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Анотація – робота присвячена рекомендаціям, щодо прави-
льного вибору автомобільних бензинів для транспортних засобів. 
 

Ще вчора українські автомобілісти піклувалися про свої авто-
мобілі (а заодно й про навколишнє середовище), придбаваючи на АЗС 
бензин із приставками «супер», «плюс» і «премиум». Вони вірили, що 
це іноземне паливо відповідає стандартам Еuго-3 і Еuго-4. 

Так, паливо, що виготовлено з нових вимог, «відмежовують» від 
усього іншого приставкою «Євро». А його роздрібна вартість дорожче 
на 20-30 коп. від іншого. При цьому, у вітчизняного споживача зали-
шається вибір: заправлятися більш якісним паливом, що дорожче, або 
купувати «старе» пальне подешевше. 

Однак, ніякими нормами інші «приставки» не регламентовані – 
це переважно маркетингова технологія. На сьогодні у продажі ще мо-
жна знайти бензин «Еuго-5». Хоча відомо, що таких марок не існує. А 
норми Еuго-5 будуть уведені в країнах Європейського Союзу тільки в 
2009 році. Звичайно, є АЗС, які торгують імпортним бензином високої 
якості, але більшість дрібних заправних станцій просто використають 
відповідні надписи. За різним даними, від 10 до 20% українського па-
ливного ринку сьогодні заполонила нестандартна продукція. Крім ше-
сти великих НПЗ, в Україні існує маса міні-заводів, які випускають 
продукцію значно «нижче» загальнонаціональних стандартів. 

Слід знати, що в жовтні 2007 року, відповідним наказом Держ-
споживстандарта, був затверджений документ за назвою: «Бензин ав-
томобільний підвищеної якості». До уведення нових стандартів весь 
бензин, що продавався в Україні, відповідав нормативам ДСТУ 4063-
2001. Нові стандарти відповідають європейським нормативам - EN 
228:2004, які мають на увазі виконання екологічних норм «Еuго-4». 

Так що тепер недбайливим трейдерам буде складніше готовити 
свої «спеціальні» паливні суміші, а в контролюючих органів і незале-
жних експертів з'явиться більше підстав для твердого контролю. Але, 
камінь спотикання в реалізації контролю все той же - недофінансу-
вання. Сьогодні складно організувати перевірки навіть по існуючих 
нормативах на паливо, не говорячи вже про європейські. Лабораторії 
мають потребу в оснащенні, а контролюючі органи - в озброєнні не-



обхідним вимірювальним устаткуванням. 
Тому, споживачу автомобільних бензинів слід самостійно при-

ймати рішення, щодо оптимальності рівня якості продукту при його 
придбанні. Деякі рекомендації у вирішенні цього питання ми і пред-
ставимо далі. 

Стійкість вуглеводнів, що входять до складу бензинів, до хіміч-
них змін у паровій фазі в камері згоряння двигуна, називають детона-
ційною стійкістю. Сам процес детонації являє собою складний хіміко-
тепловий процес дуже швидкого завершення згоряння в результаті 
самозаймання частини робочої суміші і утворення ударних хвиль, що 
поширюються з надзвуковою швидкістю. Зовнішні ознаки детонації: 
поява дзвінких металевих звуків у циліндрах двигуна в результаті ба-
гаторазового відбиття ударних хвиль від стінки камери згоряння, зни-
ження потужності та перегрів двигуна, викид з вихлопної системи чо-
рного диму.  

Мірою детонаційної стійкості бензинів є їх октанове число. Ок-
танове число чисельно дорівнює вмісту ізооктану (в %) в еталонній 
суміші з гептаном, що по детонаційній стійкості в умовах стандартно-
го одноциліндрового двигуна еквівалентна випробуваному бензину. 
Такі індивідуальні вуглеводні, як ізооктан (2,2,4 - триметилпентан, 
С8Н18) і н-гептан (С7Н16), є еталонними паливами. Детонаційна стій-
кість ізооктану умовно прийнята за 100 ед., а н-гептана за 0. Оцінка 
детонаційної стійкості бензинів проводиться за допомогою універса-
льної установки УИТ-85 або ИТ9-2М (ГОСТ 511), ИТ9-6 (ГОСТ 
8226). Основним елементом цих установок є стандартний одноцилін-
дровий двигун із змінним ступенем стиску. Визначення зводиться до 
підбору суміші еталонних вуглеводнів, що при даному ступені стиску 
стандартного двигуна згоряє з такою ж інтенсивністю детонації, як і 
випробуваний бензин. 

Існує два основних методи визначення октанового числа: дослі-
дницький і моторний. Установка для проведення випробування по до-
слідницькому методу представляє одноциліндровий двигун 
(D=82,6мм) з ходом поршня 114,3 мм, ступенем стиску в межах 4...10. 
Частота обертання двигуна 600 хв-1, що підтримується за допомогою 
синхронного електродвигуна при постійній температурі охолодної рі-
дини 100°С та змінному куті запалювання, зміна якого відбувається 
автоматично при зміні ступеня стиску. Для виміру детонації застосо-
вується електричний індикатор - датчик детонації і фіксуючий прилад 
покажчик детонації. Моторний метод - більше сучасний для інжекто-
рних систем і більш точний за рахунок конструктивних змін установ-
ки та умов випробування. Частота обертання двигуна збільшена до 
900 хв-1, уведений підігрів робочої суміші до 150°С, масла в картері - 
до 55...65°С, а також удосконалена конструкція датчика детонації. Ре-



зультати визначення октанових чисел по моторному методі краще по-
годяться з реальними умовами застосування автомобільних бензинів. 
Саме тому вважається, що моторний метод визначення октанового чи-
сла характеризує детонаційну стійкість бензину у режимі роботи дви-
гуна завантаженого автомобіля, при його русі по маршрутам за містом 
(висока форсованість та найбільша теплонапруженість двигуна), а до-
слідницький метод - характеризує детонаційну стійкість бензину у 
режимі роботи двигуна легкового автомобіля при його русі в умовах 
міста (обмежені потужності, чисельні зупинки, низька теплонапруже-
ність двигуна). 

Згідно ДСТУ величина октанового числа в марці автомобільно-
го бензину указується за дослідницьким методом. Тому, для оцінки 
величини октанового числа за моторним методом авторами статті бу-
ла апроксимована наступна емпірична залежність, за результатами 
аналітичних досліджень багатьох зразків автомобільних бензинів в 
Україні: 
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де ОЧМ, ОЧД – відповідно величина октанового числа за мо-

торним та дослідницьким методом; 
ρ20 – густина бензину при 20 °С (ГОСТ 3900), кг/м3. 
Графічний аналіз рівняння (1) показав, що підвищення густини 

автомобільних бензинів погіршує «чутливість» бензину, оскільки 
встановлено, що чим менша різниця в октанових числах за моторним 
та дослідницьким методами, тим краще експлуатаційні властивості 
автомобільного бензину. 
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Рис. 1. Залежність октанових чисел за моторним методом від густини 

автомобільного бензину А-98 та А-92 
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