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1. Wstêp

Mikrobiologia produktów naftowym jest dzia³em
niezwykle obszernym, obejmuj¹cym mikrobiologiê pa-
liw, zarówno samochodowych, lotniczych, jak i okrê-
towych, olejów transformatorowych, smarów, emulsji
olejowych oraz asfaltów. Pierwsze prace na temat
wzrostu mikroorganizmów na wêglowodorach pojawi³y
siê ju¿ na prze³omie XIX/XX wieku [59]. Z biegiem
lat, w miarê rozwoju przemys³u i szeroko pojêtej
motoryzacji, obejmuj¹cej równie¿ lotnictwo i statki,
okaza³o siê, ¿e problem ten jest wci¹¿ aktualny i staje
siê coraz powszechniejszy. Badania wykaza³y, ¿e
aktywno�æ ¿yciowa drobnoustrojów mo¿e doprowa-
dziæ nawet do zak³ócenia pracy silników samochodo-
wych, lotniczych lub okrêtowych [60].

2. Objawy rozwoju drobnoustrojów w paliwach

Wed³ug H i l l a  [20] wyró¿niæ mo¿na trzy kategorie
mikrobiologicznego rozk³adu produktów naftowych:
� pierwsza dotyczy mikrobiologicznego rozk³adu pro-

duktów stosowanych w silnikach wysokoprê¿nych;
faza wodna jest ma³a objêto�ciowo w stosunku do

fazy olejowej. Procesy te wystêpuj¹ na statkach han-
dlowych i okrêtach wojennych, a tak¿e w samolo-
tach, w tym równie¿ nadd�wiêkowych oraz na plat-
formach wiertniczych;

� druga kategoria ma miejsce, kiedy ograniczona faza
wodna jest w kontakcie z faz¹ olejow¹ lub gdy jest
w niej zdyspergowana, a kontakt jest d³ugotrwa³y
(tygodnie, miesi¹ce, a nawet lata). Procesy te wy-
stêpuj¹ w olejach smarowych, hydraulicznych oraz
w cieczach ch³odz¹co-smaruj¹cych stosowanych
podczas obróbki metali skrawaniem;

� trzecia kategoria dotyczy emulsji w uk³adzie olej
w wodzie, w której jest rozcieñczony w stosunku
1:10, a nawet 1:100 ; s¹ to oleje stosowane w wal-
cowniach stali i aluminium.
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie paliw powodu-

j¹ce sporadyczne problemy operacyjne by³o na �wie-
cie problemem od wielu lat, ale ostatnio dotkliwo�æ
tych przypadków znacznie wzros³a [48]. Fakt ten mo¿e
byæ spowodowany szeregiem czynników, do których
zalicza siê zmiany �róde³ paliw i ich jako�ci, zwiêk-
szaj¹ce siê u¿ycie dodatków do paliw, które mog¹
dostarczaæ zwi¹zków do wzrostu mikroorganizmów,
zmiany w gospodarowaniu oraz przechowywaniu pa-
liw [39, 48]. Obecno�æ mikroorganizmów w systemie
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