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Gospodarka recyklingowa akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Zbiórka i recykling zużytego akumulatora kwasowo-ołowiowego
Wraz ze wzrostem ilości produkowanych i będących w eksploatacji akumulatorów kwasowoołowiowych zaczęły rosnąć ilości zużytych akumulatorów. Mając na względzie bezpieczeństwo
środowiska naturalnego, w tym życia i zdrowia ludzi, opracowano technologie dotyczące recyklingu
zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Znaczące przyspieszenie w dziedzinie opracowań
technologii recykling akumulatorów, nastąpił na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku.
Skutkiem tych opracowań było stworzenie procesu, który pozwala na blisko 100 % recykling surowców
używanych do produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
W efekcie, stosując recykling zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych osiągnięto dwa
podstawowe cele:
- eliminacje odpadu niebezpiecznego w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
ze środowiska naturalnego
- zastąpienie nowych surowców używanych do produkcji akumulatorów, surowcami
pochodzącymi z procesu recyklingu zużytych akumulatorów
Oba cele jakie osiągnięto bezpośrednio mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Również
mają wpływ na ekonomikę procesu produkcji nowy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. To
innowacyjne podejście do problemu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych spowodowało
efekt w postaci tego, że zużyte akumulatory stały się cennym i poszukiwanym surowcem do produkcji
nowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, dotyczącymi gospodarowania nowymi oraz zużytymi
akumulatorami kwasowo-ołowiowymi są:
- Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie
baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.Nr 79, poz. 666) z
późniejszymi zmianami.
Oba, wyżej wymienione dokumenty, określają obowiązki stron uczestniczących w procesie produkcji,
dystrybucji, eksploatacji jak również w procesie odzysku i recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych.
Przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach, są dobre i stymulują wysoki poziom recyklingu zużytych
akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Określają warunki jakie muszą spełnić poszczególne ogniwa
rynku akumulatorów, tak aby zakładane cele ekologiczne były spełnione
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce (SPIAB) powstało w
październiku 1999. Stowarzyszenie liczy obecnie 17 członków, producentów i importerów
akumulatorów samochodowych i przemysłowych kwasowo-ołowiowych tj. ponad 90% branży
akumulatorów samochodowych i przemysłowych kwasowo-ołowiowych w Polsce.
Jednym z celów Stowarzyszenia jest prowadzenie branżowej statystyki dotyczącej produkcji i sprzedaży
akumulatorów kwasowo-ołowiowych na rynku krajowym i na eksport w podziale na poszczególne ich
rodzaje (do samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów i maszyn rolniczych, motocykli) oraz z
podziałem na rynek pierwotny (sprzedaż do fabryk samochodów) i rynek wtórny (wymiany
akumulatorów w samochodach używanych). Stowarzyszenie zakłada, że całkowita ilość
wprowadzanych rocznie na polski rynek wynosi około 60.000 Mg.
Biorąc pod uwagę zebrane dane, należy stwierdzić, że w Polsce, zużyte akumulatory kwasowoołowiowe, nie stanowią problemu w kontekście zagrożenia dla środowiska naturalnego. Całkowita ilość
wprowadzonych na polski rynek 60.000 Mg została odzwierciedlona zwrotem 62.000 Mg zebranych
zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i poddana recyklingowi w polskich zakładach recyklingu
i przetwarzania.
Gospodarowanie zużytymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi z poszanowaniem zasad wolnego
rynku opartego na konkurencji przedsiębiorstw wielką szansą na osiąganie wysokich poziomów
recyklingu
Producenci akumulatorów ściśle współpracują z zakładami recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych w zakresie dostaw zebranych zużytych akumulatorów jednocześnie odbierając gotowe
produkty recyklingu – ołów, który służy do produkcji nowych akumulatorów.
Konkurencja rynkowa przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych spowodowała, że technologie stosowane w polskich zakładach recyklingu akumulatorów
kwasowo-ołowiowych należą do najlepszych na świecie. Pozwalają one na segregację komponentów, z
których wykonane są akumulatory kwasowo-ołowiowe (ołów, polipropylen, elektrolit), a następnie na
odzysk i ponowne wykorzystanie tych materiałów.
Zagrożeniem dla prawidłowej gospodarki nowymi oraz zużytymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi
może stać się nadmierne zbiurokratyzowanie tej działalności jak również nadmierna ilość regulacji
dotycząca procesów odzysku i recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
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