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1. Wprowadzenie

Odpadami niebezpiecznymi nios¹cymi du¿e ryzyko dla zdrowia ludzi i stanu
œrodowiska naturalnego w wyniku ich niekontrolowanego wprowadzania do œro-
dowiska s¹ oleje odpadowe. Zgodnie z ustaw¹ o odpadach [1] s¹ to wszystkie oleje
smarowe lub przemys³owe, a w szczególnoœci zu¿yte oleje silników spalinowych
i oleje przek³adniowe, a tak¿e oleje do turbin i oleje hydrauliczne, które w wyniku
eksploatacji trac¹ swoje w³aœciwoœci i ulegaj¹ zanieczyszczeniu. Oleje odpadowe
zakwalifikowano do 13. grupy odpadów zgodnie z katalogiem odpadów [2].

Oleje zawieraj¹ wiele szkodliwych substancji, do których mo¿na zaliczyæ: pro-
dukty utleniania oraz termicznego rozk³adu wêglowodorów, domieszki zwi¹zków
azotu, siarki, fosforu oraz chloru wprowadzane przy produkcji olejów œwie¿ych
wraz z dodatkami. Oleje zawieraj¹ równie¿ metale: cynk, bar, nikiel, wapñ, mag-
nez, kadm, o³ów, wanad. Mog¹ równie¿ zawieraæ substancje rakotwórcze, klasyfi-
kowane jako nadzwyczaj toksyczne, np. WWA (wielopierœcieniowe wêglowodory
aromatyczne), PCB (polichlorowane bifenyle), PCT (polichlorowane trifenyle) [3].
Dlatego dalsze u¿ywanie olejów przepracowanych jest wykluczone, musz¹ byæ za-
st¹pione przez œwie¿e oleje smarowe.

G³ównym Ÿród³em pochodzenia olejów przepracowanych s¹ instalacje prze-
mys³owe oraz motoryzacja. W przemyœle odpady olejowe powstaj¹ w trakcie wy-
miany olejów stosowanych w przek³adniach maszyn, uk³adach do przenoszenia
energii, turbinach, sprê¿arkach, pompach pró¿niowych, systemach smarowania.
W motoryzacji oleje odpadowe powstaj¹ w wyniku wymiany olejów silnikowych
i przek³adniowych w stacjach obs³ugi pojazdów, bazach transportowych. Ponadto
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oleje mog¹ pochodziæ ze statków i urz¹dzeñ nabrze¿y portowych, Ponadto oleje te
mog¹ pochodziæ a tak¿e z odwadniania w separatorach [4].

Oleje przepracowane oraz œrodki smarowe s¹ bardzo rozpowszechnione i bez
ich w³aœciwej zbiórki i zagospodarowania mog¹ stanowiæ powa¿ne niebezpieczeñ-
stwo zanieczyszczenia œrodowiska. Ocenia siê, i¿ litr oleju mo¿e zanieczyœciæ tak¹
iloœæ wody pitnej, która stanowi równowartoœæ rocznego zapotrzebowania dla 12
osób. Powa¿ne zanieczyszczenia mog¹ zaistnieæ przy niekontrolowanym wylaniu
olejów do kanalizacji czy gruntu. Powoduje to zanieczyszczenie wód gruntowych,
jak równie¿ rzek i zbiorników wodnych. Oleje wylane do rzeki lub jeziora zagra¿a-
j¹ ¿yciu biologicznemu. Szacuje siê, i¿ 10 litrów oleju odpadowego pokrywa 1 ha
powierzchni jeziora w sposób ca³kowity, utrudniaj¹c dostêp tlenu [3].

2. Iloœæ olejów odpadowych powstaj¹ca w Polsce
oraz na terenie województwa podkarpackiego

G³ówny Urz¹d Statystyczny nie gromadzi danych dotycz¹cych odpadów nie-
bezpiecznych. Dane dotycz¹ce olejów odpadowych, którymi dysponuje G³ówny
Urz¹d Statystyczny, pochodz¹ od Pañstwowej Inspekcji Ochrony Œrodowiska
i zosta³y uzyskane w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska – Systemu
Informacji Gospodarki Odpadami Przemys³owymi (SIGOP) [5].

Wed³ug danych zgromadzonych w krajowej bazie SIGOP iloœæ wytworzonych
w Polsce odpadów z grupy 13. wynios³a w 2003 r. 62 228 Mg, co stanowi³o 4,6%
wszystkich odpadów niebezpiecznych. 96,2% wytworzonych olejów odpadowych
poddano procesom unieszkodliwiania lub przekazano do odzysku, sk³adowaniu
poddano tylko 0,07% wytworzonych olejów odpadowych [6]. Zagospodarowanie
odpadów niebezpiecznych z grupy 13. w roku 2003 ilustruje rysunek 1.

Iloœæ wytworzonych odpadów niebezpiecznych z grupy 13. wraz z podaniem
sposobu ich zagospodarowania przedstawia tabela 1.
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Rys. 1. Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z grupy 13. wytworzonych w Polsce
w 2003 r. [6]



Tabela 1. Bilans iloœciowy odpadów niebezpiecznych z grupy 13. za rok 2003
wraz ze sposobem ich zagospodarowania [6]

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu
Wytwo-
rzone
[Mg]

Odzys-
kane
[Mg]

Unieszkodliwione
[Mg] Magazy-

nowanie
[Mg]ogó³em

sk³ado-
wane

13

Oleje odpadowe
i odpady z ciek³ych
paliw wy³¹czeniem
olejów jadalnych

oraz grup 05,12,19

62 228,0 31 249,5 28 637,5 43,5 2341,0

13 01
Odpadowe oleje

hydrauliczne
2 514,2 1 1838,2 597,0 0,0 79,0

13 02
Odpadowe oleje

silnikowe, przek³adniowe
i smarowe

21 706,8 18 907,3 1767,6 3,0 1031,9

13 03

Odpadowe oleje
i ciecze stosowane
jako elektrolizatory
oraz noœniki ciep³a

1653,6 1420,2 167,0 0,0 66,4

13 04 Oleje zêzowe 12 995,0 2813,2 10 176,7 0,0 5,1

13 05
Odpady z odwadniania
olejów w separatorach

20 492,0 5186,6 14 244,3 40,5 1061,1

13 07 Odpady paliw ciek³ych 516,7 452,3 25,8 0,0 38,6

13 08
Odpady olejowe

nie ujête w innych
podgrupach

2349,7 631,7 1659,1 0,0 58,9

Na rysunku 2 przedstawiono udzia³ procentowy poszczególnych podgrup
w grupie 13. odpadów, wytworzonych w kraju w 2003 roku.
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Rys. 2. Udzia³ procentowy poszczególnych podgrup w grupie 13. odpadów, wytworzonych
w Polsce w 2003 r. [6]



Szczególnych metod zagospodarowania wymagaj¹ odpady zawieraj¹ce
PCB, s¹ to odpady o kodach: 13 01 01 – oleje hydrauliczne zawieraj¹ce PCB,
oraz 13 03 01 – oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i noœniki ciep³a za-
wieraj¹ce PCB. W bazie SIGOP zarejestrowano piêciu wytwórców odpadowych
olejów hydraulicznych zawieraj¹cych PCB, którzy w roku 2003 wytworzyli
2,1 Mg tych odpadów, oraz szeœciu wytwórców odpadów o kodzie 13 03 01, któ-
rzy wytworzyli 1,5 Mg odpadów.

Szacuje siê, i¿ w Polsce zu¿ywa siê ok. 220 tys. Mg olejów smarowych w ci¹gu
roku. Ocenia siê, ¿e ze œwie¿ych olejów smarowych powstaje oko³o 50% olejów od-
padowych Pozosta³a czêœæ zostaje utracona w trakcie eksploatacji, w wyniku wy-
cieków itp. Wynika z tego, ¿e istnieje mo¿liwoœæ zebrania ok. 110 tys. Mg olejów
przepracowanych w skali roku. W roku 2002 zebrano ok. 65 tys. Mg olejów odpa-
dowych, osi¹gaj¹c efektywnoœæ zbiórki na poziomie 59%. Niezebrane oleje pozos-
ta³y w œrodowisku lub zosta³y zagospodarowane w sposób niekontrolowany. Nad-
mieniæ nale¿y, i¿ w tym samym okresie efektywnoœæ zbiórki w niektórych krajach
Unii Europejskiej wynios³a blisko 90% [3].

W województwie podkarpackim podjêto próbê oszacowania iloœci olejów od-
padowych powstaj¹cych zarówno w zak³adach przemys³owych, jak i w drobnych
warsztatach samochodowych. W 2003 r. iloœæ wytworzonych zu¿ytych olejów hydra-
ulicznych, smarowych oraz olejów stosowanych jako noœniki ciep³a, tj. podgrupy:
13 01, 13 02, 13 03, na terenie województwa podkarpackiego wynosi³a 4218,93 Mg.
Do iloœci tej dodano 508,80 Mg odpadów wytworzonych w ubieg³ych latach,
a dopiero w roku 2003 zagospodarowanych, co ³¹cznie stanowi³o 4727,73 Mg
odpadów [5].

Zagospodarowanie oraz iloœæ wytworzonych odpadów olejowych w woje-
wództwie podkarpackim w 2003 r. przedstawiono na rysunku 3.
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Rys. 3. Zagospodarowanie oraz iloœæ odpadów olejowych w województwie podkarpackim
w 2003 r. [5]



Na podstawie istniej¹cej bazy SIGOP dokonano prognozy iloœci olejów odpa-
dowych dla okresu 2006–2014, z uwzglêdnieniem odpadów olejów zêzowych,
odpadów z odwadniania olejów w separatorach oraz odpadów olejowych z pod-
grupy 13 08. Na terenie województwa podkarpackiego iloœæ olejów odpadowych
bêdzie mala³a, poniewa¿ zapotrzebowanie na oleje smarowe œwie¿e bêdzie siê
zmniejszaæ [7]. Prognozowane iloœci olejów odpadowych, z uwzglêdnieniem pod-
grup 13 04, 13 05 oraz 13 08 przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Prognozowana iloœæ odpadów olejowych na terenie województwa podkarpackiego
na lata 2006–2014 [7]

Lp. Nazwa oleju odpadowego

Iloœæ odpadów olejowych w poszczególnych latach [Mg]

2001 2006 2010 2012 2014

1

Oleje hydrauliczne, smarowe,
oleje stosowane jako noœniki
ciep³a – 13 01, 13 02, 13 03
– 42% ogólnej iloœci olejów
odpadowych

5108,432 4893,340 4673,532 4572,039 4403,460

2

Oleje zêzowe 13 04 – 0% ogólnej
iloœci (nie zinwentaryzowano
podgrupy 13 04 na terenie
województwa podkarpackiego)

– – – – –

3

Oleje z odwadniania olejów
w separatorach 13 05 – 15%
ogólnej iloœci olejów
odpadowych

924,686 1858,453 1775,690 1722,602 1659,088

4

Odpady olejowe nieujête
w innych podgrupach 13 08
– 43%ogólnej iloœci olejów
odpadowych

5332,019 5118,738 4889,608 4772,156 4596,200

Razem 11 365,13 11 870,53 11 338,83 11 066,79 1065,74

W skali ca³ego kraju iloœæ odpadów olejowych wytwarzanych w wojewódz-
twie podkarpackim jest niewielka i w roku 2003 wynios³a 6,8%. Iloœæ zagospoda-
rowanych olejów odpadowych w na terenie województwa podkarpackiego w sto-
sunku do iloœci olejów zagospodarowywanych w Polsce przedstawiono na ry-
sunku 4.
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4. Zbiórka olejów przepracowanych
na terenie województwa podkarpackiego

Dzia³alnoœæ w zakresie zbiórki i regeneracji przepracowanych olejów mineral-
nych od 1963 r. prowadzi Rafineria Nafty Jedlicze. Od 1997 r. Rafineria realizuje
„Program budowy sieci zbiórki olejów przepracowanych”. W styczniu 2002 r.
z inicjatywy Rafinerii Nafty Jedlicze zosta³o powo³ane do ¿ycia Konsorcjum Ole-
jów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. Wy³¹cznym zadaniem organi-
zacji jest pozyskiwanie i zagospodarowanie olejów odpadowych w imieniu produ-
centów i importerów olejów smarowych [3].

Konsorcjum Olejów Przepracowanych opracowa³o koncepcjê ogólnopolskiej
zintegrowanej sieci zbiórki i zagospodarowania olejów odpadowych. W koncepcji
zak³ada siê prowadzenie takiej dzia³alnoœci, która spowoduje minimalizacjê kosz-
tów zbiórki i zagospodarowania oraz wzrost jej efektywnoœci. Dzia³ania te pro-
wadzone s¹ we wspó³pracy z samorz¹dami terytorialnymi na ró¿nych szczeb-
lach, a w szczególnoœci z w³adzami województw w ramach opracowywania Woje-
wódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Nierozwi¹zanym problemem pozostaj¹
ma³e iloœci olejów przepracowanych wytwarzane w du¿ym rozproszeniu, np.
w gospodarstwach domowych. Pozyskanie dodatkowych iloœci tych olejów ze Ÿró-
de³ rozproszonych mo¿e byæ zrealizowane poprzez zorganizowanie zbiórki olejów
na poziomie gminy w tzw. Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.
Podstawowym wyposa¿eniem tych punktów s¹ kontenery na oleje o pojemnoœci
od 600 do 1400 litrów.
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5. Przetwarzanie olejów przepracowanych
w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.

W Rafinerii Nafty Jedlicze funkcjonuje instalacja do wstêpnego oczyszczania
i rozdestylowania olejów przepracowanych. Zebrane oleje przepracowane po
przyjêciu ich do Rafinerii sk³adowane s¹ w zbiornikach magazynowych, gdzie
poddawane s¹ oczyszczaniu przez proces dekantacji. Oczyszczony wstêpnie olej
przepracowany poddawany jest nastêpnie destylacji. Tak zaczyna siê rerafinacja,
która ma na celu polepszenie w³asnoœci fizykochemicznych i u¿ytkowych produ-
któw z instalacji frakcjonowania olejów przepracowanych [8].

Proces rerafinacji zu¿ytych olejów przebiega w trzech etapach [9].

Etap I Oddzielenie wody, gazoliny, lekkich roztworów, glikolu i pochodnych
dodatków. Ta operacja wymaga destylacji, z której otrzymuje siê ww.
sk³adniki w fazie parowej (u góry kolumny destylacyjnej). P³ynna
faza zawiera zwykle kwasy organiczne, sk³adniki zawieraj¹ce cza-
sami toksyny, jak np. fenol. Faza skroplonych wêglowodorów zawie-
raæ mo¿e wiêksz¹ lub mniejsz¹ iloœæ roztworów chlorkowych i wy-
maga specjalnej obróbki.

Etap II Eliminacja wysoce stabilnych struktur poprzez u¿ycie ró¿norodnych
technik w zale¿noœci od potrzeb rafineryjnych. Ten etap obejmuje te¿
destylacjê pró¿niow¹, która daje dobr¹ separacjê pomiêdzy produk-
tami destylacji pró¿niowej a prawie wszystkimi zanieczyszczeniami
pozostaj¹cymi na dole kolumny pró¿niowej. Wydajnoœæ separacji wy-
nosi od 70÷85% w zale¿noœci od u¿ytej techniki separacyjnej. Pozos-
ta³oœæ, która nadal zawiera olej, mo¿e byæ u¿yta jako materia³ wi¹-
¿¹cy dla bitumin, spalona lub skierowana do instalacji odasfaltowa-
nia, gdzie iloœæ odzyskanego oleju bright stock jest wzglêdnie du¿a.
Na tym etapie wystêpuje te¿ proces odasfaltowania, który pozwala
na separacjê twardej pozosta³oœci, wymagaj¹cej rozcieñczenia w celu
wypompowania ze spodu kolumny. Osi¹ga siê tutaj maksymaln¹
iloœæ oleju odasfaltowanego.

Etap III Rafinacja oczyszczonych olejów. Przeprowadza siê j¹ w celu usuniê-
cia pozosta³ych zdyspergowanych i rozpuszczonych dodatkowych
zanieczyszczeñ oraz odzyskania takich w³asnoœci oleju bazowego,
jak: kolor, stabilnoœæ barwy, niska zawartoœæ wêgla Conradsona, kwa-
sów i liczb podstawowych.
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6. Korzyœci wynikaj¹ce z regeneracji olejów odpadowych

Dziêki zastosowaniu zaawansowanej technologii procesu hydrorafinacji w re-
generacji olejów odpadowych osi¹ga siê wiele korzyœci ekologicznych:

— nastêpuje obni¿enie zawartoœci siarki w produktach strategicznych hydro-
rafinacji;

— poprzez usuniêcie zwi¹zków azotu i chloru osi¹ga siê nisk¹ zawartoœæ
wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych w produktach;

— poprzez zastosowanie recyklingu olejów znacznie obni¿a siê iloœæ emitowa-
nego dwutlenku wêgla, poniewa¿ otrzymywanie 1 tony olejów bazowych
z ropy naftowej powoduje emisjê rzêdu 3200 kg dwutlenku wêgla, nato-
miast przy produkcji 1 tony olejów bazowych z olejów przepracowanych
emisja dwutlenku wêgla do atmosfery wynosi ok. 800 kg [8]; dziêki temu
regeneracja olejów zapewnia znaczne ograniczenie efektu cieplarnianego –
problemu o zasiêgu globalnym.

Proces regeneracji olejów przepracowanych polegaj¹cy na zastosowaniu hy-
drorafinacji jest najnowoczeœniejszym obecnie procesem, w³aœciwie bezodpado-
wym i przyjaznym dla œrodowiska.

Stosowanie regeneracji olejów jest zbie¿ne z celami strategicznymi polityki pa-
liwowej. Polska importuj¹c ropê naftow¹, jest uzale¿niona od dostaw tego surowca
z innych krajów. Rozwiniêcie produkcji olejów bazowych z olejów przepracowa-
nych przyczyni siê do zmniejszenia zale¿noœci naszego rynku od dostaw z ze-
wn¹trz. Ponadto dla otrzymania 1 tony olejów bazowych z olejów przepracowa-
nych potrzeba tylko 1/3 energii niezbêdnej dla wyprodukowania tej samej masy
olejów bazowych z ropy naftowej.

Regeneracja olejów prowadzi tak¿e do oszczêdnoœci ekonomicznych, bowiem
z 1 tony ropy naftowej uzyskuje siê ok. 150 kg olejów bazowych, natomiast
z 1 tony olejów przepracowanych – oko³o 3–4 razy wiêcej. Jakoœæ otrzymywanych
olejów bazowych w nowoczesnej instalacji hdrorafinacji jest porównywalna
z olejami bazowymi otrzymywanymi z ropy naftowej.

7. Podsumowanie

Niew³aœciwe zagospodarowanie olejów przepracowanych, zaliczanych do od-
padów niebezpiecznych, stwarza szczególne zagro¿enie dla œrodowiska przy-
rodniczego i zdrowia ludzi w skali ca³ego kraju. Dlatego tak wa¿na jest jak naj-
szersza zbiórka tych odpadów oraz ich odpowiednie zagospodarowanie. Nieza-
le¿nie od kwestii zwi¹zanej z niekorzystnym oddzia³ywaniem olejów odpadowych
na œrodowisko, oleje przepracowane znajduj¹ zastosowanie w przemyœle rafineryj-
nym. Selektywnie zbierane i gromadzone, s¹ cennym surowcem do produkcji ole-
jów bazowych.
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W Polsce zu¿ywa siê ok. 220 tys. Mg olejów smarowych w ci¹gu roku, z czego
powstaje oko³o 110 tys. Mg odpadów olejowych. W roku 2002 zebrano zaledwie
65 tys. Mg olejów odpadowych, osi¹gaj¹c efektywnoœæ zbiórki na poziomie 59%,
podczas gdy efektywnoœæ zbiórki w niektórych krajach Unii Europejskiej wynios³a
blisko 90% [3]. W województwie podkarpackim wytwarzanych jest 6,8% ca³oœci
odpadów olejowych w Polsce.

Na terenie województwa podkarpackiego dzia³a Konsorcjum Olejów Przepra-
cowanych, które opracowa³o koncepcjê ogólnopolskiej zintegrowanej sieci zbiór-
ki i zagospodarowania olejów odpadowych. Celem szczególnym dzia³ania sieci
jest rozwi¹zanie problemu zbiórki ma³ych iloœci olejów przepracowanych wytwa-
rzanych w du¿ym rozproszeniu, np. w gospodarstwach domowych. Pozyskanie
odpadów olejowych ze Ÿróde³ rozproszonych mo¿e byæ zrealizowane poprzez
zorganizowanie zbiórki olejów na poziomie gminy w tzw. Gminnych Punktach
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

W Rafinerii Nafty Jedlicze funkcjonuje instalacja odzysku olejów przepraco-
wanych. Zebrane oleje poddawane s¹ oczyszczaniu, destylacji, a nastêpnie rerafi-
nacji, której zadaniem jest polepszenie w³asnoœci fizykochemicznych i u¿ytkowych
olejów.

Zagospodarowanie odpadów olejowych przynosi wiele korzyœci m.in. ekolo-
gicznych, paliwowych, energetycznych i ekonomicznych. Dlatego jak najbardziej
w³aœciwe jest d¹¿enie do rozbudowy i rozwoju sieci zbiórki olejów tak, aby nie tra-
fia³y one do œrodowiska w sposób niekontrolowany.
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