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Abstract: Diesel fuels are unstable on storage. Instability is caused by chemical and microbiological processes. The chemical processes 
related to the formation of asphaltenes. Microbiological processes associated with the formation of molds, fungi, bacteria. They all cause 
damage to the engine, in particular in the food system. The article shows the check you of diesel fuels used agricultural machinery for the 
presence of chemical and microbiological contaminants. 
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1. Въведение 
Дизеловото гориво е минерално гориво предназначено за 

дизелови двигатели.То представлява сложна смес от хиляди 
отделни въглеводородни съединения с въглероден номер 
между 9 и 23 (номера на въглеродния атом n във 
въглеводородната молекула  CnH2n+2 ). Голяма част от тези 
молекули са членове на нафтените, парафините или 
ароматичния клас на въглеводородите(HC). Дизеловото гориво 
варира по цвят от безцветно до кехлибарено или светло кафяво. 
Това зависи от изходната суровина –петрола използван в 
рафинерията. Може да бъде допълнително оцветен с цел 
данъчна идентификация и др. [1]. Важно е също да се разбере, 
че днес рафинериите се опитват да постигнат от процеса на 
рафиниране максимално количество от най- печелившите 
продукти, като използват най-евтин петрол, които могат да 
рафинират. Тези печеливши продукти или компоненти могат да 
бъдат произведени в големи количества, само чрез промяна на 
процесите на рафиниране и чрез използване на химикали и 
катализатори. Днешните технологии за рафиниране са много по 
различни. Рафинериите са намерили методи за получаване на 
много повече гориво от изходната суровина–петрола. 
Каталитичния, или хидро-химичен крекинг сега позволява на 
рафинериите да превърнат почти 90% от петрола в леки 
дестилати. 

Еволюцията на технологиите за рафиниране на дизелови 
горива е показана обобщено на фиг.1 

 
фиг.1   Еволюцията на технологиите за рафиниране на дизелови 

горива 

 

2. Изложение 
2.1. Причини и механизъм на разграждане на 

дизеловите горива. Повреждания и разрушения 
предизвикани от некачествено дизелово гориво. 

Както беше отбелязано по-горе, заедно с положителните 
качества, като намалени вредни емисии, дизеловите горива 
имат и недостатъци. Основният им недостатък е, че бързо 
стареят при което променят качествата си. 

Интересно е, че като пренебрегваме този недостатък, се 
опитваме машините да работят с гориво, което е далече от 
качествата на това предвидено/препоръчано от производителя. 
Днес 75 – 85% от причините за проблемите в хранителната 
система на дизеловите двигатели са от лошото качество и 
характеристики на горивото. Разлагането започва видимо да се 
забелязва след около 30 дни от произвеждането. [2]. Промените 
в качествата на произведените горива са предизвикани от 
протичането на химични и биологични процеси (фиг. 2)  

-Химични процеси: ниска окислителна и термична 
стабилност(окисление и реполимеризиране), 

-Биологични процеси: заразяване с микроорганизми 
(бактерии и плесени).  

 
Фиг.2 Промените в качествата на произведените дизелови горива 

Окислителната и термична стабилност на дизеловото 
гориво е свързана със състава на петрола и използваните днес 
технологии за рафиниране. Нестабилните горива се развалят 
или разграждат бързо причинявайки образуване на смолисти, 
лакови и въглеродни отложения, които могат да предизвикат 
или усилят проблемите с непълното изгаряне. (фиг.2)[3]. С 
влошаването на качеството, горивото започва да потъмнява, 
като се появява неприятна миризма и често предизвиква 
димене. Това е резултат от първия етап от образуване на 
горивни клъстъри. Те преминават през филтриращата система 
и попадат в горивната система. Пораждат по-големи проблеми 
когато нарастнат по размер. Не изгарят напълно и напускат 
изпускателната система във формата на дим. Проблемът се 
задълбочава, когато клъстърите полепнат по филтрите и 
влошат пропускателната им способност. 

Микроорганизмите (бактерии и плесени) в дизеловото 
гориво са друг проблем. Познати са повече от двадесет вида 
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микроорганизми, които замърсяват цистерните и резервоарите 
за гориво. Когато попаднат в горивото, те се удвояват на всеки 
двадесет минути и една единична спора може да произведе 
повече от 260 000 потомъка за шест часа. Няколко фактора 
помагат на разграждането на горивото- времето, 
температурните промени, външни замърсявания и доставяне на 
гориво с характеристики по-ниски от оптималното. Водата е 
идеалната среда за появата на бактерии и плесени, които водят 
до задръствания и проблеми с нормалната работа на горивната 
система и двигателя. Микроорганизмите в горивото се развиват 
на дъното на резервоара, на границата на горивото с водата. 

Последиците от бактериално заразено гориво могат да 
бъдат:съкращаване живота на филтрите, влошаване на влаго-
отделяща способност на филтрите, износване на двигателите от 
неравномерно подаване на гориво, корозия в горивната 
система, корозия на горивните разпръсквачи, повреждане на 
измервателни уреди, корозия на резервоарите, висок разход на 
гориво, блокиране на клапани, повишено съдържание на вода, 
повреждане на детайлите от вода, повреда в двигателя(лошо 
смазване), здравни проблеми (Endotoxin получен от 
бактериите), повреда на двигателя (от незахранване с гориво), 
нехерметичност в помпи и  разпръсквачи. 

 

2.2. Предпоставки и начини за решаване на проблема.   
Транспортни фирми, земеделски производители, 
корабособственици и много други, често държат дизелови 
горива в запас в цистерни. Трябва да знаят, че качеството на 
дизеловото гориво се променя непрекъснато. Правилното 
съхранение е много важно за бъдещото му използване.[4] 
Съхранението на горивото е жизненоважна дейност за да е 
свежо, чисто и с висока ефективност. Направени са инвестиции 
за резервоар, инсталиране и за гориво. Остава да се проумее, че 
е необходимо правилно поддържане и опазване на тази 
инвестиция. 

Тестовете на горивото трябва да се извършват по 
възможност веднага след вземане на пробите, тъй като 
бактериите започват да загиват след излагане дневна светлина. 
Пробите са също чувствителни при промяна на околната 
температура. Първото място за замърсяване са филтрите и 
чашката за филтрите. Микроорганизмите засмукани от 
горивните резервоари се задържат във филтрите. Там те се 
размножават, като образуват лепкава слуз, отговорна за 
запушване на филтрите. Лепкавата кал върху филтрите, която 
може да мирише на ферментиране или развалено яйце е 
признак за микробиологично замърсяване.[5]  

Всяка индикация за микробно замърсяване на филтрите и 
филтърните чашки изисква вземана на две проби от горивния 
резервоар. Едната е от  средна дълбочина, а втората от дъното 
на резервоара. Утаява се горивото в стъклен буркан. Сравняват 
се визуално двете проби за разлика в цвета, прозрачност и 
концентрация на диспергирани частици. Разликите могат да 
бъдат предизвикани и от химични (небиологични) процеси. Но 
тъй като проверката във филтрите дава положителни 
индикации, твърде вероятно те да са от микробиологична 
активност.[6] 

За по-голяма точност при определяне на качеството на 
дизеловото гориво се използва тест за откриване на бактерии, 
гъби и плесени в дизелово гориво. 

Тестът се състои в потопяване на специална лента в 
горивото фиг.3. От едната страна тя е бяла и открива бактерии 
след 24-36 часа. Другата страна е светло кафява и открива 
плесени и гъби след 36-48 часа. Отсъствието на петна върху 
лентата е признак за отсъствие на замърсяване на горивото с 
плесени и гъби. Всяка друга реакция е признак за лоши 
новини- наличие на микробиологично замърсяване.[8] 

Технологията на проверката включва: Изваждане лентата 
от чашката. НЕ СЕ ПИПА лентата защото ще се открият 

бактерии от пръстите.Потопява се лентата в горивото за около 
15 секунди фиг.4. Горивото се взема от горивния филтър, 
водния сепаратор или дъното на резервоара (цистерната). 
Отцежда се излишното гориво и лентата се поставя отново в 
чашката. Поставя се чашката на тъмно за 24 часа. Проверява се 
лентата след 24,36,48 часа фиг.5 и фиг. 6. 

 

 
фиг.3 Лента за откриване на бактерии, плесени и гъби 

 
фиг.4 Потапяне на лентата в гориво 

 
       фиг.5 Тест за откриване на бактерии, гъби и плесени в дизелово 

гориво 

 
Фиг.6 Тест за откриване на бактерии, гъби и плесени в дизелово 

гориво 

2.3 Резултати 

Събраната и анализирана информация, свързана с 
проблемите засягащи химичното и биологично деградиране на 
дизеловите горива е използвана за оценка на дизелови горива, 
употребявани в наши транспортни фирми и земеделски 
кооперации. В изследването са включени три проби: на свежо 
гориво от бензиноколонка, гориво от цистерна за съхранение 
гориво и от резервоар на комбайн и. 

Изследването е извършено по описана по-горе методика. 
След 72 часа е извършена проверка за промяна на състоянието 
им. фиг.7, 8 и 9. 
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фиг.7 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на 
свежо горивото от бензиноколонка  

 
фиг.8 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на 
горивото от цистерна за съхранение на гориво. Наличие на 
бактериално(червените петна)от едната страна на теста. 

 
фиг.9 Състояние на теста за микробиологично замърсяване на 
горивото от цистерна за съхранение на гориво. Наличие на 
гъбично/плесенно замърсяване от другата страна. 

При него има както химично замърсяване, така и 
микробиологично. Червените петна от едната страна са 
показател за бактериално замърсяване. От другата страна се 
вижда черно, мъхесто образувание, което е плесен. Бялото 
кръгло образувание е гъба. От препоръките в литературното 
проучване, подобно гориво е неподходящо за употреба в 
съвременните двигатели. 

За да се установи каква е степента на деградиране на 
горивото и какви са опасностите от корозионни повреждания в 
горивната система, беше изследано киселиинното число (TAN) 
на всяка от пробите. Това иследване оценява наличието и 
количеството на органични киселини в горивото получени от 
химичните и микробиологични процеси и е ключов фактор за 
оценка на степента на поражение. Оценява се с количеството 
калиева основа необходима да неутрализира киселините. 
Допустимият праг на киселинното число по ASTM 
е:0.3mgKOH/g[5]. За нашите стандарти е 0.50mgKOH/g (за 
биодизелово гориво –държавен вестник 76 от 2007 година ) 
Изследването е извършено в химическа лаборатория на РУ А. 
Кънчев Русе по БДС1752-84: 

1.Дизелово гориво от бензиноколонка-  0,07 mgKOH/g 

2.Дизелово гориво от цистерна за съхранение на гориво, 
среден слой- Hk=2,20 mgKOH/g 

3.Дизелово гориво от. комбайн  на кооперация с.Айдемир-  
Hk=1,91 mgKOH/g 

Вижда се, че горивата от цистерната за съхранение и това 
на земеделската кооперация са повече от четири пъти над 
допустимата норма. Използването на горивото крие висок риск 
от електрохимична корозия по прецизните елементи на 
горивната система. 

   За да се провери окислителната стабилност(склонност 
към образуване на органични киселини) на свежото гориво от 
бензиностанцията е използван термичен тест при 115°С за 16 
часа[6]. След това е определено киселинното число и е 

сравнено с изходното. Нарастването на киселинното число 
повече от 0.12 mgKOH/g е недопустимо. 

Киселинно число на дизелово гориво от бензиноколонка 
загрявано при 115°C за 16 часа - е Hk=0,07 mgKOH/g. Тази 
стойност съвпада с изходната стойност - Hk=0,07 mgKOH/g. 
След загряване 16 часа, количеството на органичните киселини 
остава непроменено.Получениият резултат показва високата 
окислителна стабилнот на свежото гориво. 

Резултатите от изследванията на киселинните числа са 
обобщени и показани на фиг.7 

 
Фиг.7 Киселинни числа на проби от дизелово гориво  

1-бензиноколонка;2-цистерна за съхранение;3-резервоар комбайн 

3.Заключение 
От получените резултати от извършеното литературно 

проучване и проведените експериментални изследвания могат 
да се направят следните изводи: 

3.1 След напускане на рафинериите за производство, 
дизеловото гориво започва да старее, да променя параметрите 
си. Причината е в протичащите химични и микробиологични 
процеси на разграждане. 

3.2. Степента на разграждане на горивото зависи от 
условията на съхранение: попадане на вода, степен на 
загряване, продължителност на съхранение, замърсяване с 
бактерии, гъби и плесени и др. 

3.3.Наложителен е периодичен експресен контрол  за 
промени в качеството на горивата, особено ако са съхранявани 
подълго време (повече от 3 месеца). 
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