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У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, ефективність 

їх використання певною мірою визначають сталий розвиток і енергетичну безпеку – важливу 

складову національної безпеки. Зростання світових потреб в паливі та енергії при існуючих 

ресурсних та екологічних обмеженнях зумовлює необхідність своєчасної підготовки нових 

енергозберігаючих технологій, здатних стабілізувати споживання органічного палива.  

Якість автомобільного бензину визначається цілим рядом показників, у тому числі 

такими, як величина октанового числа, фракційний склад, наявність шкідливих домішок та ін. 

У свою чергу, використання палив низької якості призводить до порушення процесу 

підготовки паливо-повітряної суміші та погіршення режиму її згорання. У свою чергу, це 

спричиняє: зменшення об’єму камери згорання за рахунок утворення відкладів на поршнях, 

стінках циліндрів і клапанах двигуна; забруднення і засмічення паливної апаратури 

(карбюратора, інжектора, форсунок дизельного двигуна і т.д.); зниження повноти згорання, 

підвищення токсичності викидів і надмірної витрати палива тощо. 

Одним із способів, що дозволяє покращити екологічність автомобільного транспорту 

як основного джерела забруднення атмосфери міст та підвищити надійність експлуатації 

двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) є введення присадок до вуглеводневого палива. Таким 

чином, в ОКБ «Шторм» ГНДЛ «Реактор» за участі кафедри інженерної екології було підібрано 

ряд присадок до вуглеводневого палива, до скалу якої увійшли суміш іоногенних та 

неіоногенних поверхнево-активних речовин та антиоксиданти різної хімічної природи 

(просторово-екрановані фенол, алкілфенол та бісфенол, алкілфенольна основа Манніха, а 

також антиоксидант класу ароматичних амінів). 

Основною вимогою до застосування присадок є відповідність палива з вмістом 

домішок стандартним значенням. Визначення відповідності фізико-хімічних властивостей 

бензину А-80 з присадкою нормам ДСТУ 4063-2001 проводилися згідно зазначених у ньому 

відповідних методик визначення показників. Результати лабораторних визначень деяких 

показників (густини, концентрації фактичних смол, кислотності тощо) наведені у табл. 
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Таблиця – Відповідність основних показників якості бензинів вимогам стандарту  

Назва показника  

Вміст присадки, % (об.)  
Метод 

визначення 
Без 

присадки 
0,1  0,15  0,2  

Значення 

за ДСТУ  

Густина за температури 20 °С, кг/м
3
  708,2  708,3  708,4  708,4 700-760  ГОСТ 3900-85  

Концентрація фактичних смол, 

 мг /100 см
3
 бензину  

2,0  2,2  2,4  
2,5  

<5  ГОСТ 1567-97  

Кислотність, мг КОН на 100 см
3
 

бензину  
0,05  0,047  0,044  0,041 < 3  ГОСТ 5985-79  

Випробування на мідній пластинці  +  +  +  +  Витримує  ГОСТ 6321-92  

 

Отримані результати підтверджують можливість застосування даних присадок до 

бензинів. Проводиться комплекс стендових випробувань ДВЗ щодо визначення впливу 

присадок різної хімічної природи на склад відпрацьованих газів та витрату палива тощо. 

  


