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USE OF HEAVY PYROLYSI SRESIN FOR BITUMEN MODIFICATION 
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V.V.Romanchuk, PhD in technical sciences (Lviv National University) 

 The use of heavy pyrolysis resin of gasoline fractions as a plasticizer form odification of 

road bitumen BND 70/100 was investigated. Heavy resin was introduced as a separateadditive, as 

well as in combination with modifiers of imported production. The use of heavy resin together with 

modifiers for bitumen improves the ductility of bitumen, reduces its costby 2-3%, whil ecreating a 

bitumen of another quality category, which is much more expensive on the market. 
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Розглянуто сучасні перспективи застосування ароматичних амінів у якості 

антидетонаційних присадок до високооктанових автомобільних бензинів. Запропоновано їх 

використання для отримання нових класів сполук, які володіють високою стійкістю до 

детонації та не підпадають під існуючу заборону. 

Ключові слова: бензини, стійкість до детонації, присадки, ароматичні аміни, 

монометиланілін. 

 

Стійкість автомобільних бензинів до детонації, яка виражена у одиницях 

октанового числа можна віднести до числа основних показників їх якості, від 

якого залежить надійна та довговічна експлуатація двигуна внутрішнього 

згоряння (ДВС). У якості добавок/присадок до автомобільних бензинів, що 

здатні підвищувати їх стійкість до детонації, до недавно використовували різні 

класи органічних сполук, зокрема ароматичні аміни, які дуже добре 

зарекомендували себе на протязі багатьох десятиріч. Яскравим представниками 

цього класу сполук є аніліни, зокрема монометиланіліни (ММА), які стали 

використовуватися провідними світовими брендами у галузі нафтохімічного 

виробництва для виробництва широкого ряду присадок – антидетонаторів, які 
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користувалися значним попитом на ринку нафтопродуктів. Серед основних 

країн-виробників цих присадок слід виділити США (фірми American Cyanamid, 

Du Pont (E. I.) de Nemours і Rubicon Chemicals), Російську Федерацію (АТ 

«Хімпром» і ВАТ «Бератон»), Китай (Roehm Shanghai), Португалію (фірма 

Quimigal), Німеччину (фірма Bayer AG, BASF) тощо. Антидетонатори на базі 

ММА вважаються найбільш ефективними в бензинах парафіново-нафтенової 

основи, для яких притаманна невисока стійкість до детонації. Так, проведені 

дослідження показали, що в залежності від хімічного складу та вихідного 

значення стійкості до детонації бензину або бензинової фракції, додавання 

ММА у кількості до  2% мас. сприяє підвищенню його/її стійкості до детонації, 

у середньому від 2 до 6 одиниць [1]. Крім антидетонаційних властивостей 

ММА підвищує якість палива в цілому, знижує витрату бензину на 5 -7%, має 

низьку летючість в порівнянні з іншими присадками на основі ароматичних 

амінів, вимагає менших його витрат в абсолютному вираженні для досягнення 

аналогічного іншим антидетонаторам ефекту. 

Але, починаючи з 2016 р, його використання в автомобільних бензинах 

повністю заборонили [2]. Причинами заборони на ММА у складі автомобільних 

бензинів є його висока токсичність і зростання концентрації оксидів азоту 

(NOx) в відпрацьованих газах. Це, в свою чергу, призвело до того, що на ринку 

з’явилися антидетонаційні присадки на базі інших ароматичних амінів, які досі 

не набули широкого розповсюдження: мета-, орта- пара-толуїдин; 2,4-, 2,5-, 2,6-

ксілідін; пара-анізідин та N-метил-пара-анізідин.  

Слід зазначити, що використання інших сполук ароматичних амінів у 

якості антидетонаційних присадок  має ряд значних технічних недоліків: 

підвищена схильність до смолоутворення внаслідок окиснення і збільшення 

зносу деталей циліндро-поршневої групи; низьку фізично-хімічну стабільність; 

погані органолептичні властивості; погіршення низькотемпературних 

властивостей бензину, внаслідок високої температури кристалізації (-

31,3÷59°С);  перевищення меж википання бензину у наслідок високої 

температури кипіння (200,3÷243°С). Крім цього, ці сполуки є токсичними і 

чинять приблизно однакову з ММА негативну дію на навколишнє середовище, 

що пояснюється близькими значеннями частки азоту в їх молекулах. 

Отже, заміна однієї сполуки з ряду ароматичних амінів на інші само по 

собі не є виходом з складної ситуації, яка склалася у галузі виробництва 

високооктанових бензинів. Більш раціональним та перспективним  рішенням у 

цій ситуації  може стати використання ароматичних амінів у якості сировини 

для синтезу нових сполук, які за своїми антидетонаційними, 

низькотемпературними та іншими властивостями будуть не гіршими за ММА 

та не підпадають під існуючі заборони. 
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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. 

Ключові слова: паливо, компоненти, корозія, динамічні умови, мідна пластинка, 

пристрій. 
 

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 


