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MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA  
WYBRANYCH ODPADÓW Z DEMONTAŻU  

POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI 
DO PRODUKCJI PALIW ALTERNATYWNYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono stan struktury wiekowej samochodów osobowych w Polsce, przyczynia-

jący się do wzrostu ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji, a więc także masy odpadów samocho-
dowych. Omówiono możliwość wykorzystania wybranych odpadów pochodzących z demontażu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji do produkcji paliw alternatywnych, jako sposób ich odzysku energe-
tycznego, prowadzącego do zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia po-
przez składowanie. 

Słowa kluczowe: demontaż wyeksploatowanych pojazdów, odpady, utylizacja, paliwa alternatywne. 

WSTĘP 

Drogi w Polsce z roku na rok zapełniane są coraz większą ilością samochodów, wśród 
których znaczące miejsce zajmują samochody używane. Niestety tendencje wzrostowe struk-
tury wiekowej samochodów powodują, że wiele z nich kończy okres użytkowania i staje się 
pojazdami wycofanymi z eksploatacji. Następstwem tego zjawiska jest wzrastająca ilość od-
padów samochodowych oraz potrzeba ich racjonalnego zagospodarowania, czy to w formie 
odzysku, recyklingu czy unieszkodliwienia, uwzględniająca nie tylko aspekty ekonomiczne, 
ale przede wszystkim ekologiczne. 

1. LICZBA I STRUKTURA WIEKOWA SAMOCHODÓW W POLSCE 

Polska jest krajem, w którym zwiększa się zainteresowanie używanymi samochodami, 
ponieważ na zakup samochodu coraz częściej ma wpływ wiele czynników, z których najważ-
niejszy to aspekt ekonomiczny odnoszący się do zarobków, dostępności kredytu, cen paliw 
czy możliwości sprowadzenia samochodu używanego z zagranicy. Zakup nowego samochodu 
będzie wiązał się z potrzebą wygospodarowania znacznie większej ilości gotówki, a to 
w przypadku rodzin o mniejszej zasobności portfela będzie większym problemem. Dlatego na 
drogach pojawia się coraz więcej samochodów używanych o zróżnicowanej strukturze wie-
kowej i często także z uszkodzeniami powypadkowymi i w złym stanie technicznym [6, 11]. 
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W Polsce w 2010 roku liczba zarejestrowanych samochodów osobowych wynosiła ok. 
1 035 924 mln sztuk, wśród której 722 196 tys. stanowiły samochody używane. Ogólną ilość 
samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce w latach 2007-2010 przedstawia rys. 1. 
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Rys. 1. Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych w Polsce w latach 2007-2010 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 

Największą grupę wśród zrejestrowanych w Polsce w 2010 roku samochodów osobowych 
z udziałem ponad 70% stanowiły pojazdy w grupie wiekowej 11 lat i powyżej, natomiast na 
drugim miejscu uklasyfikowały się pojazdy w grupie wiekowej od 6 do 10 lat z udziałem po-
nad 16%. Zmiany struktury zarejestrowanych samochodów osobowych według grup wieko-
wych w latach 2007-2010 przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Struktura zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce według grup wiekowych 

w latach 2007-2010 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 

W 2010 roku do Polski z zagranicy sprowadzono ok. 718 286 tys. sztuk używanych samo-
chodów osobowych, a pojazdy w grupie wiekowej powyżej 11 lat stanowiły wśród nich naj-
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większy udział 43%. Zmiany struktury importu używanych samochodów osobowych według 
grup wiekowych w latach 2007 – 2010 przedstawia rysunek 3 [6, 11, 12, 14]. 
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Rys. 3. Struktura importu używanych  samochodów  osobowych do Polski według grup wiekowych 

w latach 2007-2010 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS. 

Z przedstawionych danych wynika, że zainteresowanie używanymi samochodami osobo-
wymi systematycznie wzrasta, a wraz z nimi będzie następował wzrost liczby pojazdów wy-
cofywanych z eksploatacji. W warunkach polskich niestety brak jest wiarygodnych i kom-
pletnych danych tzw. rejestru informacji w zakresie liczby pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji (PWE) i przekazanych do stacji w celu ich demontażu. Tylko na podstawie danych sza-
cunkowych dotyczących właśnie liczby i struktury wiekowej samochodów, można przypusz-
czać, że duża część pojazdów w szybkim czasie będzie zwiększała rezerwuar PWE, a pozy-
skiwane w wyniku ich demontażu odpady, będą wymagały racjonalnego zagospodarowania, 
tak aby w przyszłości nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska.  

2. ODPADY Z DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH  
Z EKSPLOATACJI JAKO PALIWA ALTERNATYWNE 

Wskazanie składu materiałowego samochodu osobowego ze względu na grupę wiekową 
i w konsekwencji różnice w użytych do jego produkcji poszczególnych typów materiałów jest 
niestety dość trudne. Przyjmuje się umownie, że statystyczny samochód osobowy o średniej 
masie ok. 1010 kg w swej konstrukcji posiada następujący udział materiałów:  
– 714 kg metali stanowiących ok. 70% jego masy; 
– 91 kg tworzyw sztucznych stanowiących ok. 9% jego masy; 
– 51 kg gumy stanowiącej ok. 5% jego masy; 
– 40 kg szkła stanowiącego ok. 4% jego masy; 
– 114 kg innych materiałów stanowiących ok. 4% jego masy.  

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego oraz tendencje w wprowadzaniu nowych materiałów 
i technologii powodują, że producenci samochodów stopniowo zmniejszają w konstrukcji 
pojazdów udział elementów ze stali czy żeliwa, zastępując je materiałami z tworzyw sztucz-
nych i aluminium [1, 9]. 

Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji pozwala nie tylko na pozyskanie tanich 
podzespołów, części i elementów samochodowych w celu ich ponownego wykorzystania, ale 
przede wszystkim jest metodą recyklingu odpadów niebezpiecznych jakimi są PWE. 

Pozyskane w drodze demontażu PWE odpady, powinny przy dostępnych i możliwych 
w ich przypadku metod zostać poddane procesowi odzysku, recyklingu lub właściwemu 
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unieszkodliwieniu, gdyż ma to ogromny wpływ na wielkość odpadów, które bezpowrotnie 
magazynowane są na składowiskach. Jedną z możliwości ograniczenia ilości odpadów 
z demontażu PWE kierowanych na składowiska odpadów jest wykorzystanie ich potencjału 
energetycznego i wykorzystanie odpadów jako palia alternatywnego. 

Odpady jako stałe paliwo alternatywne to [8]: „odpady palne rozdrobnione o jednorodnym 
stopniu wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, 
z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształ-
cenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji substancji zanieczyszczają-
cych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji (DzU 2003, nr 163, poz. 1584) odnoszących się do proce-
su współspalania odpadów”. Wśród odpadów powstających na stacji demontażu PWE odpa-
dami, które mogą być wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych są zużyte opony 
i inne odpady gumowe oraz tworzywa sztuczne posiadające odpowiednio wysoką wartość 
opałową. Zakres wartości opałowych przykładowych paliw przedstawia rysunek 4. 

 
Rys. 4. Wartości opałowe przykładowych paliw 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Producentów Cementu. 

Przykładem odzysku energetycznego odpadów z PWE w postaci już stałych paliw alterna-
tywnych może być proces ich współspalania, prowadzony w instalacji pieca cementowego. 
Obecnie praktycznie wszystkie polskie zakłady cementowe posiadają instalacje i pozwolenia 
na współspalanie paliw alternatywnych. Również w świetle obowiązujących przepisów praw-
nych w zakresie ochrony środowiska termiczne przekształcanie odpadów jest dopuszczalną 
metodą przetwarzania odpadów w formie odzysku lub unieszkodliwienia. 

Paliwa alternatywne współspalanie w piecach cementowych oprócz odpowiedniej warto-
ści opałowej muszą ze względu na wymogi techniczne, prawne, emisyjne oraz na jakość pro-
duktów oferowanych  przez przemysł cementowy, charakteryzować się odpowiednimi para-
metrami warunkującymi ich stosowanie tj. stan fizyczny, stan chemiczny, wilgotność, jedno-
rodność, toksyczność, ilość i skład chemiczny popiołu itp. Przykład preferowanych przez 
przemysł cementowy wartości niektórych parametrów paliw alternatywnych przedstawia ry-
sunek 5 [2, 10, 13]. 

WARTOŚCI OPAŁOWE 
PRZYKŁDOWYCH PALIW 

WĘGIEL  
KAMIENNY -     ok. 16 – 29 MJ/kg 
WĘGIEL  
BRUNATNY -     ok. 7 – 21 MJ/kg 
ROPA  
NAFTOWA -       ok. 42 MJ/kg 
GAZ 
ZIEMNY -           ok. 31 - 39 MJ/kg 

DREWNO 
ODPADOWE -           ok. 16 – 19 MJ/kg 
GUMA  
W TYM OPONY -      ok. 28 – 32 MJ/kg 
TEKSTYLIA -            ok. 14 MJ/kg 
TWORZYWA 
SZTYCZNE -              ok. 40 – 46 MJ/kg 
MAKULATURA -      ok. 11 MJ/kg  

PALIWA 
ALTERNATYWNE 

PALIWA 
NATURALNE 
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Rys. 5. Wartości przykładowych parametrów paliw alternatywnych  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Stowarzyszenia Producentów Cementu. 

2.1. Odpady gumowe 
Udział elementów gumowych wraz z oponami w konstrukcji samochodu osobowego sta-

nowi około 5-7% masy pojazdu. Największym strumieniem odpadów gumowych pochodzą-
cych z demontażu PWE są zużyte opony, natomiast pozostałą część stanowią wszelkiego ro-
dzaju uszczelki (karoserii, układu paliwowego, układu napędowego i chłodniczego), paski 
(klinowe, rozrządu) oraz elementy gumowe pełniące funkcję absorbowania energii (amortyza-
tory i elementy zwieszenia) oraz redukujące hałas i drgania.  

Zużyte opony ze względu na swoją ilość, skład i budowę są odpadem uciążliwym, a ich 
recykling materiałowy jest znacznie trudniejszy i kosztowniejszy od recyklingu stali czy 
szkła. Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie ochrony środowiska zakazuje składowania 
zużytych opon w całości, jak i w części, ale należy mieć na uwadze, że polska rzeczywistość 
ujawnia inne fakty.  

Wśród metod zagospodarowania zużytych opon tj. bieżnikowanie, recykling materiałowy 
i odzysk energetyczny najbardziej rozpowszechnioną metodą jest spalanie ich w cementow-
niach, ponieważ w szybki sposób umożliwia ona zmniejszenie rosnącej ilości tych odpadów, 
ich recykling i wykorzystanie zawartej w nich energii. Przyczynia się również do likwidacji 
części nielegalnych składowisk zużytych opon [1, 3].  

Zużyte opony są cenny surowcem energetycznym dla przemysłu cementowego, ponieważ 
ich wartość opałowa przewyższa wartość opałową znacznej ilości paliw naturalnych. 

Odzysk energetyczny zużytych opon w przemyśle cementowym polega na współspalaniu 
tych odpadów z paliwem naturalnym w instalacji pieca cementowego. Zużyte opony wpro-
wadza się do pieca w całości lub w formie pociętej, a w wyniku ich spalenia wytwarza się 
ciepło, które następnie wykorzystywane jest w procesie technologicznym wypalania klinkie-
ru. Panujące w piecu cementowym warunki spalania tj.:  
– temperatura spalania sięgająca 2000°C,  
– nadmiar tlenu w gazach powstających w wyniku spalania,  
– znacznie dłuższy czas przebywania gazów odlotowych w temperaturze 1100°C,  
– bardzo duża pojemność cieplna pieca, umożliwiająca zmianę temperatury w krótkim czasie,  
– pozostawienie paliw w środowisku alkaicznym,  
– brak odpadów po spaleniu, ponieważ popiół wiąże się na stałe z wytwarzanym klinkierem 

powodują, że współspalanie paliw alternatywnych tj. np. zużyte opony w piecach cemen-
towych jest metodą bezpieczną ekologicznie, a piece cementowe stabilnym urządzeniem 
termicznym. Wymienione warunki spalania, będące jednocześnie zaletami pracy pieca ce-
mentowego, obecność urządzeń, również tych do ochrony środowiska oraz stały monito-
ring poprawności przebiegu procesu i emisji do atmosfery związków chemicznych w pełni 
i z nadwyżką spełniają wymogi zawarte w polskich uwarunkowaniach prawnych w zakre-

          PARAMETR                      JEDNOSTKA                  WARTOŚĆ 
                                                                               PREFEROWANA  

                                                                                              DLA PALIW   
                                                                                     ALTERNATYWNYCH    
    
WARTOŚĆ OPAŁOWA                  MJ/kg                          > 15 
ZAWARTOŚĆ WILGOCI               % wag.                        < 20 
ZAWARTOŚĆ SIARKI     S            % wag.                        < 1 
ZAWARTOŚĆ CHLORU Cl           % wag.                        ≤ 0,3 
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sie ochrony środowiska, dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania od-
padów [2, 3, 10, 13].  

2.2. Odpady tworzyw sztucznych 
Samochody zawierają w swojej konstrukcji różne rodzaje tworzyw sztucznych, które sta-

nowią około 9-13% masy pojazdu. Ich ilość i jakość zmienia się wraz z postępem technologii 
produkcji tworzyw sztucznych, których wielofunkcyjność spełnia wymagania dla ich różnych 
zastosowań. W przemyśle samochodowym tworzywa sztuczne znajdują zastosowanie zarów-
no do produkcji dużych jaki i małych elementów tj.: desek rozdzielczych, błotników, zderza-
ków, pokryw silnika, pokryw akumulatora, spojlerów, krat wlotu powietrza, listew, obudowy 
lusterek, obudowy \ kloszy reflektorów i kierunkowskazów itp. Procentowy udział tworzyw 
sztucznych w konstrukcji samochodu osobowego przedstawia się następująco:  
– wnętrze samochodu 65%, 
– nadwozie 15%, 
– układ napędowy 10%, 
– osprzęt elektroniczny 5%, 
– podwozie 5%.  

Spośród rodzajów tworzyw sztucznych wykorzystywanych  przy produkcji samochodów 
można wyróżnić m. in.: termoplasty (plastomery), duroplast (tworzywa termo- lub chemo-
utwardzalne), elastomery. Wszystkie części i elementy w pojazdach samochodowych wyko-
nane z tworzyw sztucznych powinny być oznaczone, aby przed ich naprawą, recyklingiem 
czy utylizacją można było właściwie określić rodzaj tworzywa sztucznego, z którego zostały 
wyprodukowane.  

Recykling wszystkich tworzyw sztucznych i również tych pochodzących z pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji  jest trudny, ze względu na:  
– inny skład chemiczny, każdego rodzaju tworzywa sztucznego, 
– brak możliwości mieszania większości tworzyw sztucznych z innymi rodzajami, również 

ze względu na ich kolorystykę, 
– różnorodne właściwości fizyczne i chemiczne tworzyw sztucznych, 
– różną odporność  tworzyw sztucznych na czynniki chemiczne i cieplne [4, 5, 7]. 

Strumień odpadów tworzyw sztucznych uprzednio wysegregowanych z ogólnej masy od-
padów można poddać recyklingowi surowcowemu i materiałowemu, natomiast odpady zmie-
szanych tworzyw sztucznych, które nie nadają się do recyklingu są unieszkodliwiane poprzez 
składowanie, powodując w ten sposób zwiększanie masy odpadów magazynowanych na 
składowiskach. Ponieważ odpady tworzyw sztucznych charakteryzują się wysoką kalorycz-
nością, wykorzystywanie ich do produkcji paliw alternatywnych i następnie współspalanie  
w piecach cementowych jest doskonałą metodą na zagospodarowanie odpadów, które bez-
powrotnie trafiają na składowiska odpadów.  

Paliwo alternatywne kierowane do pieca cementowego z paliwem naturalnym jest staran-
nie selekcjonowane i badane na obecność m.in. chloru, którego zawartość w PVC przewyż-
szająca wymagane normy, niestety eliminuje ten rodzaj odpadu tworzyw sztucznych z możli-
wości wykorzystania go do produkcji paliwa alternatywnego.  

W piecach cementowych współspalana jest mieszanina rozdrobnionych odpadów tj.: od-
padów tworzyw sztucznych np. z zużytymi oponami, tekstyliami, drewnem, papierem, po-
nieważ tak przygotowane paliwo alternatywne stabilizuje proces spalania i nie powoduje  
w procesach zachodzących w piecu cementowym żadnego pogorszenia się jakości spalin. 

Za stosowaniem paliw alternatywnych w przemyśle cementowym do produkcji, których 
wykorzystuje się odpady w tym ww. zużyte opony i odpady tworzyw sztucznych nie nadające 
się do wykorzystania jako surowce wtórne, ale zawierające w sobie energię, przemawiają 
względy ekologiczne i ekonomiczna takie jak:  
– oszczędność nieodnawialnych źródeł surowców naturalnych, 
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– zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie, 
– zmniejszenie ilości terenów przeznaczonych pod składowiska odpadów, 
– bezodpadowa utylizacja odpadów w porównaniu z typową spalarnią odpadów, 
– zmniejszenie emisji w skali globalnej, 
– całkowicie bezpieczny i skuteczny odzysk energii zawartej w odpadach i możliwość wyko-

rzystanie jej przez przemysł cementowy w procesie produkcji klinkieru, 
– brak konieczności budowy kosztownych instalacji do spalania odpadów, 
– rozwój działalności gospodarczej związanej ze zbiórką i przygotowaniem paliw alterna-

tywnych [2, 10, 13]. 

PODSUMOWANIE 

W Polsce bardzo często preferowaną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich maga-
zynowanie na składowiskach odpadów. W hierarchii zasad postępowania z odpadami w celu 
zminimalizowania problemu odpadów na ostatnim miejscu znajduje się właśnie unieszkodli-
wianie, ale tych odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 
poddać odzyskowi, a więc wykorzystaniu jako surowce wtórne czy źródło energii. Dlatego 
wszystkie odpady, nie tylko z demontażu PWE, przekazywane na składowiska odpadów,  
a zawierające w sobie energię, w szerokim zakresie mogą i powinny być wykorzystywane do 
produkcji paliw alternatywnych. 

Przemysł cementowy ze względu na proces technologiczny produkcji klinkieru i stosowa-
nych urządzeń stanowi właściwą, pod względem wymagań w zakresie termicznego współspa-
lania odpadów, instalację do unieszkodliwiania odpadów. Wykorzystanie odpadów do pro-
dukcji paliw alternatywnych, a następnie współspalanie ich w piecach cementowych jest me-
todą zagospodarowania odpadów, w wyniku której następuje redukcja masy odpadów nawet 
do 90% oraz doprowadzenie odpadów do postaci popiołu, którego składniki wchodzą w skład 
klinkieru cementowego. Ponadto, metoda ta nie narusza równowagi ekologicznej i powinna 
stać się uzasadnioną pod względem ekologicznym metodą zagospodarowania odpadów ma-
gazynowanych na składowiskach, szczególnie w dobie zakładów przerobu odpadów funkcjo-
nujących na systemie dopłat i kar, których istnienie w krajowym systemie gospodarki odpa-
dami jest nie pewne. 
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POSSIBILITIES FOR UTILIZATION  
OF SELECTED WASTES FROM DISMANTLING 

OF EXPLOITED VEHICLES 

Abstract 
The article presents the current state of age structure of passenger cars in Poland. This contrib-

utes to an increase in exploited vehicles and wastes mass from dismantling stations. Also, the article 
presents possibilities for utilization of selected wastes from dismantling of exploited vehicles to pro-
duce alternative fuels. The processing of waste to alternative fuels contributes to a reduction in the 
amount of wastes which are intended for disposal by land filling.  
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