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(57) Спосіб контролю однорідності бензину з висо-

кооктановою кисневмісною домішкою (ВКД), що 

включає аналіз в точках, що належать трьом рів-
ням бензину з ВКД у резервуарі: на 250 мм вище 
днища резервуара, посередині висоти його стовпа 
та на 250 мм нижче його поверхні, який відрізня-
ється тим, що додатково виконують аналіз у точці 

контролю, що належить зоні локалізації компонен-
ти з меншою концентрацією, причому для прове-
дення аналізу спочатку вимірюють струми провід-
ності в точках контролю, потім розраховують їх 
міру розсіювання, після чого роблять висновок про 
однорідність бензину з ВКД: якщо вирахувана міра 
розсіювання є незадовільною для заданої точності 
контролю, то бензин з ВКД вважають неоднорід-
ним, якщо вирахувана міра розсіювання є задові-
льною для заданої точності контролю, то бензин з 
ВКД вважають однорідним. 

 
 

 
 

Винахід належить до нафтопереробної галузі і 
може бути використаний при виготовленні та збе-
ріганні бензинів з високооктановими кисневмісни-
ми домішками (ВКД) як палива для двигунів внут-
рішнього згоряння. 

Бензини з ВКД виготовляють компаундуван-
ням, їх неоднорідність негативно впливає на ста-
більність подачі палива в циліндри двигунів внут-
рішнього згоряння, на процеси сумішоутворення 
та згоряння, що протікають в них. Тому, як в про-
цесі виготовлення, так і при зберіганні, необхідно 
контролювати однорідність бензинів з ВКД і, якщо 
це необхідно, відновлювати її додатковим компау-
ндуванням. 

Відомий спосіб контролю однорідності бензи-
нів з ВКД (та нафтопродуктів взагалі) [1, п. 2.3.3], 
обраний як аналог винаходу. 

Спосіб-аналог полягає в тому, що спочатку ві-
дбирають точкові проби бензину з ВКД з резерву-
ару, де він компаундується або зберігається, після 
чого аналізують кожну точкову пробу окремо за 
абсолютними показниками. При цьому точкові 
проби відбирають за допомогою пробовідбірника з 
трьох рівнів: верхнього - на 250мм нижче поверхні 
нафтопродукту, середнього - з середини висоти 

стовпа нафтопродукту, нижнього - на 250мм вище 
днища резервуару. 

Подальший аналіз точкових проб залежить від 
компонентного складу нафтопродукту. Точкові 
проби бензинів з ВКД аналізують за абсолютними 
показниками згідно [2, п. 9.5]. Аналіз бензину здій-
снюють за допомогою газового хроматографа з 
полум'яно-іонізаційним детектором у режимі ліній-
ного програмування температури від 50°С до 
200°С зі швидкістю 5°С/хв. Масову частку ВКД у 
досліджуваному бензині розраховують за допомо-
гою інтегратора методом "внутрішнього стандарту 
, роль якого виконує н-бутанол. 

У способі-аналозі, як і в способі-винаході, ана-
ліз бензину з ВКД здійснюють в точках, які знахо-
дяться на одних і тих самих рівнях в резервуарі, 
де бензин з ВКД компаундується або зберігається. 

Проте, на відміну від способу-винаходу, в спо-
собі-аналозі аналіз бензину з ВКД виконують за 
абсолютними показниками, використовуючи хро-
матографію, що потребує значних коштів, високок-
валіфікованих працівників та багато часу. Спосіб-
аналог важко автоматизувати внаслідок ускладне-
ного зворотного зв'язку. Крім того, відбір точкових 
проб вручну є шкідливим для здоров'я людини. 
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Таким чином, суттєвим недоліком способу-
аналога є його велика трудомісткість. 

В основу винаходу покладено задачу вдоско-
налення способу контролю однорідності бензинів з 
ВКД шляхом того, що їх аналіз в точках контролю 
виконують за відносними показниками з викорис-
танням додаткової точки контролю в зоні локалі-
зації компоненти з меншою концентрацією. 

Поставлена задача вирішується тим, що в за-
явленому способі аналіз бензинів з ВКД виконують 
в такій послідовності: 

1. В точках контролю бензину з ВКД вимірю-
ють величини струмів провідності. 

2. Розраховують міру розсіювання виміряних 
струмів провідності. 

3. Роблять висновок про однорідність бензину 
з ВКД: 

а) якщо вирахувана міра розсіювання є неза-
довільною для заданої точності контролю, то бен-
зин з ВКД вважають неоднорідним; 

б) якщо вирахувана міра розсіювання є задо-
вільною для заданої точності контролю, то бензин 
з ВКД вважають однорідним. 

Аналіз бензинів з ВКД саме таким чином є мо-
жливим завдяки тому, що основною складовою 
компонентою ВКД є етанол, провідність якого від-
різняється від провідності бензину більше, ніж у 10 
разів [3, с. 33]. Причому ця відмінність зберігається 
в широкому діапазоні температур: від 18°С до 
63°С. Тому однорідний бензин з ВКД теж матиме 
однакову провідність в усіх точках об'єму. 

Додаткова точка контролю в зоні локалізації 
компоненти з меншою концентрацією необхідна 
для того, щоб всі точки контролю не опинилися в 
зоні локалізації тільки однієї компоненти і міра 
розсіювання обов'язково становила незадовільну 
для заданої точності величину. Зазвичай компоне-
нтою з меншою концентрацією у бензині з ВКД є 
саме ВКД, концентрація якої складає до 6 % [2]. 

Аналіз однорідності відбувається з точністю не 
гірше, ніж у способа-аналога, оскільки при оцінці 
однорідності беруться до уваги не абсолютні, а 
відносні показники струмів. 

Автоматичний вимір струмів провідності з роз-
рахунком їх міри розсіювання дозволяє одержува-
ти однорідні бензини з ВКД незалежно від концен-
трації ВКД та об'єму порції, що готується, на 
установках різної продуктивності та принципу дії 
без надлишкового перемішування і, відповідно, 
невиправданих витрат енергії та часу. Це робить 
зворотний зв'язок у процесі виготовлення та збері-
гання бензинів з ВКД найбільш ефективним і знач-
но зменшує трудомісткість контролю однорідності 
без втрати точності. 

Спосіб, що описується, пояснюється креслен-
нями. Перелік креслень: 

фіг.1 - пристрій, що реалізує запропонований 
спосіб контролю однорідності бензинів з ВКД; 

фіг.2 - графік зміни струму провідності в різних 

точках контролю бензину з ВКД (криві а, в, с, d). 
При проведенні випробувань автори викорис-

товували пристрій, що реалізує запропонований 
спосіб контролю однорідності бензину з ВКД, 
представлений на фіг.1. 

До складу пристрою входять: резервуар 1, да-
вачі провідності 2 з резисторами, нагнітальна та 
всмоктувальна магістралі 3, пристрій змішування 
4, блок аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) 
5, ЕОМ 6, джерело живлення давачів провідності 
7. 

Складові бензину з ВКД подавали в резерву-
ар. Він мав верхню кришку, що герметично закри-
валася, на якій встановлено дихальний клапан. 
Давачі провідності розташовані по бокових стінках 
резервуару на рівнях точок контролю. В якості 
пристрою змішування обрали мембранний насос 
порційного типу. Подача струму живлення насоса 
здійснювалася за командою ЕОМ, яка підрахову-
вала кількість повних ходів робочого органа насо-
са. За допомогою насоса з нижньої частини резер-
вуару відбиралася разова порція зі штуцера і 
подавалася у верхню частину резервуару, що за-
безпечувало рух складових бензину з ВКД. 

ВКД в резервуар подавали останньою. Жив-
лення давачів провідності здійснювали постійною 
напругою 12В через додаткові резистори, які ра-
зом із давачами створювали дільники напруги. 
Після перемішування в 13000 циклів насоса 
(див.фіг.2), струм провідності дорівнював: 

2,78мкА - для верхнього давача (крива а); 
2,83мкА - для середнього давача (крива b); 
2,81мкА - для нижнього давача (крива с); 
2,82мкА - для додаткового давача (крива d). 
За міру розсіювання струмів провідності було 

обрано середньоквадратичне відхилення [4], яке 
для отриманих струмів провідності становило 
σотрим =0,00140. 

Однорідність бензину з ВКД оцінювали з від-
носною похибкою до 5%. В цьому випадку макси-
мальне середньоквадратичне відхилення струмів 
провідності не повинно перевищувати 
σmax=0,00147. Враховуючи те, що σотрим < σmах, бе-
нзин з ВКД вирішили вважати однорідним. 
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