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Abstract: In the last years there is a high attention in vehicle pollution. There are many ways to reduce it, some 

are connected with decreasing the fuel consumption. One possible way to reduce the pollution and improve fuel 
economy is SUPERTECH. The producer says that it can reduce fuel consumption up to 12% and pollution up to 75%. 
The device must be put in the fuel tank with diesel fuel. Thanks to vehicle vibration and fuel motion the device makes 
molecules connections (Van der Waals force) weaker with electromagnetic radiation, says the producer. The 
experiment was made on static diesel engine, where are provided all conditions of properly working of the 
SUPERTECH device. The results show difference between with using the device and without. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

В последните години съществено нараства неблагоприятното въздействие върху 
околната среда от автомобилния транспорт.  Експлоатацията на автомобилите е свързана със 
замърсяването на въздуха, почвата и водата с отработили газове, шумово замърсяване, които 
в крайна сметка водят до повишена заболеваемост на населението. За да се осигури 
намаляване на вредните емисии, както и икономия на гориво, на пазара  всеки ден се 
появяват нови продукти. Един от тези продукти е устрoйството SUPERTECH, което е 
създадено в Италия. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Компанията производител твърди, че с устройството SUPERTECH се оптимизира 
процеса горене и се постигат следните резултати: 

• Спестяване на гориво (до 12%); 

• Намаляване на вредните емисии (до 75%); 

• Намаляване на разходите за поддръжка. 

Според производителя молекулите на горивото (водород и въглерод) в резервоара за 
гориво са склонни да се събират и групират заедно. Поради това, когато горивото навлезе в 
двигателя се получава неефективна комбинация от горивни атоми и кислород. По тази 
                                                 

1 Докладът е представен на пленарната сесия на 27 октомври 2016 с оригинално заглавие на български 
език: ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПРИ РАБОТА НА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ СЪС УСТРОЙСТВО 
SUPERTECH 
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причина горивото не се изгаря чисто и част от него се отделя в отработените газове - това е 
пропиляното гориво и енергия. 

Когато устройството Supertech е в контакт с горивото и благодарение на вибрациите на 
автомобила и аспирацията на горивната помпа, SUPERTECH отделя далечно инфрачервено 
електромагнитно излъчване, което причинява отслабване на междумолекулните групи (сили 
на Ван дер Ваалс), така че да се подобри качеството на горивовъздушната смес. Това води до 
по-чисто изгаряне и значително намалява емисиите на CO и HC от отработилите газове. По 
този начин се използва по-малко гориво за създаване на една и съща енергия и така се 
спестяват разходи за гориво. 

 

Фиг. 1. Метод на работа на устойството SUPERTECH  

                             Таблица 1. Резултати от получените товарни характеристики 

 
Експериментът за проверяване на качествата на устройството се проведе на дизелов 

двигател Д 3900 К.  Снета е товарна характеристика в 4 работни точки. За намаляване на 
грешката при измерване са направени по две измервания в точка. Направени са измервания с 
устройството и без устройството. 

Измерването на количеството на компонентите на отработилите газове на ДВГ е 
извършено с помощта на газов анализатор Applus на фирмата AutoLogic. Газ анализатора 
използва NDIR метод за измерване. Чрез този метод се измерва концентрацията на HC, CO и 
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СО2 компонентите, използвайки поглъщането от газовете на инфрачервена светлина в 
определен спектър за определяне на концентрацията в отработилите газове.  

Измерването на димността е осъществено с димомер Технотест 490 с грешка при 
измерването ±0,2%. 

Устройството SUPERTECH се монтира в резервоара, като чрез лостова система се 
осигуряват  вибрации на уреда, подобни на тези, които би изпитал в резервоар по време на 
движение на автомобил. Преди измерванията, устройството се поставя в резервоара и  
престоя 24 часа. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Фиг. 2. Графики с получените резултати 
 

ИЗВОДИ  

 Проведеният експеримент показва, че устройството не вреди на работата на 
двигателя. 

 С увеличаване на натоварването на двигателя, димността намалява до около 30% 
 Експериментът не потвърждава ползите от устройството в степента, в която го 

посочва производителя. 
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