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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Скорочення 

світових запасів нафти та підвищення цін на 
традиційні автомобільні палива та постійно 
зростаючі вимоги щодо токсичності відпрацьованих 
газів двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) 
вимагають проведення заходів щодо зниження 
споживання цих нафтопродуктів ы підвищення їх 
якості.  

Швидкі темпи зростання автопарку легкових 
автомобілів (табл.1) [1], у свою чергу, сприяють 
збільшенню обсягів споживання енергоресурсів. 

 
Таблиця 1 – Динамікавиробництва автомобілів  

в Україні за 2003–2011 рр. 

Роки 

Автомо-
білілегк

ові, 
тис.од. 

Автобуси, 
тис.од. 

Автомо-
білівант
ажнітис.

од. 

Всього 

2003 98,3 2,6 4,7 105,6 
2004 174 2,6 10,9 187,5 
2005 192 4,7 14,0 210,7 
2006 267 7,7 12,1 286,8 
2007 380 9,1 11,4 400,5 
2008 402 10,2 11,8 424,0 
2009 65,7 1,3 2,3 69,3 
2010 75,3 2,7 4,9 82,9 
2011 97,4 3,4 3,3 104,1 

 

Cвітові потреби у нафті та нафтопродуктах 
постійно зростають. Зокрема, спостерігається 
підвищення рівня щорічного видобутку нафти (рис. 
1) [2]. 

Надмірне споживання вуглеводневого палива 
спричиняє забруднення атмосфери викидами оксиду 
карбону (ІІ) СО, оксиду карбону (ІV) СО2, оксидів 
нітрогену NOx,  вуглеводнів СхНутощо, які 
спричинюють парниковий ефект, призводять до 
надмірного нагрівання атмосфери і, відповідно, до 
кліматичних змін, які приховують непередбачувані 
та небезпечні наслідки для всього живого на Землі 
[3]. 
 

 
Рисунок 1 – Динаміка видобутку нафти P, млн. 

барелів/день у світі за 1994–2011 рр. 
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Серед існуючих способів зниження концентрації 
шкідливих речовин у відпрацьованих газах (ВГ) 
двигунів внутрішнього згорання, що працюють на 
бензині, одним з найперспективніших є 
застосування присадок до них. Тому розробка 
композиційного складу і дослідження впливу 
миюче-диспергуючої присадки на експлуатаційні та 
екологічні властивості палива становить актуальну 
науково-практичну задачу. 

Проаналізувавши існуючі способи покращення 
екологічних та експлуатаційних властивостей 
бензинів, можна стверджувати, що найбільш 
економічно вигідним і ефективним є введення 
присадок різного функціонального призначення. 
Серед домішок, що знижують емісію шкідливих 
речовин АТЗ і покращують енергетичні показники 
та паливну економічність двигунів з іскровим 
запалюванням, найбільш ефективними виявилися 
присадки диспергуючого типу, які ще називають 
детергентно-диспергувальними, миюче-
диспергуючими тощо. 

Миюче-диспергуючі присадки широко 
застосовуються в автомобільних бензинах в США,  
європейських країнах, Китаї та ін. Причому на 
сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до 
регламентації застосування миючих домішок в 
паливах різних країн. Так, у США додавання 
миюче-диспергуючих присадок в бензини з січня 
1995 р. є обов’язковим. Країни Євросоюзу пішли 
шляхом жорсткої регламентації емісії вихлопних 
газів (євронорми). Відповідно до Європейської 
директиви 98/70/ЕС автомобіль повинен залишатися 
«чистим» протягом всього життя, а його екологічні 
характеристики повинні бути стабільними протягом 
пробігу в 100  тис.  км.  Екологічна надійність 
автомобілів з викидами Євро–5 повинна зберігатися 
протягом 160 тис. км пробігу [4, 5]. 

Дотримання даних норм без використання 
багатофункціональних пакетів присадок є 
практично неможливим. Експлуатація новітніх 
моделей, оснащених системами бортовий 
комп’ютерної діагностики, стає неможливою без 
застосування ефективних присадок, контролюючих 
утворення відкладень у всій паливній системі, 
включаючи камеру згоряння. Існуючі технології 
виробництва автомобільних бензинів не дозволяють 
забезпечити необхідний і постійно зростаючий 
рівень їх експлуатаційних властивостей в частині 
забезпечення чистоти паливної системи. 
Незважаючи на відсутність законодавчого 
регулювання, понад 90 % палива, що реалізується в 
країнах ЄС, містить миючі присадки [5]. 

Додавання сучасних диспергуючих добавок в 
автомобільні бензини забезпечує підтримання 
чистоти всієї паливної системи і збереження 
стабільності регулювань двигуна в процесі 
експлуатації. Це, у свою чергу, дозволяє: 

1) підвищити надійність роботи паливної 
апаратури, збільшити термін, знизити витрати на 
технічне обслуговування; 

2) зменшити витрату палива і токсичність 
відпрацьованих газів; 

3) полегшити керування автомобілем; 

4) знизити вимоги до октанового числа 
бензину [5, 6]. 

Найважливішою вимогою, що висувається до 
мийних присадок останнього покоління, є висока 
ефективність у низьких концентраціях, тому що 
збільшення концентрації присадки може призвести 
до підвищеного нагароутворенню в камері згоряння. 

Метою даної роботи є оцінка впливу розробленої 
миюче-диспергуючої присадки до автомобільних 
бензинів на фізико-хімічні, експлуатаційні та 
екологічні показники палива. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. На 
даний час виробництво високоякісних дизельних 
палив неможливо без додавання присадок різного 
функціонального призначення, таких як депресорні, 
цетанопідвищуючі, протизносні, антидимні, миючі, 
антиокислювальні, диспергуючі, інгібітори корозії 
та ін. Введення пакету присадок дозволяє отримати 
паливо з поліпшеними експлуатаційними й 
екологічними властивостями [7; 8]. 

На основі проаналізованої патентної та наукової 
документації, встановлено, що найкращими миюче-
диспергуючими властивостями володіють присадки, 
до складу яких входять високомолекулярні ПАР,  
оксигено- та нітрогеновмісні сполуки, що 
дозволяють покращити екологічні і експлуатаційні 
властивості бензинів. Таким чином, в ОКБ «Шторм» 
ГНДЛ «Реактор» за участі кафедри інженерної 
екології НТУУ «КПІ» була розроблена миюче-
диспергуюча присадка, до складу якої увійшли 
неіоногенні ПАР, антиоксиданти та допоміжні 
речовини (розчинник). Необхідно відмітити, що всі 
речовини мають дозвіл на використання МОЗ 
України і є повністю біодеградуючими. Дана 
домішка є комплексною багатофункціональною, 
розчинною в бензині рідиною, яка вводиться до 
палива при заправці автомобіля.  Як і інші домішки 
даного типу, розроблена присадка має добре 
виражену миючу дію: змиває раніше утворені 
відкладення і запобігає утворенню нових. Окрім 
того, вона також слугує для очищення паливної 
апаратури, циліндропоршневої групи і клапанного 
механізму від відкладень нагару,  смолистих і 
лакових забруднень, тим самим подовжуючи термін 
служби двигуна. Крім того, використання даної 
добавки дозволяє суттєво знизити токсичність 
відпрацьованих газів ДВЗ. 

Адсорбуючись на поверхні розділу фаз «повітря– 
паливо», присадка знижує поверхневий натяг 
бензину, що, у свою чергу, полегшує перехід 
вуглеводнів у парову фазу, що сприяє більш 
повному згоранню палива. Приведемо 
характеристику композиційного складу розробленої 
миюче-диспергуючої присадки [7, 8]. 

Композиційний склад присадки підібраний 
таким чином, щоб паливо з присадкою не виходило 
за межі норм [9, 10], що підтверджують лабораторні 
випробування. Як неіоногенні ПАР, що входять до 
складу присадки, використовуються оксиетильовані 
жирні спирти, загальна формула яких, 
RO(C2H2O)nH, де R=C10–C14, а n=6–8. 
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До складу даної присадки входять 
антиоксиданти, які підвищують окисну стабільність 
палив, тим самим запобігаючи смоло- і 
осадоутворенню. У даному випадку, ці функції 
виконує іонол – C15H24O (структурна формула 
наведена на рис. 2). Іонол (2,6-дитретбутил-4-
метилфенол) – безбарвна, летка, кристалічна 
речовина, що легко піддається перегонці. Він легко 
розчиняється в ацетоні, етанолі, граничних 
вуглеводнях, бензолі, складних ефірах, не 
токсичний. 2,6-дитретбутил-4-метилфенол має 
властивості просторово ускладнених фенолів. 

 
OH

C(CH3)3(H3C)3C

CH3 або 

CH3 CH3

CH3

CH3

OH

 
Рисунок 2 – Структурна формула  
2,6-дитретбутил-4-метилфенолу 

 
Як допоміжна речовина використовується 

розчинник, що є вуглеводною керосиновою 
фракцією, біодизель, або дизельне пальне. 

Таким чином, співвідношення 
«ПАР:антиоксидант:розчинник» у розробленій 
присадці складає 40:20:40.  

Найважливішою вимогою, що висувається до 
мийних присадок останнього покоління, є висока 
ефективність у низьких концентраціях, тому що 
збільшення концентрації присадки може призвести 
до підвищеного нагароутворенню в камері згоряння.  

Для оцінки впливу розробленої присадки на 
екологічні і експлуатаційні показники роботи ДВЗ 
було проведено ряд лабораторних і стендових 
випробувань. 

 
Таблиця 2 – Порівняння енергетичних 

показників і паливної економічності двигуна 
 

Параметр 
Режим 
випро- 

бування 

Вміст присадки 
у бензині А–80 (% об.) 
0 0,01  0,05  

Масова 
годинна 
витрата 

палива,Gпа

л, кг/год 

Мкмах 14,93 14,41 
 

14,35 
 

Питома 
витрата 

палива,ge, 
г/кВт·год 

Мкмах 320,9 312,6 310,3 

 
Так, за результатами проведених нами стендових 

випробувань у лабораторії дослідження 
використання палив та екології ДП 
“ДержавтотрансНДІпроект” роботи двигуна моделі 
ЗМЗ–40260F на бензині марки А–80 з різним 
умістом розробленої присадки, можна 
стверджувати, що дана домішка до вуглеводневого 
палива при застосуванні навіть у кількості 0,01 % за 

об’ємом проявляє позитивний екологічний і 
економічний ефект. 

Згідно з отриманими значеннями (табл. 2), 
масова годинна витрата палива (кг/год) в залежності 
від випробувального режиму зменшується на 3–6 %, 
такий же ефект спостерігається і для питомої 
витрати палива. 

Оскільки розроблена миюче-диспергуюча 
присадка містить у своєму складі сполуки Оксигену, 
то важливим є дослідження її впливу саме на 
детонаційну стійкість палива. Результати 
визначення октанового числа бензину А–80 при 
вмісті в ньому різних концентрацій присадки 
наведено в табл. 3. 

 
Таблиця 3 – Результати визначення октанового 

числа бензину А-80 при вмісті в ньому різних 
концентрацій присадки 

 

Вміст 
присадки 

Октанове число за 
моторним методом, 

о.о. 
∆оч, о.о. 

0 77,4 - 
0,01 78,1 0,7 
0,05 78,9 1,5 
0,1 79,2 1,8 
0,15 79,3 1,9 

 
Так, розроблена присадка покращує 

антидетонаційні властивості бензину. Підвищення 
октанового числа (до 2 о.о.) свідчить про 
покращення техніко-економічних показників 
двигуна, тобто спостерігається підвищення його 
потужності.  

 
Таблиця 4 – Результати стендових випробувань 

бензинового двигуна при роботі на автомобільному 
бензині марки А-80 без вмісту присадки та з 0,01 % 

 і 0,05 % об. домішки 
 

Пара-
метр 

Режим 
випро-

бування 

Вміст присадки у бензині А–
80 

0% об. 0,01 % 
об. 

0,05 % 
об. 

CCO, 
%об. 

Мкмах 0,092 0,086 0,084 
Mк чн, nчн 4,12 3,96 3,82 

ССО2, % 
об. 

Мкмах 15,21 15,01 14,96 

Mк чн, nчн 15,83 15,45 15,31 

ССхНу, 
ppm 

Мкмах 1376 1292 1286 

Mк чн, nчн 620 602 596 

CNOx, 
ppm 

Мкмах 917 851 799 

Mк чн, nчн 2576 2307 1960 
 
Екологічні показники двигуна визначалися 

згідно з вимогами ДСТУ UN/ECER 49–02A,B:2005 
[11] газоаналітичною системою MEXA–7400DEGR. 
Так, концентрація оксидів карбону у ВГ визначалася 
газоаналізатором АІА–721, що базується на методі 
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інфрачервоної спектроскопії. Вміст сумарних 
вуглеводнів визначався за допомогою приладу FIA–
725A, в основу якого покладено метод полум’яно-
іонізаційного допалювання. Крім того, концентрація 
оксидів нітрогену вимірювалась газоаналізатором 
CLA–755A за допомогою хемілюмінесцентного 
методу. Проби відбиралися із системи випуску ВГ 
двигуна.  

Результати проведених нами вимірювань, 
наведені в табл. 4, підтверджують перспективність 
застосування даної домішки для зниження 
токсичності відпрацьованих газів. 

Так, залежно від режиму випробувань 
концентрація оксиду карбону (ІІ) знижується в 
середньому на 4–10 %, а оксиду карбону (IV) – на 
1,5–3 %. У свою чергу, викиди сумарних 
вуглеводнів у ВГ також знижуються на 3–6 %. 
Такий ефект можна пояснити підвищенням повноти 
згорання бензину при застосуванні розробленої 
миюче-диспергуючої присадки. Також встановлено, 
що вміст оксидів нітрогену у ВГ знижується на 8–24 
%, при чому максимальний ефект досягається при 
випробуванні двигуна у режимі часткового 
навантаження і концентрації домішки 0,05 % за 
об’ємом. 

ВИСНОВКИ. Результати досліджень показують, 
що розроблена присадка проявляє 
багатофункціональну дію, тобто, крім очищення 
паливно-розподільчої апаратури, вона сприяє ще й 
підвищенню детонаційної стійкості палива, що 
значно покращує експлуатацію двигуна. Стендові 
випробування двигуна моделі ЗМЗ–40260, проведені 
нами у лабораторії дослідження використання палив 
та екології ДП «ДержавтотрансНДІпроект» виявили 
антидетонаційні властивості розробленої миюче-
диспергуючої присадки. Октанове число бензину, 
визначене за моторним методом, при вмісті 
розробленої домішки 0,05 % за об’ємом 
підвищилося в середньому на дві одиниці (у межах 
похибки вимірювання). При цьому зниження 
масової годинної витрати палива склало 6 %. 

Крім того, підтверджено доцільність 
застосування даної домішки для покращення 
екологічності автотранспортних засобів. 
Спостерігалося значне скорочення викидів 
шкідливих речовин у ВГ залежно від режиму 
випробувань: 

– концентрація оксиду карбону (ІІ) СО знизилася 
на 4–10 %;,  

– оксиду карбону (IV) СО2 – на 1,5–3 %; 
– сумарних вуглеводнів СхНу – на 3–6 %; 
– оксидів нітрогену NOx– на 8–24%. 
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characteristics of internal combustion engine was investigated in the paper. The results of the research confirmed that 
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the additive for fuelsin the amount of 0,05 % vol. reduce the fuel consumption by 3-6 %. Besides, the concentration of 
pollutants in automobile exhaust gases is reduced, for instance, carbon monoxide concentration CO is reduced by 4-10 
%, carbon oxide (IV) CO2 – by 1.5-3 %, total hydrocarbons СхНу – by 3-6 %, nitrogen oxides NOx – by 8-24 %. 

Key words:fuel, gasoline, detergent-dispersant additives, exhaust emissions. 
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