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Alternatywne drogi zbytu złomu z karoserii samochodowych po
demontażu w stacji demontażu

Stacja demontażu pojazdów

Punkt odbioru 
odpadów metali Strzępiarka

Złom w postaci karoserii samochodowych 
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Strzępiarka - to instalacja służącą, między innymi do rozdrabniania odpadów
powstałych w trakcie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ale
również innego złomu o podobnych parametrach

Zgodnie z definicją zawartą w
obowiązującej Ustawie z dnia
20 stycznia 2005 roku o recyklingu 
pojazdów  wycofanych z eksploatacji (Dz. 
U. 2005 nr 25 poz. 202), która wdraża 
postanowienia Dyrektywy 2000/53/ WE.

ZDJĘCIE
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Materiałem wsadowym do przerobu na strzępiarce jest złom lekki z
gospodarstw domowych, jak również złom z demontażu
samochodów.
Wraki samochodowe o różnym 
składzie materiałowym i stanie
zagęszczenia są podawane 
urządzeniami chwytakowymi 
do strzępiarki. ZDJĘCIE
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Losy samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE)
Samochody wycofane z eksploatacji (SWE) są w rozumieniu obowiązującego prawa
odpadami nadającym się do odzysku. Samochód po wycofaniu z eksploatacji jest
odpadem niebezpiecznymi o kodzie 160104*, w skład którego wchodzą liczne
niebezpieczne substancje. A wiec …..



Osuszenie

Demontaż

Opony 
i guma Akumulatory Tworzywa

sztuczne Szkło Części
zamienne Fe, NFe

Recykling Strzępienie

Odpad
żelazny

Odpad
nieżelazny

Odpad
energetyczny

Odpad 
inertny

z odpadów niebezpiecznych 
tj. resztek paliwa, olejów
silnikowych, przekładniowych 
hydraulicznych, 
płynów hamulcowych, 
chłodniczych,
niezamarzających, 
kwasów, 
freonów, smarów 
oraz podzespołów 
zawierających 
metale
niebezpieczne 
typu rtęć itp 

W zależności od stanu technicznego SWE oraz technik 
demontażu, kolejnymi etapem
po wstępnym ususzeniu może być przekazanie od razu do strzępienia

demontaż części nadających się do ponownego użycia, 
selektywny demontaż części dla recyklingu materiałowego 
np. szkła, tworzyw sztucznych określonego rodzaju,
metali szlachetnych z katalizatorów.

i przekazanie 
do strzępienia
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Głównym celem technologii strzępienia złomu jest odzysk odpadów do
dalszego przerobu i recyklingu, w drugiej kolejności odzysk odpadów
dla przerobu na energię, a materiał całkowicie nieprzydatny jako odpad
do składowania. W procesie strzępienia generowane są metale żelazne, metale
nieżelazne oraz frakcja niemetaliczna (tworzywa sztuczne, szkło oraz
pozostałości)

Wraki samochodowe trafiające do strzępiarki ze stacji
demontażu pojazdów mogą być mniej lub bardziej „zdekompletowane”
co spowoduje, że produkt strzępienia będzie wymagał mniej lub
bardziej pogłębionej separacji materiałowej. Co niesie za sobą
zwiększone koszty zagospodarowania odpadów niemetalicznych 
i opłaty za składowanie.
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Produktem strzępienia w głównej mierze 
jest złom strzępiony o kodzie
W18 (wg Polskiej Normy PN-85 H 15000), 
który trafia do hut jako
cenny surowiec do produkcji stali, 

Wszystkie niemetaliczne materiały odpadowe po strzępieniu są albo
komponentem do paliwa alternatywnego albo surowcem do dalszej
separacji materiałowej. Niemetaliczne lekkie produkty przeróbki złomu
samochodowego są mieszaniną szkła, gumy, tworzyw sztucznych 
lakierów i stosunkowo niewielkich zanieczyszczeń mineralnych pochodzenia gruntowego. 

ZDJĘCIE
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Do głównych producentów strzępiarek należą firmy ze Stanów
Zjednoczonych i Niemiec.

Z dostępnych danych wynika że aktualnie na świecie jest
eksploatowanych około 650 wysoko wydajnych instalacji strzępienia
złomu samochodowego, a wiodącym krajem, w którym ilość strzępiarek
sięga około 200 są Stany Zjednoczone, za nimi plasuje się Japonia, a
na trzecim miejscu Anglia.
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Aktualnie w Polsce jest 9 eksploatowanych strzępiarek, ale w planach
są kolejne inwestycje. Głównie są to urządzenia o mocy przerobowej
około 60 t/h, choć z jednym wyjątkiem – amerykańskiej produkcji,
której wydajność sięga około 300 t/h.
Rynek złomu ulega ciągłym zmianom, jeszcze 2-3 lata temu w branży,
w firmach złomowych przeważały urządzenia typu prasonożyce,
obecnie widać, że firmy rozszerzając i dostosowując do wymagań rynku
europejskiego swoją działalność, inwestują w urządzenia typu
strzępiarki. Również jest to pewnego rodzaju polityka odbiorców, którzy
próbują wymusić na przedsiębiorcach dostarczanie coraz lepszej jakości
złomu.
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Strzępiarki w Polsce

1. Złomhut Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Scrapena  S.A. w Herbach
3. Stena Sp. z o.o. w Swarzędzu
4. Centrozłom Wrocław S.A. we Wrocławiu
5. CMC Poland S.A. w Zawierciu
6. Metal Recykling Grudziądz Sp. z o.o. w Grudziądzu
7. Wtór-steel Sp.  z o.o. w Stalowej Woli
8. Złompol S.C. w Tarczynie
9. Olszański w Pruszkowie 



12/16

ZŁOMHUT Sp. z o.o.

W zakładzie Złomhut Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski przyjmowanie
są pojazdy z zewnętrznych stacji demontażu pojazdów do przetworzenia w 
procesie strzępienia 

 Nie zawierające płynów i innych elementów niebezpiecznych
 Przyjęcie odbywa się na podstawie karty przekazania odpadu na kod 16 01 06
 Pojazdy trafiają bezpośrednio na strzępiarkę, gdzie poddawane są przetworzeniu.
 Raz w roku wykonywana jest próba strzępienia dla stacji demontażu dostarczających 

pojazdy, a jej rezultaty przekazywane są przedsiębiorcom prowadzącym te stacje.
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ZŁOMHUT Sp. z o.o.

Warunki dostaw, terminy, koszty transportu -są to indywidualne ustalenie z dostawcą,
dokonywane na szczeblu handlowym. Masa nasypowa - min. 18 Mg/wagon. 

Wyniki próby strzępienia w roku 2008 były następujące:
Frakcja metali żelaznych - 79,06%
Frakcja metali nieżelaznych - 0,21%
Frakcja pozostałości - 20,73% 

Adres zakładu: Przyborów 100, 27-420 Bodzechów, koło Ostrowca Świętokrzyskiego
Osoby kontaktowe: 
w sprawach związanych z produkcją - Marcin Kaczmarek tel. 041/249 44 22
w sprawach handlowych - Marcin Kwietniak tel. 607 869 012 
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SCRAPENA S.A.

W zakładzie Scrapena S.A. w Herbach przyjmowane są pojazdy z własnej 
stacji demontażu pojazdów i stacji zewnętrznych, w celu przetworzenia w 
procesie strzępienia 

 Nie zawierające płynów i innych elementów niebezpiecznych
 Przyjęcie odbywa się na podstawie karty przekazania odpadu w kodzie 16 01 06, 16 01 

17
 Pojazdy trafiają bezpośrednio na strzępiarkę, gdzie poddawane są przetworzeniu.
 Raz w roku wykonywana jest próba strzępienia dla stacji demontażu dostarczających 

pojazdy, a jej rezultaty przekazywane są przedsiębiorcom prowadzącym te stacje.
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SCRAPENA S.A.

Warunki dostaw, terminy, koszty transportu -są to indywidualne ustalenie z dostawcą,
dokonywane na szczeblu handlowym. 

Wyniki próby strzępienia w roku 2008 były następujące:
Frakcja metali żelaznych - 79,05%
Frakcja metali nieżelaznych – 1,04%
Frakcja tworzyw sztucznych i gumy – 11,15%
Frakcja pozostałości - 8,76% 

Adres zakładu: 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 41.
Osoby kontaktowe: 
w sprawach związanych z przerobem – Hubert Wacławek tel. 034/357-42-42 w. 141
w sprawach handlowych - Małgorzata Kamieniak tel. 034/357-42-42 w. 191
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STENA Sp. z o.o. 
   Zgodnie z przyjętą polityką Stena Sp. z o.o.
    nie przyjmujemy pojazdów wycofanych z    eksploatacji z 

innych źródeł niż stacje demontażu pojazdów, wyjątek 
stanowią pojazdy  przyjmowane na własne stacje 
demontażu.

      
    Warunki przyjęcia są indywidualnie ustalane 
    z poszczególnymi stacjami. 
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Dziękuję za uwagę 
Kinga Zgierska 
biuro@iphgz.pl
www.iphgz.pl

+48 22 829 93 20
Izba Przemysłowa Handlowa Gospodarki Złomem

http://www.iphgz.pl/
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