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Jakub Sza³atkiewicz
ODZYSK SUROWCÓW Z KOMPUTEROWYCH
DYSKÓW TWARDYCH
Streszczenie
W artykule omówiono cechy pou¿ytkowych komputerowych dysków twardych HDD  Hard Disk
Drive, oraz potrzebê opracowania za³o¿eñ nowej technologii zrobotyzowanego odzysku surowców z
tego rodzaju odpadów. Zebrano dane o surowcowym sk³adzie twardych dysków, przygotowano
dokumentacjê elementów i rozwi¹zañ w nich stosowanych, oraz opracowano sk³ad surowców pozyskiwanych z demonta¿u. Wykonano analizê bie¿¹cej i historycznej sprzeda¿y dysków w Polsce i na
wiecie, w celu oszacowania iloci surowców dostêpnych z tego odpadu, a tak¿e okrelono pracoch³onnoæ demonta¿u HDD. Ponadto przedstawiono, charakterystykê budowy twardych dysków.
Omówiono i porównano stosowane obecnie technologie przetwarzania twardych dysków: rêczny
demonta¿ i mechaniczne przetwarzanie jak i mo¿liwoæ zrobotyzowania procesu demonta¿u.
S³owa kluczowe: odpady, ZSEE, przetwarzanie, recykling, odzysk, HDD, twardy dysk, surowce,
demonta¿.

WSTÊP
Odpady zu¿ytego sprzêtu elektronicznego i elektrycznego [ZSEE] to problem globalny, o du¿ej skali. W 27 krajach EU szacuje siê, ¿e masa wytwarzanych odpadów
ZSEE wynosi³a 8,39,1 mln ton [Mg] w 2005, z czego 25% jest zbierane i przetwarzane, za pozosta³e 75% nie s¹ rejestrowane [1, 2], na co mo¿e mieæ wp³yw, brak dostosowanych technologii przetwarzania tych odpadów. Problem rosn¹cej masy odpadów
ZSEE [3, 4], dotyczy w najwiêkszym stopniu krajów wysokorozwiniêtych. W Szwecji
zbiera siê 16,7 kg/osobê, Wielkiej Brytanii 8,2 kg/osobê, w Austrii 6,5 kg/osobê [5].
W Polsce, zamierza siê zbieraæ 4 kg ZSEE /osobê. Z raportów G³ównego Inspektora
Ochrony rodowiska (GOI) wynika, ¿e w 2008 r. zebrano 1,45 kg/osobê, a w 2009 r.
2,7 kg/osobê [6]. Widocznym jest ¿e iloæ zbieranych odpadów ZSEE sukcesywnie
ronie dlatego wa¿nym jest pytanie o sposoby ich przetwarzania i mo¿liwe do odzyskania surowce.

PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI ODPADAMI ZSEE
Podstaw¹ prawn¹ polskiego systemu gospodarki odpadami ZSEE, jest Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r., o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym [7] (noweJakub SZA£ATKIEWICZ  Przemys³owy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie.
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lizacja 21 listopada 2008 r.). Ustawa nak³ada obowi¹zek: selektywnej zbiórki odpadów
ZSEE, w lokalnych punktach zbiórki - zakazuj¹c ich usuniêcia wspólnie z odpadami
komunalnymi, a nastêpnie ich przetwarzania w specjalizuj¹cych siê unieszkodliwianiem
tych odpadów zak³adach. Ustawia okrela konieczne do osi¹gniêcia poziomy zbiórki i
odzysku odpadów ZSEE  wzglêdem masy sprzêtu wprowadzonego na rynek w danym roku. W przypadku nie wype³nienia tego obowi¹zku wprowadzaj¹cy na rynek
nowe towary, musi wnieæ op³atê recyklingow¹ [KGO  Koszt Gospodarowania Odpadami] obliczan¹ na podstawie masy wprowadzonych odpadów i stawki za ich przetwarzanie. W ramach ustawy wszystkie odpady ZSEE podzielono na 10 grup towarowych
i ju¿ w trakcie ich zbiórki s¹ one segregowane wed³ug tych grup.

KRYTERIA WYBORU ODPADU  CEL PRACY
Wybór odpadu by³ podyktowany koniecznoci¹ pozyskania danych o odpadach
spe³niaj¹cych kryteria niezbêdne do opracowania nowej technologii odzysku surowców. Analiza mia³a na celu rozpoznanie czy istniej¹ odpady, które mog¹ byæ przetwarzane w inny ni¿ dotychczas stosowany sposób dziêki zastosowaniu nowych technologii. Autor d¹¿y bowiem do opracowania innowacyjnej technologii zrobotyzowanego
demonta¿u odpadów ZSEE, która umo¿liwi wysokowydajny sposób odzysku surowców przy niskich nak³adach pracy i energii.
Z a³o¿enia technologii zrobotyzowanego recyklingu wyró¿niaj¹ kryteria, które musi
spe³niaæ odpad, aby by³o mo¿liwe jego przetwarzanie:
 Fizyczne: podobna budowa, standaryzowane wymiary zewnêtrzne, rozstawy otworów monta¿owych, ³atw¹ do demonta¿u konstrukcjê i budowê z niewielkiej liczby
jednorodnych podzespo³ów.
 Ekonomiczne i gospodarcze: faza cyklu ¿ycia produktu, iloæ, masa na rynku i w
sprzeda¿y, trend wzrostowy sprzeda¿y.
 Dodatkowymi kryteriami s¹: ³atwe wyodrêbnianie danego produktu z odpadów, dobry stan fizyczny  bez deformacji, jak równie¿ ma³o skuteczne i energoch³onne
obecnie stosowane metody recyklingu odpadu.
W oparciu o powy¿sze kryteria zidentyfikowano grupê odpadów, a sporód nich
do szczegó³owej analizy wybrano komputerowy dysk twardy HDD (fot. 1) jako odpad
w pe³ni spe³niaj¹cy wszystkie powy¿sze kryteria.

CHARAKTERYSTYKA DYSKÓW TWARDYCH
Komputerowe dyski twarde, znajduj¹ siê w komputerach i innych urz¹dzeniach IT,
RTV, a tak¿e czêsto wystêpuj¹ samodzielnie wród odpadów ZSEE w sytuacji gdy s¹
one wymieniane na nowe. Wyodrêbnianie twardych dysków z komputerów nie stano-
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Fot. 1. Przyk³adowy dysk HDD 3,5 widok od strony elektroniki (J. Sza³atkieiwcz)

wi problemu, jest to standardowa procedura w wielu firmach przetwarzaj¹cych ZSEE,
ponadto ich stan fizyczny jest dobry  bez deformacji.
Komputerowy dysk twardy charakteryzuje siê zunifikowanymi wymiarami zewnêtrznymi [kilka modeli np. 2,5, 3,5], o standardowym rozstawie otworów monta¿owych
i gabarytach. Jego budowa jest prosta i opiera siê na chassis, w którym zamontowane
s¹ podzespo³y dysku.
Z racji szybkiego starzenia siê rozwi¹zañ IT nastêpuje czêsta wymiana dysków
twardych i ca³ych komputerów. Prowadzi to do wzrostu produkcji i sprzeda¿y HDD
(rys. 1), czyli wzrostu masy odpadów do przetworzenia. W 2008 r. wiatowa sprzeda¿
nowych komputerów wynios³a 291 mln sztuk [8], za sprzeda¿ dysków twardych w
roku 2007 wynios³a 516 mln [9].
Na przyk³adzie firmy Seagate ³atwo dostrzec dynamikê wzrostu sprzeda¿y HDD na
wiecie, której to dostarczenie na rynek miliarda dysków zajê³o 29 lat. Firma szacuje,
¿e kolejny miliard zostanie sprzedany w ci¹gu kolejnych piêciu lat [10]. Przewidywana
sprzeda¿ HDD na wiecie w 2010 roku to 675 mln sztuk [11].

Rys. 1. Roczna sprzeda¿ twardych dysków na wiecie (opracowanie w³asne)
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SZACOWANIE MASY ODPADOWYCH DYSKÓW TWARDYCH
NA RYNKU POLSKIM
Nie dysponujemy szczegó³owymi danymi o sprzeda¿y dysków twardych w Polsce
w poszczególnych latach, dlatego szacowanie masy twardych dysków przeprowadzono w oparciu o cz¹stkowe dane, dotycz¹ce sprzeda¿y nowych komputerów w Polsce,
a tak¿e inne dostêpne dane. Maj¹c na uwadze, ¿e liczba sprzedawanych dysków twardych [516 mln sztuk w 2007] niemal dwukrotnie przewy¿sza liczbê nowych komputerów [291 mln sztuk w 2008], nale¿y traktowaæ poni¿sze wyliczenia iloci HDD jako
wyranie zani¿one.
W oparciu o za³o¿enie: masa sprzedana = masa odpadów w przysz³oci, mo¿liwe
jest okrelenie masy odpadów dysków twardych do przetworzenia w najbli¿szych latach. Na podstawie danych sprzeda¿y komputerów w Polsce z ostatnich dwóch lat,
3,8 mln [12] sztuk w 2008 r. i 2,8 mln [13] w 2009 r., przy redniej masie dysku
twardego 515 g (tab. 3), mo¿na okreliæ masê wprowadzonych dysków twardych w
nowych komputerach na: 1957 Mg w 2008 r. i 1540 Mg w 2009 r. W oparciu o te dane
przyjêto szacunkow¹ masê HDD, które bêd¹ wprowadzane co roku na rynek Polski na
poziomie 2500 Mg.
Bior¹c pod uwagê iloæ dysków twardych sprzedanych na wiecie w 2009 r. [550 mln
sztuk], co roku masa odpadów HDD w skali wiata jest równa 283 250 Mg (Polska 1%).
Z powy¿szych obliczeñ wynika ¿e powstaj¹ca co roku masa odpadów HDD jest na
tyle znacz¹ca, ¿e mo¿liwa do odzyskania z niej iloæ surowców, uzasadnia opracowanie nowych technologii przetwarzania tych odpadów.

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ZSEE W POLSCE
Informacje o systemie gospodarki odpadami ZSEE w Polsce znajduj¹ siê w corocznych raportach G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska. Opublikowane przez
GIO coroczne dane odnonie masy [w Mg] zebranego i przetworzonego sprzêtu z
grupy Sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny znajduj¹ siê w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie mas odpadów ZSEE z grupy 3 Sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
w kolejnych latach  wszystkie wartoci w Mg (opracowano na podstawie Raportów GOI)
0DVD
]HEUDQHJR
]X \WHJR
VSU] WX

0DVD]X \WHJR
VSU] WX
SU]HWZRU]RQHJR
ZNUDMX

0DVD]X \WHJR
VSU] WX
SRGGDQHJR
SURFHVRZL
UHF\NOLQJX

0DVD]X \WHJR
VSU] WXSRGGDQHJR
SURFHVRZLRG]\VNX
LQQHPXQL UHF\NOLQJ



































0DVDQRZHJR
VSU] WX
/DWD
ZSURZDG]RQHJR
QDU\QHN



80

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

Oprócz zestawionych w tabeli 1 informacji pochodz¹cych z raportów GIO,
brak jest danych o liczbie lub masie HDD, czy komputerów zbieranych co roku jako
odpady ZSEE.

DEMONTA¯ DYSKÓW TWARDYCH W CELU ODZYSKU
SUROWCÓW
Charakterystyka demontowanych twardych dysków
Pozyskano eksperymentaln¹ masê komputerowych dysków twardych typu 3,5
(fot. 1). Iloæ i lata produkcji demontowanych dysków przedstawia tabela 2. Zak³ada
siê ¿e pozyskana próba jest reprezentatywna dla zu¿ytych twardych dysków. W próbie
badanej nie by³o ¿adnego dysku 2,5 (których produkcja zwiêksza siê w ostatnich
latach [12]). Dyski pozyskano na prze³omie lat 2009  2010.
Z danych z tabeli 2 mo¿na wnioskowaæ, ¿e w Polsce wystêpuje bardzo wiele starych HDD z lat 90-tych [50% próby]  co sugeruje du¿¹ akumulacjê ZSEE przez
u¿ytkowników i mo¿na oczekiwaæ zwiêkszonej poda¿y starego sprzêtu w nadchodz¹cych latach.
Tabela 2. Twarde dyski pozyskane na potrzeby badañ, udzia³ w próbie wed³ug daty produkcji.
Liczby w sztukach (opracowanie w³asne)
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Przebieg badania
Badanie polega³o na rêcznym demonta¿u i dok³adnym wa¿eniu poszczególnych elementów dysków, a nastêpnie zestawieniu i urednieniu uzyskanych danych. Poni¿ej
przedstawiono fotografie dysków w trakcie procesu demonta¿u (fot. 2  4).

Fot. 2. Dysk HDD po usuniêciu blachy wierzchniej
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Fot. 3. Widok czêciowo zdemontowanych podzespo³ów

Fot. 4. Wydzielone podzespo³y dysku po kompletnym demonta¿u

Tabela 3. redni udzia³ masowy surowców w dyskach twardych
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Surowce z demonta¿u dysków twardych
Rodzaje i masy surowców z demonta¿u dysków przedstawia w tabela 3. Z zebranych danych wynika, najwiêkszy udzia³ w ca³kowitej masie dysku ma aluminium ponad 50%, za reszta surowców jak metale ferromagnetyczne z magnesami, metale
nierdzewne, oraz elektronika zewnêtrzna stanowi¹ pozosta³¹ czêæ masy dysku.
rednia ca³kowita masa dysku to 515 gram.
Charakterystyka podzespo³ów dysków wed³ug materia³u, z którego zosta³y
wykonane
Aluminium  chassis, talerze, pokrywa górna dysku, dystans talerzy na silniku.
Ferromagnetyki  ekrany magnetyczne magnesów, magnesy, blacha wierzchnia.
Magnesy wystêpuj¹ce w dyskach s¹ naklejone na ekrany ferromagnetyczne, które w
ca³oci zosta³y wliczone do grupy ferromagnetyków, lecz w przysz³oci nale¿y okreliæ ich rodzaj, aby podj¹æ decyzjê, czy jest uzasadnione oddzielanie magnesów np.:
NdBFe, SaCo, lub innych od metali ferromagnetycznych, przez wzgl¹d na czystoæ
otrzymywanych surowców, jak i zawartych w nich wartociowych metali ziem rzadkich. Niektóre zamkniêcia dysku wykonane s¹ ze sklejonych ze sob¹ blach z ró¿nych
materia³ów: metali nierdzewnych, aluminium lub ferromagnetycznych w trakcie demonta¿u
zosta³y one rozdzielone oraz w³¹czone w sumaryczny sk³ad surowców (tab. 3).
Stal nierdzewna  ruby, blacha wierzchnia (zamkniêcie dysku), mocowanie talerzy
na silniku.
Elektronika  elektronika zewnêtrzna dysku. Widoczna na fotografiach 1 i 4.
Podzespo³y inne  Podzespo³y inne zawieraj¹ te elementy dysku, które ze wzglêdu na
ma³¹ masê, skomplikowany demonta¿ i zró¿nicowany sk³ad materia³owy nie zosta³y
wliczone do g³ównych grup surowców. S¹ to: kompletny silnik, ramiê g³owic, elementy plastikowe, elektronika wewnêtrzna, uszczelki, poch³aniacz wilgoci, filtry (fot. 5).



Fot. 5. Przyk³adowe pozostawione w ca³oci podzespo³y HDD,
ujête w kategorii Podzespo³y inne

83

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

ODZYSKANE SUROWCE Z DEMONTOWANYCH TWARDYCH
DYSKÓW
Wa¿n¹ cech¹ uzyskanych surowców (tab. 3) jest ich wysoka czystoæ. Aluminium, ferromagnetyki i materia³y nierdzewne s¹ surowcami mog¹cymi bezporednio
trafiæ do hut, jako wysokiej jakoci surowiec. Oddzielona elektronika mo¿e zostaæ w
ca³oci skierowana do przetwarzania np. do opracowywanego w PIAP przez autora
artyku³u [14], w celu odzysku z niej wartociowych surowców. Pozosta³e materia³y
Inne stanowi¹ nieu¿yteczny z³om (12% próby).
Demonta¿ dysków podzielono na trzy etapy:
1. Czêciowy demonta¿  polega na usuniêciu zewnêtrznych rub i oddzieleniu elektroniki zewnêtrznej, a tak¿e zamkniêcia dysku, oraz kilku rub wewnêtrznych.
Jest on mo¿liwy do przeprowadzenia przy u¿yciu jednego narzêdzia  rubokrêtu.
W wyniku prostego czêciowego demonta¿u redukcja masy HDD [usuniêcie rub,
elektroniki, blachy wierzchniej] to, oko³o 8%. Usuniête ponadto zosta³o z dysku
ród³o metali ciê¿kich(elektronika) i innych zwi¹zków, w tym organicznych.
2. Pe³ny demonta¿  polega na usuniêciu wszystkich podzespo³ów dysku twardego
z chassis. Umo¿liwia on redukcjê masy o oko³o 87%  z racji nieprzetwarzania
takich podzespo³ów jak: elementy plastikowe (2%), g³owica (3%), silnik (8%).
3. Dodatkowa obróbka - dotyczy pozosta³ych podzespo³ów innych (12% masy),
wydzielonych w trakcie pe³nego demonta¿u (fot. 5). Dodatkowa obróbka polega na
rozdzieleniu g³owicy, silnika i plastików na materia³y takie jak: metale kolorowe,
ferromagnetyczne i nierdzewne, po³¹czenia elektroniczne, elektryczne i tworzywa
sztuczne. Demonta¿ dysków twardych przeprowadzonych przez autora nie uwzglêdnia³ dodatkowej obróbki.
Wybór stopnia demonta¿u zale¿y od korzyci zwi¹zanej z uzyskanymi ilociami
surowców w odniesieniu do poziomu skomplikowania procesu demonta¿u.

OBECNIE STOSOWANE TECHNOLOGIE PRZETWARZANIA
ODPADÓW ZSEE
W Polsce i na wiecie g³ównymi metodami przetwarzania odpadów ZSEE, s¹ rêczny demonta¿, oraz metody mechaniczne polegaj¹ce na mieleniu, i wielostopniowym
rozdziale zmielonych surowców. Powy¿sze powszechnie stosowane dwa podejcia do
przetwarzania i recyklingu odpadów z grupy ZSEE posiadaj¹ swoje wady i zalety.
Najbardziej elastyczny jest rêczny demonta¿, umo¿liwiaj¹cy przetwarzanie zró¿nicowanych urz¹dzeñ. Jest to jednak sposób pracoch³onny i wymaga bezporedniego
kontaktu ludzi z odpadami ZSEE zawieraj¹cymi substancje niebezpieczne. W przypadku rêcznego demonta¿u stosowane s¹ rozwi¹zania automatyzuj¹ce niektóre powtarzal-

84

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

ne czynnoci. Rêczny demonta¿ stanowi czêsto pierwszy etap technologii przetwarzania odpadów ZSEE, w celu wyodrêbnienia substancji niebezpiecznych oraz czêci które nie mog¹ byæ przetwarzane w technologii mechanicznej obróbki  mielenia.
Mechaniczna obróbka polega na rozdrobnieniu odpadów w m³ynie w celu póniejszego ich rozdzielenia. Mechaniczna obróbka pozwala na przetwarzanie du¿ych iloci
odpadów lecz jej g³ówn¹ wad¹ jest nak³ad energetyczny zwi¹zany z mieleniem i separacj¹ surowców. Ponadto wydzielone surowce s¹ zanieczyszczone. W przypadku urz¹dzeñ zawieraj¹cych substancje niebezpieczne np. rtêæ, du¿a partia surowca mo¿e ulec
zanieczyszczeniu.
Z pomiarów czasu rêcznego demonta¿u twardych dysków w warunkach laboratoryjnych wynika, ¿e na roz³o¿enie jednego dysku potrzeba rednio 370 s. St¹d mo¿liwe jest obliczenie, ¿e jeden pracownik jest w stanie zdemontowaæ maksymalnie w
ci¹gu 8 h pracy 77 sztuk dysków twardych, co w przeliczeniu na masê daje 40 kg
HDD [1 osoba, 8 h]. Przyk³ad ten pokazuje jak bardzo pracoch³onne i ma³o efektywne
jest rêczne demontowanie odpadów ZSEE. Mechaniczna obróbka 40 kg odpadów nie
stanowi problemu, i masa ta zostanie przetworzona w zale¿noci od instalacji w kilka
minut, lecz energia z tym zwi¹zana jest du¿a w stosunku do korzyci z odzyskanych
surowców i uzyskiwanej ich czystoci.
Mechaniczne przetwarzanie pozwala na skuteczny odzysk surowców z odpadów
przez wzgl¹d na nak³ady niezbêdne do pozyskania surowców z ich naturalnych z³ó¿,
lecz jednoczenie uwidacznia potrzebê opracowania nowej technologii umo¿liwiaj¹cej
odzysk surowców o wysokiej czystoci w sposób wysoce efektywny i nie wymagaj¹cy tak du¿ych nak³adów energetycznych.
Alternatywn¹ do powy¿szych tradycyjnych technologii, jest technologia zrobotyzowanego demonta¿u umo¿liwiaj¹ca wysoce sprawny odzysk surowców. Zrobotyzowany demonta¿ ³¹czy w sobie zalety rêcznego demonta¿u przez mo¿liwoci jego dostosowania do ró¿nych odpadów, z du¿ymi mo¿liwociami przerobowymi, którymi
charakteryzuje siê mechaniczne przetwarzanie odpadów. Jednoczenie pozwala na uzyskanie wysokiej czystoci surowców z odpadów ZSEE przy minimalnych nak³adach
energetycznych.
Wyczerpuj¹cy opis technologii zrobotyzowanego demonta¿u zostanie przedstawione w kolejnej publikacji.

PODSUMOWANIE
Z przedstawionych w artykule danych wynika, ¿e co roku w Polsce z wycofywanych twardych dysków o sumarycznej masie co najmniej 2500 Mg mo¿na odzyskaæ: 1283 Mg czystego aluminium, 438 Mg metali ferromagnetycznych, 259 Mg
metali nierdzewnych i 321 Mg innego z³omu, a tak¿e 198 Mg obwodów drukowanych. Przy dodatkowej obróbce wyodrêbnionych podzespo³ów mo¿liwe bêdzie odzyskiwanie surowców ziem rzadkich i pewna iloæ metali szlachetnych zawartych

85

In¿ynieria Ekologiczna Nr 23, 2010

w obwodach drukowanych. Masa 2500 Mg zu¿ytych twardych dysków stanowi 5%
masy sprzêtu wprowadzonego w 2009 r. na rynek polski z grupy Sprzêt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, oraz 16% masy sprzêtu zebranego w 2009 r. w tej grupie.
Ka¿dy odzysk surowców z odpadów przyczynia siê do pozytywnego efektu ekologicznego i ekonomicznego: w postaci mniejszego zczerpania i przez to zachowania
naturalnych z³ó¿ surowców, poprzez ni¿sze nak³ady na ich ponowne wykorzystanie w
porównaniu do surowców pochodz¹cych z rud. Odzysk surowców z odpadów przek³ada siê na mniejsze obci¹¿enie rodowiska, i zmniejszenie iloci odpadów, które wytwarza dzia³alnoæ cz³owieka.
Z analizy budowy i cech odpadu komputerowych twardych dysków, wynika mo¿liwoæ opracowania technologii zrobotyzowanego demonta¿u odpadów ZSEE w celu
wysokosprawnego odzysku surowców z odpadów. Technologia zrobotyzowanego
demonta¿u bêdzie alternatyw¹ dla obecnie stosowanych technologii przetwarzania odpadów ZSEE: rêcznego demonta¿u i mielenia. Nowa technologia po³¹czy zalety tradycyjnych technologii  elastycznoæ i du¿y przerób, redukuj¹c ich wady: pracoch³onnoæ, energoch³onnoæ i zanieczyszczenie surowców.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, uwa¿a siê, ¿e opracowanie i zastosowanie technologii
zrobotyzowanego demonta¿u na skalê przemys³ow¹ jest uzasadnione i oprócz wymiernej oszczêdnoci z³ó¿ surowców, przyniesie pozytywny efekt ekologiczny. A tak¿e, ¿e
opracowanie technologii zrobotyzowanego demonta¿u jest przysz³oci¹ dla przemys³u
przetwarzania odpadów i wyj¹tkow¹ okazj¹, dla polskich firm oferuj¹cych tego typu
rozwi¹zania, aby zaistnieæ na rynkach polskim i miêdzynarodowym.
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RESOURCES RECOVERY FROM COMPUTER HARD DISK DRIVES
Summary
Paper discusses the characteristics of after use computer hard disk drives  HDD and the need of
development of new robotized technology for raw materials recovery from WEEE waste.
Data was collected on hard disk drives, covering documentation of elements, characteristics of construction, workload of manual dismantling and most important the raw materials amounts obtained
from dismantling process carried on HDD. Analysis was carried out on historical HDD sales in Poland
and worldwide, to calculate the amount of hard drives waste being collected and mass of the resources
available for recycling. Paper shows and compares currently used technologies for processing hard
drives: manual dismantling and mechanical processing, in comparison to proposed robotized dismantling of this kind of waste.
Key words: waste, WEEE, recycling, recovery, HDD, hard disk drive, resources, dismantling.

87

