Bekymmersfri drift av oljetankar
Rengöring
Även om föreskrifterna inte kräver att tanken skall besiktigas oftare än vart 12:e år så kan det ändå finnas behov av att tanken
rengörs oftare.
Oljefilter
Självklart skall ett bra filter finnas i anläggningen. Helst ett spin-on filter med vacuummeter för att se när det är dags att byta
filtret
Flytande sugslang
Flytande sugslang tar bara den renaste, vattenfria oljan strax under ytan i oljetanken och minskar risken för igensatta
munstycken, filter och frysning
Automatisk avluftning
En automatisk avluftning av eldningsolja (exempelvis en Tigerloop) kan spara pengar eftersom luft i oljan är de vanligaste
orsakerna till driftstopp. Tigerloopen möjliggör enrörssystem och gör att avluftad olja kommer fram till oljebrännaren.
Undertrycksventil Undertrycksventil (rörbrottsventil) passar till system där oljebrännaren ligger på samma nivå som oljetanken.
Om en läcka skulle uppstå hindrar denna ventil tanken från att tömmas p.g.a. häverteffekten eller självtryck. Med denna ventil
så övervakas ledningen ständigt mot läckage. Borde finnas i alla anläggningar.
Oljan
Beställ oljan via SPI:s medlemsföretag vilket då garanterar att du får en eldningsolja som uppfyller alla kvalitetskraven i Svensk
Standard SS 15 54 10 med ett lågt vatten- och partikelinnehåll. Oljetank ur bruk Observera att om du tar oljetanken ur bruk eller
avlägsnar den så är du skyldig att ta bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att oljetanken inte fylls på av misstag

Eldningsoljor
För uppvärmning av småhus används ett destillatbränsle, Eldningsolja 1-2, medan större värmeverk och fartyg använder tyngre
återstodsoljor, Eldningsolja 3-6.
Standarder
De tyngre delarna av råoljan innehåller de högsta halterna av föroreningar som svavel, kväve och metaller. Halter av
föroreningarna regleras i lag eller i standarder för att minska miljöpåverkan. I Sverige har svavelhalten reglerats sedan 1968 och
successivt skärpts. Svavelskatt har införts på produkterna och de eldningsoljor som nu säljs i Sverige har mycket låga
svavelhalter.
Kvalitetsklasser
Eldningsoljornas indelning i olika kvalitetsklasser beror främst på egenskaper vid hanteringen. Tunga oljor har hög viskositet och
hög stelningstemperatur kräver större investeringar i lagrings- och hanteringssystem.
Historik
Svavelhalter har för eldningsolja 1 reglerats i lagstiftningen enligt följande:
1 oktober 1977 max 0,5 vikt% svavel
1 oktober 1980 max 0,3 vikt% svavel
1 oktober 1987 0,2 vikt% svavel som årsmedelvärde
1 januari 1995 max 0,2 vikt% svavel
Kommentar
1 januari 1990 infördes svavelskatt om svavelhalten översteg 0,1 vikt% svavel, vilket medförde att svavelhalten i eldningsolja 1 i
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praktiken reducerades till max 0,1 vikt% svavel. Från 1 januari 2002 sänktes denna gräns för uttag av svavelskatt till 0,05 vikt%
svavel vilket har gjort att eldningsolja 1 av standardtyp håller max 0,05 vikt% svavel.
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