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A competitiveness of products is one of main factors, which determines success of 
market activity of commodity producers. Providing of the grounded choice of competitive 
welding equipment belongs to the most priority aims of domestic enterprises. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ВИРОБНИЦТВА  
ГІДРОЛІЗНОГО СПИРТУ 

Україна має великі можливості промислового виробництва спиртів, одним із 
методів є гідролізний, внаслідок якого отримують низку побічних продуктів, утилі-
зація яких є однією з основних проблем цієї галузі. Одним із напрямків використан-
ня таких відходів є застосування їх як добавок до палив: дизпалива, бензину. Тому 
розглядаємо спосіб використання фузелі – побічного продукту виробництва гідроліз-
ного спирту з відходів деревини для підвищення цетанового індексу дизпалива і пок-
ращення характеру горіння палива. 

Одним із методів утилізації відходів лісотехнічної промисловості є ви-
робництво гідролізного спирту з відходів деревини. Виробництво гідролізно-
го спирту охоплює дві стадії: сірчанокислотний гідроліз деревини з утворен-
ням целюлози та розклад целюлози з утворенням спирту. На другій стадії 
цього виробництва утворюється побічний продукт – фузель, який можна ви-
користати як добавку до дизельних палив. 

Для експериментальних досліджень готували суміші дизельного пали-
ва (зимового та літнього) з добавками фузелі кількістю 5, 8, 10, 12, 20 % від 
об'єму. Проводили перегонку дизпалива і приготовлених сумішей, під час 
якої відзначали температуру початку кипіння, температури википання 10 %-, 
і 50 %-х точок, а також визначали в'язкість та густину зразків. Аналізували 
одержані фракційні склади та визначали цетанові індекси для чистого дизпа-
лива і приготовлених сумішей. 

Цетановий індекс (ЦІ) – показник дизпалива, який використовується 
на рівні з цетановим числом для характеристики дизпалива, визначали аналі-
тично-розрахунковим методом (ГОСТ 27768-88). Цей метод передбачає роз-
рахунок ЦІ дизпалив через відомі значення густини (ρ4

15) і точки фракційного 
складу для температури википання 50 % (t50) бензину). Цетановий індекс за 
цим методом розраховували за формулою 

ЦІ = 454,74 – 1641,416·ρ + 774,74·ρ2 – 0,554·t + 97,803 (lgt)2, 
де: ρ – густина дизпалива за 15 °С, г/см3; t – температура кипіння 50 %-ї (за 
об'ємом) ° С. Густину дизпалива та сумішей визначали пікнометричним ме-
тодом. В'язкість усіх зразків визначали за допомогою віскозиметра типа ВЗ-1. 
Результати експериментальних даних та розрахунків для чистого дизпалива 
та сумішей його з домішками фузелі наведено в табл. 
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Табл. Результати досліджень для дизпалива та його сумішей 
Розведен-
ня, % 

ν 20 0С, 
кг/м3 

ρ 20 0С 
кг/м3 

ρ 15 0С, 
кг/м3 

Т пк, 
0С 

Т 10 %, 
0С 

Т 50 %, 
0С ЦІ 

Диз. пал. 4,3675 835,66 835,7 120 218 240 24,27 
фузель 5 % 3,9654 833,07 833,1 134 148 252 28,91 
фузель 10 % 4,0929 833,38 833,4 139 156 256 29,44 
фузель 20 % 3,8578 831,92 831,9 132 179 243 26,63 
Диз. пал. 4,4822 835,67 835,7 194 233 288 24,27 
фузель 8 % 4,3221 833,2 833,2 110 190 280 29,12 
фузель 10 % 4,2829 833,37 833,4 116 186 287 29,43 
фузель 12 % 4,2534 832,56 832,6 110 174 285 28,37 

Результати оброблення експериментальних даних (рис. 1-3) свідчать 
про таке: 

1. В'язкість дизельного палива значною мірою визначає роботу паливної апа-
ратури дизеля, а саме безпосередньо впливає на тонкість розпилу палива. 
Тонкість розпилу оцінюють розмірами краплин, що забезпечують 
найбільш повне і швидке випаровування і мають бути у межах 5…40 мкм. 

2. Більш в'язке паливо гірше запалюється і згоряє, що призводить до біль-
шої його витрати та димності вихлопних газів, а малов'язке паливо у 
процесі експлуатації збільшує спрацювання деталей паливного насоса. 

 
Рис. 1. Залежність в'язкості палива від вмісту добавок фузелі 

 
Рис. 2. Залежність густини палива від вмісту в ньому фузелі 
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Рис. 3. Залежність цетанового індексу палива від вмісту в ньому фузелі 

З рис. 1 можна зробити висновок, що додавання фузелі до дизельного па-
лива знижує в'язкість останнього, що значно покращує тонкість розпилу палива. 

Густина дизельного палива більшою мірою визначає характеристики 
вприскування палива – залежність об'єму палива, що подається форсункою 
від початку вприскування до заданого моменту подачі, отже, під час дозуван-
ня збільшення густини палива збільшує його масову витрату прямо пропор-
ційно. З рис. 2 зрозуміло, що фузель, як добавка, позитивно впливає на густи-
ну дизельного палива. Також проглядається обернено пропорційна залеж-
ність густини від доданої кількості фузелі, а саме збільшуючи вміст фузелі в 
паливі – зменшується його густина. 

Температура википання 10 % палива характеризує пускові властивості 
палива. Чим нижча ця температура, тим більше у паливі легкозаймистих ре-
човин, і тим легше і за нижчої температури можна запустити холодний дви-
гун. З табл. можна зробити висновок, що добавки знижують температуру ви-
кипання 10 % фракції, цим самим покращуючи якість палива. 

Температура википання 50 % фракції має вирішальний вплив на швид-
кість прогріву запущеного на холоді двигуна і на відповідну витрату палива. З 
пониженням 50%t  прогрів прискорюється, а витрата палива на нього зни-
жується. У разі зменшення 50%t  також значно поліпшується маневровість дви-
гуна, тобто легкість переходу його з одного режиму на інший, що особливо 
важливо для автомобільних двигунів в умовах міського режиму руху. З табл. 
чітко стає зрозумілим, що додавання фузелі понижує 50%t , що свідчить про 
покращення властивостей паливної суміші за оптимальних часток 5 % і 20 %. 

З рис. 3 бачимо, що добавка фузелі позитивно впливає на паливо, і оп-
тимально високий показник ЦІ досягається за 10 %-й концентрації їх у суміші. 

Висновки. Добавки фузелі до дизпалив понижують в'язкість, густину, 
температуру википання 10 % та 50 % точки і підвищують цетановий індекс, 
що веде до покращення деяких експлуатаційних властивостей палив. Опти-
мальною часткою добавки фузелі, що впливає на основний показник дизпа-
лива (цетановий індекс), можна прийняти 10 %. 
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Кожушко М.И., Лудин А.М. Использование побочных продуктов 
производства гидролизного спирта 

Украина имеет большие возможности в производстве спиртов, одним из спосо-
бов его получения является гидролизный метод, в результате которого выделяют ряд 
побочных продуктов, утилизация которых – одна из главных проблем данной отрас-
ли. Одним из путей переработки этих отходов является использования их в качестве 
добавок к топливу: дизтоплива или бензина. Поэтому рассмотрен способ использо-
вания фузели – побочного продукта производства гидролизного спирта из древесных 
отходов для повышения цетанового индекса дизтоплива и улучшения характера сго-
рания топлива. 

Kozhushko M.I., Ludin A.M. Use of by-product of hydrolyse alcohol 
manufacture 

Ukraine has large possibilities of industrial production of alcohols, one of methods 
hydrolyzed, as result which is got by the row of side foods utilization of which is one of ba-
sic problems of this industry. One of directions of the use these motions there is application 
of them as additions to the fuels: diesel fuel, petrol. Therefore examine the method of the 
use of fuzel – by-product of production of the hydrolyzed alcohol from wastes of wood for 
the increase of methane index of diesel fuel improvement of character of burning of fuel. 
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ЦЕМЕНТОБЕТОНИ З КОМПЛЕКСНИМИ ДОБАВКАМИ ДЛЯ 
ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ 

Отримано цементобетони з комплексними добавками модифікуючої дії для до-
рожніх покриттів. Досліджено їхню міцність та вивчено експлуатаційні показники в 
дорожньому та аеродромному будівництві. 

Постановка проблеми. Підвищення ефективності капіталовкладень в 
дорожнє і аеродромне будівництво пов'язано з довговічністю (терміном 
служби) дорожніх та аеродромних покрить, зниженням вартості їх будівниц-
тва, раціональним та економічним, і водночас, науково-обґрунтованим вико-
ристанням складових матеріалів. 
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