ГРУПА КОМПАНІЙ «А-PОWER»
Основний напрямок діяльності групи A-power - пошук і впровадження ефективних методів
переробки гумотехнічних виробів,
нафтошламів та продуктів перероблення нафти і газового конденсату.

Наші виробничі потужності розташовані в смт. Радушне, Дніпропетровська область, і включають в себе: ділянку з
оброблення великогабаритної шини та конвеєрної стрічки, ділянку для низькотемпературного піролізу, ділянку
дегідратації нафтошламів, склад зберігання готової продукції.
Ми отримуємо сировину від гірничорудних підприємств України, морських портів України, а також металургійних
комбінатів.
Наше підприємство є власником технічних умов на даний вид альтернативного палива.
Наша мета - очистити Україну від будь-якої утильної сировини, і водночас зробити нашу країну енергонезалежною.

Піролізна Рідина
Пропонуємо Вам розглянути можливість
використання Піролізної Рідини в якості
альтернативи пічному і дизельному паливу, яка
використовується виключно для спалювання в
промислових і енергетичних цілях, без можливості
застосування в двигунах внутрішнього згоряння.

Альтернатива пічному та
дизельному паливу!

ВИКОРИСТОВУЮЧИ НАШЕ ПАЛИВО, ВИ РОБИТЕ
УКРАЇНУ
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЮ

ВИСОКА ЕКОНОМІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Показники теплоти згоряння вище, ніж у
мазуту і традиційного пічного палива

С

Піролізна рідина зовсім невибаглива в зберіганні
(температура застигання від -35°С)
Ми пропонуємо не дешевий продукт, ми
пропонуємо дешеву кКал з нашого продукту

Наші фахівці забезпечать необхідну підтримку і консультування протягом всього циклу
використання нашої альтернативи.

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ п/п

Назва показника

Мазут М-100

ДП

Піролізна Рідина

1

Щільність при 15 С, кг/м3

950

845

890

2

Зольність % не більше ніж

0.14

0,01

0.01

3

Масова частка води % не більше ніж

1.0

1

1

4

Масова частка сірки % не більше ніж

3,5

0,05

0.5

5

Температура спалаху у відкритому тиглі
неосушеного палива, °С не менше

110

50

65

6

Температура застигання не вище ніж

+25

-5

мінус 40

7

Нижча теплота згоряння в перерахунку на сухе паливо,
ккал/л, не менше

9700

10500

10300

ТЕПЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАШОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ КРАЩІ,
НІЖ У МАЗУТУ І ПІЧНИХ ПАЛИВ.
Якщо порівнювати фізико-хімічні показники та теплотворну
здатність, то всі показники ПІРОЛІЗНОЇ РІДИНИ та ДП
однакові, головна перевага нашого палива перед ДП – його
ВАРТІСТЬ.
Піролізну рідину не можна використовувати в двигунах
внутрішнього згоряння.
При спалюванні піролізної рідини не виділяються важкі
метали. Надзвичайно важливий показник для вуглеводневих
палив – це мінімальний рівень бензопірену, на відміну від
котельних палив коксохімічного походження, де рівень
бензопірену в 10 разів перевищує встановлені норми.

ЧОМУ ВАРТО ПРАЦЮВАТИ З НАМИ?
01
Доставка на склад
споживача можлива, як
авто транспортом так і
залізничним
цистернами.

02
Індивідуальне
налагодження
котельного обладнання
БЕЗКОШТОВНО

06
03
Керівництво і
співробітники групи
компаній "A-power"
докладають
максимум зусиль,
щоб Ви завжди
отримували більше,
ніж очікуєте

05
04
Індивідуальний підхід

Кожен Клієнт - унікальний.
Ви можете сміливо
розраховувати на те, що
отримаєте оптимальне
вирішення саме Вашого
завдання.

Якість продукції
підтверджена
сертифікатами

Ми пропонуємо тільки
дешеву кКАЛ

07
Стабільність постачань наші виробничі
потужності дозволяють
виробляти до 500 тон
піролізної рідини
щомісяця.

НАШІ КОНТАКТИ
ТОВ "А-ПАУЕР"
50106, Україна, Дніпропетровська область,
смт. Радушне, Нікопольське шосе 2
ЄДРПОУ 43193975
IBAN UA303348510000000002600099232
в ПАТ «ПУМБ»

тел./факс: +380564923136
тел./моб: +380508778811
www.a-power.ua
e-mail: az@a-power.ua

