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Розглянуто здатність 1,3-дифенілтріазену утворювати комплекс на поверхні металу 

змінної валентності. З цього комплексу складається довготривалий захисний 

антикорозійний шар а власне  1,3-дифенілтріазен можна використовувати як 

поліфункціональну присадку до моторних палив. 
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Антикорозійні властивості відносяться до числа найважливіших 

властивостей моторних палив, що зумовлюють умови використання палива, 

матеріали паливної системи та від яких залежить експлуатаційна надійність 

вузлів, агрегатів з якими контактує паливо.  

Відмітимо, що загальноприйнятий механізм взаємодії інгібіторів корозії з 

металом включає в себе кілька стадій: контакт молекул інгібітору з поверхнею 

металу, розчинення інгібітору в плівці вологи на металі, адсорбцію інгібітору з 

водної плівки на межі розділу з металом, акт хемосорбції та утворення на 

поверхні металу одного або декількох нанорозмірних шарів, які здатні 

гальмувати корозію [1]. 

Спираючись на цю інформацію, розглянемо властивості 1,3-

дифенілтріазена, який є  першим представником гомологічного ряду 

двозаміщених ароматичних тріазенів, з точки зору його впливу на 

антикорозійні властивості моторних палив. 

Специфічність структури молекули 1,3-дифенилтриазена полягає в тому, 

що всі три атоми азоту його молекули мають основність і можуть виступати як 

реакційні центри в міжмолекулярних взаємодіях. Будь-який з атомів азоту 

молекули 1,3-дифенилтриазена за рахунок своєї неподіленої пари електронів 

може вступати в хемосорбційну взаємодію з кристалічною структурою металу, 

що призводить до виникнення не тільки фізичних, але і набагато більш міцних 

хімічних зв'язків молекул інгібітору з металом. Це дозволяє інгібітору міцніше 

сорбуватися на поверхні металу,  створюючи довготривалий захисний 

антикорозійний шар. 

mailto:trocenko.alexandr@gmail.com
mailto:grigorovandrey@ukr.net
mailto:piren66@ukr.net


89 
 

Будова найпростішого комплексу за участю 1,3-дифенілтріазена та 

металів змінної валентності може бути зображена таким чином: 

 
Утворення подібних структур на поверхні металів призводить до того, що 

вся поверхня покривається найтоншою плівкою з інертного гідрофобного 

матеріалу, яка перешкоджає проникненню та контакту кисню та води з 

металом. Це суттєво уповільнює процеси корозії обладнання з металів та 

подовжує термін служби інгібітору. 

Таким чином, молекула 1,3-дифенилтриазена за своєю будовою та 

властивостями відповідає всім вимогам, що висуваються до традиційних 

інгібіторів корозії металів і може успішно використовуватися як універсальна 

антикорозійна присадка до моторних палив. 
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