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ZASTOSOWANIE GUMY W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH.
RECYKLING GUMY
W artykule zaprezentowano rodzaje i właściwości użytkowe kauczuków i elastomerów
termoplastycznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono przykłady
zastosowania gumy na części i zespoły nadwozia, podwozia i silnika w aspekcie
warunków pracy części i zespołów, wymieniono zalecane na te części kauczuki. Ponadto
określono wymagania, warunki eksploatacji oraz zalecane właściwości na poszczególne
zastosowane podzespoły i elementy. W artykule przedstawiono proces pirolizy jako jeden
z wiodących kierunków recyklingu elastomerów i polimerów. Przedstawiono potencjalne
kierunki zagospodarowania produktów pirolizy, opracowanej w oparciu o analizę
literaturową, rozeznanie rynkowe oraz doświadczenia własne.

RUBBER APPLICATION IN MOTOR VEHICLES. RECYCLING OF RUBBER
The article presents types and utility properties of caouthoucs and thermoplastic rubbers
used in motor vehicles. Selected applications of rubber used in production of the body
elements, the chassis and the engines, have been presented in the context of their operating
conditions. The caoutoucs recommended for production of these parts have been specified.
Additionally, the performance requirements, operating conditions as well as recommended
properties for the individual components and elements used, have been defined. The paper
presents the process of pyrolysis as one of the leading directions of elastomers and
polymers recycling. The potential directions of utilising the pyrolysis products, developed
based on the analysis of literature, market insight and own experiences, have been
presented.
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1. Wstęp
Zużyte opony oraz wyroby wykonywane z gumy szczególnie z pojazdów wycofanych
z eksploatacji stanowią bardzo poważny problem dla środowiska naturalnego ze względu
na czas rozkładu tych wyrobów w miejscach składowania.
Szacuje się, że na świecie powstaje rocznie ok. 1 mld Mg zużytych opon samochodowych.
Szacuje się, że w Polsce rocznie przybywa bliski 200 tys. Mg nowych opon, a więc można
przyjąć, że ilość powstających rocznie zużytych opon w naszym kraju kształtuje się na
zbliżonym poziomie.
W samochodzie osobowym znalazło zastosowanie 15÷20 kg gumy i elastomerów
termoplastycznych oraz ponadto 25÷40 kg opon [1]. Guma i elastomery termoplastyczne
stanowią poważną konkurencję dla tworzyw termoplastycznych, wysoka elastyczność
w szerokim zakresie temperatur, dobra odporność na płyny eksploatacyjne oraz coraz
wyższa niezawodność decydują o wzrastającej ich roli w samochodzie. Podstawowe
zadania przypisane wyrobom gumowym w samochodzie to [2,3].
 uszczelnianie,
 tłumienie drgań,
 izolacja elektryczna,
 transport mediów,
 przenoszenie napędu.
Ze względu na miejsce zastosowania wyrobów gumowych w samochodzie osobowym
można przyjąć następujący podział ulokowania w samochodzie:
 elementy nadwozia w tym uszczelnienia karoserii - 60%,
 elementy podwozia - 15%,
 elementy układu napędowego - 20%,
 przewody do transportu płynów oraz izolacje przewodów i kabli -5%
Guma występuje w wielu podzespołach pojazdu, poddanych często ekstremalnym
warunkom użytkowania. Znajomość warunków eksploatacji wyrobu, decyduje o rodzaju
zastosowanej mieszanki gumowej. Dominujący wpływ na właściwości wyrobu ma
naturalnie kauczuk, który po wymieszaniu z wieloma składnikami tworzy mieszankę
gumową, a po jej zwulkanizowaniu otrzymuje się gumę.
Guma jest mieszaniną zawierającą kauczuk, napełniacze wzmacniające, zmiękczacze,
napełniacze mineralne. Przeciętny skład produkowanych opon do samochodów osobowych
i ciężarowych przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1
Przeciętne wielkości zastosowanych składników używanych do produkcji opon [4].
Table 1
Materials used in tyres production
Kauczuk
Sadza
Metalowy kord
Kord tekstylny
Tlenek cynku
Siarka
Dodatki

do samochodów osobowych
47,0
21,5
16,5
5,5
1,0
1,0
7,5
58

do samochodów ciężarowych
45,0
22,0
25,0
2,0
1,0
5,0
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Właściwości fizyczne stanowią charakterystykę mechaniczną mieszanki gumowej
i zależą głównie od rodzaju i ilości kauczuku, napełniacza wzmacniającego, zmiękczacza,
jak również od stopnia wulkanizacji. Kryteria funkcjonalne gumy to takie, które mają
wpływ na funkcjonowanie wyrobu i określane są zwykle przy pomocy podanych niżej
parametrów:
 twardość,
 wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu,
 wydłużenie względne,
 odporność na rozdzieranie,
 odkształcenie trwałe po ściskaniu,
 odporność na zmienne naprężenia,
 odporność na oddziaływania chemiczne.
Warunki eksploatacji wyrobu gumowego określane są przez:
 środowisko pracy (np ciecz eksploatacyjna, powietrze, gaz itp.),
 temperaturę pracy,
 obciążenia statyczne i dynamiczne,
 inne oddziaływania, jak np napięcie elektryczne, ciśnienie, odporność chemiczna.
Różnorodność funkcji jakie muszą spełniać elementy gumowe w pojazdach
samochodowych oraz różne warunki środowiskowe i temperaturowe, wymuszają
stosowanie szerokiego wachlarza kauczuków i tak na przykład [1,3]:
 ogólnego stosowania (naturalny NR, butadienowo-styrenowy SBR, butadienowy BR),
 specjalne (nitrylowy NBR, chloroprenowy CR, etylenowo – propylenowy EPDM),
 specjalistyczne (nitrylowy uwodorniony HNBR, fluorowy FPM, silikonowy VMQ),
 elastomery termoplastyczne (TPE, TPO, TPU).
Elastomery termoplastyczne są to wielofazowe materiały polimerowe otrzymywane
przez polimeryzację z monomerów składowych, które w zakresie temperatury
użytkowania zachowują się jak guma, a w podwyższonej temperaturze przechodzą w stan
płynny i można je ponownie przetwarzać, podobnie jak termoplasty.
Właściwości użytkowe wybranych kauczuków i elastomerów termoplastycznych
stosowanych w pojazdach samochodowych przedstawiono w tablicach 2 i 3.
Tablica 2
Właściwości użytkowe wybranych kauczuków
Table 2
Utility properties of selected caoutchoucs
Symbol

Nazwa chemiczna

NR

Kauczuk naturalny

IR

Kauczuk
izoprenowy

BR

Kauczuk
butadienowy

SBR

Kauczuk
butadienowo styrenowy

Właściwości
Fizyczne
Doskonałe właściwości
mechaniczne, wysoka
elastyczność
Dobre właściwości
mechaniczne, wysoka
elastyczność
Doskonałe właściwości
mechaniczne, dobra odporność
na ścieralność
Dobre właściwości
mechaniczne, wysoka
odporność na ścieranie, dobra
odporność na trwałe
odkształcenie
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Zakres
Temperatur
- 50°C
+ 80° C

Odporność chemiczna

- 60°C
+ 90°C

Średnia odp. na kwasy,
zasady

-45°C
+90°C

Średnia odp. na kwasy,
zasady

- 40°C
+100°C

Dobra odporność na
glikole i płyny hamulcowe

Średnia odp. na kwasy,
zasady
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Nazwa chemiczna

EPDM

Kauczuk
etylenowo propylenowo dienowy
Kauczuk
chloroprenowy
(neoprenowy)
Kauczuk nitrylowy
(butadienowo –
akrylonitrylowy)

CR

NBR

HNBR

Kauczuk nitrylowy
uwodorniony

CSM

Chlorosulfono –
wany polietylen

ACM

Kauczuk akrylowy

AU
(EU)

Kauczuk
uretanowy

VMQ

Kauczuk
silikonowy

(FMQ)
FVMQ

Kauczuk fluorowosilikonowy

Właściwości
Fizyczne
Bardzo dobra odp. cieplna,
wysoka odporność na trwałe
odkształcenie,

Zakres
Temperatur
- 55° C
+150° C

Duża elastyczność, dobra
odporność na światło,
samogasnący
Dobre właściwości
mechaniczne, niska
przepuszczalność powietrza i
gazów
Bardzo dobra odp. na ciepło,
bardzo dobre właściwości
mechaniczne, doskonała odp.
na ścieranie i na odkształcenie
trwałe
Niepalny, niska
przepuszczalność powietrza i
gazów

- 40° C
+ 100° C

Bardzo dobra odp. na
ozon, chemikalia, parę
wodną, warunki
atmosferyczne
Odporny na ozon, tłuszcze,
warunki atmosferyczne

- 40° C
+ 130° C

Dobra odp. na oleje,
smary, węglowodory

- 40° C
+ 150° C

Bardzo dobra odp. na
oleje, tłuszcze,
węglowodory

- 35° C
+ 120 ° C

Doskonała odp. na
przepuszczalność powietrza i
gazów, odp. na agresywne
środowisko, ozon i UV
Bardzo dobre wł.
mechaniczne, doskonała odp.
na rozdzieranie i ścieranie,
dobra odp. na przepuszczanie
powietrza i gazów
Bardzo dobre wł. elastyczne w
niskich temp., bardzo dobre
wł. dielektryczne
Bardzo dobre wł. w wysokich i
niskich temp., wysoka odp. na
odkształcenie trwałe
Doskonała odp. na
odkształcenie trwałe

- 30° C
+ 150° C

Doskonała odp. na ozon,
warunki atmosferyczne, na
silne zasady
i kwasy, roztwory soli
i alkohole
Bardzo odporny na oleje,
smary, na starzenie w
temp. podwyższonych

-30° C
+ 100° C

- 60° C
+ 200° C
- 55° C
+ 200° C

FKM

Kauczuk fluorowy

-40° C
+ 250° C

IIR

Kauczuk butylowy

Dobre wł. mechaniczne w
niskich i podwyższonych
temp.

-40°C
+ 130° C

ECO

Kauczuk
epichlorohydrynowy

- 40° C
+ 135° C

EAM

Kopolimer
etylenowo akrylowy

Dobre wł. mechaniczne w
niskich i podwyższonych
temp., odp. na palność, niska
przepuszczalność powietrza i
gazów
Niskie odkształcenie trwałe, w
podwyższonych
temperaturach, wysoka odp.
termiczna do 170°C

- 30° C
+ 170° C

Uwaga:
Symbole i nazwy kauczuków podane w Tabeli 1 są zgodne z PN-ISO 1629:2005.
Skróty: odp. – odporność; temp. – temperaturach
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Odporność chemiczna

Odporny na hydrolizę,
roztwory soli, na płyny
hamulcowe, niska
przepuszczalność
powietrza i gazów
Dobra odp. na ozon,
tłuszcze, alkohole glikole,
warunki atmosferyczne
Bardzo dobra odp. na
paliwa, oleje,
rozpuszczalniki
Bardzo dobra odp. na
paliwa, oleje, smary,
rozpuszczalniki
Dobra odp. na działanie
pary wodnej, alkoholi,
ozonu, warunków
atmosferycznych
Dobra odp. na ozon,
paliwa, oleje, smary,
glikole

Niska przepuszczalność
powietrza i gazów, odp. na
ozon, oleje,
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Tablica 3
Właściwości użytkowe wybranych elastomerów termoplastycznych
Table 3
Utility properties of selected thermoplasics rubbers
Rodzaj TPE

Twardość
Shore´a

Składniki

Zakres
temperatur
stosowania
°C
-70 do +70

Styrenowe
SEBS, SBS
Poliuretanowe
TPU

30A do
85A
75A do
75D

Styren/etylen/butadien/styren
Poliester lub polieter/
poliizocyjanian

-40 do +130

Poliestrowe

85A do
75D

Poliester lub
poliester/politereftalan

-50 do +150

Poliamidowe

60A do
70D

Poliester lub
poliester/poliamid

-40 do +170

Polipropylenowe
Polipropylenowe
Polipropylenowe

55A do
75D
65A do
55D
45A do
80D

EPDM/polipropylen

-50 do +120

Usieciowany
NBR/polipropylen
Usieciowany IIR/polipropy
len

-40 do +120
-50 do +120

Właściwości

Dobra odporność na
warunki atmosferyczne
Odporność na oleje,
ścieranie, warunki
atmosferyczne
Dobra elastyczność w
niskich temp. Odporność
chemiczna
Dobra elastyczność w
niskich temp. Dobre
właściwości mechaniczne
Odporność na ozon, UV,
kwasy
Odporność na oleje, paliwa,
węglowodory
Niska przepuszczalność
gazów, wysoka udarność

2. Przykłady zastosowań gumy w samochodach osobowych
2.1. Układ napędowy (silnik i przeniesienie napędu)
 uszczelki zaworów, uszczelki miski i pompy olejowej, uszczelki filtra oleju, uszczelki
filtra powietrza, pierścienie uszczelniające wałki obrotowe silnika,
 osłony gumowe, gumowo-metalowe sprzęgła wału napędowego i półosi.
 pierścienie uszczelniające wałki obrotowe skrzyni biegów i sprzęgła,
 pierścienie uszczelniające wałki obrotowe półosi, osłony gumowe, uszczelki,
 pasy napędowe, paski rozrządu – trapezowe i zębate,
 uszczelki zbiornika paliwa, podkładki mocowania zbiornika paliwa,
 wlew paliwa, uszczelka korka wlewu paliwa,
 uszczelki pompy paliwa,
 przewody paliwowe.
Warunki środowiskowe pracy i wymagana odporność na działanie nw. czynników:
 odporność chemiczna:
paliwa: benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, biopaliwa z dodatkiem alkoholi (etanolu,
metanolu), biopaliwa z dodatkiem estrów kwasów tłuszczowych, paliwa gazowe (LPG,
CNG, LNG, biometan itp.) oleje, opary oleju i paliw, smary.
 Temperatura pracy:
paliwa: do 80C, powietrze w komorze silnika: do 130 C,
oleju: do 130 C, powietrze w obszarze zespołu olejowego: do 160 C,
 inne narażenia:
ciśnienie, wibracje itd.
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Pożądane właściwości specjalne w odniesieniu do gumy:
niska przepuszczalność par, trudnopalność, odporność na paliwa, oleje i smary, wysoka
niezawodność użytkowania.
Kauczuki zalecane do stosowania na elementy i podzespoły układu napędowego:
nitrylowy NBR, nitrylowy z dodatkiem polichlorku winylu NBR/PVC, fluorowy FPM,
akrylowy ACM. Inne, odpowiednie materiały elastomerowe: elastomer etylenowoakrylowy EAM, polietylen chlorosulfonowany CSM, polietylen chlorowany CM,
elastomery termoplastyczny (TPE).
2.2. Układ hamulcowy (pompy, zaciski, cylinderki hamulcowe):
 uszczelki gumowe pomp, zacisków, cylinderków hamulcowych, osłony, elementy
mocowania,
 osłony faliste cięgien hamulca ręcznego,
 membrany, uszczelki, osłony mechanizmu wspomagania,
 elastyczne przewody hamulców hydraulicznych
Warunki środowiskowe pracy:
 odporność chemiczna:
- hamulce hydrauliczne – płyny hamulcowe,
- hamulce pneumatyczne – powietrze z cząsteczkami oleju,
 temperatura pracy:
- hamulce hydrauliczne – do 150 C,
- hamulce pneumatyczne – ca. 120 C, a w obszarze sprężarki do 200 C,
 inne narażenia:
- wysokie ciśnienie w układzie, ścieranie gumy podczas pracy tłoka.
Kauczuki zalecane do stosowania na elementy hydraulicznych układów hamulcowych:
- kauczuk etylenowo–propylenowy EPDM, chloroprenowy CR.
2.3. Układ chłodzenia i klimatyzacji (chłodnica, nagrzewnica):
 uszczelki chłodnicy, klimatyzatora i nagrzewnicy, membrany gumowe, uszczelki
korków, poduszki, zawieszenia chłodnicy, przewody.
Warunki środowiskowe pracy:
 odporność chemiczna:
- woda, płyny chłodnicze (głównie na bazie glikoli),
 temperatura pracy:
- płynu do 100 C,
- otoczenie do 120 C,
 inne narażenia:
ciśnienie w układzie, niekorzystny wpływ na gumę materiałów konstrukcyjnych układu
chłodzenia (p. stopy miedzi, aluminium, lutowi itd.).
Kauczuki zalecane do stosowania do układu chłodzenia i klimatyzacji:
- etylenowo - propylenowy EPDM, chloroprenowy CR, etylenowo-akrylowy AEM,
elastomer termoplastyczny TPE.

62

Zastosowanie gumy w pojazdach…

2.4. Układ zawieszenia i kierowniczy (koło kierownicy, przekładnia kierownicy,
elementy zawieszenia):
 gumowo metalowe elementy zawieszenia pojazdu – poduszki i tuleje, odboje, zderzaki,
 amortyzatory – uszczelki, osłony
 gumowo-metalowe tuleje mocowania wahaczy, drążków reakcyjnych, zderzaki,
uszczelki, osłony,
 uszczelki przekładni kierowniczej, osłony faliste,
 miseczki przegubów kulowych,
 osłony przegubów.
Warunki środowiskowe pracy:
 odporność chemiczna:
- powietrze z ewentualnymi zanieczyszczeniami smarem, olejami, paliwem,
 temperatura pracy:
- do 100 C, a w szczególnych przypadkach (np przenoszenie napędu) do 150 C,
 inne narażenia: naciski, wibracje i obciążenia związane z ruchem pojazdu.
Kauczuki zalecane do stosowania w układzie zawieszenia i układzie kierowniczym:
- naturalny NR, chloroprenowy CR, rzadziej etylenowo–propylenowy EPDM,
termoplastyczny elastomer poliuretanowy TPU.
2.5. Układ elektryczny (alternator, rozrusznik, reflektory i lampy, akumulatory):
 uszczelki, osłony, podkładki, osłony końcówek kabli, osłony i uszczelnienia zespołów
elektronicznych i komputera, przelotki, zaślepki,
 gumki piór wycieraczek,
 uszczelki lamp i reflektorów,
 izolacje i końcówki przewodów wysokiego napięcia.
 Warunki środowiskowe pracy:
 odporność chemiczna:
- smar, powietrze, płyny eksploatacyjne stosowane w pojeździe, zabrudzenia zewnętrzne
wynikające z eksploatacji pojazdu (atmosferyczne, drogowe).
 temperatura pracy: do 120 C,
 inne narażenia: ozon, wysokie napięcie, możliwość zapłonu, wibracje.
Kauczuki zalecane do stosowania: etylenowo – propylenowy EPDM, silikonowy MVQ,
polietylen chlorosulfonowany CSM.
2.6. Nadwozie
Elementy zewnętrzne: osłony przeciwbłotne, zderzaki, podkładki, spoilery, profile
uszczelniające nadwozi, uszczelki szyb, listwy ochronne zderzaków i drzwi.
Elementy wnętrza pojazdu: konsole, podłokietniki, okładziny kół kierownic, osłony
poduszek powietrznych na tablicy rozdzielczej, wykładziny podłogowe kabiny i
bagażnika, przyciski, osłony, odbojniki, przelotki, podkładki, gałki, przyciski, pokrętła.
Warunki środowiskowe pracy:
 odporność chemiczna:
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- powietrze, zabrudzenia zewnętrzne wynikające z eksploatacji pojazdu (atmosferyczne,
drogowe).
 temperatura pracy: do 80 C,
 inne narażenia: ozon, możliwość przebarwień, związanych z działaniem zewnętrznych
warunków atmosferycznych.
Kauczuki zalecane do stosowania: chloroprenowy CR, butylowy IIR etylenowo–
propylenowy EPDM, elastomer termoplastyczny TPE.
Uwagi ogólne.
W powyższych rozważaniach nie było rozpatrywane narażenie wynikające z niskiej
temperatury pracy. Ogólnie przyjmuje się, że wszystkie elementy gumowe powinny być
odporne na działanie temperatury min. – 35 C. W układach hamulcowych, szczególnie
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania, ta granica przesunięta jest do
min. – 50 C.
Ze względu na strefę klimatyczną, w której pojazdy będą eksploatowane, zakresy
temperatur stosowania, zarówno podwyższonych jak i obniżonych temperaturach mogą
być zaostrzone.
3. Trendy
Najnowsze kryteria stawiane materiałom i wyrobom stosowanym w pojazdach
samochodowych to głównie zapewnienie; ochrony środowiska, wysokiej jakości
i niezawodności, komfortu, niskich kosztów ich wytwarzania oraz możliwością poddania
procesom recyklingu.
Postęp jaki dokonuje się w zakresie konstruowania /tworzenia/ nowych mieszanek
gumowych
pozbawionych
szkodliwych
dla
środowiska
komponentów,
a równocześnie rozwijająca się i powszechniej stosowana technologia wtrysku gumy
pozwala uzyskać wyroby o wysokiej powtarzalnej jakości i niskich kosztach.
Wtrysk elastomerów termoplastycznych /TPE/ pozwala uzyskać takie wyroby jak;
obudowy mechanizmów, membrany, uszczelki wałków obrotowych, przeguby metalowogumowe (tzw. silentbloki), elementy wyposażenia wnętrza, tablicy przyrządów zderzaki,
spoilery i inne.
Wtrysk płynnych silikonów powoduje powstanie całej gamy wyrobów precyzyjnych
o niewielkich gabarytach; przelotek, zaślepek, mieszków, uszczelek, odbojów, itd.
Technologia wtrysku pozwala uzyskać powtarzalność w zakresie wymiarów
i kształtów, wysoką jakość, jednorodność struktur i właściwości oraz niską cenę.
4. Recykling gumy
Utylizacja gumy, a zwłaszcza opon stanowi duże zagrożenie dla środowiska.
Wykorzystanie tak wielkiej masy odpadów to duże wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w proces recyklingu opon w Unii Europejskiej. Podjęte działania legislacyjne w
UE Dyrektywa 1999/31/EC (Landfill Directive) i w kraju Ustawa o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. — wprowadza zakaz składowania na składowiskach od 1 lipca 2003 r.
zużytych opon, a od 1 lipca 2006 r. — elementów opon.
Strukturę zagospodarowania zużytych opon samochodowych w Europie i w Polsce,
według Europejskiego Centrum Recyklingu i Promocji (ECRiP), przedstawia tablica 4.
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Tablica 4
Struktura zagospodarowania opon w Europie i w Polsce [5]
Table 4
Structure of the utilisation of tyres in Europe and Poland [5]

Bieżnikowanie
Recykling materiałowy
Spalanie w cementowniach
i ciepłowniach
Niezagospodarowane i inne

Unia Europejska, %
11
38
32

Polska, %
12
18
60

19

10

Techniczne i ekonomiczne problemy związane z recyklingiem gumy skłaniają
naukowców do opracowania materiałów alternatywnych w postaci termoplastów
i elastomerów termoplastycznych, jednocześnie jednak do poszukiwań skutecznych
i ekonomicznie korzystnych metod recyklingu gumy. Do bardziej znanych metod odzysku
i recyklingu gumy można zaliczyć: termiczną, pirolizę, mielenie, granulowanie, spalanie,
regenerację, dewulkanizację mikrofalową, ultradźwiękową lub biologiczna opisane w [6].
Badania związane z aplikacją recyklatów gumowych, głównie do otrzymywania
nowych wyrobów lub do modyfikacji termoplastów, asfaltu i betonu były prowadzone
w ramach projektów NCBiR i MNiSW [2,5,7].
Obecnie ocenia się, że najbardziej przyszłościowe technologie recyklingu
materiałowego obejmują procesy termicznej utylizacji oraz proces pirolizy.
4.1. Termiczny recykling gumy
Zastosowanie energii mechanicznej, cieplnej lub chemicznej w recyklingu odpadów
gumowych umożliwia przebieg procesu regeneracji polegającego na rozerwaniu wiązań
tworzących sieć takich jak: C-S i/lub S-S, a także na częściowej degradacji łańcuchów
elastomerowych. W zależności od wykorzystanej metody oraz od stopnia degradacji
uzyskanego regeneratu jest możliwe dalsze jego przetwarzanie i wulkanizacja w celu
otrzymania nowego produktu.
Znanym sposobem regeneracji jest metoda olejowo-parowa, polegająca na zmieszaniu
granulatu gumowego z olejem/olejami, następnie załadowaniu go do autoklawu i poddaniu
działaniu pary wodnej. Proces przebiega pod ciśnieniem 1÷2 MPa, w temp. 175÷205 °C
w ciągu 5÷12 h [8].
Mechaniczne i chemiczne metody regeneracji gumy, zwane dewulkanizacją, obejmują
poddanie granulatu lub miału działaniu sił ścinających na walcarce z jednoczesnym
dozowaniem związków chemicznych selektywnie rozrywających sieciujące wiązania typu
C-S i/lub S-S. Otrzymuje się regenerat zwany dewulkanizatem, z nienaruszonymi
łańcuchami elastomerowymi. Stopień dewulkanizacji zależy od zastosowanego związku
chemicznego i stopnia rozdrobnienia odpadu gumowego. Dodatek dewulkanizatu w ilości
do 50 % mas. do nowych mieszanek gumowych nie wpływa w istotnym stopniu na
pogorszenie właściwości wytrzymałościowych produktu.
Procesy chemiczne są jednak nieekonomiczne i pod względem operacyjnym uciążliwe,
wymagają bowiem czyszczenia regeneratu ze szlamu powstałego w wyniku zachodzących
reakcji chemicznych. Wygodną, choć chemiczną metodą jest biotechnologiczna
dewulkanizacja gumy przebiegająca pod wpływem działania bakterii asymilujących siarkę.
Proces prowadzony w temp. 65 °C trwa kilka dni, a po zakończeniu procesu bakterie giną.
Z uzyskanego w ten sposób dewulkanizatu poddanego wulkanizacji i dalszemu
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przetwarzaniu (na drodze prasowania, wytłaczania, kalandrowania, wtryskiwania, itp.)
można otrzymać szereg produktów o doskonałych właściwościach użytkowych [2, 5].
4.2. Proces pirolizy
Proces pirolizy jest prowadzony w podgrzewanych bezpośrednio lub pośrednio
(przeponowo), różnej wielkości i konstrukcji reaktorach, np. z reaktorem pionowym lub
poziomym, z ruchomym lub nieruchomym złożem, a polega na podgrzewaniu odpadów
polimerowych i/lub elastomerowych do temp. 360÷750 °C bez dostępu tlenu. Odpady
gumowe (uszczelki, całe lub pocięte opony oraz inne wyroby wykonywane z gumy)
podgrzewa się do temp. 360÷450 °C bez dostępu tlenu. W wyniku tego procesu otrzymuje
się: frakcję olejową, gazową i stałą. Dalsza obróbka uzyskanych frakcji pozwala uzyskać
cenne surowce: paliwo gazowe (gaz popirolityczny), olej popirolityczny (opałowy),
sadzę/popioły lotne (karbonizat), drut stalowy (złom). Najbardziej powszechne reaktory
pirolityczne (o przestrzeni roboczej mieszczącej ok. 10 ton wsadu) charakteryzują się
wydajnością 8÷16 t/dobę (dwa procesy na dobę).
Od wielu lat obserwowane jest rosnące zainteresowanie pirolityczną przeróbką gumy
oraz zużytych opon z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz produktów ich
eksploatacji. Produkty powstające w trakcie pirolizy powinny zostać zagospodarowane
w celu polepszenia ekonomiki procesu recyklingu - odzysku materiałowego. Piroliza
zużytych opon stanowić może atrakcyjne uzupełnienie, bądź alternatywę dla aktualnych
sposobów utylizacji zużytych opon samochodowych, tzn. składowania, spalania
z odzyskiem energii lub innych procesów odzysku materiałowego lub produktowego [8].
Proces rozkładu termicznego substancji prowadzony poprzez poddawanie ich działaniu
wysokiej temperatury, bez kontaktu z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi
przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5
Proces pirolizy i otrzymywane produkty
Table 5
Pyrolysis process and the products obtained
Rodzaj pirolizy
Surowce
Wsad
Pozyskiwany
produkt
Produkt końcowy

Niskotemperaturowa
Wysokotemperaturowa
(360 oC ÷ 550 oC)
(550 oC ÷ 1100 oC)
Biomasa, odpady
Odpady polimerowe
Odpady komunalne
drzewne
i elastomerowe (tworzywa
sztuczne, guma)
Frakcja olejowa
Frakcja gazowa
Frakcja stała
Energia elektryczna

Energia cieplna

4.3. Produkty pirolizy i ich zagospodarowanie
Poprzez pirolizę opon można uzyskać około 33÷38% karbonizatu, 38÷55% oleju
popirolitycznego oraz 10÷30% frakcji gazowej [8]. Najczęściej oraz najbardziej
pożądanym produktem pirolizy odpadów jest frakcja olejowa, która poddana dalszej
przeróbce może stanowić paliwo ciekłe, bądź też może być źródłem różnych, często
cennych związków organicznych [8].
Powstający w trakcie pirolizy odpadów palny gaz popirolityczny jest zwykle
wykorzystywany na potrzeby energetyczne podtrzymania procesu. Stały produkt pirolizy
(karbonizat) jest niestety często produktem trudnym do zagospodarowania, ze względu na
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brak rynkowego zainteresowania, co w praktyce pogarsza ekonomikę procesu pirolizy
konkretnego odpadu.
Właściwości karbonizatów różnią się istotnie charakterystyką fizyko-chemiczną,
dlatego też w każdym konkretnym przypadku, przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu
karbonizatu, konieczne jest szczegółowe przeanalizowanie jego właściwości oraz
dokonanie właściwego doboru. W tablicy 6 przedstawiono uśrednione zestawienie składu
chemicznego różnych badanych badanych karbonizatów z opon samochodowych
[8,10,11,12,13].
Tablica 6.
Zakres zawartości pierwiastków w badanych karbonizatach
Table 6
Range of the elements’ content in the carbonisation products analysed

Skład elementarny
C
H
O
S
N
Popiół

%
80,7÷89,4
0,3÷3,8
0,3÷3,5
0,8÷3,6
0,1÷0,7
6,9÷16,3

Optymalne wykorzystanie produktów procesu pirolizy (karbonizatów) powinno
przyczynić się do uzyskania lepszych efektów ekonomicznych a co za tym idzie
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez trudno ustylizowane odpady.
5. Podsumowanie
Poszukiwanie atrakcyjnych zastosowań dla karbonizatów powstających podczas
pirolizy odpadów jest przedmiotem wielu prac badawczych prowadzonych na całym
świecie. Poprawa ekonomiki procesu pirolizy m.in. opon uwarunkowana jest określeniem
oraz praktyczną weryfikacją kierunków zagospodarowania odzyskiwanego karbonizatu
(sadza, popiół lotny).
Biorąc pod uwagę dokonaną analizę możliwości wykorzystania karbonizatów
wytwarzanych podczas pirolizy m.in. zużytych opon samochodowych można
stwierdzić, że ze względu na potencjalną szansę ich komercyjnego wdrożenia obecnie
wchodzą w rachubę nw. zastosowania:.
 paliwo (wartość opałowa ok. 30 MJ/kg),
 surowiec dla procesu Waelz’a w łukowych piecach elektrycznych w przemyśle
stalowniczym jako czynnik redukcyjny (wspomagający koks),
 wypełniacz do produkcji rurociągów z wykonywanych z polimerów (PP, PE),
 wypełniacz bitumicznych mieszanek asfaltowych.
Najbardziej obiecującymi kierunkami zagospodarowania karbonizatu m.in. z opon
samochodowych jest jego bezpośrednie wykorzystanie w charakterze paliwa, bądź też
komponentu dla produkcji paliw alternatywnych oraz zastosowanie w charakterze
reduktora w procesie Waelz’a. Ponadto potencjalną możliwością wykorzystania jest ich
zastosowanie w charakterze dodatków (wypełniaczy) do produkcji rur z tworzyw
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sztucznych
oraz
bitumicznych
mieszanek
asfaltowych
wykorzystywanych
w drogownictwie. Ten sposób wykorzystania karbonizatów m.in. z opon wymaga
wyłącznie ich zgranulowania lub rozdrobnienia do odpowiedniego uziarnienia w celu
uzyskania pożądanej frakcji ziarnowej.
Pozostałe kierunki – ze względu na jakość tego materiału i wymagania odnośnie jakości
surowca i produktu w poszczególnych technologiach – wydają się mniej realistyczne.
Trzeba podkreślić, że o ostatecznej możliwości zagospodarowania karbonizatu m.in.
z opon samochodowych jakimkolwiek z omawianych sposobów, mogą zdecydować
jedynie wyniki specjalistycznych badań i prób technologicznych przeprowadzonych
w dużej skali.
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