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Вступ 

Щорічно автомобілями України викорис-
товується близько 9–10 млн т моторного па-
лива. За даними державної служби статисти-
ки в Україні 2018 р. всього було використано 
1,7 млн т бензину і 5,4 млн т дизельного па-
лива [1]. Приріст споживання моторного па-
лива порівняно з 2017 р. збільшився більш, 
ніж на 7 % насамперед за рахунок зростання 
споживання дизельного палива (ДП) (близь-
ко 10,1 %). Одночасно є тенденція до змен-
шення споживання автомобільних бензинів 
порівняно з минулим роком майже на 4 %. 

Для задоволення потреб України в бензи-
нах та ДП  і прогнозованого незначного зро-
стання рівня споживання у короткочасній 
перспективі щороку необхідно переробляти 
близько 15…16 млн т нафти [2]. 

З прийняттям Україною курсу на євроін-
теграцію, що закріплено у Конституції в лю-
тому 2019 р., у формулюванні «європейської 
ідентичності українського народу і незворот-
ності європейського та євроатлантичного 
курсу України» було визначено пріоритетні 
напрями роботи і в паливній промисловості, і 
в автомобільній, які спрямовані на досягнен-
ня європейських норм за якістю до бензинів і 
автомобілів. Однак використані сьогодні те-
хнології отримання бензинів дещо відрізня-
ються від закордонних аналогів і не завжди 
дозволяють отримати бензини заданої якості, 
які б задовольняли експлуатаційним та еко-
логічним нормам. 

Автомобільні бензини повинні бути хімі-
чно нейтральними й не мають викликати ко-
розію ємностей, у яких вони зберігаються, 
транспортуються, а продукти їх згоряння не 
повинні сприяти корозії деталей двигуна [3]. 
Корозійна активність палива пов’язана з вмі-
стом загального та меркаптанового сульфу-

ру, кислотності, вмісту водорозчинних кис-
лот і лугів, присутності води. 

У разі потрапляння вологи в бензин коро-
зія металів набуває електрохімічного харак-
теру і швидкість її різко зростає. Однак вода 
бензину може потрапляти в паливні ємності 
та накопичуватися. Кількість води залежить 
від умов транспортування і зберігання. 

Актуальність обраної теми пов’язана з не-
обхідністю проведення ретельного контролю 
якості бензину, оскільки відпрацьовані гази 
транспортних засобів, що використовують  
неякісне паливо, забруднюють атмосферне 
повітря, а також ґрунт і водні об’єкти. Крім 
того, використання фальсифікованого палива 
позначається на експлуатаційних характери-
стиках двигуна та призводить до виходу з 
ладу паливної системи. 

 

Аналіз публікацій 

Обсяги використовуваного палива щоріч-
но збільшуються (рис. 1) [1]. 

Почався перехід з бензину на дизель бли-
зько 25 років тому, що призвело до значного 
зниження попиту на бензин, а також нестачі 
дизельного виробництва в ЄС. Попит на бен-
зин продовжує знижуватися, у той час як по-
пит на дизельне паливо знаходиться на під-
йомі, досягнувши співвідношення попиту 
1:2,5 протягом 2017 р. (рис. 1) [2].  

Перед розробленням головних принципів 
до встановлення екологічних нормативів що-
до автомобільних викидів необхідно сфор-
мулювати відповідні вимоги до якості пали-
ва, на які виробники могли б опиратися, і 
забезпечити роботу засобів контролю вики-
дів з гарантією відповідності встановленим 
нормам [5]. 
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Рис. 1. Попит на автомобільне паливо в ЄС 

2017 р. (за даними дослідницької групи 
Wood Mackenzie [5]) 

 
Таким чином, стандарти якості палива [6–

8] повинні бути визначено перед установ-
ленням екологічних стандартів, оскільки до-
рогі системи нейтралізації не зможуть забез-
печити необхідну очистку, і легко можуть 
вийти з ладу. З посиленням екологічних 
норм щодо зменшення токсичних викидів у 
виробництві автомобілів удосконалювалися 
конструкції двигунів, системи управління й 
системи нейтралізації небезпечних викидів. 
Усе це сприяє зменшенню витрат на бензин, 
поліпшенню технічних характеристик і ресу-
рсу експлуатації двигуна. 

Відповідно до раніше введених європей-
ських норм розрізняють кілька типів станда-
рту «Євро» [9]. Вони обмежують концентра-
цію у вихлопних газах автомобіля 
вуглеводнів, оксидів нітрогену і карбону та 
твердих частинок. 

Екологічні норми прийняті на переважній 
території Європи з 1988 р. Євронорми мають 
на увазі екологічний стандарт, який регулює 
кількість шкідливих компонентів у вихлоп-
них газах (табл. 1) [9]. 

 

Таблиця 1 – Уведення стандартів «Євро»  в 
ЄС та Україні 

Стандарт Уведений у 
ЄС 

Уведений в 
Україні 

Євро-0 1988 - 
Євро-1 1992 - 
Євро-2 1995 2006 
Євро-3 1999 2013 
Євро-4 2005 2014 
Євро-5 2009 2016 
Євро-6 2015 2020 

 
Низка історичних даних, представлених 

державами-членами ЄС в Європейське аге-
нтство з навколишнього середовища, свід-
чить про істотне скорочення викидів основ-
них забруднювальних речовин від 

транспорту, таких як оксиди сульфуру (SOx), 
плюмбум (Pb), оксиди нітрогену (NOx), твер-
ді частинки і поліциклічні ароматичні вугле-
водні (ПАВ) [10].  

Уведення стандартів євро в Україні відс-
тає від європейських темпів, але починаючи з 
2013 р. введено вже п’ять стандартів і розрив 
у строках уведення з Європою суттєво ско-
рочений (табл. 1). 

 

Мета і постановка завдання 

Метою роботи стало комплексне оціню-
вання основних показників якості моторного 
палива. Оскільки контроль якості бензину є 
гарантією безпеки як для авто, так і навко-
лишнього середовища, для досягнення мети 
були вирішені такі завдання: вивчення якіс-
них характеристик різних видів бензинів і 
дизельного палива; порівняння якості вітчиз-
няних моторних палив  і міжнародних норм; 
вибір методів визначення показників якості 
моторного палива; проведення випробувань 
якості моторних палив різних зразків і аналіз 
отриманих результатів. 
 

Сучасні вимоги до якості  

моторного палива 

Якість моторного палива визначається ба-
гатьма характеристиками, наприклад [3]: 
вмістом сульфуру; концентрацією ароматич-
них вуглеводнів; наявністю фактичних смол 
у бензинах, додаванням миючих присадок, 
що не допускають забруднення й осмолення 
деталей двигуна. 

Автомобільні бензини в Україні випуска-
ють відповідно до ДСТУ 7687:2015  [6] та 
технічного регламенту (ТР) [7], дизельне па-
льне – згідно з ДСТУ 7688:2015 [8]. 

Розглянемо, на що можуть впливати пока-
зники стандарту якості бензину на практиці. 

За умови згоряння бензол утворює канце-
рогени. За вимогами «Євро-2» кількість бен-
золу в бензині не повинна перевищувати 5 %, 
а норми «Євро-3», «Євро-4» і «Євро-5» суво-
ріші – максимум 1 %. Окрім того, під час 
згоряння бензолу утворюється вугільний на-
гар на свічках запалювання, що значно зме-
ншує їх ресурс. Визначити вміст бензолу 
можна за допомогою газорідинної хроматог-
рафії (ДСТУ EN 12177:2009) або інфрачер-
воної (ІЧ) спектрометрїї (ДСТУ EN 
238:2008).  

Небажана присутність бензолу в пальному 
пояснюється можливістю утворення в проце-
сі його згоряння надзвичайно токсичного 
компонента бенз(а)пірену: 



Вісник ХНАДУ, вип. 86, 2019, т. І 

 
82 

 
Одним з найважливіших показників для 

екологічної ситуації і для справної роботи 
двигуна вважається вміст сульфуру, його ви-
сока концентрація може призвести до утво-
рення нагару, закоксовування паливних фор-
сунок і послаблює ефективність системи 
нейтралізації вихлопних газів, взаємодіючи з 
металами нейтралізатора. Вміст сульфуру 
визначають за ГОСТ 19121-73 «Нафтопроду-
кти. Метод визначення вмісту сірки спалю-
ванням у лампі». 

Ароматичні вуглеводні, також як і бензол, 
сприяють утворенню  нагару, що важко ви-
даляється, і скороченню життя каталізатора. 
За умови збільшення їх концентрації зростає 
токсичність вихлопних газів. 

Важливий вплив на показники двигуна 
має наявність у бензині миючих присадок 
[10]. На першому етапі використання бензи-
ну з миючими присадками можна спостеріга-
ти збільшення параметрів роботи двигуна й 
за потужністю, і за токсичністю вихлопних 
газів. Це пов’язано з тим, що збільшення час-
тки механічних домішок викликано потрап-
лянням у паливо забруднювачів зі стінок 
елементів системи живлення двигуна. Зі збі-
льшенням часу роботи двигуна на бензині з 
миючими присадками спостерігається стабі-
лізація параметрів, відзначається підвищення 
потужності й економічності, зменшується 
токсичність відпрацьованих газів. 

На жаль, нерідко зустрічаються факти фа-
льсифікації моторного палива. Наприклад, за 
даними інституту споживчих експертиз [11, 
12] наведено результати перевірки деяких 
АЗС. Зафіксовано випадки перевищення но-
рми вмісту бензолу,  етанолу, сульфуру. 
У процесі згоряння сульфур окислюється і 
взаємодіє з водою з утворенням сірчистої та 
сірчаної кислоти. За рахунок дії сірчаної ки-
слоти ресурс деталей двигуна скорочується у 
декілька разів. У деяких зразках бензину ок-
танове число (ОЧ) нижче за встановлену 
норму. 

Основною причиною неякісного пального 
на АЗС можна вважати ставлення її власника 
до ведення бізнесу. У процесі зберігання па-
льного резервуари потребують періодичної 
очистки через скупчення всередині резервуа-
рів біологічних організмів, піщинок, листя, 
відкладень. Це передбачає економічні витра-

ти, на чому деякі власники АЗС намагаються 
заощадити. За умови охолодження об’єм па-
лива зменшується до 10 %. Для покриття не-
стачі в бензин додають дешеві присадки, у 
дизпаливо – відпрацьоване масло [13]. 

Державний контроль за якістю моторного 
палива неефективний. У цій ситуації відзна-
чимо, що можливість проведення незалежної 
експертизи дозволить забезпечити якість бе-
нзину та конкурентоспроможність АЗС. 

Законопроект № 9620 про внесення змін 
до Податкового Кодексу України, що затвер-
джений у грудні 2018 р. вводить обов’язкове  
ліцензування діяльності з виробництва, збе-
рігання, розливу, оптової та роздрібної торгі-
влі паливом з 01 липня 2019 р.  Планований 
термін ліцензії встановлено п’ять років, а 
список підприємств, які отримають ліцензію, 
буде у вільному доступі на сайті ДФС. Зали-
шається сподіватися, що ця міра зменшить 
кількість фальсифікованого бензину, чому 
сприятиме величезний штраф за відсутність 
ліцензії у розмірі 250 тис. …1 млн грн. 

Залишається актуальним питання застосу-
вання експрес-аналізаторів як можливості по-
передньої перевірки реалізованого пального 
безпосередньо на АЗС (з подальшою перевір-
кою в акредитованій лабораторії у разі невід-
повідного результату під час тестування). 

 
Відповідність якості  

вітчизняних моторних палив  

вимогам європейських стандартів 

Екологічні вимоги до палива встановлено 
Директивою Європейського Парламенту та 
Ради Європи № 98/70/ЄС [9], Директиви 
2303/17/ЄС. Ця директива відрізняється від 
набутих чинності в Європі стандартів ЕМ 
228 «Бензини автомобільні»  і ЕN 590 «Па-
лива дизельні», які мають рекомендаційний 
характер, тим, що законодавчо вводить 
обов’язкові до виконання вимоги до мотор-
них палив, які забезпечують склад відпра-
цьованих газів (Євро-2, Євро-3, Євро-4). 

Контроль за якістю нафтопродуктів був 
регламентований «Правилами проведення 
сертифікації нафтопродуктів». Але Наказ 
державного комітету України зі стандартиза-
ції, метрології та сертифікації від 16.01.1997  
№ 19 «Про затвердження Правил 
обов’язкової сертифікації нафти та нафто-
продуктів» втратив чинність з березня 2018 
р. Причому й Декрет, затверджений КМУ від 
10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і 
сертифікацію», втратив чинність з 
01.01.2018. 
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Відповідно до ДСТУ 7687:2015 «Бензини 
автомобільні євро. ТУ» сертифікаційні ви-
пробування проводяться в порядку, установ-
леному в ДСТУ 3413. Але сам ДСТУ 3413 
«Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок 
проведення сертифікації продукції» скасова-
но з 2018 р., тобто органами сертифікації 
продукція не сертифікується. 

Раніше бензин підлягав сертифікації від-
повідно до Наказу державного комітету Ук-
раїни з питань технічного регулювання та 
споживчої політики № 28 від 01.02.2005  
№ 28 «Про затвердження Переліку продукції, 
що підлягає обов’язковій сертифікації в Ук-
раїні», але наказ втратив чинність з березня 
2018 р. 

Залишається чинним ДСТУ EN 
14274:2014 «Паливо автомобільне. Оціню-
вання якості бензину і дизельного палива. 
Система потокового контролювання якості 
палива». 

Міністерство економічного розвитку й то-
ргівлі України планує до 2020 р. створити та 
впровадити адаптовану до вимог Євросоюзу 
систему технічного регулювання.  

Частина виробництва палива з низькою 
якістю пов’язана з нафтопереробними заво-
дами (НПЗ), які змушені використовувати 
застаріле обладнання. Серед шести великих 
НПЗ на даний момент функціонує тільки 
Кременчуцький. Лисичанський, Дрогобиць-
кий, Херсонський, Одеський, Надвірнянсь-
кий заводи призупинили свою роботу.  

Кременчуцький НПЗ на сьогоднішній 
день  переробляє 7тис. т нафти на добу, що в 
декілька разів нижче за його проектну поту-
жність. Устаткування НПЗ зношене, завод 
введений в експлуатацію понад 50 років то-
му, зокрема великих планів з удосконалення 
технологій майже не було. Застаріле устатку-
вання не сприяє застосуванню сучасних тех-
нологій забезпечення якісної продукції, що 
відповідає світовим стандартам, головним 
чином – екологічним вимогам. Рішення 
пов’язане з великими інвестиціями. Нафто-
переробна промисловість  України суттєво 
відстає від рівня країн ЄС, що не може не 
позначитися на якості нафтопродуктів. Від-
сутність мотивації до впровадження сучас-
них технологій і брак інвестиційних ресурсів 
сприяли тому, що  відмічається, головним 
чином, просте відтворення основного капіта-
лу НПЗ, заміна  зношеного устаткування на 
нове тієї ж конструкції, це у кращому випадку. 

У країнах Європи якість палива гарантує 
сертифікація підприємства-виробника зі ста-
ндартів системи управління якістю (ISO 
9001-2000) і системи управління охороною 
навколишнього середовища (ISO 14004-
2004). Добровільний характер їх застосуван-
ня забезпечує конкуренцію товару на ринку. 

У Європейських країнах, відповідно до 
стандарту EN 228, для забезпечення норм на 
автомобільні викиди встановлені норми на 
неетильовані бензини. У цих країнах велика 
увага приділяється питанням екологічної 
безпеки. 

Вимоги щодо вмісту сульфуру в паливі 
становлять не більше ніж 10 мг/кг. Суль-
фур – компонент нафти, тому в процесі 
отримання нафтопродуктів його видаляють. 
Вимоги за вмістом бензолу й ароматичних 
вуглеводнів збігаються. Об’ємна частка оле-
фінів за європейськими нормами не повинна 
перевищувати 14 %, починаючи з класу Єв-
ро-4, що відрізняється від вимог технічного 
регламенту [7], що потребує їх частку до 
18 % (табл. 2). Європейськими нормами 
встановлена обов’язковість миючих приса-
док у бензині, у державних документах вка-
зано тільки про можливість використання 
присадок, що покращують властивості паль-
ного. Порівняння вимог до якості бензинів 
показує приблизно однакові норми до висо-
кооктанових бензинів в Україні і Європейсь-
ких країнах за октановим числом, але еколо-
гічні норми до бензинів європейських країн 
дещо відрізняються (табл. 2). 

Деяка частка неетилованих бензинів ви-
робляється з використанням марганцевих і 
залізовмісних зольних антидетонаторів з 
установленням вимог до вмісту в бензині Mn 
і Fe. У західних країнах такі антидетонатори 
не мають попиту, оскільки їх використання 
порушує роботу систем нейтралізації вихло-
пних газів, що широко застосовуються в ім-
портних автомобілях. Цього виду присадки 
не рекомендує і Всесвітня хартія виробників 
палива. 

В Україні є чинним ДСТУ 7688:2015 «Па-
ливо дизельне євро. ТУ».  Цей стандарт від-
повідає європейським нормам EN 590 
(табл. 3). 

2007 р. ЄС схвалено застосування станда-
ртів Євро-5 і Євро-6 для автомобілів з дизе-
льним двигуном.  
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Таблиця 2 – Основні екологічні вимоги до характеристик автомобільного бензину 
 

Характеристики 
автомобільного бензину 

ДСТУ 
7687:2015 
(клас 5) [6] 

ТР 
(клас 5) 

[7] 

EN 228 

Клас 2 Клас 3 Клас 4 Клас 5 Клас 6 

Вміст сірки,  не  більше, 
мг/кг 

10 10 500 150 50 10 10 

Об’ємна  доля  бензолу,  
не  більше, % 

1 1 5 1 1 1 0,8 

Об’ємна доля вуглеводнів,  
не  більше, %: 

  
    

 

ароматичних 35 35 - 42 35 35 24 
олефінових 18 18 - 18 14 14 11 
Кисень, % 2,7 - - 2,3 2,7 2,7 2,7 
Pb, мг/дм3 5 5 5 5 5 5 5 
Використання миючих 
присадок 

- - - Обов’язково 

 

Таблиця 3 –  Вимоги до якості ДП за  EN 590 і ДСТУ 7688:2015 [8] 
 

Показники ДСТУ 
7688:2015 [6] 

EN 590 
Євро-2  Євро-3 Євро-4 Євро-5 

Вміст сульфуру, мг/кг 10 500 350 50 10 
Цетанове число, не менше 51 (Л); 49 (З) 45 49 51 51 
Густина, якщо 15 °С, кг/м3 820–845 (Л) 

800–845 (З) 
820–860 820–860 820–845 820–845 

Кінематична в’язкість, як-
що 40 °С, мм2/с 

2–4,5 (Л) 
1,5–4,0 (З) 

2,0–4,5 2,0–4,5 2,0–4,0 2,0–4,0 

Фракційний склад: 95 % 
переганяється до, °С 

360 370 370 360 360 

Поліциклічні ароматичні 
вуглеводні, %, не більше 

8 Не норм. Не норм. 11 3 

Змащувальна здатність, 
мкм, не більше 

460 Не норм. Не норм. 460 460 

Окиснювальна стабіль-
ність, г/м3, не більше 

25 Не норм. Не норм. 25 25 

 

Відповідно до норм Євро-5 викиди NOx 
повинні становити не більше ніж 180 мг/км, а 
твердих частинок знижені до 5 мг/км. Стан-
дарт Євро-6, що набув чинності з 2014 р., 
вимагає знизити вміст  NOx до 80 мг/км. 

Вимоги до автомобільних бензинів у світі 
і в Україні дещо відрізняються. Провідні ви-
робники автомобілів Європи, Японії та США 
прийняли Всесвітню Паливну Хартію (ВПХ), 
у якій визначається якість оптимального су-
часного бензину. Вимогою ВПХ є  чистота 
паливної системи, що відсутнє в Україні. Ха-
ртія рекомендує широке застосування мию-
чих присадок, в Україні це не обов’язково. 

Істотна відмінність між ВПХ і ТР [7]  
спостерігається щодо частки олефінів у па-
ливі. У Хартії рекомендовано не більше ніж 
10 %, в Україні допускається 18 %. Щодо 
вмісту важких металів у бензині, слід зазна-

чити, що застосування металовмісних приса-
док більш ефективно, ніж використання мо-
нометиланіліну (ММА). ВПХ заборонено 
додавання цих присадок у паливо, в Україні 
припис сформульовано неоднозначно: «За-
боронено використовувати в бензинах домі-
шки, що мають у своєму складі Pb, Fe». Та-
ким чином, заборона стосується до двох 
важких металів, інші – дозволені.  

Конкуренцію поширеним присадкам 
МТБЕ (метил-трет-бутиловий етер) і ТАМЕ 
(метил-трет-аміловий этер) може скласти 
біоетанол, який надзвичайно популярний у 
США. Його впровадження на ринку забезпе-
чить певні переваги: створення робочих 
місць з виробництва на біоетанолового пали-
ва; витіснення фальсифікованого бензину; 
поліпшення якості повітря за рахунок вико-
ристання екологічних переваг біоетанолу. 
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Поліпшення якості палива – актуальне  
завдання на цей момент. У стандартах  на 
паливо перелічено вимоги за низкою показ-
ників якості. Звичайно, стандарт повинен 
мати максимальну кількість показників, які 
характеризують експлуатаційні властивості 
палива та його якість. Але перевантажувати 
нормативи та лабораторії НПЗ, нафтобаз, 
складів величезною кількістю аналізів еко-
номічно недоцільно. Таким чином, стандарт 
містить вимоги щодо складу та фізико-
хімічних властивостей палив і найважливіші 
експлуатаційні характеристики. 

За останні два десятиліття в ЄС реалізо-
вані програми із затвердженням нормативів 
для викидів автомобільним транспортом, на-
приклад, Європейська програма щодо вики-
дів, палива й технологій двигунів (EPEFE) і 
«Чисте повітря для Європи» (CAFE). 
Їх упровадження стало підґрунтям підготов-
ки графіка введення нових стандартів якості 
палива. Це нововведення забезпечило ви-
ключення викидів Pb в ЄС з 2002 р., а вико-
ристання палива з дуже низьким вмістом су-
льфуру (10 ppm) відбулося з 2009 р. 

На цей момент головним документом, 
який на законодавчому рівні встановлює ви-
моги до якості палива на рівні ЄС, є Дирек-
тива 98/70/EC [9]. Вона містить вимоги до 
основних параметрів моторного палива. Од-
ним з останніх доповнень до неї стало впро-
вадження норм на застосування бензину з 
10 %  вмістом етанолу, що стимулює країни 
ЄС більш інтенсивно використовувати біо-
паливо. Також є стандарти, які розроблено 
Європейським комітетом зі стандартизації 
(CEN). Вони набули чинності в Європі з 1993 
р. і постійно оновлювалися до моменту вве-
дення більш високих екологічних класів на 
автотранспорті. Метою паливних стандартів 
CEN є не лише зниження негативного впливу 
транспорту на навколишнє середовище, але й 
підтримка довговічності та високої продук-
тивності двигунів та інших елементів сучас-
них автомобілів. Дотримання цих стандартів 
країнами – членами ЄС – не є обов’язковим, 
хоча в більшості випадків вони все ж закріп-
лені законодавчо на національному рівні. 
Крім того, стандарти CEN поширено не лише 
у країнах ЄС, в основі українських стандар-
тів до моторного палива також лежать стан-
дарти CEN. 

 
Організація контролю якості палив 

Показники якості та методи їх оцінки, які 
містяться в стандарті на пальне, повинні да-

вати можливість оперативно визначити вид 
палива і марку. У стандарті, звичайно ж, по-
винні бути вказані ті властивості, які можуть 
змінюватися під час транспортування та збе-
рігання. 

Якість палив постійно контролюється як 
у процесі виробництва, так і за умови отри-
мання споживачем. Аналізи забезпечують 
лабораторії НПЗ, нафтозбутові організації, 
оптові споживачі.  

Аналіз палива виконують за тими показ-
никами, які містить стандарт на паливо. 
Але число параметрів, що підлягають конт-
ролю, може відрізнятися. Наприклад, у про-
цесі оцінювання зміни якості бензину в пері-
од зберігання, головним чином, оцінюють 
такі показники, як фракційний склад, вміст 
фактичних смол і кислотність. Для арбітраж-
ного аналізу визначають, як правило, тільки 
ті показники, за якими виникли розбіжності. 

Обсяги досліджень і терміни їх виконан-
ня на різних етапах системи контролю якості 
палив регламентують відповідні інструкції та 
розпорядження. НПЗ зобов’язаний видавати 
паспорт якості з розгорнутими характеристи-
ками якості. 

Авторами  проведено детальний аналіз 
відповідності вітчизняних норм якості мо-
торного палива європейським і світовим ста-
ндартам. Спробуємо тепер оцінити, наскіль-
ки відповідає прийнятим в Україні 
стандартам реалізована продукція. 

Перевірку палива на наявність або відсу-
тність активного середовища виконували за 
допомогою випробування на мідній пластині. 
Перевірка на мідній пластинці бензинів про-
водили відповідно до ДСТУ EN ISO 
2160:2012 «Нафтопродукти. Метод визна-
чення корозійної дії на мідну пластинку». 
Поява на пластинці темних плям, потемніння 
вказує на вміст у паливі корозійних агентів, а 
саме: меркаптанової сірки, спиртів, органіч-
них кислот та інших кисневмісних кислот, 
які додаються для штучного збільшення ок-
танового числа і потребують подальшого до-
слідження. Два з розглянутих зразків бензи-
ну А-95 не пройшли випробування на мідній 
пластині. Відзначається потемніння і збіль-
шення маси пластини (рис. 2). 

Визначення меркаптанової сірки прово-
дили відповідно до ДСТУ ISO 3012:2018 
«Нафтопродукти. Визначення тіолової (мер-
каптанової) сірки у легких та середніх дисти-
лятних паливах. Потенціометричний метод». 
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Рис. 2. Збільшення маси мідної пластини, % 

 
Масова частка меркаптанової сірки для 

різних сортів палива не повинна перевищу-
вати: для ДП 0,01 %, для бензинів 0,001 %. 
Отримані результати представлено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 3. Вміст меркаптанової сірки, % 
 
Дослідження палива на вміст загальної 

сірки проводили згідно з ДСТУ ISO 
20847:2009 «Нафтопродукти. Визначення 
вмісту сірки в автомобільному пальному ме-
тодом рентгено-флуоресцентної спектромет-
рії з дисперсією за енергіями». Результати 
наведено на рис. 3. 

 
 

Рис. 4. Вміст загальної сірки, % 
 
Визначення октанового числа проведено 

відповідно до ГОСТ 511-82 «Паливо для дви-
гунів. Моторний метод визначення октаново-
го числа». Мінімальне октанове число по-
винно становити 85. Усі зразки палива 
відповідають нормі (рис. 5). 

 
Рис. 5. Октанове число (моторний метод) 

 
Визначення вмісту бензолу виконували 

відповідно до ДСТУ EN 12177:2009 «Нафто-
продукти. Бензин неетилований. Визначення 
вмісту бензолу методом газової хроматогра-
фії». Суть методу полягає в тому, що фрак-
цію, яка містить бензол, виділяли з дослі-
дженого зразка бензину в капілярній колонці, 
далі у другій колонці проводили виділення і 
визначення бензолу полум’яно-іонізаційним 
детектором. 

Уводили зразки палива в газовий хрома-
тограф за допомогою спеціального при-
строю. Досліджували газову хроматограму та 
ідентифікували бензол і внутрішній стандарт 
за їх часом утримування. Вміст бензолу у 
всіх розглянутих зразках нижчий за макси-
мально допустиме значення 1 %, крім одного 
зразка, де спостерігається перевищення нор-
ми  на 10 % (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Вміст бензолу, % 
 

Висновки 
Таким чином, на основі проведених ана-

літичних досліджень можна зробити такі ви-
сновки: 

1. Проведений аналіз низки зразків бен-
зину виявив, що є відхилення від норми за 
вмістом меркаптанової та загальної сірки, 
бензолу, октанового числа. 

2. Оцінку якості товарного бензину на 
НПЗ проводять відповідні лабораторії за ос-
новними фізико-хімічними характеристика-
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ми відповідно до нормативних документів. 
Важливим показником якості для оцінки 
експлуатаційних властивостей є октанове 
число, яке визначається за моторним і дослі-
дницьким методам (MON, RON), щільність, 
фракційний склад, наявність свинцю, арома-
тичних вуглеводнів. 

3. Аналіз палива – досить витратний 
процес, його вартість близько 2 тис. грн. 
Стандартні лабораторні методи аналізу пали-
ва дозволяють отримати результат ОЧ не 
менше ніж через 2…3 год. 

Рішенням, яке може знизить собівартість 
аналізів і скоротити час аналізу до декількох 
хвилин, може бути широке проведення екс-
прес-аналізу. Тестування зразків з їх допомо-
гою здійснюється в десятки разів швидше, за 
робочий день можна виконати до 80...90 екс-
прес-аналізів. 

Застосування експрес-аналізаторів мож-
ливе як на НПЗ, так на АЗС у процесі реалі-
зації бензинів. Швидкість аналізу дозволяє 
здійснювати оперативний контроль і управ-
ління технологічним процесом на НПЗ. Тех-
ніко-економічний ефект від використання 
експрес-аналізаторів полягає: 

̶ у поліпшенні контролю якості товарної 
продукції і запобіганні відпуску не кондиції 
споживачеві; 

̶ у зменшенні витрат на аналітичний кон-
троль у лабораторії; 

̶ в оперативному отриманні інформації 
про якість бензину в реальному часі й мож-
ливості використовувати інформацію в авто-
матизованих системах управління. 

Експрес-методи основані на застосуванні 
спектральних характеристик і методів аналі-
зу, зокрема спектральний аналіз в ІЧ ділянці. 
ІЧ-спектр палива – його унікальна характе-
ристика, за яким визначають октанове число, 
фракційний склад та ін. 
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Контроль качества характеристик моторных 

топлив с целью обеспечения соответствия тре-

бованиям безопасности  
Аннотация. Проанализированы стандарты 

качества моторных топлив  в странах ЕС и Ук-
раины. Сравнение требований к качеству бензи-
нов показывает приблизительно одинаковые 
нормы к высокооктановым бензинам в Украине и 
в других странах по октановым числам, но эколо-
гические нормы к бензинам европейских стран  
немного выше. 

Подготовлены рекомендации по улучшению ко-
нтроля качества топлива. Все современные ла-
бораторные методы анализа качества моторно-
го топлива достаточно дорогостоящие, 
требуют определённого времени и подготовлен-
ных специалистов. Рекомендуется использование 
мобильных экспресс-анализаторов для внедрения 
в практику  как перспективное направление ра-
зработки средств оперативного контроля каче-
ства топлива.   

Ключевые слова: бензин, дизельное топливо, 
стандарт качества, сертификация, техногенная 
безопасность. 
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Quality control of the characteristics of motor 

fuels to ensure compliance with safety require-

ments 
Annotation. Problem. With Ukraine's adoption of 

the course on European integration, priority direc-

tions of work were identified both in the fuel industry 

and in the automotive industry, which are aimed at 

achieving European quality standards for gasoline 

and cars. Goal. The goal of the work was a compre-

hensive assessment of the main indicators of the 

quality of motor fuel. Methodology. Requirements 

for the quality of motor fuel in Ukraine are analyzed 

and compared with European standards. The results 

of the analysis of gasoline samples are given. A com-

parison of quality of motor fuels in Ukraine and in-

ternational norms is conducted. The quality of motor 

fuels is determined by a number of characteristics: 

the content of sulfur in fuel, the concentration of ar-

omatic hydrocarbons, the presence of the physical 

gums in gasoline, the addition of detergents, which 

do not allow contamination and refilling of engine 

parts, etc. The content of sulfur is considered, its 

high concentration can lead to the formation of car-

bon and practically neutralize the efficiency of the 

system of neutrons alignment of exhaust gases, inter-

acting with metals of a neutralizer. The content of 

sulfur oxides in exhaust gases contributes to a num-

ber of environmental problems, for example, the for-

mation of acid rain. Results. The quality standards of 

gasoline in the states of the EU and Ukraine are ana-

lyzed. Comparison of gasoline quality requirements 

shows roughly the same standards for high-octane 

gasoline in Ukraine and other countries by octane 

numbers, but environmental norms for gasoline in 

European countries are slightly higher. Special and 

physicochemical methods of fuel quality assessment 

are analyzed. Because full-length motor tests require 

a lot of time, are associated with high fuel consump-

tion, engineering analysis, require economical costs, 

the qualification methods for assessing the quality of 

motor fuel have been used more widely. The indica-

tors for assessing the quality of fuel, such as the mass 

fraction of sulfur, the test on the copper plate, the 

content of water-soluble acids and alkalis, the con-

tent of benzene, saturated vapor pressure, fractional 

composition, flash point, the octane number are de-

termined. Recommendations for improving fuel 

quality control is prepared. All modern laboratory 

methods for analyzing the quality of motor fuel are 

sufficiently expensive, requiring a certain amount of 

time and trained specialists. It is possible to recom-

mend mobile express analyzers for implementation in 

practice as a promising direction of developing the 

means of operational quality control of fuel. Such 

devices are much cheaper, more affordable, econom-

ical, more expedient, mobile, it takes from a few sec-

onds to several minutes to conduct the analysis. They 

are promising and will be widely used.  Originality. 
A detailed comparative analysis of domestic stand-

ards, technical regulations and current EU directives 

at the level of specific requirements for motor fuels is 

conducted. The quality of automotive fuels was moni-

tored and the conformity of the quality of automotive 

fuels sold to consumers through gas stations to cur-

rent national and international standards was evalu-

ated. Practical value. The quality of gasoline at a 

number of well-known gas stations was assessed. On 

this gasoline the quantity and quality of harmful 

emissions that pollute the atmosphere, thereby creat-

ing a threat to the health of residents depend. 
Keywords: gasoline, diesel fuel, quality standard, 

certification, technogenic safety 
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