Dieselbakterier vad är det och hur uppstår de?
Oljeprodukter, liksom annat organiskt material bryts ner av
mikroorganismer som är naturligt förekommande i marken och
i luften.
Huvuddelen av den diesel som säljs idag innehåller 5-7 % FAME
(fettsyrametylestrar) en biologisk tillsats som är hygroskopisk*
och därmed mer lättillgänglig för olika mikroorganismer.
De lever, dels i kondensvattnet i botten av tanken och dels i
de mikroskopiska vattendropparna som svävar fritt i bränslet.
De kan föröka sig mycket snabbt under gynnsamma förhållanden.
Ytterligare biologiska och eller animaliska tillsatser finns numera
de flesta dieselfabrikat.

Undersökningar visar att så lite som
1 mg.partiklar/100 ml bränsle kan förorsaka filterproblem med
förlorad motorkraft och ökad bränsleförbrukning som resultat.
Lastbilar, entreprenad och lantbruksmaskiner,reservelverk,
husbilar och fritidsbåtar eller andra enheter är speciellt utsatta.
Lastbilar, entreprenadmaskiner p.g.a stor omsättning av diesel
därredan små mängder partiklar sätter igen filtren
Vissa lantruksmaskiner står stilla och används inte under långa
perioder.
Nytt.
Efter 3000 mil
Detsamma gäller fritidsbåtar och husbilar där båtarna används
i en fuktig miljö som gynnar bakterietillväxten.
Dieseln i de flesta reservelverk omsätts sällan, vilket även det
gynnar tillväxt av bakterier.
Det är speciellt viktigt att med jämna mellanrum få kontrollerat
tankarna och få gjort en analys på dieseln

VISSTE DU ATT
det finns ett hundratal olika bakterier som kan leva i diesel, och föröka sig där?

Vilka bakterier gör vad?
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Problem

Principal types of microorganisms

Blockage of pipes, valves, filtersand
incorrect readings from fuel probes.

Fungi, polymerproducing bacteria

Increased water content.
Sludge formation

All types
All types.

Corrosion of storage tanks and lines.

Fungi and anaerobic bacteria

Production of suspended solids in the fuel. All types.
Breakdown of hydrocarbons

Fungi and anaerobic bacteria

Shortened filter life

All types.

Fouling of inject

Fungi and anaerobic bacteria

Increased sulfur content of fuel

SRB

Shortened life of engine parts

Undeterminded

Penetration of protective tank lines

Fungi

Healt problems

Endetoxin-producing bacteria,
opportunistic pathogens, SRB

