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Порiвняльна оцiнка схильностi до бiодеградацiї
традицiйного та альтернативного авiацiйного палив
Аналiз стану паливних систем та наземного технологiчного обладнання пiдприємств паливозабезпечення показав, що поряд iз обводненням
палива та механiчним забрудненням iснує мiкробiологiчне забруднення,
яке впливає не тiльки на якiсть палива, але й на експлуатацiйну надiйнiсть обладнання. Основними проблемами, що спричинює мiкробiологiчне ураження палив для газотурбiнних двигунiв, є мiкробiологiчна
корозiя деталей та передчасне спрацювання фiльтрiв.
Дослiдження стiйкостi палива до мiкробiологiчного ураження визначалася експериментально за допомогою вiзуального контролю зразкiв, a
також таких показникiв, як корозiйнiсть та кислотнiсть.
Моделювання забруднення палив здiйснювалося шляхом додавання
в них мiкробiологiчних зразкiв з паливних систем лiтакiв та аеропортових резервуарних ємностей зберiгання та водної фази. Термiн проведення дослiдження — 2 мiсяцi; температура проведення експерименту
вiдповiдала температурi навколишнього середовища, при якiй зазвичай
зберiгається паливо. В роботi оцiнювалися реактивне паливо РТ, бiокомпонент на основi рижiєвої олiї та їх сумiш (50 × 50).
Вiзуальне дослiдження зразкiв. В результатi вiзуальних дослiджень
встановлено наступне: кiлькiсть твердої дисперсної фази та рiст колонiй
мiкроорганiзмiв у зразках (в порядку збiльшення): № 1 (РТ) < № 2
(50 × 50) < № 3 (BIO); iнтенсивнiсть запаху (сiрка, амiак) зразкiв (в
порядку збiльшення): № 1 (РТ) < № 2 (50 × 50) < № 3 (BIO); здатнiсть
зразкiв палив до мiкробiологiчного ураження (у порядку збiльшення):
№ 1 (РТ) < № 2 (50 × 50) < № 3 (BIO).
Визначення корозiйної дiї на мiдну пластинку. Для дослiдження взято зараженi зразки палив пiсля двомiсячного контакту з вищеозначеними забрудненнями. Отриманi результати показують, що чистий
бiокомпонент має найбiльшу корозiйну активнiсть порiвняно з iншими
зразками палив.
Визначення кислотностi. Кислотнiсть 100 % палива РТ змiнилася
на 0,32 одиницi, що становить 38 %, сумiш РТ i ВIО змiнила кислотнiсть на 3,33 одиницi або 67 %, 100 % бiокомпонент змiнив кислотнiсть
на 5,36 одиниць, що вiдповiдає 63 %.
Висновки. Вiзуальний контроль динамiки ураження зразкiв палива показав, що бiопаливо бiльш уразливе до мiкробiологiчного ураження. Дослiдження корозiйної активностi палив показало, що чистий
бiокомпонент проявляє бiльшу корозiйну активнiсть, нiж паливо РТ.
Додавання бiокомпоненту до традицiйних палив потребує експлуатацiї
транспортних засобiв пiд посиленим технiчним наглядом, враховуючи

можливiсть погiршення ряду фiзико-хiмiчних показникiв якостi палив
та стану технологiчного обладнання.

