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Обгрунтовано комплекс фiзико-хiмiчних показникiв якостi, що в певній мірі гарантують технологiчнi влас-
тивостi мастильно-холодильних рiдин і технологiчних мастил. На основi зазначеного комплексу показ-
никiв розроблено державнi стандарти ДСТУ 3927-1999 "Нафтопродукти. Рiдини мастильно-холодильнi. 
Номенклатура показникiв якостi” та ДСТУ 3914-1999 "Нафтопродукти. Мастила технологiчнi. Номенкла-
тура показникiв". Зазначені державні стандарти набули чинності з 01.07.2000 р., що дозволить розробляти 
продукти та нормативну документацiю на мастильно-холодильні рідини і технологічні мастила на сучас-
ному рiвнi та виключить можливість надходження на ринок України недоброякiсних мастильних ма-
терiалiв як вiтчизняного, так i  зарубiжного виробництва.. 
 

Сучаснi мастильно-холодильнi рiдини (МХР) і тех-
нологiчнi мастила (ТМ) являють собою збалансованi 
багатокомпонентнi композицiї, до яких входять базовi 
нафтовi оливи, поверхнево активні i хiмiчно активнi ре-
човини: ефiри i мила жирних кислот, сульфонати, 
бiоциди рiзного складу, полiмери та iншi функцiональнi 
присадки.  

У зв'язку з iснуванням загальних вимог до власти-
востей усiх МХР та ТМ i спецiальних вимог до окре-
мих продуктiв, дуже важливим є надiйний вибiр пока-
зникiв якостi для комплексної оцiнки фiзико-хiмiчних 
властивостей МХР і ТМ у процесi їх розробки та за-
стосування. 

Номенклатура показникiв якостi включає до себе: 
– показники призначення – дозволяють встановити екс-

плуатацiйнi і реологiчнi властивостi, склад, корозiйну агре-
сивнiсть. До них належать: в'язкiсть кiнематична, густина, 
кислотне число, число омилення, загальна лужнiсть, 
зольнiсть, вмiст активних елементiв (хлору, фосфору, сiрки), 
води, змащувальна здатнiсть, схильнiсть до пiноутворення 
та стiйкiсть пiни, корозiйна дiя на метали; 

– показники надiйностi – дозволяють встановити екс-
плуатацiйнi властивостi, стабiльнiсть пiд час зберiгання та 
при низьких температурах, температуру застигання, 
стабiльнiсть робочих розчинiв або емульсiй, бiостiйкiсть, 
гарантiйний термiн зберiгання; 

– ергономiчнi показники – характеризують дiю МХР 
чи ТМ на органiзм людини: запах, токсичнiсть компо-
нентiв, ГДК шкiдливих речовин у повiтрi робочої зони; 

– показники безпеки – характеризують пожежоне-
безпечнi та токсикологiчнi властивостi: температури 
спалаху, займання та самозаймання, клас небезпеки за 
ступенем дiї на органiзм. 

Для оцiнки якостi МХР і ТМ застосовуються як стандартнi, 
так i деякi нестандартнi методи, розробленi спецiалiстами Укра-
їнського НДІ нафтопереробки “МАСМА” (швидкiсть ему-
льгування, старiння емульсiї, вологозахисна здатнiсть та 
iн.). Вони дозволяють визначити додатковi властивостi 

розроблених композицiй МХР і ТМ. Одночасно Інсти-
тут проводить роботи зі стандартизацiї таких методiв. 
Наприклад, на основi методу визначення схильностi до 
пiноутворення розроблено галузевий стандарт України 
ГСТУ 320.00149943.044-96 "Розчини та емульсiї. Методи 
визначення схильностi до пiноутворення та стiйкостi пiни". Це 
дуже важливий показник для робочих рiдин водо-
змiшуваних МХР. 

Iнформацiя щодо фiзико-хiмiчних показникiв та їх 
фактичних величин не тільки служить джерелом знань 
щодо якостi МХР і ТМ, їх компонентiв, а також дозволяє 
оцiнити i прогнозувати технiчний рiвень, функцiональнi та 
частково експлуатацiйнi властивостi, передбачити 
санiтарно-гiгiєнiчнi властивостi й навiть можливiсть 
застосування МХР і ТМ у промисловостi. 

Нині, коли в економiцi України вiдсутнi повноцiннi 
ринковi механiзми, коли пріоритетним є не якiсть ви-
робленої продукцiї, а отримання максимально можли-
вого прибутку вiд реалiзацiї, коли скасовано систему 
допуску до застосування i зроблено наголос на системі 
сертифiкацiї, на ринку України часто реалiзуються ма-
стильнi матерiали низької якостi. Крiм того, на сього-
днi необов'язкове погодження ТУ з головною ор-
ганiзацiєю, що разом з вiдсутнiстю нормативних доку-
ментiв (НД) на номенклатуру показникiв якостi сприяє 
появі НД низького технiчного рiвня, якi мiстять обме-
жену кiлькiсть показникiв i не дозволяють провести 
комплексну гарантовану оцiнку фiзико-хiмiчних влас-
тивостей МХР i ТМ. 

Все це завдає шкоди конкретним пiдприємствам-
споживачам, а також не робить продукцiю конкурент-
ноздатною, оскiльки у НД не враховуються мiжнароднi 
вимоги. 

В УкрНДIНП "МАСМА" як головнiй галузевiй ор-
ганiзацiї зi стандартизацiї нафтопродуктiв розроблено 
державнi стандарти України: 

– ДСТУ 3927-1999 "Нафтопродукти. Рiдини масти-
льно-холодильнi. Номенклатура показникiв якостi"; 
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– ДСТУ 3914-1999 "Нафтопродукти. Мастила тех-
нологiчнi. Номенклатура показникiв". 

Вони набули чинності з 01.07.2000 р. 
Введення цих стандартiв повинно забезпечити од-

наковий пiдхiд до розробки технiчних умов для МХР і 
ТМ будь-якими установами незалежно вiд їх форм 
власностi та пiдпорядкованостi. 

Розробленi нами ДСТУ встановлюють перелiк по-
казникiв якостi оливних i водозмiшуваних МХР та ТМ, 
а також методи їх випробувань. Запроваджена система 
показникiв якостi враховує комплекс вимог щодо га-
рантiї властивостей МХР i ТМ. 

Встановлено тааку схему показникiв: обов'язковi 
показники для всiх видiв МХР і ТМ, спецiальнi показ-
ники для окремих видiв МХР і ТМ. 

Крiм того, серед обов'язкових видiлено низку пока-
зникiв, що мають однакову норму (значення) для всiх 
видiв МХР і ТМ, встановлену стандартом на метод 
випробування. Наприклад, метод випробування показ-
ника "Стабiльнiсть при зберiганнi" за ГОСТ 6243, встанов-
лює норму: вiдсутнiсть розшарування та будь-яких 
"видiлень". Слiд зазначити, що у наш час з'явилися технiчнi 
умови, розробленi деякими малими пiдприємствами, де 
показник "Стабiльнiсть при зберiганнi" зовсiм вiдсутнiй 
або дуже "вiльно" встановлено його норму. 

До обов'язкових нормованих згiдно з методом ви-
пробування показникiв, якi мають однакову норму для 
всiх МХР і ТМ, належать стабiльнiсть при зберiганнi, 
корозiйна дiя на метали, запах. 

До обов'язкових показникiв, норма для яких вста-
новлена не стандартом на метод випробування, а нор-

мативною документацiєю на конкретний продукт, на-
лежать: зовнiшнiй вигляд, густина, в'язкiсть кiнематична; 
для водозмiшуваних МХР і ТМ – те саме та стабiльнiсть 
робочих розчинiв чи емульсiй i значення рН робочих роз-
чинiв або емульсiй; для оливних МХР – те саме та вмiст 
води i температура спалаху у вiдкритому тиглi; для олив-
них ТМ – те саме, що для оливних МХР, та вмiст ме-
ханiчних домiшок. 

Значення для решти обов'язкових i спецiальних показ-
никiв встановлюються нормативною документацiєю на 
конкретний продукт. 

Передбачена система показникiв якостi застосову-
ється на стадiї розробки технiчного завдання і 
технiчних умов та впровадження МХР і ТМ на вироб-
ництво, при їх сертифiкацiї, а також при оцiнцi 
технiчного рiвня (при порiвняннi з iмпортованими 
продуктами) та промислових випробуваннях. 

Введення у дiю державних стандартiв на номенкла-
туру показникiв дозволить розробляти як продукти, так 
i нормативну документацiю на МХР і ТМ на сучасно-
му рiвнi, що виключить можливість надходження на 
ринок України недоброякiсних мастильних матерiалiв 
як вiтчизняного, так i зарубiжного виробництва. 

До того ж з моменту введення у дiю Держстандар-
том України вказаних ДСТУ при проведеннi планової 
сертифікації МХР та ТМ здійснюватиметься перевірка 
технічних умов на предмет включення в них обов'яз-
кових i спеціальних показників. 

 
Надійшла до редакції 4 серпня 2000  р. 
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Обоснован комплекс физико-химических показателей качества, гарантирующих технологические 
свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок. На основе указанного ком-
плекса показателей разработаны государственные стандарты ДСТУ 3927-1999 "Нефтепродукты. Жид-
кости смазочно-охлаждающие. Номенклатура показателей качества" и ДСТУ 3914-1999 "Нефтепроду-
кты. Смазки технологические. Номенклатура показателей". Указанные государственные стандарты 
вступают в силу с 01.07.2000 г., что позволит разрабатывать продукты и нормативную документацию 
на смазочно-охлаждающие жидкости и технологические смазки на современном уровне и исключит 
возможность поступления на рынок Украины недоброкачественных смазочних материалов как отечес-
твенного, так и зарубежного производства.. 
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Complex of physical-chemical quality indices, which guarantees technological properties of lubricants 
(TL) and metalworking fluids (MWF) has been grounded in this article. State Ukrainian Standards based 
on the above-mentioned complex of indices have been developed:–DSTU 3927-1999 “Petroleum prod-
ucts. Metal working fluids. Nomenclature of indices quality.” –DSTU 3914-1999 “Oil product. Techno-
logical lubricants. Indices list.” All these Standards came into force on 01.07.2000. Implementation of 
State Standards and Nomenclature of Quality Indices will allow developing products and normative 
documentation for MWF and TL on the up-to-date level that will hinder the supply of low-quality lubri-
canting materials of both domestic and foreign origin to the market of Ukraine. 
 
 

НАЙСУЧАСНІШІ СЕРТИФІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – 
ГАРАНТ УСПІШНОГО БІЗНЕСУ! 

 
Орган з сертифікації “СЕПРОНАФТОТЕРМ” 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії  

Національної академії наук України 
 

Атестат акредитації в Системі УкрСЕПРО № UA4.001.109 від 02.08.99 р. 
 

“СЕПРОНАФТОТЕРМ” працює на ринку сертифікаційних послуг протягом п’яти років.  
Орган проводить сертифікацію: 

♦ нафтопродуктів (моторних олив, автомобільних бензинів, дизельного палива, пластичних ма-
стил, бітумів); 

♦ хімічної продукції технічного призначення (автохімії); 
♦ лакофарбових матеріалів і розчинників до них; 
♦ миючих засобів (рідких, порошкоподібних, піномиючих і т.д.); 
♦ шампунів, мил, відбілювачів; 
♦ засобів для укладання волосся, барвників; 
♦ парфюмерно-косметичної продукції і т.д. 
 

“СЕПРОНАФТОТЕРМ” у своєму розпорядженні має власні лабораторії на базі Інституту 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. В органі по сертифікації працюють провідні спе-
ціалісти в галузі нафтопереробки та біоорганічної хімії. Все це дозволяє керівництву 
“СЕПРОНАФТОТЕРМ” проводити гнучку цінову політику під час роботи з замовниками. У разі 
заявки на сертифікацію широкого асортименту продукції ціни обговорюються додатково.  
 На сертифікацію можуть бути заявлені як окремі партії продукції, так і продукція, що ви-
пускається серійно. Оптимальна схема сертифікації вибирається, виходячи з інтересів замовника 
з урахуванням останніх змін в Системі УкрСЕПРО. 
 Орган з сертифікації “СЕПРОНАФТОТЕРМ” запрошує підприємства, організації, фірми, 
що займаються виробництвом та імпортом продукції, до взаємовигідного співробітництва.  

Сучасне лабораторне устаткування, кваліфікований персонал, неупередженість у вико-
нанні робіт і їх об'єктивність роблять “СЕПРОНАФТОТЕРМ” Вашим надійним партнером! 
 
Телефон: 552 -70 -59 
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