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Dagens bensin skiljer sig i många avseenden 
från den vi hade förr. Det vi oftast tänker på är att bensi-
nen idag är blyfri, och vi är flitiga med att hälla i blyer-
sättningstillsatser när vi tankar våra äldre bilar. 
Men, bristen på bly är inte den enda skillnaden!
 Dagens bensin är också fri från svavel. Detta är all-
deles utmärkt för miljön, och i vissa hänseenden också 
bra för våra bilar. Förr var det viktigt att man bytte 
olja varje år, och speciellt innan vinteruppställningen. 
Anledningen till detta var att motoroljan med tiden tog 
upp svavel från bränslet. När vinterns fukt sedan rea-
gerade med svavlet bildades svavelsyra i oljan. Denna 
svavelsyra frätte på motorns lager. Att tänka på är att 
svavlet också gjorde viss nytta. Svavel är lite oljigt och 
beter sig som smörjande fett. Detta behövdes för de 
mekaniska delarna i bränslesystemet. Svavlet smorde 
spjällaxlarna, tankgivaren, bränslepumpen, flottörven-
tiler etcetera.  Svavlet höll dessutom gummislangar 
smorda och mjuka. Svavlet gav ett visst rostskydd i 
tanken och i bränslesystemet.
 Det är därför inte bara blyet som skall ersättas med 
blyersättningsmedel. Svavlet bör också ersättas, och 
det gör man enklast genom att hälla i en liten skvätt 

tvåtaktsolja i bensinen när man tankar. Det räcker med 
en liten skvätt, En halv till en deciliter per full tank om 
din tank rymmer 40 - 60 liter. Det är inte alls noga hur 
mycket, men blir det flera deciliter per full tank så kan 
bilen få lite rökfyllda avgaser.
 Dagens bensin är också väldigt läck-benägen. Den 
är väldigt tunnflytande och läcker lätt ut genom minsta 
otäthet. Dessutom är bensinen lättflyktig - den avdunstar 
snabbt. Så, om du har ett bensinläckage i det varma 
motorrummet så kanske du aldrig ser detta. Bensinen 
har ångat bort innan du hunnit dit för att felsöka. Allt du 
märker är bensinlukten. Då har du åter glädje av oljetill-
satsen! Tvåtaktsoljan avdunstar inte, utan hänger kvar 
som en oljedroppe under den läckande anslutningen.
Använd pre-mix tvåtaktsolja, alltså sådan som man för-
blandar i bensinen. Dagens tvåtaktsmopeder har ibland 
en separat oljetank, och tankas därigenom med ren 
bensin. Det finns en speciell tvåtaktsolja till dessa, och 
den ska du inte välja. Den du ska ha, pre-mix, är i regel 
den billigaste.
 Min artikel gäller naturligtvis endast fordon med fyr-
taktmotorer. Har du en tvåtaktare så ska du naturligtvis 
blanda i din olja som du brukar.
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