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O produto:
O termo “aditivo” é utilizado para descrever um composto químico que, quando adicionado a uma outra substância, traz 
uma melhora significativa nas características dessa outra substância. Os aditivos têm uma longa tradição na indústria do 
petróleo. Durante décadas têm sido um ingrediente essencial para combustíveis, lubrificantes de motores e transmissões, 
e de óleo combustível.

Aditivo para óleo combustível utilizado na prevenção da corrosão na
tubulação da chaminé, resultantes pelas baixas e altas temperaturas

Modo de ação
Ecofuel Prime BPF 3126 evita esses inconvenientes.
Em vez de MgO, Ecofuel Prime BPF 3126 contém magnésio organicamente ligado. Os átomos de magnésio produz efeitos 
a partir do ponto de combustão, garantindo assim uma ótima absorção ácida, Ecofuel Prime BPF 3126 combina uma
concentração máxima de ingredientes ativos com ilimitada estabilidade (sem precipitação ou deposição).

Campo de aplicação
Óleo combustível e outros tipos de óleo (óleo reciclado, por exemplo), com características desfavoráveis de combustão.

Ecofuel Prime BPF 3126 foi testado pelo Instituto de Engenharia de Processos e Tecnologia de Caldeira (IVD) na
Universidade de Stuttgart. O objetivo do teste foi determinar em que medida pode ser neutralizado o ácido sulfúrico, ao 
mesmo tempo, sem causar qualquer aumento nas emissões de partículas. Os testes foram realizados em uma caldeira 58 
MW, e os resultados publicados em abril de 1989 na Conferência VGB “Estações de Energia e Ambiente”. Os cientistas
estabeleceram uma redução de 68% de ácido, bem como uma redução significativa do ponto de orvalho ácido.

Vantagens

Ecofuel Prime BPF 3126 é fornecido na forma líquida e é completamente solúvel em óleo. Foi especialmente desenvolvi-
do para prevenir a corrosão nas tubulações da chaminé resultante das baixas e altas temperaturas, formação de cinzas, 
cinzas induzidas, como também a emissão de flocos de fuligem ácidos. 
Aditivos tradicionais que utilizam óxido de magnésio pulverizado levam a um aumento das emissões de partículas, 
bem como a formação de depósitos espessos no forno. O óxido de magnésio em suspensão adicionado ao óleo contém 
partículas metálicas relativamente grossas. Estas partículas tendem a se precipitar e também ter um efeito abrasivo
sobre os bicos injetores. 

1. A baixas temperaturas: 

•  Redução de SO3 contido nos gases de combustão;
•  Redução do ponto de orvalho ácido;
•  Prevenção de emissões de floco de fuligem ácidas;
•  Redução na temperatura dos gases de combustão;
•  Aumento da geração de energia;

2. A altas temperaturas: 

•  Aumento do ponto de fusão das cinzas do óleo;
•  Prevenção de depósitos de cinzas duras depositadas 
na superfície da caldeira;

BPF 3126

Concentração
Recomendado misturar a relação

1: 3000 - 6000 para óleo combustível pesado.
1: 6000 - 10000 para óleo combustível leve.

A concentração requerida pode variar consideravelmente em função das condições operacionais específicas, bem como a 
qualidade do óleo.
A concentração deve, portanto, ser determinada em consulta com o nosso Departamento Tecnológico de Aplicações.

Método de aditivação
O Ecofuel Prime BPF 3126 pode ser introduzido diretamente na linha de alimentação do óleo.  
Para este propósito podemos fornecer um sistema de dosagem de baixo custo que possibilita variar a concentração de 
aditivo conforme a qualidade do combustível e a concentração de SO3.

Compatibilidade
Ecofuel Prime BPF 3126 é indicado para uso com todos os tipos de queimadores e de óleo combustível. Também pode 
ser usado em combinação com outros produtos da linha Ecofuel Prime. 

Armazenamento
Conservar e armazenar à temperatura ambiente.

Precauções de segurança
Ecofuel Prime BPF 3126 não contém quaisquer substâncias que exigem declaração especial em conformidade com as 
normas regulamentares de segurança e saúde. 
Evite qualquer contato com os olhos e pele. Caso ocorra, remova o Ecofuel Prime BPF 3126 utilizando água corrente.
Não inale o vapor. Mantenha os tambores firmemente fechados. 

Aspectos ambientais
Ecofuel Prime BPF 3126 ajuda a proteger o meio-ambiente e não gera qualquer subproduto toxicológico
durante a combustão.  
Ecofuel Prime BPF 3126 não deve ser permitido entrar no sistema de esgoto.  
Os agentes de absorção para óleo convencional pode ser usado para conter o derramamento de Ecofuel Prime BPF 3126.  

Um Novo Conceito em Aditivo para Óleo combustível
A gama de produtos Ecofuel Prime BPF é constituída por vários tipos de aditivos de tal forma que praticamente todos os 
problemas operacionais podem ser resolvidos após uma análise detalhada das condições operacionais específicas. 
Os engenheiros de nosso Departamento de Tecnologia de Aplicações dispõe de todo o conhecimento e equipamentos 
necessários. Eles podem, assim, demonstrar diretamente os benefícios de nossos aditivos. Com base nos procedimentos 
de análise de óleo altamente precisos nós determinamos as concentrações de partículas em suspensão e substâncias 
gasosas nos gases de combustão, como também o ponto de orvalho de ácido sulfúrico. Desta forma é possível chegar a 
um conjunto de recomendações de produtos para cada planta de caldeira.

Institutos de teste  

Vários institutos de teste independentes famosos confirmaram 
que nossos produtos  Ecofuel Prime BPF produzem uma melhoria 
significante no desempenho da combustão de óleo combustível:

• TÜV Essen Centro de Pesquisa e desenvolvimento;  

• TÜV Norte a Alemanha;

• Instituto de Engenharia de Processo e Tecnologia de Caldeira, 

Universidade de Stuttgart;

• Escritório de Monitoramento Técnico, Kassel; 

• Weishaupt Centro de Pesquisa e desenvolvimento, Schwendi; 

• Dr. Graf AG Umwelttechnik, Berna;

• Instituto Tecnológico de Proteção do ambiente, TÜV Viena;

• Instituto Central para Pesquisa Industrial, Oslo;

• Vincotte, Bruxelas;


