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                                                                   НЕЗАВИСИМ ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

                                                                  ТЕСТ 
 
 Автономна нетърговска организация 
„Независим изпитателен център „ТЕСТ”( АНО” НИЦ” Тест” 
 Изпитателна лаборатория за електроизолационни  материали и фолирани 
материали ( ИЛ ЕФМ АНО „ НИЦ” Тест”) 
Акредитационен атестат N  РОСС  RU.0001.21МО59 
(актуален до 16.09.2014) 
Местонахождение: Москва, ул. „ Красноказарменная”, 12 
Тел./факс  (495) 3620575, (495) 3619350 
e-mail: common@itc-test.ru 
http://  www.itc-test.ru 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНО ИЗПИТАНИЕ 
№ 1742-1/ ЛЗ от 27.08.2010 

 
 
Продукт:   Смазка за защита от влага и корозия “Nanoprotech Electric” 
Технически условия: ТУ 2389-001-82216327-2008 
Производител:  ООО «Инновационные Технологии» ( ООО „ ИНТЕХ”) 
Адрес:197101, Санкт- Петербург,пр. Каменноостровский, 22 лит.А пом.3-Н 
ИНН: 7813392117 
Тел: + 7( 812) 309-35-33,+7 ( 812) 716-46-17 
Поръчител: Същият 
Цел на изпитанието:Изпитание на продукта с цел определяне на електрическите 
свойства, предвидени в ГОСТ 6581-75 
Обект на изпитанието:Проба от смазка в количество 3 литра в полиетиленова 
туба с плътно зaтворена капачка. 
Пробата със смазката е получена в ИЛ ЕФМ АНО” НИЦ” Тест” от поръчителя чрез 
транспортна компания. 
Всички данни за продукта и за обекта на изпитание в настоящият протокол  са 
съгласно информацията , получена от поръчителя в хода на кореспонденцията. 
Идентификация на обекта на изпитания в ИЛ ЕФМ АНО” НИЦ ”Тест” не е 
извършена.  На външен вид обекта на изпитание представлява мътна  течност с 
нисък вискозитет и масленост със светло кафяв цвят. 
Метод на изпитание: по ГОСТ 6581-75 със  следнте уточнения: 
Предварително кондициониране, нормализация и обработка на пробите не е 
правена. 
Измерванията са проведени при температура на околната среда 26 С и относителна 
влажност 55%. 
 Ъгълът на диелектричните загуби, диелектрическата проницемост и специфичното 
обемно електрическо съпротивление са измервани в плоска клетка от типа  ГОСТ 
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6581-75 черт.1а.  Измерванията се проведоха в две клетки. За резултат се прие 
средното аритметично от двете измервания.  
Ъгълът на диелектричните загуби, диелектрическата проницаемост са измерени с 
помощта на мост Р5026М при изпитателно напрежение 500В, което съответстава на 
напрежение на полето 0,25МВ.м-1. При по- високо напрежение измерването се 
затрудняваше от появата на частичен разряд в образеца. 
Съпротивлението беше измервано с тераомметър Е6-13А при напрежение 100В, 
което съответства на напрежение на полето 0,05 МВ-м-1. Да се проведат изпитания 
при по - високо напрежение не позволяват техническите характеристики на 
тераомметъра. 
Пробивното напрежение беше определено на една  проба. Проведени бяха 6 
изпитания с интервал не по- малък от 5 минути. За резултат  беше прието средното 
аритметично от шестте изпитания. 
Дата на изпитанието: 25.08.2010 – 26.08.2010 
Място на изпитанието: ИЛ ЕФМ АНО „ НИЦ”Тест” 
Средства:Списък на средствата, използвани при изпитанията е представен в табл.1 
 
                                                                                                                          Таблица1  
 
№ Наименование на 

средствата за 
измерване и 
изпитание 

Тип Заводски 
№ 

Предели на 
измерванията, 
Условия на 
изпитанията 

точност 

1 Високоволтова 
изпитателна 
установка 

ВИУ 
10/35/10 

5 1,3 – 10 кВ; 
5-30 кВ; 
5 – 75 кВ 

2,3 – 3,8% 

2 Психрометричен 
хидрометър 

ВИТ - 2 32(131) ( 16…40) С ц.д.0,2С 

3 Променливотоков 
мост 

Р5026М 768 Тангенс 
От 1 – 10-4 до 
1; 
Капацитет 
От10 до 106 
пф 

По ГОСТ 
6433.4 - 71 

4 Тераомметър Е6 – 13А 0225 10 – 108 Ом 
108 – 1011 Ом 
1011 – 1013

Ом 
1013 -1014

Ом 

Кл.2,5 
Кл.4,0 
Кл.6,0 
Кл.10,0 

 
Резултатите от изпитанията  са представни в табл.2 
 
                                                                                                                      Таблица 2 
 
Наименование на показателя Резултати от изпитанието 
Специфичното  обемно електрическо 
съпротивление при  напрежение на 

5,3 - 107 
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постоянния ток, Ом- м 
Пробивно напрежение при честота  
50 Хц, кВ 

29 

 Ъгъл на диелектричните загуби при 
честота 50 ХЦ 

2,9 

Диелектрическа проницаемост при 
честота 50 Хц 

2,38 

 
Коментари към резултатите от изпитанията 
1.Обектът на изпитанието се характеризира с умерено високи диелектрически 
характеристики с изключение  на ъгъла на диелектричните загуби. 
Типичното значение на този параметър за електроизолационни материали 
обикновено не превишава величината 0,1 . 
2.Представените от смазката свойства, описани в табл. 2 се притежават от нея до  
нанасянето и върху повърхността. След нанасяне на смазката химическия и състав , 
а следователно и диелектрическите и характеристики могат да се променят за 
сметка на изпаренията на лесно кипящи  фракци, а също взаимодействия на 
смазката с обкръжаващата среда и материала на защитаваната повърхност. 
 
Ръководител ИЛ ЕФМ – А.Л. Панин 
Гл. Специалист на лабораторията Е.Я. Стефанович 


