CASE
Posto de abastecimento diesel B7-S500

Situação anterior
Custo elevado de manutenção com frequentes falhas
em bombas, bicos e unidades injetoras.
Troca das placas do filtro prensa a cada 2 dias.

Paradas para socorro por entupimento prematuro do
filtro de combustível.
Vida média dos filtros de combustível de 10.000km.

Objetivo
Garantir uma injeção de óleo diesel limpo e seco
proporcionando uma melhor queima e evitando danos nas
bombas, bicos e unidades injetoras, reduzindo os custos de
manutenção.
Prevenir a ocorrência de consumo excessivo de
combustível e a geração de fumaça preta.

Estender o período de troca das placas do filtro prensa.
Eliminar as ocorrências de socorro nos veículos.
Estender o período de troca dos filtros de combustível
originais.

Aplicação
Purificador SS305 com elemento D300-H114
O Purificador RRR remove partículas
sólidas, água, borras e vernizes com
alta eficiência que permite a prevenção
de ocorrência de reações químicas que
degradam o óleo e causam desgaste
prematuro de bombas, bicos e
unidades injetoras.
A remoção da contaminação do óleo
com alta eficiência além de preservar
as características originais do óleo,
reduz drasticamente o desgaste
abrasivo, prolongando a vida útil das
peças internas, reduzindo o consumo
de combustível e também o custo de
manutenção.

O elemento tipo D é um elemento linha
pesada que realiza a purificação com 2
meios filtrantes diferentes para óleo com
extrema contaminação por água e
partículas.

Instalação
O purificador SS305 é instalado na linha
principal e limpa o óleo em uma única
passagem.

Um manômetro indica a pressão de operação
e saturação do elemento.
Para garantir a eficiência de limpeza, utilizase uma válvula de alívio com pressão máxima
de 2 Bar.

Troca de elementos
Estima-se uma troca de elementos para cada
250.000litros de combustível B7-S500.
O excesso de contaminação acumulado no
tanque de armazenamento pode afetar a vida
dos elementos.
O nível de contaminação do óleo no
abastecimento varia de acordo com o
fornecedor.

Limpeza do óleo diesel
O B7-S500 é uma mistura de 93% de diesel
e 7% de biodiesel e geralmente apresenta
um alto nível de contaminação por água,
partículas sólidas e borras.
O contato do diesel B7-S500 com a
atmosfera favorece a ocorrência de reações
químicas e geração de borras e outros
resíduos de oxidação.

Respiro removedor de água e partículas sólidas para
prevenir a entrada de contaminantes no tanque de
armazenamento

Resultados alcançados
Redução de gastos com bombas, bicos e unidades injetoras em mais de 80%
O período de troca das placas do filtro prensa foi estendido para 3 meses
Eliminação das paradas para socorro por entupimento prematuro do filtro de
combustível.
Extensão das trocas de filtros de combustível originais para 30.000km.
Aumento da disponibilidade e produtividade dos veículos

