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För många år sedan var dieselmotorer ganska enkla,
inte·alltför effektiva, rökiga och använde diesel med
hög svavelhalt.
Om det fanns lite fukt i tanken dödade den höga
svavelhalten de flesta av de filterbockerarande
bakterierna och svamparna
De äldre insprutningssystemen använder endast en
bråkdel av de moderna motorns höga bränsletryck och
äldre injektorer skickar bränslet genom mycket större
passager.
klicka på

Dagens dieselbränsle är anorlunda och innehåller oftast inblandning av FAME för mer info,
vilket gör det möjligt för bakterier och svampar att växa snabbt om det finns fukt i bränsletanken.

Moderna dieselmotoreranvänder högt tryck, över 200 bar
i insprutningssystemet och dekräver mycket rent bränsle.

Dessvärre ser det ofta ut så här
i botten på många tankar.

Oren diesel
Vatten och
bakterier

En ren tank utan vatten och föroreningar är
en förutsättning för en problem fri drift.

Tillväxten av mikroorganismerna i diesel har de senaste åren öka mycket kraftig.
Både i FAME diesel och i diesel utan biologiska tillsatser .

Här är några exempel hur det kan se ut!.
Dieseltank 10 månader efter
rengöring och målning.

Hur ser det ut i din tank?
Ring oss så gör vi en kontroll.

Kostnaden för ett stopp på grund av
mikroorganismer kan bli mycket stora.

Pågående rengöring av diesel
och tank på en sjöräddningsbåt

Enheter, såsom lantbruksmaskiner, fritidsbåtar, husbilar
salumaskiner m.fl. som står stilla under längre perioder är
särskilt utsatta.

Eller

Sänd ett prov på din diesel
så gör vi en analys på den!
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Vid alla hanteringar, omlastningar, transporter och vid förvaring
i sin egen tank finns risk för kontaminering av s.k dieselbakterier.
En del av detta kan du inte styra över, men när du väl får hem dieseln är det ditt ansvar.
Huvuddelen av den diesel som säljs idag innehåller 5-7 % FAME, (fettsyrametylestrar) en biologisk
tillsats som är lätt nerbrytbar och därmed mer lättillgänglig för olika mikroorganismer.
Ytterligare biologiska och animaliska tillsatser finns numera de flesta dieselfabrikat.
Även ren diesel kan drabbas av bakterietillväxt om det finns vatten i tanken.
Mikroorganismerna lever dels i kondensvattnet i botten av tanken och
dels i de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i bränslet.
Vanliga symtom är tappad motorkraft på grund
av delvis igensatta filter och därmed högre
bränsleförbrukning, svårstartad motor, eller i
värsta fall, en motor på en reservgenerator som
inte går igång vid en nödsituation.

Ett annat problem är att vissa bakterier ger etsningsskador på
spridare och pumpar, vilket kan förorsaka stora
Skador på spridare.
reparations och stilleståndskostnader.

Hur skyddar man sig mot problemen?
Genom att ha god kontroll på sin tankanläggning så det inte samlas vatten i den.
Förebygga genom att tillsätta ett väl avprovat och effektivt bakteriedödande medel!
BIO-Protect 2 har använts inom offshore och yrkessjöfart sedan 1985 och är
det enda medel som säljs i konsumentförpackning som uppfyller de mycket
stränga miljö och funktionskraven för användning inom offshoreverksamhet.

Efter att inblandningen av Fame i dieseln ökade problemen
med bakterietillväxten kraftigt. Detsamma gjorde antalet av
medel, som påstås eliminera befintlig och förhindra ny.

Det är därför viktigt att veta vad de innehåller!
Kontrollera i säkerhetsdatabladet.
Bl.a. det här påstås eleminera och skydda mot bakterietillväxt i diesel:
Fotogen, nafta, metanol, textiltvättmedel, solventnafta, glycolether,
2-butoxietylacetat, diethylene glycol, low boiling, hydrogen treated naphta och
många andra konstiga inte namngivna tillsatser.

Tror du på det? Det gör inte vi !
Men, det finns naturligtvis även andra medel än Bio-Protect 2 som fungerar.

Fråga oss gärna.

