DOBRE
PRAKTYKI
UŻYTKOWANIE ZBIORNIKÓW
PALIWOWYCH NAZIEMNYCH ORAZ TYCH,
KTÓRE SĄ WYSTAWIONE NA DZIAŁANIE
NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW
ATMOSFERYCZNYCH
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PAMIĘTAJ
dobre praktyki

ZBIORNIKI

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, nakazujące przechowywanie
paliwa w zbiornikach naziemnych dwupłaszczowym, czyli mających
podwójną ścianę.

WŁAŚCIWOŚCI ON

Nie zalecamy poprawiania właściwości niskotemperaturowych poprzez
dodawanie do ON denaturatu, benzyn itp.

TANKOWANIE

Tankuj pojazd do pełna. Im więcej w baku powietrza, tym wody skropli
się w zbiorniku.

JAKOŚĆ

Jako dostawca nie mamy wpływu na stan techniczny użytkowanego przez
Klienta magazynu paliw, czyli również jakość paliwa wewnątrz.
Odpowiadamy za jakość produktu na końcu instalacji wydawczej
autocysterny.
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LETNIE (B)

PRZEJŚCIOWE (D)

ZIMOWE (F)

15.04.2016 – 30.10.2016

01.10.2016 – 15.11.2016
01.03.2017-14.04.2017
Temperatura blokady
zimnego filtra (CFPP):
min. - 10°C

16.11.2016 - 28.03.2017

Temperatura blokady
zimnego filtra (CFPP):
min. - 0°C

Temperatura blokady
zimnego filtra (CFPP):
min. - 20°C
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UŻYTKOWANIE POJAZDÓW
W OKRESIE ZIMOWYM
dobre praktyki
Tankuj do pełna i nie opróżniaj do stanu tzw. rezerwy.
Na schładzanych mroźnym powietrzem ściankach zbiornika
skrapla się woda, która później ścieka do paliwa.
W przypadku standardowego oleju napędowego czy benzyny,
woda, która jest cięższa od tych paliw, zbiera się na dnie zbiornika.
To normalne zjawisko fizyczne.
Zbadaj stan filtra paliwa przed sezonem.
W przypadku gdy na dole filtra zgromadzi się za dużo, to już w
temperaturze nieznacznie poniżej zera może powstać lodowy
korek, który uniemożliwi uruchomienie pojazdu.
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USYTUOWANIE ZBIORNIKA
MAGAZYNU
PALIW
dobre praktyki
Zewnętrzny zbiornik paliwowy (również zbiorniki
dwupłaszczowe) NIE POWINIEN:
BYĆ WYSTAWIONY NA DZIAŁANIE WYSOKIEJ TEMPERATURY I
INTENSYWNEGO NASŁONECZNIENIA
ON znajdujący się w zbiorniku pod wpływem wysokiej temperatury ulega zjawisku przyśpieszonego
starzenia – zachodzi istotne ryzyko, że poprzez niewłaściwe przechowywanie ON nie będzie spełniał
niektórych (normatywnych) parametrów technicznych, które są wskazane w przekazywanym Państwu
do faktury certyfikacie jakości.

BYĆ WYSTAWIONY NA DZIAŁANIE SILNEGO WIATRU
W warunkach jesiennych, zimowych i wiosennych wiatr może obniżać odczuwalną temperaturę paliwa
w zbiorniku, co również może spowodować zmianę parametrów technicznych. Dotyczy to głównie
parametru CFPP, który jest widoczny na certyfikacie jakości (temperatura blokady zimnego filtra),
którego norma dla paliwa zimowego wynosi min. -20° C.

BYĆ WYSTAWIONY NA ZAKURZENIE, ZAWILGOCENIE, ZAPYLENIE
ON ma właściwości higroskopijne, co oznacza, ze absorbuje wodę z otoczenia. Dodatkowo w każdym
zbiorniku narażonym na duże różnice temperatur (dzień, noc) występuje proces skraplania pary wodnej
i jej osadzenie się na dnie zbiornika.

BYĆ UŻYTKOWANY, JEŻELI NIE JEST OSADZONY NA STABILNYM I
NIEPRZEPUSZCZALNYM GRUNCIE I POPRAWNIE WYPOZIOMOWANY
W przeciwnym wypadku pojawie się ryzyko pojawiania się błędnych odczytów oraz zaciągania paliwa z
tzw. stanów martwych, w których mogą zbierać się naturalne zanieczyszczenia woda.
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SŁUŻYMY POMOCĄ
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI
DOTYCZĄCYCH DOBRYCH PRAKTYK
UŻYTKOWANIA ZBIORNIKÓW PALIW,
PROSIMY O KONTAKT: +48 77 345 64 03 LUB
PALIWA@PETROMEX.PL
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