OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA 5 - 12%

CZYSTY FILTR DPF
NANO-KATALIZATOR DO OLEJU NAPĘDOWEGO

Skład chemiczny
Envirox™ to dyspersja o stężeniu 2% nanocząstek dwutlenku ceru, o średniej wielkości
drobin < 8 nanometrów. Bazą dyspersji są
destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa
naftowa).
Nano-drobiny tlenku ceru są 1250 razy mniejsze
niż filtracja filtra paliwowego (10 mikronów).

W 1 ml oleju napędowego z dodatkiem Envirox™,
przy proporcjach stosowania 1:4000 jest kilka
bilionów nano-cząstek CeO2.
Envirox™ wykorzystuje technikę nanotechnologii pozwalającą na dyspersję materiału
bezpośrednio do oleju napędowego. Technologia
wytwarzania nano-cząstek CeO2 umożliwia
stosowanie ich jako dodatek do paliwa (także do
biopaliwa) na masową skalę.
Opakowanie 250 i 500 ml.
W sprzedaży są także beczki 205l, kanistry 25 i 5 litrów.

CeO2 – nośnik tlenu i jego funkcja w silniku Diesla
Typowym niedomaganiem silnika wysokoprężnego jest nierówna dystrybucja tlenu i paliwa, co ogranicza
osiągi silnika. W odróżnieniu od silników benzynowych, w silnikach diesla paliwo nie jest wstępnie mieszane
z powietrzem, co skutkuje w powstawaniu punktów o wysokiej i niskiej koncentracji tlenu w komorze silnika.
W miejscach o wysokiej koncentracji tlenu, proces spalania wytwarza NOx, w miejscach o niskim stężeniu,
w wyniku spalania powstają niespalone węglowodory (sadza). To nierówne rozłożenie dystrybucji tlenu
ogranicza maksymalne osiągi robocze w każdym cyklu roboczym silnika.
Nano-cząstki CeO2 działają, jako nośnik tlenu poprzez uczestnictwo oraz redystrybucję tlenu w silniku
podczas procesu spalania a jednocześnie powodują przyspieszanie procesu spalania. W procesie spalania,
każda drobina uwalnia oraz przekazuje swój powierzchniowy ładunek tlenu do procesu spalania silnika. Po
przekazaniu, cząstka powoduje szybkie przepłukanie tlenem przekazując go w tempie ponad 100 milionów
razy na cykl spalania w celu utrzymania stabilności strukturalnej. Proces ten zapewnia bardziej jednorodną
dyspersję tlenu w całej objętości komory silnika. Czas trwania tego procesu wynosi mniej niż 2 milisekundy.
W rezultacie uzyskujemy wyższe stężenie oraz bardziej jednorodną dyspersję tlenu, co daje szybsze
i bardziej efektywne oraz kompletne spalanie. Ostatecznie, działanie to zapewnia większą moc ruchu tłoka
przy mniejszym zużyciu paliwa.
W procesie tym CeO2 odwraca proces akumulacji sadzy na ściankach cylindrów a jednocześnie zmniejsza
NOX, CO, CO2 oraz niespalone węglowodory w trakcie normalnej pracy.

Dwutlenek ceru jest znany od dawna ze swoich właściwości
katalizujących i używany jest w wielu innych zastosowaniach
przemysłowych (metalurgia, przemysł szklarski, ceramika)
włącznie z katalitycznymi układami paliwowymi w motoryzacji.
Jest bardzo stabilnym, nietoksycznym, ceramicznym
materiałem z temperaturą topnienia 2600ºC oraz gęstością 7,13
g/cm3. Tlenki ziem rzadkich są ogólnie jednymi z najbardziej
stabilnych termicznie znanych materiałów i jako takie mogą być
używane w ekstremalnie wysokich temperaturach bez rozkładu
tlenku.

Cząstka CeO2 w powiększeniu 6 mln razy

Mechanizm działania
Envirox™ zapewnia efektywność paliwa poprzez dwa odrębne mechanizmy.
 Dwutlenek ceru jest inicjatorem typu redoks pozwalającym utrzymać optymalną
ilość tlenu w komorze spalania, co prowadzi do czystszego procesu spalania
i zwiększenia mocy.
 Dodatkowo znacząco obniżona jest energia aktywacji utleniania nagarów, przy
której nagar węglowy zostaje spalany, pozwalając na przywrócenie
i utrzymanie charakterystyki roboczej silnika możliwie najbliżej parametrów
fabrycznych.

Silnik bez nagaru to silnik sprawny
W silniku wysokoprężnym tworzy się znaczna ilość sadzy, która może przywierać do
wewnętrznych powierzchni komór spalania jako osad wraz z mgłą olejową układu
smarowania. Osady te z kolei pogarszają pracę silnika z uwagi na opory tarcia oraz utratę
ciepła powierzchni wewnętrznych. Mimo iż głowica oraz ścianki komory pozostają
względnie chłodne w odniesieniu do płomienia spalania, to temperatura mimo wszystko
oscyluje w granicach pomiędzy 200 a 500ºC. Jest to dokładnie przedział w którym znajduje
się temperatura aktywacji węgla dla nano-cząstek tlenku ceru i dlatego osady węglowe
ulegają stopniowemu utlenianiu i usuwaniu z silnika pozwalając na bardziej wydajną
pracę oraz obniżenie zużycia paliwa.

Głowica silnika przed i po zastosowaniu oleju napędowego z Enviroxem,
po przebiegu 15.000 km

Przykładowa próba wykazania oszczędności paliwa
Powszechnie znane zjawisko częściowego spadku
mocy silnika Diesla po przejechaniu kilkudziesięciu
tysięcy kilometrów spowodowane jest przede
wszystkim nieprawidłowym rozpylaniem paliwa na
skutek nagromadzenia się nagaru na końcówkach
wtryskiwaczy. Spadek mocy jest na tyle mały i
postępuje stopniowo, że jest niezauważalny przez
kierowcę, ale powoduje zwiększenie zużycia
paliwa.
W silnikach z dużymi przebiegami wtryskiwacze
rozpylają paliwo na tyle źle, że fakt wzbogacenia
paliwa o Envirox przynosi wyniki mniejsze od
spodziewanych, stąd obserwowany na początku
testu spadek zużycia paliwa zaledwie rzędu 3~4 %
oszczędności.

Zaobserwowane zwiększanie się oszczędności paliwa wraz z przejechanymi
kilometrami wiąże się z procesem stopniowego czyszczenia komory spalania wypalania nagaru z wtrysków i gładzi cylindrów. Czas wypalania nagaru można
skrócić stosując podwójną dawkę Envirox’u tj. 1:2000.
W nowych silnikach ze sprawnymi wtryskiwaczami uzyskuje się natychmiastowe
duże oszczędności paliwa i wzrost mocy silnika.

Korzyści
• zmniejszenie zużycia paliwa (do12%),
• wzrost mocy silnika,
• utrzymanie komór spalania w czystości bez nagaru (wydłużenie
żywotności wtryskiwaczy, filtrów cząstek stałych),
• zmniejszenie emisji cząstek stałych (do 18%),
• zmniejszenie emisji węglowodorów (do 13%),
• zmniejszenie emisji CO (do 6%).

Gdzie stosuje się Envirox™

Envirox™ jest produktem wszechstronnie przebadanym i sprawdzonym
w praktyce. Od 2002 r. jest wprowadzany do sprzedaży na szeroką skalę w wielu
krajach świata i dzięki niekwestionowanym efektom ekonomicznym cieszy się
dużym zadowoleniem klientów.
Wśród pierwszych klientów stosujących Envirox™ była największa brytyjska firma
komunikacyjna Stagecoach dysponująca taborem autobusowym w ilości 12.000
jednostek.
Produkt znajduje też znakomite zastosowanie w kolejnictwie, transporcie
morskim, agregatach prądotwórczych i chłodniczych oraz w maszynach
budowlanych, wszędzie tam gdzie pracują silniki Diesla.

Jakie silniki mogą pracować z Envirox’em

Próby eksploatacyjne dla różnych kategorii pojazdów oraz
dla pojazdów zaprojektowanych dla spełnienia szeregu
wymogów europejskich norm dot. emisji zanieczyszczeń
dowiodły, że Envirox jest kompatybilny ze wszystkimi
standardowymi urządzeniami dla obróbki spalin
stosowanymi w pojazdach z silnikami wysokoprężnymi.
DOC - Diesel Oxidation Catalysts

CRT - Continuously Regenerating Technology
DPF - Diesel Particulate Filter
SCR - Selective Catalytic Reduction

Ochrona filtra cząstek stałych
W 2000r. na rynek wszedł Peugeot 607, pierwszy
samochód wyposażony w filtr cząstek stałych FAP
(Filtre a Particules), w którym zastosowano
instalację paliwową z podawaniem (między innymi)
tlenku ceru w skali mikro w celu dopalania sadzy
powstałej przy spalaniu oleju napędowego.
Względy ekologii sprawiły, że system FAP jest
stosowany w modelach CITROEN C4, Xsara
Picasso, C4 Picasso, C5 i C8, a także w kilku
modelach PEUGEOT.
Łącznie na świeci jeździ 4.000.000 samochodów z
instalacją do dopalania filtrów FAP tlenkiem ceru.

Stosowanie paliwa z Envirox’em chroni filtry
cząstek
stałych
przed
przedwczesnym
zabrudzeniem – rzadsze dopalanie sadzy to
dłuższa żywotność filtra.

Badania zgodności z normami paliwowymi
Olej napędowy z Envirox’em spełnia Europejską Normę dla oleju napędowego
EN590:2000.

Badania przeprowadzono dla proporcji stosowania 1:4000 i 1:2000

Analiza eko-skuteczności BASF potwierdzona przez TUV

PODSUMOWANIE
Eko-skuteczność oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest znacznie wyższa niż dla
paliwa bez dodatku przy eksploatacji pojazdów ciężkich. Ogólna wielkość oddziaływania na
środowisko jest znacząco niższa dla paliwa z dodatkiem, jako że nawet niewielka ilość
Envirox™ powoduje znaczną obniżkę w zużyciu paliwa.
Koszt całkowity paliwa z dodatkiem Envirox™ na przestrzeni całego cyklu użytkowania jest
znacznie niższy niż koszt dla paliwa bez dodatku. Koszty dodatkowe związane z katalizatorem
paliwowym są bardziej niż skompensowane poprzez oszczędności w zużyciu paliwa.
Wyższość eko-skuteczności oleju napędowego z dodatkiem Envirox™ jest utrzymywana przy
wszystkich badanych wartościach zużycia paliwa.

Stagecoach - oszczędność i ochrona środowiska

Od 2003 r. Stagecoach (12.000 jednostek na świecie, w Wielkiej Brytanii 7.000)
stosuje Envirox™ w swoich autobusach i autokarach.
Roczna oszczędność z tytułu stosowania Envirox’u to 3,8 mln Funtów.
W okresie ostatnich 5-ciu lat obniżono emisję CO2 taboru autobusowego
w Wielkiej Brytanii o ponad 100.000 ton.
W grudniu 2009 r. rozpoczęto również stosowanie Envirox’u do sieci autokarowej
w Kanadzie, w okręgu Quebec i Ontario. W październiku 2013 roku Energenics
Europ Ltd. podpisał umowę 10 letnią na dostawy Envirox’u do StageCoach.

Jazda bez problemów eksploatacyjnych
19.06.2008
Do wszystkich zainteresowanych
Niniejszym potwierdzam, że Stagecoach UK Bus
eksploatuje ponad 7.000 autobusów i autokarów na
terytorium Wielkiej Brytanii, w tym ok. 2.900
pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne
Cummins. Potwierdzam również, że od 2005r.
dokupiliśmy 985 nowych autobusów, wszystkie
z silnikami Cummins.
Od 2004r. firma Stagecoach stosuje Envirox dla
całego swojego taboru w Wielkiej Brytanii. Do połowy
2008r. pojazdy przejechały ponad 700 mln mil
(1,1 miliard km) i nie wystąpiły żadne problemy
eksploatacyjne z tytułu stosowania dodatku Envirox
w silnikach Cummins i innych marek.
Z poważaniem,

(-) A.Havlin, Inż. Techniczny Grupy

Oszczędność w skali miesiąca
Przykładowa
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* Po odliczeniu kosztu zakupu brutto Envirox’u i przyjęciu kosztu zakupu ON po 4,29 zł brutto (średnia cena
z dnia 03.12.2015)
** Oszczędność maksymalna 12% jak i wyższe są obserwowane przy przebiegach na dalekich trasach. Badania na
hamowni wykazują oszczędności maksymalne ~ 13 %.

Cena jednostkowa przyjęta do obliczeń za 1 litr Envirox’u: 200,00 złotych netto

Dodatki paliwowe z dwutlenkiem ceru

Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Chorwacja,
Słowenia, Rosja + Wspólnota Niepodległych Państw, Indie, Kanada (produkcji Energenics)
Włochy, Singapur, inne kraje Azji (produkcji Energenics)
USA (produkcji Cerion Energy)
Australia
Oraz instalacje paliwowe oparte na tlenku ceru znane w USA,
Kanadzie, Japonii, Australii, Francji i Grecji:

Producent Envirox’u
Przed kupnem firmy przez Energenics dodatek był produkowany przez:

Oxonica Energy Ltd.
7 Begbroke Science Park, Sandy Lane, Yarnton, Kidlington, Oxfordshire OX5 1PF Wielka Brytania
Oxonica Energy Ltd. to firma wydzielona z nanotechnologicznej firmy Oxonica do produkcji i dystrybucji
Enviroxu. Oxonica plc została założona przez Seighford Investment Company Limited i Richarda Farleigh’a,
ważniejsi udziałowcy to BASF Venture Capital GmbH, Foresight Technology VCT i TriVest VCT.

Od początku 2010r., po wykupieniu Oxonica Energy Ltd., drugiej generacji dodatek paliwowy
Envirox jest produkowany przez firmę specjalizującą się w produkcji dodatków paliwowych oraz
instalacji dla wytwarzania energii odnawialnej:

Energenics Europe Ltd.
7 Begbroke Science Park, Sandy Lane, Yarnton, Kidlington, Oxfordshire OX5 1PF Wielka Brytania
Spółka córka firmy Energenics Holdings Pte Ltd.
04-01A/03, Suntec Tower 17 Temasek Boulevard, Singapore www.energenics.org

Dostępne opakowania

Butelka 0,25 litra
W proporcji 1:4000 litrów
ON uszlachetni
1000 litrów ON

Butelka 0,5 litra
W proporcji 1:4000 litrów
ON uszlachetni
2000 litrów ON

Kanister 25 litrów
W proporcji 1:4000 litrów
ON uszlachetni
100 tyś. litrów ON

Envirox wykazuje łatwą mieszalność z olejem napędowym. Najkorzystniejszym rozwiązaniem eksploatacyjnym dla
dużych firm transportowych jest mieszanie dodatku z olejem napędowym w zbiorniku magazynowym.
Produkt jest sklasyfikowany jako bezpieczny dla transportu drogowego.

ENVIROX TM DPF ASSIST – CZYSTY FILTR DPF

ENVIROX TM DPF ASSIST – CZYSTY FILTR DPF
Envirox™ DPF Assist to dyspersja o stężeniu 20 ppm nano-cząstek dwutlenku ceru,
o średniej wielkości drobin < 8 nanometrów. Bazą dyspersji są destylaty lekkie
obrabiane wodorem (ropa naftowa).
Ulepszona formuła bazująca na nanotechnologii, która miesza się z olejem
napędowym w zbiorniku a następnie zostaje podana wprost do komory
spalania w silniku Diesla daje oszczędności paliwa, ograniczenia emisji i
czyszczenia silnika.

ENVIROX TM DPF ASSIST – Jak działa?
Envirox DPF Assist daje:
- zmniejszenie poziomu cząstek stałych powstających podczas spalania o 18%,
- znaczące obniżenie temperatury potrzebnej do spalenia cząstek sadzy aby
temperatura spalin mogła je efektywnie spalić w filtrze cząstek stałych (DPF).
Ciągłe używanie pomoże utrzymać w czystości filtr cząstek stałych
(DPF) a lampka ostrzegawcza pozostanie zgaszona.
DPF Assit skutecznie usuwa cząsteczki sadzy w filtrach DPF natomiast nie jest
rozwiązaniem dla filtrów, które zostały zapchane przez pyły z oleju silnikowego.

Dostępne opakowania

Butelka 0,25 litra
W proporcji 1:1000 litrów ON
Uszlachetni 250 litrów ON
Stosować 50 ml na 50 litrów ON w momencie
gdy filtr cząstek stałych (DPF) jest zapchany
Profilaktycznie stosować w proporcji 25 ml na
50 litrów ON.

Envirox DPF Assist wykazuje łatwą mieszalność z olejem napędowym.

Dystrybutor w Polsce

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
DTDK Daniel Kołakowski
11-730 Mikołajki, ul. Ptasia 5/43
envirox@envirox.pl www.envirox.pl www.dtdk.pl
tel. +48 515 187 667 – mgr inż. Daniel KOŁAKOWSKI
Wszystkie materiały informacyjne o produkcie do ściągnięcia ze
strony:

