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Witamy w przewodniku po produktach Purefuel!
Jesteśmy przedstawicielem firmy Criags Products UK w zakresie sprzedaży, serwisu, wynajmu systemów
czyszczenia paliwa WASP FPS. Firma Craigs Products wraz z ich wieloletnim partnerem WASP FPS jest
liderem na rynku oczyszczania paliw i w dostarczaniu systemów oczyszczania paliwa.
Craigs Products jest największym dostawcą tych systemów w Europie, a ich doświadczenie na tym
rynku pozwala cały czas na unowocześnianie systemów pod względem technologii, wydajności
i funkcjonalności.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów jak również naszych partnerów decyzją
właścicieli rozpoczęliśmy sprzedaż tego typu systemów na terenie Polski do czego została powołana
marka — Purefuel. W naszej ofercie znajdują się systemy czyszczenia paliwa od małych jednostek
zasilanych prądem stałym (DC), które mogą oczyścić około 8 litrów paliwa na minutę, aż do systemów
zasilanych prądem zmiennym (AC), które mogą obsługiwać nawet do 400 litrów na minutę.
Dodatkowo na życzenie świadczymy usługi czyszczenia paliwa u klienta oraz badania jakości paliwa.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą.
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Wprowadzenie
Utrzymanie czystości paliwa przed jego użyciem jest kluczem do efektywnego i bezproblemowego
użytkowania nowoczesnych wysokociśnieniowych silników z bezpośrednim wtryskiem.
Wszelkie zanieczyszczenia w paliwie mogą i powodują uszkodzenie wtryskiwaczy i innych elementów
precyzyjnych, jak również mogą spowodować, że silnik będzie mniej efektywny.
To zanieczyszczenie to nie tylko
przypadek liści dostających się
do zbiornika z paliwem; to może
być woda, osad, szlam, a nawet
zakażenie bakteryjne. To właśnie
ostatnia
sytuacja
wprowadza
największe zaniepokojenie i jest
jednocześnie najmniej zrozumiała.
W dalszej części będziemy się
zajmować różnymi jego rodzajami
i zagadnieniami.
Zanieczyszczone paliwo, niezależnie od źródła zanieczyszczenia spowoduje, że silnik będzie palił nieekonomicznie a finalnie może się zepsuć. Rysunki tutaj przedstawione pokazują uszkodzenia wtryskiwaczy i zużycie silnika. Wtryskiwacz pokazany w lewym krańcu, nie rozpyla nawet paliwa do cylindra.
Silnik ten będzie nadal działał, ale będzie bardzo nieekonomiczny.
Ostatecznie uszkodzony wtryskiwacz nie będzie w stanie stworzyć odpowiedniego wtrysku i spowoduje
przerwy w zapłonie i/lub awarie silnika. Wymiana wtryskiwaczy chwilowo zniweluje problem, ale jakim
kosztem? Co najmniej przebudową silnika. Dodatkowo oznacza to, że system nie będzie działał przez
jakiś czas.
Generalnie, zużycie silnika prowadzi nie tylko do niskiej wydajności i mało ekonomicznego zużycia paliwa, ale oznacza to także wyższą emisję spalin i dużo krótszą żywotność silnika. Zużyty silnik jest bardziej podatny na mechaniczne uszkodzenia i wymaga częstszego serwisowania, będzie nawet pobierał
więcej oleju z powodu niskiej jakości paliwa.
Zaopartywać w paliwo będzie główny filtr paliwa. Jest to zazwyczaj pierwsza i jedyna ochrona dla
silnika przed paliwem złej jakości (bywa tendencja do stosowania drobniejszych filtrów silnika, ale
w kwestii zanieczyszczenia paliwa nie jest to wystarczająca ochrona). Ten główny filtr ma do czynienia
z wszystkimi osadami, wodą , biomasą i innymi zanieczyszczeniami, które znajdują się w zbiorniku paliwa. Filtr będzie zaklejany (blokowany) niezwykle szybko jeśli pozostanie niezabezpieczony, zwłaszcza
gdy jest stosowany w generatorach w stanie czuwania i sytuacjach awaryjnych. Tu paliwo pozostaje
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niesprawdzane przez lata i używane jedynie gdy sytuacja wymaga natychmiastowego niezawodnego zasilania. To jest naprawdę zły moment na informację, że posiadamy zanieczyszczone paliwo. Zatkany filtr
oznacza brak możliwości przepływu paliwa, co z kolei oznacza blokadę silnika — w efekcie brak prądu.
Filtrowanie paliwa to proces czyszczenia w celu utrzymania jakości paliwa podczas magazynowania.
Czyszczenie paliwa w systemie recyrkulacji jest jedynym sposobem, aby zapewnić optymalną jakość
paliwa.
Zakres czyszczenia paliwa systemem WASP PSF zapewnia nie tylko najwyższą jakość paliwa w zbiornikach, ale również może zapobiec związanym z paliwem, awariom silników bądź generatorów.
Paliwo z czasem ulega degradacji i po upływie 6 do 12 miesięcy uważane jest za niezgodne ze specyfikacją. Może być nadal spalane, ale podczas degradacji tworzy się osad i guma w paliwie — które szybko
blokują filtry i mogą zatrzymać dopływ paliwa do silnika.
Woda może zbierać się w każdym zbiorniku paliwa, zazwyczaj na skutek kondensacji, czasami z powodu złej wentylacji, lub po prostu przez wnikanie wody (jest to szczególnie powszechne w morskich
zbiornikach). Jest nawet możliwe, że po prostu zatankujesz paliwo z wodą z cysterny. Woda przyspiesza
powstawanie kwasów w paliwie, co w efekcie zniszczy wszystkie uszczelki i uszczelnienia; ponadto jeśli
pozwolimy żeby dotarły do silnika zniszczą wtryskiwacze paliwa. To spowoduje, że silnik stanie się bezużyteczny, a jego naprawa z reguły będzie bardzo kosztowna.
Zanieczyszczenia bakteryjne są głównym problemem w układach paliwowych często określane „paliwowym robakiem”. Dwa najczęciej obecne typy bakterii to „CladosporiumResinae” i „Pseudomonasaeruginosa”. Te drożdże i zakażenia grzybicze nie mogą wytworzyć się w paliwie samoistnie, ale wymagają
odpowiedniej temperatury (10–40 stopni Celsjusza), źródła pożywienia (paliwowych węglowodorów)
i wody, by żyć (jak wyżej).
Często określane są jako czarny lub ciemno brązowy „woskowy szlam” znajdywany w zbiornikach paliwa, przewodach i filtrach. Zakażenie bakteryjne i jego produkty uboczne mogą uszkodzić nie tylko
zbiorniki i przewody, ale poprzez ich rozprzestrzenianie mogą zatrzymać generator lub silnik blokując
przepływ paliwa.
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Aby rozwiązać wszystkie powyższe problemy, wszystko czego potrzebujesz to użyć systemu WASP
PureFuel (oczyszczania paliwa), sposobu na oczyszczenie paliwa i utrzymanie go w optymalnym stanie.
System przeprowadza wiele różnych procesów, jeden następuje po drugim w określonej kolejności aby
usunąć wodę, szlam, osad i inne zanieczyszczenia z paliwa.
Ponadto przez usunięcie licznych bakterii i neutralizację pozostałych mikro-drobnych cząstek, zakażenie po prostu nie może powrócić, tym samym zapewniając, że system WASP PureFuel by Separ jest nie
tylko najbardziej efektywnym sposobem utrzymania jakości paliwa, ale jest także przyjazny środowisku
— żadne chemikalia ani biocydy nie są używane w tym procesie.

Dlaczego WASP PFS
Znak towarowy WASP to skrót oznaczający Ochrony Przed Wodą i Osadem (eng. Water And Sediment
Protection). Jest to dokładnie to co jest potrzebne do oczyszczenia paliwa!
Dlaczego nasz system daje najlepszą ochronę?
Zrozumienie problemów paliwa jest we wnętrzu każdego systemu WASP PFS, tak jak zrozumienie co jest
potrzebne nie tylko do utrzymania czystości paliwa ale także do tego jak to osiągnąć przy najmniejszym
nakładzie pracy.
Wiemy, że istnieje wybór na rynku oczyszczania paliwa, więc dlaczego należy rozważyć użycie systemu
WASP? Zacznijmy od tego, że system WASP jest liderem na rynku oczyszczania paliw i dostarcza systemy
oczyszczania paliwa dłużej niż ktokolwiek inny. Jest największym dostawcą tych systemów w Europie,
a doświadczenie na tym rynku pozwala produktom wyprzedzać inne pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności.
Opatentowany odśrodkowy proces czyszczenia, w połączeniu z naszą zdolnością do usuwania zemulgowanej wody z paliwa oznacza, że wyróżniamy się na rynku — żaden inny system nie oferuje tych funkcji.
Następna jest funkcja antybakteryjna. Nie tylko kontrolujemy i usuwamy zawartość żywych bakterii, ale
także neutralizujemy wszelką materię bakteryjną, która pozostaje. Ponadto nasz 2 mikronowy system
oczyszczania usunie bakterie na poziomie komórkowym (proszę zapoznać się z zakładką „Zrozumienie
problemów paliwa” w celu uzyskania szczegółów).
Tak więc podsumowując, proponowane przez nas systemy są lepiej rozwinięte, szybsze, bardziej
wydajne i mają większą funkcjonalność niż każdy inny dostępny obecnie na rynku. Możemy zaoferować
rzeczy, których nie może nikt inny, takie jak:
czyszczenie paliwa do 2 mikronów,
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czyszczenie wstępne do 100, 60, 30 i 10 mikronów,
usuwanie wolnej i emulgowanej wody,
usuwanie i neutralizacja robaka paliwowego,
integracja BMS jako standard,
automatyczna praca i ochrona,
programowalny czas na automatyczne włączanie/wyłączanie,
zewnętrzny tryb sterowania,
system multi-monitoringu.
Posiadając takie funkcje nic dziwnego że WASP PFS jest numerem 1 w branży.
Jeśli chodzi o zapewnienie czystości twojemu paliwu, bardzo ciężko zaufać komu innemu.

Aktualne normy i problemy
EN590 – B7 Wprowadzenie
Co to jest B7 i czemu należy być zaniepokojonym ?
Od 1 stycznia 2011 roku norma EN590 uległa zmianie. Od tej daty olej napędowy będzie miał niższą
zawartość siarki i 7% mieszankę biodiesla.
Co to oznacza?
Techniczne wyjaśnienie dyrektywy jakości paliwa — dyrektywa 2009/30/EC, Artykuł 4 — olej napędowy
(EN590).
Data wprowadzenia:

1 stycznia 2011r.

Dotyczy:

wszystkich olei napędowych do nieporuszających się po drogach
maszyn samojezdnych (włączając statki żeglugi śródlądowej),
traktorów rolniczych i leśnych, łodzi rekreacyjnych.

Maksymalna zawartość siarki:

10ppm (0.001%)

FAME mix:

7 % objętości (różne źródła: olej rzepakowy, olej palmowy,
sojowy; łój, używany olej spożywczy itp.)

Podstawowy diesel:

musi być zgodny z EN590

W skrócie oznacza to, że zauważysz w swoim oleju napędowym/dieslu niższą zawartość siarki i 7%
mieszkanki biodiesla. To jest nowy standard UE.
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Jaki jest cel?
Aby zrobić paliwo bardziej „zielone”. Aby używać mniej węgla w cyklu żywotności paliwa. Aby spełnić
wymogi dyrektyw dotyczących źródeł energii odnawialnej i jakości paliwa.
Co to jest FAME i jakie efekt przyniesie ta zmiana?
FAME to biodiesel, lub raczej Estry Metylowe Kwasów Tłuszczowych (eng. FattyAcidMethylEsters).
Jednakże nazwa biodiesel jest bardziej przyjazna. Jest co najmniej 6 zagadnień, na które należy
zwrócić uwagę.
Mniej energii z silnika
Olej napędowy Bio w tej postaci jest trochę słabszy niż olej napędowy pochodzenia mineralnego.
Oznacza to, że silnik będzie musiał pracować ciężej, aby uzyskać większą moc.
Mniej smaru w paliwie
Niższa zawartości siarki oznacza potencjalnie wyższe zużycie silnika i częstszą wymianę oleju.
Sprawdzaj tłoki częściej.
Krótszy okres przydatności
Mineralne paliwa są zgodne ze specyfikacją przez 6-12 miesięcy, biodiesel ma żywotność 8–12 tygodni.
Mieszanka paliwa przedłuża ten okres, ale krótsza przydatność jest nieunikniona.
Wyższa zawartość wody
1FAME jest higroskopijny, co oznacza, że wchłania wodę z atmosfery lub jego otoczenia. W rzeczywistości może zaabsorbować do 1500ppm, gdzie 200ppm jest dozwolonym maksimum. Wysoka zawartość
wody powoduje wzrost kwasowości paliwa, co oznacza, że twoje uszczelnienia i uszczelki będą się
zużywać. Widzieliśmy jak zmieniają je w substancję podobną do toffi. Najgorsze jest jednak to, jakie
uszkodzenia woda może spowodować w samym silniku. Nowoczesne silniki commonrail mają ciśnienie
na poziomie 3 000 barów i więcej. Nie jest możliwe, aby skompresować wodę do tego samego poziomu
co paliwo, a to powoduje zużycie wtryskiwaczy (czyli niską efektywność), lub wtryskiwacz ulega zniszczeniu (oznacza to, że silnik także się zniszczy).
Zakażenie bakteryjne
Zdjęcia (po prawej) pokazują budowę biomasy. Bakterie
lubią wodę i naprawdę lubią biodiesel. Wzrost tych
mikroorganizmów może zdwoić swoją populację co
20 minut i prowadzić do powstawania biomasy i osadów
oprócz zwiększenia zawartości wody. To „zjada” węglowodory w paliwie i kompresuje resztki do osadów, które
zablokują przewody, filtry i silnik. Dodatkowo naturalny
biocyd siarki jest zredukowany do tak małej ilości, że
jest nieskuteczny — co oznacza, że zakażenie jest bardziej prawdopodobne. „Jeżeli olej napędowy ma w sobie
FAME, to problemy zauważone przy oleju napędowym
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(szczególnie mikrobiologicznym) mogą się powtarzać”
— wypowiedź głównego dostawcy paliwa w UK.
Większe woskowanie
Biodiesel wydziela parafinę w wyższej temperaturze niż
mineralny olej napędowy. Dodatkowo, nagromadzenie
kwasów tłuszczowych może oznaczać, że paliwo uformuje się w substancję nie wiele różniącą się od smalcu. Powoduje to nie tylko zagrożenie dla silnika, ale dla pracy
przewodów, filtrów, pomp i wszystkiego innego w systemie
paliwowym.
Co można zrobić?
Najprostszą odpowiedzią jest być przygotowanym. Z każdym przypadkiem można sobie łatwo poradzić, ale znacznie lepiej jest w pierwszej kolejności zapobiec występowaniu problemu. Kluczem jest dobre gospodarowanie
paliwem, więc monitoruj co tankujesz, sprawdzaj zawartość wody, zapewnij sobie odpowiednią linię filtracji/separacji wody i ponadto zapewnij sobie czyszczenie swojego paliwa.
Używając WASP Purefuel System (system oczyszcząjący paliwo) w twoim zbiorniku, możesz usunąć nie tylko
wszelkie biomasy, wodę i inne zanieczyszczenia ze swojego paliwa i w ten sposób uniknąć ich powstawania, ale
także przedłużyć trwałość produktu poprzez mieszanie
wewnątrz zbiornika.
Opcje dostępne teraz poprzez nasze rozwiązania usuwają zarówno swobodną i zemulgowaną wodę,
czyszczą do 10, 3, 2 mikronów, a w razie potrzeby nawet poniżej 0,3 mikrona. Olej napędowy Bio oraz
mieszankę paliwową biodiesel należy traktować ostrożnie. Biocydy przyspieszają utlenianie się i powinny być stosowane tylko zgodnie z instrukcją. Nasza oferta urządzeń czyszczących nie używa chemii
i zapewnia, że paliwo jest utrzymywane w odpowiedniej jakości.
Dodatkowe informacje
10ppm siarki w oleju napędowym zanieczyszcza standardowe drogowe paliwo. Chyba bezpieczniej jest
przyjąć, że wszystkie dostępne oleje napędowe zawierają biodiesle. Należy unikać niektórych metali
(miedź, mosiądz), ponieważ katalizują one rozkład paliwa. Biomieszanki wydają się być mniej stabilne
i nie powinny być długo przechowywane. Jeśli Biodiesel nie jest oczyszczany, wówczas powinien być
wymieniany co 12 miesięcy. To z kolei stanowi główny problem dla zastosowań energetycznych.
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Obszary zastosowań
Żegluga
Przemysł morski jest podatny na zanieczyszczenia paliwa, częściowo ze swej natury. Woda jest tam
bardziej obecna niż w jakimkolwiek innym przemyśle, ponieważ statki mogą mieć do czynienia z różną
jakością paliwa, dostawaniem się zakażonego paliwa, dużymi różnicami temperatur i surową pogodą
(mieszanie się osadu na dnie zbiornika z paliwem).
Z naszego doświadczenia wynika, że to przemysł morski jest najlepiej poinformowany o problemie
z zanieczyszczeniem paliwa, ale nasze doświadczenie pokazuje także, z paroma wyjątkami, że większość statków pozostaje bez ochrony.
Niektórzy kapitanowie czy inżynierowie
dodają do palia biocydów, dodatki chemiczne, a te często robią więcej krzywdy
niż dobrego, ponieważ może to utleniać
paliwo (tworzą się duże ilości osadu),
co jest niebezpieczne w obsłudze i daje
efekt przez bardzo krótki okres czasu. Co
więcej, nie radzą sobie z głównym problemem zanieczyszczenia w zbiorniku,
który będzie wciąż obecny, gotowy by być
zassanym do układu paliwowego.
Wewnątrz typowego zbiornika paliwa występują warstwy zanieczyszczeń. Paliwo pobierane jest zazwyczaj z kilku centymetrów zbiornika. Problem pojawia się wpływając na wzburzone wody. Można łatwo
zauważyć jak osad, woda, biomasa itp. zostają wciągnięte do rury zasilania silnika.
Jako przykład zaistniałej sytuacji przedstawiamy typowy raport z RNLI.
RNLI — Stacja łodzi ratunkowych St Davis, 3 sierpnia 2004
ALB — Relacja Prasowa
We wtorek 3 sierpnia 2004 roku o 19.50 łódź ratunkowa
St. Davids pod wodzą sternika Malcolma Graya wyruszyła na
pomoc 24 kabinowemu krążownikowi „Catania”, który doznał
całkowitej awarii silnika z powodu zanieczyszczenia paliwa.
Wypadek miał miejsce w St. Brides Bay, natomiast statek
miał jedną osobę na pokładzie — 75 letniego starszego pana
o imieniu Doug Fooman.
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Feralna podróż, która rozpoczęła się w Brixham, Devon i zmierzała ku wschodniemu wybrzeżu Szkocji
była pełna utrudnień i podczas jej trwania odnaleziono kilka pontonów ratunkowych. Łódź ratunkowa
wzięła poszkodowanych na hol do portu Nayland gdzie dokonano odpowiednich napraw.
Łódź ratunkowa wróciła do stacji o 2.10 nad ranem.
Załoga: Malcolm Gray, Michael Phillips, David John, Jestyn Martin, William Chant, Ian Gray, Nicholas
Phillips.
Ratownicy: Henry Griffiths, David Griffiths, John Bateman, Robin Copley

Turbiny paliwowe
„Szacuje się, że 4-8% wszystkich generatorów silnika diesla zawiedzie każdego roku z powodu zanieczyszczenia paliwa. Podczas eksploatacji instalacji 50% wszystkich generatorów silników diesla doświadczy porażki. Nawet w Przemyśle Energetyki Jądrowej 2% porażek generatorów silników jest akceptowalne. System czuwających generatorów silników nie zawsze wykazuje te porażki, ponieważ nie występują
zbyt często”.
Badania te zostały przeprowadzone i informacje przekazane przez jednostki stowarzyszone w Instytucie
Paliwowych i Gazowych Turbin.
Droga do czyszczenia efektywnej energii
jest niezbędna do utrzymania delikatnej
równowagi ekologicznej ziemi.
Od paliwa do generowania energii jest
dobrze ustalona procedura. Jednak efektywność jest codziennie tracona poprzez
niskiej jakości paliwo, nieefektywne spalanie i uszkodzenia elementów.

Wielka Brytania zużyła równowartość 226 milionów ton paliwa aby wygenerować potrzebną w 2007 roku
energię. Wyobraź sobie jak dużo z tego paliwa jest marnowane przez nieefektywne spalania w turbinach.
Zanieczyszczenia mogą trafić do paliwa podczas procesu produkcji, transporcie magazynowym albo
nawet podczas użytkowania. Na przykład woda morska może dostać się do paliwa podczas transportu
oceanicznego, może powstać zakażenie bakteryjne i szlam, natomiast osad i drobne materie obce są
niemal nieuniknione.
Zanieczyszczone paliwo może uszkodzić turbiny. Zanieczyszczenia w oleju zwiększają ryzyko korozji
łopatek turbiny. Zmniejsza to znacznie żywotność turbiny i jej układu paliwowego, a także zmniejsza jej
pojemność, a tym samym przyspiesza remont.
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System czyszczenia paliwa WASP jest jedynym urządzeniem do czyszczenia paliwa na rynku, który
oferuje rozwiązanie wszystkich problemów związanych z zanieczyszczeniem, przy jednoczesnym
zapewnieniu optymalnej jakości przechowywanego paliwa. To samopompujące, zautomatyzowane
rozwiązanie nie tylko utrzymuje paliwo w nieskazitelnym stanie, ale także podniesie efektywność
twoich turbin poprzez zapewnienie konserwacji systemu paliwowego. Lepsza wydajność i niezawodność
są bezpośrednim rezultatem lepszego zarządzania paliwa.
Typowe oszczędności osiągnięte poprzez usunięcie zanieczyszczeń z paliwa :
zwiększenie żywotności ostrza turbiny nawet o 75%,
zwiększenie okresu serwisowania ze standardowego 4-6 lat na 12 lat,
zredukowanie „straty mocy” turbiny paliwowej z 7% do 2%,
50% redukcji kosztów związanych z wymianą elementów turbiny (np. pompy, dysze, uszczelki itp.).
Cechy zestawu W-PFS
Usuwanie zemulgowanej wody — 99% w skali SAE J1488
Usuwanie swobodnej wody — 99% w skali SAE J1488

Wyjątkowo wydaje przetwarzanie paliwa
Niższe koszta utrzymania

Dla wszystkich średnio destylowanych paliw

Mniejsze zużycie paliwa

Wydajność do 378 lit/min 922,680lit/godz.)

Dłuższa żywotność silnika

Usuwanie cząstek stałych 2-3 mikronów abs

Mniej spalanego paliwa oznacza mniejszą emisję

Wydajność zanieczyszczeń — B5 = 100

Awaryjne / czuwające generatory
Argument przemawiający za awaryjnym generatorem nie jest trudny do podania. Firmy, biura rządowe, szpitale, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej itp. wszystkie one posiadają je na wszelki
wypadek. Co jeśli potężny sztorm odłączy zasilanie,
co jeśli powstanie pożar na skutek okolicznych linii
zasilających, roboty drogowe mogą zakłócić zasilanie i najprostszy fakt, że możemy nie mieć wystarczająco dużo energii w stosunku do naszych potrzeb,
wszystkie przyczyniają się do wymogu awaryjnego
generatora.
Jeśli posiadasz systemy zasilania awaryjnego muszą one być chronione, musisz mieć pewność że
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cokolwiek się stanie twój system będzie wciąż
działał, wbrew światu zewnętrznemu.
Tacy Klienci wydają setki tysięcy funtów w celu
ochrony swoich obiektów w przypadku awarii zasilania, a jednak zdecydowana większość z nich ignoruje jakość paliwa w zbiorniku.
Niedawno rozpatrywalismy pewnien przykład dla
firmy telekomunikacyjnej. Mają około 50 000 litrów
paliwa dla takich awaryjnych generatorów, przechowywanego w 2 zbiornikach. Nie byli pewni jak
stare było paliwo ale byli wystarczająco pewni by
stwierdzić że jego jakość „była testowana wcześniej niż 3 miesiące temu”.
Krócej niż godzinę później, jeden z naszych systemów czyszczenia odciągnął dobre 5 litrów szlamu
i wody z jednego małego odcinka jednego zbiornika. Szacujemy, że próbowaliśmy oczyścić około 1500
litrów paliwa w tym czasie, czyli około 0,3% paliwa było albo z ciałami obcymi albo z wodą. Przy 50 000
litrach oznacza to, że mogłoby być więcej niż 150 litrów zanieczyszczeń; taka ilość dla ich poprzedniego
testu dała paliwu pozytywną opinię.
Taki poziom zanieczyszczeń prowadzi do utleniania się paliwa i pozwala rozprzestrzeniać się infekcji bakteryjnej (zobacz w dalszych częściach dokumentu ) oraz może doprowadzić do takiego stopnia
uszkodzenia paliwa, że stanie się ono bezużyteczne. Ponadto, jeśli te zanieczyszczenia trafią do głównego systemu, mogą zatkać w krótkim czasie filtry, pozbawiając silnik paliwa. Jeśli filtry nie będą w stanie
ich powstrzymać, to bez wątpienia spowodują one istotne, jeśli nie całkowite uszkodzenia generatora
silnika.
Jaki jest sens posiadania generatora jeśli nie będziesz w stanie utrzymać jedynej rzeczy, która sprawia
że działa? Czyszczenie paliwa jest niezbędne. Bez niego nie tylko ryzykujesz w co zainwestowałeś ale
zdajesz się w pełni na swojego dostawcę energetycznego. Rozważ to, ile pieniędzy może stracić twoja
firma podczas 5 minutowego braku zasilania?

Zbiorcze zbiorniki paliwa
Paliwo z czasem się degraduje, tworzy osad, utlenia
się, jest podatne na działanie wody, może być zarażone bakteriami albo grzybami i może się tworzyć
w nim szlam. Każdy z nich może przysporzyć użytkownikowi paliwa kłopotów, ale wszystkie one występują
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w zbiorczych zbiornikach paliwa.
Tak jak w opisie aplikacji dla żeglugi, są to
warstwy zanieczyszczeń, które tworzą się na
dnie zbiorczych zbiorników i to one mogą spowodować najwięcej problemów.
Niezależnie istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia paliwa daleko od portu, ze względu na podniesiony poziom zanieczyszczeń
w paliwie. Jednakże główny problem nie tkwi
tyle w samym zbiorniku, co w tym co do niego
trafia. Albo ujmijmy to inaczej:
Czyść paliwo w zbiorniku — chroń cały system.
Na dnie zbiornika z paliwem, można zazwyczaj znaleźć szlam i wodę, jedno i drugie jest problemem,
który musi być rozwiązany. Raz wprowadzona poprzez słabą wentylację bądź kondensację woda, tworzy
odpowiednie warunki dla wzrostu mikro organizmów. Od tego momentu wzrost tych organizmów jest
nieunikniony, chyba że zostanie powstrzymany.
Na domiar złego, jednym z produktów ubocznych takiej infekcji jest woda z rozpadu hydro węglowodorowej cieczy. To oznacza, że raz rozpoczęty cykl wzrostu bakterii/mikroorganizmów jest prawie jak model perpetum mobile. Infekcja potrzebuje wody do rozwoju. Produktem ubocznym infekcji jest woda,
tak więc więcej zanieczyszczeń rośnie, generując więcej wody i tak w kółko.
Szlam znaleziony w zbiornikach jest pierwszą oznaką dla użytkowników przy wykryciu infekcji paliwa,
jednak to nie infekcja jest typowa ale raczej produkt uboczny infekcji, myśl o tym jak o zjadanym hydrokarbonie i innych odpadach. Szlam jest zazwyczaj ciemnobrązowy lub czarny, ma woskową fakturę
i brzydki zapach (zapach zgniłego jajka jest najczęstszym opisem).
Zakażenie kiedy raz dostanie się do zbiornika może w nim trwać uśpione przez wiele lat. Potrzebuje
jedynie odpowiednich warunków do kiełkowania i wzrostu. Jest to woda (aby w niej żyć), odpowiednia
temperatura (10-40 stopni C) i źródło pożywienia (węglowodory paliwa). Jeśli jeden z tych czynników
nie występuje, wtedy infekcja nie może rosnąć, jednakże może pozostać uśpiona — na przykład na suchych bokach zbiornika. Wystarczy zmoczyć wodą ściany, a znów zaprosisz infekcje.
Tak więc podsumowując — woda, szlam i inne zanieczyszczenia są obecne w większości jeśli nie we
wszystkich zbiornikach. Ich usunięcie jest niezbędne aby ochronić zbiornik przed korozją, ale także aby
chronić zbiornik tak aby nie zaopatrzył systemu w skażone paliwo. Czyszczenie paliwa w zbiorniku jest
najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu.
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Zrozumienie problemów paliwa
Woda
Zanieczyszczenie paliwa jest problemem i raz pozostawiony będzie się pogarszał, powodując wciąć
więcej wydatków i uszkodzeń.
Czyszczenie paliwa jest skutecznym rozwiązaniem przez usunięcie wody i osadu, odcedzenie szlamu
i co najważniejsze zneutralizowaniu i usunięciu bakterii. Wówczas mamy pewność, że paliwo które posiadasz będzie poprawne i nie będzie przyczyną awarii silnika albo słabej wydajności. Jak wspomniano,
woda może się dostać do paliwa za sprawą słabej wentylacji, kondensacji lub ogólnego ingresu. Co więcej, infekcja bakteryjna może generować więcej wody. Woda w paliwie może przybierać 3 różne formy:
swobodną, zemulgowaną i rozpuszczoną.
Swobodna woda
W końcu naturalnie osadzi się na dnie zbiornika paliwa. Woda jest cięższa niż paliwo. Stosunkowo łatwo się oddziela, paliwo wydaje się być czyste, ale z widocznymi drobinkami
w wodzie. Ewentualnie osadzi się to wszystko na dnie paliwa za sprawą grawitacji. Na
przykład, spróbuj umieścić trochę oleju roślinnego w szklance i potem wlewaj wodę na
górę — woda przeniknie przez olej i osadzi się na dnie. To jest swobodna woda albo raczej
woda, która jest łatwa do oddzielenia.
Zemulgowana woda
Woda, która miesza się (homogenizuje) z paliwem w małych ilościach, a następnie trwa w zawieszeniu. Może to czasami spowodować, że paliwo jest mleczne lub mętne. Grawitacja nie pozwoli takiej zawartości wody odseparować się
tak jak potrafi to woda swobodna. Może to prowadzić do dużego zużycia silnika
i uszkodzenia wtryskiwaczy, dodatkowo może także spowodować „wybuchanie”
wody przy wysokim ciśnieniu w nowoczesnych silnikach.
Rozpuszczona woda
Woda która jest mieszana i chemicznie związana w paliwie. Nie jest to rzadkością, że posiadamy około 200ppm rozpuszczonej wody w swoim paliwie (na przykład w dodatkach),
w większości przypadków jest to nieszkodliwe i przepływa przez silnik nie powodując
problemów, nie ma właściwości smarowania, ale może wpłynąć nieco na kwasowość.
Jednak przy większym poziomie stężenia może powodować przy dużym nacisku problemy
na końcówkach wtryskiwaczy (commonrail) w silnikach wysokoprężnych. Ten typ/rodzaj
zawartości wody jest trudny do wykrycia bez odpowiedniego sprzętu i nie może być usunięty bez ponownego przetworzenia paliwa przez instalację. Żaden system czyszczący jej
nie usunie, ale dobrą informacją jest to, że jeśli kiedykolwiek trafisz na paliwo z wysokim
poziomem rozpuszczonej wody, a było sprzedane poza Unią Europejską, to dostawca musi
te paliwo wymienić.
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Zakażenia bakteryjne
Na tę chwilę prawdopodobnie zorientowali się Państwo, że infekcja bakteryjna paliwa jest dużym i często niezrozumiałym problemem. Seria WASP PureFuel System od Separ UK daje możliwość oczyszczania
paliwa bez żadnych problemów. Te łatwe w instalacji i łatwe w obsłudze systemy usuwają zakażenia
poprzez ciche wirowanie i jeszcze dodatkowo są w stanie oczyścić paliwo do 2 mikronów i w ten sposób
zapewnić, że bakterie zostaną usunięte.
Zazwyczaj bakterie są większe niż 2 mikrony, tak więc
czyszczenie na tym poziomie zapewnia najlepszą szansę
na usunięcie wszelkich żywych organizmów bez konieczności użycia środków chemicznych czy dodatków. Widać
to na obrazie z cellsalive.com pokazującym bakterię wielkości 2 mikronów.

Poniżej widać elektronowy obraz mikroskopowy bakterii,
każda około 2 mikronów długa. Należy zauważyć, jak są
uformowane w łańcuch. Ten łańcuch jest częścią ich „słabości”. Jedną z wielu technik jakie używamy w naszych
systemach jest ich usuwanie i neutralizowanie.
Ale jak to naprawdę wygląda?

Trzeci rysunek to elektronowy obraz mikroskopowy elementu filtra, który został zablokowany przez infekcję bakteryjną. Jak można zauważyć paliwo nie ma łatwej drogi
by się przedostać. To jest główny problem wstępnej filtracji paliwa. Filtry nie zostały zabezpieczone przez oczyszczanie paliwa.

Zdjęcie na dole pokazuje rzeczywistość — jeden czysty
i jeden brudny element filtra. Należy zauważyć, że jest
prawie tak włóknisty z powodu zakażenia bakteryjnego
jak korzeń i że towarzyszy mu prawie czarny szlam. To
jest ta część, którą najczęściej ludzie widzą. Należy sobie
wyobrazić co się dzieje w zbiorniku!
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Szlam, osad i inne zanieczyszczenia
Na tę chwilę bez wątpienia wiemy, że paliwo może (częściej niż nie może) zawierać różne poważne
formy zanieczyszczeń, jednak większość klientów może przede wszystkim odnaleźć w paliwie szlam.
Jak wspomnieliśmy w poprzednich rozdziałach, szlam
może powstawać z różnych przyczyn. Jest on zazwyczaj
oznaką infekcji bakteryjnej i jest w rzeczywistości odpadem produktów ubocznych infekcji. Może on być również
połączeniem błota/ziemi, piasku, kurzu, rdzy, szczątek
roślin, liści i tym podobnych. Mimo że zbiorniki paliwa
są zabezpieczonymi miejscami, proces tankowania często pozwala na przeniknięcie takich elementów. Oczywiście jeśli wpływające paliwo jest już zanieczyszczone, to
zbiornik nie ma szans aby pozostać czystym.
Poniższy rysunek pokazuje typowe usunięcie szlamu ze
zbiornika paliwa przy użyciu naszej opatentowanej odśrodkowej technologii. To mogło być symptomem
każdego z problemów, ale w tym przypadku powiedziano właścicielowi, że miał poważną infekcję bakteryjną.
Jeśli odnieść się do diagramu poniżej, można zauważyć, że osad w każdym ze zbiorników paliwa osiada na dnie. Czynnik ten jest
znany większości projektantów zbiorników.
Zazwyczaj projektują punkt odbioru paliwa
kilka centymetrów powyżej dna zbiornika.
Pozwala to przestrzeni na dnie nieszkodliwie zbierać szlam, wodę i inną materię.
Obawy są jednak dwojakie:
tym szlamem jest z reguły ciężka woda i jako taka jest żyzną powierzchnią dla infekcji bakteryjnej — przedłużając cykl wody, szlamu i „robaka paliwowego”,
jeśli zostanie pozostawiony niekontrolowany, to warstwa tego szlamu będzie zwiększała swój
rozmiar i przepełni przewód wlewowy — pozwalając przedostać się zanieczyszczeniom do układu
paliwowego. Jeśli zbiornik występuje na statku to kołyszący ruch przyspieszy ten proces.
Jedynym sposobem aby zapewnić czyste paliwo jest uporać się z tym szlamem i go usunąć. Prosty
dodatek do paliwa nie usunie go ani nie spowoduje jego zniknięcia (proszę spojrzeć na rysunek powyżej, jak jakikolwiek dodatek ma to usunąć?) Ponadto, biocydy mogą utlenić paliwo tworząc osad prawie
jak piasek. Ewentualnie może wpaść między warstwy szlamu, ale może wtedy pozostać w zawieszeniu
w paliwie przez miesiące. To co znajduje się na wierzchu osadu formuje naturalnie paliwo z racji tego,
że się degraduje z upływem czasu.

17

BCA Group Sp. z o.o. S.K.A
ul. E. Ciołka 12 p.302
01-402 Warszawa

Systemy czyszczenia paliwa WASP są najpewniejszym sposobem utrzymania paliwa w czystości. Nie tylko oczyszczają paliwo w procesie recyrkulacji, ale także w łatwy sposób radzą sobie z wodą, szlamem
i innymi zanieczyszczeniami, zanim trafią one do twojego systemu paliwowego.

Niezależne raporty
Diesel
Olej napędowy jest produktem węglowodorów wrzących w przedziale temperatury od około 150°C do
400°C o długości łańcucha węglowego C15-C22. Dostępne są różne klasy, a klasyfikacja zależy od kraju.
Niektóre klasy zawierają krakowane destylaty takie jak oleje lekkiego cyklu (10). Stosunkowo nowo
wprowadzonym na rynek jest olej napędowy „miejski” (albo „miasto”), który ma niższy dopuszczalny
poziom siarki (maksymalnie 0,5%, nieco wyższy niż w wielu innych krajach). Zredukowana zawartość
siarki może pozwolić na większą aktywność drobnoustrojów. Olej napędowy używany w transporcie
morskim różni się swoją specyfikacją od innych. Musi osiągnąć punkt zapłonu w 60 zamiast w 30 minut.
Różnorodne dodatki mogą być stosowane w celu poprawienia stabilności paliwa. Dodatki te obejmują
związki takie jak amin alifatyczny, środki chelatujące, detergenty i inhibitorykorozji, z których niektóre
mogą działać jako źródło składników odżywczych dla mikroorganizmów. Olej napędowy jest paliwem,
które cierpi z powodu najróżniejszych zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Problemy z zanieczyszczeniami w zbiornikach przechowywania paliwa
Nawet w zbiornikach najlepiej utrzymanych, skażenie mikrobiologiczne może sporadycznie występować.
Mikroorganizmy są zazwyczaj obecne w paliwie, ale dobre gospodarowanie (usuwanie wody i użycie biocydów) minimalizuje ich wzrost. Niemniej jednak raporty o rozwoju mikroorganizmów w zbiornikach
z paliwem wzrosły na przestrzeni kilku ostatnich lat, a utrzymanie strategicznych rezerw przez dłuższy
okres czasu było zawsze problematyczne. Najważniejszym wymogiem dla rozwoju mikroorganizmów
w paliwie jest woda. Jest ona prawie zawsze obecna z poniższych powodów:
woda rozpuszczona w paliwie może się skraplać na ściankach zbiornika,
wilgoć z powietrza może dostać się przez pokrywy zbiorników lub inne otwory,
źle zaprojektowane zbiorniki nie są skutecznie odsączane z wody,
woda może być dodawana jako balast (na statkach) albo aby oczyścić system dostarczania.
Specyfika oleju napędowego pozwala na na 0,05% zawartości wody. To jest 0,5ml/litr — wystarczająco
dla zapoczątkowania wzrostu mikroorganizmów. Cienka warstwa wody na powierzchni zbiornika, albo
kilka mikro-litrów w paliwie, wystarczy aby mikroorganizmy zaczęły swój rozwój, a metabolizm komórkowy raz rozpoczęty w rezultacie produkuje więcej wody. Tak więc cykl trwa.
Tlen jest obecny w wystarczającej ilości w paliwach destylowanych i jest stale uzupełniany jeśli zbiorniki nie są regenerowane. Jednakże, nawet jeśli paliwo stanie się beztlenowe nie jest chronione przed
atakiem drobnoustrojów, ponieważ organizmy fakultatywne, takie jak Bacillus i beztlenowce, bakterie redukujące siarkę, w dalszym ciągu mogą się rozwijać. Czynnikiem ograniczającym wzrost jest
prawdopodobnie dostępność składników mineralnych, zwłaszcza fosforu, który generalnie występuje
w paliwie na poziomie <1ppm. Azot i żelazo mogą być także ważnymi ograniczającymi składnikami

18

BCA Group Sp. z o.o. S.K.A
ul. E. Ciołka 12 p.302
01-402 Warszawa

odżywczymi. Wiele badań laboratoryjnych wykazało, że grzyby rosną znacznie łatwiej w paliwie zawierającym składniki mineralne jako fazę wody niż w wodzie, lub nawet w wodzie odpływowej ze zbiornika.
Jednak oprócz minerałów występujących w wodzie lub zanieczyszczeń z powietrza, wiele dodatków
obecnie stosowanych w przemyśle paliwowym może zawierać istotne składniki mineralne, usuwając
jeden z czynników, który wcześniej ograniczał wzrost bakterii.
Problem

Podstawowe rodzaje mikroorganizmów

Blokowanie przewodów, zaworów, filtrów
i nieprawidłowe odczyty z sond paliwowych

Grzyby; bakterie produkujące polimery

Zwiększona zawartość wody

Wszystkie

Tworzenie się szlamu

Wszystkie

Produkcja środka powierzchniowo czynnego,
powodującego emulgowanie oleju/wody, wejście
w fazę łączenia cząstek oleju z wodą

Grzyby i bakterie tlenowe

Korozja zbiorników

Grzyby i bakterie tlenowe

Produkcja zawieszonych cząstek stałych w paliwie

Wszystkie

Podział węglowodorów

Grzyby i bakterie tlenowe

Krótsza żywotność filtra

Wszystkie

Zanieczyszczone wtryskiwacze

Bakterie tlenowe i grzyby

Zwiększona zawartość siarki w paliwie

SRB

Krótsza żywotność części silnika

Nieokreślone

Przenikanie przez ochronne uszczelki zbiornika

Grzyby

Problemy zdrowotne

Bakterie produkujące endotoksyny, patogeny oportunistyczne, SRB

W oleju napędowym skażenie bakteryjne może przyczynić się do niestabilnego starzenia się paliwa,
ale generalnie najważniejszą konsekwencją jest wywołana mikrobiologicznie korozja zbiorników magazynowych i układu przewodów, oraz tworzenie powłok z drobnoustrojami, co powoduje blokowanie
filtrów i przewodów paliwowych oraz zwiększa zużycie pomp. Według ekspertów nawet tak mało jak
1mg cząstki/100ml paliwa może spowodować problemy z filtracją. Poza drobnoustrojami mogą zawierać brud, kurz, piasek, części innych filtrów takie jak papier czy bawełna, części zużytych pomp,
szczątki z korozji i materiału usuniętego ze zbiornika czy uszczelek przewodów, takie jak włókno
szklane. Korozja zbiorników od wewnątrz i układu paliwowego może być intensywna, gdy występuje
skażenie mikrobiologiczne.
W lotniczych zbiornikach paliwa, zrobionych ze stopów aluminium „HormoconisResinae”, głównym problemem może być korozja i/lub nieszczelność uszczelek zbiornika. Głównymi drobnoustrojami uczestniczącymi w korozji zbiorników są beztlenowce SRB. Również bakterie tlenowe mogą uczestniczyć w tym
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procesie. Zbiorniki paliwa umieszczone w ziemi są szczególnie podatne na zanieczyszczenia z powodu
trudności z drenażem. Ponieważ nie są na widoku, możemy nie zauważyć, że są skorodowane i nieszczelne i co ważne, mogą powodować zanieczyszczenie środowiska. Wiele stacji dystrybucyjnych zastępuje
zbiorniki umieszczone w ziemi zbiornikami naziemnymi, co skutkuje zmniejszeniem mikrobiologicznych
problemów. Są oczywiście inne ryzyka związane z naziemnymi zbiornikami, takie jak zwiększone ryzyko
pożaru.
Mikroorganizmy mogą dostać się do paliwa z gleby, z powietrza, z zanieczyszczonej wody, zanieczyszczonych przewodów paliwowych, albo z biofilmu obecnego na ściankach zbiornika, jeśli nie zostały
wystarczająco dobrze oczyszczone. Istnieją organizmy, które zostały odizolowane od różnych magazynowanych węglowodorowych paliw. Nie wszystkie te organizmy są zdolne do metabolizowania
węglowodorów.
Oprócz węglowodorów, organizmy te mogą zdobyć składniki odżywcze z dodatków do paliwa, z brudu
wnikającego do systemu, albo z wzrostu podstawowych organizmów kolonialnych. Łańcuchy węglowodorowe najchętniej wykorzystywane to C10-C18. Krótsze łańcuchy węglowe mogą faktycznie hamować
wzrost niektórych organizmów.
Aby ocenić znaczenie poszczególnych mikroorganizmów w degradacji paliwa istotne jest, aby określić
ich zdolność do wzrostu, a nie tylko występowanie w systemach. Niepublikowane studia na UFRGS wskazują, że H.resinae i A.fumigatus odizolowane od oleju napędowego są w stanie rosnąć w Bushnell-Haas
pożywkach wraz z olejem napędowym jako jedynym źródłem węgla, podczas gdy P.variotii rośnie słabo,
jeśli w ogóle. Hettige i Sheridan wykazały, że H.resinae, P. corylophilumi, P.variotii, wszystkie wzrosły
w tym systemie gdy zaszczepiono je oddzielnie, podczas gdy w mieszanych kulturach H.resinaei, P.corylophilum tylko H.resinae pozostaje dostępne po 6 tygodniach. P.corylophilum był jednak w stanie rosnąć
w Bushnell-Haas — paliwie, z którego H.resinae zostały usunięte przez filtrację, wskazują, że nie bierze
udziału we wzroście, ale nie jest hamowana przez metabolity H.resinae. Potrzeba więcej badań, żeby
określić te mikroorganizmy, które są w stanie wykorzystać łańcuchy węglowodorowe i te, które rosną na
innych komponentach paliwowych.

Jak działa WASP-FPS
Istnieje wiele sposobów zwalczania zanieczyszczenia paliwa, każdy ma swoje mocne i słabe strony, ale
należy najpierw podejść całościowo do problemu czyszczenia paliwa, a potem można naprawdę zacząć
rozwiązywać problem, a nie tylko radzić sobie z jego skutkami.
Istnieją 3 główne zagrożenia :
woda,
bakterie/zakażenie grzybami (paliwowy robal),
szlam.
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Więc jak należy oczyścić paliwo z jednego bądź wszystkich tych zagrożeń, a także z innych zanieczyszczeń? Po prostu wykonaj następujące kroki:

Takie możliwości oferuje system WASP FPS.
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PureFuel System „jak to działa” – schemat
KROK 1 — Stan paliwa
Neutralizacja bakterii
Usuwanie cząstek kolorowych
Oględziny paliwa

KROK 2 — Oddzielenie ruchem kołowym,
odwirowanie, łopatkowa,
grawitacyjna filtracja i wstępna filtracja
Pierwotne czyszczenie paliwa
Odśrodkowe usuwanie wody, osadów i cząstek
Łopatkowe oddzielenie gęstszych cząstek
10 mikronowy harmonijkowy filtr hydrofobowy
KROK 3 — Optymalizacja, głęboka filtracja,
koagulacja i czyszczenie końcowe
Obróbka „In-out”
Usuwanie swobodnej i emulgowanej wody
2 mikronowe oczyszczanie paliwa

Sposób montażu
Ogólnie rzecz biorąc, większość systemów powinna być instalowana tak, że rura pobierająca ze zbiornika paliwo znajduje się na dole (w wodzie/szlamie itd.) i co najważniejsze poniżej poziomu, z którego
rura pobiera paliwo do generatora.
Zaleca się zainstalowanie kolanka/zaworu zwrotnego/bez zwrotnego, aby utrzymać system zalanym,
zwłaszcza gdy system jest zlokalizowany poniżej najniższego możliwego poziomu w zbiorniku. Jeśli
WASP-PFS jest zamontowany poniżej najwyższego poziomu zbiornika, główny trójnik powinien być
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zamontowany w najwyższym punkcie w celu łatwiejszego pobierania paliwa do systemu filtracji. Przewód powrotny należy podłączyć do złącza wyjściowego i wprowadzić do zbiornika w miarę możliwości
jak najdalej od punktu pobierania paliwa do systemu.
System ten idealnie unosi paliwo od najniższego punktu zbiornika na jednym końcu i zwraca je do najwyższego punktu na przeciwległym końcu. Jeśli jest to możliwe zalecamy umieszczenie przewodów
poboru i zwrotu tak daleko od siebie jak to możliwe.
Linia ssąca systemu powinna być niezależna i oddzielona od linii ssącej silnika. Odpływ powinien być
także niezależny i odrębny od przewodu powrotu paliwa do silnika w tylnej linii do zbiornika.

Jeśli nowa rura ma zostać zainstalowana, koniec rury wejściowej do zbiornika musi albo spoczywać na
dnie zbiornika albo z odcięciem na 45 stopni jak zaprezentowano poniżej. Jako alternatywa, może być
użyte 90 stopniowe kolanko o otwartym końcu.

Systemy oczyszczania paliw są najbardziej skuteczne, gdy są w stanie zebrać słabej jakości lub zanieczyszczone paliwo; jeśli zasysająca rura nie jest w stanie dosięgnąć tego zanieczyszczenia, to nie może
być ono usunięte z paliwem. Aby uniknąć tego problemu, zalecamy zapewnienie aby zasysająca rura
znajdowała się poniżej poziomu dostarczania paliwa do silnika.
Zalecamy całkowite czyszczenie paliwa minimalnie raz w miesiącu.
Przy długotrwałym przechowywaniu paliwa, zalecamy sprawdzanie zanieczyszczenia paliwa co 6 miesięcy, prosimy o kontakt w zakresie tej usługi.
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Urządzenia FPS
Urządzenia WASP–FPS są produkowane w różnych modelach w zależności od sposobu zasilania oraz
wydajności. Dostępne są modele od małych jednostek zasilanych prądem stałym (DC), które mogą
oczyścić około 8 litrów na minutę, aż do systemów zasilanych prądem zmiennym (AC), które mogą
obsługiwać do ok. 400 litrów na minutę.
Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych standardowych modeli urządzeń.
Systemy czyszczenia paliw WASP — zestawienie modeli
Model

Napięcie

Maksymalna
prędkość *(lit/min)

Dzienna
przepustowość **

Usuwanie wody

Klasyfikacja mikronów (opcje wł.)

W-PFS-008-W-24vdc
W-PFS-010-W-220vac
W-PFS-014-W-24vdc
W-PFS-026-W-220vac
W-PFS-026-W-24vdc
W-PFS-040-W-24vdc
W-PFS-040-W-220vac
W-PFS-040-W-220vac-COMPACT
W-PFS-040-W-220vac-MARINE
W-PFS-060-W-220vac
W-PFS-120-F-220vac#
W-PSF-240-F-220vac#
W-PFS-400-F-220vac#

24v DC
220v AC
24v DC
220v AC
24v DC
24v DC
220v AC
220v AC
220v AC
220v AC
220v AC
220v AC
220v AC

8
10
14
26
26
40
40
40
40
60
120
240
około 400

2,880 litrów
4,000 litrów
5,000 litrów
9,500 litrów
9,500 litrów
14,400 litrów
14,400 litrów
14,400 litrów
14,400 litrów
20,500 litrów
43,200 litrów
86,400 litrów
136,000 litrów

Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna
Swobodna
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana
Swobodna i emulgowana

10
10
10
2/10/30/60
2/10/30/60
2/10/30/60
2/10/30/60
10/30/60
10/30/60
2/10/30/60
2/10/30/60
2/10/30/60
2/60/100

Uwaga:
Na życzenie możliwość produkcji dowolnego urządzenia dla innych napięć (np. 110V AC) oraz dowolnego
montażu ściennego, przewoźnego lub w izolacji IP54.
Jesteśmy również w stanie zaoferować submikronową filtrację i przenośne urządzenia jako opcję we
wszystkich modelach — proszę pytać o szczegóły.
* maksymalna prędkość zakłada brak unoszenia (0m) oraz czyszczenie paliwa/etap filtracji
** systemy te są poddawane ciągłej ocenie; dzienna przepustowość została oparta na systemie działającym przez 6 godzin. Wszystkie systemy mogą działać przez dłuższy czas i tym samym oczyszczać większe
ilości paliwa w razie potrzeby.
Uwaga:
Podane dane techniczne mogą ulec nieznacznie zmianie względem aktualnych projektów.
W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt.
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Klucz do numerów katalogowych WASP

W

—

PFS

—

008 —

W

— 24vdc

—

option

WASP (zarejestrowany znak towarowy i marka produktu)
PureFuel System (zasięg produktów)
Przybliżony przepływ paliwa w litrach na minutę
W=montaż naścienny, F = montaż na ramie, P = przenośny
Poziom napięciai typ (24V DC, 220V ACitp.)
Opcje, np. rodzaje obudowy albo specjalne obudowy

Seria systemów dla żeglugi jest opcją o niskich kosztach, bez systemu pełnej kontroli, ale z tą samą
podstawową funkcjonalnością jak pozostałe z tego zakresu.
Należy pamiętać, że liczby podane powyżej są prawidłowe, zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą
się zmieniać od czasu do czasu. Zapoznaj się z aktualną ofertą w celu uzyskania szczegółowej informacji.
Nasz System Czyszczenia Paliw WASP oferuje:
DANE TECHNICZNE:
Usuwanie zemulgowanej wody — 99% w skali SAE J1488
Usuwanie swobodnej wody — 99% w skali SAE J1488
Dla wszystkich paliw średnio destylowanych
Do 400 litrów/min (24,000litrów/godz.)
Usuwanie cząstek tak małych jak 2 mikrony
Wydalanie zanieczyszczeń tak niskie jak B5=100

KORZYŚCI:
wyjątkowo wydaje przetwarzanie paliwa
niższe koszta utrzymania
mniejsze zużycie paliwa
dłuższa żywotność silnika
mniej spalanego paliwa oznacza mniejszą emisję
ekonomia oznacza mniej spalonego paliwa

Naturalnie największą korzyścią dla naszych klientów jest czyste paliwo i niezawodne działanie silnika lub
turbiny; czy to na łodzi, czy dostarczone do generatora lub pojazdu. Ochrona przed zanieczyszczeniem
paliwa jest istotna, a rosnące wykorzystanie biopaliw i mieszanek biopaliw w paliwach mineralnych oznacza, że problemy będą się tylko pogłębiały. Biopaliwa i bio-diesel są "higroskopijne" — oznacza to, że absorbują wodę z atmosfery, a jak wspomniano wcześniej, większa ilość wody w zbiorniku jest zła dla paliwa.
Rozwijanie się biopaliw w Europie i na świecie od 2007 roku i wprowadzenie nowej specyfikacji EN590
w 2011 roku oznacza, że problem wody i paliwowego robala będzie się jedynie pogarszał, niezależnie
od tego jak czyste było paliwo kiedy zostało dostarczone. To oznacza, że klient końcowy będzie musiał
jeszcze bardziej zadbać o jego ochronę. Seria WASP PSF jest na to odpowiedzią.
Każdy system zbudowany jest zgodnie ze standardami ISO9001:2008 i może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Na przykład standardowy W-PFS-057-W-220VAC może dać kilka beznapięciowych
sygnałów jako zewnętrzny alarm zanieczyszczenia paliwa lub raporty o jego stanie. Nasze niestandardowe opcje systemowe pozwalają na opcję GSM (telefon komórkowy). Oznacza to, że system może wysłać
wiadomość SMS (tekst) jeśli powstanie problem. Podobnie, możemy zaoferować wbudowane strony internetowe i połączenie Ethernet (RJ45) w razie potrzeby. Inne opcje systemu obejmują kolorowe ekrany
dotykowe dla systemu sterowania, tacę ociekową i różne opcje kolorystyczne. Jeśli masz określone
wymagania prosimy o kontakt.
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W – PFS – 008 – W – 24VDC
System filtracji W – PFS – 008 – W – 24VDC
Poziom wejścia systemem DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu w kompaktowej
formie.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Obniżka kosztów konserwacji filtra.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Usuwanie 10 mikronowej zemulgowanej wody w 95%.

Przepływ:

8l/min (480 l/godz.)

Zasilanie:

24V DC

Prąd:

ok. 3A

Wymiary:

650x600x300mm

Gwinty:

½ “BSP

Korpus pompy:

mosiądz

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok. 18 kg

Własny podkład:

1.5m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

3 metry
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W – PFS – 010 – W – 220VAC
System filtracji W – PFS – 010 – W – 220VAC
Poziom wejścia systemem AC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu w kompaktowej
formie.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Obniżka kosztów konserwacji filtra.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Usuwanie 10 mikronowej zemulgowanej wody w 95%.

Przepływ:

10l/min (600 l/godz.)

Wymiary:

650x600x300mm

Gwinty:

½ “BSP

Korpus pompy:

mosiądz

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok. 21 kg

Własny podkład:

1.5m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

5 metrów
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W – PFS – 014 – W – 24VDC
System filtracji W – PFS – 014 – W – 24VDC
Poziom wejścia systemem DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu w kompaktowej
formie.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Obniżka kosztów konserwacji filtra.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Usuwanie 10 mikronowej zemulgowanej wody w 95%.

Przepływ:

14 l/min (840 l/godz.)

Zasilanie:

24V DC

Prąd:

ok. 5

Wymiary:

650x600x350mm

Gwinty:

½ “BSP

Korpus pompy:

mosiądz

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok. 19 kg

Własny podkład:

1.5m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

2 metry
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W – PFS – 026 – W – 220 VAC i – 24VDC
System filtracji W – PFS – 026 – W – 220 VAC i -24VDC
Zaawansowany systemem AC lub DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Alarm o wodzie w paliwie.
Alarm różnicowy.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Emulgowana woda usunięta w 99%.
2 mikronowe czyszczenie paliwa.

Przepływ:

26 l/min (1590 l/godz.)220v 50hz 1ph

Zasilanie:

220v 50hz 1ph ACL ub 24v

Prąd:

ok. 2,5 A (przy 220v AC)
ok. 7,5A (przy 24v DC)

Wymiary:

1080x800x400mm

Gwinty:

1 “BSP

Korpus pompy:

mosiądz

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok.42 kg

Własny podkład:

1.5m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

5 metrów
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W – PFS – 040 – W – 220 VAC i – 24VDC
System filtracji W – PFS – 040 – W – 220VAC i - 24VDC
Zaawansowany systemem AC lub DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Alarm o wodzie w paliwie.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Emulgowana woda usunięta w 99%.
2 mikronowe czyszczenie paliwa.
Podstawa polimerowa lub ze stali nierdzewnej.

Przepływ:

40 l/min (2400 l/godz.)

Zasilanie:

220v 50hz 1ph ACL ub 24v DC

Wymiary:

1100x1000x480mm

Gwinty:

1 “BSP

Korpus pompy:

stal

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok.65kg

System AC
Prąd:

ok.3A (przy 220v AC)

Własny podkład:

3m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

80 metrów (osiemdziesiąt)

System DC
Prąd:

ok.15A (przy 24v DC)

Własny podkład:

1,5m (System zagruntowany)

Max wyciąg:

3 metry
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W – PFS – 040 – W – 220VAC – COMPACT
System filtracji W – PFS – 040 – W – 220VAC — COMPACT
Zaawansowany systemem AC lub DC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Alarm o wodzie w paliwie na kompaktowym systemie.
Alarm różnicowy.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Emulgowana woda usunięta w 99%.
30 mikronowe czyszczenie paliwa; 10 mikronowy system dostępny jako opcja bezpłatna; dotyczy
również systemu 60 mikronowego z mozliwością mycia w wodzie (system wielokrotnego użytku).

Przepływ:

40 l/min (2400 l/godz.)220v 220v 50hz

Zasilanie:

1ph AC 1100x1000x480mm

Prąd:

ok.3A

Własny podkład:

3m (system zagruntowany)

Max wyciąg:

80 metrów (osiemdziesiąt)

Gwinty:

1 “BSP

Korpus pompy:

stal

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok.29kg

Sterowanie:

ręczne/automatyczne(timer)/BMS
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W – PFS – 060 – W – 220VAC
System filtracji W – PFS – 060 – W – 220VAC
Zaawansowany, szybki systemem AC, zapewniający pełen system kontroli i monitoringu.
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Alarm o wodzie w paliwie.
Alarm różnicowy.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Emulgowana woda usunięta w 99%.
2 mikronowe czyszczenie paliwa.

Przepływ:

60 l/min (3600 l/godz.)

Zasilanie:

220v 50hz 1ph AC

Prąd:

ok.6A

Wymiary:

1080x800x450mm

Gwinty:

1,5 “BSP

Korpus pompy:

stal

Przekładnie:

brąz (PTFE opcjonalnie)

Wał:

stal nierdzewna

Uszczelnienie:

uszczelka wargowa Flouoroelastomer

Waga:

ok. 75kg

Własny podkład:

2m (system zagruntowany)

Max wyciąg:

80 metrów (osiemdziesiąt metrów na
zmniejszonym przepływie)
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W – PFS – 120 – F – 220VAC/ W – PFS-240-F-220VAC/
W-PFS-400-F-220VAC
System filtracji W – PFS – 120 – F – 220VAC/ W – PFS-240-F-220VAC/ W-PFS-400-F-220VAC
System kontroli ręczny, automatyczny (timer) i BMS.
Etap klimatyzowania paliwa w celu anty-bakteryjnym, eliminowanie tworzenia się glonów i wody
w twoich zbiornikach.
Opatentowany odśrodkowy system usuwania.
Działanie recyrkulacyjne lub przeniesienie.
Usługa alarmu filtra.
Alarm o wodzie w paliwie.
Alarm różnicowy.
Swobodna woda usunięta w 99,6%.
Emulgowana woda usunięta w 99%.
2 mikronowe czyszczenie paliwa.
Dotykowy panel sterowania.
Funkcja historii i opcja eksportu raportów.
Może być sterowany przez Internet/intranet.
Max. przepływ:

400 lit / min *

Skuteczność filtracji:

99,6% wody

Min. mikronów:

2 mic

Własny podkład:

5.5m

Gwinty:

2 “BSP (zawory kulowe)

Orientacyjne wymiary:

1750x1750x1200mm

Max. wyciąg:

18m

Zasilanie:

220V AC 50Hz

Prąd:

24A (max)

Sucha masa:

ok. 210 kg

Standard:

ISO10088 w systemie

Materiały:
Baza:

Stalowa rama

Pompa:

Stal nierdzewna z wirnikiem z brązu

Wstępny filtr:

Aluminium

Filtr końcowy:

Stal
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Usługi
Wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad wdrażaniem nowatorskich rozwiązań z zakresu filtracji,
pozwalających sprostać surowym wymaganiom, narzuconym przez rozwój technologii silników i normy
ochrony środowiska.
Oferujemy naszym klientom nowatorskie usługi pozwalające na weryfikację i poprawę jakości paliwa.
Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek,
zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu, silnika lub straty finansowej. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia
skutecznego i wydajnego działania.
Misją firmy PureFuel jak i LoadBanks.pl jest zminimalizowanie nieplanowanych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.
Proponujemy następujące usługi:
sprzedaż, montaż oraz konserwację systemów czyszczenia paliwa WASP-PFS,
usługę czyszczenia paliwa u klienta,
wynajem urządzenia do czyszczenia paliwa po uprzednim szkoleniu,
sprzedaż filtrów oraz dodatkowych środków do paliw,
weryfikację jakości paliwa poprzez badania laboratoryjne oraz za pomocą zestawów testowych.
Usługa czyszczenia paliwa u klienta
Do przeprowadzenia testów używamy naszych urządzeń W–PFS–026–W-220VAC w wersji przewoźnej.
Urządzenia zapewnia filtrację paliwa na poziomie 26 litrów na minutę co daje ponad 37000 litrów na
dobę.
Podczas czyszczenia usuwane są:
bakterie do 2 mikronów (dla przykładu włos ludzki ma grubość ponad 50 mikronów),
woda wolna i emulgowana,
robaki paliwowe wraz z ich neutralizacją,
szlam, gumy i inne zanieczyszczenia pojawiające się w paliwie,
Usługa polega na wynajmie urządzenia wraz z naszą obsługą i wykonaniu filtracji paliwa. Koszty usług są
liczone od wartości paliwa zawartego w zbiorniku.
Usługa testów klienta
Nasza firma przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami prowadzi okresowe lub na życzenie badania paliwa. W naszej ofercie znajdziecie Państwo różne badania paliw zgodnie z wymaganiami klienta
i normą PN-EN 590 m.in.:
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indeks cetanowy zgodnie z PN-EN ISO 4264,
gęstość w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN ISO 3675PN-EN ISO 12185,
zawartość siarki zgodnie z PN-V-04030,
temperatura zapłonu zgodnie z PN-EN ISO 2719 (PN-EN22719),
zawartość wody zgodnie z PN-EN 12937,
zawartość zanieczyszczeń zgodnie z PN-EN 12662,
badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50°C) zgodnie z PN-EN ISO 2160,
lepkość w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN ISO 3104,
skład frakcyjny do 250°C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405,
skład frakcyjny do 350°C destyluje zgodnie z PN-EN ISO 3405,
skład frakcyjny 95% destyluje do temp. zgodnie z PN-EN ISO 3405,
zawartość FAME zgodnie z PN-EN 14078.
Korzystamy z uznanych laboratoriów posiadających odpowiednie akredytacje. Wybór użytych
metod badawczych następuje w ramach uzgodnień z klientem, w ramach przeglądu umowy.
W większości przypadków badań prowadzonych
w Laboratorium wybór użytych metod wynika
z wymagań odpowiednich specyfikacji na badane produkty. Laboratorium posiada procedury
kontroli jakości, mające na celu monitorowanie
ważności przeprowadzanych badań.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
KONTAKT
BCA Group Sp. z o.o. S.K.A
ul. E. Ciołka 12 p.302
01-402 Warszawa
Biuro:
ul. E. Ciołka 12 p.302 (budynek PUHIT)
01-402 Warszawa

Magazyn:
ul. Prymasa Tysiąclecia 62 (magazyn EMKA)
01-424 Warszawa

BCA Group Sp. z o.o. S.K.A. jest również właścicielem marki Loadbanks.pl. Oprócz wielu standardowych
usług jako jedna z nielicznych stworzyła wypożyczalnię stacji obciążeń oraz profesjonalnych urządzeń
pomiarowych i elektronarzędzi.

www.loadbanks.pl
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www.purefuel.pl

www.loadbanks.pl

