
 

 

PETRO-SOL 2 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ГОРЕНЕТО  
 
PETRO-SOL 2 подобрява горенето в 
котли и дизелови генератори, като 
минимизира образуването на сажди. 
Също така предотвратява киселинната 
корозия и намалява 
експлоатационните разходи.  
 
Приложение: 
Течните горива произвеждат енергия по 
време на изгаряне. Процеса на изгаряне 
е съпроводен и с отделянето на много 
отпадъчни продукти. Отпадъчните 
продукти като сажди, кокс, сернисти 
съединения и други се отлагат на 
различни места по горивните камери и 
газоизпускателния тракт и с течение на 
времето влошават процеса на горене и 
увеличават разхода на гориво, 
респективно експлоатационните разходи 
на кораба. Най-често те се наслояват по: 
  
� Каналите за сегментите на челото на 
буталото;  

� Опашката и работната повърхност на 
изпускателните клапани, което 
намалява налягането на компресия и 
може да доведе продухване на 
клапана. 

� Продухвателните прозорци на  
двутактовите двигатели, увеличават 
съпротивлението и намаляват 
степента на продухване 

� Твърдите отлагания могат да нарушат 
масления филм по цилиндровите 
втулки   

� Твърдите частици износват отворите 
на разпръсквачите на дюзите, като е 
възможно и да ги блокират  

 
Сярата в горивото образува серен 
триоксид, който от своя страна смесвайки 
се с водата образува сярна киселина. Тя 
причинява бързо износване на 
цилиндровите втулки, както и проблеми 
със серпентините на утилизационните 
котли. 
  

PETRO-SOL 2 
COMBUSTION IMPROVER 
 
 
Petrosol 2 improves combustion in 
boilers and diesel engines, while 
minimizing carbon build-up. It also 
avoids acid corrosion, helping save 
costs. 
 
 
Area of Use: 
Fuel oils generate energy and power via 
combustion. During combustion, however, 
only volatile substances in fuel oil combust, 
leaving carbon residues in combustion 
rooms of diesel engines and fireboxes. 
Carbon residues thicken in the course of 
time and: 
� Fill up in ring grooves and turn them into 

deadwood. 
� Build up in discs and sits of exhaust 

valves and prevent the full tightness of 
valves, which may even lead to valve 
burning. 

� Deposits in the ports of two-cycle 
machines increase the pressure during 
scavenge air input and exhaust output 

� Get mixed in oil on liner, fall down to oil 
pan and deform lubricant oils 

� Block injector holes and deform fuel 
atomization 

Sulphur in fuel generates sulphur trioxide, 
which form sulfuric acid that causes wear 
and tear and sludge. Sulfuric acid in exhaust 
gas leads to corrosion in pistons, segments, 
liners and valves as well as exhaust 
manifold, turbocharger turbine, chimney 
vessel and chimney pass. 
 
Use Qualities and Benefits: 
- Avoids sulfuric acid corrosion 
- Ensure a longer effect of repair and 
maintenance on machine components 
- Increases fuel efficiency with improved 
combustion 
- Reduces smoke and ash formations 
  
 
 
 



 

 

Ползи и качества: 
- Предотвратява нискотемпературната 
серниста корозия 
- Осигурява по-продължителен ефект от 
ремонта и поддръжката на корабните 
двигатели и системи.  
- Чрез подобряване на горенето се 
увеличава ефектиността на КДВГ и се 
намаляват експлоатационните разходи 
на кораба  
- Намалява образуването на дим и пепел  
Употреба: 
Тъй като Petro-sol 2 изисква добро 
смесване с горивото, по време на 
изгарянето му той трябва да се добавя 
предварително в работните цистерни или 
да се добавя с подходяща дозираща 
помпа директно в горивната система. 
Дозировка: 
1 лтр за 2-4,5 тона течно гориво. За да се 
осигури подходяща дозираща помпа, е 
необходимо да се обсъди техническата 
информация относно  
- Поток и налягане на циркулацията 
- Диаметър на циркулацията 
- Материал на тръбите 
Горепосочените дози са 
препоръчителни и могат да се 
увеличават или намаляват в 
зависимост от състоянието на 
горивото.   
Мерки за безопасност: 
Дръжте препарата далеч от огън. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте отделените изпарения и не 
поглъщайте от препарата.  
Опаковка: Метални варели от 25 и 210 
лтр 
Външен вид : Бистра, прозрачна течност 
Специфично тегло : 1,05 g/cm3 ( при 20 
ºC ) 
pH: - 
Точка на възпламеняване : 90 ºC 
 
Корозионен ефект:  Препаратът не 
предизвиква ерозия върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест за пластмасови, гумени или 
боядисани повърхности.  
 

Usage: 
As Petro-sol 2 requires proper mixture, it 
may be dosed in the inlet of booster unit via 
a dosing pump or put in service or settling 
tanks. 
 
Dosage Amount: 
1 liter for 2-4,5 ton fuel oil. 
To supply an appropriate dosage pump, we 
need to consult your technical information 
on 
- Circuit pressure and flow 
- Circuit diameter 
- And pipe materials 
 
The above dosing amount is 
recommended figures and may be 
increased or decreased depending on 
fuel condition. 
 
Safety measures: 
Keep the concentrate product away from 
flames and fire. Avoid from contact with 
eyes and skin. Rinse with water in case of 
exposure. Do not inhale the product vapor 
or ingest it. 
 
Package: Sheet metal barrels of 25 and 210 
liters. 
 
Appearance: Pure, transparent liquid 
 
Specific Weight: 1,05 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: - 
 
Flashing Point: 90 ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have 
a corrosive effect on metal surfaces. 
Conduct a pre-test for plastic, rubber and 
paint coverings 
 
 
 
 
 
 
 
 


