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Стаття присвячена одержанню дорожніх нафтових бітумів з нафтових залишків шляхом їх
модифікування відносно дешевими низькомолекулярними органічними речовинами. Запропонований
метод належить до хімічного модифікування, що, у випадку його промислового впровадження,
дозволить уникнути використання дорогих фізичних модифікаторів.
Як низькомолекулярну органічну речовину (модифікатор/хімічний реагент процесу) для хімічного
модифікування гудрону використовували формалін, тобто 37 %-вий водний розчин формальдегіду;
як каталізатор процесу хімічного модифікування гудрону використовували концентровану
сульфатну кислоту (H2SO4). Як вихідну сировину для хімічного модифікування використовували
нафтовий залишок – гудрон, відібраний на ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, Україна).
Хімічне модифікування формальдегідом здійснювали у герметичних стаціонарних ємностях, які
здатні працювати під надлишковим тиском. Наведено світлини обладнання. Оскільки кінцевою
метою роботи було одержання дорожнього нафтового бітуму, то аналізуючи результати
експериментальних досліджень орієнтувались на якісні характеристики саме цього продукту.
При цьому визначали найбільш важливі якісні показники, а саме: глибину проникнення голки
(пенетрацію), температуру розм’якшення, дуктильність (розтяжність), зчеплення зі склом
(адгезію до скла), темпеpaтуpу кpихкocті за Фpaacом, індекс пенетрації. Для гудрону додатково
визначали: густину, температуру спалаху у відкритому тиглі та температуру початку кипіння.
В результаті експериментів встановлено принципову можливість одержання дорожніх
нафтових бітумів методом хімічного модифікування гудрону формальдегідом. Виявлено, що
чинники процесу (вміст формальдегіду в реакційній суміші, вміст каталізатора в реакційній
суміші, температура й тривалість) мають значний вплив на якість отриманого продукту. Зміна
їх значень дозволяє регулювати значення якісних характеристик отримуваного бітуму.
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