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Alicja W�SOWICZ 

INTERNATIONAL DISMANTLING 
INFORMATION SYSTEM (IDIS) JAKO 

ELEMENT LOGISTYKI NA STYKU 
PROJEKTOWANIA I RECYKLINGU 

SAMOCHODÓW

Streszczenie 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 wrze�nia 2000 r. w sprawie 

pojazdów wycofanych z eksploatacji narzuca na producentów samochodów konieczno�� udost�pniania 
informacji, mi�dzy innymi na temat projektowania pojazdów i ich cz��ci z uwzgl�dnieniem ich 
łatwo�ci do odzyskiwania i recyklingu a tak�e informacji o demonta�u pojazdu. 

Wymogi prawne w tym zakresie wymusiły współprac� czołowych producentów samochodów. 
Efektem tej współpracy jest system IDIS (International Dismantling Information System - System 
Mi�dzynarodowej Informacji o Demonta�u) opisany w tym artykule. 

WST�P 
Procesy logistyczne mo�na zidentyfikowa� na ka�dym etapie cyklu �ycia samochodu. 

Wyst�puj� one ju� w postaci planu na etapie projektowania pojazdu, realizowane s� w trakcie 
produkcji, eksploatacji i wycofania z eksploatacji (np. logistyka zaopatrzenia, produkcji, 
dystrybucji, eksploatacyjna, cz��ci zamiennych, zwrotna).  

W badaniach podj�to prób� okre�lenia przepływów materialnych i informacyjnych 
ł�cz�cych ka�d� z tych faz (rysunek1). Cz��� bada� przedstawiona w artykule obejmuje 
zwi�zki wyst�puj�ce mi�dzy etapem projektowania i wycofywania samochodów z 
eksploatacji, poniewa� maj� one wpływ na dalsze decyzje dotycz�ce produkcji i eksploatacji 
pojazdów.  

Etap projektowania pozwala opracowa� projekt konstrukcji obiektu technicznego, 
technologi� jego wykonania, zaprojektowa� proces eksploatacyjny (utrzymanie w zdatno�ci 
do u�ytkowania, kontrol� zu�ycia zespołów i cz��ci, przegl�dy i naprawy) oraz proces 
zagospodarowania obiektu wycofanego z eksploatacji (gromadzenie, demonta�, odzysk i 
recykling). 
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Przedmiot rozwa�a�
w tym artykule 

Rys. 1. Przepływy materialne i informacyjne w cyklu �ycia samochodu 
             przepływy materialne,           przepływy informacyjne,           przepływy poza zasi�giem bada�

�ródło: Opracowanie własne 

Działania te dotycz� zapewnienia łatwej wymiany elementów (budowa modułowa), 
doboru odpowiednich materiałów, tak�e tych pochodz�cych z recyklingu, doboru sposobów 
wytwarzania, które mog� skróci� cykl produkcyjny i czas wprowadzenia produktu na rynek. 
Formułuje si� równie� wymagania zawarte w instrukcjach monta�u, u�ytkowania i obsługi 
takie jak m. innymi cz�sto�� i jako�� odnów profilaktycznych, zasady konserwacji, napraw 
poawaryjnych, w tym wymian cz��ci i podzespołów  oraz organizuje system zbierania i 
przesyłania informacji o obiekcie z faz wytwarzania i eksploatacji do fazy projektowania. 

Jednym z  zagadnie� logistycznych jest projektowanie zamienno�ci cz��ci. Zamienno��
cz��ci jest zwi�zana z technologi� monta�u pojazdu lub maszyny. Maszyna składa si� z 
elementów zamiennych je�li jej zmontowanie jest mo�liwe z elementów dowolnie wybranych 
z posiadanego zapasu. Tak wi�c zamienno�� w tym przypadku jest szczególn� własno�ci�
konstrukcji maszyny i jest zwi�zana z technologi� wykonania tej maszyny czyli monta�em. 
Proces ten polega na składaniu gotowych cz��ci w zespoły lub całe urz�dzenia bez 
dodatkowej obróbki, docierania czy dopasowywania cz��ci. 

Projektowanie przepływów materiałowych w cyklu �ycia samochodu uwzgl�dnia tak�e 
wybór materiałów, które mog� by� ponownie u�yte w procesie produkcji, zwracaj�c uwag�
na unikanie stosowania materiałów niebezpiecznych. W przypadku samochodów s� to ołów, 
rt��, kadm, sze�ciowarto�ciowy chrom. Ze wzgl�du na trudno�ci w zagospodarowaniu 
tworzyw sztucznych stosuje si� odpowiednie oznaczenia w celu usprawnienia ich 
identyfikacji. 

Proces projektowania uwzgl�dnia zatem mo�liwo�� powtórnego wykorzystania 
materiałów pochodz�cych z recyklingu w produkcji samochodów. Wymogi te narzucone s�
prawnie przez Dyrektyw� 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrze�nia 
2000 roku dotycz�c� pojazdów o zako�czonym �yciu technicznym. 
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1. DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE 
SAMOCHODÓW  WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI – 
WYMAGANIA WOBEC PRODUCENTÓW

Etap projektowania samochodów opisany zostanie pod k�tem logistyki, tzn. jako taki, w 
którym planuje si� (projektuje) przepływy informacyjne i materialne pochodz�ce z ostatniego 
etapu cyklu �ycia produktu do etapu projektowania (przepływ informacji) oraz produkcji i 
eksploatacji (przepływ materiałów i informacji). W artykule szczególn� uwag� zwrócono na 
zwi�zki zachodz�ce mi�dzy etapem projektowania i etapem wycofywania samochodu z 
eksploatacji. 

Czynnikiem wymuszaj�cym konieczno�� rozpatrywania zagadnie� tego rodzaju 
przepływów mi�dzy etapami projektowania i wycofania samochodów z eksploatacji jest 
Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrze�nia 2000 roku 
dotycz�ca pojazdów o zako�czonym �yciu technicznym. 

Niniejsza dyrektywa okre�la �rodki, których celem jest przede wszystkim zapobieganie 
powstawaniu odpadów z pojazdów, a ponadto ponowne u�ycie i recykling lub inne formy 
odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich cz��ci, aby zmniejszy� ilo�� odpadów do 
unieszkodliwienia i polepszy� wyniki działa� zwi�zanych z ochron� �rodowiska, 
podejmowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zaanga�owane w pełny cykl �ycia 
pojazdu, a szczególnie bezpo�rednio zaanga�owane w przetwarzanie pojazdów wycofanych z 
eksploatacji [1]. 

Dyrektywa narzuca producentom samochodów konieczno�� projektowania pojazdów z 
uwzgl�dnieniem recyklingu i odzysku. Oprócz zasady „zanieczyszczaj�cy płaci” 
wprowadzono zasad�, �e odpady powinny by� ponownie u�yte i poddane procesom odzysku, 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem ponownego u�ycia i recyklingu (dotyczy to pojazdów, ich 
cz��ci, materiałów i cz��ci zamiennych) przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
bezpiecze�stwa i ochrony �rodowiska. W projektowaniu samochodów, nawet ju� w fazie 
koncepcyjnej, nale�y d��y� do ograniczenia do niezb�dnego minimum wykorzystania 
substancji niebezpiecznych (ołowiu, kadmu, sze�ciowarto�ciowego chromu) ze wzgl�du na 
zanieczyszczenie �rodowiska, w celu ułatwienia recyklingu i wyeliminowania konieczno�ci 
unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów. 

Dyrektywa nakazuje tak�e opracowanie wymaga� dotycz�cych demonta�u, ponownego 
u�ycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich cz��ci ju� w trakcie procesu 
projektowania nowych samochodów, bior�c pod uwag� tak�e materiały pochodz�ce z 
recyklingu oraz konstrukcje pojazdów ułatwiaj�ce osi�gni�cie okre�lonego poziomu 
recyklingu i odzysku. Działania te maj� wspomaga� europejskie normy dotycz�ce 
znakowania cz��ci i materiałów. Maj� one ułatwi� identyfikacj� tych cz��ci i materiałów, 
które nadaj� si� do ponownego u�ycia i odzyskiwania. 

Producenci musz� dostarcza� informacje o demonta�u ka�dego nowego typu pojazdu 
wprowadzanego do obrotu, w przeci�gu sze�ciu miesi�cy po jego wprowadzeniu do obrotu. 
Informacje takie b�d� okre�la� ró�ne cz��ci i materiały, umiejscowienie niebezpiecznych 
substancji w pojazdach, w stopniu potrzebnym dla zakładów przetwarzania, aby mogły 
post�powa� zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. Informacja o demonta�u oznacza 
wszystkie informacje niezb�dne do poprawnego i nieszkodliwego dla �rodowiska 
przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Producenci pojazdów oraz producenci 
cz��ci b�d� udost�pnia� te informacje upowa�nionym podmiotom zajmuj�cym si�
przetwarzaniem pojazdów w formie podr�cznika lub za po�rednictwem mediów 
elektronicznych (CD — ROM, usługi on — line) [1]. 
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Na rysunku 2 przedstawiono przykład poszukiwania rozwi�za� konstrukcyjnych w celu 
realizacji zalece� Dyrektywy UE w zakresie projektowania samochodów pod k�tem 
recyklingu. 

Rys. 2. Projektowanie dla recyklingu [2]

Firma Honda w projektowaniu nowych modeli samochodów opracowała technologie 
maj�ce na celu popraw� łatwo�ci monta�u i demonta�u pojazdu, popraw� identyfikacji 
materiałów i  łatwiejszego wykorzystania materiałów w procesach odzysku i recyklingu.   

Dzi�ki wdro�eniu tych technologii firma uzyskała nast�puj�ce usprawnienia [2]: 
– wykorzystanie ołowiu jest zmniejszone o jedn� trzeci� w porównaniu z poziomem z 1996 

r., co zostało osi�gni�te przez: 
– eliminacj� ołowiu z zespołu zbiornika paliwa, który jest zwykle u�ywany jako 

uszczelniacz, 
– wprowadzenie  aluminium zamiast miedzi w chłodnicy, zł�czach baterii stopowych 

kablowych i rdzeniu nagrzewnicy, 
– zast�pienie ołowiu PVC do pokrycia wi�zki przewodów, 

– wykonanie deski rozdzielczej z mono-materiału, łatwego do recyklingu tworzywa 
sztucznego. 

– wyeliminowanie PVC z kilku elementów samochodu (np. uszczelki drzwi, listwy 
dachowe, itp.), 

– zmniejszenie liczby cz��ci, w celu ułatwienia demonta�u, 
– oznakowanie wszystkich cz��ci plastikowych powy�ej 5 gr.  dla łatwego ich rozpoznania. 
– u�ycie tworzyw sztucznych zamiast materiału pierwotnego, w celu zachowania zasobów 

naturalnych. 
Liczba stosowanych ulepsze� zale�y od modelu samochodu a  firma Honda ci�gle pracuje 

nad nowymi rozwi�zaniami. 
Na fotografii 1 przedstawiono przykład oznakowania cz��ci stosowanego przez firm�

Skoda. 

Fot.1. Przykład oznakowania cz��ci (górna okładzina słupka C – Fabia) [3]

Przebieg procesu recyklingu samochodów marki Skoda jest opracowany ju� na etapie ich 
konstruowania. Według aktualnej wiedzy z zakresu demonta�u, technologii recyklingu oraz 
wymogów prawnych (Dyrektywa 2000/53/EU) zoptymalizowano konstrukcj� samochodu. 
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Preferuje si� techniki ł�czenia ułatwiaj�ce demonta�, minimalizuje liczb� detali oraz liczb�
rodzajów stosowanych materiałów. Dla ka�dej grupy cz��ci stworzono, wraz z dostawcami 
firmy, koncepcj� recyklingu oraz okre�lono przyszłe procedury odzysku ekologicznego. 
Redukuj�c i optymalizuj�c mas� samochodu, firma Skoda przyczynia si� do oszcz�dzania 
surowców oraz zmniejszania ilo�ci odpadów. Zwi�kszono udział konstrukcji z materiałów 
lekkich (metale nie�elazne, profile wysokiej wytrzymało�ci, tworzywa sztuczne, itd.) [3]. 

Aby ułatwi� demonta�, sortowanie i odzysk tworzy si� systemy informacyjne zawieraj�ce 
szczegółowe instrukcje wykonania tych czynno�ci (fot.2). 

Fot.2. Instrukcja demonta�u – przykład dotycz�cy przednich drzwi i podłokietnika tylnego siedzenia 
Skody Octavii [3]

Jednym z systemów wspomagaj�cych te działania jest System Mi�dzynarodowej 
Informacji o Demonta�u (ang. IDIS — International Dismantling Information System).  

2. SYSTEM  MI�DZYNARODOWEJ INFORMACJI O DEMONTA�U -
IDIS 

W celu spełnienia zobowi�za� prawnych dyrektywy Unii Europejskiej dotycz�cej 
pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz uproszczenia recyklingu pojazdów i podniesienia 
efektywno�ci tych działa�, producenci samochodów zlecili opracowanie Systemu 
Mi�dzynarodowej Informacji o Demonta�u (IDIS). IDIS to zaawansowany i kompleksowy 
system informacji o wst�pnej obróbce i demonta�u pojazdów wycofywanych z eksploatacji.

System ten jest ci�gle udoskonalany, a nadzór nad rozwojem systemu sprawuje 
konsorcjum IDIS2 [4], w skład którego wchodz� producenci z Europy, Japonii, Malezji, 
Korei i Stanów Zjednoczonych (rysunek 3). Zawiera  on pełne informacje  producentów 
samochodów dla pracowników obsługi w celu promowania przyjaznego �rodowisku, 
bezpiecznego i ekonomicznego przetwarzania pojazdów wycofywanych z eksploatacji.
Dost�p do systemu i korzystanie z niego jest bezpłatne dla ka�dej firmy zajmuj�cej si�
przetwarzaniem pojazdów wycofywanych z eksploatacji. 
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Rys.3. Producenci samochodów współpracuj�cy w ramach systemu IDIS [4]

Obecnie w systemie IDIS mo�na uzyska� informacje o nast�puj�cych markach 
samochodów: Abarth, Alfa romeo, Aston Martin, Audi, Autobianchi, BMW, BMW ALPINA, 
Bentley, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Corvette, Dacia, Daihatsu, Daimler, 
Dodge, Fiat, Fiat Professional, Fisker, Ford, GM Daewoo, Honda, Hummer, Hyundai, 
IVECO, Infiniti, Innocenti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Land Rover, 
Lexus, Lincoln, Lotus, MG, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Mitsubishi FUSO 
Truck and Bus Corporation, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Renault 
Samsung Motors, Renault Trucks, Rolls Royce, Rover, Saab, Seat, Shanghai Volkswagen, 
Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, TATA, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo [4]. 

System IDIS podzielono na moduły uławiaj�ce dost�p do wybranego obszaru pojazdu, 
takie jak:  
– Akumulatory
– Podzespoły pirotechniczne
– Paliwo
– Klimatyzacja
– Drena� (usuwanie płynów)
– Katalizatory
– Cz��ci kontrolowane do rozbiórki (podzespoły podlegaj�ce demonta�owi)
– Opony
– Inna obróbka wst�pna
– Demonta�.

W ka�dym obszarze mo�na odnale	� bezpo�redni przegl�d mo�liwych cz��ci danego 
pojazdu (przykłady: rysunki 4, 5).
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Rys. 4. Obszar pirotechniki – urz�dzenia zaznaczone na rysunku samochodu na czerwono oznaczaj�
maksymaln� dost�pn� liczb� urz�dze� pirotechnicznych [4]

Rys. 5. Obszar demonta�u – dodatkowe informacje dotycz� wst�pnej obróbki, skład materiałowy 
cz��ci mo�liwych do ponownego wykorzystania s� przedstawione jako kolorowe rysunki [4] 

Najnowsza wersja 5.33 IDIS online, całkowicie przeprojektowana, zawiera baz� 845 
modeli samochodów w 1756 wariantach. Informacje s� opracowane w 30 j�zykach i dost�pne 
w 39 krajach. Dane w systemie IDIS s� dostarczane przez producenta pojazdu i nie s�
przedmiotem przegl�du lub kontroli jakiejkolwiek innej instytucji [4].

Wszystkie firmy zajmuj�ce si� przetwarzaniem pojazdów wycofywanych z eksploatacji 
mog� uzyska� dost�p do systemu po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia online 
podaj�c nazw� firmy, nazwisko osoby kontaktowej, adres, e-mail, nr telefonu, okre�laj�c przy 
tym rodzaj działalno�ci (demonta�, niszczenie, cz��ci zu�yte, recykling materiału lub inne).  

Mo�na zamówi� płyt� DVD lub klucz dost�pu online.  
W przypadku pobrania systemu online otrzymana nazwa u�ytkownika oraz hasło 

umo�liwiaj� jednorazowe pobranie klucza dost�pu. Klucz dost�pu jest niewielk� aplikacj�, 
któr� nale�y zapisa� na komputerze. Je�li klucz dost�pu do systemu IDIS został pomy�lnie 
zapisany na dysku, nazwa u�ytkownika i hasło nie s� ju� wymagane. W przypadku 
problemów z nazw� u�ytkownika i/lub hasłem nale�y ponowne wypełni� formularz w celu 
uzyskania nowych danych. W przypadku braku dost�pu do Internetu mo�na korzysta� z 
systemu IDIS na płycie DVD. Aby otrzyma� płyt� DVD z systemem IDIS, nale�y tak�e 
wypełni� formularz zamówienia IDIS.

   Zarz�d konsorcjum IDIS znajduje si� w Niemczech. 
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3. PROJEKTOWANIE UKIERUNKOWANE NA RECYKLING NA 
PRZYKŁADZIE FIRMY SUZUKI 

Firma Suzuki opublikowała po raz pierwszy w 1993 r. dokument pt. "Poradnik 
projektowania ukierunkowanego na recykling", który miał za zadanie dostarczy�
pracownikom wskazówki dotycz�ce projektowania wyrobów łatwo poddaj�cych si�
recyklingowi. Kolejn� publikacj� był poradnik "Dobrowolna inicjatywa recyklingu 
złomowanych pojazdów", który równie� zach�cał do projektowania ukierunkowanego na 
recykling i ograniczania stosowania materiałów maj�cych negatywny wpływ na �rodowisko 
naturalne (rysunek 6). 

Rys.6. Projektowanie ukierunkowane na recykling w firmie Suzuki [5]

Firma Suzuki produkuje pojazdy łatwiejsze do demonta�u poprzez stosowanie cz��ci 
wykonanych z jednakowych materiałów, zmniejszanie liczby mocowa� oraz unifikowanie 
zespołów.  

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono przykłady projektowania samochodu marki Suzuki 
ułatwiaj�cego demonta�. 

Rys. 7. Unifikowanie materiałów wykorzystywanych do wykonania podzespołów (stosowanie 
jednakowego materiału) [5]

Rys. 8. Zmniejszenie liczby elementów mocuj�cych [5]
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Wszystkie elementy wykonane z gumy i tworzyw sztucznych s� oznaczone odpowiednimi 
symbolami, zgodnymi z normami ISO, ułatwiaj�cymi rozpoznawanie cz��ci nadaj�cych si�
do recyklingu i odzysku, np. PP-GF30 (nazwa handlowa: Boralen PP GF30, symbol wg ISO 
1043: PP GF30, oznaczenie: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym). 

Firma Suzuki promuje materiały nadaj�ce si� do recyklingu i wprowadza do produkcji 
coraz wi�cej cz��ci wykonanych z odzyskiwanych materiałów (rysunki 9, 10). 

Rys. 9. Elementy wyposa�enia wn�trza                        Rys. 10. Elementy zewn�trzne samochodów  
samochodów osobowych                                                   dostawczych 

Projektuj�c samochody ograniczono u�ycie substancji szkodliwych, np. stosowanie 
lakierów bezołowiowych, stosowanie stali bez dodatku ołowiu na zbiorniki paliwa. 

Firma Suzuki udost�pnia instrukcje demonta�u samochodów wycofanych z eksploatacji za 
po�rednictwem systemu IDIS. Na płycie CD-ROM zawarte s� instrukcje demonta�u dla 
wszystkich modeli samochodów, umo�liwiaj�ce przygotowanie do demonta�u oraz 
pozwalaj�ce na identyfikacj� cz��ci niemetalowych, dla których jest ju� opracowana 
procedura recyklingu (dla wielu materiałów procedury recyklingu wci�� nie s�
przygotowane). 

Płyta z systemem IDIS zawiera obszern� wiedz� wymagan� do demonta�u pojazdów 
wycofanych z eksploatacji marki Suzuki: zabiegi wst�pne (np. płyny, akumulatory), 
zawarto�� cz��ci (np. materiały, masy), rozmieszczenie cz��ci, narz�dzia wymagane do 
demonta�u, informacje dodatkowe (np. poł�czenia, urz�dzenia pirotechniczne). 

System IDIS jest od kwietnia 2003 roku dost�pny przez Internet (online), aby umo�liwi�
zakładom demontuj�cym samochody firmy Suzuki dost�p do najnowszych danych. 

PODSUMOWANIE  
System Mi�dzynarodowej Informacji o Demonta�u IDIS jest jednym z systemów 

wspomagania komputerowego recyklingu samochodów. Realizuje on funkcje pomocne w 
podejmowaniu decyzji w zakresie demonta�u pojazdu, strategii wyboru cz��ci i zespołów do 
ponownego u�ycia, selekcji materiałów do recyklingu. Instrukcje demonta�u podane w formie 
elektronicznej tworz� przyjazne �rodowisko pracy dla u�ytkowników. 

Pomimo tego, �e system ten postał aby poł�czy� ze sob� procesy demonta�u samochodów 
wycofanych z eksploatacji oraz procesy zagospodarowania cz��ci i materiałów, to jednak 
tworzy si� go ju� na etapie projektowania samochodu opracowuj�c wymagania dotycz�ce 
demonta�u oraz ponownego u�ycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie 
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z Dyrektyw� Unii Europejskiej. Dlatego te� obszary projektowania samochodów, wymaga�
prawnych i system informacji o demonta�u nale�y rozpatrywa� ł�cznie.  

System IDIS jest systemem informatycznym wspomagaj�cym tak�e przepływy 
informacyjne z ostatniego etapu cyklu �ycia produktu do etapu projektowania. Dost�pne dane 
pozwalaj� na ci�głe udoskonalanie nowych modeli samochodów w zakresie konstrukcji, 
technologii wykonania, organizacji procesu produkcyjnego oraz eksploatacji i wycofania z 
eksploatacji, zatem maj� tak�e wpływ na projektowanie przepływów materialnych i 
informacyjnych w dalszych etapach cyklu �ycia samochodu. 
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INTERNATIONAL DISMANTLING 
INFORMATION SYSTEM (IDIS) AS AN 

ELEMENT OF LOGISTICS AT THE MEET OF 
DESIGN AND CAR RECYCLING 

Abstract 
The Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 september2000 on 

end-of-life vehicles imposes on car manufacturers the necessity of sharing information, i. a. about the 
design of vehicles and their components with a view to their recoverability and recyclability as well as 
information about the dismantling of vehicles. 

Legal requirements in this area created a need for cooperation between the leading car 
manufacturers. The effect of said cooperation is IDIS- International Dismantling Information System, 
which is described in this article. 
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