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ANALIZA CYKLU �YCIA 
OBIEKTÓW TECHNICZNYCH 

W TRANSPORCIE 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy cyklu �ycia obiektów technicznych, kon-

centruj�c si� na przyk�adzie analizy oddzia�ywa� �rodowiskowych silnika spalinowego. Do analizy 
�rodowiskowej wykorzystano metod� LCA (Life Cycle Assessment). Przeprowadzono równie� badania 
konsekwencji �rodowiskowych identyfikowanych na etapie wycofania obiektu z eksploatacji na przy-
k�adzie samochodu wycofanego z eksploatacji. 

1. CYKL �YCIA OBIEKTU TECHNICZNEGO 
W wyniki intensywnego rozwoju nauki oraz wdra�ania nowych rozwi�za� i obiektów 

technicznych ludzko�� w coraz wi�kszym stopniu zaspakaja swoje potrzeby. Wszystkie te 
obiekty od tych najmniejszych do tych najwi�kszych w mniejszym lub wi�kszym stopniu 
wp�ywaj� na �rodowisko. Pojawia si� wi�c problem jak ograniczy� wp�yw obiektów tech-
nicznych na �rodowisko. W rozwi�zaniu tego problemu pomocnym staje si� analiza struktury 
cyklu istnienia obiektów. Podobnie jak organizmy �ywe, których egzystencj� mo�na uj�� jako 
cykl podzielony na fazy, pocz�wszy od ewolucyjnego rozwoju gatunku, poprzez proces 
kszta�towania konkretnego organizmu i jego �ycie a� po �mier� i rozk�ad, który skutkuje w��-
czeniem w globalny obieg materii tak�e obiekty techniczne podlegaj� regularnym przemia-
nom. Analogicznie zatem istnienie ka�dego obiektu technicznego ma przebieg cykliczny 
z podzia�em na cztery fazy: projektowanie, wytwarzanie, eksploatacje oraz wycofanie z eks-
ploatacji, któremu towarzysz� procesy ponownego przetwarzania wyst�puj�ce równie� we 
wcze�niejszych fazach cyklu. W odniesieniu do obiektów technicznych na podstawie wyka-
zanego wy�ej podobie�stwa u�ywamy równie� terminu „cykl istnienia” lub wr�cz „cykl �y-
cia”. Cykl �ycia obiektu technicznego, w którym wyró�niono w/w fazy przedstawiono na 
rysunku 1. 

1.1. Analiza cyklu �ycia 
Ocena cyklu �ycia LCA (ang. Life Cycle Assessment) to technika maj�ca na celu ocen� 

zagro�e� �rodowiskowych zwi�zanych z systemem wyrobu (obiektu technicznego) lub dzia-
�aniem, zarówno poprzez identyfikowanie oraz ocen� ilo�ciow� zu�ytych materia�ów i energii 
oraz odpadów wprowadzonych do �rodowiska, jak i ocen� wp�ywu tych materia�ów, energii i 
odpadów na �rodowisko. Ocena dotyczy ca�ego okresu �ycia obiektu technicznego (wyrobu). 
LCA ukierunkowuje badania wp�ywu na �rodowisko systemu wyrobu w obszar ekosystemu, 
zdrowia ludzkiego oraz zu�ytych zasobów [1]. Wprowadzenie i opisanie techniki LCA 
w normach ISO 14040-14049 spowodowa�o, �e sta�a si� ona jednym z wa�niejszych narz�dzi 
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stosowanych w systemach zarz�dzania �rodowiskowego opracowywanych zgodnie z wytycz-
nymi normy ISO 14001. Zasady techniki LCA opisane zosta�y w normach mi�dzynarodo-
wych, które zosta�y wprowadzone przez Polski Komitet Normalizacji do Polskich Norm ja-
ko [2]: PN-EN ISO 14040, PN-EN ISO 14041, PN-EN ISO 14042, PN-EN ISO 14043. 

Ocena cyklu �ycia powinna obejmowa� cztery wzajemnie powi�zane etapy: okre�lenie 
celu i zakresu, analiza zbioru wej�� i wyj��, ocen� wp�ywu na �rodowisko oraz interpretacj� 
cyklu �ycia. 

 
 
 

 
 

Rys. 1. Cykl �ycia �rodków transportu 

Wyniki przeprowadzonej oceny cyklu �ycia obiektu technicznego wyra�amy w punktach 
�rodowiskowych [Pt], jednostce przyj�tej w metodzie LCA na potrzeby jednoznacznego okre-
�lenia wielko�ci oddzia�ywa� �rodowiskowych. Dodatnie warto�ci punktów �rodowiskowych 
okre�laj� negatywny wp�yw na �rodowisko, natomiast warto�ci ujemne oznaczaj� korzy�ci 
�rodowiskowe. 

W celu zobrazowania stopnia oddzia�ywania na �rodowisko poddano analizie obiekt 
techniczny (silnik spalinowy) w ostatniej fazie cyklu �ycia jak� jest wycofanie z eksploatacji 
obiektu. Powsta�y na tym etapie odpad mo�na sk�adowa� na sk�adowisku odpadów lub prze-
prowadzi� odzysk elementów i materia�ów z tego obiektu. Analizuj�c uzyskane wyniki mo�-
na stwierdzi�, �e sk�adowanie negatywnie wp�ywa na �rodowisko (0,898Pt) natomiast proces 
odzysku pozytywnie wp�ywa na �rodowisko (-27,948Pt). Poszczególne warto�ci punktów 
�rodowiskowych z podzia�em na grupy materia�owe przedstawiono na rys. 2. 

Dalszej cz��ci artyku�u zostanie omówiona problematyka optymalizacji procesu odzysku. 
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Rys. 2. Oddzia�ywanie na �rodowisko fazy wycofanie z eksploatacji 

2. ODZYSK ELEMENTÓW I MATERIA�ÓW 
Ostatnia faza cyklu �ycia ko�cz�ca �ycie obiektu technicznego poprzez wycofanie tego 

obiektu z eksploatacji jest poprzedzona procesem oceny stanu technicznego tego obiektu. 
W badaniach stanu technicznego obiektów mo�na rozró�ni� nast�puj�ce formy dzia�ania: 
diagnozowanie, generowanie i prognozowanie. 

W prezentowanej pracy za obiekt techniczny przyj�to pojazd samochodowy, który zosta� 
poddany ocenie stanu technicznego w ostatniej fazie swojego �ycia. Dla potrzeb oceny zbu-
dowano algorytm podejmowania decyzji o wycofaniu samochodu z eksploatacji. Algorytm 
ten zbudowano w oparciu o poszczególne modu�u, do których zaliczamy: modu� eksploatacja, 
modu� zu�ycie pojazdu oraz modu� ocena stanu technicznego pojazdu (rys. 3). 

Pojazd samochodowy co do którego zosta�a podj�ta decyzja o wycofaniu z eksploatacji 
nale�y przekaza� do punktu zbierania pojazdów lub bezpo�rednio do stacji demonta�u. Stacja 
demonta�u zgodnie z obowi�zuj�c� ustaw� o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploata-
cji [3] jest upowa�niona do przeprowadzenia procesu zagospodarowania samochodów wyco-
fanych z eksploatacji. Proces ten polega na przeprowadzeniu odzysku elementów i materia-
�ów z samochodu wycofanego z eksploatacji, w który wyró�niono nast�puj�ce procesy i mo-
du�y: proces demonta�u, modu� odzyskane elementy, proces regeneracji odzyskanych elemen-
tów, modu� odzyskane materia�y w procesie demonta�u, proces strz�pienia, modu� odzyskane 
materia�y w procesie strz�pienia (rys. 4). 

W odzysku elementów i materia�ów z samochodu wycofanego z eksploatacji, uwzgl�d-
niaj�c czynnik ekonomiczny, czasowy i organizacyjny najkorzystniejsz� form� odzysku jest 
recykling produktowy. W celu przeprowadzenia recyklingu produktowego konieczna jest 
realizacja procesu demonta�u samochodu wycofanego z eksploatacji. Wa�nym elementem 
tego dzia�ania jest weryfikacja i ocena stanu technicznego elementów do ponownego u�ycia 
w eksploatacji i regeneracji. Do wyznaczenia tych dwóch zbiorów elementów wykorzystany 
zostanie trójpoziomowy model oceny stanu technicznego elementów (rys. 5), który równie� 
pos�u�y do wyznaczenia zbioru p�ynów i elementów do obowi�zkowego osuszenia i zdemon-
towania z samochodu wycofanego z eksploatacji. 
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Rys. 3. Algorytm podejmowania decyzji o wycofaniu samochodu z eksploatacji: � - stan pojazdu, 
�s – stan sprawno�ci, �ns – stan niesprawno�ci, �z – stan zdatno�ci, �nz – stan niezdatno�ci, 
QF – potencja� niszcz�cy, SWE – samochód wycofany z eksploatacji. 

 
 

 
 
Rys. 4. Schemat modu�u odzysk elementów i materia�ów z samochodu wycofanego z eksploatacji 
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Rys. 5. Schemat blokowy trójpoziomowego modelu oceny stanu technicznego elementów 

2.2. Pierwszy etap (poziom I) 
Na podstawie przeprowadzonych bada� odzysku elementów i materia�ów z samochodu 

wycofanego z eksploatacji w funkcjonuj�cej stacji demonta�u i analizy literatury, sformu�o-
wano nast�puj�ce parametry: 
– dyskretny wska	nik zape�nienia powierzchni magazynowej, 
– dyskretny wska	nik zapotrzebowania na odzyskane elementy, 
– dyskretny wska	nik dodatkowej klasyfikacji odzyskanych elementów, 
– dyskretny wska	nik regeneracji odzyskanych elementów. 

Parametry te pos�u�� do wyznaczenia zbioru elementów do oceny stanu technicznego: 
 

� �h21d est,...,est,estEST �     (1) 
gdzie: 

EST – zbiór elementów do oceny stanu technicznego, 
d – numer ewidencyjny samochodu wycofanego z eksploatacji, 
est – element zbioru, 
h – liczba elementów zbioru. 

 
Ze wzgl�du na zachowanie ci�g�o�ci procesów demonta�u samochodów wycofanych 

z eksploatacji wprowadzono dyskretny wska	nik zape�nienia powierzchni magazynowej dm, 
który informuje o mo�liwo�ci przyj�cia demontowanego elementu na magazyn. Wska	nik 
przyjmuje warto�� prawdy lub fa�szu. 

Bardzo trudno jest okre�li�, jaki b�dzie popyt na odzyskane elementy z samochodów wy-
cofanych z eksploatacji, mo�na wi�c przypuszcza�, �e atrakcyjna cena po��czona z dok�adn� 
ocen� stanu technicznego, b�dzie zach�ca�a klientów do kupna tych elementów. W celu okre-
�lenia popytu wprowadzono parametr ujmuj�cy sprzeda� i zainteresowanie danym demonto-
wanym elementem wprowadzono dyskretny wska	nik zapotrzebowania na odzyskane ele-
menty dz. Wska	nik przyjmuje warto�� prawdy lub fa�szu. 

W przypadku elementu w stosunku, do którego na podstawie informacji ze zbioru danych 
samochodu wycofanego z eksploatacji mo�na wykaza�, �e charakteryzuje si� on krótkim 
okresem eksploatacji lub stosunkowo niewielk� liczb� przejechanych kilometrów, warto�� 
dyskretnego wska	nika zapotrzebowania na odzyskane elementy informuje o mo�liwo�ci jego 
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sprzeda�y, to mimo braku wolnej powierzchni magazynowej w danej grupie elementów, zo-
stanie on zakwalifikowany do zbioru elementów do oceny stanu technicznego. Parametrem 
decyduj�cym w tym przypadku b�dzie dyskretny wska	nik dodatkowej klasyfikacji odzyska-
nych elementów dk przyjmuje on warto�� prawdy lub fa�szu. 


ci�le okre�lon� liczb� odzyskanych elementów mo�na z powodzeniem przekaza� do 
procesu regeneracji. Oczywi�cie dla stacji demonta�u oznacza do dodatkowy dochód ze 
sprzeda�y tych elementów zak�adom, które wyspecjalizowa�y si� w regeneracji odzyskanych 
elementów z samochodów wycofanych z eksploatacji. Parametrem ujmuj�cym czy dany ele-
ment nale�y do grupy elementów regenerowanych jest dyskretny wska	nik regeneracji odzy-
skiwanych elementów dr. Wska	nik przyjmuje warto�� prawdy lub fa�szu. 

2.2. Drugi etap (poziom II) 
Drugi etap to proces oceny stanu technicznego elementów ze zbioru elementów do oceny 

stanu technicznego EST (1). Ocena przeprowadzana jest na stanowisku diagnostycznym przez 
uprawnionego pracownika. 

2.3. Trzeci etap (poziom III) 
Etap trzeci do analiza wyników przeprowadzonej oceny stanu technicznego elementów ze 

zbioru EST i wyznaczenie p�ynów eksploatacyjnych i paliw do osuszenia oraz elementów 
niebezpiecznych do zdemontowania z samochodu wycofanego z eksploatacji. Wyznaczony na 
tym etapie zbiór okre�lamy jako: 

 
EOBEREP'EST d ���       (2) 

gdzie: 
EST' – zbiór elementów obowi�zkowych i zalecanych do odzyskania z samochodu wyco-

fanego z eksploatacji, 
d – numer ewidencyjny samochodu wycofanego z eksploatacji, 
EP – zbiór elementów do ponownego u�ycia w eksploatacji, 
ER – zbiór elementów do regeneracji, 
EOB – zbiór p�ynów i elementów do obowi�zkowego osuszenia i zdemontowania z sa-

mochodu wycofanego z eksploatacji. 

3. ZADANIE ODZYSKU 
Zadanie polega na przeprowadzeniu odzysku elementów i materia�ów z samochodu wy-

cofanego z eksploatacji, w którym uwzgl�dniono recykling produktowy i materia�owy. Odzy-
skowi zostanie poddany samochód o symbolu SWE(PC)1. 

Ocena stanu technicznego elementów do ponownego u�ycia w eksploatacji zosta�a prze-
prowadzona w oparciu o trójpoziomowy model oceny stanu technicznego elementów, który 
pos�u�y� do wyznaczenia zbioru elementów obowi�zkowych i zalecanych do odzyskania EST’ 
z samochodu SWE(PC)1 okre�lanego na podstawie równania 3 jako: 
 

EOBEREP))PC(SWE('EST 1 ���     (3) 
 

Do zbioru elementów do ponownego u�ycia w eksploatacji zakwalifikowano siedemna-
�cie elementów, których ��czna masa wynosi 154,64 kg. W celu odzyskania tych elementów 
nale�y przeprowadzi� operacje demonta�u nieniszcz�cego, których ��czny czas demonta�u 
wynosi 48,47 min. 

� �1721 ep,...,ep,epEP �       (4) 
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Natomiast zbiór elementów do regeneracji sk�ada si� z dwóch elementów, których ��czna 
masa wynosi 13,80 kg. W celu odzyskania tych elementów nale�y przeprowadzi� operacje 
demonta�u nieniszcz�cego, których ��czny czas demonta�u wynosi 12,30 min. 
 

� �21 er,erER �       (5) 

WNIOSKI 
Szczegó�owe badania poszczególnych faz cyklu �ycia stanowi� wspó�cze�nie punkt wyj-

�cia do prac nad projektowaniem i doskonaleniem obiektów technicznych w odniesieniu do 
konsekwencji �rodowiskowych wywo�ywanych przez te obiekty. W badaniach tych istotna 
równie� jest diagnostyka, która poprzez trzy ró�ne dziedziny wiedzy (wiedza o obiekcie tech-
nicznym, wiedza o sygna�ach i symptomach, wiedza z teorii decyzji) umo�liwia przeprowa-
dzenie prawid�owej oceny stanu obiektu technicznego na poszczególnych etapach cyklu �y-
cia. Zaprezentowana w pracy badania nad odzyskiem elementów i materia�ów z samochodu 
wycofanego z eksploatacji pokaza�y celowo�� zastosowania trójpoziomowy model oceny sta-
nu technicznego elementów w prowadzonym odzysku. Zastosowanie zaprezentowanego mo-
delu w badaniach optymalizacyjnych doprowadzi�o do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu 
(rys. 6) oraz zysku z realizacji odzysku elementów i materia�ów z samochodu wycofanego 
z eksploatacji SWE(PC)1. 

 

 
Rys. 6. Warto�ci poziomu odzysku i recyklingu samochodu o symbolu SWE(PC)1: poziom od-

zysku POSWE(PC)1, poziom recyklingu PRSWE(PC)1, poziom odzysku PO i poziom 
recyklingu PR okre�lone w ustawie [3]. 
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LIFE CYCLE ANALYSIS OF THE TECHNICAL 
OBJECTS IN THE TRANSPORT 

Abstract 
In the paper selected topics of life cycle analysis of technical objects are presented concentrating 

on the ex ample of environment al analysis of combustion engine. The LCA method was used for the 
purpose of the environmental analysis. Examinations of environmental consequences identified at the 
stage end-of life technical objects on example end-of life vehicles. 
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