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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 5747:1984 и БДС 5747:1984/Изменение 1:1995. 

 

Спрямо предишното издание са направени следните промени: 
 

− осъвременена е структурата на стандарта; 

− отпада методът за изпитване на корозионното действие на горива върху медна пластина; 

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

стандарти за вземане на проби; 

− актуализирана е процедурата за изпитване; 

− добавена е точка 9 „Протокол от изпитването”. 
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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 и изискванията на 
нормативните актове за тази цел. 

 

 

1 Обект и област на приложение 
 
Този документ описва процедура за определяне на корозионното действие върху метали на смазочни масла, 

смазки и други нефтопродукти. 

 
 

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 

ASTM D4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products 
[Стандартна практика за ръчно вземане на проби от нефт и нефтопродукти] 

 

 

3 Принцип 
 

Методът се състои във визуално определяне изменението на външния вид на метална пластина, което 
характеризира корозионното действие на изпитваната проба върху метала. 

 
 

4 Реагенти и материали 
 
4.1 Шкурки, на платнена или хартиена основа със силициево-карбидно покритие, с различна големина 

на частиците, включително с големина на частиците 65 µm (степен на зърнистост 220). 
 

4.2 Силициево-карбиден прах, за шлифоване, големина на частиците 105 µm (степен на зърнистост 

120 до 150). 
 

4.3 Памук. 
 

4.4 Филтърна хартия. 

 
4.5 2,2,4-Триметилпентан (изооктан) или друг високолетлив въглеводороден разтворител, 

който не съдържа сяра и не предизвиква потъмняване на пластинките при температура 50 °С. При 
арбитражни изпитвания се използва изооктан. 

 
4.6. Ръкавици, устойчиви на действието на разтворителите по точка 4.1.5. 

 

 

5 Апаратура 
 
5.1 Стъклени епруветки, с външен диаметър около 25 mm и дължина около 150 mm. 
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5.2 Сушилен шкаф, с възможност за поддържане на температури не по-ниски от 150 °C с точност 
± 2 °С. 

 
5.3 Пластини, с размери (12,5 ± 2) mm х (75 ±5) mm и дебелина от 1,5 mm до 3,0 mm, от метал, 

посочен в техническите изисквания на пробата за изпитване. Пластините може да се използват 
неколкократно, ако повърхността им не е деформирана и по нея не се наблюдават точкова корозия или 

дълбоки драскотини, които не се отстраняват при шлифоване. Не се допуска номерация и означаване на 

пластините по широките им страни. 
 

5.4 Държател, за устойчиво закрепване на пластините по време на шлифоване. 
 

5.5 Чаша, с обем 50 cm3. 

 
5.6 Чаша, с обем 150 cm3. 

 
5.7 Лупа, с не по-малко от 6-кратно увеличение. 

 
5.8 Пинцети. 

 

5.9 Стоманена игла или електрограф. 
 

5.10 Стъклена пръчка. 
 

 

6 Вземане на проби 
 

6.1 Освен ако не е определено друго в техническата спецификация, вземането на проби от масла се 
извършва съгласно БДС EN ISO 3170 или БДС EN ISO 3171. 

 

6.2 Вземането на проби от смазки се извършва съгласно ASTM D4057. 
 

 

7 Процедура  
 

7.1 Подготовка за изпитване 
 

7.1.1 Пластините се оглеждат през лупа. По тяхната повърхност не трябва да има следи от корозия, петна 
от изпарения на разтворители или метален прах. Съществуващите точки и дребни вдлъбнатини се 

отбелязват с игла или електрограф, след което пластините се промиват с разтворител и подсушават с 
филтърна хартия. 

 

При арбитражни анализи се използват пластини с гладка повърхност без точки, вдлъбнатини и други 
дефекти. 

 
Пластините се почистват от петна и драскотини чрез шлифоване с шкурка или шлифовъчен прах. 

Предварителното шлифоване завършва с шкурка с размери на зърната на основната фракция 65 µm (4.1). 

При тази операция се премахват следите от първичната обработка с шкурка. 
 

Подготовката се провежда по следния начин: поставя се лист шкурка върху плоскост и се омокря с 
разтворител. Пластината се хваща с филтърна хартия и с кръгови движения започва да се търка върху 

шкурката. Допуска се обработка на пластините с машина, задвижвана механично, като се използват 

необходимите видове шкурки. След отстраняване на следите от шлифоването, пластините се потапят в 
разтворител. Изваждат се от него за окончателно шлифоване (7.1.2) или се съхраняват до момента на 

употребата им. 
 

7.1.2 След това пластината се шлифова с прах (4.2), като прахът се посипва върху памучен тампон (4.3), 
напоен с разтворител (4.5). Шлифова се до получаване на еднородна гладка повърхност. След 

шлифоването пластината се почиства с чист памучен тампон, като се поддържа с филтърна хартия (4.4). 
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При следващите манипулации задължително се използват ръкавици (4.6). 

 
Пластината се закрепва в държателя (5.4) и окончателно се шлифова с прах (4.2), като прахът се посипва 

върху памучен тампон (4.3). Шлифова се до получаване на еднородна гладка повърхност. Търка се по 
направление на осовата линия от единия до другия край на пластината. Следва почистване с памук, докато 

последният остане чист, след което пластината се счита за готова и може да започне изпитването. От този 

момент пластината се придържа само с пинцети. 
 

Тъй като по краищата на пластината може да се появи по-значителна корозия, отколкото в централната ѝ 
част, необходимо е да се обезпечи еднородно шлифоване по цялата повърхност. 

 

Не се допуска омокряне на пластината с вода преди изпитване, по време и след завършване на 
изпитването, тъй като се появяват петна, пречещи на оценката за оцветяване на пластината. 

 
7.1.3 Епруветките се промиват последователно с разтворител, течаща и дестилирана вода. Изсушават се в 

сушилен шкаф. 
 

7.1.4 Сушилният шкаф се включва за нагряване до необходимата температура на изпитване. 

 
7.2 Извършване на изпитването 

 
За всяка проба се извършват две изпитвания. 

 

Пробата за изпитване се напълва в епруветката, като се внимава да не се вкарва въздух. Подготвената по 
7.1.2 пластина се потапя внимателно в епруветката с помощта на пинцети, така че да не се допира до 

дъното на епруветката и да е най-малко на 2 cm под нивото на пробата за изпитване. Епруветката се 
покрива с чаша (5.5) и се поставя в сушилния шкаф, предварително загрят до температура (100 ± 2) °С или 

до друга, посочена в техническите изисквания на продукта. Тук пробата престоява три часа или определено 
време, посочено в техническите изисквания на продукта.  

 

След изтичане на определеното време пластините се изваждат от епруветките с пинцети и се пренасят в 
чаша (5.6).  

 
Когато изпитваната проба е смазка, първоначално от повърхността на пластините внимателно се снема 

слоят смазка със стъклена пръчка (5.10), а след това с филтърна хартия. Така подготвените пластини се 

измиват с разтворител (4.5), като се използва стъклена пръчка с гумен накрайник, обвит в памук. Накрая се 
промиват неколкократно с разтворител. 

 
Когато изпитваната проба е масло, пластините се промиват неколкократно с разтворител. 

 

Стоманените пластини се избърсват със сух памук и внимателно се оглеждат. Бронзовите и медни пластини 
отначало се проверяват за установяване на зелен оттенък, избърсват се внимателно със сух памук и отново 

се оглеждат. 
 

 

8 Представяне на резултатите 
 

8.1 Резултатът се представя като „издържа“, когато по широките страни на пластините на разстояние, 
не по-малко от 1 mm от отверстието и краищата, няма наличие на корозионни петна или точки, с 

изключение на тези, обозначени предварително с иглата или електрографа.  
 

При изпитване на пластини от мед и сплави, съдържащи мед, не трябва да се наблюдават зелени, 

тъмнокафяви или стоманеносиви петна и налепи. Допускат се незначителни изменения в цвета на 
пластините.  

 
8.2 Резултатът се представя като „не издържа“, когато се наблюдават описаните по-горе корозионни 

петна или точки. 
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Ако следите от корозия се наблюдават само на една пластина, изпитването се повтаря. При повторно 

откриване на наличие на корозия, дори само на едната пластина, се счита, че изпитваната проба не 
издържа изпитването. 

 
 

9 Протокол от изпитването 
 
Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко следната информация: 

 

a) позоваване на този документ, т.е. БДС 5747; 

b) вида и пълната идентификация на пробата за изпитване; 

c) условия на изпитването; 

d) резултат от изпитването (виж точка 4.6); 

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

f) дата на изпитването. 

 


