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Wstęp
Samochody w dzisiejszych czasach stanowią pro-

dukt masowo eksploatowany przez ludzi, różnorodny 
ze względu na wiek i stan techniczny. Po zakończeniu 
czasu eksploatacji każdy pojazd powinien trafi ć do stacji 
demontażu, gdzie przeprowadzany jest jego demontaż. 
Proces demontażu nie umożliwia dokonania pełnego 
odzysku części i materiałów wchodzących w skład po-
jazdu, dlatego istotnym podmiotem sieci recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) są młyny prze-
mysłowe, czyli tzw. strzępiarki, służące do rozdrabniania 
odpadów pochodzących z demontażu pojazdów, w celu 
ułatwienia ich dalszego zagospodarowania. 

1. Elementy struktury sieci recyklingu PWE
Sieć recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

tworzy system gospodarczy, który zapewniając zbieranie 
wyeksploatowanych pojazdów, ich demontaż, selekcję 
i przygotowanie materiałów do transportu, do zakładów 
zajmujących się ich odzyskiem i/lub unieszkodliwianiem, 
pozwala na ograniczenie oddziaływania przemysłu mo-
toryzacyjnego na środowisko naturalne, możliwie wysoki 
poziom ochrony środowiska przed negatywnym oddzia-
ływaniem odpadów powstających podczas demontażu 
pojazdów oraz wtórne wykorzystanie materiałów stoso-
wanych do produkcji samochodów.

System zagospodarowania pojazdów wycofanych 
z eksploatacji wymaga odpowiedniej infrastruktury, 
dostosowanej do standardów i wymogów określo-
nych w krajowych przepisach prawnych, wdrażających 
postanowienia nałożone na Polskę przepisami Unii 
Europejskiej.

W Polsce system recyklingu PWE oparty jest na sieci 
podmiotów uczestniczących pośrednio lub bezpośred-
nio w działaniach zwianych z produkcją, wycofywaniem 
i demontażem pojazdów oraz z zagospodarowaniem od-
padów pochodzących z demontażu, obejmując zarówno 
kwestie środowiskowe, techniczne i ekonomiczne struk-
tury sieci recyklingu [3].

Skład ogólnokrajowej sieci recyklingu pojazdów 
kształtuje ustawa „o recyklingu pojazdów wycofanych 
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z eksploatacji”, która określa trzy grupy podmiotów zaj-
mujących się bezpośrednio odbiorem i recyklingiem 
PWE tj.: punkty zbierania pojazdów, stacje demonta-
żu oraz młyny przemysłowe (strzępiarki). Elementami 
struktury sieci recyklingu PWE są również takie pod-
mioty jak producenci samochodów i części zamiennych, 
zakłady zajmujące się recyklingiem materiałowym oraz 
instytucje administracyjne. 

Sieć recyklingu PWE powinna być tak zorganizowana, 
aby każdy wyeksploatowany pojazd mógł trafi ć, czy to 
do punktu zbierania PWE i następnie do stacji demon-
tażu, czy bezpośrednio do stacji, w których przepro-
wadzany jest demontaż pojazdu zgodnie z wymogami 
ekologicznymi. Uzyskane w wyniku demontażu części 
nadające się do ponownego użytku są przeznaczone do 
bezpośredniej sprzedaży, jako części zamienne, nato-
miast pozostałe wyselekcjonowane elementy i materiały 
trafi ają do podmiotów stanowiących kolejne ogniwa sieci 
recyklingu PWE. 

Odpady powstałe w wyniku demontażu PWE trafi ają 
do odzysku i/lub unieszkodliwiania, do przedsiębiorców 
i jednostek organizacyjnych posiadających stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. 

Młyny przemysłowe, z którymi współpracują sta-
cje demontażu, również otrzymują powstałe w wyni-
ku demontażu PWE odpady i jest to głównie zdemon-
towana w większym lub mniejszym stopniu karoseria 
samochodowa. 

Funkcjonowanie sieci recyklingu PWE zapewniają 
także producenci samochodów i części zamiennych, 
którzy przyczyniają się do przygotowania pojazdu i jego 
elementów do procesu recyklingu już na etapie projekto-
wania oraz administracja publiczna poprzez racjonalną 
kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązujących re-
gulacji prawnych odnoszących się do recyklingu PWE 
i efektywniejsze działania na korzyść systemu recyklin-
gu PWE [2,4].

2. Instalacja do strzępienia PWE 
Jednym z ważniejszych podmiotów sieci recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji są strzępiarki, czyli 
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olbrzymie młyny przemysłowe, do których dostarczane 
jest ok. 70% masy pojazdu (przy średniej masie nomi-
nalnej 1200kg), wcześniej zdemontowanej na stacji, dla 
której uzasadnioną ekologicznie i technicznie metodą 
odzysku jest właśnie strzępienie [5]. W Polsce funkcjo-
nuje siedem instalacji zajmujących się na skalę przemy-
słową strzępieniem złomu, w tym złomu z PWE. 

Uregulowania prawne w zakresie strzępienia PWE
Zgodnie z założeniami ustawy „o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji” przez strzępienie rozumie 
się instalacje służącą do rozdrabniania odpadów po-
wstających w trakcie demontażu wyeksploatowanych 
pojazdów [10]. 

Obowiązujące regulacje prawne w zakresie strzępie-
nia PWE zobowiązują przedsiębiorcę prowadzącego 
instalację do strzępienia, do zapewnienia bezpiecznego 
dla środowiska sposobu rozdziału, dlatego wymogiem 
jest, aby instalacja była usytuowana na utwardzonej 
powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania 
ścieków przemysłowych, kierowanych do separato-
ra substancji ropopochodnych. Ponadto instalacja do 
strzępienia powinna być także wyposażona w separato-
ry i urządzenia odpylające. 

Przedsiębiorca prowadzący instalację do strzępie-
nia jest zobowiązany do wykonywania raz na rok pró-
by strzępienia PWE, celem określenia zawartości uzy-
skiwanych frakcji materiałowych oraz przekazywania 
informacji w tym zakresie, przedsiębiorcom prowadzą-
cym stacje demontażu, od których otrzymuje odpady do 
strzępienia. Ponadto ma również obowiązek składania 
rocznego sprawozdania w zakresie zbiorczego zesta-
wienia danych o rodzaju i ilościach odpadów, o sposo-

bach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzą-
dzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych 
odpadów, do uprawnionych organów administracyjnych 
[7,8,9].

Proces strzępienia PWE
Proces przerobu odpadów pochodzących z demonta-

żu PWE na instalacji do strzępienia polega na stopnio-
wym rozdrabnianiu wsadu (złomu), w celu oddzielenia 
metali od tworzyw i zanieczyszczeń, a następnie na 
rozseparowaniu poszczególnych metali od materiałów 
niemetalicznych [6]. Przykład młyna przemysłowego do 
rozdrabniania złomu przedstawia rysunek 1. 

Wsad przy pomocy dźwigu chwytakowego ładowany 
jest do zsypu strzępiarki, z którego grawitacyjnie opada 
na dwa walce podające. Obracanie się walców w od-
wrotnych kierunkach, powoduje wciąganie złomu i jed-
noczesne jego miażdżenie, a następnie równomierne 
podawanie go do strzępienia. Instalacja strzępiąca dzia-
ła na zasadzie młyna młotkowego, gdzie połączenie pro-
cesu rozrywania oraz zgniatania w obszarze uderzania 
młotów, powoduje rozdzielanie materiału. Po rozdrob-
nieniu, strzępiarka wyrzuca kawałki materiału przez sito 
na przenośnik wibracyjny, natomiast pozostałe kawałki 
zatrzymane na sicie spadają i ponownie są strzępione 
do wymaganych rozmiarów. 

Kolejnym etapem procesu strzępienia jest oczyszcza-
nie rozdrobnionego materiału za pomocą klasyfi katora 
powietrznego, który zasysa lekkie frakcje i usuwa je ze 
strefy strzępienia. Następnie części metalowe i niemeta-
lowe trafi ają przenośnikiem wibracyjnym do separatora 
magnetycznego bębnowego celem wychwycenia części 
z metali żelaznych i przekazania ich na kolejny przeno-

a) b) 

Rys. 1. Strzępiarka w fi rmie: a) Os-stal, b) Wtór-Steel
Źródło: Materiały informacyjne fi rmy Os-stal i Wtór-Steel
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śnik, natomiast metale nieżelazne i inne zanieczyszcze-
nia przenoszone są taśmociągiem do kontenera. 

Frakcje lekkie przenoszone są do silosu i zsypywane 
do kontenera, natomiast pyły zraszane są wodą w silo-
sach i wyrzucane do kontenera w postaci szlamu .

Proces strzępienia w zależności od rodzaju przera-
bianego materiału, cechuje samoregulacja wydajności 
i stopnia rozdrabniania, osiągana dzięki zastosowaniu 
sit, które ograniczają granulację materiału wyjściowego. 

Odseparowane w wyniku procesu strzępienia frakcje 
matali żelaznych – stal, metali nieżelaznych i tzw. lekkie 
frakcje mogą zostać ponownie wykorzystane [1,6,11]. 
Ilość materiałów pozyskanych ze strzępienia PWE wraz 
ze sposobem ich dalszego zagospodarowania przedsta-
wia tabela 1.

Metale żelazne – stal jest materiałem, który w najwięk-
szym stopniu podlega recyklingowi np. może być kiero-
wany do hut stali. Również inne metale, jak aluminium 
czy miedź wracają do obiegu w przemyśle metalowym. 
Pozostałe frakcje niemetaliczne i pyliste niestety wciąż 
charakteryzują się niskim wskaźnikiem odzysku i dlate-
go najczęściej są unieszkodliwiane poprzez deponowa-
nie na składowisku.

Podsumowanie
Młyny przemysłowe (strzępiarki) stanowią ważne 

ogniwo struktury sieci recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, ponieważ poprzez rozdrabnianie odpa-
dów pochodzących z demontażu PWE prowadzą pro-
ces ich odzysku, a w konsekwencji ułatwiają ich dalsze 
użyteczne zagospodarowanie. Podstawowym celem 
procesu strzępienia jest odzysk surowców do ponowne-
go przetworzenia i recyklingu, a następnie do odzysku 
energii. Wyzwanie, w celu poszukiwania rozwiązań, czy 
to odnośnie wyposażenia instalacji do strzępienia od-
padów z demontażu PWE w dodatkowe urządzenia do 
segregacji, czy opracowanie nowej technologii, stanowi 
właśnie 20-25% frakcji uzyskiwanej po procesie strzę-
pienia, która zasadniczo w całości jest składowana i nie 
znajduje racjonalnej metody zagospodarowania.
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Tab. 1. Ilość i sposoby dalszego zagospodarowania materiałów pochodzących ze strzępienia PWE

Materiały ze strzępienia PWE 
(w tonach na rok)

Sposoby zagospodarowania
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Złom żelazny (stal) 10052 - - 18271 - - 22368 - -
Materiały nieżelazne (alumi-
nium, miedź, cynk, ołów itp.) 120 - - 383 - - 419 - -

Drobinki pochodzące ze 
strzępienia (SLF) - - - - 668 0,2 - 979 -

Tworzywa sztuczne - - - - 197 3 - - -
Pozostałe - 138 1173 - - 3036 - - 4166
Razem 10172 138 1173 18654 865 3039,2 22787 979 4166
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska
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Industrial mills – an important element in the network structure 
of exploited vehicles recycling

Abstract
The article presents the system of recycling exploited vehicles with special focus on the industrial mills as impor-

tant elements of the recycling network structure. The article also discusses the legal aspects for the application of 
rippers. The process of shredding the waste from dismantling of exploited vehicles was described in the article as 
the method for facilitating waste management procedures.
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Autor:
dr inż. Krzysztof Rećko – Politechnika Częstochowska


