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Wstęp 
Jednym z problemów XXI wieku jest wzrastające z roku na 

rok zagrożenie środowiska naturalnego oraz deficyt surowców. 
Na ogólny poziom degradacji środowiska naturalnego duży 
wpływ ma motoryzacja spełniająca zasadniczą rolę  
w komunikacji i przewozie towarów. Jej rozwój pociąga za sobą 
szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, 
powodując zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody [1,2]. Jest 
ona  źródłem produktów odpadowych, powstałych podczas 
eksploatacji oraz likwidacji pojazdów wycofanych z użytkowania. 
Obecnie światowy park samochodowy liczy około 500 milionów 
samochodów osobowych i około 150 milionów samochodów 
ciężarowych [1,2,3]. Co roku przybywa 35 milionów 
samochodów osobowych, szacuje się, że do 2020 roku na 
świecie będzie poruszać się miliard pojazdów [3]. Środki 
transportu są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń 
atmosfery. Głównie ze względu na zagrożenie środowiska 
naturalnego niezbędne jest pełne zagospodarowanie w procesie 
recyklingu lub utylizacji. Zagospodarowanie produktów ze 
zużytych pojazdów konieczne jest także ze względu na 
wzrastające koszty składowania oraz oszczędności materiałowe 
i energetyczne. Przetworzone materiały z wyeksploatowanych 
pojazdów mogą być wykorzystane w różnorodny sposób, 
głównie do produkcji nowych wyrobów, które można ponownie 
wykorzystać. Pełne i sprawne zagospodarowanie produktów 
odpadowych powstałych w transporcie samochodowym wymaga 
działania już w okresie projektowania i produkcji [4]. 

 

1. Proces wycofania pojazdu z eksploatacji 
Podstawowym sposobem ograniczania szkodliwego 

oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne jest recykling, 
który ze względu na dużą ilość odpadów samochodów 

wycofywanych z eksploatacji oraz duże zagrożenie dla 
środowiska, najbardziej rozwinięty jest właśnie w przemyśle 
motoryzacyjnym. Żaden produkt konsumpcyjny nie ma tak 
wysokiego wskaźnika odzysku jak motoryzacja. Recykling jest 
więc dziedziną obejmującą techniczne, technologiczne i 
organizacyjne działania mające na celu maksymalne 
odzyskanie zespołów, części, podzespołów i materiałów oraz 
energii z wycofanych z eksploatacji (zużytych i uszkodzonych) 
środków transportu [5,6].  
W ogólności wyróżnić można cztery formy recyklingu [5,6]: 

 Ponowne użycie w tym samym celu (np. wymontowanie 
sprawnej części z wymontowanego pojazdu i 
zamontowanie jej w innym pojeździe). 

 Ponowne użycie w innym celu (np. użycie opon 
samochodowych jako odbojników w porcie).  

 Ponowne zastosowanie w takim samym procesie 
wytwarzania (wykorzystanie granulatu tworzywa 
sztucznego jako surowca). 

 Ponowne wykorzystanie w innym procesie wytwarzania 
(np. odpadki tworzyw sztucznych do produkcji izolacji 
termicznych odzieży). 

Koniecznością zagospodarowania produktów odpadowych 
w transporcie są także wzrastające koszty materiałowe i 
energetyczne. Przetworzenie zużytych materiałów, regeneracja 
części i ponowne ich wykorzystanie pozwala uzyskać znaczne 
oszczędności. Istotą fazy wycofania pojazdu z eksploatacji jest 
obecnie możliwość odzyskania materiałów zużytych do budowy 
samochodów osobowych. Ma to zasadnicze znaczenie zarówno 
dla zmniejszenia wielkości odpadów bezpowrotnie 
magazynowanych na składowiskach, jak i dla ograniczenia 
zużycia zasobów naturalnych, gdyż nie ma wówczas 
konieczności zaspokajania całego popytu na te materiały 
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opierając się tylko na produkcji pierwotnej. Innym korzystnym 
środowiskowym aspektem wykorzystania tych samych 
materiałów i części jest zmniejszenie poziomów 
energochłonności oraz emisyjności towarzyszących fazie 
produkcji oraz eksploatacji samochodu. 
 

2. Cel i zakres analizy 
Przemysł motoryzacyjny i organy administracji publicznej 

podejmują wiele wysiłków w celu poprawy efektywności 
ekologicznej samochodów. Nie rozwiązuje to jednak 
podstawowych problemów środowiskowych związanych z 
rozwojem transportu. Wzrastające potrzeby mobilności 
społeczeństw preferujących wykorzystanie środków transportu 
indywidualnego są sprzeczne z działaniami organów 
ustawodawczych, które dążą do bardziej zrównoważonego 
rozwoju transportu. Według statystyk OICA w 2013, tylko w 
państwach UE, wyprodukowano ok. 15 mln samochodów 
osobowych. Co roku ok. 9 mln samochodów trafia na 
złomowiska. Zasady postępowania z samochodami 
wycofywanymi z użytkowania w państwach UE reguluje 
dyrektywa 2000/53/EC dyrektywa [7], później zmodyfikowana do 
2005/64/CE [8]. Narzucają one wskaźniki obowiązkowej 
utylizacji samochodów wycofywanych z użytkowania. Od 2006 
roku odzysk i ponownie użyte muszą wynosić 85%,a recykling i 
ponowne użycie 80%w odniesieniu do masy samochodu. 
Jedynie w przypadku pojazdów wyprodukowanych do końca 
1979 dopuszczono 75% odzysku oraz 70% dla ponownego 
użycia i recyklingu. Celem jest osiągnięcie od początku 2015 dla 
wszystkich pojazdów poziomu 95% dla ponownego użycia i 
odzysku oraz 85% dla ponownego użycia i recyklingu. 

Możliwości recyklingu uzależnione są od rodzaju materiału. 
Obecnie uważa się, że w 100% można ponownie wykorzystać 
żeliwo, staliwo i stal, a w 90% metale nieżelazne. Natomiast 
problemem jest ponowne użycie tworzyw sztucznych. 
Największą przeszkodą jest utrata początkowych właściwości 
elementów pochodzących z recyklingu.  

Uzyskane wyniki odnoszą się do sześciu generacji pojazdu 
osobowego Volkswagen Golf z silnikiem benzynowym, o 
podobnych charakterystykach eksploatacyjnych, wytwarzanych 
od 1976 do 2012 roku. Inwentaryzację materiałów 
przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych ze stacji 
demontażu pojazdów w Szczecinie oraz danych pochodzących 
z bazy IDIS. W celu oszacowania energii zawartej w materiałach 
oraz emisji dwutlenku węgla związanych z wytwarzaniem 
samochodu użyto informacji z baz danych: Ecoinvent v2.0,Eco-
Indicator EI99 E/A Europe oraz Gemis 2.7. 

Stopień odzysku materiałów pochodzących z recyklingu w 
fazie produkcji pojazdu określono na podstawie obowiązujących 
wartości współczynników odzysku dla wybranych materiałów, 
które przedstawiono w tabeli 1.  
Dla minimalnych i maksymalnych wartości tych współczynników 
wyznaczono odpowiednie stopnie odzysku materiałów z 
pojazdu wycofanego z eksploatacji z uwzględnieniem zmian 
jego struktury materiałowej. 

 
 
 

Tabela 1. Współczynniki odzysku materiału [1, 2] 

Materiał Współczynnik odzysku materiału 

Stale, żeliwa 0,70-1,00 

Aluminium 0,70-0,90  

Tworzywa sztuczne  0,05-0,30 

Opony i elastomery  0,30-0,50  

Materiały eksploatacyjne  0,05-0,85 

Szkło 1,00 

Metale nieżelazne 0,05-0,15 

 

 
3. Charakterystyki nakładów energetycznych 
występujących w fazie złomowania pojazdu 
osobowego  

Nakłady energetyczne dla całego pojazdu przy recyklingu z 
minimalnym i maksymalnym współczynniku odzysku dla 
różnych wersji VW Golf są niższe od nakładów ponoszonych 
podczas produkcji pierwotnej.  

 

Rys. 1. Nakłady energetyczne dla całego pojazdu 
samochodowego przy różnym stopniu odzysku materiałów 

Przy minimalnym współczynniku odzysku nakłady 
energetyczne wynoszą od 33138 MJ dla Mk1 do 54006 MJ dla 
Mk6 i są mniejsze od 25,4% do 26,7% od nakładów 
ponoszonych podczas produkcji pierwotnej. Natomiast przy 
maksymalnym współczynniku odzysku nakłady energetyczne 
wynoszą od 28008 MJ dla Mk1 do 45938 MJ dla Mk6 i są 
mniejsze od 36,5% do 38,2% od nakładów ponoszonych 
podczas produkcji pierwotnej i mniejsze od 14,8% do 15,7% od 
nakładów ponoszonych przy recyklingu dla minimalnego 
współczynnika odzysku.  

3. Charakterystyki obciążeń środowiskowych 
występujących w fazie złomowania pojazdu 
osobowego 

Emisja CO2 dla całego pojazdu przy recyklingu z 
minimalnym i maksymalnym współczynniku odzysku dla 
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różnych wersji VW Golf jest niższa od emisji CO2 wytwarzanej 
podczas produkcji pierwotnej. Przy minimalnym współczynniku 
odzysku emisja CO2 wynosi od 2470kg dla Mk1 do 3761 kg dla 
Mk6 i jest mniejsza od 36,5% do 38,1% od emisji CO2 

wytwarzanej podczas produkcji pierwotnej. Natomiast przy 
maksymalnym współczynniku odzysku emisja CO2 wynosi od 
1831 kg dla Mk1 do 2853 kg dla Mk6 i jest mniejsza od 51,9% 
do 54,1% od emisji CO2 wytwarzanej podczas produkcji 
pierwotnej i mniejsza od 24,1% do 25,9% od emisji CO2 

wytwarzanej przy recyklingu dla minimalnego współczynnika 
odzysku.  

 

Rys. 2. Emisja CO2 dla całego pojazdu samochodowego 
przy różnym stopniu odzysku materiałów 

 
Emisja SO2 dla całego pojazdu przy recyklingu z minimalnym i 
maksymalnym współczynniku odzysku dla różnych wersji VW 
Golf jest niższa od emisji SO2 wytwarzanej podczas produkcji 
pierwotnej. Tylko w przypadku Mk1 emisja SO2 przy recyklingu 
z maksymalnym współczynnikiem odzysku jest nieznacznie 
wyższa od emisji wytwarzanej podczas produkcji pierwotnej. 
Przy minimalnym współczynniku odzysku emisja SO2 wynosi od 
6,01 kg dla Mk1 do 11,65 kg dla Mk6 i jest mniejsza od 0,7% do 
4,9% od emisji SO2 wytwarzanej podczas produkcji pierwotnej. 
Natomiast przy maksymalnym współczynniku odzysku emisja 
SO2 wynosi od 6,01 kg dla Mk1 do 11,65 kg dla Mk6. Emisja 
SO2jest mniejsza od 1,4% do 8,1% od emisji SO2 wytwarzanej 
podczas produkcji pierwotnej dla wersji od Mk2 do Mk6. W 
przypadku Mk1 jest wyższa o 0,3%. W porównaniu do emisji 
SO2 wytwarzanej przy recyklingu dla minimalnego 
współczynnika odzysku jest mniejsza od 0,5% do 1,5% dla 
wersji od Mk3 do Mk6 i większa od 0,6% do 1,0% dla wersji 
odpowiednio Mk2 i Mk1. 

 

Rys. 3. Emisja SO2 dla całego pojazdu samochodowego 
przy różnym stopniu odzysku materiałów 
  

Wnioski 

Przedstawiona w artykule analiza wpływu procesu recyklingu na 

zmiany oddziaływania środowiskowego procesu produkcji 

pojazdu pozwoliła na wyciagnięcie następujących wniosków:  

 Recykling materiałów z pojazdów wycofanych z 
eksploatacji wpływa na zmniejszenie nakładów 
energetycznych przy procesie wytwarzania 
samochodów.  

 Dla maksymalnego współczynnika odzysku nakłady 
energetyczne samochodów VW Golf są mniejsze 
średnio o 37% od nakładów ponoszonych podczas 
produkcji pierwotnej. 

 W przypadku samochodu VW Golf recykling dla 
maksymalnego współczynnika odzysku: 
- obniżył emisję CO2 średnio o 52,7%,  
-  obniżył emisję SO2 średnio o 4,3%. 
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The impact of recycling on changes in the environmental 

impact of the vehicle production process 

 
Abstract 

 
The economic system of the modern state requires efficient road transport which fulfills an essential role in communication and freight. Such  

a dynamic development of motorization entails a number of negative effects, especially for the environment, causing pollution of air, soil and water 
and increase the amount of waste products generated during operation and decommissioning of vehicles. Mainly because of the threat environment 
is necessary to complete development of waste products for recycling and disposal. The aim of this article is to present the impact of recycling  

on changes in the environmental impact during the manufacturing process of the vehicle. 

 
Key words: the production process, the process of scrapping, recycling. 
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