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Rafał KRAKOWSKI 

ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE OLEJÓW NAPĘDOWYCH  

I SMAROWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA  

 

W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego olejów napędowych i smarowych oraz możliwo-

ści jego ograniczania. Na początku przedstawiono charakterystykę olejów napędowych i smarowych w kontekście ich zanie-

czyszczenia. Następnie omówiono problem skażenia mikrobiologicznego w produktach ropopochodnych, który jest nadal aktu-

alny i staje się coraz powszechniejszy. Omówiono również czynniki, które sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów. W dalszej 

części pracy przedstawiono sposoby zwalczania mikroorganizmów w środowisku olejów napędowych i smarowych za pomocą 

między innymi  biocydów, które z powodu ich szkodliwego wpływu na pożyteczne mikroorganizmy oraz środowisko naturalne, 

mają coraz bardziej ograniczone użycie. Ponadto przedstawiono inny sposób zwalczania mikroorganizmów podczas składo-

wania paliwa za pomocą środków czyszczących, które pomagają eliminować wodę, i ograniczają skutki korozji. Poza tym 

opisano uproszczone sposoby określania ilości drobnoustrojów w paliwie za pomocą zestawów zawierających gotowe podłoże 

odpowiednie do wzrostu mikroorganizmów. Zestawy te umożliwiają monitorowanie stanu mikrobiologicznego produktu ropo-

pochodnego i dzięki temu pozwalają zapobiec wielu awariom. W końcowej części artykułu dokonano przeglądu innych metod 

zwalczania mikroorganizmów w aspekcie ochrony środowiska naturalnego 

 

WSTĘP 

Ropa naftowa oraz jej produkty rafineryjne i petrochemiczne 
stanowią jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw i surowców, bez 
których życie współczesnego człowieka i jego dalszy rozwój byłoby 
bardzo trudne i skomplikowane. Mimo dobrodziejstwa dla ludzkości, 
jakim jest ropa naftowa, niesie ona ze sobą wiele zagrożeń dla 
zdrowia, a nawet życia człowieka oraz przyrody, wynikających z jej 
właściwości fizykochemicznych i toksycznych. Przy nieracjonalnym 
jej pozyskiwaniu i przetwarzaniu oraz obchodzeniu się może stwa-
rzać różnorakie zagrożenia prowadzące do poważnych awarii, 
katastrof i wypadków [11]. 

W produktach ropopochodnych poważnym problemem jest 
skażenie mikrobiologiczne, które obejmuje zarówno paliwa samo-
chodowe, lotnicze, jak i okrętowe, oleje transformatorowe i silnikowe 
oraz smary i emulsje olejowe. W miarę rozwoju przemysłu i szeroko 
pojętej motoryzacji, obejmującej również lotnictwo i statki, okazało 
się, że problem zanieczyszczenia drobnoustrojami jest nadal aktu-
alny i staje się coraz powszechniejszy. Badania wykazały, że ak-
tywność życiowa drobnoustrojów może doprowadzić do zakłócenia 
pracy, a nawet uszkodzenia silników samochodowych, lotniczych 
lub okrętowych [3, 6]. 

Celem prezentowanej pracy było przedstawienie problemu za-
nieczyszczenia mikrobiologicznego występującego w olejach napę-
dowych i smarowych, a także sposoby ograniczania, a nawet ich 
zwalczania w aspekcie ochrony środowiska. 

1. OLEJE NAPĘDOWE I SMAROWE - WIADOMOŚCI 
OGÓLNE 

Olej napędowy jest paliwem przeznaczonym do silników wyso-
koprężnych z zapłonem samoczynnym i składa się głównie z wę-
glowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych, wydzielo-
nych z ropy naftowej w procesach destylacyjnych. Zawiera najczę-
ściej węgiel, wodór, siarkę. Destylaty oleju napędowego mają tem-

peratury wrzenia znacznie wyższe (180 - 350 °C) niż destylaty, z 
których produkuje się benzynę. Duża zawartość siarki w tych desty-
latach usuwana jest poprzez obróbkę wodorową w procesach katali-
tycznych zwanych hydrorafinacją. Skład i wzajemne proporcje 
węglowodorów zawartych w olejach napędowych są różne w zależ-
ności od charakteru przerabianej ropy oraz od procesów technolo-
gicznych zastosowanych przy ich produkcji [10].  

Oleje napędowe stosowane są jako paliwa ciekłe do napędu 
silników spalinowych z zapłonem samoczynnym. Rozróżnia się 
oleje napędowe do szybkoobrotowych silników – paliwa Diesla, oraz 
do średnio- i wolnoobrotowych silników okrętowych. Różnią się one 
przede wszystkim lepkością, temperaturą krzepnięcia, zawartością 
siarki oraz innymi właściwościami [14].  

Kluczowym parametrem dla tych paliw jest natomiast zdolność 
do szybkiego samozapłonu pod wpływem wysokiej temperatury, 
której miarą jest liczba cetanowa.  

Głównym zadaniem olejów smarowych jest zmniejszenie tarcia 
między powierzchniami dwóch stykających się i współpracujących 
ze sobą ruchomych elementów urządzeń mechanicznych. Oleje 
smarowe składają się z oleju bazowego i substancji czynnej. Z tych 
składników wynikają cechy wydajnościowe. Ilość, rodzaj i wzajemne 
proporcje komponentów decydują o klasie wytworzonego oleju. Olej 
bazowy nadaje typowe cechy olejowi smarowemu. O rzeczywistej 
wydajności decydują jednak substancje aktywne, które ulepszają 
oleje bazowe w zakresie ich zastosowania pod względem odporno-
ści na utlenianie się, ochrony przed korozją, ochrony przed zuży-
ciem, czy też zdolności zwilżania i emulgowania. Oleje smarowe 
oprócz smarowania, tzn. przeciwdziałania tarciu i zużyciu, powinny 
posiadać w zależności od zastosowania następujące właściwości: 
ochrona przed korozją, neutralność w stosunku do materiałów, 
stabilność termiczna, szybki rozkład biologiczny [15].  

Produkty ropopochodne dobrej jakości muszą być jasne 
i przejrzyste, natomiast wzrost mikroorganizmów może często 
przyczyniać się do ich mętnienia i ciemnienia. Na podstawie badań, 
którymi objęto między innymi oleje napędowe, stwierdzono wystę-
powanie we wszystkich zbiornikach między innymi bakterii reduku-
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jących siarczany, które są odpowiedzialne za procesy korozji wże-
rowej blach wewnętrznych zbiorników. Badania potwierdziły zagro-
żenie wynikające z obecności drobnoustrojów w zbiornikach paliw 
z olejem napędowym [5]. Natomiast zanieczyszczenie mikrobiolo-
giczne znacznie może wpłynąć na skład oleju smarowego powodu-
jąc zbyt szybką utratę właściwości, które warunkują jego przydat-
ność eksploatacyjną [6] (rys. 1). 

2. ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW W PRODUKTACH 
ROPOPOCHODNYCH  

Mikroorganizmy występują we wszystkich typach środowisk 
(np. woda, gleba, powietrze), skąd na różnych etapach wydobycia, 
dystrybucji, magazynowania i eksploatacji, przedostają się do ropy 
naftowej i jej produktów [17].  

Najczęściej pojawiające się w badaniach grupy mikroorgani-
zmów to bakterie tlenowe (aerobowe), grzyby pleśniowe, drożdże 
oraz bakterie beztlenowe (anaerobowe). Warunkiem wzrostu i 
rozwoju mikroorganizmów w paliwach jest dostępność substancji 
odżywczych – organicznych związków węgla (węglowodory) i pier-
wiastków biogennych (azot, fosfor, siarka). Niemniej jednak najważ-
niejszym czynnikiem mającym wpływ na rozwój mikroorganizmów i 
skażenia mikrobiologicznego jest obecność wody. Pomimo stoso-
wanych środków fizycznie  nie jest możliwe całkowite usunięcie 
wody z paliw i olejów [22].  

Rozpatrując zanieczyszczenie mikrobiologiczne produktów ro-
popochodnych wyróżnia się trzy kategorie mikrobiologicznego 
rozkładu produktów naftowych [4, 6]: 
– pierwsza dotyczy mikrobiologicznego rozkładu produktów sto-

sowanych w silnikach wysokoprężnych; faza wodna jest mała 
objętościowo w stosunku do fazy olejowej. Procesy te występują 
na statkach handlowych i okrętach wojennych, a także w samo-
lotach, w tym również naddźwiękowych oraz na platformach 
wiertniczych; 

– druga kategoria ma miejsce, kiedy ograniczona faza wodna jest 
w kontakcie z fazą olejową lub gdy jest w niej zdyspergowana, a 
kontakt jest długotrwały. Procesy te występują w olejach sma-
rowych, hydraulicznych oraz w cieczach chłodząco-smarujących 
stosowanych podczas obróbki metali skrawaniem; 

– trzecia kategoria dotyczy emulsji w układzie olej w wodzie, w 
której jest rozcieńczony, są to oleje stosowane w walcowniach 
stali i aluminium. 
Wzrost mikrobiologicznego skażania paliw i olejów może być 

spowodowany szeregiem czynników, do których zalicza się zmiany 
źródeł paliw i ich jakości, zwiększające się użycie dodatków do 
paliw, które mogą dostarczać związków do wzrostu mikroorgani-
zmów, zmiany w gospodarowaniu oraz przechowywaniu paliw. 
Obecność mikroorganizmów w systemie może powodować: 

– wytwarzanie związków o działaniu korozyjnym, powodujących 
niszczenie zbiorników, a tym samym wzrost ilości zanieczysz-
czeń mechanicznych, 

– niekorzystne zmiany właściwości fizykochemicznych, spowodo-
wane rozkładem węglowodorów i dodatków uszlachetniających, 
co powoduje spadek stabilności chemicznej i termicznej, 

– wytwarzanie substancji powierzchniowo-czynnych, 
– powstawanie osadów i błon biologicznych na ścianach zbiorni-

ków i przewodów, które zanieczyszczają produkt po oderwaniu 
się od podłoża, 

– zapychanie filtrów i przewodów w czasie eksploatacji. 

3. SPOSOBY ZWALCZANIA MIKROORGANIZMÓW W 
ŚRODOWISKU OLEJÓW NAPĘDOWYCH I 
SMAROWYCH 

Ważnym elementem jest profilaktyka oraz ochrona produktów 
ropopochodnych przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. 
Taka ochrona może obejmować metody fizyczne, takie jak osiada-
nie, filtrację paliwa lub odkażanie termiczne oraz metodę chemicz-
ną. 

Metody fizyczne są mniej uciążliwe dla środowiska, ale niestety 
ich zastosowanie jest ograniczone między innymi z tego względu, 
że nie można przy ich pomocy odkazić np. zbiorników. Z tego 
względu stosowane są inne środki, do których należą biocydy, czyli 
związki syntetyczne lub pochodzenia naturalnego do zwalczania 
szkodliwych organizmów. Stosowane są też środki czyszczące 
Xbee podczas składowania paliwa, które pomagają eliminować 
wodę, ograniczając osady takie jak rdza. 

W związku z tym, że metody fizyczne i termiczne są mało sku-
teczne, a chemiczne używają silnie skoncentrowanych substancji 
mających szkodliwy wpływ na  środowisko naturalne, niezbędne jest 
opracowanie skutecznych metod zwalczania zjawiska mikrobiolo-
gicznego skażenia paliw i olejów, uwzględniających zarówno aspek-
ty techniczne jak i specyfikę procesów zachodzących w układach 
paliwowym i smarowym za pomocą środków, które będą przyjazne 
środowisku naturalnemu [8]. 

3.1. Zwalczanie za pomocą biocydów 

Biocydy należą do pestycydów stosowanych między innymi do 
zwalczania lub ograniczania rozwoju mikroorganizmów w produk-
tach naftowych.  

Biocydy powinny mieć szerokie spektrum działania na różne 
grupy drobnoustrojów, rozpuszczać się w fazie wodnej 
i organicznej, być efektywne w niskich stężeniach oraz wydajne w 
użyciu, posiadać właściwości antykorozyjne oraz zgodność 
z różnymi układami ropopochodnymi, nie powinny rozkładać się w 
temperaturze pracy smarów, nie mogą zawierać składników, dają-

 
 

 

Rys. 1.  Umiejscowienie drobnoustrojów w zbiorniku paliwa (po lewej) i powstanie białej emulsji z oleju zanieczyszczonego  mikrobiolo-
gicznie (po prawej) [18,  23] 
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cych szkodliwe produkty spalania, nie powinny zmieniać właściwo-
ści użytkowych produktów i korodować metali, nie powinny być 
toksyczne dla ludzi, ani powodować uczuleń, czy podrażnień skóry. 

Wyróżnia się biocydy rozpuszczalne w paliwach do ochrony fa-
zy olejowej, oraz rozpuszczalne w wodzie do odkażania zbiorników.  

Obecnie do biocydów stosowanych najczęściej w ochronie 
produktów ropopochodnych zalicza się biocydy izotiazolonowe i N – 
trihalometylotionowe oraz różne polimeryczne analogi czwartorzę-
dowych soli amoniowych [2, 9]. Wzory strukturalne tych związków 
przedstawiono na rys. 2. 

 
Rys. 2. Wzory strukturalne tych związków [2]: 1- 2-propanol, 2- 
aldehyd glutarowy, 3 – izotiazolon metylu (MIT), 4 – chlorometyloi-
zotiazolinon (CMIT), 5 – kwas benzoesowy, 6 – triklosan, 7 - chlorek 
didecylodimetyloamoniowy (DDAC)  

3.2. Zwalczanie mikroorganizmów za pomocą specjalnych 
zestawów 

Innym obecnie stosowanym sposobem zwalczania mikroorga-
nizmów podczas składowania paliwa jest środek czyszczący Xbee, 
który pomaga eliminować wodę, ograniczając osady takie jak rdza. 
Dodatek paliwowy Xbee również zmniejsza zanieczyszczenia w 
wilgotnych paliwach. Jest to rezultat biologicznej biomasy (drożdże, 

pleśń, grzyby), które rozwijają się w połączeniu pomiędzy wodą a 
paliwem. Gdy ilość tej biomasy jest mniejsza, to wtedy ryzyko wy-
stąpienia korozji i zanieczyszczeń również będzie mniejsze. 

Enzymy zawarte w dodatku do paliw Xbee osłabiają strukturę 
cząstek węglowodorów w paliwach, szczególnie wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych (PAH polinuclear aromatic 
hydrocarbons), ułatwiając reakcję węgla i absorpcję tlenu w proce-
sie spalania, ograniczając tworzenie się osadów i cząstek węgla 
poprzez kompletniejsze spalanie. 

W przypadku naturalnego dodatku do paliw Xbee, złożonego z 
mieszanki różnych enzymów, pewne cząsteczki, które tworzą paliwo 
są rozpoznawane jako substraty przez enzymy i mogą wtedy być 
modyfikowane. W czasie spalania paliwa modyfikowanego przez 
środek czyszczący Xbee, dodane enzymy są również spalane bez 
zauważalnej dodatkowej emisji dopóki są one proteinami (i stąd 
organicznymi). 

Dodatek do paliw Xbee usuwa wodę, przez co minimalizuje 
tworzenie się nieorganicznych osadów i szlamu w zbiornikach. 
Enzymatyczny dodatek Xbee redukuje również obecność asfalte-
nów psujących paliwo. 

Enzymy Xbee są silnymi naturalnymi surfaktantami i dysperga-
torami. Szkodliwe zanieczyszczenia takie jak bakterie, szlam, grzy-
by oraz pleśnie nie przywierają do ścian zbiorników i systemu pali-
wowego silnika. Powstałe mikroskopijne cząstki są spalane a więk-
sze zanieczyszczenia są usuwane poprzez filtrowanie. Eliminacja 
wszystkich zanieczyszczeń mikrobiologicznych zmniejsza możli-
wość korozji zbiorników paliwa, pomp i wtryskiwaczy. Po stosowa-
niu środka czyszczącego filtry paliwa są czystsze a obciążenie 
wirówek znacznie spada. 

Dodatek do paliw Xbee neutralizuje i kontroluje tworzenie się 
tlenków siarki w procesie spalania, co znacząco redukuje powsta-
wanie kwasu siarkowego i jego korozyjny wpływ na elementy silni-
ka. 

a)  

 

b) 

 
c) 

 

d) 

  

Rys. 3. Działanie dodatku do paliw Xbee [25]: a) czyszczenie tłoka silnika, b) eliminacja nagaru w silniku, c) eliminowanie sadzy i cząstek 
stałych z układu wydechowego, skutkiem czego jest zmniejszenie dymienia, d) wyczyszczone gniazda zaworów wyczyszczone  
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Końcowym efektem stosowania paliw z dodatkiem Xbee jest 
utrzymanie zbiorników i systemu paliwowego w stanie tak czystym 
jak nowe oraz eliminacja wszystkich osadów wegla i sadzy w silniku 
i układzie wydechowym. Na rys. 3 przedstawione jest działanie 
czyszczące dodatku do paliw Xbee [24]. 

4. UPROSZCZONE SPOSOBY OKREŚLENIA ILOŚCI 
DROBNOUSTROJÓW W PALIWIE 

Poza środkami zwalczającymi mikroorganizmy i dodatkami o 
właściwościach czyszczących istnieją również uproszczone sposo-
by określania ilości drobnoustrojów w paliwie za pomocą zestawów 
zawierających gotowe podłoże odpowiednie do wzrostu mikroorga-
nizmów. Za ich pomocą można monitorować stan mikrobiologiczny 
produktu ropopochodnego i dzięki temu zapobiec wielu awariom i 
podjąć odpowiednie czynności w celu redukcji skażenia drobnou-
strojami w produktach naftowych. 

4.1. Wykrywanie drobnoustrojów za pomocą specjalnych 
zestawów 

Uproszczonym, ale znacznie szybszym i mniej kosztownym 
sposobem określenia ilości drobnoustrojów w paliwie są dostępne 
na rynku zestawy typu „kit” (rys. 4), zawierające gotowe podłoże 
odpowiednie do wzrostu mikroorganizmów, na które aplikuje się 
próbki paliwa (np. MicrobMonitor2). Zaletą tego rozwiązania jest 
prostota obsługi testu, który może być wykonywany przez osoby nie 
zaznajomione z praktyką laboratoryjną [21]. 

Zestawy testowe MicrobMonitor są proste w użyciu i umożliwia-
ją każdemu dokładnie i wiarygodne określenie skażenia bakteryjne-
go bezpośrednio np. w miejscu przechowywania produktów ropopo-
chodnych. Monitorowanie stanu mikrobiologicznego jest kluczem do 
skutecznego zwalczania problemów eksploatacyjnych związanych z 
mikrobiologicznym zanieczyszczeniem i związaną z tym korozją w 
branżach lotniczej, morskiej, motoryzacyjnej, wytwarzania energii, 
itp.  

Jeżeli zanieczyszczenie paliwa będzie wykryte odpowiednio 
wcześnie, to wtedy można uniknąć wielu poważnych problemów 
eksploatacyjnych. Test charakteryzuje prostotą i bezpiecznym 
sposobem oszacowania liczby jednostek tworzących kolonie (CFU), 
stanowiącą standardową jednostkę pomiarową liczby drobnoustro-
jów w produktach ropopochodnych [21]. 

Skażenie mikrobiologiczne spowodowało między innymi kata-

strofy lotnicze, i morskie, a na lądzie przerwy w dostawie prądu 
elektrycznego w wyniku uszkodzenia generatorów prądu.  

4.2. Pomiar ilości drobnoustrojów w próbce ze wskazaniem 
środków zaradczych 

Jeszcze innym  sposobem pomiaru ilości mikroorganizmów jest 
zastosowanie szybkiego i łatwego w użyciu testu FUELSTAT™, 
który powstał w odpowiedzi na potrzeby operatorów oraz firm na-
prawczych i umożliwia wykonanie badania na terenie stacji paliw 
[19]. 

Jest to test, który umożliwia dokładną ocenę obecności mikro-
organizmów w zbiorniku paliwa, ze względu na zastosowanie dwóch 
podzespołów zestawu, zawierających odmienne ilości substancji 
wykrywających zanieczyszczenia. Jest to duże udogodnienie w 
stosunku do badań opartych na wzroście grzyba, zapewniających 
wyniki dopiero po 72 godzinach. 

Badanie zestawem FUELSTAT™ zapewnia pomiar ilości ak-
tywnych zarodników w próbce przy jednoczesnym wskazaniu środ-
ków zaradczych. Jest to nowocześniejszy, szybszy i tańszy system 
pomiaru niż stary pomiar CFU, gdyż dotychczas testy na obecność 
mikroorganizmów musiały być przeprowadzone w akredytowanych 
laboratoriach [26]. 

5. PRZEGLĄD MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA INNYCH 
SPOSOBÓW  

Jednym ze sposobów zwalczania mikroorganizmów 
z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska mogą być efek-
tywne mikroorganizmy (EM), czyli kompleks kultur pożytecznych 
mikroorganizmów występujących w naturze, niemodyfikowanych 
genetycznie, pozostających w stanie równowagi, nie tylko nieszko-
dliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska, lecz wręcz niezbędnych do 
ich prawidłowego funkcjonowania. Są to specjalnie wyselekcjono-
wane i odpowiednio dobrane najmniejsze organizmy na Ziemi. EM 
zaczęto używać w ogrodnictwie, ochronie środowiska, medycynie, 
przemyśle i wielu innych dziedzinach gospodarki. 

Bakterie fotosyntetyczne wykorzystując dostępne warunki np. 
CO2, temperaturę, wytwarzają z materii organicznej lub toksycznych 
gazów pożyteczne związki biochemiczne aktywne. Bakterie kwasu 
mlekowego spowalniają rozwój szkodliwych bakterii. Kolejnym 
ważnym komponentem mieszanki są drożdże. Dzięki grzybom 
fermentującym dochodzi do rozkładu materii organicznej oraz neu-

   

   
 

Rys. 4. Wykrywanie drobnoustrojów za pomocą specjalnych zestawu MicrobMonitor [20] 
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tralizacji nieprzyjemnych zapachów.  
Zasada działania EM oparta jest wyłącznie o procesy natural-

ne, nie są one modyfikowane genetycznie i całkowicie przyjazne 
środowisku.  

Efektywne Mikroorganizmy najpowszechniej stosowane są w 
procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków 
i zbiorników wodnych. Technologię tę wykorzystuje się również w 
spalarniach odpadów, co wyraźnie  wpływa na obniżenie emisji 
niebezpiecznych dioksyn.  

Poza tym powszechnie znane jest działanie metali ciężkich ta-
kich jak np. miedź, czy srebro w zwalczaniu bakterii, grzybów, wiru-
sów [1, 7].  

Srebro jest pierwiastkiem od dawna stosowanym w celach 
ochronnych oraz leczniczych. Już w badaniach prowadzonych 
podczas II wojny światowej stwierdzono, że metal ten niszczył 
zarazki czerwonki, cholery, tyfusu oraz malarii. Srebro stosuje się 
również w filtrach, a także w celu oczyszczenia powietrza z drobno-
ustrojów oraz wody w zamkniętych przestrzeniach, np. w samolo-
tach. Metoda jonizacji srebra przyczyniła się do wzmocnienia dzia-
łania dezynfekcyjnego tego pierwiastka. Jonizacja srebra, podobnie 
jak jonizacja miedzi, znalazła zastosowanie w eliminacji niektórych 
bakterii. Dodatnio naładowane jony miedzi i srebra po połączeniu 
się z ujemnie naładowanymi ścianami komórkowymi bakterii powo-
dują ich lizę i w konsekwencji śmierć.  

Wykazano, że zjonizowane formy miedzi i srebra są zdolne do 
penetracji biofilmów w systemach wodociągowych i ograniczają w 
nich rozwój mikroorganizmów. Przeprowadzono badania dotyczące 
działania antybakteryjnego jonów miedzi i srebra w wodzie szpital-
nej. Stwierdzono, że w próbkach wody wzbogaconej w jony miedzi i 
srebra doszło do 30% redukcji bakterii i grzybów w porównaniu z 
wodą, która nie zawierała tych pierwiastków [13]. 

Srebro jest również stosowane pod postacią nanosrebra. Roz-
drobnione srebro ma większą powierzchnię czynną, przez co zwięk-
sza się jego działanie biobójcze. Struktury nano mają rozmiary 
manometryczne, czyli od 0,1 do 100 nanometrów. Nanosrebro jest 
w stanie przyłączyć się do błon komórkowych bakterii i zablokować 
wytwarzanie przez nie enzymów niezbędnych do rozmnażania 
i wzrostu. 

Dobrymi nośnikami dla nanosrebra są włókna węgla aktywnego 
(ACF – activated carbon fiber), szeroko stosowane w oczyszczal-
niach ścieków do usuwania organicznych i nieorganicznych zanie-
czyszczeń ze względu na swoją dużą powierzchnię, szybką adsorp-
cję i specyficzną reaktywność powierzchni [12].  

Sterylizacja ultradźwiękami - to metoda sterylizacji za pomo-
cą fal ultradźwiękowych o częstotliwości powyżej 20 kHz. Fale te, 
wytwarzane w generatorach, bardzo silnie oddziałują na żywe bak-
terie. Mechanizm działania ultradźwięków zasadza się na zjawisku 
kawitacji, tj. rozrywaniu komórki od wewnątrz na skutek wytworzenia 
w niej pęcherzyków gazu. Ultradźwięki znajdują szerokie zastoso-
wanie, zwłaszcza do rozbijania komórek drobnoustrojów. Skon-
struowane zostały specjalne urządzenia: dezintegratory ultradźwię-
kowe – sonikatory (np. polski UDM-10 lub angielskiej firmy MSE) o 
bardzo wysokiej częstotliwości i mocy, służące do rozbijania komó-
rek drobnoustrojów, drożdży itp. [16]. 

PODSUMOWANIE 

W miarę rozwoju przemysłu i szeroko pojętej motoryzacji, 
obejmującej również lotnictwo i statki, okazało się, że problem 
zanieczyszczenia drobnoustrojami jest nadal aktualny i staje się 
coraz powszechniejszy. Badania wykazały, że aktywność życiowa 
drobnoustrojów może doprowadzić do zakłócenia pracy, a nawet 
uszkodzenia silników samochodowych, lotniczych lub okrętowych. 

Metody fizyczne są mniej uciążliwe dla środowiska, ale niestety 
ich zastosowanie jest ograniczone między innymi z tego względu, 
że nie można przy ich pomocy odkazić np. zbiorników. Z tego 
względu stosowane są inne metody, do których należą środki zwa-
ne biocydami, czyli związki syntetyczne lub pochodzenia naturalne-
go do zwalczania szkodliwych organizmów. Stosowane są też 
środki czyszczące podczas składowania paliwa, które pomagają 
eliminować wodę, ograniczając osady takie jak rdza.  

Poza środkami zwalczającymi mikroorganizmy i dodatkami o 
właściwościach czyszczących istnieją również uproszczone sposo-
by określania ilości drobnoustrojów w paliwie za pomocą odpowied-
nich zestawów, które umożliwiają monitorowanie stanu mikrobiolo-
gicznego produktu ropopochodnego, co zapobiega wielu awariom. 

Mimo obecnie istniejących środków  ograniczania mikroorgani-
zmów w produktach ropopochodnych, niezbędne jest opracowanie 
skutecznych metod zwalczania zjawiska mikrobiologicznego skaże-
nia paliw i olejów, uwzględniających zarówno aspekty techniczne 
jak i specyfikę procesów zachodzących w układach paliwowym i 
smarowym za pomocą środków, które będą przyjazne środowisku 
naturalnemu. 
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Microbial contamination of fuel and lubricants and the possi-
bility of contamination reducing 

The article presents the problem of microbial contamina-

tion of diesel fuel and lubricants and the possibility of its 

limiting. The methods of controlling microorganisms in an 

environment of lubricating oils and by, inter alia, biocides 

were presented. Because of the harmful effects of biocides on 

the beneficial microorganisms and the environment, their use 

is becoming more limited. The simplified methods for deter-

mining the amounts of microbes in the fuel using the kits 

containing the finished substrate suitable for growth of mi-

croorganisms were described. In the last part of the article a 

review of others methods of combating microorganisms in 

terms of environmental protection was made. 
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