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Wstęp
Tworzywa polimerowe stanowią 

podstawową grupę materiałów kon-
strukcyjnych stosowanych w pojaz-
dach samochodowych. Na prze-
strzeni lat ich udział w pojazdach 
wzrósł do 15-20 % ciężaru pojazdu 
co stanowi ok. 250-300 kg. Przy 
wzrastającej produkcji pojazdów 
samochodowych (rys. 1) w ilości 
4,5-5% w skali roku szacuje się, że 
do 2020 r. w przemyśle samochodo-
wym roczne zużycie tworzyw będzie 
na poziomie 25-30 mln ton.

Konsekwencją wprowadzania 
nowych samochodów jest wyco-
fywanie z eksploatacji starszych 
pojazdów nie spełniających norm 
ekologicznych, stwarzających za-
grożenie dla ruchu, jak również po 
określonym czasie eksploatacji. 
Pojazdy te zgodnie z światowym 
trendem w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego winny 
być poddane procesowi utylizacji 
obejmującym zarówno odzysk jak 
i recykling materiałów. Nie rozwią-
zany od wielu lat problem utylizacji 
pojazdów stwarza poważne zagro-
żenie dla środowiska naturalnego. 
Stad też w wielu krajach wypraco-
wuje się odpowiednie podejście do 
procesu utylizacji pojazdów samo-
chodowych. W Unii Europejskiej 
opracowano Dyrektywę nakazującą 
recykling pojazdów samochodo-
wych, która została wdrożona w po-
szczególnych krajach [1]. Zgodnie 
z Narodowym planem zagospoda-
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rowania odpadów, w Polsce pro-
cesowi utylizacji w 2014 podlegać 
będzie ok.1135 tys. pojazdów zaś 
do 2018 ilość pojazdów wyniesie 
ok.1283 tys. sztuk. Przy tej ilości 
utylizowanych pojazdów odzysk 
i recykling wyrobów z tworzyw poli-
merowych ma istotne znaczenie dla 
gospodarki [3].

Wykorzystanie materiałów poli-
merowych w pojazdach samocho-
dowych przedstawia rys. 2. 

Materiały polimerowe mają istot-
ny wkład w rozwoju motoryzacji. Po-
czątkowo stosowane były na drob-
ne elementy konstrukcyjne oraz 
wyposażenia pojazdów. Głównie 
stosowano tworzywa duroplastycz-
ne (termoutwardzalne oraz chemo-
utwardzalne). W tworzywach ter-
moutwardzalnych napełniacze były 
pochodzenia nieorganicznego oraz 
organicznego - celulozowe. Tworzy-

wa chemoutwardzalne wykorzysty-
wane były do produkcji laminatów 
z udziałem włókien szklanych. Nie-
dogodności z utylizacją wyrobów 
zawierających włókna szklane spo-
wodowały, że zastąpione zostały 
one włóknami naturalnymi, które 
w procesie utylizacji (spalania) ule-
gają spopieleniu.

Nowe materiały polimerowe, no-
woczesne technologie przetwarzania 
wymusiły na producentach pojazdów 
większe zainteresowanie tworzywa-
mi jako ekologicznymi materiałami 
konstrukcyjnymi. Większość stoso-
wanych materiałów polimerowych to 
kompozyty zawierające napełniacze 
takie jak talk, węglan wapnia, włók-
no szklane, mączka drzewna, włók-
na celulozowe, nanonapełniacze 
takie jak montmorillonit oraz będące 
mieszaniną innych polimerów jak 
np. PP/EPDM, PC/ABS, PET/PP. 

Rys. 1. Produkcja  samochodów na świecie (inf. OICA 2012)
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Również stosowane w pojazdach 
wyroby wielomateriałowe wytwa-
rzane są specjalnymi technikami 
przetwarzania jak IMTD (In-Mould-
-Textile-Decoration) [5], IML (In-Mo-
uld-Labelling) oraz wtrysku dwu-
składnikowego, dwukolorowego. 
Możliwości zastosowania nowych 
materiałów są tematem ciągłych ba-
dań prowadzonych przez instytuty 
badawcze współpracujące z prze-
mysłem samochodowym.

Analizując konstrukcje pojazdów 
samochodowych można zauważyć, 
że istnieje jeszcze szereg możli-
wości zastosowania materiałów 
polimerowych w miejsce innych 
tradycyjnie stosowanych materia-
łów. Przykłady zastosowań tworzyw 
sztucznych na wyroby stosowane 
w pojazdach przedstawione są po-
niżej (tabela 1).

Odzysk i recykling 
Pojazd samochodowy jest wy-

tworem wielomateriałowym jako, że 
w swojej konstrukcji posiada meta-
le, tworzywa polimerowe (w tym ela-
stomery, gumę), szkło oraz, tkaniny. 
Wymagania Dyrektywy Europejskiej 
w zakresie pojazdów wycofanych 
z eksploatacji nakazują ich utyli-
zację (odzysk i recykling).Zasadni-
czym celem Dyrektywy jest zwięk-
szenie poziomu ponownego użycia 
i odzysku części pojazdów. Realiza-
cja Dyrektywy oraz istniejące realia 
dowodzą, że jest ona w sposób nie-
odpowiedni wykonywana. Istnieje 
szereg tego przyczyn w tym proble-

my ekonomiczne związane z opła-
calnością procesu utylizacji pojazdu 
oraz problemy edukacyjne i nie-
wystarczająca świadomość społe-
czeństwa. Oprócz metalu (stali, me-
tali kolorowych) pozostałe materiały 
nie mają odpowiedniej wartości i ich 
odzysk z pojazdów jest ekonomicz-
nie nieopłacalny. Dodatkowym pro-
blemem jest brak kompletnych ozna-
czeń na wyrobach określających 
rodzaj użytego materiału / materia-
łów. Szczególnie dotyczy to wyrobów 
wytworzonych z kompozytów, gdzie 
przy oznaczeniu na wyrobie podany 
jest tylko materiał podstawowy. Rów-
nież problemem są wyroby, które ska-
żone są związkami niebezpiecznymi 
dla organizmu (po płynach, smarach 
lub działaniu związków siarki).

Zasadniczo istnieją dwa sposo-
by prowadzenia utylizacji pojaz-
dów tj. poprzez rozdrabnianie ca-

łego pojazdu i następnie w wyniku 
sortowania rozdrobnionych części 
odzyskiwanie poszczególnych ma-
teriałów. Na ogól po tym procesie 
rozdrobnione elementy z tworzyw 
nadają się do recyklingu energe-
tycznego lub jako dodatek do pa-
liw typu RDF. Drugi sposób jako 
dwustopniowy sprowadza się do 
demontażu części mogących być 
ponownie użytymi lub podlegają-
cych dalszemu recyklingowi mate-
riałowemu .W drugim etapie pojazd 
podlega rozdrabnianiu przy użyciu 
młynów – strzępiarek .Ten sposób 
pozwala na racjonalne prowadzenie 
procesu i efektywne wykorzysta-
nie szeregu elementów. W pojaz-
dach istnieje szereg tzw. proble-
mowych odpadów np. wykładziny, 
elementy ozdobne (metalizowane), 
wykończenia tkaninowe , których 
rozdział jest nieopłacalny ekono-
micznie i materiały te poddawane 
są recyklingowi energetycznemu. 
Istnieje problem recyklingu zderza-
ków, które posiadają naniesioną na 
powierzchnię zewnętrzną warstwę 
adhezyjną a następnie warstwę 
lakieru utwardzanego w podwyż-
szonej temperaturze. Techniki roz-
działu poszczególnych składników 
są drogie oraz nie zapewniają 90% 
jednorodności materiału podsta-
wowego. Problemem jest również 
recykling kompozytów wzmacnia-
nych włóknami naturalnymi, a coraz 
więcej tych materiałów jest stoso-
wanych w pojazdach [2,4]. Dotych-
czas brak jest pełnych informacji 
literaturowych o badaniach mate-
riałów polimerowych pochodzących 
z recyklingu pojazdów a uprzednio 

Rys. 2. Udział  materiałów  polimerowych w pojazdach  samochodowych

Tab. 1. Wybrane elementy pojazdu wytworzone z tworzyw polimerowych

Części pojazdu Nazwa tworzywa
Zderzaki PP, PP/ EPDM, ABS, PC, PU
Osprzęt instalacji elektrycznej PP, PE, PBT, PVC, PA
Tapicerka PE, PP, PET/PP, PVC
Fotele PUR, PVC, PP, PVC, ABS
Wykładziny wewntrzne PET/PP, PP
Obudowy ,osłony ABS, PS , PA, PA/GF,PA/CF, PP/Talk
Zbiorniki PE, PP,
Przewody PP, PE, PVC, PA
Kokpit PP/wood, PP/PE, ABS, HIPS
Elementy ozdobne Laminaty, ABS, PP
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narażanych na działania kwasów, 
zasad jak również innych czynni-
ków środowiskowych. Szereg ob-
ostrzeń higienicznych w stosunku 
do aplikacji recyklatów na wyroby 
stwarza konieczność oddzielnego 
traktowania odpadów samochodo-
wych i wymaga utworzenia dla tej 
grupy materiałów oddzielnych pro-
cedur. Obecnie wszystkie odpady 
zarówno przemysłowe, komunalne 
i pochodzące z urządzeń technicz-
nych oraz pojazdów samochodo-
wych są wspólnie utylizowane co 
powoduje, że jakość uzyskiwanego 
materiału jest różna a właściwości 
nie zdefi niowane. Stąd też coraz 

częściej spotyka się informacji, że 
korzystniej jest prowadzić recykling 
energetyczny wytworów polimero-
wych z pojazdów samochodowych 
zwłaszcza, gdy są to wyroby wie-
lomateriałowe. Problem racjonal-
nego wykorzystania odpadów jest 
tematem wielu prowadzonych prac 
a każde rozwiązanie sprowadza się 
do zmniejszenia niekontrolowanego 
składowania odpadów.
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