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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ  
МОТОРНИХ ПАЛИВ  
ІЗ БІОКОМПОНЕНТАМИ0 
 

Здійснено комплексне товарознавче оцінювання розроблених моторних 
палив із використанням біокомпонентів. Доведено переваги за експлуатаційними 
й екологічними властивостями над базовими аналогами бензину марки А-95 та ди-
зельного палива марки Л вітчизняного виробництва. Обґрунтовано економічну 
ефективність розроблених паливних композицій. 

Ключові  слова:  бензин, дизельне паливо, біокомпоненти, якість, спо-
живні властивості. 

Постановка проблеми. Рівень соціальної та економічної сфери 
країни залежить від її енергетичного балансу. Розвиток промисловості 
та постійне збільшення кількості транспорту потребує якісних і без-
печних моторних палив, що й зумовлює основний напрям поступу 
нафтопереробної промисловості. Своїм головним завданням нафтопе-
реробники вбачають покращення якості моторних палив і підвищення 
їхньої екологічної безпеки. Україна є енергозалежною країною, імпор-
тує величезний обсяг моторних палив, саме тому розробка їх нових ком-
позицій із біокомпонентами, які б мали підвищені експлуатаційні й еко-
логічні властивості за умови економічної ефективності, є актуальним 
завданням сьогодення. 
                                                           
0 ©  Ніна Мережко, Валентина Ткачук, 2020 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням якості 

та безпечності моторних палив займалися відомі українські та закор-
донні вчені, як-от: С. Бойченко, П. Топільницький, О. Гайдай, В. Семенов, 
В. Гайдаш, Б. Кочірко, Р. Цуркан, В. Сінько, В. Марченко, Г. Бурлака, 
N. Abdehagh, F. H. Tezel, J. Thibault, G. D. Najafpour, T. Issariyakul [1–6]. 

Ця стаття ґрунтується на результатах попередніх досліджень [7–10], 
під час яких розроблено й оптимізовано склад бензинів та дизельного 
пального з використанням біокомпонентів, які б відповідали вимогам 
ДСТУ 7687:2015 [11] до бензину Євро-5 та ДСТУ 7688:2015 [12] до дизель-
ного палива Євро-5 за експлуатаційними й екологічними властивостями. 

Мета статті – проведення комплексного товарознавчого оці-
нювання моторних палив із використанням біокомпонентів. 

Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – моторні палива 
з біокомпонентами. Предмет дослідження – експлуатаційні й еколо-
гічні властивості моторних палив із біокомпонентами. 

Як базові зразки визначено бензин марки А-95 та дизельне 
паливо марки Л виробництва ПАТ "Укртатнафта". 

Під час проведення комплексної оцінки якості моторних палив 
використано розрахункові й експертні методи [13; 14]. 

Комплексний показник якості розроблених палив із біокомпо-
нентами розраховано на основі найважливіших показників експлуа-
таційних і екологічних властивостей. Для дизельного палива марки Л: 
x1 – цетанове число; x2 – густина; x3 – гранична температура фільтро-
ваності; x4 – діаметр плями зносу. Для бензину марки А-95: x1 – окта-
нове число; x2 – фракційний склад; x3 – густина; x4 – корозія на мідній 
пластинці; x5 – вміст сульфуру; x6 – об’ємна частка ароматичних вуг-
леводнів; x7 – об’ємна частка бензолу. 

Комплексну оцінку якості проведено в два етапи: визначення 
вагомості обраних показників для оцінки рівня якості методом 
ранжування експертною групою та розраховування комплексного 
показника якості на основі експериментальних і базових значень 
показників експлуатаційних й екологічних властивостей. 

Для встановлення рангів показників якості залучено групу 
кваліфікованих експертів із числа товарознавців, хіміків, технологів та 
практиків у сфері виробництва паливно-мастильних матеріалів. Кожен 
експерт оцінював вагомість показників за рангами від 1 до 10 
(найменш вагомий отримав 1-ий ранг, найвагоміший – 10-ий). 
Повторення однакових рангів у одного експерта не допускалося. 

Результати дослідження. Для оцінки якості палив пріори-
тетними є показники їхніх експлуатаційних властивостей. Проте про-
ведення комплексного товарознавчого оцінювання дасть змогу визна-
чити споживчі переваги запропонованих палив проти базових зразків.  

Група експертів провела ранжування показників моторних 
палив за вагомістю їхнього внеску в загальну оцінку зразків. Резуль-
тати ранжування експертами показників якості наведено в табл. 1 і 2.  
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Таблиця 1 

Результати ранжування експертами показників якості  
бензину марки А-95 із біокомпонентами 

Експерт 
Показник 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
1 7 6 4 3 5 2 1 
2 7 6 1 2 3 4 5 
3 7 6 1 2 5 4 3 
4 6 7 4 3 5 2 1 
5 6 7 1 2 5 4 3 

S* 33 32 11 12 23 16 13 
d** 13 12 –9 –8 3 –4 –7 
d2 169 144 81 64 9 16 49 

 
Таблиця 2 

Результати ранжування експертами показників якості  
дизельного палива марки Л із біокомпонентами 

Експерт 
Показник 

x1 x2 x3 x4 
1 4 3 2 1 
2 3 4 2 1 
3 4 3 1 2 
4 4 2 3 1 
5 3 4 1 2 

S* 18 16 9 7 
d** 5.5 3.5 –3.5 –5.5 
d2 30.25 12.25 12.25 30.25 

 
* S – сумарний ранг і-го показника, обчисленого за формулою:  

 

,                                                    (1) 
 

** d – відхилення від середньої величини сумарних рангів. 
 

Розрахувавши середнє значення величини сумарних рангів, виз-
начено відхилення для кожного з обраних показників досліджуваних 
зразків палива з біокомпонентами та піднесено його до квадрату. 

Отже, найбільш вагомими показниками якості, за оцінкою екс-
пертів, є для дизельного палива марки Л цетанове число та густина, а для 
бензину А-95 – октанове число, фракційний склад і вміст сульфуру. 

За використаною методикою визначено коефіцієнт узгодженості 
думок експертів (Wg), який має бути більшим за 0 і прямувати до 1, 
його обчислено за формулою: 

 

,                                         (2) 

 

де m – кількість експертів. 
 

Коефіцієнт узгодженості думок експертів для бензину А-95: 
 



ISSN  1998‐2666.  Товари і  ринки .  2020.  №4  
 

 60 

У
Д
О
С
К
О
Н
А
Л
Е
Н
Н
Я

 
В
Л
А
С
Т
И
В
О
С
Т
Е
Й

 Т
О
В
А
Р
ІВ

 
Wg = 532/ (1/12*25*(343-7)) = 0.80. 

Коефіцієнт узгодженості думок експертів для дизельного палива Л: 
 

Wg = 85/ (1/12*25*(64-4)) = 0.70. 
 

Отож, думки експертів в обох дослідженнях узгоджені.  
Визначення відносних показників Рі проведено за формулами: 

 

gі = 
баз

і

Р

Р
,                                                    (3) 

 

gі = 
і

баз

Р

Р
,                                                    (4) 

 

де gі – значення і-го показника (і = 1, 2, 3, ... n) якості продукції, що 
оцінюється; 

     Рбаз – базове значення і-го показника; 
     n – кількість оцінюваних показників. 

 

Залежність (3) обирали у разі, якщо підвищення значення показ-
ника приводило до підвищення якості продукції в цілому. І, навпаки, 
формулу (4) використовували, коли зниження показника зумовлювало 
підвищення якості. Обчислення оцінок якості gі окремих показників 
для бензинів та дизельних палив наведено в табл. 3 і 4. 

 

Таблиця 3 

Визначення відносних показників якості бензину А-95 із біокомпонентами 

Найменування показника 
Одиниця 

вимірювання 

Показник якості 
кількісний відносний 

бензин А-95  
із біокомпонентами 

бензин 
А-95 

бензин А-95  
із біокомпонентами 

Октанове число Од. 95.8 95 1.01 
Фракційний склад оС 201 210 1.04 
Густина Кг/м3 729 775 0.94 
Корозія на мідній 
пластинці 

Клас 1 1 1 

Вміст сірки Мг/кг 4 10 2.5 
Об’ємна частка 
ароматичних вуглеводнів % 

33.6 35 1.04 

Об’ємна частка бензолу 0.7 1 1.43 
 

Таблиця 4 

Визначення відносних показників якості ДП марки Л із біокомпонентами 

Найменування 
показника 

Одиниця 
вимірювання 

Показник якості 

кількісний відносний 

ДП марки Л  
із біокомпонентами 

ДП марки Л 
ДП марки Л  

із біокомпонентами 
Цетанове число Од. 53 51 1.04 
Густина Кг/м3 839 845 1.01 
Гранична 
температура 
фільтрованості 

оС –5 –5 1 

Діаметр плями 
зносу 

Мкм 425 460 1.08 
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Комплексний показник якості (Q) палив із біодобавками визна-

чено за формулою: 
 

Q = ai ∙ gi
 ,                                                     (5) 

 

де ai – коефіцієнт вагомості показників, розрахований за формулою: 
 

,                                                     (6) 
 

де n – кількість показників, проранжованих експертами. 
 

Комплексні показники якості розроблених палив із біодобав-
ками визначено за отриманими даними (табл. 5 і 6). 

 
Таблиця 5 

Комплексний показник якості бензину А-95 із біокомпонентами 

Найменування 
показника 

Коефіцієнт 
вагомості показника 

Відносний 
показник якості 

Параметричний 
індекс якості 

Октанове число 0.24 1.01 0.24 
Фракційний склад  0.23 1.04 0.24 
Густина 0.08 0.94 0.08 
Корозія на мідній пластинці 0.09 1 0.09 
Вміст сульфуру 0.16 2.5 0.09 
Об’ємна частка 
ароматичних вуглеводнів 

0.11 1.04 0.40 

Об’ємна частка бензолу 0.09 1.43 0.13 
Комплексний показник 
якості  

1.17 

 
Таблиця 6 

Комплексний показник якості ДП марки Л із біокомпонентами 

Найменування 
показника 

Коефіцієнт вагомості 
показника 

Відносний 
показник якості 

Параметричний 
індекс якості 

Цетанове число 0.36 1.04 0.38 
Густина 0.32 1.01 1.33 
Гранична температура 
фільтрованості 

0.18 1 0,18 

Діаметр плями зносу 0.14 1.08 0.15 
Комплексний показник 
якості  

2.04 

 
Встановлено, що комплексний показник якості запропонованих 

палив із біокомпонентами Q > 1. Це свідчить про вищий рівень їхньої 
якості проти базових зразків пального і доводить доцільність їх ви-
робництва та використання у транспортних засобах. 

Висновки. Визначено, що комплексні показники якості розроб-
лених палив для бензину марки А-95 із біокомпонентами – 1.17, а для 
ДП марки Л із біокомпонентами – 2.04, що свідчить про якісні пере-
ваги останніх, як порівняти з аналогами. 
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Стаття надійшла до редакції 26.11.2020. 
 

Merezhko N., Tkachuk V. Comprehensive assessment of the quality of motor 
fuels with biocomponents. 

Background. A comprehensive commodity evaluation of the developed motor 
fuels with the use of biocomponents with the use of expert evaluation was carried out. 
The advantages in terms of operational and ecological properties over the basic analogues 
of A-95 gasoline and L-grade diesel fuel of domestic production are proved. The 
economic efficiency of the developed fuel compositions is proved and substantiated. 
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Materials and methods. The object of research is motor fuels with biocomponents. 

The subject of research – operational and environmental properties of motor fuels with bio-
components.  

A-95 gasoline and L-grade diesel fuel manufactured by PJSC Ukrtatnafta were 
identified as basic samples. 

Calculation and expert methods were used in conducting a comprehensive assess-
ment of the quality of motor fuels. 

The complex quality indicator of the developed A-95 gasoline with biocomponents 
was determined on the basis of operational and ecological properties according to the follo-
wing indicators: octane number; fractional composition; density; corrosion on a copper plate; 
sulfur content; volume fraction of aromatic hydrocarbons; volume fraction of benzene. 

A group of qualified experts was involved to establish the ranks of quality indicators. 
Results. Experts assessed the importance of selected indicators to assess the level 

of quality by ranking them. 
The comprehensive quality indicator is calculated on the basis of experimental 

and baseline values of performance and environmental performance indicators to deter-
mine the consumer benefits of developed fuels with biocomponents over baseline. 

As a result of the calculations, it was determined that the complex quality indi-
cator of the proposed fuels Q > 1, which indicates a higher level of quality compared to 
the basic fuel samples. 

Conclusion. It is established that the complex quality indicators of the developed 
fuels are for gasoline A-95 with biocomponents – 1.17, and for B L brand with biocom-
ponents – 2.04, which indicates the qualitative advantages of the latter compared to ana-
logues. Thus, in general, comprehensive indicators of the quality of performance of developed 
fuels with biocomponents prove the feasibility of their production and use in vehicles. 

Keywords:  gasoline, diesel fuel, biocomponents, quality, consumer properties. 
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