Wschowskiej Stenie brakuje lodówek do recyklingu

Zu˝yty sprz´t trafia na dzikie wysypiska
Tekst i zdj´cia: Anna Grelewska
dzikim wysypisku w lasach zarzàdzanych przez NadleÊnictwo
Krzystkowice (Lubuskie) odkryto 180 zu˝ytych kineskopów telewizyjnych.
Trudno sobie wyobraziç, by wszyscy mieszkaƒcy którejÊ z pobliskich miejscowoÊci postanowili w jednym czasie wymieniç odbiorniki telewizyjne na nowe, a te stare i zu˝yte wyrzuciç
do lasu. WyjaÊnienie jest tylko jedno – jakaÊ
firma zajmujàca si´ zbiórkà wyeksploatowanego sprz´tu elektronicznego robi to nie do koƒca legalnie, czyli poprzestaje na wystawianiu
kwitów za dostarczone do niej telewizory, nie
zawracajàc sobie ju˝ głowy ich dalszym zagospodarowaniem. Czyli recyklingiem, który
przeprowadzony fachowo pozwala odzyskaç
cz´Êç materiałów z zu˝ytego sprz´tu i zastosowaç je do powtórnej produkcji niekoniecznie
takich samych przedmiotów.
Do produkcji sprz´tu elektronicznego zu˝ywa si´ wiele cennych surowców: ró˝nych metali
kolorowych, metali szlachetnych: złota, srebra,
platyny, jak równie˝ elementów, które wprawdzie nie sà bardzo cenne, ale wyrzucone wszystko jedno gdzie, stajà si´ powa˝nym zagro˝eniem
dla Êrodowiska. ZapomnieliÊmy ju˝ prawie
wszyscy o głoÊnej kampanii sprzed kilku lat nawołujàcej do zaprzestania u˝ywania dezodorantów w aerozolu. Media wiele miejsca poÊwi´cały informacji, jak to takie dezodoranty uwalniajà
freon, przyczyniajàc si´ w ten sposób do powstawania dziury ozonowej, która pozwoli na przedostanie si´ szkodliwego dla ˝ycia pyłu kosmicznego do ziemskiej atmosfery, jak równie˝ wpłynie na nasilenie procesów zwiàzanych z ociepleniem klimatu. Znacznie mniej słychaç było wtedy, ˝e freon znajdował si´ równie˝ w starych typach lodówek i to zarówno w spr´˝arkach, jak
i w uszczelniajàcej piance. Cz´sto mo˝na było
zobaczyç na wysypiskach porozbijane lodówki
z wybebeszonym ciemno˝ółtym materiałem izolacyjnym. To właÊnie uwalniajàcy si´ freon powodował zmian´ koloru pianki z białej na ˝ółtà.
Lodówki były znacznie wi´kszym êródłem tego
niebezpiecznego gazu ni˝ niewielkie pojemniki
z dezodorantem W piance znajdowało si´ go
a˝ 300 g, a w spr´˝arce 100 g.
Dzisiaj nie produkuje si´ ani dezodorantów
z freonem ani takich lodówek. Jednak wcià˝ pozostajà one powa˝nym problemem. I nie tylko
lodówki: kłopoty sprawiajà telefoniczne aparaty
komórkowe, komputery, Êwietlówki (zalecane
energooszcz´dne „˝arówki” sà właÊnie Êwietlówkami), odkurzacze, telewizory czy baterie.
Aby odzyskaç cenne surowce i nie niszczyç Êrodowiska wszystko powinno byç poddawane fachowemu recyklingowi. Bo nie tylko freon ma
fatalny wpływ na Êrodowisko, w sprz´cie elektronicznym podobnie groênych substancji jest
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znacznie wi´cej, wystarczy wymieniç rt´ç. Ponadto odzyskiwane surowce stanowià niemałà
wartoÊç. Na przykład w starszych typach komputerów było tyle cennych metali, ˝e wystarczyło
zaledwie kilka sztuk, ˝eby odzyskaç iloÊç złota
potrzebnà do wytworzenia obràczki.
Jednym z nielicznych zakładów posiadajàcych odpowiednie, kosztowne linie technologiczne do bezpiecznego demonta˝u zu˝ytego
sprz´tu elektronicznego jest szwedzka firma
Stena majàca swà siedzib´ we Wschowie w woj.
lubuskim. Stena zajmuje si´ recyklingiem ró˝nego rodzaju sprz´tu elektronicznego, zaÊ jej specjalizacja to „odsysanie” freonu ze starych lodówek. Wschowa to niewielkie, ale dobrze gospodarujàce miasto, a Stena jest tutaj nie tylko firmà, która pozwoliła znaleêç prac´ znacznej cz´Êci załogi zlikwidowanej cukrowni, ale równie˝
miejscem, które nadaje pewien ton ˝yciu całej
miejscowoÊci.
Dzi´ki Stenie mieszkaƒcy Wschowy du˝o
wiedzà o tym, jakà rol´ odgrywa selektywna
zbiórka odpadów, prawie wszyscy je segregujà
i to we wszystkich wsiach nale˝àcych do gminy.
Stenie szefuje Jarosław Piekut. Ze współpracy
ze Szwedami jest bardzo zadowolony. Sen z powiek sp´dza mu jednak… brak surowca. Czyli
zu˝ytego sprz´tu. Bo Stena jest zakładem produkcyjnym a’rebours. Tutejsi in˝ynierowie
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Êmiejà si´, ˝e raczej „destrukcyjnym”; jej produkcja polega przecie˝ na niszczeniu, nie wytwarzaniu.
Polska to wielki kraj, wszystko gwałtownie si´
modernizuje, modernizujemy równie˝ nasze gospodarstwa domowe. Wymieniajàc stare sprz´ty
elektroniczne na nowe, stare najcz´Êciej oddajemy do sklepów, w których te nowe kupujemy.
Zastanawiajàce, co dzieje si´ z nimi dalej? Powinny trafiaç do Steny i kilku innych zakładów,
które prowadzà podobnà działalnoÊç. Ale chyba
nie trafiajà. Statystyki mówià, ze Polacy w ostatnim roku kupili 1 mln lodówek, zaÊ do Steny trafiło zaledwie 400 tys. zu˝ytych, a Stena, by utrzymaç dwie zmiany i by Wschowie nie groziło, ˝e
Szwedzi dla firmy poszukajà innej lokalizacji
(niekoniecznie w Polsce) sprowadza zu˝yte lodówki z zagranicy. Wielkie sà z tym kłopoty,
wszystko przecie˝ musi odbywaç si´ legalnie,
a ˝adne paƒstwo nie jest zachwycone tym, ˝e
w jego granice wwo˝ony jest dawno zu˝yty
sprz´t.

W Krzystkowicach znaleziono 180 telewizyjnych kineskopów, na razie nie wiadomo jeszcze
o nielegalnych składowiskach podobnej liczby
innych wycofanych z eksploatacji przedmiotów,
ale przecie˝ ka˝dy z nas dokonał w lesie podobnych „odkryç”. OczywiÊcie skala tych znalezisk
jest znacznie mniejsza, jednak jeÊli dodamy je
do siebie, to mo˝e gdyby znalazły si´ w Stenie,
rozwiàzałyby problem z „surowcem”?
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