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W artykule przedstawiono sposób postępowania ze ściekami 
przemysłowymi, powstającymi na stacji demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, poprzez wykonanie rozwiązań technicznych 
oraz zastosowanie rozwiązań technologicznych chroniących 
środowisko gruntowo-wodne na terenie stacji demontażu pojazdów              
i w jej otoczeniu. 
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Wstęp 
Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) stanowią odpad 

niebezpieczny, ponieważ ze względu na  swój charakter tj. 
rodzaj poszczególnych materiałów wchodzących w skład 
budowy, zawierają substancje i elementy niebezpieczne dla 
środowiska takie jak: oleje, paliwo, płyny chłodnicze, freony, 
akumulatory, elementy zawierające rtęć itd. Przetwarzanie 
wyeksploatowanych pojazdów, w tym ich demontaż, może być 
przeprowadzany wyłącznie w stacjach demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji,  w sposób  zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. 

Na terenie stacji demontażu, zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie 
minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 143, 
poz. 1206 ze zm.), powinny zostać wyodrębnione następujące 
sektory: 

- sektor przyjmowania PWE; 
- sektor magazynowania przyjętych (nieosuszonych) 

PWE; 
- sektor usuwania materiałów (elementów i substancji) 

niebezpiecznych z PWE; 
- sektor demontażu z PWE części i materiałów 

nadających się do ponownego użycia oraz 
elementów, w tym odpadów nadających się do 
odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia; 

- sektor magazynowania części i materiałów 
wymontowanych z PWE nadających się do 
ponownego użycia; 

- sektor magazynowania odpadów pochodzących                
z demontażu PWE, w tym osuszonych                                
i zdemontowanych PWE. 

Eksploatacja  stacji demontażu PWE stanowi potencjalne 
zagrożenie dla stanu środowiska gruntowo-wodnego, poprzez 

wyciekające płyny, głównie przepracowane oleje, płyny 
hamulcowe, chłodzące, myjące, elektrolit z akumulatorów, 
paliwa płynne,  ale także poprzez metale ciężkie zwłaszcza 
ołów, rtęć, kadm, azbest. Skażenie gruntu i wód na terenie stacji 
demontażu i w jej otoczeniu  ściekami przemysłowymi może być 
konsekwencją nieprawidłowego zabezpieczenia przed 
niekontrolowanymi wyciekami substancji niebezpiecznych 
sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania 
pojazdów przyjętych (nieosuszonych) do demontażu oraz 
sektora osuszania i usuwania z pojazdów elementów 
niebezpiecznych [1]. 

 

1. Ścieki przemysłowe powstające na terenie stacji 
demontażu PWE 
Prawo wodne reguluje definicję ścieków przemysłowych 

jako ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 
przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, 
transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze 
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu. W związku z eksploatacją stacji 
demontażu PWE w obrębie sektora przyjmowania                               
i magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu, podczas 
fazy spływu po powierzchni sektorów  narażonej na wycieki 
substancji niebezpiecznych następuje zanieczyszczanie wód 
opadowych oraz wód roztopowych i przekształcanie ich                    
w ścieki.  Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r w sprawie 
minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu 
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, 
poz. 1206 ze zm), ścieki odprowadzane ze szczelnych 
nawierzchni sektora przyjmowania i magazynowania pojazdów 
należy traktować jako ścieki przemysłowe. Na stacji demontażu 
PWE ścieki przemysłowe mogą powstać również w sektorze 
usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych              
i stanowić ewentualne wycieki z demontowanych pojazdów oraz 
wodę z mycia posadzki hali demontażu [1,2].  

Najczęściej występującymi zanieczyszczeniami ścieków 
przemysłowych powstających  na stacji demontażu PWE są: 
zawiesiny, różnego rodzaju substancje olejowe (w tym 
węglowodory ropopochodne) oraz inne substancje ekstrahujące 
się eterem naftowym,  metale ciężkie i ich związki (Fe, Pb, Zn, 
Cu, Cd, Cr, Ni i in.), inne związki organiczne i nieorganiczne 
oraz zanieczyszczenia pływające grube. 
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Ilość zanieczyszczeń dostających się do ścieków 
przemysłowych z terenu stacji demontażu zależy od: wielkości 
wycieków substancji niebezpiecznych z pojazdów przyjętych do 
demontażu, rodzaju nawierzchni i uszczelnienia w sektorach 
szczególnie narażonych na wycieki substancji niebezpiecznych, 
natężenia i czasu trwania opadu atmosferycznego oraz długości 
okresu, jaki upłynął od ostatnich opadów, ilości wody 
stosowanej do mycia nawierzchni w hali demontażu pojazdów. 
Zawiesina w ściekach przemysłowych  powstających na stacji 
demontażu pojazdów to: pyły, aerozole znajdujące się                      
w powietrzu, zanieczyszczenia spłukiwane z powierzchni 
sektorów, produkty ścierania nawierzchni i opon, zmiotki                     
i pozostałości niespalonych paliw. Problem leży nie tylko w 
samej zawiesinie, lecz także w związanych z nią 
zanieczyszczeniach, takich jak: związki organiczne, metale 
ciężkie, znaczna część zanieczyszczeń olejowych. 
Ropopochodne zanieczyszczenia w ściekach przemysłowych to 
przede wszystkim węglowodory zawierające także związki siarki 
i metali ciężkich. Węglowodory ropopochodne  mają silne 
właściwości toksyczne i kancerogenne, łatwo przedostają się do 
środowiska powodując jego skażenie, a przede wszystkim są 
niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. W ściekach 
zanieczyszczenia ropopochodne występują w postaci 
rozpuszczonej, warstwy cieczy (zawiesiny) lub emulsji. 
Węglowodory ropopochodne zanieczyszczają środowisko 
gruntowo – wodne na terenie stacji demontażu i w jej otoczeniu, 
głównie po wprowadzeniu do niego ścieków  przemysłowych. 
Toksyczność substancji ropopochodnych w środowisku, zależy 
od ich stężenia  oraz właściwości fizycznych i chemicznych. 
Oczyszczanie  środowiska gruntowo – wodnego ze związków 
ropopochodnych jest na ogół zadaniem trudnym technicznie                  
i kosztownym, ponieważ wymaga zazwyczaj zastosowania 
sekwencji kilku metod oczyszczania [3,4,5]. Aby na stacji 
demontażu pojazdów nie występowało ryzyko przedostania się 
substancji niebezpiecznych (w tym węglowodorów 
ropopochodnych) do gleby lub wód, stacje demontażu muszą 
spełniać minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz 
sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
określone obowiązującymi przepisami prawa.  

 

2. System odprowadzania ścieków przemysłowych 
Ścieki przemysłowe powstające na terenie stacji  

demontażu pojazdów w sektorach: przyjmowania pojazdów, 
magazynowania przyjętych pojazdów oraz usuwania                        
z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym 
płynów powinny zostać ujęte w szczelny zamknięty system 
kanalizacyjny, złożony z  kanalizacji deszczowej i wewnętrznej 
kanalizacji technologicznej, wyposażony w osadnik i separator 
substancji ropopochodnych (koalescencyjny) i zakończony 
zbiornikiem magazynowym ścieków (w przypadku braku 
kanalizacji ogólnospławnej).  

Sektory należy wyposażyć w utwardzone powierzchnie 
nieprzepuszczalne dla olejów i pozostałych płynów 
eksploatacyjnych pochodzących z PWE. W sektorach 
zlokalizowanych w budynku posadzki powinny być nie tylko 
szczelne ale, również zmywalne. Utwardzoną powierzchnię 
można wykonać poprzez pokrycie nawierzchni betonowej 
warstwą odpowiedniego tworzywa (zazwyczaj na bazie żywicy 
epoksydowej) lub przez umieszczenie pod warstwą betonu lub 

kostki brukowej nieprzepuszczalnej folii z polietylenu o wysokiej 
gęstości.  
Odpowiednie wyprofilowanie spadów powierzchni sektorów (w 
jednym kierunku) umożliwi kierowanie ścieków przez system 
korytek lub / i przewodów rurowych do separatora substancji 
ropopochodnych. Również ograniczenie powierzchni sektorów 
przyjmowania i magazynowania pojazdów odpowiednio 
szczelnymi krawężnikami, uniemożliwi spływ ścieków poza ich 
obręb i migrację  zanieczyszczeń do środowiska gruntowo -
wodnego. 

Ścieki przemysłowe powstające na stacji demontażu 
pojazdów powinny być za pomocą systemu korytek zbierane ze 
szczelnych powierzchni i kierowane do separatora 
koalescencyjnego. Połączone korytka odwadniające 
zamocowane w nawierzchni i przykryte rusztami tworzą system 
odwodnień liniowych. Korytka prowadzone płytko nie wymagają 
uwzględniania głębokości przemarzania. Jednocześnie 
niewielka głębokość posadowienia pozwala na uniknięcie kolizji 
z innymi instalacjami. W stacjach demontażu w większości 
przypadków wystarczający jest kanał o szerokości wewnętrznej 
100 mm. Obciążenia mechaniczne wymuszają wysoką 
wytrzymałość korytka oraz pokrywającego go rusztu. Materiał,              
z których wykonywane są koryta powinien charakteryzować się 
bardzo dużą odpornością chemiczną. Ruszt powinien być 
odpowiednio dobrany ze względu na rodzaj obciążeń 
transportowych i zabezpieczony przed korozją. Korytka należy 
uszczelniać na połączeniach, aby zapobiec przedostawaniu się 
ścieków do środowiska gruntowo-wodnego. Szczelność 
połączeń korytek uzyskuje się dzięki odpowiednim fugom, 
również odpornym na działanie chemicznych zanieczyszczeń. 
W hali demontażu możliwy jest również do zastosowania 
system odwodnień punktowych zbierający ścieki za pomocą 
studzienek odpływowych przedstawiony na rysunku 1 [1,4,6]. 

 

Rys. 1. Przykładowe rozwiązania odwodnień na stacji 
demontażu pojazdów: a) odwodnienie liniowe, b) odwodnienie 
punktowe [6]. 

 

3. Urządzenia do podczyszczania ścieków 
przemysłowych 
Ścieki przemysłowe odprowadzane ze stacji demontażu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji powinny być poddane 
podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego                      
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(Dz.U. poz. 1800), tzn. opowiadać następującym warunkom 
stężenia zanieczyszczeń we wskaźnikach: 

- szawiesina ogólna  ≤ 100mg/l 
- węglowodorów ropopochodnych ≤ 15mg/l [7]. 
Urządzenia, które z jednej strony oczyszczają ścieki 

przemysłowe na stacji demontażu z zawiesiny i substancji 
ropopochodnych, a z drugiej zabezpieczają środowisko 
gruntowo – wodne przed skutkami awarii i nagłych wycieków 
dużych ilości substancji ropopochodnych są separatory 
koalescencyjne substancji ropopochodnych. O wyborze 
technologii oczyszczania ścieków przemysłowych na stacji 
demontażu decyduje fakt, że większość zanieczyszczeń w tych 
ściekach kumuluje się w zawiesinie natomiast tylko niewielka ich 
część jest rozpuszczalna w wodzie. Separatory koalescencyjne 
przeznaczone są zarówno do usuwania substancji 
ropopochodnych jak i innej zawiesiny ze ścieków deszczowych 
oraz przemysłowych [8]. Budowę przykładowego separatora 
koalescencyjnego przedstawia rysunek 2. 

 

 

Rys. 2. Budowa separatora koalescencyjnego substancji 
ropopochodnych [9] 

 
Separatory mogą być zintegrowane z osadnikiem, tworząc 

jeden zbiornik, lub poprzedzone oddzielnym zbiornikiem, 
pełniącym funkcję osadnika. Separator koalescencyjny 
zintegrowany z osadnikiem składa się z dwóch komór: osadnika 
i komory separacji.  W umieszczonym w dolnej części osadniku 
ścieki wytracają prędkość i w wyniku sedymentacji następuje 
osadzanie się zawiesiny łatwo opadającej (szlam, piasek żwir). 
Osadnik wychwytuje znaczną część zawiesiny dopływającej 
wraz ze ściekami do separatora i zabezpiecza przed 
zapychaniem się dalszej części układu oczyszczającego oraz 
chroni cały system przed mechanicznym uszkodzeniem.                  
W procesie oddzielania zawiesiny wykorzystywane jest zjawisko 

grawitacyjnego rozdziału podczas przepływu. W części górnej, 
w strefie zbierania się warstwy ropopochodnej, odbywa się 
zatrzymywanie cieczy lekkich do gęstości 0,95 kg/cm3.   

Separatory koalescencyjne zapewniają wyższy stopień 
oddzielania, ponieważ flotacja grawitacyjna wspomagana jest 
procesem koalescencji [10]. Koalescencja jest to łączenie się 
małych cząsteczek cieczy, rozproszonej w innej cieczy 
stanowiącej fazę ciągłą, w większe skupiska wskutek 
wzajemnych zderzeń. Zjawisko koalescencji przebiega 
sprawniej na powierzchni stałej, która jest podatna na zwilżanie 
substancją ropopochodną w stopniu większym niż na zwilżanie 
wodą i dlatego  w separatorach koalescencyjnych stosuje się 
filtr koalescencyjny. Jako materiał koalescencyjny mogą być 
wykorzystywane np.: gąbki poliuretanowe, żaluzje stalowe, 
pakiety mające strukturę plastra miodu itp. Filtr koalescencyjny  
w separatorach pełni dwie funkcje: z jednej strony służy do 
stabilizacji przepływu, z drugiej strony wspomaga flotację 
substancji ropopochodnych. W wyniku kontaktu strumienia 
ścieków z materiałem koalescencyjnym, z którego został 
wykonany filtr, cząsteczki substancji ropopochodnych odkładają 
się na jego powierzchni (zjawisko adsorpcji), gdzie powiększają 
się poprzez wzajemne łączenie się (koalescencja), aż do 
momentu kiedy zaczynają flotować i na powierzchni ścieków 
tworzą warstwę o powiększającej się grubości przeznaczonej do 
regularnego usuwania. Substancje cięższe od wody opadają na 
dno tworząc osad. Największy wpływ na skuteczność filtra 
koalescencyjnego ma rodzaj użytego materiału oraz czas jego 
nasycania się substancją ropopochodną.  

Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych są 
wyposażone seryjnie w automatyczne zamykanie. Jest to 
urządzenie bezpieczeństwa zapobiegające wydostawaniu się 
substancji ropopochodnych do kanalizacji lub innego odbiornika.  
Przewód wylotowy w separatorze zamykany jest zaworem 
połączonym z pływakiem wytarowanym w taki sposób, aby 
pływał on w wodzie i opadał w cieczach lekkich (do gęstości 
0,95 g/cm3). Pływak ten podąża przez cały czas za 
zwiększającą się warstwą węglowodorów (znajdując się zawsze 
w części środkowej) do momentu osiągnięcia maksymalnej 
ilości magazynowania substancji ropopochodnych, a co za tym 
idzie zamknięcia wypływu [8,11]. 

Wszystkie elementy produkcji, konstrukcji, kontroli jakości 
oraz doboru separatorów substancji ropopochodnych określają 
normy: PN-EN 858-1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy lekkich 
płynów (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania 
wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie                 
i sterowanie jakością; PN-EN 858-2:2005 (U) Instalacje 
oddzielaczy lekkich płynów (np. olej, benzyna) - Część 2: Wybór 
wymiarów nominalnych, instalowanie, eksploatacja i obsługa. 
Zgodnie z warunkami normy dobór separatora substancji 
ropopochodnych sprowadza się do określenia jego wielkości 
nominalnej (NS). Wielkość ta określa nominalny przepływ 
ścieków deszczowych i maksymalny przepływ ścieków 
przemysłowych dla których zostanie dotrzymana zakładana w 
wyżej wymienionej normie redukcja stężeń substancji 
ropopochodnych na odpływie z separatora. Przy obliczaniu 
natężenia przepływu należy uwzględnić rodzaj i wielkość terenu 
z którego pochodzą ścieki, intensywność opadów w danym 
regionie, ilości zapotrzebowania na wodę do celów 
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technologicznych (mycia posadzki) oraz gęstość separowanych 
substancji.  

Separator koalescencyjny wymaga opróżniania, 
czyszczenia i konserwacji.  Prace te powinny być wykonywane 
wyłącznie przez przedsiębiorstwa asenizacyjne posiadające 
odpowiednie decyzje administracyjne z zakresu ochrony 
środowiska. Separator należy opróżniać przynajmniej raz na 
sześć miesięcy, najpóźniej jednak po osiągnięciu 85% 
pojemności zbiornika. Każdorazowo przy opróżnianiu należy 
oczyścić filtr koalescencyjny, a także sprawdzić jego 
funkcjonowanie. Oczyszczanie separatora powinno następować 
częściej w przypadku przekroczenia pojemności zbiornika                
i przerwania jego prawidłowego funkcjonowania. Użytkownik 
separatora zobowiązany jest również do prowadzenia całej 
gospodarki odpadami wraz z ewidencją odpadów                              
i dokumentami ich unieszkodliwiania oraz prowadzenia książki 
eksploatacji separatora [12]. 

 

4. Zagospodarowanie podczyszczonych ścieków 
przemysłowych 
Ścieki przemysłowe podczyszczone za pomocą separatora 

koalesencyjnego substancji ropopochodnych mogą być 
odprowadzane na oczyszczalnie ścieków  za pośrednictwem 
sieci kanalizacji ogólnospławnej. Ścieki przemysłowe, 
odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, mogące zawierać 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska zgodnie                    
z przepisami Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 
lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków  przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 
136. poz.964) nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia. Zakres wskaźników zanieczyszczeń              
i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość 
strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od 
właściwości tych ścieków, ustala zarządca sieci, uwzględniając 
możliwości oczyszczalni ścieków oraz warunki wydane                     
w pozwoleniu wodnoprawnym .  

Odbiornikiem podczyszczonych ścieków przemysłowych             
w separatorze koalesencyjnym substancji ropopochodnych 
może być również  bezodpływowy zbiornik. Prawidłowo 
funkcjonujący zbiornik bezodpływowy powinien być szczelny, a 
jego zawartość regularnie usuwana i przekazywane do punktu 
zlewnego oczyszczalni zbiorczej przez specjalistyczne firmy 
posiadające odpowiednie pozwolenia i decyzje w zakresie 
ochrony środowiska. Wskaźniki jakości podczyszczonych 
ścieków przemysłowych w separatorze koalesencyjnym 
substancji ropopochodnych odprowadzanych do odbiornika nie 
powinny zawierać substancji zanieczyszczającej  w ilościach 
przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych i 15mg/l 
węglowodorów ropopochodnych l i dlatego należy z 
częstotliwością raz w roku  w punkcie kontrolnym ustalonym na 
wylocie z separatora, prowadzić pobór prób do analizy 
laboratoryjnej jakości odprowadzanych ścieków [7,13].  

 

Podsumowanie 
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji jako 

zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż  może 

stanowić zagrożenie środowiska naturalnego. Potencjalnym 
zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego na terenie i w 
otoczeniu stacji demontażu pojazdów mogą być 
niekontrolowane wycieki paliw samochodowych, olejów, smarów 
itp. Oddziaływanie stacji demontażu na środowisko gruntowe          
i wody podziemne związane z emisją ścieków zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe, w tym węglowodory 
ropopochodne, można zminimalizować poprzez właściwie 
prowadzoną gospodarkę ściekową zgodną z przepisami 
ochrony środowiska. Zastosowanie na stacji demontażu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji odpowiedniego systemu 
odprowadzania ścieków przemysłowych oraz dobór urządzeń 
do ich podczyszczania jest metodą wspomagającą proces 
oczyszczania ścieków, ale przede wszystkim jest sposobem 
zapobiegania migracji zanieczyszczeń w środowisko gruntowo-
wodnym na terenie stacji demontażu i w jej otoczeni oraz 
ochroną  przed  wystąpieniem skażenia  środowiska 
naturalnego.  
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Management of wastewater at the stations for dismantling 
of exploited vehicles 

 
The article presents the way of management of industrial wastewater 
generated at stations of dismantling for exploited vehicles. Also, the 
article presents the technical and technological solutions to protect the 
water and soil environment in the area of the vehicle dismantling 
station and its surroundings. 
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