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SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA
OLEJÓW SILNIKOWYCH
PRZEZ ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH
Streszczenie
Wiêkszoœæ gospodarstw rolnych w Polsce wyposa¿ona jest w ci¹gniki rolnicze. Niezale¿nie od ich wieku w okreœlonym terminie
nale¿y dokonywaæ przegl¹dów, niezbêdnych napraw oraz wymiany p³ynów eksploatacyjnych. Zu¿yte czêœci i p³yny
eksploatacyjne powinny byæ w odpowiedni sposób zagospodarowane. Badania przeprowadzono wœród 40 rolników
indywidualnych, których gospodarstwa zlokalizowane s¹ w okolicach Œrody Wielkopolskiej w województwie wielkopolskim.
Wiêkszoœæ z badanych gospodarstw mia³a powierzchniê do 20 ha i posiada³a w swoim wyposa¿eniu co najmniej jeden ci¹gnik.
Œredni wiek badanych ci¹gników wyniós³ 20 lat. Przeanalizowano sposób zagospodarowania jednego z p³ynów
eksploatacyjnych, jakim jest zu¿yty olej silnikowy. W ci¹gnikach starszej generacji (nieobjêtych gwarancj¹ producenta), jak
wynika z badañ, czêœæ napraw wykonywana jest indywidualnie przez rolników, a nie w zak³adach serwisowych. Wi¹¿e siê to
z nieodpowiednim zagospodarowaniem zu¿ytych olejów, które wed³ug obowi¹zuj¹cych ustaw powinny zostaæ oddane do
profesjonalnych firm zajmuj¹cych siê ich utylizacj¹. Z badañ wynika jednak, ¿e oleje wymieniane przez rolników indywidualnych
zagospodarowywane s¹ w inny sposób. Najczêœciej wykorzystywane s¹ do konserwacji maszyn lub drewna oraz spalane w celu
ogrzania pomieszczeñ. Taki sposób zagospodarowania zu¿ytych olejów ma niekorzystny wp³yw na œrodowisko naturalne.
S³owa kluczowe: ci¹gnik rolniczy, olej silnikowy, utylizacja

Wstêp
W Polsce wiêkszoœæ gospodarstw rolnych wyposa¿ona jest
w ci¹gniki rolnicze, których œredni wiek wynosi 23 lata [1, 2].
Jednak niezale¿nie od wieku maszyny wymaga ona wymiany
p³ynów eksploatacyjnych, do których zalicza siê oleje silnikowe, oleje przek³adniowe, oleje hydrauliczne, oleje do turbin,
oleje smarne oraz smary sta³e. Oleje przemys³owe i smary,
w szczególnoœci przepracowane oleje silnikowe i przek³adniowe wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 27
wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [11] zosta³y
zakwalifikowane do 13. grupy, a tak¿e podobnie jak w Ustawie
o odpadach [12] zaliczane s¹ do odpadów niebezpiecznych.
Taka kwalifikacja informuje o ich negatywnym wp³ywie na
zdrowie ludzi, zwierz¹t oraz œrodowisko naturalne, w przypadku niew³aœciwej ich utylizacji. Znamienn¹ cech¹ odpadu, jakim
jest przepracowany olej silnikowy, jest jego rozproszenie terytorialne, co stwarza potencjalne Ÿród³a ska¿enia œrodowiska.
Szacuje siê, ¿e w Polsce ponad 50% w stosunku do ca³oœci
zu¿ywanych olejów stanowi¹ oleje silnikowe [3, 4]. W porównaniu z innymi produktami pochodz¹cymi z rafinacji ropy
naftowej, do których zalicza siê paliwa bêd¹ce produktami
jednorazowego u¿ytku, poniewa¿ ulegaj¹ spalaniu, mineralne
oleje smarowe nie zu¿ywaj¹ siê podczas eksploatacji, a jedynie
trac¹ swoje w³aœciwoœci i ulegaj¹ zanieczyszczeniu. Oprócz
tego w trakcie u¿ytkowania maszyn i ci¹gników z powodu
nieszczelnoœci uk³adów silnika oleje wyciekaj¹ na zewn¹trz, co
przyczynia siê do koniecznoœci okresowego uzupe³niania
braków oraz wymiany przepracowanego oleju na nowy. Czas
wymiany oleju silnikowego w ci¹gniku okreœlony jest przez
jego producenta. W trakcie pracy ci¹gnika na znajduj¹ce siê
w nim oleje wp³ywaj¹ niekorzystnie czynniki, takie jak:
wysoka temperatura oraz obecnoœæ powierza, które zawiera
tlen, py³ki, a tak¿e inne zanieczyszczenia znajduj¹ce siê w powietrzu, gdzie pracuje ci¹gnik. Dodatkowo podczas pracy
silnika olej ulega zanieczyszczeniu gazami spalinowymi,
w zwi¹zku z czym gromadz¹ siê w nim produkty spalania pali-
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wa silnikowego. Podczas eksploatacji oleju silnikowego w silniku przebiegaj¹ zmiany prowadz¹ce do powstawania ¿ywic,
wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych oraz
laków, a znajduj¹ce siê w nim dodatki uszlachetniaj¹ce ulegaj¹
przekszta³ceniom chemicznym. W przepracowanym oleju
powstaj¹ wêglany magnezu, baru i wapnia, tiofosforany, tlenki
metali oraz siarczki. Wykrywane s¹ równie¿ produkty rozpadu
mechanicznego i termicznego polimerów, a tak¿e metale
pochodz¹ce ze zu¿ywaj¹cych siê ruchomych elementów
silnika [3, 5].
Do najwa¿niejszych zagro¿eñ dotycz¹cych sposobów
zagospodarowania przepracowanych olejów silnikowych
nale¿y zaliczyæ: mieszanie ich z innymi odpadami, niekontrolowane pozbywanie siê ich, nieprawid³owo zorganizowan¹ lub nieodpowiedzialnie przeprowadzon¹ zbiórkê,
niepoprawne unieszkodliwianie oraz prowadzenie odzysku
materia³owego lub spalania metodami niezgodnymi z przepisami ochrony œrodowiska. W wyniku wymienionych nadu¿yæ dochodzi do ska¿enia œrodowiska naturalnego nie tylko
samym olejem, ale równie¿ produktami powsta³ymi w wyniku
jego przerobu [6, 7]. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e takie zagospodarowanie przepracowanych olejów stanowi powa¿ne niebezpieczeñstwo zanieczyszczenia œrodowiska. Szacuje siê, ¿e 10
litrów przepracowanego oleju pokrywa ca³kowicie 1 ha
powierzchni jeziora, utrudniaj¹c przez to dostêp tlenu niezbêdnego dla roœlin i zwierz¹t. Warto zaznaczyæ, ¿e wystarczy
tylko 1 litr przepracowanego oleju, aby zanieczyœciæ tak¹ iloœæ
wody pitnej, która stanowi równowartoœæ rocznego zapotrzebowania dla 12 osób [5, 6]. Zanieczyszczenie wód mo¿na
spowodowaæ przez wylewanie oleju do kanalizacji, gruntu,
zbiorników lub cieków wodnych. W efekcie prowadzi to do
ska¿enia wód gruntowych, zbiorników wodnych oraz rzek, co
grozi wyginiêciem istniej¹cego w nich ¿ycia biologicznego.
Obliczono, ¿e 1 kilogram przepracowanego oleju wylany do
jakiegokolwiek akwenu ska¿a, jednoczeœnie czyni¹c
niezdatnym do spo¿ycia 1-5 milionów litrów wody [5, 6, 8].
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Materia³y i metoda badañ
Celem badañ by³a ocena sposobu zagospodarowania
przepracowanych olejów silnikowych przez indywidualne
gospodarstwa rolne. Do badañ wybrano 40 rolników
indywidualnych, których gospodarstwa rolne zlokalizowane s¹
w województwie wielkopolskim. Badania empiryczne przeprowadzono od czerwca do wrzeœnia 2014 r. w formie wywiadu
opartego o pytania zawarte we wczeœniej opracowanej ankiecie. Maksymalna powierzchnia pojedynczego gospodarstwa
wynosi³a 20 ha, a ka¿de z nich posiada³o w swoim wyposa¿eniu
co najmniej jeden ci¹gnik rolniczy. Œredni wiek badanych
ci¹gników wyniós³ 20 lat. Respondenci odpowiadali na pytania: w jaki sposób dokonuj¹ wymiany oleju silnikowego w ci¹gniku oraz w jaki sposób zagospodarowuj¹ przepracowany olej
silnikowy. W celu oceny sposobu zagospodarowania przepracowanych olejów silnikowych dokonano zestawienia
otrzymanych wyników badañ oraz ich interpretacji graficznej.

wykorzystanie go w celu konserwacji maszyn. Wœród rolników
mo¿na zaobserwowaæ b³êdn¹ opiniê o tym, ¿e przepracowany
olej ma w³aœciwoœci konserwuj¹ce. Taki olej zawiera wiele
szkodliwych substancji m.in. powstaj¹cych podczas procesu
spalania wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych, w tym benzo(a)pirenu, któremu przypisywane s¹
w³asnoœci rakotwórcze. Dodatkowo powstaj¹ wêglany wapnia,
magnezu i baru, a tak¿e siarczki, tiofosforany oraz tlenki
metali. Konserwacja maszyn lub drewna przez zastosowanie
przepracowanego oleju nie spe³nia swojego zadania, a dodatkowo jest bardzo niebezpieczna dla gleby, poniewa¿ podczas
opadów wraz z wod¹ przedostaje siê do niej powoduj¹c jej
degradacjê.
Tab. 1. Inny sposób zagospodarowania przepracowanych
olejów silnikowych
Table 1. Another method of disposing waste motor oils
Sposób zagospodarowania
przepracowanych olejów /
Disposal methods of waste
motor oils
Substancja s³u¿¹ca do
konserwacji maszyn / Substance
for machine maintenance
Spalanie / Combustion
Substancja s³u¿¹ca do
konserwacja drewna / Substance
for wood preservation
Wylewanie do gleby /
Pouring into the soil
Wylewanie do zbiorników
wodnych / Pouring into water

Wyniki badañ
Oleje silnikowe stanowi¹ 50% wszystkich olejów
zu¿ywanych w Polsce [3]. Dlatego bardzo wa¿ne jest
odpowiednie ich zagospodarowanie. Z przeprowadzonych
badañ wynika, ¿e 30% badanych gospodarstw wykonuje
naprawy ci¹gników w autoryzowanych serwisach (rys. 1),
które przepracowany olej oddaj¹ do odzysku lub unieszkodliwiania.

Rys. 1. Sposoby zagospodarowania przepracowanych olejów
silnikowych
Fig. 1. Disposal methods of waste motor oils
Stosowanie odzysku oraz póŸniejszej regeneracji olejów
przepracowanych jest powi¹zane z celami polityki paliwowej.
Polska jest uzale¿niona od dostaw ropy naftowej z innych
krajów, a rozwiniêcie produkcji olejów bazowych z przepracowanych pozwoli na zmniejszenie importu tego surowca.
Warto zauwa¿yæ, ¿e dla pozyskania z przepracowanych olejów
1 tony olejów bazowych potrzebna jest tylko 1/3 energii wykorzystywana do otrzymania tej samej masy olejów bazowych
z ropy naftowej, a dodatkowo z 1 tony olejów przepracowanych
uzyskuje siê oko³o 3-4 razy wiêcej olejów bazowych ni¿
z 1 tony ropy naftowej [5, 9].
Pozosta³a czêœæ respondentów zadeklarowa³a inny sposób
zagospodarowania przepracowanych olejów. Szacuje siê, ¿e
corocznie w Polsce poza systemem zagospodarowania
pozostaje oko³o 100 000 Mg przepracowanych olejów smarowych, co stanowi du¿e zagro¿enie dla œrodowiska [3].
Ankietowani, którzy zaznaczyli inny sposób zagospodarowania przepracowanych olejów silnikowych, zostali
poproszeniu o udzielenie odpowiedzi, jaki to jest sposób.
W tab. 1 przedstawiono wyniki ankiety, w jaki inny sposób
zostaj¹ zagospodarowane przepracowane oleje silnikowe przez
rolników. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e respondenci w tym
punkcie mogli podaæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowiedŸ.
Z analizy wynika, ¿e najwiêcej respondentów zadeklarowa³o, jako sposób u¿ytkowania zu¿ytego oleju silnikowego
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Liczba gospodarstw
wykorzystuj¹ca dany
sposób / The number of
farms using the method
18
15
13
5
1

Drugim najczêœciej stosowanym sposobem zagospodarowania przez respondentów zu¿ytego oleju jest spalanie w celu
uzyskania z nich ciep³a. Ta metoda pozwala na znaczne
oszczêdnoœci, jednak charakteryzuje siê du¿ym stopniem
obci¹¿enia dla œrodowiska zw³aszcza wtedy, gdy jest spalany
w nieodpowiednio przystosowanym piecu. Iloœæ szkodliwych
substancji wydzielanych podczas procesu spalania wystarczy
do tego, aby spowodowaæ zatrucie mieszkañców domu z niesprawn¹ wentylacj¹. Spalenie 1 tony przepracowanego oleju
w nieprzystosowanym do tego piecu powoduje emisjê do
atmosfery 10 kilogramów trucizn, takich jak zwi¹zki o³owiu,
siarki, cynku, magnezu, fosforu oraz chloro pochodne [10].
Kolejnym sposobem zagospodarowania przepracowanych
olejów silnikowych podanym przez ankietowanych jest ich
wylewanie do gruntu lub wód powierzchniowych. Skutkiem
takiego zachowania jest zagro¿enie dla œrodowiska, a w nastêpstwie równie¿ dla ludzi i zwierz¹t. Taki sposób pozbywania siê
oleju ska¿a glebê przenikaj¹c do wód gruntowych, a poprzez
wody podskórne oraz cieki wodne trafia do rzek i zbiorników
wodnych wp³ywaj¹c niekorzystnie na florê i faunê.
Wobec tylu zagro¿eñ niezmiernie wa¿na jest selektywna
zbiórka tych odpadów, a nastêpnie zagospodarowanie ich
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Warto wspomnieæ, ¿e odpowiedni sposób zagospodarowania przepracowanych olejów jest równie¿ Ÿród³em cennych
surowców do produkcji olejów bazowych, przez co zmniejsza
siê udzia³ ropy naftowej.
Wnioski
Z badañ wynika, ¿e w Polsce zagospodarowanie przepracowanego oleju silnikowego jest niezgodne z obowi¹zuj¹cymi
ustawami. Dlatego nale¿y d¹¿yæ do zmian, które przyczyni¹ siê
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do mniejszej degradacji œrodowiska. W tym celu warto
zastanowiæ siê nad tym, w jaki sposób zwiêkszyæ œwiadomoœæ
ekologiczn¹ osób, które nie oddaj¹ do recyklingu lub utylizacji
przepracowanych olejów o jego szkodliwym dzia³aniu, a tak¿e
stworzyæ system zbierania olejów odpadowych w miejscu ich
wytwarzania.
Odpowiednie zagospodarowanie przepracowanych olejów
przynosi korzyœci nie tylko ekologiczne, ale równie¿ energetyczne i ekonomiczne, dlatego bardzo wa¿ne jest, aby nie
trafia³y one do œrodowiska naturalnego.
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WAYS OF USE MOTOR OIL BY INDIVIDUAL FARMERS
Summary
Most of agricultural farms in Poland are equipped with agricultural tractors. Regardless of their age, inspections, necessary
repairs and replacement of operating fluids should be carried out in time. Used parts and waste operating fluids should be utilized
in an appropriate way. The research was conducted among the 40 individual farmers whose farms are located in the vicinity of
Sroda Wielkopolska. Most of the researched farms have an area of up to 20 ha and have among their equipment at least one tractor.
The average age of researched tractors was 20 years. This study examines the utilization of waste engine oil. The study shows that
in the older generation of tractors which are not covered by the manufacturer's warranty, part of the repairs is carried out
individually by the farmers and not in service facilities, as it is in the case of new tractors. This involves the inappropriate disposal
of waste oils, which, according to existing standards should be handed over to professional companies specializing in their
disposal. Unfortunately, research shows that oil exchanged by this way is not disposed of but reused in a different way. It is
commonly used to preserve wood fences and burned to heat the rooms. Such management of waste oil is not without significance to
the environment.
Key words: agriculture tractor, motor oil, recycling

Celem publikacji jest zapoznanie z zale¿noœciami pomiêdzy wybranymi
procesami (drganiowymi, termicznymi i zu¿yciowymi) podczas smarowania uk³adu tn¹cego pilarek ³añcuchowych przy zastosowaniu
biodegradowalnych œrodków smarnych, w tym okreœlenie wielkoœci
fizycznych najbardziej charakteryzuj¹cych badane œrodki smarne.
W publikacji opisano stanowisko badawcze i wyniki badañ eksperymentalnych podczas przerzynki k³ody z zastosowaniem wytypowanych olejów
smarnych. Wyniki analiz zosta³y zilustrowanena wykresach i przedstawione w zestawieniach tabelarycznych.
Efektem koñcowym rozwa¿añ jest powstanie modelu diagnostycznego
dla badañ porównawczych œrodków smarowych.
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