NAVAL E OFFSHORE

: Seu combustível naval está
um risco elevado de contaminação microbiana?

TESTADO E APROVADO.
FUELSTAT® fornece detecção
rápida de contaminação
microbiana em combustível

O envio de amostras em terra para testes de combustível
microbiano vale a pena ou é econômico?
Tradicionalmente, os métodos de teste de combustível naval dependem de
amostras de combustível serem enviadas para análise. O próximo passo é
um período de espera de até 4 a 7 dias, ou mais para obter os resultados.
Enviar as amostras de combustível em terra não é simples. O ASTM D6469 destaca que, se uma amostra
deve ser testada quanto à contaminação microbiana e não pode ser testada no local, ela deve ser
transportada em gelo e testada dentro de 24 horas ou a amostra pode não ser mais uma representação
verdadeira do ambiente de onde veio. Atrasos geram resultados distintos, aumentando o risco do seu
ativo.

 Por que se arriscar?...
 Por que esperar de 4 a 7 dias por um
relatório de teste?

TESTE DA SOLUÇÃO
FUELSTAT®.
RESULTADO
dentro de 15 minutos

NAVAL E OFFSHORE
Todos os anos, muitas embarcações enfrentam
problemas técnicos e mecânicos causados
pela contaminação microbiana
do combustível.
A contaminação microbiana pode crescer
rapidamente em curtos períodos de tempo, portanto
é muito importante que você mesmo possa testar
o combustível naval. Da mesma forma, em aplicações
offshore há muitos usuários de combustível armazenado;
tanques diurnos, geradores de energia reserva, guindastes
e o transporte que depende de combustível armazenado
(embarcações e helicópteros salva-vidas movidos a diesel).

 Seu combustível contém níveis perigosos
de contaminação microbiana?
 FUELSTAT® pode ajudá-lo a descobrir rapidamente!

: POR QUE A GESTÃO DO
COMBUSTÍVEL NAVAL É CADA VEZ MAIS
IMPORTANTE
Os regulamentos da IMO 2020 são importantes para os usuários de
combustível, uma vez que exigem que os fabricantes de combustível
reduzam a concentração de enxofre.
Embora os efeitos diretos da redução do enxofre na estabilidade do combustível em longo prazo
sejam, no entanto, desconhecidos, vários estudos publicados indicam que a introdução de biodiesel,
principalmente ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME), pode aumentar a contaminação microbiana
em geral devido à natureza higroscópica (absorção/retenção de água) do FAME.

 Como você está lidando com o risco de aumento da contaminação
microbiana?
 Recomenda-se o teste regular do tanque de combustível no mar ou
no porto
 Limpeza manual dos tanques de óleo combustível durante a doca seca
e enquanto o navio estiver em serviço

CONTAMINAÇÃO MICROBIANA
EM COMBUSTÍVEL
Se você é um usuário ou fornecedor de combustível naval, a contaminação
microbiana pode representar uma séria ameaça para o seu negócio.
A contaminação microbiana, em particular, está quase sempre presente nos combustíveis até certo
ponto. Se não for veriﬁ cada por muito tempo, ela pode causar sérios danos aos motores e tanques, e até
mesmo causar vazamentos e danos ambientais. A contaminação de diesel microbiana por "bug" cria um
lodo chamado bioﬁ lme ou biomassa que pode induzir vários
problemas. Se deixado por um período prolongado de tempo
sem tratamento, pode causar:

 Filtros bloqueados
 Aumento do desgaste do injetor
 Aumento do consumo de combustível
 Falhas do motor
 Corrosão e vazamento do tanque
 Fumaça de exaustão excessiva

COMO VOCÊ GERENCIA OS RISCOS DE
CONTAMINAÇÃO MICROBIANA NO
COMBUSTÍVEL DIESEL?
Um único caso de contaminação microbiana do combustível diesel, se não for controlado, pode
facilmente custar centenas de milhares de dólares em danos e atividades corretivas. A manutenção
básica do combustível, em comparação, custa relativamente pouco, então faz sentido para os negócios
fazer essas atividades. Para minimizar os riscos, há três atividades principais que você precisa fazer:

1. Remover a água dos tanques
2. Armazenar o combustível corretamente
3. Testar a contaminação microbiana de combustível regularmente...

Mais simples, impossível...
FUELSTAT® PLUS
 O teste ultrassimples que requer
apenas 4 gotas de amostra
 15 minutos para o resultado em vez
de 4 a 7 dias!
 Tecnologia de "teste no tanque",
não é necessário laboratório
 Nenhum requisito para equipamentos ou
medidas de esterilidade adicionais
Em tempos críticos, você precisa de um método de teste rápido e conveniente, que não exija várias
pessoas para concluir o processo. Usando FUELSTAT®, uma única pessoa pode realizar testes no
tanque após o mínimo de treinamento com nossos vídeos de instrução. FUELSTAT® é baseado em
testes de anticorpos de imunoensaio. Assim como um teste de gravidez busca apenas marcadores de
gonadotroﬁna coriônica humana, o FUELSTAT® busca apenas os marcadores de bactérias e fungos que
podem crescer em combustível de avião e diesel e podem potencialmente causar tempo de inatividade
operacional, corrosão e, no pior dos casos, problemas de segurança.

RESULTADO FUELSTAT®
 O aplicativo fácil de usar que dá
veriﬁcação visual imediata do resultado
 Reduz o risco de má interpretação
 Não há necessidade de equipamento
adicional que não seja
um smartphone
 Relatório totalmente
detalhado pode
ser produzido
instantaneamente em
formato PDF

TESTADO E
APROVADO.

FUELSTAT®
Quem somos:
Os testes de combustível FUELSTAT® são
desenvolvidos, fabricados e comercializados pela
Conidia Bioscience Ltd. Com sede no Reino Unido,
a Conidia Bioscience foi fundada no início dos anos
2000 por especialistas em técnicas de imunoensaio
e detém a propriedade intelectual patenteada
internacionalmente para o FUELSTAT®.

Onde nos encontrar:
FUELSTAT® é distribuído globalmente por uma
rede de distribuidores especializados cobrindo os
principais setores. No Brasil, basta entrar em
contato com a Centric Energy Solution no e-mail:
contact@centricenergy.com.br.

O SEU DISTRIBUIDOR FUELSTAT NO BRASIL

contact@centricenergy.com.br

FUELSTAT® atende ao padrão
ATSM International D8070

FUELSTAT® está listado como
um produto aprovado pelo Joint
Inspection Group

FUELSTAT® é listado como um produto
recomendado pela IATA. Conidia Bioscience
é um Parceiro estratégico da IATA
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