
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do biura senatorskiego zgłaszają się właściciele nowych samochodów osobowych, którzy wykorzystują 

paliwo LPG do napędu swoich aut. Po przejechaniu około 60–80 tysięcy km w samochodach dochodzi o 

awarii wtryskiwaczy gazu. Mechanicy, którzy wymieniają wtryskiwacze na nowe, na pytanie użytkowników, 

jaki jest powód zużycia wtryskiwacza, odpowiadają, że jednym z powodów ich szybszego zużycia są zanie-

czyszczenia, w tym węgiel i mazut, które zawarte są w LPG i skracają żywotność wtryskiwacza, a także 

wpływają negatywnie na reduktor w układzie zasilania samochodu. 

Do biura senatorskiego jeden z petentów dostarczył zużyty wtryskiwacz i filcową membranę reduktora 

gazu instalacji LPG. Filcowa membrana nie jest filtrem w instalacji. Jak twierdzi zainteresowany, po przeje-

chaniu ok. 30 tysięcy km, ze względu na duże uwęglenie gazu napędowego, nowe elementy czynne reduktora 

musiały zostać wymienione, a wnętrze reduktora poddano czyszczeniu z zabrudzeń grafitem i mazutem. 

Dodatkowo pracownicy biura poddali otrzymany od zainteresowanego wtryskiwacz małemu eksperymen-

towi, umieszczając go na kilka sekund w myjce ultradźwiękowej z roztworem izopropanolu. Po chwili pracy 

myjki okazało się, że we wnętrzu małego przecież wtryskiwacza (wnętrze wtryskiwacza jest mniejsze niż 

mały palec) znajdują się duże ilości węgla (grafitu), drobiny oleju i inne substancje. Na załączonym filmie 

można zaobserwować, jak przenoszą się one do preparatu czyszczącego myjki w postaci smug i czarnych 

kropek. Wydaje się, co można zauważyć na załączonym filmie, że LPG zawiera duże ilości cząsteczek grafitu 

i innych substancji, które po spaleniu w cylindrach silników wykorzystujących to paliwo powodują zwięk-

szoną emisję CO i CO2 oraz innych gazów do atmosfery. 

Wobec tego powstaje pytanie: czy gazy propan i butan, zanim napełnione zostaną nimi butle w samocho-

dach, mogłyby zostać całkowicie oczyszczone? Wydaje się, że zmniejszenie ilości grafitu i mazutu jako 

składników LPG miałoby korzystny wpływ na stan techniczny pojazdów, w szczególności żywotność katali-

zatorów, reduktorów i wtryskiwaczy. 

Wobec tego, w trosce o ochronę środowiska, uprzejmie pytam. 

1. Czy możliwe jest całkowite oczyszczenie propanu i butanu służących do napędu samochodów z instala-

cją LPG, zanim trafią do zbiorników na stacjach paliw? 

2. Jakie inne substancje chemiczne oprócz propanu i butanu zawiera LPG sprzedawany na stacjach paliw i 

w jakich ilościach przypadają one na 1 m
3
 sprzedawanego gazu? 

3. Czy pod względem zanieczyszczeń chemicznych, w tym ilości węgla i mazutu, skład LPG na stacjach 

benzynowych jest na bieżąco i systematycznie monitorowany? 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 
 


