
Brandstoffiltratie en conditionering 
“het optimaliseren van uw brandstofvoorraad” 

Door: Ronald Gibbon  



Deze lezing wordt u aangeboden door: 



* Koninklijke Kemper en van Twist Diesel B.V.  
* 175 jaar historie 
* Perkins importeur sinds 1939 
* Noodstroominstallaties , dieselmotoren , service      
* Nederland ,Belgie, Luxemburg 
* Volledig gecertificeerd:  
    ISO:9001 , ISO:14001 VCA **, KIWA REIT , ISO26000  

    MVO niveau 3 
 



Onderwerpen 
 

• Dieselbrandstof 

• Risico's vervuilde dieselbrandstof 

• Omgaan met de huidige dieselbrandstof 

• Preventieve maatregelen 

 

 

 

 

 

 



Dieselbrandstof 

• Soorten dieselbrandstof 

• Veranderende regelgeving 

– Lagere zwavelgehaltes 

– Toevoeging bio-component (11%) 

• Water (gebonden/ongebonden) in de tank 

• Houdbaarheid is achteruit gegaan 



Dieselbrandstof 

Bio component in de huidige brandstof 

  

 Europese regelgeving stelt dat de huidige 
dieselbrandstof voor tenminste 11% uit een bio -
component bestaat.  

 

 Op deze regelgeving bestaat GEEN uitzondering!!! 



 

Risico's vervuilde brandstof 
 

• Onbetrouwbare noodstroominstallatie 

• Ernstige schade aan de dieselmotor 

• Doorroesten van de brandstoftank 

• Reputatie- en gevolgschade! 

 



 

Vervuilde dieselbrandstof 
 



Risico's vervuilde brandstof 
• Vervuilde brandstof zorgt ervoor dat motoren 

onregelmatig lopen en injectoren door cavitatie en 
vervuiling ongeleidelijk lopen of kapot gaan 

Normaal     Vervuilde brandstof 

 

 

 

 

Dit leidt uiteindelijk tot stilstand van de motor 

 



Risico's vervuilde brandstof 

Schadepost vervuilde brandstof 

Mits tijdig geconstateerd: 

   Gemiddeld € 10.000,-  tot € 20.000,- 

 

Tijdens noodsituatie: 

   Gemiddeld € 20.000,-  tot ?!?! 

 

 



 

Omgaan met de huidige dieselolie 

 
 

Preventieve maatregelen 

• Kwaliteit van de brandstof 

• KIWA gekeurde tank 

• Regelmatige controle 

• Brandstoffiltratie 

 

 



 
Preventieve maatregelen 

 

 
 

Kwaliteit van de brandstof 

• EN590 Norm 

• Gerenommeerde leverancier 

• Beperk standtijd dieselbrandstof 

• Bij twijfel een brandstofmonster nemen 

 

 



 
Preventieve maatregelen 

 

 
 

KIWA gekeurde brandstoftank 

• Een brandstofinstallatie conform regelgeving 

• Locatie van de tank (zon/schaduw) 

• Tank op afschot 

• Zuigleiding 5 a 10 cm boven bodem tank 

 

 



 
Preventieve maatregelen 

 

 
 

Regelmatige controle 

• Bevoegd gezag eist jaarlijkse water/sludge 
controle 

• Periodieke controle op water/sludge 

• Periodieke controle op kwaliteit brandstof 

 

 



 
Preventieve maatregelen 

 

 
 

Brandstoffiltratie 

 

 
WASP staat voor:  

 

Water  

And  

Sediment  

Protection 



 
 Preventieve maatregelen  

 
 

WASP brandstoffiltratie 
 

• Recirculatie van brandstof 
• Verwijdering van vrij en gebonden water 
• Het verwijderen van vervuiling 
• Kan op meerdere tanks aangesloten worden  
• Te koppelen aan gebouwbeheersysteem 

 



Brandstoffiltratie 

 

 

• Het verwijderen van deeltjes tot Max.2 micron 

• Meervoudige filtratie (meerdere stappen) 

• Kan op meerdere tanks aangesloten worden  

 

 

 



Mogelijkheden 



Contactgegevens 

• Kemper en van Twist B.V.  

• Keerweer 62 

• 078-6326600 

• rgibbon@kvt.nl 

• Standnummer: 23 
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Deze lezing werd u aangeboden door: 


