
Coraz częściej dochodzą do naszej redakcji głosy związane z kłopotami, jakie spotkały 
użytkowników ciągników zatankowanych paliwem złej jakości. To poważna sprawa, gdyż 
koszty związane z naprawą sięgają w najłagodniejszych przypadkach tysięcy złotych, a w 
najtrudniejszych dziesiątek tysięcy złotych. Problem więc istnieje i warto zrobić wszystko, 
aby go zminimalizować. Dotyczy on zwłaszcza nowoczesnych, wrażliwych na jakość pali-
wa silników montowanych w najnowszych ciągnikach.

Zależnie od wielkości gospodarstwa czy przedsiębiorstwa rolnego temat logistyki paliwa roz-
patrywany jest dwojako. Mniejsi tankują olej napędowy na stacjach benzynowych, a więksi 
zamawiają go hurtowo i przechowują w dużych zbiornikach. Wiadomo, sposoby te mają swoje minusy i plusy. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że i tak najważniejsza jest  jakość paliwa. Dlatego lepiej tankować na markowych stacjach lub po 
prostu sprawdzonych, chociaż w tym przypadku nigdy nie wiadomo, która kolejna dostawa będzie, mówiąc kolokwialnie, 
„trefna”. A takie się zdarzają, bo wspomniane kłopoty muszą mieć gdzieś swój początek. Inna kwestia dotyczy przechowy-
wania paliwa w dużych zbiornikach. Te profesjonalnie wykonane pozwalają w czasie ich napełniania z cysterny pobrać 
próbkę oleju napędowego. Wdrożenie takiej procedury jest najlepszym sposobem kontrolowania jakości otrzymywanego 
paliwa. Pobrana próbka powinna mieć objętość od 1 do 5 l. W razie problemów można ją dostarczyć do laboratorium 
osobiście lub wysłać kurierem. Jej wielkość uzależniona jest od poziomu zleconych badań. Oczywiście wpływa to również 
na cenę, która waha się przy badaniu podstawowym od 500 do 700 zł oraz przy pełnym do ok. 2000 zł netto.

Krzysztof Płocki, plocki@rpt.pl
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