B I S H O PS
OR I G I N A L
PROKAZATELNÉ ÚÈINKY
PØÍSADY DO PALIV
KOMPLEXNÍ PØÍSADY DO BENZINU A NAFTY

Souèasná paliva - jaká je skuteènost?
V souvislosti se zavedením na trh paliva s podílem biosložky a
navýšením podílu až na cca 7% došlo k prudkému zhoršení jeho
kvality. Jednak tím, že samotná biosložka zhoršuje kvalitativní
ukazatele, jednak øada provozovatelù èerpacích stanic šidí stát na
daních pøimícháváním vìtšího množství kvùli spotøební dani. V roce
2010 narostl poèet zjištìní oproti roku 2009 o více jak 50%. Díky
tomu vzrùstá poèet poškozených vstøikovacích zaøízení zejména
dieselových motorù, jejich životnost se výraznì zkracuje. Dalším
problémem, který se v minulosti relativnì dalo øešit, je biologický
rozklad biosložky, zejména pøi sezónní odstávce strojù. To se døíve
dalo øešit tím, že se pøed odstávkou pøešlo na klasickou naftu a tak se
zabránilo "zalepení" èerpadel rozloženou bionaftou. To v souèasné
dobì již není možné, protože veškerá nafta je obohacena o biosložku.
Samozøejmì velice dùležitou je také kvalita MEØO nebo FAME
(jejich èistota a kyselost). Èím horší palivo, tím vìtší emise,
množství úsad ve vstøikovaèích a tím i nižší životnost celého
vstøikovacího systému. S rostoucí kyselostí se zvyšuje korozivní
napadání jeho vnitøních èástí. V pøípadì nárùstu obsahu vody v
palivu dochází k intenzivnímu rozkladu paliva a vysrážení biosložky
(viz pøípad z letošních povodní v jižních Èechách.
Pozn. MEØO je zkratka pro metylester vyrobený z øepkového oleje,
FAME je mezinárodnì užívaná zkratka pro metylestery vyrobené z
rùzných rostlinných olejù (ze sojových bobù, sluneènice, palmového
oleje a pod.)
Jak pøedejít poškození palivové soustavy vlivem biosložky?
Pøední odborníci v oblasti paliv doporuèují v tomto pøípadì použít
dodateènou aditivaci nafty a tím zvýšit podstatnou mìrou její užitné
vlastnosti, zejména antikorozní a èistící úèinky, oxidaèní stabilitu a
eliminaci bakteriálního rozkladu paliva s biosložkou.
Co mùžeme nabídnout?
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Na základì dlouholeté spolupráce s firmou Bishop´s Original byly
vyvinuty pro pohonné hmoty vyrábìné v ÈR komplexní pøísady,
které podstatnou mìrou mìní základní užitné vlastnosti paliv.
Zvyšují zejména stabilitu paliva a brání jejich biologickému
rozkladu, zvyšují èistící úèinky, cetanové a oktanové èíslo paliv,
antikorozní vlastnosti, mazací a protizádìrové úèinky, odstraòují
vodu z paliva, snižují bod tuhnutí a pìnivost a další. Øada uvedených
vlastností byla ovìøena v ÈR formou zkušebních testù.
Antioxidant HT 3374
Tento antioxidant zajišuje oxidaèní stabilitu paliva, tj. blokuje
jeho rozklad vlivem kyslíku a teploty. V praxi to znamená, že
nedochází k rozkladu biosložky v palivu a motory tak lze bez
problémù nastartovat po odstávce. Týká se to zejména sezónních
strojù v zemìdìlství, stavebnictví, údržbì a pod, které jsou na urèité
období odstaveny a nelze u nich vymìnit naftu za takové palivo, které

neobsahuje biosložku. Díky navýšení podílu biosložky od 1.7.2010
budou tyto problémy podstatnì vìtší.

Antioxidant firmy Bishop´s Original je jednoduchým odzkoušeným
fenolovým antioxidantem. Obsahuje 75-ti procentní koncentraci
2,6-di-tert-butylfenolu a je urèen pro výrobu leteckých paliv, nafty,
benzinu, bionafty a bioolejù.
Pro omezení termálního a následnì katalytického rozkladu je nutné
pøidávat do paliv a maziv na bázi uhlovodíkù antioxidanty. Ty brání
rozkladu paliva. Nenasycené složky, vznikající pøi zušlechovacím
procesu, jsou vysoce reaktivní, tvoøí peroxidy a sraženiny vysoce
škodlivé pro stroje. V pøípadì radikálové oxidace u rostlinných olejù
jsou úèinky antioxidantù obzvláštì dùležité pro zajištìní stability
paliv a maziv na rostlinné bázi.
Základní údaje:
Brání tvorbì produktù rozkladu paliva maziv.
Nezpùsobuje tvorbu usazenin v palivovém systému.
Vysoce antikorozní, odolný vùèi rozkladu vodou. Plnì kompatibilní
se ZDP v prùmyslových olejích. Tekutý pøi pokojové teplotì.
Splòuje veškeré civilní i vojenské specifikace pro paliva:
MIL-T-5624, MIL-G-5572, ASTM-D-910, MIL-G-3056, MIL-T25524, DERD 2486, ASTM-D-1655,
MIL-G-46015, MIL-T-81912, DERD 2494, MIL-F-16884, MIL-G53006, MIL-T-83133, DERD 2485,
MIL-F-46162, W-G-1690, MIL-T-38219, DERD 2498, W-F-800
Pøípravek splòuje ustanovení zákona è.157/1998 Sb ve znìní zákona
è.352/1999 Sb a je registrován pod zn.
REG-332-4.4.01/9611.
Antioxidant Bishop´s Original HT 3374 byl v prùbìhu 30-ti let
podroben øadì testù jak v zahranièí tak zejména v ÈR se zamìøením
na výrobu bionafty a bioolejù.
Antioxidant HT 3374 byl testován firmou PARAMO Pardubice a
ÈZU v Praze a bylo prokázáno, že zvyšuje oxidaèní stabilitu MEØO
až 21 krát, stabilitu bionafty pak minimálnì dvojnásobnì.
Výsledky testù: firmou PARAMO Pardubice dle ÈSN EN ISO 12205.
- Na základì Vaší objednávky ze dne 19.1.1999 provedli jsme stanovení oxidaèní
stability u vámi osobnì pøedaných vzorkù MYRA DIESEL I. A II. dle metodiky
pøedepsané pro motorové nafty, tj. ÈSN EN ISO 12205.
Výsledek zkoušky:
Vzorek è. 1.
1383 g/m3 (oxidaèní èlánky zcela zalepeny)
è. 2.
7,43 g/m3
Maximální pøípustná hodnota pro motorové nafty = 25 g/m3
Vzhledem ke skuteènosti, že vzorek è.1 byl tak nestabilní, že došlo ke znaènému
zalepení oxidaèního èlánku a jeho vyèištìní bylo velmi obtížné, jsme nuceni tuto
okolnost reflektovat v cenì stanovení.
S pozdravem

Ing. Jiøí Pli t z
Vedoucí odboru výzkunmu

Pozn: Vzorek è.2. obsahoval 100 ppm antioxydantu HT 3374

Mìøení oxidaèní stability MEØO a bionafty provedených Prof. Ing.
Jiøím Kováøem CSc. Na ÈZU v Praze.
================================================
===============================Metodika:
Èíslo normy: DIN 51554/èást 3.

Veškeré testy byly provádìny na smìsné bionaftì s obsahem 30%
MEØO a 70% nafty. Prokázané vynikající úèinky budou u nafty s
nižším obsahem MEØO nebo FAME ještì výraznìjší
POZOR: Antioxidant HT 3374 má sklon k pøedèasnému mrznutí
tj. pøi teplotì pod +17oC se zaènou tvoøit krystalky. Po zahøátí se
rozpustí. Tento jev nemá vliv na kvalitu antioxidantu.

Název: Stanovení laboratorního stárnutí olejù dle BAADERa
Podstata metody: Vzorek oleje je podrobován stárnutí pùsobením
o
vzduchu pøi teplotì 95 C po dobu 3 dnù pøi souèasném ponoøování
mìdìné spirály. Vzorek oleje je pozorován vizuálnì a testován
chemicky pøed a po testu v øadì parametrù: kinematická viskozita,
kyselost oleje, èíslo zmýdelnìní.
Pro stanovení úèinkù antioxydantu HT 3374 byly provedeny
oxidaèní testy u 3 druhù MEØO a 3 druhù bionaft.
Výsledky oxidaèních testù dle BAADERa

Letní a celoroèní pøísady do nafty:
SDF 4130 je multifunkèní komplexní balíèek aditiv do motorové
nafty letního typu.Zajišuje èistotu vstøikovací soustavy , nižší
spotøebu paliva, nižší emise škodlivin díky zlepšené hoølavosti
paliva, zvyšuje cetanové èíslo nafty (obsahuje až 25% 2-EHN cetanboostru), zvyšenou mazivost nafty, odstraòuje negativní úèinky
bio složky v palivu (snížením kyselosti a zvýšením oxidaèní
stability), zvyšuje stabilitu paliva a jeho antikorozní vlastnosti.
Pøísada je dodávaná jako vysoký koncentrát. Míchá se s letní naftou v
pomìru od 1:4000 až 1:8500

MEØO è.1
Dávkování antioxidantu Bishop´s Original HT 3374
Parametr

Bez antioxidantu
o

Viskozita, cSt 40 C
pøed oxidací

25 ppm

50 ppm

75 ppm

100 ppm

4,50

o

Viskozita, cSt 40 C
po oxidaci

7,250

Kyselost,mgKOH/g
pøed oxidací

0,074

Kyselost,mgKOH/g
po oxidaci

3,254

CCR100%
pøed oxidací

0,063

CCR100%
po oxidaci

0,278

Peroxid.èíslo,Meq/kg
pøed oxidací

23,54

Peroxid.èíslo,Meq/kg
po oxidaci

195,84

Bionafta
Parametr

5,23

3,895

3,021

2,094

1,189

0,922

0,801

0,0895

0,0713

0,175

0,129

76,189

28,435

2,864

9,283

12,948

Dávkování antioxidantu Bishop´s Original HT 3374
Bez antioxidantu

Viskozita, cSt 40oC
pøed oxidací

2,794

Viskozita, cSt 40oC
po oxidaci

3,650

Kyselost,mgKOH/g
pøed oxidací

0,069

Kyselost,mgKOH/g
po oxidaci

0,722

CCR100%
pøed oxidací

0,0199

CCR100%
po oxidaci

0,0215

Peroxid.èíslo,Meq/kg
pøed oxidací

5,959

Peroxid.èíslo,Meq/kg
po oxidaci

13,707

50 ppm

75 ppm

100 ppm

3,30

3,15

3,10

3,083

0,285

0,174

0,108

0,093

0,0207

0,02045

0,02035

0,0203

10,498

8,409

7,798

7,426

25 ppm

Komentáø:
Úèinek antioxidaèního èinidla Bishop´s HT 3374 je nejvíce patrný u
èísla kyselosti, což právì souvisí s omezením oxidaèních reakcí a
dále u peroxidového èísla, což opìt velmi úzce souvisí s pøítomností
vynikajícího antioxidantu Bishop´s HT 3374!
Test provedl

Prof.Jiøí Kováø v.r.

Pozn: Uvádíme výsledky jednoho druhu MEØO a bionafty.

462W-PPPD-1C celoroèní pøísada do nafty s depresními úèinky do o
42 C (potvrzeno oficiálním testem na ÈZU v Praze u Prof.
Kováøe).Obsahuje multifunkèní komplexní balíèek aditiv do
motorových naft veškerých typù.
Mimo zimní období míchat s naftou v pomìru až 1:5000. V zimním
období pro teploty až -29oC v pomìru až 1:4000, pro teploty až -35oC
o
v pomìru 1:2000, pro teploty až -40 C v pomìru 1:1000

Pøísady do benzinu
Aditivum do benzinu BiTECH 1-C6-431 je speciálnì vyvinutá
komplexni receptura pro zvýšení oktanového èísla benzinu, èistìní
palivového systému a odstraòování úsad z nìj. Toto aditivum bylo
vyvinuto jako komplexní balíèek složený ze syntetického základu,
octane boosteru a unikátních detergentù.. Neobsahuje MTBE,
zrychluje hoøení benzinové smìsi do oblasti nanosekund, tím
podstatnì zvyšuje její úèinnost a snižuje množství nespáleného
paliva.
Na motorech není nutné seøizovat pøedstih.
Návod k použití :
Pro zajištìní nejvyšších možných úèinkù je doporuèen pomìr 1 :
1000. Tento pomìr je nutno dodržet pro uvedené zvýšení oktanového
èísla! S benzinem 98 okt. míchat v pomìru 1:2000.
Více na www.bishopsoriginal.cz nebo u našich obchodních
zástupcù

