
AUTOBUSY48

Karol F. Abramek

Recykling
niektórych części pojazdów samochodowych
Wstęp

Niemal każdy człowiek zdaje sobie
sprawę, że pojazd samochodowy stano-
wi w każdym etapie swojego „życia” za-
grożenie dla środowiska. W okresie ogól-
nej eksploatacji występuje emisja spalin
i związków toksycznych, dokonuje się wy-
miany płynów eksploatacyjnych (oleje,
smary), tankuje paliwo (wydostające się
opary do atmosfery), następuje zużywa-
nie się klocków hamulcowych i innych ele-
mentów. To wszystko stanowi ogólne za-
grożenie, także dla człowieka [1]. Dlate-
go, w momencie złomowania pojazdu,
należy zwrócić szczególną uwagę, aby
ograniczyć, a najlepiej wyeliminować ne-
gatywny wpływ na środowisko. Ograni-
czanie negatywnego wpływu na środowi-
sko związane jest z szeroko rozumianym
recyklingiem. Jako pewna jego forma
dość rozpowszechniony jest w Polsce
system wykorzystywania wielu elementów
pojazdów samochodowych do ponowne-
go stosowania. Oczywiście z punktu od-
działywania na środowisko jest to słusz-
ny kierunek. Jednakże przy recyklingu
należy zdawać sobie sprawę, że wiele ele-
mentów znajdujących się w samochodzie
nie można ponownie wykorzystywać, po-
nieważ zamontowane w innym pojeździe
mogą stanowić zagrożenie dla życia
i zdrowia pasażerów. Zauważono także,
że w niektórych (w zasadzie w wielu) sta-
cjach oferujących części używane moż-
na otrzymać te, które nie powinny być ofe-
rowane ze względu na niebezpieczeństwo
i problemy wspomniane wcześniej. Stąd
w artykule starano się przybliżyć proble-
matykę recyklingu części, które mogą sta-
nowić obniżenie poziomu bezpieczeństwa
przy ponownym wykorzystaniu.

Opis problemu
Ponieważ w szerokim znaczeniu

świadomość ekologiczna rośnie, stąd po-
wstał Krajowy Plan Gospodarki Odpada-
mi, który ma zapewnić zapobieganie po-
wstawaniu odpadów oraz ich minimali-
zację. Ważnym jego punktem jest zapew-
nienie odzysku i recyklingu, unieszkodli-
wianie odpadów oraz bezpieczne skła-
dowanie tych, których nie da się poddać
procesom odzysku. Przewiduje się

zapewnienie odzysku i recyklingu zuży-
tych olejów odpadowych w tym samo-
chodowych (np. smarujących, przekła-
dniowych). Duży nacisk kładzie się tak-
że na recykling pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Konieczne jest również do-
skonalenie istniejącej zbiórki akumulato-
rów, olejów itp., w sieciach organizowa-
nych przez producentów i organizacje
odzysku [2]. Planuje się wybudowanie
ogólnokrajowego składowiska odpadów
niebezpiecznych, około 40 składowisk na
odpady azbestowe oraz modernizację
i stworzenie nowych składowisk w hutach
metali nieżelaznych, budowę instalacji do
termicznego przekształcania różnych
odpadów niebezpiecznych.

Spoglądając na rynek samochodów
w Polsce, należy zdawać sobie sprawę,
że jeszcze wiele z nich jest wyproduko-
wanych przed rokiem 1980. W starszych
konstrukcjach, np. klocki i szczęki hamul-
cowe wykonywane były z domieszką
azbestu. To stanowi pewien problem z ich
unieszkodliwieniem.Dotychczas sytuacja
ta nie jest należycie rozwiązana (w zasa-
dzie nie ma żadnych rozwiązań). Pojazdy
starsze, o dużym przebiegu eksploatacyj-
nym stanowią duże zagrożenie dla śro-
dowiska - brak katalizatorów, niewłaści-
wa regulacja, wycieki olejów oraz wyso-
ka emisja substancji toksycznych w ga-
zach wylotowych, to jeszcze nie wszyst-
kie problemy [3]. Oddzielną kwestią, po-
zostającą do rozwiązania jest ich złomo-
wanie. Olbrzymi problem stanowi utyliza-
cja szyb samochodowych – szkło pocho-
dzące z samochodów wycofanych z eks-
ploatacji SWE. Huty nie chcą przyjmować
tego surowca, ponieważ koszt szkła
z odzysku jest sześciokrotnie większy od
szkła wytworzonego z surowców pierwot-
nych [4]. Bardzo ważnym problemem jest
również szeroko stosowany w pojazdach
samochodowych Poliuretan (PUR) wystę-
pujący, np. w kokpicie, czy w piance do
siedzeń. Poliuretan jest uważany za czyn-
nik zubażający warstwę ozonową. Dlate-
go osobie demontującej i selekcjonującej
poszczególne elemen-ty pojazdu, a sty-
kającej się z PUR stawiane są wymaga-
nia zdania eg-zaminu w zakresie postę-
powania z substancjami zubożającymi

warstwę ozonową. Obecnie substancje te
należy termicznie przekształcać w spalar-
niach. Niektóre spalarnie posiadają me-
todę odzysku R1, która powoduje możli-
wie największe uzyskanie stopnia odzy-
sku i recyklingu materiałów pochodzą-
cych z demontażu pojazdów samochodo-
wych. Jest to szczególnie ważne dla sta-
cji demontażu samochodów.

Uważa się, że najlepszą formą recy-
klingu jest ponowne wykorzystanie ele-
mentu lub materiału, z którego został wy-
konany. Dla niektórych materiałów jest to
niedopuszczalna forma ponownego wy-
korzystania. Często można zauważyć, że
pianka (gąbka) z siedzeń ponownie jest
wykorzystywana, np. jako elementy tłu-
miące drgania, wykładane są skrzynie sa-
mochodów, aby przewozić różne produk-
ty (np. meble), a ograniczyć ich uszko-
dzenie. Obecnie jest to niedopuszczalne
i trzeba pamiętać, że te elementy wyko-
nane są z PUR, czyli należy je spalać
w piecach do tego przystosowanych
(o czym wcześniej wspomniano). Podob-
nie, jeżeli chodzi o czynniki występujące
w układach klimatyzacji samochodu (R12,
R22). Niepokojące jest także to, że na ryn-
ku odbiorców odpadów pojawili się ludzie
skupujący, np. instalacje zasilania gazem
silników, pasy bezpieczeństwa, elementy
elektryczne i elektroniczne układów bez-
pieczeństwa jazdy, elementy układu kie-
rowniczego oraz zawieszenia. Zbiórka od-
padów i recyklingu tworzyw sztucznych
powinna opierać się na gruntowej znajo-
mości i selekcji materiałowej. Dlatego dla
przypomnienia przedstawiono poniżej
wykaz elementów wyposażenia i części
wymontowanych z pojazdów, których
ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu
ruchu drogowego oraz negatywnie wpły-
wa na środowisko:
o klocki i szczęki hamulcowe,
o przewody i elementy uszczelnienia

układu hamulcowego,
o elementy elektryczne i elektroniczne

układów bezpieczeństwa jazdy (ABS,
ASR, ESP, BAS i inne),

o wszystkie elementy związane z po-
duszkami powietrznymi (aktywatory pi-
rotechniczne, czujniki, jednostki kon-
troli elektronicznej),
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o przeguby układu kierowniczego i za-
wieszenia,

o fotele zintegrowane z pasami bezpie-
czeństwa lub poduszkami powietrznymi,

o automatyczne i nieautomatyczne zesta-
wy pasów bezpieczeństwa (łącznie
z częścią pasa wykonaną z materiału,
klamrami, mechanizmem służącym do
zwijania pasów, aktywatorami pirotech-
nicznymi i mechanicznymi),

o układy blokady kierownicy,
o tłumiki układu wydechowego,
o przewody paliwowe,
o zawory recyrkulacji spalin,
o filtry jednorazowe i wkłady filtra (zarów-

no olejowego, jak i powietrznego),
o płyny eksploatacyjne (np. oleje silniko-

we, oleje przekładniowe, oleje do prze-
kładni hydraulicznych, oleje do układów
hydraulicznych, płyny hamulcowe, płyny
chłodzące, płyny odmrażające, płyny do
układów klimatyzacji,

o zawory recyrkulacji spalin,
o pióra wycieraczek szyb,
o instalacje zasilania gazem silników,
o immobilisery wraz z transponderami ste-

rowania elektrycznego,
o konwertory katalityczne (katalizatory),
o kondensatory zawierające PCB,
o urządzenia przeciwwłamaniowe i alar-

mowe.

Podsumowanie
Omawiane problemy recyklingu niektó-

rych części pojazdów samochodowych do-
tyczą także przedsiębiorstw komunikacji
miejskiej w wielu miastach Polski. Problem
jest na tyle istotny, że w wielu przedsiębior-
stwach znajdują się stare, wysłużone już
autobusy. Co więcej, wielu przewoźników
nie kupuje nowych autobusów, tylko stare
(kilkuletnie) i one także w niedługim okre-
sie będą stanowić problem ze złomowa-
niem oraz recyklingiem.

Ponadto w technice warsztatowej bar-
dzo często można spotkać się z tym, że
niemal całe układy zasilania gazowego są
wymontowywane z droższych pojazdów
(rozbitych lub uszkodzonych) i montowa-
ne do innych, tańszych. Proszę zwrócić
uwagę, że jest to działanie niedozwolone!
Co więcej, często elementy układów: ha-
mulcowego, kierowniczego lub zawiesze-
nia, są także ponownie wykorzystywane
w innych pojazdach. Stwarza to zagroże-
nie bezpieczeństwa osób podróżujących
takim pojazdem. Osoba dokonująca takich
czynności powinna zdawać sobie z tego
sprawę i być świadoma odpowiedzialności
za takie postępowanie. Będąc w warszta-
cie samochodowym, zwróćmy uwagę, skąd
pochodzą i czy w ogóle dane części mogą
być ponownie wykorzystane. Chodzi tu

bowiem o nasze i innych bezpieczeństwo
oraz ochronę środowiska naturalnego.
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