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ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Україна, 39610, м.Кременчук, Полтавська обл., вул.Свіштовська, 3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА"

№ 2

0,004Агідол-1
0,004Хайтек -580

Вміст, %мас.Найменування
присадки

Код за ДКУД 1003004
Випробувальний центр ПАТ "Укртатнафта"

"07" січня 2018 р.

ПАО "Укртатнафта"Завод - виробник

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00152307

рівень заповнення, (см) кількість, (т)647 4783 795

Паливо для реактивних двигунів "РТ"

Дата відбору проб 06.01.2018

Метод контролюванняРезультат
випробувань

Норма за
нормативним
документом

Найменування показника

Згідно з ДСТУ ГОСТ 33-20031,5341,25В'язкість кінематична при 20°C, мм²/с, не менше26
Згідно з ГОСТ 1461-750,00220,003Зольність, %, не більше25
Згідно з ГОСТ 17749-720,521,5Масова частка нафталінових вуглеводнів, %, не більше24
Згідно з ГОСТ 21103-75ВідсутністьВідсутністьВміст мил нафтенових кислот23
Згідно з ГОСТ 6307-75ВідсутністьВідсутністьВміст водорозчинних кислот та лугів22

Згідно з 7.7 ГСТУ
320.00149943.007-97ВідсутністьВідсутністьВміст суми водорозчинних лугових сполук21

Згідно з 7.4 ГСТУ
320.00149943.007-97ВідсутністьВідсутністьВміст механічних домішок та води20

не застосовувалась600- при 20 °C, не більше
присадка50- при температурі заправки техніки, не менше

Згідно з ГОСТ 25950-83АнтистатичнаПитома електрична провідність, пСм/м:19
11- стан поверхонь розділу

Згідно з ASTM D1094-00Взаємодія з водою, бали, не більше:18
12 - відкладення на трубі підігрівача, бали,  не більше
010 -перепад тиску на фільтрі за 5 годин, кПа, не вище

Згідно з ASTM D 3241-11аТермоокиснювальна стабільність динамічним методом при  (150-
180)°С:17

e1Згідно з ASTM D 130-04ВитримуєВитримуєВипробування на мідній пластинці при 100°С протягом 3 годин16
Згідно з ГОСТ 17323-71ВідсутністьВідсутністьВміст сірководню15
Згідно з ГОСТ 17323-710,00030,001Масова частка меркаптанової сірки, %, не більше14
Згідно з ASTM D4294-10менше 0,00170,1Масова частка загальної сірки, %, не більше13
Згідно з ГОСТ 8489-852,04Концентрація фактичних смол, мг на 100см³ палива, не більше12
Згідно з ГОСТ 6994-741822Масова частка ароматичних вуглеводнів, %, не більше11

2,86- кількість осаду, мг на 100 см³ палива, не більше
Згідно з ГОСТ 11802-88Термоокиснювальна стабільність у статичних умовах:10
Згідно з ASTM D2386-06мінус 58мінус 55Температура початку кристалізації, °C, не вище9

Згідно з ДСТУ ISO 2719:200645,030Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче8
Згідно з ГОСТ 2070-820,300,5Йодне число, г йоду на 100 г палива, не більше7
Згідно з ГОСТ 5985-790,2000,7Кислотність, мг КОН на 100 см³ палива, не більше6

Згідно з ASTM D1322-9725,325Висота некіптявого полум'я, мм, не менше5

Згідно з  ГОСТ 11065-90 та за
7.2 ГСТУ 320.00149943.007-974319443100Нижча теплота сгорання, кДж/кг, не менше4

Згідно з ДСТУ ГОСТ 33-20036,53516В'язкість кінематична  при мінус 40°C, мм²/с, не більше3
225,5280- 98% переганяється при температурі, °C, не вище
210,0270- 90% переганяється при температурі, °C, не вище
188,0225- 50% переганяється  при температурі, °C, не вище
173,0175- 10% переганяється при температурі, °C, не вище
152,5135- початок кипіння, °C, не нижче

Згідно з ГОСТ 2177-99Фракційний склад:2
Згідно з ГОСТ 3900-85793,0775Густина при 20 °C, кг/м³, не менше1

Висновок: за перевіреними показниками проби ПАЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ "РТ"
ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ГСТУ 320.00149943.007-97

Густина за температури 15 °C згідно з ДСТУ ГОСТ 31072:2006 797,2 кг/м³

____________________ О.В. ТкаченкоЛаборант хімічного аналізу (старший по зміні)
____________________ П.Н. Агафонов

В.о. начальника центральної заводської лабораторії -
начальника відділу технічного контролю


