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Wprowadzenie
Ze względu na zawartość metali ciężkich i związków toksycznych, 

zużyte akumulatory kwasowoołowiowe zaliczane są do grupy odpa-
dów niebezpiecznych i zgodnie z obowiązującym prawem, oznaczono 
je kodem 160601* [4]. Niezbędne jest ich zagospodarowywanie zgod-
nie z zasadami ochrony środowiska i ekologii, z powtórnym wykorzy-
staniem materiałów i substancji w pierwszej kolejności [1, 5]. Zużyte 
akumulatory kwasowoołowiowe są źródłem wielu cennych pierwiast-
ków, których pierwotne wydobycie wymaga poniesienia znacznie wyż-
szych nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych w po-
równaniu do ich odzysku z materiałów wtórnych.

Prowadzenie każdego rodzaju działalności produkcyjnej działa 
niekorzystnie na środowisko [6]. W celu przeprowadzenia analizy 
ekobilansowej technologii recyklingu, można wykorzystać metodę 
oceny cyklu życia produktu LCA (Life Cycle Assessment).  Pozwala ona 
na określenie potencjalnych oddziaływań środowiskowych w całym 
cyklu życia analizowanej technologii.

Zastosowanie metody LCA do szacowania wpływu na środowi-
sko technologii recyklingu, w efekcie której odzyskiwany jest ołów, 
pozwala na uzyskanie informacji które mogą umożliwić zmniejszenie 
niekorzystnego wpływu analizowanych procesów na środowisko.

 
Etapy oceny cyklu życia

Wymagania odnośnie do prawidłowego przeprowadzenia oceny 
cyklu życia opisano w grupie norm serii ISO 14040–14049, zawierają-
cych wytyczne odnośnie do procedury przeprowadzania analizy LCA 
oraz interpretacji jej wyników.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 14044 analiza LCA jest 
przeprowadzana w czterech etapach [2]: 1) etap określenia celu i za-
kresu; 2) etap analizy zbioru wejść i wyjść; 3) etap oceny wpływu cyklu 
życia; 4) etap interpretacji.

Etap I – określenie celu i zakresu badań
W pierwszym etapie LCA, ustalane jest, jakie miejsce w środowi-

sku zajmuje badany obiekt. Zdefiniowanie celu i zakresu analizy umożli-
wia otrzymanie dokładnego opisu przedmiotu badań [2]. Celem oceny 
cyklu życia technologii recyklingu jest oszacowanie poziomu wpływu 
na środowisko przyrodnicze tej technologii.

Jako granicę systemu badań przyjęto technologię recyklingu zu-
żytych akumulatorów kwasowoołowiowych, od momentu ich dostar-
czenia do zakładu przerobu, do momentu otrzymania przez zakład 
produktu końcowego w postaci ołowiu surowego.

W granicach systemu znajdują się etapy: mechaniczne kruszenie 
złomu akumulatorowego; odsiarczanie pasty ołowiowej; produkcja 
siarczanu sodu oraz ołowiu surowego.

Analizą ekobilansową objęto również procesy dodatkowe (odzysk 
polipropylenu, składowanie na wysypisku odpadowego polichlorku wi-
nylu oraz żużla) (Rys. 1).

Obowiązkowym działaniem jest wybór jednostki funkcjonalnej, która 
powinna być płaszczyzną odniesienia dla normowania danych wejściowych 

i wyjściowych. Przyjęcie jej umożliwia również porównanie otrzymanych 
wyników. Jednostką funkcjonalną, zastosowaną w analizie LCA technologii 
recyklingu jest 1 Mg przerabianego złomu akumulatorowego.

Rys. 1. Granice systemu oraz procesy jednostkowe typowe dla 
recyklingu akumulatorów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [7]

Etap II – analiza zbioru wejść i wyjść
W drugiej fazie, zwanej LCI (Life Cycle Inventory), ma miejsce gro-

madzenie danych dotyczących wszystkich zidentyfikowanych oddziały-
wań analizowanego obiektu. Dane, które powinny zostać uwzględnione 
na wejściu do systemu dotyczą wyczerpywania zasobów naturalnych, 
wykorzystania gruntów, surowców, materiałów i nośników energii. 
Na wyjściu z systemu powinny być opisane emisje substancji zanieczysz-
czających, powstałe odpady oraz wyroby wtórne. W Tablicy 1 zestawio-
no wszystkie zidentyfikowane informacje dotyczące badanego procesu. 
W efekcie analiz przeprowadzanych w drugiej fazie LCA powstaje lista 
wszystkich oddziaływań na środowisko badanego systemu.

Tablica 1
Zestawienie nakładów materiałowych i energetycznych w procesie 

produkcji ołowiu surowego ze zużytych akumulatorów

Dane wejściowe – materiały, paliwa, energia elektryczna, ciepło

Złom akumulatorowy wsad do procesu

Soda kalcynowana niezbędna podczas odsiarczania

Zużycie energii elektrycznej podczas kruszenia, odsiarczania i przetopu

Dane wyjściowe

Ołów surowy produkt główny

Siarczan sodu produkowany z odzyskanego elektrolitu

Polipropylen wyodrębniony podczas hydroseparacji, sprzedawa-
ny do dalszego przetwarzania

Odpady i emisje do powietrza

Zn, HCl, H2S, H2SO4, CO2, 
SO2, Pb, Cu, Sb, Se, pyły 
ze spalania, pyły pozostałe, 
CO, NO2

emisje do powietrza powstałe w wyniku procesu 
kruszenia, odsiarczania złomu oraz produkcji 

ołowiu surowego

Polichlorek winylu odpad z procesu hydroseparacji, składowany 
na wysypisku

Żużel powstaje podczas przetopu odsiarczonej pasty 
ołowiowej, składowany na wysypisku
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Ocena wpływu cyklu życia
Ocena oddziaływań jest trzecim obowiązkowym etapem metody 

LCA, który daje możliwość oceny wyników przeprowadzonej analizy 
dla pełniejszego zrozumienia ich znaczenia.

Oceny ekobilansowe mogą być wykonywane przy wykorzystaniu 
różnych metod; dla analiz w warunkach europejskich, polecane są: 
CML, IMPACT 2002+, ReCiPe i EDIP. Różnią się one kategoriami 
wpływu oraz sposobem parametryzowania tych samych kategorii, 
co może skutkować odmiennymi wynikami analiz dotyczącymi tego 
samego procesu. Przedstawioną w pracy analizę wykonano przy wy-
korzystaniu programu SimaPro 7.3.2. oraz wybrano dwie metody 
analiz, charakterystycznych dla warunków europejskich, tj. Eco-In-
dicator99 oraz IMPACT 2002+.

W pierwszej z wymienionych metod określane są trzy punkty koń-
cowe, będące efektem oddziaływań ekologicznych na zdrowie ludzkie, 
jakość ekosystemu oraz zmniejszenie zasobów naturalnych. Wyniki ni-
niejszej analizy zostaną przedstawione dla wybranych kategorii wpły-
wu, których w tej metodzie wyodrębniono jedenaście [8, 9].

W Tablicy 2 przedstawiono kategorie szkody i wpływu charaktery-
styczne dla metody Eco-Indicator99.

Tablica 2
Przyporządkowanie danych LCI do poszczególnych kategorii wpływu 

oraz do punktów końcowych w metodzie Eco-Indicator99 [10]

Kategoria wpływu Jednostka Kategoria szkody

Globalne ocieplenie

DALY zdrowie ludzkie

Zubożenie warstwy ozonowej

Smog fotochemiczny

Promieniowanie jonizujące

Czynniki kancerogenne

Substancje wpływające negatywnie na układ 
oddechowy

Zakwaszenie

PDF•m2•rok jakość ekosystemuEutrofizacja

Ekotoksyczność

Zmniejszenie ilości zasobów naturalnych
Nadwyżka MJ

zmniejszenie zaso-
bów naturalnychWykorzystanie gruntów

DALY – Disability Adjusted Life Years – lata życia z niepełnosprawnością; PDF•m2•rok – Poten-
tially Disappeared Fraction – potencjalnie zagrożona część gatunków; MJ – megadżul

 
W celu przedstawienia wpływu technologii recyklingu zużytych 

akumulatorów kwasowoołowiowych na środowisko naturalne, au-
tor niniejszej pracy wybrał kategorie charakterystyczne dla przyjętej 
metody badań. Ze względu na poziom uzyskanych wyników analiz, 
szczególną uwagę należy zwrócić na kategorie:

zmiany klimatu, ponieważ podczas procesu produkcji siarczanu so-• 
dowego oraz przetopu pasty ołowiowej ma miejsce emisja dwóch 
pierwszych wskaźników CO2 i NO2, charakterystycznych dla glo-
balnego ocieplenia
zakwaszenie, ponieważ w trakcie procesu spalania paliw kopal-• 
nych, które ma miejsce w analizowanej technologii, ma miejsce 
emisja przede wszystkim związków siarki, a zakwaszenie jest efek-
tem nadmiernej emisji m.in. SO2 oraz NOx

ekotoksyczność jest to grupa niekorzystnych oddziaływań na or-• 
ganizmy żywe na skutek ich kontaktu z substancjami chemicznymi, 
emitowanymi do powietrza, wody i gleby. Ponieważ technologia 
recyklingu akumulatorów, niesie za sobą niebezpieczeństwo emisji 
związków metali ciężkich do środowiska, włączono tę kategorię 
do analizy ekobilansowej

smog fotochemiczny (smog typu Los Angeles, biały lub jasny); • 
na występowanie smogu fotochemicznego wpływają przede 
wszystkim tlenki siarki (SOx) oraz tlenki azotu (NOx). Ponieważ 
przemysł metalurgiczny emituje te związki w wysokim stopniu, 
autor włącza tę kategorię do analiz
czynniki rakotwórcze – autor proponuje włączyć tę kategorię • 
do analizy z powodu śladowych emisji związków kadmu, która 
ma miejsce podczas procesu przetopu pasty ołowiowej
substancje wpływające negatywnie na układ oddechowy. Do tej • 
grupy należą w największym stopniu tlenki siarki (SOx), tlen-
ki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) oraz pyły. Z tego względu, 
że wśród emisji związanych z analizowaną technologią, występują 
wszystkie z wymienionych grup związków, autor proponuje włą-
czyć tę kategorię do analizy ekobilansowej.

Rys. 2. Wpływ procesu recyklingu 1 Mg zużytych akumulatorów 
kwasowoołowiowych w ujęciu 11 kategorii oddziaływań, 

charakterystycznych dla metody Eco-Indicator99

Analizą nie objęto kategorii wpływu, których udział w suma-
rycznym wyniku analizy nie przekracza 1%. Wyniki przedstawiono 
w Ekopunktach (punktach środowiskowych – Pt) wyrażających sto-
sunek całkowitego obciążenia środowiska dla warunków europej-
skich do liczby mieszkańców, pomnożony przez tysiąc. To oznacza, 
że wartość 1000 Pt informuje o rocznym obciążeniu środowiska 
przez mieszkańca Europy.

W wyniku przeprowadzonych analiz (Rys. 2) stwierdzono, 
że najwyższy potencjalny negatywny wpływ na środowisko re-
cyklingu 1 Mg zużytych akumulatorów ma użycie węglanu sodu  
(-11 Pt) oraz zużycie energii elektrycznej (-5 Pt). Powtórne wykorzy-
stanie odpadów, na przykład polipropylenu z obudów akumulatorów, 
pozwala na zaoszczędzenie paliw kopalnych, które byłyby niezbędne 
do jego pierwotnego wyprodukowania. Z obliczeń wykonanych me-
todą Eco-indicator99 wynika, że proces recyklingu, pomijając korzy-
ści środowiskowe związane z powtórnym wykorzystaniem odpadów 
(polipropylenu, kwasu siarkowego) oraz produkcja ołowiu z surow-
ców wtórnych, ma negatywny wpływ na środowisko, kształtujący się 
na poziomie 5 Pt. Wynika to ze składu chemicznego odpadów pod-
danych procesowi recyklingu, które zawierają w swoim składzie 75% 
ołowiu oraz 8% siarki. We wszystkich procesach wyodrębnionych 
dla technologii recyklingu, najwyższy korzystny wpływ na środowi-
sko zidentyfikowano dla kategorii wyczerpywanie paliw kopalnych. 
Otrzymany wynik jest efektem powtórnego wykorzystania odpadów. 
W procesie recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych do po-
wietrza emitowane są: dwutlenek węgla, tlenki azotu i siarki, substan-
cje pyłowe oraz kadm.

W metodzie IMAPCT 2002+ wyodrębniono 14 kategorii 
oddziaływań (wpływu) oraz 4 kategorie szkód. Należą do nich: 
zdrowie ludzkie, jakość ekosystemu, zmiany klimatu oraz zużycie  
zasobów (Tab. 3).
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emisji jednostkowej przez sumaryczny wpływ (całkowity) wszystkich 
substancji z danej kategorii dla jeden osoby w odniesieniu do jednego 
roku, dla warunków europejskich.

Metoda IMPACT 2002+ powstała w wyniku połączenia metod: 
Eco-indicator99, CML, IPPC oraz IMPACT 2002+. Na Rysunku 3 
przedstawiono wyniki analizy technologii recyklingu wykonanego 
metodą IMPACT 2002+.

Tablica 3
Przyporządkowanie danych LCI do poszczególnych kategorii wpływu 

oraz do punktów końcowych w metodzie IMPACT 2002+ [10]

Kategoria wpływu Jednostka
Kategoria 

szkody

Czynniki rakotwórcze

DALY
zdrowie 
ludzkie

Czynniki nie-rakotwórcze

Promieniowanie jonizujące

Wpływ związków nieorganicznych na układ 
oddechowy

Wpływ związków organicznych na układ oddechowy

Zubożenie warstwy ozonowej

Ekotoksyczność (wód i lądowa)

PDF•m2•rok
jakość 

ekosystemu

Eutrofizacja

Zagospodarowanie terenu

Zakwaszenie

Globalne ocieplenie Kg równ. CO2 zmiany klimatu

Eksploatacja surowców mineralnych
Energia pier-
wotna w MJ

zużycie 
zasobów

Energia nieodnawialna

DALY – Disability Adjusted Life Years – lata życia z niepełnosprawnością; 
PDF•m2•rok – Potentially Disappeared Fraction – potencjalnie zagrożona część 
gatunków; MJ – megadżul

Rys. 3. Wpływ procesu recyklingu 1 Mg zużytych akumulatorów 
kwasowoołowiowych w ujęciu kategorii oddziaływań, 

charakterystycznych dla metody IMPACT 2002+

Z przeprowadzonej analizy wynika, że niezidentyfikowano 
wpływu w kategoriach „zakwaszenie i eutrofizacja dla środowi-
ska wodnego”. Najwyższe korzyści środowiskowe oszacowa-
no dla kategorii – substancje nieorganiczne wywołujące choroby 
układu oddechowego (43,9%) oraz dla kategorii – energia nie-
odnawialna (37,5%). Na znacznie niższym poziomie określono 
wpływ technologii recyklingu w obszarze globalnego ocieplenia 
(7,57%), ekotoksyczność w środowisku lądowym (2,69%) oraz 

substancje niepowodujące chorób nowotworowych (1,41%). 
W analizie nie uwzględniono kategorii, których sumaryczny wpływ  
nie przekraczał 1%.

Interpretacja cyklu życia
Interpretacja jest ostatnią fazą analizy LCA. Jej podstawowym ce-

lem jest przegląd wyników ekobilansu oraz sprawdzenie kompletności, 
spójności i przydatności otrzymanych wyników z punktu widzenia za-
łożonego celu i zakresu [2, 11]. Faza ta służy sformułowaniu ostatecz-
nych wniosków, wyjaśnieniu ograniczeń oraz przedstawieniu wytycz-
nych służących zmniejszeniu skutków środowiskowych. 

Otrzymane wyniki mogą być podstawą do podjęcia decyzji do-
tyczących zmniejszania negatywnego oddziaływania procesu wytwa-
rzania danego wyrobu na środowisko. Dzięki identyfikacji procesów 
jednostkowych, a także wszystkich wejść/wyjść, możliwe jest rów-
nież podjęcie działań zmniejszających zużycie surowców oraz ener-
gii, a także efektywne zagospodarowanie powstających produktów 
ubocznych i odpadów.

Analizę ekobilansową przeprowadzono przy użyciu metod Eco-
Indicator99 oraz IMPACT 2000+ technologii recyklingu zużytych 
akumulatorów kwasowoołowiowych; przedstawia się następująco: 
sumaryczny wpływ na środowisko technologii recyklingu oszacowa-
nej metodą Eco-Indicator99 wynosi -38,29 Pt; sumaryczny wpływ 
na środowisko technologii recyklingu oszacowanej metodą IMPACT 
2000+ wynosi -121 mPt (-0,121 Pt).

Rozbieżności w uzyskanych wynikach mogą być skutkiem różnic 
w technikach ważenia dla poszczególnych metod oraz wykorzystania 
różnych parametrów charakteryzowania dla tych samych kategorii 
wpływu, np. w metodzie Eco-Indicator99 dla kategorii wpływu wy-
dobywanie minerałów dla ołowiu (Pb) parametr ten wynosi 0,051 
MJ surplus/kg. W metodzie IMPACT 2000+ wartości wymienionego 
parametru wynosi 7,35 MJ surplus/kg i przyjmuje ok. 144 razy więk-
szą od niego wartość.

W zastosowanych metodach elementem wpływającym na stan 
środowiska jest ołów – główny składnik akumulatorów kwasowo-
ołowiowych.

Wnioski
W efekcie przeprowadzonej analizy ekobilansowej określono po-

ziom oddziaływań środowiskowych technologii recyklingu zużytych 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych w odniesieniu do przyjętej 
jednostki funkcjonalnej, tj. 1 Mg złomu akumulatorowego. Określo-
no, które z odzyskanych surowców, poddane procesom zagospo-
darowania, przynoszą korzyści środowiskowe oraz które odpady są 
składowane na wysypiskach i dlatego wywierają negatywny wpływ 
na wybrane komponenty środowiska.

Przedstawiona w artykule analiza nie odzwierciedla obciążeń 
środowiska wszystkich technologii recyklingu akumulatorów kwaso-
woołowiowych w kraju. Pozwala jednak wyznaczyć najbardziej cha-
rakterystyczne obciążenia środowiskowe dla recyklingu tego rodzaju 
odpadów niebezpiecznych.  Należy podkreślić, iż ponowne wyko-
rzystanie materiałów i substancji jest źródłem korzyści środowisko-
wych, podczas gdy procesy unieszkodliwiania odpadów wywierają 
negatywny wpływ na środowisko.
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Jego działalność badawcza obejmuje ekologiczne aspekty transportu, 
w szczególności badania emisji spalin w rzeczywistych warunkach eksplo-
atacji. Zajmuje się problematyką konstrukcji i eksploatacji silników spalino-
wych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko naturalne, tj. problemami 
spalania i toksyczności jego produktów, wpływem stanu silnika na emisję 
związków szkodliwych oraz systemami diagnostyki pokładowej.

Opracował i rozwija oryginalną metodykę badań związków szkodli-
wych przez pojazdy i inne środki transportu napędzane silnikami tłokowy-
mi i przepływowymi w rzeczywistych warunkach ich eksploatowania przy 
wykorzystaniu pokładowych systemów pomiarowych.
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Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”

Na gospodarczej mapie Opolszczyzny pojawiła się nowa inicjatywa biznesowa – Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”. Klaster 
założony został na fundamencie porozumienia przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu branży chemicznej.

Główne cele i zadania Klastra, to przede wszystkim ułatwianie oraz usprawnianie procesu opracowywania i wdrażania nowoczesnych 
technologii i produktów, zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, zacieśnianie współpracy jednostek naukowych 
z przedsiębiorstwami w zakresie przygotowywania i wspólnej realizacji projektów B+R oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy sferą 
nauki a przemysłem, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odbywanie staży w jednostkach naukowych i w zakładach przemysłowych, 
tworzenie i aktualizowanie bazy potencjalnych tematów projektów, organizacja spotkań informacyjnych dotyczących konkursów na projekty 
badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe oraz pozyskiwanie środków na ich finansowaniem, a także wspólna promocja marki Klastra na impre-
zach targowo-wystawienniczych i konferencjach.

Założycielami Klastra Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER” są Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej” Blachownia” oraz Kędzierzyńsko-Ko-
zielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. W dniu 29 sierpnia br. podczas Inauguracyjnego Zgromadzenia Członków Klastra „CHEM-STER” deklarację 
przystąpienia do Klastra złożyło 15 podmiotów: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Uniwersytet Opolski, BELMAR Sp. z o.o., Centrum 
Badawczo-Produkcyjne „ALCOR” Sp. z o.o., EUROL Innovative Technology Solutions Sp. z o.o., SOLVECO SA, Petrochemia- Blachownia SA, RUETGERS 
Poland Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne WARTER Sp. z o.o., SITPChem O/K-Koźle, ICSO Chemical Production Sp. z o.o., MEXEO Wiesław Hreczuch, 
Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o., ROWIS-SYSTEM s.j. M. Siemiński i St. Wilk oraz Advantum Investments Sp. z o.o. Klaster pozostaje 
otwarty dla nowych członków.

Liderem Klastra jednogłośnie wybrano Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, a Prezes Zarządu Adam Leszkiewicz będzie uczest-
niczył w pracach Komitetu Sterującego Klastra. Wybrano również pozostałych członków tego Komitetu, któremu przewodniczył będzie 
Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej” Blachownia” – Andrzej Krueger.
Obecnie prace rozpoczęło już Biuro Klastra powołane przez Koordynatora – funkcję tę pełni Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Podstawą dobrego działania Klastra jest wzajemne zaufanie, rzeczywista chęć współdziałania i wspomagania siebie nawzajem we wszyst-
kich obszarach, w jakich jest to możliwe. Klaster „CHEM-STER” ma więc skupiać wyspecjalizowane w obszarze chemii specjalistycznej polskie 
podmioty budujące trwałą przewagę konkurencyjną na arenie regionalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. 

Klaster Chemii Specjalistycznej „CHEM-STER”
Koordynator: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Siedziba Klastra: ul. Szkolna 15,  47-225 Kędzierzyn-Koźle
Kierownik Biura Klastra:  Jerzy Sitek
Tel.  77 540 50 05,  e-mail:  chem-ster@kkpp.pl


