
The XBEE Enzyme 
Fuel Technology 
został nagrodzony 
Certyfikatem  Lean 
& Green Tools.

Enzyme Fuel Technology

WESTWARD SEAFOODS
Dutch Harbor, Alasce, USA

Firma Westward Seafoods jest właścicielem elektrowni w Dutch Harbor na Alasce. 
Zaopatruje ona w prąd ich własną fabryką oraz okoliczne budynki. Westward 
Seafoods jest największą firmą zajmującą się obrabianiem ryb, posiadają flotę 
statków rybackich i trawlerów, chłodnie, biura i mieszkania dla pracowników.
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Elektrownia posiada trzy generatory 
Wärtsilä pracujące na mieszance diesla 
#2 i nafty. Alasce nie posiada żadnej 
rafinerii mogącej oczyścić olej napę- 
dowy tak aby spełniał on normę EPA 
odnośnie zawartości siarki. Lokalny 
hurtownik paliw miesza paliwo 55% K-1 
i 45% #2 aby uzyskać paliwo z pozio- 
mem siarki porównywalnym do poziomu 
określonego normą CARB.
Westward Seafoods posiada również 
kocioł parowy wykorzystywany w proce- 
sie puszkowania i sterylizacji. Do ogrze- 
wania kotła spala się olej smarny jak 
również olej rybny pozys- kiwany w 
trakcie obrabiania ryb.

PROBLEM

Główny zbiornik paliwa firmy West- 
ward znajduje się na zewnątrz, a 
dzienne zbiorniki generatorów wewnątrz 
w pobliżu zbiorników oleju rybnego, 
który jest podgrzewany w celu zapobie- 
żenia żelowaniu – przez promieniowanie 
podgrzewają się również zbiorniki 
diesla. Zmiany temperatury i wilgotności 
powodują skraplanie w zbiornikach i 
rozwój bakterii. Przez wiele lat inżynie- 
rowie stosowali biocydy do kontrolo- 
wania rozwoju bakterii (środek BioBor- 
brand). Biocydy były wtryskiwane 
bezpośred-nio do zbiornika dziennego.
Obsługa systemu filtracyjnego oleju 
rybnego była bardzo uciążliwa, męczące 
czyszczenie koszy filtrujących do 13 
razy dziennie. Tworzący się szlam i 
bardzo duże osady sadzy ograniczały 
ograniczały ilość oleju rybnego, który

można było spalić, powstawały duże 
ilości oleju odpadowego. Dodatko- wo, 
mieszanka paliw dla generatorów 
ograniczała moc wyjściową z powodu 
niskiego ciepła właściwego i wysokiej 
temperatury silników. Emisja spali była 
na akcepto- walnym poziomie – jasna 
mgiełka ponad kominami elektrowni. 
Osady węgla w komorze spalania były 
typowe 1 mm do 2 mm i do zaakcepto- 
wania, wystarczyło raz w tygodniu 
oczyścić je szczotką drucianą podczas 
normalnych czynności obsługowych.

CZAS ZASTOSOWANIA

Czerwiec roku 2000
Mr. Lloyd Williams, Główny Inżynier firmy 
Westward na początek przetestował 
XBEE w  laboratorium, (CT&E Environ- 
mental Services) i zanotował niewielkie 
zmiany w ilości siarki i wody, ale nie 
mające szkodliwego na lepkość i ilość 
zanieczyszczeń nieorganicznych. 
Badania przeprowadzono na dieslu, 
oleju silnikowym i oleju rybnym.

Sierpień 2000
Mr. Williams dodaje podwójną dawkę 
XBEE, korzystając ze starego systemu 
podającego biocydy,  do ich dziennego 
zbiornika o pojemności 2,800 galonów. 
Elektrownia zużywa około 7,000 galonów 
paliwa dziennie.
Po 24 godzinach jasna mgiełka zniknęła 
znad komina.
Po 72 godzinach ilość NOx spadła z 1175 
ppm do 1150 ppm a temperatura komina 
obniżyła się o 10 stopni Celsjusza.

W Ameryce Północnej i Południowej  
Xbee is sprzedawany pod marką Soltron. 
Jednakże jest to ten sam pro- dukt i 
pochodzi od tego samego produ- centa.
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“Zazwyczaj mieliśmy osady węgla o grubości 1 do 2 milimetrów wewnątrz głowicy.
Po trzytygodniowym stosowaniu Xbee pozostała tylko cieniutka warstewka sadzy.
Na zdjęciu można zobaczyć gdzie starłem tę warstewkę palcem”.
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Grudzień 2000
Po czterech miesiącach stosowania 
XBEE, podczas rutynowego, wykony- 
wanego co 12,000 godzin przeglądu 
sprawdzono komorę spalania i zawory 
wylotowe i stwierdzono, ze były 
pokryte cieniutką warstewką sadzy w 
odróżnieniu od poprzedniego 1mm do 
2 mm twardego osadu węgla. 
Oczyszczono wszystko szmatką w ciągu 
jednej nocy, oszczędzając mechanikom 
pięć dni roboczych.

Styczeń 2001
Obecnie moc silników jest stabilna 
i wzrosła o 9% do 12%. W dodatku do 
paliwa dodano 5% oleju rybnego 
zwiększając oszczędności. Jedna 
z dos- taw paliwa była bardzo 
zanieczyszczona, zawierała 1–2 stopy 
bakterii i szlamu, dodatek XBEE oczyś- 
cił je w ciągu 36 godzin. 

Wirówka jest czysta, bez żadnych 
osadów zalegających wtedy, kiedy 
używano Bio Bor.

Luty 2001
Przeprowadzono pomiary emisji spalin: 
NOx obecnie spadł o ponad 10%, z 
1175 ppm do 1040 ppm. Emisja tlenku 
węgla zmalała o 90% z 104 ppm do 11 
ppm, a temperatura komina obniżyła 
się o 10%.

Sierpień 2001
Po roku stosowania w elektrowni 
paliwa z dodatkiem XBEE lokalna firma 
paliwowa zdecydowała się na doda- 
wanie XBEE do wszystkich swoich 
paliw. W elektrowni XBEE zwiększyło 
moc wyjściową z 2000 k.w. do 2150 
k.w. z chwilowymi szczytami na 
poziomie 2350 k.w.

Generatory Wärtsilä Zawór wylotowy po 12,000 godzinach




