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КАКЪВ И КОЛКО ЗНАЧИМ Е НАШИЯТ ПРИНОС
• Създадените от мен добавки за горива и моторни масла, както и усилията на целия
ми екип от ДИЗЕЛ ЮНАК ООД значително допринасят за пестеливото използване на
настоящите енергийни ресурси. Приложението на добавките ЮНАК в глобален
мащаб би удължило продължителността на преходния с най-малко 10% (минимум с
5-6 години). Това би помогнало сериозно за по-гладко и по-безпроблемно
преминаване към бъдещите технологии.

• Мащабът на ползите от моите разработки и усилията на екипа на Дизел Юнак се
определя от степента на приложението им. Т.е. той зависи от броят на крайните
потребители, които ползват нашите продукти.

ПРИНОСЪТ НА ПРОФ. МЕРМЕРСКИ И ДИЗЕЛ ЮНАК ООД
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
• Освен с удължаването и улесняването на преходния период към новите технологии
моите усилия и тези на екипа ми са много значими по отношение на опазване на
околната среда:

•

Употребата на добавката Дизел Юнак намалява вредните емисии от дизеловите двигатели
3 пъти (65-80%), дори повече, докато

•

Употребата на добавката Бензин Юнак намалява вредните емисии от бензиновите
двигатели с ⅓ (20-30%).

СРАВНЕНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГОРИВАТА:
SHELL V POWER DIESEL С ДИЗЕЛ ЮНАК СПРЯМО БЕЗ
И
SHELL FUELSAVE DIESEL С ДИЗЕЛ ЮНАК СПРЯМО БЕЗ

СРАВНЕНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
SHELL V POWER DIESEL С ДИЗЕЛ ЮНАК СПРЯМО БЕЗ
Подобреният с Дизел Юнак (в съотношение 1:100) SHELL V POWER
DIESEL превъзхожда стандартния SHELL V POWER DIESEL в 7
параметъра:

1.
2.

Смазочна способност: подобрен 310 спрямо стандартен 210

3.

Гранична температура на филтруемост (замръзване): подобрен
-25 °C спрямо стандартен -20 °C

4.

Съдържание на вода по метод на Карл Фишер: подобрен 0.005
спрямо стандартен 0.008

Кинематичен вискозитет: подобрен 2.642 спрямо стандартен
2.595

СРАВНЕНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
SHELL V POWER DIESEL С ДИЗЕЛ ЮНАК СПРЯМО БЕЗ
5. Цетанов индекс: подобрен 50.3 спрямо стандартен 50.2
6. Дестилационни характеристики до 350 °C : подобрен 97.4
спрямо стандартен 94.8 (при минимално изискуемо 85)

7. Дестилационни характеристиски – 95% (v/v): подобрен 344.1
спрямо стандартен 350.4 (при максимално допустимо 360)

По всички останали 12 тествани характеристики подобреният с
Дизел Юнак и стандартният SHELL V POWER DIESEL дадоха
равностойни параметри. Следват официалните протоколи от
изпитванията.

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА SHELL V POWER DIESEL БЕЗ ДИЗЕЛ ЮНАК

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА SHELL V POWER DIESEL С ДИЗЕЛ ЮНАК

СРАВНЕНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
SHELL FUELSAVE DIESEL СЪС СПРЯМО БЕЗ ДИЗЕЛ ЮНАК
Подобреният с Дизел Юнак (в съотношение 1:100) SHELL FUELSAVE
DIESEL превъзхожда стандартния SHELL FUELSAVE DIESEL в 6
параметъра:

1.
2.

Смазочна способност: подобрен 310 спрямо стандартен 205

3.
4.

Плътност при 15 °C : подобрен 839.1 спрямо стандартен 835.7

Кинематичен вискозитет: подобрен 2.642 спрямо стандартен
2.579

Гранична температура на филтруемост (замръзване): подобрен
-25 °C спрямо стандартен -23 °C

СРАВНЕНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА
SHELL FUELSAVE DIESEL СЪС СПРЯМО БЕЗ ДИЗЕЛ ЮНАК
5. Съдържание на вода по метод на Карл Фишер: подобрен 0.005 спрямо
стандартен 0.008
6. Цетанов индекс: подобрен 49.9 спрямо стандартен 47.6
7. Дестилационни характеристики до 350 градуса: подобрен 97.2 спрямо
стандартен 95.1 (при минимално изискуемо 85)
8. Дестилационни характеристиски – 95% (v/v): подобрен 344.5 спрямо
стандартен 349.8 (при максимално допустимо 360)

По всички останали 12 тествани характеристики подобреният с Дизел
Юнак и стандартният SHELL FUELSAVE DIESEL дадоха равностойни
параметри. Следват официалните протоколи от изпитванията.

ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА SHELL FUELSAVE DIESEL БЕЗ ДИЗЕЛ ЮНАК

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
• Както илюстрира графиката в следващия слайд димността на дизелови
двигатели, които ползват гориво, съдържащо Дизел Юнак, спада средно с
~70% – това е ОКОЛО 3 ПЪТИ.

• Намалението на димността с Дизел Юнак е толкова драстично, че то може
да бъде забелязано не само с помощта на ултравиолетов сензор, а и с
невъоръжено око. Моля, погледнете снимката на филтърните елементи от
това изпитание в по-следващия слайд.

• Средният спад на разхода на гориво, предизвикан от Дизел Юнак в него, е
13.6%. Това се основава на измерените стойности на разхода на гориво от
тестовете с помощта на електрическа спирачка (бремза) при различни
натоварвания на двигателя по време на изпитанията.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ДИЗЕЛ ЮНАК – ВРЕДНИ ЕМИСИИ

• Графика димност:

ДИЗЕЛ ЮНАК –
ВРЕДНИ ЕМИСИИ
• Мостри от тест за димност,
проведен в Технически университет – София:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ
ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ
ЮНАК В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Дизел Юнак е единствената в света добавка, която осигурява
толкова високи реално измерими параметри на ефективност:

• Димността спада средно с ~70% – това е ОКОЛО 3 ПЪТИ.
• Средният спад на разхода на гориво, предизвикан от Дизел Юнак
в него, е 13.6%.

• Намаляване на разходите за консумативите по обслужването на
DPF системи (филтри за фини прахови частици) – 3-4 пъти.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА БЕНЗИН ЮНАК В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
•

Както илюстрират графиките в следващите слайдове вредните емисии от бензинови
двигатели: азотни окиси (NОx), серни окиси (SОx), неизгорели въглеводороди (CHx) и
въглероден окис (CO), които ползват гориво, съдържащо Бензин Юнак, спадат
средно с ~25% за NOx, ~24% за SOx, ~20% за CHx, ~30% за CO.

•

Комбинираното средно намаление на тези 4 компонента на вредни емисии от
бензинови двигатели е между 20% и 30%. Моля, погледнете графиките от това
изпитание в следващите слайдове.

•

Средният спад на разхода на гориво, предизвикан от Бензин Юнак в него, е 9.3%.
Това се основава на измерените стойности на разхода на гориво от тестовете с
помощта на електрическа спирачка (бремза) при различни натоварвания на
двигателя по време на изпитанията.

БЕНЗИН
ЮНАК
НАМАЛЯВА
НА ВРЕДНИТЕ
CHX ЕМИСИИ
СРЕДНО
С 20%
Тест от Технически
университет –
София,
08.08.2018 г

БЕНЗИН
ЮНАК
НАМАЛЯВА
НА ВРЕДНИТЕ
CO ЕМИСИИ
СРЕДНО С
30%
Тест от Технически
университет –
София,
08.08.2018 г

БЕНЗИН
ЮНАК
НАМАЛЯВА
НА ВРЕДНИТЕ
NOX ЕМИСИИ
СРЕДНО С
25%
Тест от Технически
университет –
София,
08.08.2018 г

БЕНЗИН
ЮНАК
УВЕЛИЧАВА
ВЪРТЯЩИЯ
МОМЕНТ
СРЕДНО С 4%
Тест от Технически
университет –
София,
08.08.2018 г

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА БЕНЗИН ЮНАК В
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Бензин Юнак е единствената в света добавка, която осигурява толкова
високи реално измерими параметри на ефективност:

• Средният спад на разхода на гориво, предизвикан от Бензин Юнак в него, е
9.4%. Това се основава на измерените стойности на разхода на гориво от
тестовете с помощта на електрическа спирачка (бремза) при различни
натоварвания на двигателя по време на изпитанията.

• Намаляване на емисиите на вредни газове:
•
•
•
•

азотни окиси: ~25% за NOx, причинител на киселинен дъжд;
серни окиси: ~24% за SOx, причинител на киселинен дъжд;
неизгорели въглеводороди: ~20% за CHx;
въглероден окис: ~30% за CO.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
СЪВМЕСТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ДОБАВКАТА ДИЗЕЛ ЮНАК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА КАМИОНИ „SCANIA” И КАМИОННИЯ
АВТОПАРК НА НАШ КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
СЪВМЕСТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ДОБАВКАТА ДИЗЕЛ ЮНАК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА КАМИОНИ „SCANIA” И КАМИОННИЯ
АВТОПАРК НА НАШ КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ
• Изследванията в продължение на период от три последователни
месеца: 12.2020 г., 01.2021 г. и 02.2021 г. недвусмислено показаха
ефективността на горивната добавка Дизел Юнак по отношение на
икономия на гориво и намаляване на вредните емисии на въглероден
диоксид (въглеродния отпечатък).

• Резултатите от проведените изпитания са представени в следващите
слайдове както следва:
в таблична форма и
в средни стойности.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
СЪВМЕСТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ДОБАВКАТА ДИЗЕЛ ЮНАК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА КАМИОНИ „SCANIA” И КАМИОННИЯ
АВТОПАРК НА НАШ КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ
• Резултати от изпитанията:
1. Общо измереното намаление в разхода на гориво:
•
•

декември 42 450 л без Дизел Юнак;

•

февруари 37 700 л (с Дизел Юнак в 100% от горивото) – намаление: 9.1% спрямо
януари.

януари 41 370 л (с Дизел Юнак само в 1/3 от горивото) – намаление: 3.5% спрямо
декември;

2. Кумулативната разлика в промяната на разхода на гориво между декември и
февруари е 12.6% (3.5% + 9.1%), а в литри е 4750 л (3400 л +1350 л).

3. Измерената разлика в разхода на гориво БЕЗ и С Дизел Юнак е -12.6%. Това е
резултат, който нито една друга добавка за дизел в света не постига!

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
СЪВМЕСТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ДОБАВКАТА ДИЗЕЛ ЮНАК ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА КАМИОНИ „SCANIA” И КАМИОННИЯ
АВТОПАРК НА НАШ КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ
•

Резултати от изпитанията:

1.

Общо измереното намаление на емитиран въглероден диоксид:

• декември 114.1 тона без Дизел Юнак;
• януари 111.2 тона (с Дизел Юнак само в 1/3 от горивото) – намаление: 3.5% спрямо
декември.

• февруари 101.3 тона (с Дизел Юнак в 100% от горивото) – намаление: 9.1% спрямо
януари.

2.

Кумулативната разлика в промяната на намаление на емитиран въглероден
диоксид (въглеродния отпечатък) между декември и февруари е 12.6% (3.5% +
9.1%), а в тонове е 12.8 тона (114.1 тона - 101.3 тона).

3.

Измерената разлика в емитирания въглероден диоксид (въглеродния отпечатък)
БЕЗ и С Дизел Юнак е -12.6%. Това е резултат, който нито една друга добавка за
дизел в света не постига!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ
СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СЪВМЕСТНИ ИЗПИТАНИЯ НА
ДОБАВКАТА ДИЗЕЛ ЮНАК ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА
КАМИОНИ „SCANIA” И КАМИОННИЯ АВТОПАРК НА НАШ
КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ
• Дизел Юнак е единствената в света добавка, която осигурява
толкова високи реално измерими параметри на ефективност!

• Намаляване на разхода на гориво с 12.6%.
• Намаляване на въглеродния отпечатък (излъчен въглероден диоксид)
с цели 12.8 тона при употребено гориво ~40 000 литра.

• Намаляване на консумативите по обслужване на DPF (филтър за
ФПЧ) на камионите с 3-4 пъти.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ,
ПОЛУЧЕНИ ОТ КЛИЕНТИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОД НА
ГОРИВО С ДИЗЕЛ ЮНАК
Спад в разхода:
7.3 – 6.1 = 1.2 л/100 км
(1.2/7.3)х100 = 16.4%

Mercedes Benz 2018
GLC 220d
4-MATIC

БЕЗ Дизел Юнак

С Дизел Юнак

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КЛИЕНТИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОД НА ГОРИВО С ДИЗЕЛ ЮНАК
• Всички средни стойности на отчетената от клиенти икономия на гориво в
следствие на употребяването на Дизел Юнак далеч надвишават обещания
от нас минимум 9% икономия. Те са много по-близо до измерената от нас
по време на контролни изпитания максимална икономия на гориво – 16%.

• Отчетената от клиентите ни средна икиномия на гориво (13.6%) значително
надвишава измерената от нас средна икономия от 12.5%.

• Това са резултати, които нито една друга добавка за дизел в света не
постига!

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КЛИЕНТИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОД НА ГОРИВО С ДИЗЕЛ ЮНАК
•

Статистическият анализ на данни (за засечен разход на гориво БЕЗ/С Дизел Юнак),
получени от над 1700 индивидуални клиенти показва следното: с Дизел Юнак в
горивото средният разход на автомобили от всички категории от ЕВРО1 до ЕВРО6
намалява средно 13.9%. По ЕВРО категории докладваното/измереното от
клиентите средно намаление на разхода е:

•
•
•
•
•
•
•

без ЕВРО категория, преди 1992 г. – 14.1%;
ЕВРО1 – 13.2%;
ЕВРО2 – 13.9%;
ЕВРО3 – 13.6%;
ЕВРО4 – 14.3%;
ЕВРО5 – 13.6%;
ЕВРО6 – 14.3%.

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ КЛИЕНТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО
НА РАЗХОД НА ГОРИВО С ДИЗЕЛ
ЮНАК С АВТОМОБИЛ С
ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО6

Маршрут 1:
магистрала
„Тракия“

Спад в разхода:
7.3 – 6.1 = 1.2 л/100 км
(1.2/7.3)х100 = 16.4%

Mercedes Benz 2018
GLC 220d
4-MATIC

БЕЗ Дизел Юнак

С Дизел Юнак

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ КЛИЕНТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО
НА РАЗХОД НА ГОРИВО С ДИЗЕЛ
ЮНАК С АВТОМОБИЛ С
ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО6

Маршрут 2:
София –
Велико Търново

Спад в разхода:
7.2 – 6.1 = 1.1 л/100 км
(1.1/7.3)х100 = 15.1%

Mercedes Benz 2018
GLC 220d
4-MATIC

БЕЗ Дизел Юнак

С Дизел Юнак

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК,
ПОЛУЧЕНИ ОТ КЛИЕНТИ ПРИ ГОДИШНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИТЕ ИМ В СЕРТИФИЦИРАНИ ГТП
ПУНКТОВЕ

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК,
ПОЛУЧЕНИ ОТ КЛИЕНТИ ПРИ ГОДИШНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕДИ НА АВТОМОБИЛИТЕ ИМ В СЕРТИФИЦИРАНИ ГТП
ПУНКТОВЕ
• Мета анализът на статистическите данни от над 1000 ГТП сертификати за

вредни емисии на фини прахови частици (ФПЧ) показа, че с Дизел Юнак в
горивото димността на автомобилите от всички категории от ЕВРО1 до
ЕВРО6 намалява средно 2.9 пъти. По ЕВРО категории измереният среден
пад на димността е:
• ЕВРО1 – 2.9 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак;
• ЕВРО2 – 2.8 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак;
• ЕВРО3 – 2.9 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак;
• ЕВРО4 – 3.1 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак;
• ЕВРО5 – 3.0 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак;
• ЕВРО6 – 2.9 пъти по-ниска димност с Дизел Юнак.

ГТП СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИМНОСТ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
КЛИЕНТ С АВТОМОБИЛ С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО6
(0.08 + 0.22 + 0.15 + 0.26)/4
= 0.1775

Намаление на
димността в пъти:
0.1775/0.0625 =

2.84 ПЪТИ

(0.05 + 0.05 + 0.06 + 0.09)/4
= 0.0625

ГТП СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИМНОСТ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
КЛИЕНТ С АВТОМОБИЛ С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО1

Намаление на димността

почти 4 ПЪТИ
(74% по-малко)

ГТП СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИМНОСТ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
КЛИЕНТ С АВТОМОБИЛ С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО2

(0.29 + 0.06 + 0.04 + 0.08)/4=0.1125 [m-1]

(0.03 + 0.02 + 0.02 + 0.04)/4= 0.0275 [m-1]

Намаление на димността

над 4 ПЪТИ

ГТП СЕРТИФИКАТИ ЗА ДИМНОСТ, ПОЛУЧЕНИ ОТ
КЛИЕНТ С АВТОМОБИЛ С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО3
(0.38 + 0.37 + 0.34 + 0.45)/4 = 1.54/4 = 0.39 [m-1]

(0.12 + 0.19 + 0.17 + 0.33)/4 = 0.81/4 = 0.20 [m-1]

2 ПЪТИ
НАМАЛЕНИЕ НА
ДИМНОСТТА

ДИЗЕЛ ЮНАК – ВРЕДНИ ЕМИСИИ
ОБОБЩЕНИЕ
• Използването на Дизел Юнак намалява вредните емисии от
дизеловите автомобили от 2 до 3 пъти, с което 3 коли замърсяват
колкото 1 без Дизел Юнак и така всеки потребител на добавките ни
става защитник на околната среда, а ние – негови съучастници.

ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА
ДИЗЕЛ ЮНАК В ПУНКТ ЗА ГПТ НА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СОФИЯ, ДЕПО ЗЕМЛЯНЕ

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК В ПУНКТ ЗА ГПТ НА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СОФИЯ, ДЕПО ЗЕМЛЯНЕ
•

Както сме посочили в доклада до кмета на Община София тестовете за димност на
дизелови автобуси с категория ЕВРО4 с Дизел Юнак в горивото демонстрираха
средно намаляване на димността от 0.22 [m-1] на 0.05 [m-1]. Тези конкретни
тестове (моля, вижте приложените протоколи от ГТП) показват, че с помощта на
добавката Дизел Юнак димността (вредните емисии на ФПЧ) намалява с повече от
4 пъти (4.4 пъти)

•

Както сме посочили в доклада до кмета на Община София тестовете за димност на
дизелови автобуси с категория ЕВРО3 с Дизел Юнак в горивото демонстрираха
средно намаляване на димността от 0.17 [m-1] на 0.08 [m-1]. Тези конкретни
тестове (моля, вижте приложените протоколи от ГТП) показват, че с помощта на
добавката Дизел Юнак димността (вредните емисии на ФПЧ) намалява с повече от
2 пъти (2.15 пъти)

ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА
ДИЗЕЛ ЮНАК В ПУНКТ ЗА ГПТ НА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СОФИЯ, ДЕПО ЗЕМЛЯНЕ ОТ АВТОБУС
С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО 4

без Дизел Юнак:
(0.20 + 0.49 + 0.18 +
0.50 + 0.28 + 0.22 +
0.13 + 0.27)/8 =
2.27/8= 0.22 [m-1]

с Дизел Юнак:
(0.03 + 0.04 + 0.12 +
0.03)/4 = 0.22/4=
0.05 [m-1]

ПОВЕЧЕ ОТ 4 ПЪТИ
НАМАЛЕНИЕ НА
ДИМНОСТТА

ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ИЗПИТАНИЯ НА
ДИЗЕЛ ЮНАК В ПУНКТ ЗА ГПТ НА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СОФИЯ, ДЕПО ЗЕМЛЯНЕ ОТ АВТОБУС
С ЕКО КАТЕГОРИЯ ЕВРО 3

без Дизел Юнак:
(0.06 + 0.22 + 0.18 +
0.21)/4 =
0.67/4= 0.17 [m-1]

с Дизел Юнак:
(0.11 + 0.07 + 0.13 +
0.10)/4 = 0.31/4=
0.08 [m-1]

ПОВЕЧЕ ОТ 2 ПЪТИ
НАМАЛЕНИЕ НА
ДИМНОСТТА

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРИ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
ИЗПИТАНИЯ НА ДИЗЕЛ ЮНАК В ПУНКТ ЗА ГПТ НА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – СОФИЯ, ДЕПО ЗЕМЛЯНЕ

Дизел Юнак е единствената в света добавка,
която осигурява намаляване на димността
при дизелови автобуси от 2 до над 4 пъти

(от 50% до над 75%)!

ДИЗЕЛ ЮНАК Е ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА ДОБАВКА, КОЯТО
ОСИГУРЯВА НАМАЛЯВАНЕ НА ДИМНОСТ ПРИ ДИЗЕЛОВИ
АВТОБУСИ ОТ 2 ДО НАД 4 ПЪТИ (ОТ 50% ДО НАД 75%)
Тези резултати потвърждават и напълно съответстват
на резултатите от над 600 измервания, проведени с
добавката Дизел Юнак през последните 3 години:
• от факултет Двигатели, автомобилна техника и
транспорт на Технически университет – София;
• измервания на Дизел Юнак ООД, проведени от
сертифицирани пунктове за ГТП и
• измервания на клиенти, използващи Дизел Юнак,
проведени също от сертифицирани пунктове за ГТП

НАКРАТКО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ГОРИВА И ОКОЛНАТА СРЕДА
• Съвременен бензин и дизел – произход, дестилация, рафиниране и
обработка:
PONA е индекс на компонентите на нефта. Използва се за определяне на
парафините (Р), на олефините (O), нафтените (N) и съдържанието на
ароматни съединения на FCC (флуиден каталитичен крекинг) и на бензина
на коксер (visbreaker).

НАКРАТКО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ
ГОРИВА И ОКОЛНАТА СРЕДА
PONA индексът е важен при определянето на качеството на дизеловото
гориво. Съществуват различни видове дизел, произведени в зависимост
от спецификациите на PONA, като например 60/15, 65/12, 70/10 и т.н.
Първото число е процентното съдържание на минималния допустим
общ парафин, а второто число определя максималния допустим процент
на ароматни съединения. Той също така определя цената на дизеловото
гориво на международните пазари.

СЪВРЕМЕННИЯТ БЕНЗИН
• При производството и пречистването на съвременния безоловен
бензин от оловния тетраетил Pb(C2H5)4 той губи голяма част от
своите най-ценни компоненти – в смисъл въглеводородите, които
имат най-висок октанов индекс и дефлагрират (горят) „найплавно“ и по-бавно.

*Октановият индекс на бензина е равен на средно претеглената
стойност на октановите индекси на всички компоненти, от
които се състои той:

СЪВРЕМЕННИЯТ ДИЗЕЛ
• При производството и пречистването на съвременното дизелово
гориво от сяра (S) то губи голяма част от своите най-ценни компоненти
(парафини и олефини) както в смисъл на въглеводородите, които имат
най-висок цетанов индекс и дефлагрират (горят) „най-бързо“, така и в
смисъл на смазочните им качества.

*Цетановият индекс на дизела/нафтата е равен на средно
претеглената стойност на цетановите индекси на всички
компоненти, от които се състои той:

СЪВРЕМЕННИТЕ ДОБАВКИ
• За да се счита дадена добавка за полезна за Вашия двигател, е
необходимо тя да:
• компенсира изцяло нативните недостатъци на съвременните горива;
• увеличава коефициента на полезно действие на изгаряне на горивото, така че поголяма част от калориите в горивото да се преобразуват в кинетичена/механична
енергия, а не в неполезни видове енергия като: топлинна енергия, ентропия, шум
и други;

СЪВРЕМЕННИТЕ ДОБАВКИ

ΔU = Q – W

СЪВРЕМЕННИТЕ ДОБАВКИ
• Различните ефективности в зависимост от вида на конструкцията
на двигателите представляват съвсем различен показател в
сравнение с ефективността според качеството на горивото (напр.
един и същ двигател С и БЕЗ Юнака;

• Разлика между механична (топлинна) ефективност и горивна
ефективност (термодинамична ефективност);

• КПД на дизелов двигател достига до 45%;
• КПД на бензинов двигател достига до 39%;
• КПД на турбинен двигател достига до 62%;

КАКВО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА ДАДЕНА
ДОБАВКА, ЗА ДА БЪДЕ ТЯ ЕФЕКТИВНА?
• За да може дадена добавка да се нарича ефективна и наистина да
работи, е необходимо ефектите от нейната употреба да могат да бъдат
измерени количествено, а именно:
• намаляване на разхода на гориво – горивна ефективност;
• намаляване на вредните емисии – газове, твърди частици, сажди;
• намаляване на шума;
• подобряване вискозитета и смазочните качества на горивото;
• повишаване на ефективността и мощността на работата на двигателя;

КАК НАШИТЕ ДОБАВКИ ПОСТИГАТ ЕФЕКТИТЕ
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТИПА НА ГОРИВОТО
• Дизеловото гориво и бензинът имат коренно различни
термодинамични характеристики на горене/дефлаграция. Поради това
те се категоризират по съвършено различни методи, а именно чрез
определянето на:
• цетанов индекс и
• октанов индекс.

• Основната разлика, с която трябва да бъдат съобразени свойствата и
характеристиките на добавките за двата типа горива - съответно ДИЗЕЛ
ЮНАК и БЕНЗИН ЮНАК (както и на всички останали добавки) е, че
скоростта на изгаряне/дефлаграция на дизеловото гориво е много поголяма от тази на бензина.

КАК РАБОТИ ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ
• Термодинамично повишава цетановия индекс на горивото – най-малко
4 от компонентите му извършват това;

• Нативно повишава цетановия индекс на горивото – минимум 20
вещества постигат това;

КАК РАБОТИ ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ
• Подобрява лубрикиращите/смазочните свойства на горивото;

КАК РАБОТИ ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ
• Подобрява
лубрикиращите/
смазочните
свойства на
горивото,
намалява
износването на
помпата и
облекчава
работата ѝ като
ѝ осигурява подобре смазване:

КАК РАБОТИ ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ

• Подобрява
атомизацията на
горивото при
впръскване/смесване
с въздух;

КАКВО ПОСТИГА ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ –
ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ
• намаляване на разхода на гориво – с 9-16% премерено и обещано консервативно в
сравнение с докладваните от близо 1000 дизел юнака стойности от 10% до 22%;

• намаляване на вредните емисии – твърди частици и сажди – с 65-85% – резултати
потвърдени и сертифицирани от:

•
•
•

Технически университет – София и
над 200 измервания в над 50 пункта за годишни технически прегледи;
множество юнаци (най-малко 100) съобщават, че техните DPF филтри влизат в режим на
регенерация двойно и тройно по-рядко.

• подобряването лубрикиращите/смазочните свойства на горивото намалява на шума
– средно с 1-4 dB – всеки може да го провери с безплатно приложение за мобилен
телефон Decibel X;

• повишаване на ефективността и мощността – реакция на педала за ускорение,
пъргавина и динамика на автомобила, измерване на мощността на dyno stand и
засичане на времето за ускорение от 0 до 100 км/ч;

КАКВО ПОСТИГА ДИЗЕЛ ЮНАКЪТ –
ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ
• Разрез на инжектори, горивни помпи, ГНП, DPF, горивни филтри

КАК РАБОТИ БЕНЗИН ЮНАКЪТ
• Термодинамично повишава октановия индекс на горивото – най-малко
5 от компонентите му извършват това;

• Нативно повишава октановия индекс на горивото – минимум 2
вещества постигат това;

КАК РАБОТИ БЕНЗИН ЮНАКЪТ
• Подобрява почистващите свойства на горивото спрямо инжекторите, горивната
камера, тръбопроводите, клапаните, резервоара, изпускателната система;

КАК РАБОТИ БЕНЗИН ЮНАКЪТ
• Подобрява
атомизацията
на горивото
при
впръскване/
смесване с
въздух;

•

КАК РАБОТИ БЕНЗИН ЮНАКЪТ
Подобрява
лубрикиращите/
смазочните
свойства на
горивото,
намалява
износването на
помпата и
облекчава
работата ѝ като
ѝ осигурява подобре смазване:

КАКВО ПОСТИГА БЕНЗИН ЮНАКЪТ –
ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ
• намаляване на разхода на гориво – с 6-14%
премерено и обещано консервативно в сравнение с
докладваните от над 100 пробвали бензин юнака
стойности от 10% до 20%;

• намаляване на вредните емисии с 15-20% на: CO;
NOx и CH, сертифицирани от Технически университет
– София

• повишаване на ефективността и мощността – реакция
на педала за ускорение, пъргавина и динамика на
автомобила, измерване на мощността на dyno stand и
засичане на времето за ускорение от 0 до 100 км/ч,
измерено и сертифицирано от Технически
университет – София:

ОБОБЩЕНИЕ ЗА ДОБАВКИТЕ
• Най-ефективните мултифункционални горивни добавки в света към
момента;

• Освен, че се изплащат се напълно дори само от намаляването на
разхода на гориво, те:

• Осигуряват висококачествена мултифункционална защита на двигателя
и системите му от преждевременно износване и аварии – това в
дългосрочен мащаб спестява многократно повече от разходи
поддръжка и ремонт.

АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ИЗБОР НА ДОБАВКИ
• Етикет – какви съставки са включени в съдържанието на добавката?
(следват примери)

• Какво е количественото съотношение, в което се използва добавката?
• При използването на добавката съществуват ли количествено измерими
показатели, непосредствено доказващи нейната ефективност?
• Намалява ли шумът на двигателя по време на работа?
• Намалява ли разходът на гориво?
• Подобрява ли се реакцията на педала за ускорение?
• Намалява ли времето, необходимо за ускорение от 0 до 100 км/ч?
• Намаляват ли вредните емисии – газове, сажди/твърди частици (при дизел) – ГТП?
• Подобряват ли се пъргавината и динамиката на автомобила?

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

www.DIESEL-HERO.com

0899613259

