латентних або навіть потенційних порушень, але 

це не означає їхньої відсутності.

Нами встановлено, що найбільша концентра-

ція важких металів, механічних домішок, забруд-

нень накопичується в оливах із відпрацьованих 

фільтрів [8].

Фахівці з нафтохімії виявили, що у процесі 

експлуатації моторних масел під впливом зовніш-

ніх чинників (кисень, температура тощо) відбува-

ється глибока зміна хімічного складу, накопичу-

ються асфальтено-смолисті речовини, що мають 

парамагнітні властивості. Методом ЯМР-спектро-

скопії встановлено, що зі збільшенням ступеня 

деградації масел вміст ароматичних протонів 

збільшується за рахунок утворення висококон-

денсованих ароматичних вуглеводнів [7].

У процесі деградації олив витрачається анти-

окисна присадка, активізується радикально-лан-

цюговий процес окиснення в маслах, що призво-

дить до утворення пероксидів, низькомолекуляр-

них і високомолекулярних кислот, фенолів, спир-

тів, альдегідів, конденсованих ароматичних вугле-

воднів і асфальтено-смолистих речовин [7]. 

Схиль ність оливи до окиснення збільшується при 

її експлуатації протягом 200 мотогодин — на 13 %, 

а при експлуатації 800 мотогодин — на 23 % [9].

На кінцевий склад ВММ також впливають 

зміни умов експлуатації автомобільних двигунів 

(ступінь стиску, температурні режими, тривалий 

період експлуатації масла до заміни тощо). При 

цьому підвищується ймовірність утворення в про-

цесі використання моторних масел речовин висо-

кого ступеня канцерогенності: бензпірену, фенан-

трену та ін. [31].

У ВММ ідентифіковано більш як 140 видів 

концентрованих поліциклічних вуглеводнів, які 

утворюються в результаті згоряння оливи та 

по трапляють в оливу з палива. Кількість цих кан-

церогенних сполук підвищується зі збільшенням 

терміну експлуатації олив [16, 39].

С. Upshall та співавт. [35] наводять дані про 

склад і вміст поліциклічних ароматичних вугле-

воднів (ПАВ) у ВММ (таблиця).

Таблиця 

Склад і вміст поліциклічних сполук у ВММ [35]

Група сполук Сполука
Концентрація 
(у мільйонних 
частинах, ррm)

Низько-

молекулярні 

ПАВ

нафталін

аценафтилен

аценафтен

флуорен

фенатрен

антрацен

52,0

1,5

3,7

67,0

200,0

22,0

Високо-

молекулярні 

ПАВ

флуорантен

пірен

бенз [а] антрацен

хризен

бензофлуорантен

бензо(е)пірен

бензо(а)пірен

перилен

індо(1,2,3-cd)пipeн

дібенз(а)антрацен

бензоперилен

55,0

120,0

38,0

45,0

46,0

32,0

15,0

1,1

14,0

1,5

72,0

Високо-

молекулярні 

поліциклічні 

ароматичні 

сполуки

дибензотіофен 1,9

Алкіловані

Нафталіни

Фенантрени

С-1 нафталін

С-2 нафталін

С-3 нафталін

С-4 нафталін

С-1 фенантрен

С-2 фенантрен

С-3 фенантрен

С-4 фенантрен

31,0

60,0

80,0

52,0

300,0

300,0

140,0

35,0

Забруднення довкілля нафтопродуктами — це 

глобальна екологічна проблема, що становить осо-

бливу небезпеку для підземних вод зони активного 

водообміну, які забезпечують близько 30 % питного 

водопостачання [17]. Нафтопродукти — поширені 

забруднювачі, для яких гранично допустимі кон-

центрації (ГДК) на 1—2 порядки нижче їх розчин-

ності. У зв’язку з цим потрапляння нафтопродуктів 

у водоносні горизонти робить непридатними для 

споживання великі об’єми питної води.

Згідно з розрахунками експертів, один літр від-

працьованих олив, потрапивши у водойми (або 
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водоносні шари), отруює близько 1 млн л води, 

унаслідок чого широкий ареал зазнає забруднен-

ня, яке має довготривалий характер [16].

Як відомо, нафтопродукти підлягають повіль-

ному біорозкладу, а ВММ особливо стійкі до нього. 

Зокрема, ВММ у нормальних умовах випаровують-

ся дуже повільно, а високі адгезивні властивості 

сприяють затриманню їх у ґрунті. Наслідком цього 

стає той факт, що саме відпрацьовані оливи станов-

лять не менше 50 % від загальних забруднень 

довкілля нафтопродуктами [16, 34].

Вплив відпрацьованих моторних масел 
на організм людини та тварин 
Згідно з міждержавним стандартом ГОСТ 

21046-86 «Нефтепродукты отработанные: общие 

технические условия» відпрацьовані нафтопро-

дукти за токсичністю належать до IV класу небез-

пеки [10]. Проте, як свідчать наведені нижче дані, 

така оцінка ВММ не може вважатися науково 

обґрунтованою.

ВММ можуть потрапляти в організм людини 

через прямий контакт зі шкірою, пероральним та 

інгаляційним шляхами. Вплив компонентів від-

працьованих олив має кумулятивний характер.

За умов перорального введення компоненти 

ВММ екскретуються головним чином з калом 

[24]. ПАВ, що містяться в оливах, після абсорбції 

розподіляються в різних органах і тканинах, на що 

вказує наявність ПАВ-ДНК аддуктів у шкірі, леге-

нях та інших органах мишей після епікутанної 

аплікації ВММ. Завдяки ліпофільним властивос-

тям ПАВ переважно акумулюються жировою тка-

ниною та секретуються з молоком.

Важкі метали кумулюються в органах і ткани-

нах, до яких вони є тропними. Так, свинець від-

кладається в кістках і м’яких тканинах, кадмій — у 

нирках, молібден — у печінці. Швидкість екскре-

ції кадмію (період напіврозпаду приблизно 

30 років) дуже повільна, у той час як молібден 

швидко екскретується із сечею та жовчю.

Відомості про гостру та хронічну токсичність 

ВММ досить суперечливі. Показано, що перо-

ральне введення ВММ білим щурам у дозі 

22 500 мг/кг протягом 14 діб не збільшує леталь-

ності тварин [18, 21, 37]. Повідомляється про заги-

бель великої рогатої худоби в разі вживання ВММ 

з кормами, що автори пов’язують із токсичною 

дією свинцю, який міститься в оливі [24]. В іншій 

роботі летальність великої рогатої худоби по  в’я-

зується із умістом у ВММ молібдену, який викли-

кає гостру церебральну гіпоксію [32].

Суперечливі дані щодо токсичності ВММ 

одержані також при нанесенні цього продукту на 

шкіру. Так, контактна дія ВММ у дозі 5 мл/кг на 

ушкоджену та інтактну шкіру спинки кролів (при-

близно 30 % від загальної поверхні шкіри) протя-

гом 24 год не призводила до загибелі тварин [18, 

21, 37]. Однак аплікація ВММ у дозі 1667 мг/кг на 

шкіру спинки мишей двічі на тиждень викликає 

на 91-й та 104-й тиждень дослідження зниження 

виживання тварин (відповідно 22 %, що вижили, 

проти 36 % у контролі та 10 %, що вижили, проти 

22 % у контролі) [19].

Нами встановлено, що найбільша загальна 

токсична дія на організм лабораторних тварин 

притаманна суміші відпрацьованих олив, вилуче-

них із автомобільних фільтрів [8]. За цих умов 

порушується загальний біологічний розвиток 

організму білих щурів, уповільнюється ріст тва-

рин, істотно знижується маса тіла, різниця якої 

через 2 міс у порівнянні з контролем складає 25 %. 

Істотно змінюються коефіцієнти маси внутрішніх 

органів, погіршуються показники червоної крові.

Нервова система. Нами виявлено виражену 

токсичну дію ВММ на центральну нервову систе-

му, глибоке пригнічення її діяльності, що підтвер-

джено показниками тесту «відкритого поля». 

Водночас у піддослідних тварин порушується роз-

виток гіпофіза та надниркових залоз.

В. Sas [32] пов’язує розвиток порушень у нерво-

вій системі при введенні в організм ВММ з дією 

свинцю (сліпота, м’язове сіпання, депресія та 

судоми) або з молібденіндукованим дефіцитом 

міді (м’язовий тремор, слабкість).

За даними R.K. Hewstone [28], пошкодження 

периферичної нервової системи має зв’язок із 

надходженням компонента ВММ трикрезил фос-

фату, який порушує нервово-м’язову передачу 

нервових імпульсів.

Система крові. За нашими даними, показники 

системи крові зазнають істотних змін уже на 40-у 

добу експерименту з відтворенням контактної дії 

суміші ВММ, відібраних із фільтрів, на організм 

білих щурів. Виявлено зниження активності 

супер оксиддисмутази, церулоплазміну в сироват-

ці крові, підвищення показника спонтанного 

гемолізу еритроцитів. На 50-у добу експерименту 

автори спостерігали зниження концентрації гемо-

глобіну, а на 60-у — кількості еритроцитів.

Розвиток анемії дослідники, як правило, по -

в’язують із дією певних токсикантів — складових 

ВММ. Так, виникнення анемії у великої рогатої 

худоби, що зазнала впливу ВММ через їх надхо-

дження з кормом під час випасу, В. Sas [32] пояс-

нює впливом молібдену та розвитком молібден-

індукованого дефіциту міді. W.C. Eastin та співавт. 

[25] встановили дозозалежне зниження активності 

дегідрогенази 8-амінолевулінової кислоти, що бере 

участь у синтезі гема і вважається найбільш чутли-
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вим показником, який пригні чується свинцем [23]. 

Зниження активності дегідрогенази 5-аміно леву-

лінової кислоти також було виявлено у 52 % пра-

цівників автомобільної промисловості, що контак-

тували з ВММ [24]. Це супроводжувалося знижен-

ням величини гематокриту та середнього вмісту 

гемоглобіну в еритроциті.

Встановлено, що тривала дія продуктів пере-

гонки нафти на організм супроводжується зміною 

білкового складу крові — гіпоальбумінемією, 

збільшенням концентрації альфа
1
-, альфа

2
- глобу-

лінів, а також пов’язаних з ними імунологічних 

показників (зниження фагоцитарної активності 

лейкоцитів, вмісту лізоциму в крові, Т- і В-лім-

фоцитів) [3].

Система травлення. Неоднозначні дані наво-

дяться і щодо впливу ВММ на систему травлення. 

З одного боку, повідомляється про відсутність 

змін органів ШКТ щурів після 14-денного введен-

ня відпрацьованого моторного масла у дозі 

22 500 мг/кг [24]. З іншого боку, 60-денне введен-

ня суміші ВММ, одержаних з масляних фільтрів 

автомобілів, у дозі 500 мг/кг викликає розвиток 

ерозивних уражень слизової оболонки шлунка у 

20 % білих щурів [5]. При цьому множинність еро-

зій на 1 щура дорівнює 0,2 ± 0,13.

У цей період також виявляються істотні зміни 

показників, які характеризують стан сполучної 

тканини пародонта, слизової оболонки шлунка й 

тонкої кишки. У тканинах пародонта та слизової 

оболонки шлунка білих щурів знижується концен-

трація фукози, зв’язаної з білками, збільшується 

вміст N-ацетилнейрамінової та гексуронових кис-

лот. У тканинах тонкої кишки знижується концен-

трація фукози, зв’язаної з білками, та збільшується 

вміст гексуронових кислот, тобто спостерігається 

дезорганізація сполучнотканинних структур [6].

Повідомляється про розвиток діареї у великої 

рогатої худоби, що випасалася на забрудненому 

ВММ пасовищі [32], а також у білих щурів в екс-

перименті (одноразове введення у дозі 9000 мг/кг) 

[18, 21, 37]. Цей ефект вважають закономірним, 

оскільки деякі мінеральні масла (зокрема вазелі-

нове — очищена фракція нафти, яку одержують 

після відгону гасу) використовуються як проносні 

лікарські засоби, що діють переважно на мотори-

ку тонкої кишки та сприяють розм’якшенню 

калових мас [8].

За нашими даними, аплікація ВММ на шкіру 

білих щурів протягом 60 діб також викликає суттє-

ві патологічні зміни у шлунку тварин. У підслизо-

вому шарі відмічаються явища запалення з клі-

тинною інфільтрацією, розпушенням і розшару-

ванням тканин. У ділянці кардії шлунка спостері-

гаються явища зроговіння епітелію, місцями 

гіперплазія клітин епітелію слизової оболонки з 

вакуолізацією та пікнозом ядер.

Введення ВММ, як пероральне, так і контак-

тне, викликає певні зміни функції печінки, про 

що свідчить підвищення активності аспартатамі-

нотрансферази у сироватці крові [25].

За нашими даними, у печінці через 60 діб кон-

тактного впливу ВММ на шкіру щурів відмічається 

лімфоїдно-клітинна інфільтрація сполучної ткани-

ни міжчасточкової ділянки. У деяких часточках 

виявляються геморагії. Внутрішньочасточкові си -

нусові капіляри розширені. У гепатоцитах відміча-

ється вакуолізація цитоплазми, пікноз і руйнуван-

ня ядер, місцями некроз. Іноді спостерігаються 

амілоїдні відкладення.

Нирки. Патоморфологічні зміни виявлено на -

ми й у тканинах нирок, що виражається у зміні 

структури клубочків, які на 60-у добу впливу 

мають вигляд «гусячих лапок», що свідчать про 

розвиток у нирках асептичного папіліту. Це дає 

підстави авторам вважати ВММ потужним гепато- 

та нефротоксичним агентом.

Проте інші дослідники не виявили істотних 

змін у структурі нирок та сечового міхура кролів, 

на шкіру яких наносили ВММ у дозі 8 мл/кг про-

тягом 2 тиж [18, 21, 37]. Аплікація ВММ на шкіру 

мишей у щоденній дозі 1667 мг/кг двічі на тиж-

день протягом 2 років також не призводила до 

розвитку нефронекрозу або хронічного інтерсти-

ціального нефриту [19].

Репродуктивна система. Наводяться дані про 

розвиток дисбалансу статевих гормонів при дії 

ВММ на організм. Так, J. Ssempebwa та співавт. 

[33] виявили, що додавання ВММ (5, 10, 15, 20, 

або 25 ррm) істотно знижує ріст культури клітин 

раку молочної залози людини в середовищі, що 

містить 0,1 нмоль 17-В-естрадіолу. Оливи, які не 

використовувалися, такої дії не мають. При засто-

суванні міченого 10Н-17-В-естрадіолу було пока-

зано, що компоненти ВММ здатні як підвищувати 

метаболізм 17-В-естрадіолу, так і порушувати 

зв’язок цієї сполуки з естрогенним рецептором у 

клітинах MCF-7. Автори доходять висновку, що 

антиестрогенна активність ВММ засвідчує здат-

ність цього забруднювача змінювати відповідь 

клітин на дію естрогенів, і тому його наявність у 

навколишньому середовищі може впливати на 

репродуктивне здоров’я людей.

R.K. Hewstone [28] повідомляє про гонадо-

токсичну дію певних компонентів ВММ. Так, 

тривала дія високих концентрацій присадок, що 

містять цинку діарил або дитіофосфату діарил, 

кальцію алкілфенат, магнію, натрію та кальцію 

сульфонати, зумовлює істотне ушкодження ре -

про  дуктивної системи кролів-самців (тестику-
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лярну атрофію, зниження або відсутність спер -

матозоїдів).

F.C. Lu [29] наводить дані про здатність ПАВ 

потенціювати мікросомальне окиснення та під-

силювати метаболізм стероїдів, зокрема естрадіо-

лу та андростерону, що може порушувати функ-

ціо нування репродуктивної системи людини.

У результаті наших досліджень виявлено, що в 

динаміці тривалого впливу ВММ у дозі 500 мг/кг 

на організм білих щурів-самців у сім’яниках роз-

виваються істотні морфофункціональні порушен-

ня [15]. На 30-ту добу після початку введення в 

організм білих щурів ВММ структурні зміни вияв-

ляються у вигляді потовщення інтерстиції сім’я-

ника, зменшення діаметра звивистих сім’яних 

каналь ців, розладів мікроциркуляторного русла, а 

також пригнічення процесу диференціації спер-

матид, що порушує завершальний етап спермато-

генезу — період формування. У подальшому роз-

виваються прогресивні порушення сперматогене-

зу, дискомплексація, дезорієнтація, а з часом і 

десквамація сперматогенного епітелію.

Кількісні та якісні порушення сперматозоїдів 

починають формуватися на 30-у добу після почат-

ку введення білим щурам ВММ, що виявляється в 

підвищенні кількості нежиттєздатних і патологіч-

них форм гамет, збільшенні кількості клітин з 

аномаліями голівки, шийки та зі змішаними де -

фектами, збільшенні кількості акінетичних спер-

матозоїдів [13]. У подальшому рівень ушкоджень 

прогресивно збільшується, на 60-у добу знижуєть-

ся абсолютна кількість сперматозоїдів, кількість їх 

нормокінетичних форм, підвищується кількість 

сперматозоїдів з дискінетичним рухом. На 90-у 

добу кількість активно рухливих клітин з посту-

пальним рухом зменшується більш ніж на 25 %, а 

кількість сперматозоїдів з поступальним рухом — 

більш ніж на 50 %, що свідчить про розвиток асте-

нозооспермії.

Надходження ВММ до організму щурів-самців 

протягом 12 тиж призводить до суттєвих змін 

їхньої здатності до запліднення, що виявляється в 

порушенні репродуктивної функції спарених із 

ними інтактних самок, збільшенні загальної та 

постімплантаційної летальності, істотному зни-

женні індексів фертильності та плідності [14].

Шкіра. Відомо, що великі хімічно інертні 

мо лекули мінеральних масел досить важко про-

никають через неушкоджену шкіру [1]. Проте 

мінеральні масла мають виражену шкірно-подраз-

ливу властивість. За нашими даними, у всіх випад-

ках шкіра білих щурів, на яку протягом 2 міс нано-

сили суміш ВММ, вилучену з фільтрів, стає ущіль-

неною, втрачає еластичність, набуває яскраво-

коричневого кольору. При гістологічному дослі-

дженні встановлено сосочкові розростання бага-

тошарового плоского епітелію, виражений гіпер-

кератоз і акантоз, кістозні утворення та лімфоїдну 

інфільтрацію. Отримані зміни автори кваліфіку-

ють як передпухлинні на тлі дегенеративно-

дистро фічних процесів.

Канцерогенна дія ВММ підтверджена в експе-

рименті на мишах, у яких спостерігався розвиток 

папілом і раку шкіри після тривалої експозиції 

відпрацьованих олив [27].

Повідомляється, що випадки розвитку пухлин 

корелюють із вмістом ПАВ у ВММ [27, 30]. При 

цьому найбільший рівень захворюваності на рак 

виявляється при застосуванні олив з найбільшим 

терміном експлуатації.

За даними Американського нафтового інститу-

ту (American Petroleum Institute, США) [19], аплі-

кація на шкіру мишей моторного масла, що не 

використовувалося, не супроводжується утворен-

ням пухлин. Цей факт, на думку дослідників, під-

тверджує накопичення в маслі канцерогенних 

сполук під час його експлуатації.

Наведені суперечливі результати досліджень, 

очевидно, пов’язані з використанням ВММ різно-

го походження, з різним режимом експлуатації та 

складом присадок. Привертає увагу той факт, що 

найбільша токсичність притаманна відпрацьова-

ним автомобільним оливам, які вилучають із мас-

ляних фільтрів. Усе це дає нам підстави вважати 

відпрацьовані моторні автомобільні масла токсич-

ними речовинами І—II категорії небезпеки, а не 

IV, як це регламентується нормативними доку-

ментами.
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Отработанные моторные масла как медико-экологическая проблема

Статья базируется на обзоре мировой литературы и данных собственных исследований касательно химического 

состава, токсикологии отдельных составляющих отработанных моторных масел, их экологической опасности и 

влияния на системы живого организма в зависимости от путей поступления. Доказано, что наиболее токсичным 

действием обладает моторное масло, изъятое из масляных фильтров. Подчеркивается опасность канцерогенного 

воздействия отработанных моторных масел за счет накопления в процессе эксплуатации полициклических арома-

тических углеводородов. Приведенные данные дают основание считать отработанные моторные масла токсически-

ми веществами І—II категории опасности, а не IV, как это регламентируется нормативными документами.
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The used engine oils as a medical and environmental problem

The article presents the review of  world literature and data of own studies on the chemical composition and toxicology of  

some components of used engine oils, their environmental risk and impact on living organisms, depending on the routes of 

exposure to these oils. It has been proven the most toxic effect is produced by engine oils withdrawn from the oil filters. 

Carcinogenic hazard caused by used engine oils may be mainly explained due to the accumulation of polycyclic aromatic 

hydrocarbons during operational process. These data give grounds to consider waste engine oil as substances of  the 

I—II hazard category, but not the IV as it is governed by the regulations currently in force.
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