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W pracy przedstawiono zasady bezpieczeństwa pożarowego 

i ochrony zdrowia, a  także środowiska podczas stosowania 

środków smarnych, które są zazwyczaj materiałami 

organicznie palnymi. Środki smarne są często używane 

w górnictwie, co  jest związane z ciągłym rozwojem 

i automatyzacją. Zagrożenie pożarowe podczas ich 

stosowania jest jednym z podstawowych zagrożeń 

występujących podczas pracy pod ziemią. 

Słowa kluczowe: środki smarne, bezpieczeństwo pożarowe, 

smary 

The paper presents the principles of fire safety, environmental 

protection and occupational health when using lubricants, 

which are usually organically inflammable. Lubricants 

are often used in mining, which is  related to constant 

development and automation. Fire hazard associated with 

the their use is one of  the fundamental risks of working 

underground.

Keywords: lubricants, fire safety, greases

streszczenie/abstract 

Rozwój górnictwa w Polsce jest związany z ciągłym rozwojem i automatyzacją procesów oraz 

technologii pozyskiwania i transportu urobku. Duża liczba maszyn i urządzeń urabiających, 

transportowych, pomocniczych powoduje wzrost ilości stosowanych w nich olejów smarowych, 

cieczy eksploatacyjnych i smarów. Środki smarne stosowane w górnictwie, z uwagi na swoją 

strukturę chemiczną, w przeważającej ilości są materiałami organicznie palnymi. Zagrożenie 

pożarowe jest podstawowym zagrożeniem występującym podczas ich stosowania i stanowi 

poważny problem decydujący o bezpieczeństwie ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

N
iewłaściwe stosowanie środków smarnych 
wywiera szkodliwy wpływ na środowisko 
naturalne. Dotyczy to zarówno okresu ich 
eksploatacji w maszynach i urządzeniach, jak 

i w procesie ich utylizacji po zakończeniu pracy. Własności 
toksyczne mineralnych olejów przemysłowych zależą m.in. 
od pochodzenia oleju bazowego, ilości i rodzaju wprowa-
dzonych dodatków. W czasie eksploatacji w wyniku procesu 
starzenia następuje degradacja oleju bazowego oraz dodat-
ków uszlachetniających. W wyniku czynników takich jak: 
temperatura, ciśnienie, stopień zanieczyszczenia oleju, dzia-
łanie mikroorganizmów, wzrasta szkodliwość mineralnych 
olejów przemysłowych, które stwarzają realne zagrożenie 
dla zdrowia narażonych na nie pracowników.

Bezpieczeństwo pożarowe 
Środki smarne stosowane w górnictwie, z uwagi na swoją 
strukturę chemiczną, w przeważającej ilości są materiałami 
organicznie palnymi. W zależności od rodzaju i klasy lep-
kości mineralnych olejów przemysłowych temperatura 
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zapłonu wynosi od 130°C do 250°C. W związku z tym 
zagrożenie pożarowe jest podstawowym zagrożeniem 
występującym podczas ich stosowania i stanowi poważny 
problem decydujący o bezpieczeństwie ruchu w podziem-
nych zakładach górniczych [8]. Zapalenie tych materiałów 
może nastąpić wskutek obecności źródła zewnętrznego 
wysokiej temperatury (pożar egzogeniczny) lub podczas 
wydzielania ciepła z procesów przemian fizykochemicz-
nych zachodzących w materiałach palnych (pożary endo-
geniczne). Pożar egzogeniczny może wystąpić w przy-
padku zetknięcia się materiałów organicznych z otwartym 
ogniem, wysoką temperaturą na skutek niewłaściwej pracy 
maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych, wybu-
chu metanu, wybuchu pyłu węglowego, niewłaściwego 
prowadzenia robót strzelniczych. Teoria pożaru opiera 
się na tzw. trójkącie spalania. 
Trójkąt spalania mówi o trzech elementach wymaga-
nych do powstania pożaru: materiale palnym, utleniaczu 
i energii. Ciecze palne i jej pochodne oraz ciecze o niskiej 
temperaturze wrzenia, jak np. oleje oraz substancje 
przechodzące w stan płynny pod wpływem ciepła, ule-
gają zapłonowi, gdyż pod wpływem ciepła przechodzą 
w stan gazowy (parowanie), tworząc nad górną warstwą 
cieczy mieszaninę par z powietrzem [1]. Temperatura 
samozapłonu mineralnego oleju hydraulicznego wynosi 
około 350°C, to znaczy, że w tej temperaturze zapalają się 
również oleje bez kontaktu z otwartym ogniem. Działania 
gaśnicze sprowadzają się do wyeliminowania jednego 
lub kilku elementów trójkąta spalania. Proces spalania 
można przerwać na wiele sposobów – przede wszystkim 
poprzez: odcięcie dopływu tlenu do pożaru, ochłodzenie 
strefy spalania, zabranie materiału palnego. Pozytywną 
rolę odgrywa woda obecna w produktach naftowych 
będąca składnikiem niepalnym i o korzystnych włas-
nościach cieplnych. Po katastrofie w sierpniu 1956 roku 
w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w belgijskim 
Marcinelle, w której śmierć na skutek pożaru oleju 
mineralnego w szybie wdechowym tej kopalni poniosło 
262 górników, Europejska Wspólnota Węgla i Stali powo-
łała Stałą Komisję Rzeczoznawców ds. Trudnopalnych 
Cieczy Hydraulicznych. Opracowała ona wymagania 
i metody badania trudnopalnych cieczy hydraulicznych 
dla hydrostatycznego i hydrokinetycznego przenosze-
nia energii i sterowania, które są znane jako Raport 
Luksemburski. W latach 1960-1994 opracowano łącznie 
siedem wydań, które zawierały wymagania i metody 
badań trudnopalnych cieczy hydraulicznych w ramach 
poprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. 
Należy również przypomnieć tragiczny w skutkach pożar 
(11 ofiar śmiertelnych), który miał miejsce w 1972 roku 
w kopalni Mysłowice-Wesoła (d. Lenin), gdzie przyczyną 
zapalenia oleju hydraulicznego były najprawdopodobniej 

iskry powstałe z prowadzonych prac spawalniczych [7]. 
Trudnopalne ciecze hydrauliczne rodzaju HFAE, HFAS, 
HFB, HFC zawdzięczają trudnopalność zawartości odpo-
wiedniej ilości wody (tab. 1). Woda w cieczach do obróbki 
metali oraz hartowania spełnia podobną funkcję. Płyny 
do chłodzenia silników zawierają wodę jako podstawowy 
składnik. 
Woda ma małą lepkość i złe właściwości smarne. Oprócz 
oczywistych ograniczeń temperatury przy zastosowaniu 
wody pojawiły się także problemy związane z korozją 
i erozją. Z tych powodów zwykła woda nie jest stosowana 
w układach, których elementy wymagają smarowania 
cieczą hydrauliczną. Ciecze hydrauliczne trudnopalne 
HFA są stosowane w górnictwie przede wszystkim 
w zmechanizowanych obudowach ścianowych. Ciecze 
trudnopalne HFC charakteryzujące się dobrą smarnoś-
cią znajdują zastosowanie w układach hydraulicznych 
maszyn urabiających i transportujących, gdzie istnieje 
ryzyko nieszczelności (awarie) rozpylonych palnych 
cieczy hydraulicznych [6]. Woda w większości mine-
ralnych środków smarowych stanowi zanieczyszczenie 
o dużej szkodliwości w eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Często występuje jako oddzielna faza na dnie zbiorni-
ków, w których magazynowany jest olej napędowy czy 
etylina. Ma wysoki stopień skażenia przez drobnoustroje, 
a także bakterie, drożdże i pleśnie. W takich zbiornikach 
występują zagrożenie dla magazynowania paliwa oraz 
korozja ścian wewnętrznych zbiorników. Następuje 
też przenoszenie skażenia wraz z paliwem do innych 
użytkowników. Do tej negatywnej roli możemy zaliczyć 
również sprzyjanie rozwojowi mikroorganizmów (bakte-
rie, pleśnie, grzyby) i wysokie napięcie powierzchniowe 
(słaba zwilżalność) [5, 6]. Rozwój mikroorganizmów bytują-
cych w cieczach hydraulicznych objawia się między innymi: 
rozwarstwieniem się emulsji, tworzeniem się osadów, 
zatykaniem się filtrów w układach cyrkulacyjnych przez 
skupiska drożdży i grzybów, zwiększeniem agresywności 
korozyjnej cieczy hydraulicznej w wyniku zwiększania 
się stężenia kwaśnych produktów metabolizmu drobno-
ustrojów, takich jak kwas mlekowy, octowy czy mrów-
kowy, wyciekami cieczy, korozją metali, pogarszaniem się 

Rys. 1. Trójkąt spalania (palności)

utleniacz 
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warunków higienicznych pracy – powstawaniem uczuleń 
i infekcji wśród pracowników [2]. 

Ochrona środowiska
Niewłaściwe stosowanie środków smarnych może 
wywierać również szkodliwy wpływ na środowisko 
naturalne. Dotyczy to zarówno okresu ich eksploatacji 
w maszynach i urządzeniach, jak i w procesie ich uty-
lizacji po zakończeniu pracy. Szkodliwymi dla środo-
wiska naturalnego składnikami środków smarnych są: 
węglowodory aromatyczne, węglowodory nienasycone 
oraz związki heteroorganiczne zawierające: siarkę, azot, 
tlen, chlor lub fosfor. Są to produkty najtrudniej ulegające 
biodegradacji i przy dłuższym kontakcie mogą oddziały-
wać toksycznie na organizmy żyjące oraz rośliny. Oceny 
stopnia toksyczności cieczy eksploatacyjnych dokonuje 
się na podstawie składu chemicznego i badań działania 
toksycznego w stosunku do ssaków, ryb lub mikroorga-
nizmów. Toksyczność ze względu na skład chemiczny 
określa się na podstawie ogólnie przyjętych kryteriów 
oceny o nieprzekraczalności najwyższego dopuszczal-
nego stężenia (NDS) dla danej substancji chemicznej. 
Szczególnie niebezpieczne są wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne i związki heteroorganiczne 
zawierające metale ciężkie (Pb, Ba, Cr, Hg) i chlor. Ciecze 
eksploatacyjne mogą przedostawać się do środowiska 
i stwarzać dla niego zagrożenie praktycznie na wszyst-
kich etapach ich stosowania. Najczęściej są to: wycieki 
olejów w czasie transportu do użytkowników, wycieki 
olejów z nieszczelnych systemów olejowych, awarie tech-
niczne maszyn i urządzeń, odparowanie olejów w czasie 
eksploatacji (zwiększona w oleju zawartość frakcji wrzą-
cych, wysoka temperatura robocza oraz konstrukcyjne 
cechy układu smarowania powodują zwiększenie stopnia 
zanieczyszczenia środowiska), spaliny (paliwa, oleje silni-
kowe i produkty ich rozkładu), niewłaściwe składowanie 
opakowań po środkach smarnych oraz zużytych filtrach 
oleju, niewłaściwa konserwacja maszyn i urządzeń, 
świadome wylewanie zużytych olejów do gruntu. Czyn-
niki zanieczyszczania środowiska można ograniczyć lub 
wyeliminować poprzez właściwe przestrzeganie prze-
pisów dotyczących obsługi maszyn i urządzeń. W tym 
zakresie należy zwrócić uwagę na stosowanie odpo-
wiednich materiałów uszczelniających systemy olejowe. 
Przy doborze elastomerów powinny być uwzględnione 
zarówno warunki temperaturowe, jak i skład chemiczny 
olejów dający możliwość dobrej współpracy z mineral-
nymi olejami bazowymi. W olejach silnikowych charak-
terystyczne jest zanieczyszczenie produktami niepełnego 
spalania paliwa i oleju. W wyniku zachodzących proce-
sów utleniania, polimeryzacji czy kondensacji wzrasta 
zawartość WWA, a co za tym idzie – ich toksyczność [4]. 

Przedostawanie się naftowych olejów przemysłowych 
do środowiska zagraża życiu biologicznemu w wodach 
powierzchniowych, gruntowych oraz glebie. Produkty 
naftowe wykazują małą zdolność do biochemicznego 
rozkładu. W zależności od rodzaju stopień ich biodegra-
dacji wynosi od 15 do 35%. W klasyfikacji szkodliwości 
względem wód powierzchniowych i gruntowych oleje 
smarowe i ciecze robocze z dodatkami modyfikującymi 
znalazły się w grupie czynników zagrażających wodom 
(WGK 1 i 2), a oleje przepracowane – w grupie czynni-
ków silnie zagrażających wodom (WGK 3). Świadomość 
powyższych zagrożeń implikuje konieczność zastępo-
wania olejów przemysłowych produktami biodegrado-
walnymi i nietoksycznymi, ograniczającymi szkodliwe 
oddziaływanie na środowisko naturalne. Ponadto oleje 
biodegradowalne charakteryzują się obecnie wysokimi 
własnościami smarnymi, lepszymi niż niektóre oleje 
mineralne (np. maszynowe hydrauliczne) [3]. 

Oleje odpadowe (przepracowane)
Według definicji zawartej w Ustawie o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oleje odpadowe to wszel-
kie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe bądź przemy-
słowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego 
były pierwotnie przeznaczone. Są to w szczególności: zużyte 
oleje z silników spalinowych, oleje przekładniowe, oleje 
smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne [14].  
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grud-
nia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1923) oleje odpadowe klasyfikowane są głów-
nie w grupie 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych 
paliw [13]. Informacje o sposobie postępowania z ole-
jami odpadowymi (olejami przepracowanymi), a szcze-
gólnie informacje dotyczące zbierania, magazynowania 
czy klasyfikowania do właściwego procesu odzysku lub 
unieszkodliwiania znajdują się w Rozporządzeniu Mini-
stra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpado-
wymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1694) [10]. Zgodnie z zapi-
sami powyższego rozporządzenia oleje odpadowe należy 
zbierać i magazynować selektywnie według określonych 
wymagań. Oznacza to, że muszą być one zbierane do spe-
cjalnie przystosowanych do tego celu pojemników oraz 
magazynowane w odpowiednio przygotowanych do tego 
miejscach. Pojemniki na oleje – oleje odpadowe – powinny 

Kategoria cieczy HF Zawartość wody % (m/m)

HFAE ≥ 95

HFAS ≥ 95

HFB ≥ 40

HFC ≥ 35

Tab. 1. Wymagania zawartości wody dla trudnopalnych cieczy 

hydraulicznych wg PN-EN  ISO 12922:2013
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być zbierane do szczelnych pojemników, które muszą być 
m.in.: wykonane z trudnopalnych materiałów, odporne 
na działanie olejów odpadowych oraz zabezpieczone 
przed stłuczeniem. Na pojemnikach wymaga się umiesz-
czenia: w widocznym miejscu napisu „olej odpadowy”, 
kodu odpadu, oznakowania wymaganego przepisami 
szczególnymi, dotyczącymi transportu odpadów niebez-
piecznych (tzw. ADR), informacji o zanieczyszczeniu 
lub możliwości zanieczyszczenia w przypadku kontaktu 
z substancją niebezpieczną. Przechowywanie pojemników 
w miejscach odpowiednich do magazynowania olejów 
odpadowych powinno być: utwardzone, zabezpieczone 
przed przedostaniem się zanieczysz-
czeń do gruntu, zabezpieczone przed 
rozcieńczeniem opadami atmosferycz-
nymi, wyposażone w urządzenia lub 
środki do zbierania wycieków tych 
odpadów (np. wanien i palet wychwyto-
wych). Niedopuszczalne jest mieszanie 
olejów odpadowych z innymi odpadami 
i substancjami, w szczególności z: odpa-
dami stałymi, olejem napędowym, ole-
jem opałowym, płynami chłodniczymi, 
płynami hamulcowymi oraz innymi 
preparatami i substancjami chemicz-
nymi niebędącymi olejami. Dopusz-
czalne jest mieszanie różnych rodzajów 
olejów odpadowych, jeśli nie wpłynie 
to negatywnie na proces ich odzysku 
bądź unieszkodliwiania [10]. Według 
zapisów Ustawy o odpadach [14] oleje 
odpadowe powinny być przetwarzane 
zgodnie z hierarchią sposobów postę-
powania z odpadami. W pierwszej kolejności oleje odpa-
dowe powinny być poddawane procesom regeneracji 
(np. poprzez usunięcie znajdujących się w nich zanie-
czyszczeń), lecz jeżeli jest to niemożliwe, dopuszcza się 
ich unieszkodliwiane – przetworzenie lub składowanie 
na powierzchni ziemi lub pod nią. Bezwzględnie zakazuje 
się zrzutów olejów do wód, gleby lub ziemi. 

Skutki zdrowotne związane z narażeniem 
na ciecze eksploatacyjne
Własności toksyczne mineralnych olejów przemysło-
wych zależą m.in. od: pochodzenia oleju bazowego, 
ilości i rodzaju wprowadzonych dodatków. W związku 
z bardzo zróżnicowanym składem chemicznym olejów 
mineralnych szkodliwość poszczególnych grup olejów jest 
również zróżnicowana. W czasie eksploatacji, w wyniku 
procesu starzenia, następuje degradacja oleju bazowego 
oraz dodatków uszlachetniających. W wyniku działania 
czynników takich jak: temperatura, ciśnienie, stopień 

zanieczyszczenia oleju, działania mikroorganizmów, 
wzrasta szkodliwość, co stwarza realne zagrożenie dla 
zdrowia. Oleje mineralne oddziałują na organizm czło-
wieka miejscowo i ogólnotoksycznie. Działanie miejscowe 
dotyczy przede wszystkim kontaktu oleju ze skórą. Przeni-
kanie oleju przez skórę ułatwiają wszelkie jej uszkodzenia 
i stany zapalne. Większa szkodliwość jest przy oddziały-
waniu na organizm olejów przepracowanych. W wyniku 
długotrwałego oddziaływania oleju mineralnego na skórę 
może pojawić się tzw. trądzik olejowy. Ubiegłoroczne roz-
porządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stę-
żeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w śro-

dowisku pracy wprowadziło do wykazu 
dodatkową uwagę dla niektórych sub-
stancji chemicznych w zakresie oddzia-
ływania przez skórę [11]. Oznakowanie 
substancji chemicznej notacją „skóra” 
oznacza, że wchłanianie substancji 
przez skórę może być tak samo istotne, 
jak przy narażeniu drogą oddechową. 
Do oceny wielkości narażenia zawo-
dowego dla substancji chemicznych 
oznakowanych „skóra” zastosowanie 
wartości NDS jest niewystarczające, 
ponieważ jest ono ograniczone do sytu-
acji, w której substancja wchłania się 
do organizmu pracownika tylko drogą 
oddechową. Oznakowanie „skóra” jest 
wskazówką dla pracodawcy, że nawet 
jeżeli wartość NDS jest dotrzymana, 
to substancja może stwarzać zagroże-
nie ze względu na wchłanianie przez 
skórę oraz że należy przedsięwziąć 

specjalne środki ostrożności, które zapobiegną kontak-
towi substancji ze skórą. Mogą to być nie tylko środki 
ochrony indywidualnej (rękawice ochronne i ubranie 
ochronne, krem ochronny), ale także inne środki, takie jak 
np. ograniczenie kontaktu ze szkodliwą substancją. Ogól-
notoksyczne oddziaływanie olejów mineralnych na orga-
nizm człowieka jest spowodowane zatruciem układu 
oddechowego związanym z drażniącym działaniem 
areozoli – mgieł i par olejowych. Ostre objawy zatrucia 
aerozolem to: osłabienie, bóle głowy, zawroty, przewle-
kły nieżyt górnych dróg oddechowych, lipidowe zapa-
lenie płuc. Niewłaściwe stosowanie środków smarnych 
może wywierać również szkodliwy wpływ na organizm 
człowieka. Dotyczy to zarówno okresu ich eksploatacji 
w maszynach i urządzeniach, jak i w procesie ich utyliza-
cji po zakończeniu pracy. Szkodliwymi dla zdrowia czło-
wieka składnikami środków smarnych są: węglowodory 
aromatyczne, węglowodory nienasycone oraz związki 
heteroorganiczne zawierające: siarkę, azot, tlen, chlor lub 
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fosfor. Szczególnie niebezpieczne są wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA) w olejach nierafino-
wanych i słaborafinowanych powodujące zaburzenia 
układu ochronnego i choroby nowotworowe. Są to pro-
dukty najtrudniej ulegające biodegradacji i przy dłuższym 
kontakcie mogą oddziaływać toksycznie na organizmy 
żyjące oraz rośliny [4]. Wśród drobnoustrojów obecnych 
w cieczach hydraulicznych wykrywanych jest wiele 
gatunków chorobotwórczych dla człowieka mogących 
być przyczyną m.in. schorzeń górnych dróg oddecho-
wych. Wykrywano również w emulsji bakterie wywołu-
jące zatrucia pokarmowe z rodzaju Salmonella i Shigella. 
Wśród objawów chorobowych, które mogą występować 
u pracowników zawodowo narażonych na działanie 
skażonych mikrobiologicznie cieczy hydraulicznych, 
należy wymienić: kaszel z odkrztuszaniem, świszczący 
oddech, ucisk w klatce piersiowej oraz podrażnienie 
gardła. Wśród jednostek chorobowych należy przede 
wszystkim wymienić: przewlekłe zapalenie oskrzeli, 
astmę, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, 
a także występowanie ostrych zmian w funkcjonowaniu 
układu oddechowego. Wystąpić mogą też infekcje bakte-
ryjne i grzybice rąk, a także reakcje alergiczne na skutek 
kontaktu skórnego ze skażoną drobnoustrojami cieczą [2]. 
W związku z powyższym konieczne stają się przestrzega-
nie zasad higieny osobistej przy bezpośrednim kontakcie 
ze skażonymi emulsjami oraz stosowanie środków ochrony. 
Ocena ryzyka zawodowego pracowników mających kontakt 
ze środkami smarnymi i z paliwami obejmuje ocenę stano-
wisk pracy narażonych na działanie substancji chemicznych 
zawartych w środkach smarnych i będących w wykazie 
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) che-
micznych czynników szkodliwych w środowisku pracy [11]. 

Wymagania stawiane środkom smarnym 
w górniczych przepisach prawnych
W wyrobiskach górniczych stosuje się materiały, substan-
cje chemiczne i ich mieszaniny oraz wyroby z tworzyw 
sztucznych spełniające wymagania trudnopalności, anty-
elektrostatyczności i nietoksyczności.
W zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa poża-
rowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w ruchu zakładu górniczego przepisy sta-
wiane środkom smarnym w tym zakresie zostały okre-
ślone w zapisach Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1118) [9]. 
Zasady ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładu 
górniczego obiektów budowlanych niebędących obiektami 
zakładu górniczego w rozumieniu przepisów górniczych [9] 
zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2019 r., poz. 67) [12]. 
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