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PRZYJAZNA ŚRODOWISKU TECHNOLOGIA
ODZYSKU POZOSTAŁOŚCI ZE STRZĘPIENIA ODPADÓW
Z POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami
wymuszają konieczność prowadzenia badań nad nowymi technologiami odzysku
odpadów. Jest to szczególnie istotne dla przemysłu motoryzacyjnego, który wykorzystuje
olbrzymie ilości trudno odnawialnych surowców naturalnych. W artykule na kanwie
rozprawy doktorskiej przedstawiono innowacyjną technologię zagospodarowania odpadów
powstałych z pojazdów wycofanych z użytku, tj. frakcji pozostałości ze strzępienia
pojazdów, dla której przeprowadzono ocenę oddziaływań środowiskowych metodą Life
Cycle Assessment. Artykuł jest elementem większego opracowania, w którym dla nowej
technologii odzysku frakcji lekkiej ze strzępienia przeprowadzono ocenę innowacyjności i
efektywności ekonomicznej oraz przedstawiono model ogólnopolskiego systemu odzysku
odpadów, dotychczas nie przetwarzanych w kraju [16]. Nowa technologia odzysku
pozwala osiągnąć wymagane od 2015 roku, zgodnie z Dyrektywą 2000/53/EC o pojazdach
wycofanych z eksploatacji, wyższe niż dotychczas wskaźniki odzysku, tj. 95% odzysku i
85% recyklingu masy pojazdu.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGY OF THE RESIDUES
RECOVERY FROM SHREDDING AUTOMOTIVE WASTE FROM THE
END-OF-LIFE VEHICLES
Due to legal regulations for environmental protection in the field of the waste
management, research on new technologies of waste recovery is required. This is
particularly important for the automotive industry, which consumes vast amounts of
renewable natural resources. The paper presents a new recovery solution of ASR from
ELV for which assessment of the environmental impact with Life Cycle Assessment method
has been carried out. The paper evolves from the author’s PhD dissertation, which
includes an assessment of innovation, evaluation of the economic efficiency as well as a
model of the nationwide recovery system in Poland [16]. The solution would help to
implement Directive 2000/53/EC on recycling rates for ELV, requiring 95% recovery and
85% recycling rates from year 2015.
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Wstęp
Rynek motoryzacyjny świata, który w 2010 r. [8] przekroczył miliard pojazdów,
wymaga zintegrowanego działania w obszarze środowiska naturalnego, ze względu na
zachowanie trudno odnawialnych surowców naturalnych, emisję zanieczyszczeń i wzrost
ilości odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE). Szacuje się, że rocznie na
świecie liczba wycofywanych z ruchu pojazdów jest na poziomie około 30 mln sztuk.
Tak wielka liczba złomowanych pojazdów jest z jednej strony cennym źródłem
surowców wtórnych do ponownego wykorzystania, z drugiej jednak brak ich
przetwarzania i dalszego zagospodarowania stanowi olbrzymie obciążenie dla środowiska.
Przykładowo zużycie surowców naturalnych na potrzeby produkcji 13 mln pojazdów
wyniosło w USA 1999 r. 33 mln ton. Stal i aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego
stanowiły 30% całkowitego krajowego zużycia tych surowców.
Przetwarzanie stalowych odpadów, w tym z pojazdów i odzysk stali ze złomu, ma
korzystny wpływ na środowisko, gdyż wykazuje mniejsze o 75% zapotrzebowanie na
energię pierwotną niż w przypadku przerobu rud żelaza. Odzysk złomu charakteryzuje się
również mniejszą emisją zanieczyszczeń (o 86% mniejszą emisją dwutlenku węgla w
porównaniu z wytworzeniem 1 tony stali z rudy [18]).
W Polsce z ogólnej liczby 23 037 149 wszystkich zarejestrowanych w 2010 r.
pojazdów, samochody osobowe stanowiły 17 239 800 sztuk (75% wszystkich pojazdów),
a samochody ciężarowe i dostawcze do 3,5 Mg – 2 767 035 (12% udziału w rynku). Są to
dwie kategorie pojazdów: M1 samochody osobowe i N1 samochody dostawcze do 3,5 Mg
objęte Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 20 stycznia 2005 roku
[17] (tzw. ustawą o recyklingu) transponującą do prawa krajowego wszystkie podstawowe
wymogi Dyrektywy 2000/53/EC w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji [1]. Jest
to zasadniczy akt prawa w zakresie postępowania z pojazdami po zakończonym cyklu
życia w UE. Zagospodarowanie odpadów powstałych z pojazdów M1, N1 i L (pojazdy
trójkołowe z wyjątkiem motocykli trójkołowych) podlega w Polsce przepisom prawa.
1. Skala problemu w Polsce
Z uwagi na skalę problemu zagospodarowanie PWE w wielu krajach, w tym w Unii
Europejskiej, jest regulowane prawem [10]. UE Dyrektywą 2000/53/EC wprowadziła dla
producentów i podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie odpadów z PWE
obowiązek osiągnięcia 85% poziomu odzysku i 80% recyklingu masy pojazdów
wycofanych z eksploatacji. Dzisiaj odpady z PWE w postaci frakcji lekkiej (ang.
Automotive Shredder Residua, ASR) powstają rocznie w UE w ilości 2 mln ton i są
gromadzone na składowiskach odpadów. Frakcja lekka stanowi do 25%, tj. do 135 kg
masy strzępionego pojazdu i charakteryzuje się dużą różnorodnością składników, wśród
których są materiały termoplastyczne stanowiące około 70–80% wszystkich tworzyw
sztucznych zawartych w pozostałości, co przedstawione zostało na rysunku 1 w ogólnym
schemacie złomowania pojazdu [14].
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Rys. 1. Schemat złomowania PWE [14]
Fig. 1. Diagram of scrapping ELV [14]

Zauważalna w ostatnich latach tendencja wzrostu ilości frakcji lekkiej ze strzępienia,
jest efektem większego wykorzystania w budowie samochodów tworzyw sztucznych
i redukcji metali żelaznych (tworzyw sztucznych w pojazdach wprowadzanych na
amerykański rynek w roku 1978 r. było średnio 79,2 kg, w 1992 r. już 109 kg, a po 2000
roku w samochodzie o masie 1 350 kg jest ich 135 kg [11]).
Zmniejszenie ilości frakcji lekkiej dzisiaj, w większości niewykorzystanej, stanie się
koniecznością od stycznia 2015 r. Wówczas wejdą w życie przepisy odnośnie do
uzyskania wyższych poziomów odzysku i recyklingu odpadów z PWE, które wymuszą
bardziej efektywną gospodarkę odpadami. Od 2015 r. jedynie 5% masy PWE będzie
mogło być niewykorzystanych i składowanych. Osiągnięcie poziomu 95% odzysku i 85%
recyklingu masy PWE będzie możliwe poprzez zmniejszenie ilości frakcji lekkiej
w drodze większego przetwarzania pozostałości ze strzępienia w młynie przemysłowym
(z uwagi na wysokie koszty instalacji niewiele krajów w tym Holandia, Niemcy mają
zaplecze techniczne by, prowadzić ten proces) albo poprzez głębszy demontaż części i
elementów wyposażenia pojazdów wycofanych z eksploatacji w stacji demontażu.
W artykule omówiono nową technologię odzysku ASR, której wykorzystanie powinno
przyczynić się do osiągnięcia wymaganych prawem wskaźników odzysku PWE od 2015 r.
2. Innowacyjna technologia odzysku frakcji lekkiej ze strzępienia
Z uwagi na wysoki koszt instalacji do separacji ASR dalszy podział frakcji z młyna
przemysłowego, w którym dochodzi do strzępienia wraku pojazdu i odzysku metali,
w Polsce nie jest prowadzony. Odzysk przedmiotów wyposażenia oraz części z pojazdu
wycofanego z eksploatacji jest jedną z możliwości zmniejszenia ASR (co bezpośrednio
wpływa na osiągnięcie wyższego wskaźnika odzysku z PWE). Z uwagi na udział
termoplastów stanowiących do 80% wszystkich tworzyw sztucznych zawartych w ASR,
drugą opcją może być recykling materiałowy frakcji polegający na przetwarzaniu całości
odpadów do postaci surowców wtórnych wykorzystywanych dalej w przemyśle.
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Badania nad wykorzystaniem frakcji lekkiej w przemyśle i przekształceniem jej na
produkty wtórne były prowadzone w USA przez Oddział Amerykańskiego Departamentu
Energii zajmujący się Technologiami Konwersji i Utylizacji Energii [4]. Badania te
wykazały, że podgrzane materiały termoplastyczne (między innymi polichlorek winylu,
poliamid, polietylen i polistyren) mogą zostać uformowane na nowe produkty, w których
scalone zostają zanieczyszczenia (charakterystyczne dla tej frakcji), jakich nie udało się
usunąć wcześniej. Za pomocą nowoczesnych technologii formowania wtryskowego
i wytłaczania, z odpadów bogatych w tworzywa sztuczne, mogą być wytwarzane produkty
takie, jak ławki parkowe, słupy oświetleniowe, elementy wyposażenia dróg i ulic, płytki
dachowe i inne materiały budowlane. Jakość produktów uzyskiwanych z ASR może być
poprawiona poprzez częściową separację niepożądanych składników frakcji takich, jak:
szkło, kamienie, żwir oraz przez dodanie tworzyw pierwotnych i innych dodatków [9, 15].
Wygląd oraz jakość produktu można znacznie poprawić przez zamknięcie materiału
przetworzonego między warstwami materiału pierwotnego, tj. naturalnych tworzyw
sztucznych. Zidentyfikowano 64 takie produkty.
Oprócz powyższych danych literaturowych opracowana technologia bazowała również
na polskich doświadczeniach w zakresie przetwarzania niejednorodnych odpadów
termoplastycznych, głównie na podstawie Patentu P-388 175 na otrzymywanie
kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linii technologicznej do wykorzystania
tej technologii [13].
Technologia została opracowana w celu bezpiecznego i ekologicznego
zagospodarowania grupy odpadów trudno podlegających odzyskowi, dziś w większości
gromadzonych na składowiskach odpadów. Umożliwia przetwarzanie odpadów
niejednorodnych materiałowo w produkty zwane kompozytami, charakteryzujące się
nowymi właściwościami fizyko - chemicznymi o potencjalnie szerokim spektrum
wykorzystania.
Przeprowadzona próba techniczna wykazała, że technologia pozwala w innowacyjny
sposób w procesie obróbki termicznej przekształcać dwa typy odpadów w jednorodny
produkt – kompozyt, który po uformowaniu podlega zestaleniu. Odpowiednia temperatura
procesu, dostosowana do właściwości surowca wiążącego, zapewnia uplastycznienie
nośnika i scalenie różnych typów odpadów. Jeden rodzaj, to odpady termoplastyczne
stanowiące spoiwo, a drugi, to drobnoziarnisty materiał będący wypełniaczem.
Uplastycznieniu poddawany jest wypełniacz, czyli ASR ze strzępionych pojazdów, oraz
surowiec wiążący, czyli: polichlorek winylu (PVC z odzysku wiązek przewodów
elektrycznych PWE w stacjach demontażu) lub granulat folii polietylenowej (będącej
odpadem poprodukcyjnym folii spożywczej lub pochodzącej z odpadów komunalnych).
Proces technologiczny przetwarzania odpadów przebiega według następujących etapów:
1. Przygotowanie wsadu wypełniacza.
2. Rozdrabnianie wypełniacza:
- oczyszczanie składników kompozytu w separatorze bębnowym,
- oczyszczanie składników kompozytu w separatorze elektromagnetycznym.
3. Rozdrabnianie odpadów surowca wiążącego.
4. Mieszanie składników kompozytu:
- plastyfikacja kompozytu w urządzeniu uplastyczniającym,
- wytłaczanie elementów kształtowych na prasie hydraulicznej.
5. Procesy schładzania i stabilizacji masy
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Zakładana wydajność procesu wynosi 100%, co oznacza, że podczas realizacji procesu
nie są generowane żadne odpady produkcyjne oraz bezpośrednie emisje do
poszczególnych elementów środowiskowych. Proporcja wsadu do instalacji
przystosowanej do obróbki odpadów nową technologią odzysku jest równa 50%:50%. Na
każde 100 kg wsadu przypada 50 kg PVC/PE oraz 50 kg pozostałości ze strzępienia
pojazdu. W efekcie otrzymuje się 100 kg kompozytu do dalszego wykorzystania. Z uwagi
na dużą zawartość piasku i ziemi w ASR, około 20% masy frakcji lekkiej jest oddzielana
przed procesem. Usunięcie piasku i ziemi z frakcji lekkiej powoduje zmniejszenie
początkowej masy o 20%.
Opisane próby technologiczne są przykładem recyklingu mieszanki różnych typów
termoplastycznych tworzyw sztucznych znajdujących się w ASR, frakcji, która dzisiaj
składowana jest na wysypiskach. Znajdujące się w pozostałości ze strzępienia pojazdów
metale niebezpieczne w trakcie procesu zgrzewania tworzyw zostają scalone w masie
kompozytu, przez co nie mają bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. Nie
przeprowadzono dotychczas badań materiałowych otrzymanego kompozytu.
Przypuszczać jednak można, że właściwości takiego materiału są zbliżone do tych,
jakie uzyskuje się w wyniku zastosowania Patentu P-388 175, a mianowicie: dobra
odporność na agresywne związki chemiczne i niską temperaturę, nieprzepuszczalność dla
wody, duża wytrzymałość mechaniczna na złamanie i ścieranie [12].
Wydana dla technologii opinia o innowacyjności Wydziału Inżynierii Chemicznej
i Procesowej Politechniki Warszawskiej, wykazała znamiona nowości [2].
3. Ocena środowiskowych efektów wdrożenia technologii
Wdrożenie nowego rozwiązania technologicznego, polegającego na odzysku frakcji
lekkiej ze strzępienia pojazdów przeprowadzone pod kątem oceny środowiskowej, miało
na celu wykazanie wpływu technologii na środowisko naturalne, zdrowie ludzkie,
wyczerpywanie zasobów, jakość ekosystemów oraz określenie energochłonności procesu
i udziału frakcji masowych [6].
W ramach oceny oddziaływań środowiskowych porównano dwa sposoby
zagospodarowania frakcji ASR, tj. tradycyjnej metody składowania odpadów na
wysypiskach i nowego rozwiązania technologicznego, pozwalającego na odzysk frakcji
jako wypełniacza, który wraz z PVC lub PE tworzy kompozyt.
Do oceny środowiskowej wykorzystano ekobilansowanie, które obejmuje
kompleksowy przegląd oddziaływań środowiskowych, wynikających z realizacji różnych
procesów w poszczególnych sferach i fazach [7]. Do podstawowych metod opartych na
ekobilansach należą:
 środowiskowa ocena cyklu życia – life cycle assessment (LCA),
 metoda Beckera,
 analiza cyklu życia produktu,
 metoda ekopunktowa,
 metoda sumarycznych nakładów środowiskowych.
Spośród przedstawionych metod do analizy oddziaływań wybrano LCA. Metoda ta
pozwala najpełniej określić szkodliwość środowiskową obiektów i jest najbardziej
uniwersalna pod względem możliwości zastosowań. LCA w sposób ilościowy określa
środowiskowe obciążenia na podstawie inwentaryzacji czynników środowiskowych
w odniesieniu do procesu, w cyklu od wydobycia surowców do ich końcowego
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zagospodarowania [3]. Takie podejście do problemu oddziaływań jest więc formą
kompleksowego bilansu środowiskowego.
Do obliczeń ekobilansowych metodą LCA przyjęto procedurę badawczą IMPACT
2002+, która zbliżona jest do procedury obliczeniowej Eco-Indicator w ujęciu
hierarchicznym, dla średniego poziomu wag środowiskowych [5].
Zgodnie z tą procedurą określono wpływ oddziaływania składowania i odzysku odpadów
z PWE w podziale na 13 kategorii oddziaływań środowiskowych, ujętych w 4 zasadnicze
grupy według wpływu na:
1) zdrowie ludzkie – wyrażone w jednostkach DALY1, w tym uwzględnia się:
 emisję substancji rakotwórczych,
 choroby układu oddechowego powodowane przez substancje nieorganiczne,
 promieniowanie jonizujące,
 zubożenie warstwy ozonowej,
 choroby układu oddechowego powodowane przez substancje organiczne.
2) stan (jakość) ekosystemów – jednostka PDF*m2*rok2, w tym uwzględnia się:
 zatrucie zasobów wodnych substancjami toksycznymi,
 zatrucie zasobów glebowych substancjami toksycznymi,
 zakwaszenie/zatrucie zasobów glebowych,
 wykorzystanie i degradację terenu.
3) zmiany klimatu – jednostka – ekwiwalentne kg emisji CO2, w tym uwzględnia się:
 emisję gazów cieplarnianych.
4) zasoby surowców, w tym uwzględnia się:
 energię produkowaną ze źródeł nieodnawialnych – jednostka - MJ energii pierwotnej
produkowanej ze źródeł nieodnawialnych,
 wyczerpywanie zasobów mineralnych - jednostka - MJ energii potrzebnej do uzyskania
zasobów mineralnych ze środowiska.
Prócz jednostek fizycznych, właściwych dla każdej z czterech zasadniczych grup
oddziaływań środowiskowych, w ramach tej procedury wyniki obliczeń ekobilasnowych
podaje się w jednostkach skumulowanych – tzw. punktach środowiskowych (Pt) lub ich
pochodnych – mPt (milipunkty), kPt (kilopunkty), MPt (megapunkty).
Potencjalne oddziaływania środowiskowe nowej technologii zostały oszacowane oraz
zestawione z oddziaływaniami środowiskowymi procesów składowania komponentów
frakcji lekkiej po strzępieniu.
W obu przypadkach analizowano analogiczną masę odpadów, tj. z jednej strony
określoną ilość frakcji lekkiej przeznaczoną do składowania, a z drugiej tę sama ilość
frakcji wsadowej analizowanej technologii zagospodarowania, służącej do produkcji
kompozytu z udziałem spoiwa PVC i wypełniacza ASR.
Jako jednostkę funkcjonalną przyjęto wyprodukowanie 100 kg kompozytu ze spoiwa
PVC otuliny wiązek i wypełniacza frakcji lekkiej, w proporcji wsadu do instalacji:
50%:50%.
1

Wskaźnik DALY (z ang. disability adjusted life-years – lata życia skorygowane niesprawnością) –
wskaźnik stosowany do określenia stanu zdrowia danego społeczeństwa. Wyraża łącznie lata życia
utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu w wyniku urazu lub choroby.
2
W odniesieniu do oddziaływań środowiskowych niekorzystnych dla ekosystemów, a skutkujących
zakwaszeniem i eutrofizacją parametr PDF ( z ang. potentially disappeared fraction) odzwierciedla
pojawienie się gatunku mimo niesprzyjających warunków środowiskowych.
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W analizie LCA oddziaływania środowiskowe związane z realizacją badanej
technologii zagospodarowania odpadów po strzępieniu, ujęte zostały na dwa sposoby:
 w jednostkach fizycznych, osobno dla 4 grup kategorii oddziaływań środowiskowych jako wynik oceny szkód środowiskowych, będących rzeczywistą miarą emisji
środowiskowych,
 w skali punktowej - punktach środowiskowych, które pozwalają na sumowanie
oddziaływań i na bezpośrednie porównywanie ze sobą różnych procesów jako wynik etapu
ważenia,
Oddziaływania środowiskowe efektów analizowanej technologii rozpatrzono zgodnie z
założeniami badawczymi pod kątem:
 udziału frakcji masowych,
 energochłonności technologii.
Przeprowadzona analiza wykazała, że znaczące korzyści środowiskowe związane z
zagospodarowaniem odpadów ze strzępienia w drodze wytwarzania z nich materiałów
kompozytowych można osiągnąć głównie poprzez oszczędności w wykorzystaniu
zasobów naturalnych, tj. nieodnawialnych surowców energetycznych oraz redukcji emisji
atmosferycznych, tj. głównie substancji stałych oraz gazów cieplarnianych (rysunek 2).
Produkcja kompozytu wskazuje na osiągnięcie pozytywnych oddziaływań
środowiskowych na zmiany klimatyczne, na zdrowie ludzkie - poprzez redukcję substancji
stałych, ujemnie wpływających na układ oddechowy człowieka oraz redukcję obciążeń
wpływających na jakość ekosystemów [6].

Rys. 2. Korzyści z wdrożenia produkcji kompozytu
Fig. 2. Benefits of the composite production implementation

Energochłonność procesu produkcji kompozytu i składowa materiałowa powodują
pewne zagrożenia środowiskowe (zużycie energii w procesie produkcyjnym
dziesięciokrotnie przekracza poziom oddziaływań związanych ze składowaniem odpadów
ze strzępienia). Wykorzystując jednak ciepło z innych procesów technologicznych można
zdecydowanie zmniejszyć energochłonność procesu i związane z tym koszty obsługi
instalacji. Obciążenia te można skutecznie niwelować przez fakt recyklingu i powtórne
wykorzystanie materiałów pozyskanych z PWE. Oddziaływania środowiskowe składowej
energochłonnościowej są więc dodatnie (a więc w sensie środowiskowym negatywne), co
jest wynikiem zapotrzebowania procesów przetwórczych na energię elektryczną.
Wyniki analiz porównawczych obu branych pod uwagę metod zagospodarowania
odpadów ze strzępienia PWE wskazały, iż składowanie pociąga za sobą niekorzystne,
aczkolwiek relatywnie niewielkie, oddziaływania środowiskowe. Kształtują się one na
poziomie niespełna 1,4 mPt dla przyjętej jednostki funkcjonalnej (rysunek 3). Realizacja
89

Transport Samochodowy 2-2014

zagospodarowania odpadów frakcji lekkiej i PVC w nowym procesie technologicznym,
w porównaniu z tradycyjnymi metodami (składowaniem), pozwala na osiągnięcie
znaczących potencjalnych korzyści środowiskowych – oddziaływania środowiskowe
kształtują się na poziomie nieco ponad -71 mPt.

Rys. 3. Porównanie sumarycznych wskaźników oddziaływań środowiskowych obu analizowanych
procesów zagospodarowania pozostałości ze strzępienia
Fig. 3. Comparison of the environmental impacts summary indicators of both analysed processes of
utilising shredding residues

Wdrożenie innowacyjnej technologii zagospodarowania ASR do produkcji kompozytu
pozwoliłoby na osiągnięcie znaczących korzyści środowiskowych, np. przy wytwarzaniu
kompozytu na cele produkcji opakowań dla materiałów niebezpiecznych m.in.
pojemników do przechowywania azbestu – wsad materiałowy w całości pochodziłby
z produkcji wtórnej, co pozwoliłoby osiągnąć podwójną korzyść:
 zagospodarowania odpadów, w innym przypadku deponowanych na składowiskach,
 ograniczenia zużycia nieodnawialnych zasobów środowiskowych.
W aspekcie coraz bardziej znaczącej problematyki zagospodarowania PWE istotne było
również odniesienie się do skali krajowej zjawiska, którą w tym przypadku stanowi
zagospodarowanie odpadów pochodzących z 300 000 sztuk PWE rocznie (faktyczna liczba
zagospodarowania pojazdów w 2011 roku). Do obliczeń przyjęto również liczbę 800 000
sztuk PWE rocznie, czyli wielkość strumienia PWE przy założeniu, że wszystkie pojazdy
trafiają do oficjalnej sieci recyklingu w Polsce. Założono, że średnia masa frakcji lekkiej
po strzępieniu z 1 PWE wynosi od 65 do 135 kg
Przyjęto, iż przy uwzględnieniu rocznej skali zagospodarowania PWE na poziomie
300 000 sztuk obciążenia środowiskowe, związane z realizacją procesów składowania
pozostałości ze strzępieni, kształtują się na poziomie ok. 400 Pt, co jest wartością
odpowiadającą poziomowi obciążeń środowiskowych powstających przy produkcji 260
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ton butelek z PET lub 150 ton stali nierdzewnej. W przypadku uwzględnienia skali
800 000 PWE wartości te są odpowiednio większe.
Zastosowanie nowej technologii, umożliwi redukcję masy odpadów poddawanych
składowaniu. Będzie skutkować powstaniem nowego materiału kompozytowego, który ma
szansę znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki. Nowa technologia jest
przyjazna środowisku, nie powoduje emisji wtórnych.
4. Wnioski
Zasadność i możliwość wdrożenia nowej technologii odzysku odpadów pochodzących
z PWE zawierających tworzywa sztuczne oraz metale nieżelazne znajdujących się w ASR,
składowanych obecnie na wysypiskach odpadów, pojedynczo trudno podlegających
separacji, nie ulega wątpliwości.
W związku z obowiązkiem uzyskania od 2015 roku wyższych wskaźników odzysku
i recyklingu odpadów z PWE, wdrożenie nowej technologii może być rozwiązaniem
kwestii rosnącego zapotrzebowanie na przetwarzanie odpadów z frakcji lekkiej z PWE
powstającej w młynach przemysłowych. Wdrożenie technologii pozwoliłoby na pełną
realizację głównych regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania odpadów odnośnie
zasady bliskości, zasady usuwania zanieczyszczeń u źródła, transgranicznego
przemieszczania odpadów, a także zgodności z hierarchią postępowania z odpadami.
Pozytywne oddziaływania środowiskowe analizowanej technologii odzysku odpadów
można ująć następująco:
a. możliwość zagospodarowania odpadów dotychczas deponowanych na składowiskach
odpadów,
b. możliwość zagospodarowania całości odpadów z PWE poprzez recykling frakcji
pozostałości ze strzępienia pojazdów,
c. wykorzystywanie miksu odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów
komunalnych, trudno podlegających separacji,
d. uniknięcie negatywnego oddziaływania tradycyjnego składowania ASR na środowisko
naturalne, które (dla jednostki funkcjonalnej na poziomie produkcji 100 kg kompozytu)
stanowi obciążenie na poziomie produkcji 260 ton butelek PET lub 150 ton stali
nierdzewnej,
e. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o ok. 230 kg CO2 eq
w porównaniu z wytworzeniem takiej samej ilości materiału w oparciu o materiały
pobrane bezpośrednio z zasobów środowiskowych, dla jednostki funkcjonalnej,
f. osiągnięcie korzyści środowiskowych (zapobiega wyczerpywaniu się zasobów
naturalnych poprzez obniżenie niekorzystnych oddziaływań środowiskowych
związanych z wpływem na wyczerpywanie nieodnawialnych źródeł surowców
energetycznych) - redukcja na poziomie prawie 6000 MJ energii pierwotnej dla
jednostki funkcjonalnej,
g. osiągnięcie korzystnych oddziaływań środowiskowych na zmiany klimatyczne (poprzez
redukcję emisji do atmosfery gazów cieplarnianych), na zdrowie ludzkie (poprzez
redukcję substancji stałych, niekorzystnie wpływających na układ oddechowy
człowieka) oraz redukcję obciążeń wpływających na jakość ekosystemów.
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