
 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΡΟΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

FLOW GUARD HEL 
Το χειμερινο πολλαπλών λειτουργιών πρόσθετο με WASA (Wax Anti Settling Additive) 

 

Κατά την ψύξη τα μεσαία αποστάγματα πετρελαίου εκκρίνουν κρυστάλλους παραφίνη και μπορεί να 
οδηγήσουν σε απόφραξη των σωλήνων του συστήματος και στα φίλτρα καυσίμου. Τα ενεργά 
συστατικά του ERC FLOW Guard HEL επιτρέπουν τη δημιουργία μικρών κρυστάλλων παραφίνης 
ικανών να διαπεράσουν από τα φίλτρα, πχ. Αποτρέπουν τη δημιουργία μεγάλου σχήματος κρύσταλλων 
παραφίνης που επιπλέουν στην επιφάνεια του καυσίμου. 
 

Το FLOW Guard HEL ενεργεί μέσω 
 

Παραγόντων βελτίωσης της ροής, μικρού μοριακού βάρους και καύσης χωρίς τέφρα, η οποία 
αποτρέπει τη δημιουργία μεγάλων κρυστάλλων παραφίνης που τους καθιστά ικανούς να διαπεράσουν 
τα φίλτρα. 
 

Το FLOW Guard HEL είναι ένα αποτελεσματικό  μέτρο πρόληψης κατά των διακοπών λειτουργίας σε 
πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Έχει αναπτυχθεί αποδεδειγμένα ως βασικό προϊόν των 
διυλιστηρίων πετρελαίου (Raffinerie). Αυξάνει αποτελεσματικά την ικανότητα ροής και μειώνει το 
σημείο απόφραξης του ψυχρού φίλτρου (CFPP) επιπλέον κατά περίπου 8°C - 10°C.  
 

Λαμβάνοντας ως παράδειγμα πετρέλαιο με CFPP -10°C από τα διυλιστήρια και θεωρείται μια βελτίωση 
με την προσθήκη "FlowGuard HEL" (1:1000) μέχρι και 8°C - 10°C (στην κλίμακα μείον), τότε το προϊόν 
είναι σε θέση να επιτύχει CFPP έως -18°C.  

 

Με προϋπόθεση, ότι το FlowGuard  HEL θα αναμιχθεί με το πετρέλαιο πριν από την επίτευξη σημείου 
CP, μπορεί σε δοσολογία 1:1000 βελτιώσει το σημείο CFPP έως και 10°C (στην κλίμακα μείον). 
Αρκετές μελέτες του TÜV NORD, Essen, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του CFPP στους 10°C.  
 

Εφαρμογή 

 
Το FlowGuard HEL  στη συμπυκνωμένη μορφή είναι ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες. 
Μόνο όταν το προϊόν είναι αναμεμειγμένο με πετρέλαιο, έχει τη πλήρη αποτελεσματικότητα του.  
Συμβουλή : Μην αποθηκεύετε ποτέ "FlowGuard HEL» σε θερμοκρασίες κάτω από + 10°C. Σε 
περίπτωση που έχει εκτεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, το προϊόν μπορεί να γίνει παχύρευστο και μόλις 
και μετά βίας ρέει. Με θέρμανση σε θερμοκρασία δωματίου ή υψηλότερη, είναι έτοιμο για χρήση και 
πάλι. Παρεμπιπτόντως ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί ασφαλείας όπως και σε άλλα προϊόντα πετρελαίου. 

 

Επεξηγήσεις 

CP - Cloud Point:  

Η θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό προϊόν, υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής λόγω της καθίζησης 
των κρυστάλλων παραφίνης είναι θολό ή αρχίζει να θολώνει (DIN ISO 3015). 
CFPP - Cold Filter Plugging Point: Σημείο απόφραξης ψυχρού φίλτρου.  

Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένας δεδομένος όγκος  καυσίμου όταν ψύχεται υπό 
τυποποιημένες συνθήκες (DIN EN 116).μπορεί και ρέει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα 
από ένα τυποποιημένο φίλτρο.  
PP -Pourpoint: Σημείο ροής. (Δεν είναι ορίζεται πλέον στο πρότυπο DIN 51603-1).  

Το σημείο ροής ενός υγρού είναι η θερμοκρασία στην οποία καθίσταται ημιστερεό και χάνει τα 
χαρακτηριστικά της ροής του. 
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