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Таблиця 1 

Характеристика дослідної нафтової сировини 

№ п/п Назва зразка Густина,г/см
3
 Куб, % Мех.дом.,% 

1 О-1 0.835 17 0.3% 

2 S-1 0.812 13 0.05% 

3 К-1 0.860 21 1% 

 

Перегонкою під тиском 8-12 мм.рт.ст. із достатньої кількості кубових 

залишків зразків сировини були отримані  гудрони.  

Зразок О-1 вдалося перегнати до температури 515
о
С кубовий залишок, 

тобто гудрон О-1, отримано в кількості 10% об’єму первинної сировини.  

Зразок S-1 вдалося перегнати до температури 530
о
С кубовий залишок, 

тобто гудрон S-1, отримано в кількості 6% об’єму первинної сировини.   

 Зразок К-1 вдалося перегнати до температури 545
о
С кубовий залишок, 

тобто гудрон К-1, отримано в кількості 15% об’єму первинної сировини.  

Протягом дослідження були використані різні нормативні документи 

міжнародного рівня, вивчені методики проведення фізико-хімічних досліджень. 

Проаналізовано три види нафти щодо виходу гудронової фракції, опрацьовано 

аспекти процесу отримання  гудрону з важких вуглеводневих залишків. 
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RESIDUES 
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The process of getting tar from heavy hydrocarbon residues is showing in this work. Start 

analyses of selected oil samples were performed. Tar samples were got by distillation under 

reduced pressure. 
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Методом термохімічного перетворення важкої смоли піролізу відходів 

деревообробки були одержані залишки з підвищеними температурами розм’якшення (пеки). 

Проведено модифікування дорожнього нафтового бітуму БНД 60/90 смолою і отриманими 

продуктами. Досліджено можливість застосування важких смол піролізу деревини та 

пеків, одержаних з неї, як адгезійних добавок до дорожніх нафтових бітумів. 
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Основними причинами руйнування дорожніх покриттів є збільшення 

інтенсивності дорожнього руху, зростання обсягів великовантажних 

перевезень, маси автомобілів, осьового навантаження разом із впливом на 

дорожню конструкцію погодно-кліматичних факторів. На сьогодні близько 85 

% світового використання бітумів припадає на дорожню галузь [1]. Проте, при 

застосуванні дорожніх бітумів виникає ряд проблем, основна – недостатньо 

високі адгезійні властивості. Одним із методів покращення властивостей бітуму 

є добавляння модифікаторів. Однак, використання модифікаторів обмежується 

внаслідок значної їх вартості. 

У цій роботі описано пошукові дослідження стосовно можливості 

використання важкої смоли піролізу відходів обробки деревини як додатку до 

дорожніх бітумів (модифікатора алгезійних властивостей). Дана смола була 

отримана на ТДВ «Перечинський лісохімічний комбінат». При піролізі відходів 

деревообробки було отримано піролізні смоли, гази піролізу та деревне вугілля. 

Умови піролізу: температура 450–600 °С, тривалість проведення процесу – 18 

годин. Смоли піролізу деревини були зібрані та відстояні більше 14 діб, далі 

розшаровані на водорозчинні компоненти та важку смолу, яка була об’єктом 

хімічних перетворень. 

Для збільшення температури розм’якшення важку смолу піддавали 

термохімічним перетворенням, внаслідок чого було отримано твердий залишок 

– пек. Умови отримання вказані у табл. 1. 

Таблиця 1 

Умови отримання ПЕКу 
Назва 

продукту 
Умови отримання (термомобробки): 

Вихід продукту, % на сировину 

(важка смола) 

1 2 3 

Пек-1 

2 години при 210–230 ° C, зі 

зворотним холодильником; 

1 годину при 280–300 ° C, з відгоном 

рідкої частини суміші. 

60,64 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Пек-2 

2 години при 210–230 ° C, зі 

зворотним холодильником; 

2 години при 280–300 ° C, з відгоном 

летючої частини суміші. 

50,31 

 

Надалі одержані зразки додавали в окиснений нафтовий бітум БНД 60/90 

у кількості 1,0 % мас. за температури 170 °С, тривалість перемішування 

становила 60 хв. 

Адгезійні характеристики вихідного бітуму та бітумів модифікованих 

важкою смолою та пеками наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 

Адгезійні властивості вихідного окисненого та модифікованого бітумів 

Бітумне в’яжуче Адгезія з поверхнею скла, % 

БНД 60/90 54,1 

БНД 60/90 + важка смола 95,1 

БНД 60/90 + пек-1 81,1 

БНД 60/90 + пек-2 74,9 

Вимоги до БНДА 60/90 відповідно [2] ≥ 75 

 

На основі даних табл. 2 можна стверджувати, що введення в склад бітуму 

1 % мас. продуктів деревообробки приводить до збільшення адгезійних 

властивостей модифікованих бітумів. Варто відзначити, що введення в склад 

бітуму важкої смоли піролізу сприяє кращій адгезії модифікованого бітуму з 

поверхнею скла у порівнянні з додаванням пеків (95,1 % проти 81,1 % при 

модифікуванні пеком-1 та 74,9 % при модифікуванні пеком-2). Резюмуючи 

вищенаведене можна зробити висновок, що продукти деревообробки 

проявляють хороші зчеплювальні властивості зі склом, і отримані бітуми 

відповідають вимогам до марки БНДА 60/90 згідно [2]. 

У подальших дослідженнях планується визначити оптимальний вміст 

додатків до бітуму та їх вплив на його термостійкість, пластичність та інші 

експлуатаційні показники. 
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Residues with elevated softening temperatures (pitch) were obtained by thermochemical 

conversion of heavy resin pyrolysis resin from woodworking waste. Modification of road petroleum 

bitumen BND 60/90 with resin and obtained products was carried out. The possibility of using 

heavy pyrolysis resins of wood and pitch obtained from it as adhesives to road petroleum bitumens 

has been investigated. 
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Проведено дослідження захисних властивостей нафтопродуктів, отриманих із 

застосуванням вторинної сировини, зокрема полімеровмісного бітуму, які призначені для 
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Процес старіння асфальтобетонної суміші це сукупність процесів, які 

протікають при термічному окисненні вуглеводневих сполук, які входять до їх 

складу. 

В технічній літературі, існує ряд робіт автори яких, вважають, що 

ефективною мірою по запобіганню процесам старіння асфальтобетонної суміші 

є комплексне фізико-хімічне регулювання їх макро-, мезо- і мікроструктури 

структури і властивостей, активації молекул, що призведе до інтенсифікації 

процесу взаємодії на поверхні розділу фаз «органічне в’яжучий матеріал - 

мінеральний матеріал», шляхом додавання полімерної добавки [1-3]. 

Полімерна добавка дозволить отримати міцну асфальтобетонну суміш з 

високими адгезійно-когезійними властивостями та меншою водопроникністю. 

Наявність полімеру закриває пори та порожнечі у асфальтобетоні, тим 

самим, перешкоджаючи молекулярній фільтрації низькомолекулярних 

компонентів полімервмісного бітумного матеріалу (олив та смол), запобігаючи 

синерезису полімервмісного бітумного матеріалу та підвищенню жорсткості 

його коагуляції. Також, це буде сприяти збільшує енергію активації 

термоокислювальних процесів, під дією різних факторів, що у остаточному 

підсумку, значно уповільнює процес «старіння» асфальтобетонної суміші. 
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