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poradnik operatora

Teoria głosi, a praktyka potwierdza, że wycieki olejów z każdego urządzenia były zawsze, zdarzają się 
obecnie i będą występowały w przyszłości. Dlatego tak istotne jest, aby dostające się do środowiska 
różnego rodzaju płyny były jak najmniej niebezpieczne, a więc biodegradowalne

Roman Wojtkowiak

Biodegradowalne  
oleje hydrauliczne 

Jest to bardzo ważne w  maszynach wykonujących swo-
je zadania w tak szczególnym miejscu, jakim jest las. Na 

przestrzeni ostatnich lat wymagania co do właściwości tech-
nicznych olejów smarowych oraz ich wpływu na środowisko 
znacznie wzrosły. Obserwuje się tendencję do zaostrzania wy-
magań prawnych w stosunku do produktów wykorzystywa-
nych w maszynach i urządzeniach na obszarach chronionych 
(jak np. parki narodowe, zapory wodne, lasy, a zwłaszcza lasy 
chronione itp.). Celem takiego działania jest zminimalizowa-
nie zagrożenia i negatywnego wpływu na środowisko, który 
mógłby być wynikiem niekontrolowanego przedostawania się 
środka smarowego do gleby, wód itp. Dlatego w takich obsza-
rach bezpieczniejsze jest używanie produktów, które rozkła-
dają się szybciej pod wpływem działania mikroorganizmów, 
czyli tzw. biodegradacji. 

Odpowiedzią na takie wymagania są oleje biodegradowalne 
opracowane na bazie estrów lub olejów roślinnych, stworzo-
ne głównie z myślą o środowisku naturalnym. Ogólnie rzecz 

biorąc, nie zawierają one metali ciężkich, toksycznych dodat-
ków i są coraz powszechniej używane w pojazdach i maszy-
nach stacjonarnych. Udział w rynku tego typu olejów rośnie, 
wypierają one konwencjonalne mineralne oleje hydraulicz-
ne z wielu obszarów. 

Klasy jakościowe
Minimalne wymagania techniczne dotyczące biodegradowal-
nych olejów hydraulicznych są zawarte w normie DIN ISO 
15380. Zawiera ona warunki odnośnie do zgodności ze środo-
wiskiem naturalnym oraz podstawowe parametry techniczne. 
Norma ta dzieli oleje hydrauliczne na poszczególne grupy:
• oleje klasy HETG: triglicerydy (oleje roślinne) – to łatwo bio-

degradowalne oleje hydrauliczne produkowane na bazie spe-
cjalnie wyselekcjonowanych olejów roślinnych oraz przyjaznych
dla środowiska dodatków uszlachetniających, które zapew-
niają niską toksyczność, minimalizując wpływ na otoczenie
w przypadku rozlania lub wycieku. Są one rzadko stosowane;
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Przykładowy produkt RENOLIN
B 15 VG 46

RENOLIN
UNISYN OL 46

PLANTOSYN 46 
HVI

PLANTOHYD 
46 S

RENOLIN
PG 46

PLANTOHYD 
40 N

Gęstość w 15ºC [kg/m3] 875 843 905 921 1029 922

Wskaźnik lepkości 105 146 150 186 203 211

Lepkość kinematyczna:
-10ºC [mm2/s]
0ºC [mm2/s]
40ºC [mm2/s]
100ºC [mm2/s]

1591
593
46
6,9

875
403
46
7,9

814
440
46
8,2

670
336
49
9,6

866
282
46
9,7

918
430
44
9,6

Temperatura zapłonu [ºC] 210 260 280 304 240 306

Temperatura płynięcia [ºC] -24 <-60 -36 -42 -48 -36

Rozpuszczalność w wodzie nie nie nie nie tak nie

Biodegradowalność  
wg DIN ISO 15380 [%] - >60 >60 >60 >60 >60

Biodegradowalność
wg OECD 301B [%] ok. 0–15 ok. 30 92 74 72,8 ok. 80

Porównanie parametrów technicznych wybranych olejów hydraulicznych jednej z firm



• oleje klasy HEES: syntetyczne estry – największa i naj-
bardziej znana grupa (nienasycone, częściowo nasycone
oraz nasycone);

• oleje klasy HEPG: poliglikole – używane w niewielkich ilo-
ściach, specjalnego przeznaczenia;

• oleje klasy HEPR: polialfaolefiny (PAO) – węglowodory
syntetyczne (specjalne izoparafiny z krótkimi łańcuchami
głównymi i długimi łańcuchami bocznymi), wytwarzane
w procesie hydrokrakingu z gazu parafinowego z zasto-
sowaniem określonej technologii katalitycznej (polime-
ryzacja i kopolimeryzacja niskich olefin) i inne preparaty
węglowodorowe – używane w niewielkich ilościach, spe-
cjalnego przeznaczenia.

Certyfikat ekologiczny 
Oprócz zastosowania biodegradowalnej bazy potwierdzeniem 
przyjaznego dla środowiska naturalnego charakteru produk-
tu może być odpowiedni certyfikat ekologiczny. 

Na rynku europejskim istnieją różne oznakowania eko-
logiczne. Do najbardziej rozpoznawalnych należą takie jak 
Der Blaue Engel (Błękitny Anioł) – niemiecki znak ekolo-
giczny, oraz Svanen – skandynawski znak ekologiczny, znany 
jako Nordycki Łabędź, przyznawany wyrobom i procesom 
wytwarzania nieszkodliwym dla środowiska. Polska rów-
nież ma swój system znakowania ekologicznego, w wyniku 
którego produkty, po uzyskaniu potwierdzenia zgodności 
z wymaganiami ochrony środowiska, otrzymują certyfikat 
ekologiczny EKO-znak. Należy także zauważyć coraz więk-
szą rolę oznaczenia ekologicznego Unii Europejskiej Eco-
label, obejmującego różnego rodzaju produkty, począwszy 
od tekstyliów przez sprzęt elektroniczny, a kończąc na środ-
kach smarowych. 

Dla grupy produktowej „smary” (czyli, według definicji 
podanej w decyzji Komisji 2011/381/UE, mieszaniny złożo-
nej z płynów bazowych i dodatków) zdefiniowane są kryteria 
przyznawania oznakowania ekologicznego w Unii Europej-
skiej w pięciu kategoriach:
• kategoria 1: płyny hydrauliczne i oleje przekładniowe do

ciągników (w tym maszyn dla leśnictwa),
• kategoria 2: smary stałe do tulei wału śrubowego,
• kategoria 3: oleje do pił łańcuchowych, środki antyadhezyjne

do betonu, smary do lin stalowych, oleje do tulei wału śru-
bowego oraz inne smary podlegające całkowitemu zużyciu,

• kategoria 4: oleje do dwusuwów,

• kategoria 5: oleje przemysłowe i oleje do przekładni zę-
batych okrętowych.
Kryteria przyznawania Ecolabel są jasne, przejrzyste i ściśle

określone w decyzji Komisji 2011/381/UE z dnia 24 czerwca 
2011 r. O produkcie, który może legitymować się certyfika-
tem Ecolabel, można uzyskać konkretną informację na temat 
jego proekologicznego charakteru. Tym istotniejsze jest, że 
w dniu 4 czerwca 2015 r. decyzją Komisji UE 2015/877 waż-
ność kryteriów przyznawania wspomnianego certyfikatu zo-
stała przedłużona do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W tabeli (s. 52) przedstawiono przykłady olejów hydraulicz-
nych, które zaliczają się do kategorii 1, czyli płyny hydraulicz-
ne i oleje przekładniowe do ciągników rolniczych oraz leśnych.

Wymagania dla środków smarnych i olejów hydraulicz-
nych oznakowanych znaczkiem EU Ecolabel muszą być 

Der Blaue Engel (Błękitny Anioł) – 
niemiecki znak ekologiczny 

Svanen – skandynawski znak ekolo-
giczny, znany jako Nordycki Łabędź

Polski system znakowania ekolo-
gicznego – certyfikat EKO-znak
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zgodne z dyrektywą 2011/381/EU. Śro-
dek musi spełniać następujące cechy: 
biodegradowalność (zgodnie z OECD 
301) >60%, skażenie wody (OECD
201, 202 oraz 203) jak w tabeli 2, brak
związków halogenowych, brak związków
metaloorganicznych, brak szkodliwości
dla środowiska czy ludzkiego zdrowia,
produkt ma skład umożliwiający nie-
stosowanie zwrotu R na opakowaniu,
parametry techniczne olejów hydraulicz-
nych zgodnie z normą DIN ISO 15380.

 Dzięki innowacyjnej technologii oleje 
ze znaczkiem EU Ecolabel są bezpiecz-
ne dla otoczenia i mogą być stosowane 
wszędzie, gdzie istnieje potencjalne ry-
zyko przedostania się oleju do środo-
wiska. Produkt z tym znakiem został 
stworzony głównie z myślą o wydajnej 
i bezpiecznej pracy, zwłaszcza do ukła-
dów hydraulicznych maszyn i urządzeń 
eksploatowanych w leśnictwie i rolnic-
twie. Dzięki najnowszej technologii oleje 
biodegradowalne są bardzo bezpieczne 
dla środowiska naturalnego i mogą być 
stosowane w urządzeniach pracujących 
w pobliżu cieków i zbiorników wodnych 
oraz leśnych ekosystemów.

Dla przykładu oleje hydrauliczne 
typu HEES i HETG (wg ISO 6734-4): 
olej HYDROL BIO HEES EL 46 
(o biodegradowalności na poziomie
>80%, wg ISO 14593) oraz HYDROL
BIO HETG EL 46 (o biodegradowal-
ności na poziomie >90%, ISO 14593).
Oba oleje zostały opracowane na spe-
cjalnie wyselekcjonowanych bazach
(olej typu HEES produkowany na syn-
tetycznym estrze, natomiast olej typu
HETG na roślinnym oleju bazowym)
oraz dodatkach uszlachetniających.
Charakteryzują się bardzo niską tok-
sycznością, co minimalizuje negatyw-

ny wpływ na środowisko w przypadku 
niekontrolowanego rozlania lub wycie-
ku. Mogą być bez problemu stosowa-
ne w maszynach leśnych.

Ze względu na charakter oleju ba-
zowego olej HYDROL BIO HEES 
EL 46 ma szerszy zakres temperatur 
stosowania (temperatura oleju w zbior-
niku ok. -20 do +100°C) niż olej HY-
DROL BIO HETG EL 46 (temperatura 
oleju w zbiorniku od ok. -10 do +60°C), 
natomiast w wyniku zastosowania jako 
bazy olejowej oleju roślinnego olej HY-
DROL BIO HETG EL 46 ma znacz-
nie wyższy wskaźnik lepkości. Również 
może być stosowany w najnowszych ma-
szynach leśnych.

Ekologia kosztuje
Jedno z ważniejszych pytań, jakie na-
suwa się w związku z przedstawionymi 
powyżej materiałami, jest oczywiste: ile 

to kosztuje? Tego typu oleje są odpo-
wiednio droższe, ponieważ ich jakość 
jest lepsza. Należy tutaj zaznaczyć, że 
wyróżnione wyżej oleje o symbolach 
od HETG poprzez HEES i HEPG do 
HEPR oznaczają poziomy jakości ole-
jów hydraulicznych. Ich jakość wzrasta 
zgodnie z opisaną kolejnością (od naj-
niższej do najwyższej). Wyższa jakość 
powoduje, że lepszy olej – teoretycz-
nie dużo droższy – lepiej spełnia swoje 
zadania, a co najważniejsze, może być 
nawet kilka razy dłużej eksploatowa-
ny. A zatem koszt znacznie się obniża, 
skraca się czas przestoju na wymianę 
oleju i odpadają koszty robocizny zwią-
zane z jego wymianą. Dopiero tak ze-
stawione koszty uzmysławiają mam 
opłacalność zastosowania oleju hydrau-
licznego wyższej jakości w stosunku do 
oleju taniego. C

Oznaczenia ekologiczne Unii 
Europejskiej EU Ecolabel

Popularny olej hydrau-
liczny – biodegradowalny

Olej hydrauliczny biodegradowal-
ny mający certyfikat EU Ecolabel

Odnawialność Potwierdzenie dla 
gotowego produktu

Potwierdzenie dla gotowego 
produktu. Produkt końcowy 
powinien zawierać węgiel 
pochodzący z surowców 

odnawialnych w wysokości >50%

Toksyczność 
w środowisku wodnym
– Daphnia [OECD 202]
– Ryb [OECD 203]

Potwierdzenie dla 
gotowego produktu

Potwierdzenie dla każdej 
określonej substancji powyżej 
0,1% (m/m) lub dla gotowego 

produktu i jego głównych 
składników [>5% (m/m)]

Biodegradowalność 
[OECD 301B]

Potwierdzenie dla 
gotowego produktu

Potwierdzenie dla każdej 
określonej substancji powyżej 

0,1% (m/m)

Wymagania techniczne Zgodnie z zastosowaniem Określone w normie ISO 15380 
(tab. 2–5)

Uzyskane potwierdzenie 
w odpowiednim 
organie certyfikacyjnym

Brak potwierdzenia Ma potwierdzenie (Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji SA)

Porównanie zwykłego oleju hydraulicznego biodegradowalnego oraz oleju 
hydraulicznego biodegradowalnego mającego certyfikat UE Ecolabel
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Leśny news
Ciekawe wydarzenie, problematyczna sytuacja,   

niebanalna konstrukcja maszyny leśnej – poinformuj nas.  
 Każdą interesującą wiadomość weźmiemy na warsztat,  

 a Ciebie nagrodzimy drwalowym T-shirtem! 

Info prześlij na adres drwal@oikos.net.pl




