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Current prospects for the use of aromatic amines as anti-knock additives for high-octane 

motor gasoline’s are considered. Their use is proposed to obtain new classes of compounds that 

have high resistance to detonation and do not fall under the existing ban. 
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Запропоновано метод визначення корозійної активності палив або їх компонентів у 

динамічних умовах, при яких спостерігається інтенсифікація процесу корозії стандартної 

мідної пластинки. Запропонований метод дозволяє скоротити тривалість проведення 

дослідження та отримати об’єктивну інформацію щодо корозійної активності палив або їх 

компонентів. 
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Корозійна активність палива відноситься до числа основних показників, 

від своєчасного моніторингу якого залежить надійна, безаварійна експлуатація 

як засобів зберігання та транспортування палива, так і паливна система 

транспортних засобів при його безпосередньому застосуванні. 

У відповідності до вимог нормативної документації на паливо його 

корозійну активність визначають шляхом витримування на протязі 180 хв. при 

певній температурі мідної пластинки певних розмірів у пробірці, заповненій 

досліджуваним паливом. Після цього проводять візуальну оцінку пластинки на 

наявність потьмарення або осередків корозії [1]. Такий метод дозволяє оцінити 

корозійну активність палива у так званих, статичних умовах, що дещо 

відрізняється від реального впливу палива на металеві поверхні, особливо при 

його застосуванні.  

З огляду на це, нами було запропоновано установку для визначення 

корозійної активності палива або його компонентів на мідну пластинку при 
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його циркуляційному русі – у динамічних умовах. При цьому мідна пластинка 

омивається значним об’ємом палива, що сприяє виникненню умов, при яких 

спостерігається інтенсифікація процесу її корозії. Даний метод реалізується у 

пристрої, схема якого у загальному вигляді представлена на рис.1. Параметри 

роботи пристрою наведено у табл. 1. 
 

 
 

Рис.1. Схема пристрою для дослідження корозійної активності палива: 1- 

мідна пластинка; 2-термопара ТХА; 3-стакан; 4-нагрівальний пристрій; 5-

прилад контролю температури; 6-насос; 7-патрубки; 8-кран; 9-фільтр  

  

Таблиця 1 

Параметри роботи пристрою для визначення корозійної активності палива 

№ 

п/п 

 

Найменування параметру 

 

Одиниці 

вимірювання 

Числове значення 

параметру 

1. Температура дослідження °С 20÷150 

2. 
Кількість палива, що 

прокачується 
дм3/хв. 4,0-20,0 

3. Об’єм досліджуваного палива дм3 2,5 

4. Загальна тривалість дослідження  хв. 80 

5. Кількість циклів дослідження од. 3 

6. 
Максимальна потужність 

нагрівального пристрою 
кВт 0,70 

7. Максимальна потужність насосу кВт 4,00 

8. 
Живлення насосу та 

нагрівального пристрою 
В/Гц 220/50 

 

Даний метод реалізується наступним чином: мідну пластинку (1) 

шириною 1-2,5 мм, товщиною 1,5-3,0 мм і довжиною 75 мм вирізають із 

загартованої електролітичної міді холодної обробки з гладкою поверхнею 

чистотою більш 99,9%, розташовують у стакані (3), що заповнений 

досліджуваним паливом/компонентом. Паливо/компонент завдяки 

нагрівальному пристрою (4) підігрівається до температури дослідження, після 

чого вмикається насос (6) і починається циркуляція підігрітого 



 90 

палива/компоненту крізь фільтр (9) та стакан (3) на протязі 80 хв. Температура 

досліджуваного палива/компоненту контролюється за допомогою термопари 

ТХА (2) та приладу контролю температури (5). Після проведення дослідження 

вимикають насос (6), виймають мідну пластинку (1) та проводять її візуальну 

оцінку шляхом порівняння з еталоном або зважують її і, по втраті маси у 

порівнянні з вихідною пластинкою, розраховують корозійну активність у г/см2. 

Підсумовуючи відмітимо, що при використанні даного методу значно 

скорочується тривалість дослідження корозійної активності 

палива/компоненту, а отримана інформація є більш адекватною і 

інформативною у порівнянні з інформацією, яку можна отримати при 

застосуванні стандартизованого методу. 
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A method for determining the corrosion activity of fuels or their components under dynamic 

conditions under which the intensification of the corrosion process of a standard copper plate is 

observed is proposed. The proposed method allows to reduce the duration of the study and to obtain 

objective information on the corrosion activity of fuels or their components. 
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Мікробіологічні забруднення традиційних та альтернативних видів палива на даний 

час вивчені недостатньо. Розроблено удосконалену методику визначення наявності 

мікробіологічного ураження палива і кількісне визначення його ступеня. Запропоновано 

біоцидну добавку для пригнічення росту мікроорганізмів. 

Ключові слова: метилові естери жирних кислот, біозабруднення, біоцидна добавка, 

сумішеве дизельне паливо, мікробіологічна стабільність. 
 

Проблема мікробіологічного ураження палива та матеріалів паливних 

систем, які експлуатуються в різноманітних кліматичних зонах, особливо в 
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