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– W naszym mieœcie zorganizowa-
liœmy bardzo sprawnie system segre-
gacji odpadów a tak¿e zbiórkê odpadów
elektrycznych i elektronicznych. To ostat-
nie nie jest przypadkiem, bo w³aœnie
we Wschowie na terenach dawnej cu-
krowni od dwóch lat dzia³a najnowocze-
œniejszy w Polsce zak³ad przetwarzania
odpadów elektrycznych i elektronicznych
STENA. Daje zatrudnienie mieszkañcom
naszego miasta, ale te¿ wdra¿a w nas
dba³oœæ o œrodowisko naturalne. Ka¿-
dy mieszkaniec mo¿e oddaæ elektrood-
pady do specjalnych pojemników wysta-
wionych przy zak³adzie. Zbiórkê prowa-
dzi te¿ Spó³ka Komunalna Wschowa –
mówi Krzysztof Grabka, burmistrz
Wschowy.

– Od 2006 roku organizujemy
Wschowskie Dni Recyklingu, pierwsze
by³y poœwiêcone odpadom opakowanio-
wym a rok póŸniej we wspó³pracy ze
STEN¥, która fundowa³a nagrody m.in.
drzewka, zorganizowaliœmy zbiórkê elek-
troœmieci. Du¿e zainteresowanie wzbu-
dzi³ konkurs Recyklmen, w którym kon-
kurencjami by³y m.in. rzut... pralk¹ Fra-
ni¹, pchanie samochodu pe³nego elek-
troœmieci czy noszenie telewizora mar-
ki Rubin (70 kg!). Nagrod¹ w konkur-
sie by³o kino domowe ufundowane rów-
nie¿ przez STENÊ – dodaje Halina
Drgas, zastêpca dyrektora Spó³ki Ko-
munalnej Wschowa.

Jesteœmy na terenie by³ej cukrow-
ni, która wros³a w tradycjê wschowsk¹,
W czasach swej œwietnoœci zatrudnia³a

nawet 300 osób. Dziœ pozosta³y tylko
budynki, niektóre trzeba by³o rozebraæ,
ale pozosta³e zapisuj¹ now¹ historiê
miasta. Dziœ to miejsce kojarzy siê z
bezpiecznym przetwarzaniem starych
lodówek, telewizorów innego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego na war-

toœciowe frakcje. To zak³ad prowadzo-
ny przez szwedzk¹ firmê STENA.

Szczególn¹ chlub¹ zak³adu jest
linia do przetwarzania lodówek zawie-
raj¹cych freon, a wiêc niemal wszyst-
kich, których teraz pozbywamy siê za-
stêpuj¹c je nowszymi.

Na placu widzimy lodówki, s¹ one
w bardzo ró¿nym stanie, niektóre wy-
gl¹daj¹ na ma³o zu¿yte inne s¹ pogiête
i podziurawione.

– Trafiaj¹ do nas lodówki bez
kompresorów, które maj¹ znisz-
czone, pozrywane uk³ady ch³od-
nicze. Z tych lodówek czêœæ fre-
onu ulotni³a siê ju¿ do atmosfery
– mówi Andrzej Soboñ, kierow-
nik produkcji w dziale lodówek.

Jednak z wiêkszoœci lodó-
wek przywo¿onych do STENY
mo¿na odzyskaæ ca³y freon.

– Stosunkowo ³atwo odzy-
skaæ freon z kompresora i wie-
le zak³adów ma urz¹dzenia do
takiego odsysania. Niestety w
uk³adzie ch³odz¹cym lodówki

jest tylko 100 gram freonu, a reszta
czyli 300 gram znajduje siê w izolacji
lodówki – w piance PUR (pianka spie-
niona freonem) – mówi Jaros³aw Pie-
kut dyrektor odpowiedzialny za rynek
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elek-
tronicznego w firmie STENA.

Zak³ad we Wschowie to jedyny
zak³ad w Polsce, który odsysa freon nie
tylko z kompresorów, ale tak¿e z pianki
izolacyjnej. Mo¿na by wiêc s¹dziæ, ¿e
jako monopolista nie mo¿e nad¹¿yæ z
przerabianiem zu¿ytych lodówek. Nieste-
ty tak siê nie dzieje, aby utrzymaæ ci¹-
g³oœæ pracy na linii demonta¿u lodówek
s¹ one sprowadzane z innych krajów
Unii, nawet z odleg³ych.

– W Polsce znaczna iloœæ lodówek
jest przetwarzana w niew³aœciwy spo-
sób a freon trafia do atmosfer y.
Sprzedaje siê rocznie oko³o miliona
sztuk lodówek. Nie wiemy ile zu¿ytych
jest zebranych. Do naszego zak³adu z
Polski trafia oko³o 80 tys. sztuk rocz-
nie a razem z tymi z importu przerabia-
my oko³o 250 tys. sztuk – mówi Jaro-
s³aw Piekut.

Obserwujemy proces przetwarza-
nia zu¿ytej lodówki. Najpierw z kompre-
sora trzeba odessaæ freon wraz z ole-
jem poprzez wpiêcie siê w odpowied-
nie miejsce w uk³adzie ch³odniczym.
Pozbawiona freonu sprê¿arka zostaje

Z LODÓWK¥ DO WSCHOWY
Wschowa to miasto o wielowiekowej historii, mo¿na tu zobaczyæ prawdziwe per³y architektury barokowej pos³uchaæ o wizy-
tach królów w tym mieœcie (tu bra³ œlub Kazimierz Wielki), ale Wschowa to przede wszystkim miasto nowoczesne przyk³ada-
j¹ce ogromn¹ wagê do ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci do jednej ze zmór wspó³czesnego œwiata – odpadów.

Po zak³adzie STENA oprowadzali nas (od lewej) Andrzej Soboñ, Jaros³aw Piekut,
Piotr Œlusarz.

Szczególn¹ chlub¹ zak³adu jest linia do prze-
twarzania lodówek zawieraj¹cych freon.
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odstawiona na specjalny stó³, gdzie z
przewierconego wczeœniej otworu sp³y-
wa reszta oleju do pojemnika. W tym
czasie freon z olejem trafia na urz¹dze-
nie, gdzie nastêpuje odseparowanie fre-

onu od oleju. Tak przygotowany korpus
lodówki wêdruje na strzêpiarki, nastêp-
nie freon z pianek jest odzyskiwany z
powietrza procesowego, potem w insta-
lacji kondensacji skraplany i magazyno-
wany w butlach ciœnieniowych. Z pianki
PUR freon jest odsysany przy u¿yciu
nowoczesnej technologii. We Wschowie
udaje siê odessaæ 99,98% freonu z
pianki. Ca³y czas jest prowadzony mo-
nitoring poziomu freonu na urz¹dzeniach
do kondensacji, s¹ te¿ czujki w hali
demonta¿u lodówek.

W procesie przetwarzania lodó-
wek uzyskuje siê kilka frakcji – frakcjê
metali ¿elaznych, metali kolorowych
³¹cznie (miedŸ, aluminium i cynk), poli-
styren, pozbawion¹ freonu piankê PUR
oraz freon.

– Niektóre frakcje, te tzw. dobre
mo¿na sprzedaæ, np. frakcjê metali ¿ela-
znych do hut, frakcjê niemagnetyczn¹,
w której znajduje siê 92% aluminium,
równie¿ polistyren. Sprzedajemy rów-
nie¿ piankê PUR w po-
staci brykietów – mówi
Bartosz Lewandowski,
menager ds. kluczo-
wych klientów.

Ale nie tylko lo-
dówki przetwarza siê w
zak³adzie STENY we
Wschowie.

Przed wejœciem
do kolejnej hali czekaj¹
w koszach na demonta¿
monitory, kineskopy te-
lewizorów, komputery,
klawiatur y, drobny
sprzêt elektryczny.

– Najpierw sprzêt
ten jest demontowany
rêcznie. Demonta¿ rêcz-
ny polega na wyjmowa-
niu wszystkich materia-
³ów niebezpiecznych czyli baterii, aku-
mulatorów, tonerów, Ÿróde³ œwiat³a, ele-
mentów zawieraj¹cych rtêæ. Wyjmujemy
tak¿e tzw. elementy podejrzane, których
nie mo¿emy zidentyfikowaæ, bo nie maj¹
¿adnych oznaczeñ – mówi Piotr Œlusarz,
kierownik linii demonta¿u zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektroniczne-
go bezfreonowego.

Jak podkreœla Jaros³aw Piekut
ambicj¹ Steny jest usuniêcie i
odpowiednie zabezpieczenie
materia³ów niebezpiecznych wy-
stêpuj¹cych w przeznaczonym
do przetworzenia sprzêcie. Z
przyk³adowych statystyk wyni-
ka, ¿e z 46 tys. ton dostarczo-
nego do zak³adu zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego wyseparowano 307
ton odpadów niebezpiecznych,
takich jak ju¿ wspomniane
œwietlówki, kondensator y i
inne. Zwi¹zki znajduj¹ce siê w
tych elementach s¹ bardzo nie-
bezpieczne, maj¹ kancerogen-

ne dzia³anie, mog¹ uszkadzaæ p³ody dla-
tego nale¿y siê z nimi obchodziæ z wy-
j¹tkow¹ ostro¿noœci¹.

Ale wróæmy do linii technologicznej.
– Pozbawiony niebezpiecznych ele-

mentów sprzêt jest rozkrêcany. Nastê-

Freon(CFCI) jest nazw¹ han-
dlow¹ grupy chloro- i fluoropochod-
nych wêglowodorów alifatycznych
u¿ywanych m.in. jako ciecz ch³odz¹-
ca w ch³odziarkach oraz jako czynnik
napêdowy w aerozolach. Freony uzna-
no powszechnie w latach 90. XX wie-
ku za szkodliwe dla œrodowiska. Uwa-
¿a siê, ¿e ich emisja do œrodowiska
jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zanika-
nia warstwy ozonowej w atmosferze
ziemskiej. Przed tym odkryciem freony
by³y masowo stosowane jako ciecze
robocze w ch³odziarkach, gaz noœny w
aerozolowych kosmetykach oraz do
produkcji spienionych polimerów u¿y-
wanych do izolacji w lodówkach.

puje segregacja na poszczególne frak-
cje. Podzia³ dokonywany jest na pod-
stawie zawartoœci materia³ów w da-
nym elemencie. Tak przygotowany, z
podzia³em na frakcje, sprzêt jest kie-

rowany na strzêpiarkê. Mamy te¿ ma-
gazyn odpadów niebezpiecznych, gdzie
gromadzimy œwietlówki, baterie, kon-
densatory, akumulatory z zabawek
dla dzieci, Ÿród³a œwiat³a ze skane-
rów, solariów, a tak¿e pojemniki z nie-
zideintyfikowanymi substancjami. Te
ostatnie po zgromadzeniu wiêkszej
iloœæ s¹ wysy³ane do sprawdzenia i
okreœlenia co zawieraj¹ – dodaje Piotr
Œlusarz.

Najnowsz¹ lini¹ we Wschowie jest
recykling metali szlachetnych (PMR).

– Do nas trafiaj¹ wysegregowa-
ne elementy z linii demonta¿u, s¹ one
u nas strzêpione w taki sposób aby
umo¿liwiæ jak najskuteczniejsz¹ sepa-
racjê metali szlachetnych. Produktem
koñcowym jest koncentrat, który zawie-
ra ró¿ne iloœci metali szlachetnych,
g³ównie miedŸ, z³oto, srebro. Miedzi jest
zdecydowanie najwiêcej pochodzi z p³y-
tek drukowanych, okablowania, cewek
itp. – mówi Leszek Papciak, kierownik
produkcji PMR.

Mieliœmy okazjê zobaczyæ nowo-
czesny zak³ad, gdzie zu¿yty sprzêt prze-
twarza siê z najwy¿sz¹ starannoœci¹.
Móg³by s³u¿yæ za przyk³ad innym, szko-
da tylko, ¿e wci¹¿ trafia tu za ma³o zu¿y-
tych lodówek.

Tekst i zdjêcia: Aldona Zyœk

Aby utrzymaæ ci¹g³oœæ pracy na linii demonta¿u lodó-
wek s¹ one sprowadzane z innych krajów Unii, nawet z

odleg³ych.

Najpierw sprzêt jest demontowany rêcznie.


