
ПРЕЗЕНТАЦІЯ для споживачів 

ВЛАСТИВОСТІ ПРИСАДКИ 

Присадка FP-4000 - це рідка хімічна речовина, яка додається в готове дизельне паливо і сприяє 

поліпшенню його експлуатаційних властивостей. Присадка FP-4000 дозволяє економити дизельне 

паливо, збільшувати моторесурс техніки та покращувати екологічний стан вихлопу дизельних 

двигунів. 

Якщо Ви знайомитеся з присадкою FP-4000 вперше, то читання ми рекомендуємо починати зі 

статті "Презентація основних властивостей присадки". Це допоможе скласти найбільш цілісне 

враження про продукт і відповісти на питання "Навіщо?". 

НАВІГАЦІЯ 

Презентація основних властивостей присадки (економія, моторесурс, екологія, контроль, безпека, 

дозування) 

Загальна ознайомча інформація (... 

Презентація основних властивостей присадки 

... 

ЕКОНОМІЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА І ГРОШОВА ВИГОДА 

Витрата дизельного палива для підприємств є суттєвою статтею витрат, що впливає, в кінцевому 

підсумку, на собівартість продукції, що випускається або наданої послуги. Зниження собівартості - 

одна з головних економічних завдань будь-якого підприємства. Застосування присадки FP-4000 - 

це, в першу чергу, турбота про зниження собівартості за рахунок економії дизельного палива. 

Економія дизельного палива в натуральному вираженні при застосуванні даної 

ресурсозберігаючої технології досягає 4-5% і вище. При цьому фінансова вигода підприємства (з 

урахуванням вартості присадки) становить мінімум 1,5-2% від вартості застосовуваного дизельного 

палива (в залежності від його вартості). 

Витрата палива на підприємстві регулюється нормами списання. Норми списання встановлені 

державою і є обов'язковими для всіх підприємств. Деякі підприємства з метою економії 

встановлюють свої норми, які трохи нижче загальнодержавних. 

Досягнення грошової вигоди при застосуванні присадки FP-4000 можлива, таким чином, тільки 

при зниженні всіх діючих норм списання дизельного палива. Таке зниження норм проводиться 

наказом по підприємству для всіх видів транспортних засобів. Лінійні норми щодо діючих на 

підприємстві норм повинні бути знижені на 5%, а питомі - на 4%. 

Увага! Фінансова економія не буде досягнута, якщо норми списання дизельного палива не 

знижувати! 

Збільшення моторесурсу транспортних засобів 

Термін служби транспортних засобів залежить від багатьох факторів - умов експлуатації, погоди, 

температури навколишнього середовища, вміння обслуговуючого персоналу, кваліфікації 

ремонтного персоналу, забезпечення запасними частинами, якості застосовуваного палива та 

багатьох інших. 



Присадка FP-4000 безпосередньо впливає на поліпшення експлуатаційних характеристик 

дизельного палива і тим самим сприяє збільшенню моторесурсу техніки. Всі чинники, які 

покращують якість палива, засвідчені фахівцями акредитованих установ. Ось основні чинники: 

..1. Змащуюча здатність, яка особливо актуальна в зимовий час при застосуванні гасу, який сильно 

"сушить" дизельне паливо. 

..2. Миючі властивості, які забезпечують в режимі реальної експлуатації двигуна постійну чистоту 

паливних баків, трубопроводів, насоса, фільтра і, особливо, форсунок, які в чистому (від нагару і 

відкладень) стані дають "факел" розпилення палива в камерах згоряння і значно збільшують 

термін їх експлуатації. 

..3. Вологовідштовхувальні властивості, які забезпечують відділення вологи від палива на всіх 

стадіях (транспортування, зберігання, заправка в бак транспортного засобу) і, в кінцевому рахунку, 

не допускають вологу в камеру згоряння. 

..4. Антикорозійні властивості, які додатково захищають деталі паливної системи двигуна від 

впливу іржі, що, в свою чергу, подовжує термін їх експлуатації. 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИХЛОПУ 

З точки зору екології небезпека дизельного палива найбільш проявляється при роботі дизельних 

двигунів у вигляді вихлопу в атмосферу відпрацьованих газів. Шкідливість вихлопу для людини і 

природи виявляється трьома складовими: димністю (вмістом твердих частинок), а також, 

наявністю окислів сірки і оксидів азоту. Димність небезпечна для дихання, а зміст окислів 

небезпечно (після контакту з вологою) освітою сірчаної та азотної кислот. 

Випробуваннями посвідчено, що при застосуванні присадки FP-4000: 

..1. Димність вихлопу знижується на 50-65%. 

..2. Зміст небезпечних монооксиду вуглецю СО знижується на 13%. 

..3. Зміст небезпечних оксидів азоту в формі NO3, NO4 знижується на 12%. 

..4. Зміст сумарних (загальних) вуглеводнів Т.НС знижується на 11%. 

 

Контроль дбайливої витрати дизельного палива 

Присадка FP-4000 за бажанням замовника може містити барвник, що забарвлює дизельне паливо 

в червоний, зелений або блакитний (за вибором) кольору. Відповідно до вказівок в цьому випадку 

методикою, можна візуальним методом (шляхом порівняння з еталонною таблицею) визначити 

концентрацію присадки в паливі. Що це дає? 

..1. Можна встановити контроль за порядком застосування ресурсозберігаючої технології в 

ключових точках виробничого процесу (слив, сховище, бак транспортного засобу і т.д.). Це 

забезпечить виробничу дисципліну і, в кінцевому рахунку, економію палива. 

..2. Можна встановити контроль за дбайливим витратою дизельного палива працівниками 

підприємства та особами, що мають доступ до палива підприємства. Колір палива дозволить 

виявити факт розкрадання в тих місцях, де палива, що належить підприємству, бути не повинно. 



..3. Можна встановити контроль за якістю палива у сховищах. У разі розведення його більш 

дешевими компонентами (пічним паливом, наприклад) колір палива буде мати менш насичений 

відтінок. 

..4. Можна встановити контроль за системою обліку палива. Так зведена довідка про прихід, 

витрату та залишках палива, виконувана складської службою обліку, повинна бути узгоджена за 

кількістю з довідкою про загальний прихід, витрату і залишок присадки, яку може готувати інша 

служба. 

БЕЗПЕКА ДЛЯ ДВИГУНА І ДЛЯ ЛЮДИНИ 

Питання безпеки може бути розглянутий в 2-х аспектах - для людини і для двигуна. 

Безпека для людини цілком відображена в паспорті безпеки, виданому Міністерством з 

надзвичайних ситуацій Білорусі і відповідає 3 класу - класу легкозаймистих рідин. Запобіжні 

заходи щодо поводження з присадкою FP-4000 нічим не відрізняються від заходів при поводженні 

з дизельним паливом (з того ж класу небезпеки). 

Інакше кажучи, при поводженні з присадкою FP-4000 ніяких додаткових заходів безпеки для 

людини враховувати не слід, якщо ця людина допущений до роботи з дизельним паливом (на 

приклад, працівники складів ПММ, водії, ремонтники і т.д.). 

Відносно безпеки для двигуна слід враховувати, що єдиною вимогою, викладеним в інструкції з 

експлуатації двигуна, є відповідність дизельного палива євро стандарту EN-590. Таке відповідність 

закріплюється в національних ТУ (технічних умов) на паливо і підтверджується хіммотологічної 

експертизами. І таке відповідність в будь-якій країні дійсно існує, інакше б виробники двигунів не 

здійснювали б на території цих країн свої гарантійні зобов'язання. 

Дизельне паливо з присадкою FP-4000 відповідає національним ТУ, що засвідчено в Білорусі, Росії, 

Україні, Німеччині та Казахстані. Це, як раз, і свідчить про безпеку для двигунів і про збереження 

на них гарантій від виробників. 

Важливим питанням безпеки є також питання, не піднімає чи присадка температуру в камері 

згоряння? Це підвищення температури може привести до передчасного виходу з ладу частин і 

деталей двигуна! Це питання завжди слід враховувати при виборі присадок. 

Присадка FP-4000 пройшла випробування на Мінському моторному заводі, де було засвідчено, що 

при її застосуванні температура горіння паливної суміші в камері навіть кілька знижується.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ПРИСАДКИ В ПАЛИВО 

Завершуючи презентацію присадки, слід звернути увагу на один технічне питання - порядок 

введення присадки в паливо. Концентрація присадки повинна відповідати 285 грамам на одну 

тонну дизельного палива. 

Спочатку присадка FP-4000 доливається вручну в паливне сховище через верхній люк в кількості, 

що відповідає залишку палива. При надходженні ж нового палива на склад ПММ присадка FP-

4000 в необхідній кількості доливається вручну в цистерну або в паливний заправник перед їх 

розвантаженням в сховище. При роботі транспортного засобу на виїзді за межами підприємства 

присадка додається водієм безпосередньо в паливний бак перед подачею в нього палива з 

роздаткового пістолета АЗС. Ніяких процедур по змішуванню присадки в дизельному паливі не 

потрібно. 


