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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ 

 

Підвищення якості палив, зокрема дизельних є досить актуальною 

задачею, яка вирішується як застосуванням методів селективної очистки, що 

значно впливає на підвищення собівартості товарного палива, так і більш 

дешевим методом, пов’язаним з використанням присадок. Використання 

присадок, дозволяє розширити сировинну базу для виробництва палива за 

рахунок використання у виробництві сировини низької якості. Разом з цим, 

присадки дозволяють підвищити рівень якості некондиційного палива до 

рівня, який відповідає вимогам нормативної документації.  

Відмітимо, що некондиційне паливо може утворюватися при порушенні 

технологічного процесу виробництва, виникненні аварійних ситуацій та 

забруднень палива внаслідок використання брудної тари при його 

транспортуванні або зберіганні. При цьому, таке паливо можна піддати 

повторній переробці, що є економічно не доцільним, або у деяких випадках, 

врятувати ситуацію шляхом використання присадок. 

На сьогоднішній день, у технології виробництва палив, перспективним 

напрямком є використання поліфункціональних присадок – здатних 

поліпшувати одночасно декілька властивостей палива. До цих властивостей 

можна віднести: фізико хімічні (колір, густина, віскозність, температура 

помутніння і застигання); експлуатаційні (антиокислювальні, протикорозійні, 

протизносні) та екологічні (зменшення шкідливих викидів у навколишнє 
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середовище при згорянні палива) [1]. 

Зважаючи на це, нами пропонується використовувати у якості 

поліфункціональних присадок органічні речовини, які відносяться до класу 

діазосполук, зокрема ароматичні діазосполуки із загальною формулою [2]:  

 R1R2C = N+ = N-, (1) 

де R1, R2 = H, будь-який алкильний, ацильний або арильний радикал. 

 

З одного боку, спираючись на ряд робіт [2-4] відомо, що діазосполуки 

мають властивості барвника, тобто надають середовищу, у якому 

розчиняються стійкий насичений колір, є розчинними у нафтопродуктах, 

широко поширені у хімічній промисловості та мають не високу вартість, у 

порівнянні з іншими комплексними поліфункціональними присадками. З 

іншого боку – вони здатні проявляти депресорні та протикорозійні 

властивості, що притаманні азотовмісним сполукам [5, 6], а також знижувати 

токсичність продуктів згоряння палива, що пов'язано з виділенням азоту, з 

одночасним зниженням вмісту у продуктах згоряння оксиду вуглецю [4]. 

Разом с цим, при додаванні цих компонентів до дизельних палив, 

відбувається незначне підвищення густини та віскозності палива, що 

неодмінно впливає на зменшення витрати палива та поліпшення його 

змащувальних властивостей.  

Проведені нами лабораторні дослідження показали, що додавання 1 % 

мас. присадки до дизельної фракції (межі википання 240-350 °С), у 

середньому, призводить до підвищення густини та віскозності на 0,40 % і 

5,5 %, відповідно; зниженню температури застигання палива на 35 %. 

При цьому, дизельна фракція набуває помаранчевого кольору, що може 

бути використане при виробництві брендованого, високоякісного палива або 

при боротьбі з його фальсифікацією. 

Таким чином, використовуючи у складі дизельного палива 

поліфункціональні присадки, які представлено речовинами, що відносяться до 

класу діазосполук, можливо суттєво підвищити його якість при одночасному 

зниженні собівартості, за рахунок використання збалансованого 
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співвідношення – кількість присадок : властивості. 
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