
MicFil Filters Benelux

Hoe blijft u zorgeloos 
draaien met Bio-Diesel?

 

Het was juni 2019 toen de Green Deal tussen
de maritieme sector en de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat werd onderte-
kend. Inmiddels dient een belangrijk 
moment van implementatie van de zoge-
naamde Green Deal Zeevaart, Binnenvaart 
en Havens zich bijna aan. Zeer binnenkort 
moet de maritieme sector Bio Diesel 
bunkeren.

Maar wat betekent dat voor de sector en 
welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

https://www.micfilfilters.nl


Kortom, het gebruik van biodiesel brengt een aantal uitdagingen met zich mee:
•  Een groter risico op verstopte voor�lters
•  Het tijdelijk of volledig stilvallen van motoren
•  Extra slijtage aan brandstofsystemen zoals injectoren en brandstofpompen

De impact van biodiesel

Biodiesel bestaat uit de bekende petroleum diesel aangevuld met een bio component.
De bio component kan bestaan uit soja, afgewerkte oliën, dierlijk vet en nog tal van andere zaken.

Dierlijk vet heeft een hoger gehalte aan vetzuren dan normale diesel en dat kan gelvorming opleveren 
waardoor er storingen of zelfs volledige uitval ontstaat. 

Daarnaast kan biodiesel uit dierlijke vet bij lage temperaturen troebel worden en ook hierdoor kunnen 
�lters sneller verstopt raken. Dit hogere troebelingspunt maakt het gebruik van dergelijke biodiesel 
minder geschikt in de winter, wat nog meer problemen kan veroorzaken wanneer de koude maanden 
aanbreken.

Plantaardige olie heeft als nadeel dat het �lters sneller verstopt, met de nodige gevolgen voor het 
systeem.

Hoe voorkomt u deze problemen?

Een goed �ltersysteem dat de biodiesel in diverse stadia �ltert is de oplossing voor de speci�eke uitda-
gingen van biodiesel. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat u weer opereert met zuivere en dus 
schone brandstof. 

Daarnaast is het van belang om in de winterperiode een systeem te gebruiken dat de brand-
stof voor de �lters op de juiste temperatuur brengt zodat vlokken worden voorkomen.

Het is belangrijk dat de �lters van het gekozen systeem geen papier bevatten 
omdat er in biobrandstof meer water zit waardoor het papier de �lters 
snel zal verstoppen. 

Dit is wat een e�ectief systeem moet kunnen: 
•  Filteren zonder papier�lters
•  Filteren tot 0,5 micron
•  Het moet �lters hebben die de juiste doorstroom  voor  
 uw motor aankunnen 
•  Het moet de brandstof altijd boven de 15°C houden



• Goede filtering van de brandstoffen omdat er vaak meer water en deeltjes/particles in de
bio brandstoffen zitten

• Bij lage temperaturen de brandstof verwarmen in verband met “vlokken”
• De ervaringen tot nu toe zijn dat dit al kan voorkomen onder de 7-8 graden Celcius
• Uiteraard heeft de hoeveelheid Bio die is toegevoegd hier een grote invloed op.

• Na het omschakelen naar biobrandstoffen (deze zijn schraler) gaat alle opgebouwde vervuiling van 
‘standaard’ diesel die in de bunkers en leidingen zitten loslaten. Hierdoor zal er tijdelijk veel vuil en 
vettigheid in de filters komen. Omdat deze vervuiling vaak meer is dan de opnamecapaciteit van 
uw filter raden wij aan om extra filters bij de hand te hebben. Zodra de vervuiling is losgekomen en 
afgevoerd kunt u probleemloos gebruik maken van de biobrandstoffen die u bij de bunkerstations 
worden aangeboden.

Waar moeten we op letten als we overstappen naar Bio Diesel?

Brandstoffilters Filter navullingen



Micfil Filters: geboren uit vakmanschap en ervaring
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Bij MicFil hebben wij een goede oplossing voor 
de uitdagingen die het gebruik van biodiesel 
opwerpt. Ons �ltersysteem bevat een Mic�l 
Waterseparator die de brandstof ontdoet van 
eventueel water én van de grotere vervuilende 
partikels tot +/- 10 Micron.

Hierna �lteren de Mic�l Filters nog verder tot 
0,5 micron. Hierdoor ontstaat een zuivere 
brandstof met een perfecte verbranding. Zo 
bereikt u maximale verbrandingse�ciëntie.

Biodiesel is er in verschillende mate van kwali-
teit. Blijkt uw keuze veel partikels te bevatten, 
dan kunt u er altijd nog voor kiezen om een 
extra bag�lter te gebruiken die vooraf deze 
grote partikel afvangt. Daarmee vergroot u nog 
eens extra de standtijd van uw �lters.

En mocht de temperatuur in West-Europa toch 
nog een rol gaan spelen, dan kunnen we onze 
�ltersystemen voorzien van een Mic�l Heater. 
Hiermee wordt de brandstof direct verwarmd 
naar +/- 35°C  zodat het probleem van vlokken 
ook wordt geëlimineerd. 
 

Een extra voordeel van de Mic�l Filters is de zeer complete verbranding waardoor er minder verbran-
dingsresten over blijven. Dat kan namelijk voorkomen bij biodiesel doordat het een hoger vlampunt 
nodig heeft dan de traditionele petroleum dieselsoorten. 

Daarnaast zorgt een meer complete verbranding voor een reductie van roet (PM), die dus ook niet in de 
smeerolie of het roet�lter terechtkomt of door de uitlaat naar buiten gaat.



"Water is alles wat leeft", die uitdrukking heeft u vast wel eens gehoord. Voor biodiesel-
mengsels is het meer dan waar - het is schadelijk. De methylesters in biodiesel zijn 

hygroscopisch, wat betekent dat ze aanzienlijk meer vocht kunnen opnemen dan 
diesel op petroleumbasis en dit in suspensie kunnen houden in de brandstof. Als 

diesel verontreinigd raakt met water, ontstaan er omstandigheden die geschikt zijn 
voor microbiële groei, waardoor schimmels, gisten en bacteriën zich in de brand-
stof kunnen verspreiden.
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Uw contactpersoon: Pieter-Jan Lukas

Pieter-Jan Lukas

Neem contact op voor vrijblijvend advies

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Of wilt u uw situatie doorspreken met één van 
onze adviseurs? Neem dan contact met ons op. We komen graag vrijblijvend bij u langs om de mogelijk-
heden te bespreken.

Wij filteren tot 0,5 micron

Onze filterelementen kunnen tegen water

Door fijne filtratie verkrijgt u een betere

verbranding en dus minder roet

Er is minder slijtage aan uw brandstofpomp

en injectoren/verstuivers

 

De voordelen van Micfil Filters op een rijtje:

Onze systemen
voldoen aan de

volgende
certificeringen

Inmiddels hebben al meer dan 1.500 bedrijven in de binnenvaart gekozen voor de oplossingen van 
Mic�l Filters. Daar zijn wij bijzonder trots op en die ervaring, zetten we ook graag voor u in.
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