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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

 Този документ е проект на БДС 5252:2019 на етап „Обществено 
допитване” за получаване на становища по неговото 
съдържание. Документът не трябва да се разглежда като 
български стандарт.  

Този проект е актуален до 01.10.2019 г. 
 

 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта. 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 67 „Нефтопродукти и смазочни материали”. 
 

Този документ заменя и отменя БДС 5252:1984 и БДС 5252:1984/Изменение 1:1988. 
 
Спрямо предишното издание са направени следните промени: 
 

− осъвременена е структурата на стандарта; 

− променено е съдържанието на точката за „Взeмане на проби”, като са позовани актуалните 
стандарти за вземане на проби; 

− отпада точка 5.3 от предишното издание на стандарта; 

− добавена е точка 8 „Представяне на резултатите”; 

− отменена е точността на метода, представена в таблица 1 в предишното издание, тъй като 
резултатът от изпитването не се изразява с числена стойност и прецизността на метода не се 
определя; 

− добавена е точка 9 „Протокол от изпитването”; 

− подготовката на стъклените съдове е оформена като информационно приложение А. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да бъде свързано с опасни материали, 
действия и съоръжения. Стандартът не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с 
неговото прилагане. Отговорност на ползвателите на този документ е да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират безопасността и здравето на персонала преди 
прилагането на този документ и да изпълняват законовите изисквания и изискванията на 
нормативните актове във връзка с тази цел. 
 
 
1 Обект и област на приложение 
 
Този документ описва процедура за определяне наличието на водоразтворими киселини и основи в течни 
нефтопродукти, пластични смазки, парафини, церезини и восъчни смеси. 
 
 
2 Нормативни позовавания 
 
Следните документи са позовани в текста по такъв начин, че част от тях или цялото им съдържание 
представляват изисквания на този документ. За датираните позовавания се прилага само цитираното 
издание. За недатираните позовавания се прилага последното издание на позования документ 
(включително измененията). 
 
БДС EN ISO 3170 Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби 

БДС EN ISO 3171 Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод 

БДС EN ISO 3696 Вода за лабораторни анализи. Изисквания и методи за изпитване 
 
 
3 Принцип 
 
Методът се състои в извличане на водоразтворимите киселини и основи от нефтопродукта с вода или 
водно-алкохолен разтвор и определяне реакцията на водния извлек с помощта на индикатори или рН-
метър. 
 
 
4 Реагенти и материали 
 
Използват се само реагенти със степен на „чистота за анализ”. 
 
4.1 Екстракционен бензин, (съгласно техническата спецификация на производителя), проверен за 
неутралност с: метилоранж, метилрот и фенолфталеин или с рН-метър. 
 
4.2 Етанол‚ разреден с дестилирана вода в обемни съотношения 1:1. Сместа се проверява за 
неутралност с : метилоранж, метилрот и фенолфталеин или с рН-метър. 
 
4.3 Индикатори 
 
4.3.1 Фенолфталеин, 1 %-ен алкохолен разтвор  
 
4.3.2 Метилоранж, 0,02 %-ен воден разтвор 
 
4.3.3 Метилрот, 0,1 %-ен алкохолен разтвор 
 
4.4 Дестилирана вода със степен на чистота 3 в съответствие с БДС EN ISO 3696, проверена за 
неутралност с: метилоранж, метилрот и фенолфталеин или с рН-метър. Водата трябва да има рН от 6,3 до 
8. 
 
4.5 Филтърна хартия 
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5 Апаратура 
 
5.1 рН-метър със съвместима електродна система, подходяща за измерване на рН в обхват от 4 до 10, 
с грешка на измерване не повече от 0,1 рН. Показанията на рН-метъра се проверяват преди употреба със 
стандартни кисели и алкални буферни разтвори. 
 
5.2 Стъклени епруветки или чаши с вместимост 100 cm³. 
 
5.3 Конусни колби с вместимост от 100 cm³ до 250 cm³. 
 
5.4 Мерителни цилиндри с вместимост от 25 cm³, 50 cm³ и 100 cm³. 
 
5.5 Пипети. 
 
5.6 Стъклени фунии. 
 
5.7 Делителни фунии с вместимост от 250 cm³ или 500 cm³. 
 
5.8 Порцеланови чаши с вместимост от 250 cm³. 
 
5.9 Шпатула. 
 
 
6 Вземане на проби 
 
Освен ако не е определено друго в техническата спецификация, пробите се вземат съгласно 
БДС EN ISO 3170 или БДС EN ISO 3171. 
 
 
7 Процедура  
 
7.1 Подготовка на изпитването 
 
7.1.1 Пробата за изпитване се хомогенизира чрез разклащане в продължение на 5 min в бутилка, 
запълнена не повече от ¾ от обема ѝ. Вискозните нефтопродукти и тези с високо съдържание на парафини 
предварително се нагряват до температура от 50 °С до 60 °С, а високотопимите нефтопродукти – до 
температура, с 10 °С по-висока от температурата им на топене. 
 
7.1.2 При изпитване на пластични смазки горният слой на повърхността на пробата за изпитване се 
отстранява внимателно и се изхвърля. След това от няколко места (най-малко три и не в близост до стените 
на съда) се вземат равни количества проби, поставят се в порцеланова чаша и внимателно се разбъркват до 
пълно хомогенизиране. Общото количество проба трябва да бъде не по-малко от 50 g. 
 
7.2 Провеждане на изпитването 
 
7.2.1 При изпитване на течни нефтопродукти в делителна фуния се поставят 50 cm³ проба и 50 cm³ 
дестилирана вода, предварително загрети до 50 °С - 60 °С. Леките нефтопродукти и такива, в които могат 
да се образуват водоразтворими киселини и основи в резултат на хидролиза, не се нагряват. 
 
Ако пробата за изпитване е с вискозитет, по-голям от 75 mm²/s при 50 °С, 50 cm³ от нея предварително се 
смесват при стайна температура с 50 cm³ екстракционен бензин, след което се добавят 50 cm³ дестилирана 
вода, загрята до 50 °С - 60 °С. Съдържанието на делителната фуния се хомогенизира чрез енергично 
разклащане в продължение на 5 min, като се внимава да не се образува емулсия. 
 
След разслояване долният воден слой се филтрира през фуния с хартиен филтър в конусна колба. 
 



Стр. 6 
прБДС 5252:2019 

© БИС 2019 

7.2.2 При изпитване на пластични смазки, парафини, церезини и восъчни смеси в порцеланова чаша или 
конусна колба се претеглят 50 g проба с точност до 0,01 g. Парафините, церезинът и восъчните смеси 
предварително се разтопяват. След това в чашата или колбата се прибавят 50 cm³ дестилирана вода, 
сместа се нагрява до пълно разтопяване на пробата и се хомогенизира чрез разбъркване или чрез 
разклащане. 
 
След охлаждане до стайна температура и разслояване долният воден слой внимателно се филтрира през 
фуния с хартиен филтър в конусна колба. 
 
7.2.3 Ако при смесване на пробата за изпитване с вода се получава емулсия, водоразтворимите киселини 
и основи се извличат, като пробата се обработва вместо с дестилирана вода, с нагрят до 50 °С - 60 °С 
разреден алкохол (виж точка 4.2). 
 
7.2.4 Наличието на водоразтворими киселини и основи в извлеците се определя с рН-метър или с 
помощта на индикатори. 
 
7.2.4.1 Определяне на водоразтворими киселини и основи с помощта на рН-метър 
 
Водният или водно-алкохолният извлек се охлажда до стайна температура, прехвърля се в чаша от 100 cm³ 
и стойността на рН се измерва с помощта на рН-метър. 
 
Ако измерената стойност на рН е от 6,1 до 8,0, резултатът е „отсъствие на водоразтворими киселини и 
основи”. 
 
Ако измерената стойност на рН е по-ниска от 6,1, резултатът е „наличие на водоразтворими киселини”. 
 
Ако измерената стойност на рН е по-висока от 8,0, резултатът е „наличие на водоразтворими основи”. 
 
 
7.2.4.2 Определяне на водоразтворими киселини и основи с помощта на индикатори 
 
В три епруветки се налива 1 cm³ до 10 cm³ от извлека, а в четвърта и пета епруветка - дестилирана вода. 
 
В една от епруветките с извлека се добавят две капки разтвор на метилоранж и цветът се сравнява с цвета 
на равен обем дестилирана вода, в която се добавят две капки разтвор на метилоранж. Оцветяването на 
извлека в розов цвят показва наличие на водоразтворими киселини (кисела среда) в изпитваната проба. 
 
Ако цветът на извлека при изпитване с метилоранж не се промени, се извършва изпитване с метилрот. За 
целта във втората епруветка с извлека се добавят две капки разтвор на метилрот и се сравнява цветът на 
извлека с цвета на същия обем дестилирана вода, в която се добавят две капки разтвор на метилрот. 
Оцветяването на извлека в розов цвят показва наличие в изпитваната проба на водоразтворими киселини 
(слабо кисела среда). 
 
Ако цветът на извлека при изпитване с метилрот не се промени, се извършва изпитване с фенолфталеин. 
 
В третата епруветка с извлека се добавят три капки разтвор на фенолфталеин. Оцветяването на извлека в 
розов или червен цвят показва наличие в изпитваната проба на водоразтворими основи. 
 
Приема се, че пробата не съдържа водоразтворими киселини и основи при отсъствие на розово или червено 
оцветяване във водния извлек при изпитване с индикаторите: метилоранж, метилрот и фенолфталеин. 
 
7.2.5 При спор наличието на водоразтворими киселини и основи се определя съгласно 7.2.4.2.  
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8 Представяне на резултатите 
 
Представят се следните резултати: 
 

a) наличие на водоразтворими киселини и основи; 

b) отсъствие на водоразтворими киселини и основи. 
 
 
9 Протокол от изпитването 
 
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко следната информация: 
 

a) позоваване на този документ, т.е. БДС 5252; 

b) вида и пълната идентификация на пробата за изпитване; 

c) резултата от изпитването (виж точка 8); 

d) всяко отклонение от определената процедура по споразумение или по друга причина; 

e) датата на изпитването. 
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Приложение А 
(информационно) 

 
ПОДГОТОВКА НА СТЪКЛЕНИТЕ СЪДОВЕ 

 
 
Използваните за определянето стъклени съдове се подготвят по следния начин: 
 

- делителната фуния се запълва до ¾ от обема ѝ с дестилирана вода, загрята до 80 °С, разклаща се 
енергично в продължение на 5 min; 

- в конусната колба се наливат 100 cm³ дестилирана вода, нагрява се до кипене и кипи в 
продължение на 5 min; 

- епруветките се оставят да кипят в дестилирана вода в продължение на 5 min. 
 
Дестилираната вода, която е използвана за подготовка на стъклените съдове, се проверява за неутралност 
с индикаторна хартия. 
 
Ако реакцията на водата не е неутрална, т.е. установява се наличие на водоразтворими киселини и основи, 
подготовката на стъклените съдове се повтаря.  
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