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Descrição de produto:
EcofuelPrime BPF W-3246 é um aditivo líquido a base de água contendo 3 metais desenvolvido especialmente para uso 
em óleo combustível pesado com alto teor de asfaltenos (acima de 10%) que obedecem os valores das emissões legal-
mente prescritas para baixo teor de material particulado.
A proporção certa de dosagem do EcofuelPrime BPF W-3246 no óleo pesado gera redução da fuligem, CO e formação de 
NOx térmico.

Combustíveis Fósseis - óleo combustivel e residual

Campo de aplicação
Óleo combustível BPF.

Concentração
Recomendado misturar a relação

1:5000 - 8000.

Maiores concentrações podem tornar-se necessário sob determinadas condições operacionais (por exemplo, alta concen-
tração de asfaltenos no óleo pesado).

Método de aditivação
EcofuelPrime BPF W-3246 deve ser adicionado na proporção certa ao óleo pesado por meio de bomba dosadora aplica-
da diretamente na linha. Entre outras coisas, esse método permite um ajuste flexível da concentração do ingrediente ativo 
para diferentes tipos de óleo combustível.

Compatibilidade
EcofuelPrime BPF W-3246 é adequado para todos os queimadores e compatível com todos os tipos de óleo combustível 
pesado. Também pode ser utilizado em combinação com outros tipos de produtos da linha.

Aspectos ambientais
EcofuelPrime BPF W-3246 ajuda a proteger o meio-ambiente e não gera qualquer subproduto toxicológico durante a com-
bustão.

No Departamento de Engenharia de Energia e Ambiente da Universidade Técnica de Munique, no âmbito de um projeto 
de investigação apoiado pela BMFT, ficou demonstrado que as emissões de fuligem são reduzidas em 70 - 90%, formação 
de CO em 60%, a térmica de NOx em 30% e 30% pela formação de SO3 utilizando o EcofuelPrime BPF W-3246.
Estes resultados foram publicados na ‘Chemie Ingenieur” de novembro de 1993.
Estas melhorias substanciais adicionou até ganhos de energia que superam claramente os custos de utilização do
EcofuelPrime BPF W-3246.

Como funciona
Os compostos organometálicos agem sinergeticamente nas chamas como catalisadores. Assim, a fuligem das emissões 
são significativamente reduzidos: até 90%. Estes resultados estabelecidos em muitos testes por institutos independentes. 
Por exemplo, o “Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen” (Instituto de Processo e Engenharia de Caldeira a 
vapor) da Universidade de Stuttgart, em um projeto de investigação de dois anos, onde testaram-se os catalisadores de 
combustão utilizando no processo o aditivo EcofuelPrime BPF W-3246. O resumo dos testes foi que: “Estes ingredientes 
ativos podem reduzir significativamente as emissões de fuligem proveniente da queima do óleo pesado”.
O aditivo EcofuelPrime BPF W-3246 possibilita a queima do óleo combustível com baixo ar estequiométrico, ou seja, com 
mínimo excesso de ar.

EcofuelPrime BPF W-3246 é completamente estável e não vai precipitar ou alterar-se mesmo após longos períodos de 
armazenamento. As propriedades são a melhoria notável da combustão devido à combinação de metais e compostos 
orgânicos utilizados na sua formulação.

Vantagens

1. Redução na formação de NOx térmico.

2. Redução na formação de SO3  devido ao baixo teor de O2.

3. Superfícies de aquecimento limpas.

4. Redução nos custos de limpeza.
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