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RASTLINSKO OLJE KOT ENERGENT

Za pogon dizelskih motorjev lahko uporabljamo biodizel, ki ga pridobimo z zaestrenjem olja iz oljne ogrš�ice, 
lahko pa se odlo�imo za uporabo nepredelanega rastlinskega olja. V prvem primeru se soo�imo z 
zapletenejšimi postopki predelave oljne ogrš�ice (postopek esterifikacije, kjer se dodaja olju metanol ali etanol), 
v drugem primeru pa je potrebna prilagoditev dizelskih motorjev.

Ekološke prednosti �istega rastlinskega olja 

zaprti krog CO2
biorazgradljivost (v treh tednih se razgradi 99 % v 
primeru razlitja po tleh) 
netoksi�nost (ni nevarnosti vdihovanja toksi�nih ali 
karcinogenih plinov, ni nevarnosti v stiku s kožo itn.) 
majhno onesnaževanje okolja v primeru razlitja pri 
transportu in manipulaciji 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov CO2, CO, PAH, 
ogljikovodikov itn. pri zgorevanju v dieselskih motorjih 
ni emisij žvepla 
popolno zgorevanje zaradi ve�je vsebine O2 v gorivu 
(ni �rnega dima pri preobremenitvi motorja) 
ne hlapi v zrak kot mineralna goriva 
težko vnetljivo (varno pri manipulaciji in transportu) 

Za�etek uporabe rastlinskega olja za pogon 
motorjev z notranjim zgorevanjem 
Rudolf Diesel (1858 – 1913) izumitelj 
kompresijskega motorja (zmes goriva in zraka 
nastane v motorju, zgorevanje v valjih motorja se 
za�ne s samovžigom) z notranjim zgorevanjem, je 
predstavil leta 1900 na svetovni razstavi v Parizu 
motor, ki ga je poganjalo rastlinsko olje iz arašidov 
(kikirikija). Diesel leta 1911 izjavi vizionarske 
besede: “Moj motor lahko poganjajo razli�na 
rastlinska olja, kar lahko zna�ilno prispeva k 
razvoju kmetijstva.” Naslednje leto pa Diesel izjavi: 
“Uporaba rastlinskih olj za pogon strojev  se zdi 
trenutno  nepomembna, toda omenjana olja bodo v 
prihodnosti enako pomembna kot nafta in premog v 
današnjem �asu.”

Energetske prednosti �istega rastlinskega olja, 
kot energenta 

teko�e gorivo visoke energetske vrednosti, ki ga 
lahko proizvaja kmetija  z enostavnim postopkom 
mehanske ekstrakcije iz semena oljnic (stiskanje 
semena oljnic s stiskalnicami)
majhna poraba energije za proizvodnjo �istega 
rastlinskega olja iz semena oljnic (nižja poraba 
energije, kot pri proizvodnji npr. biodiesela ali 
bioetanola). 
dostopno na kmetijah, ki pridelujejo oljno ogrš�ico ali 
druge oljnice in se ukvarjajo s postopkom hladnega 
ali toplega stiskanja olja.
cenovno je rastlinsko olje zanimivo (cena se giblje 
od 0,65 – 0,7 EUR/l). 
ob decentralizirani proizvodnji olja za energetske 
namene s postopkom hladnega ali toplega stiskanja 
olja nastaja, kot stranski produkt krma za prehrano 
živali (oljne poga�e).

Rudolf Diesel

Pri stiskanju semena oljne 
ogrš�ice dobimo  olje, ki 
se lahko uporablja kot 
gorivo


