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Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki 

związanej z regeneracja opon samochodowych. 
W części pierwszej [1] wskazano na złożoność 
budowy opony pozwalającą na długotrwałą i bez-
pieczną eksploatację oraz skupiono się na tech-
nicznych aspektach selekcji opon nadających się 
do regeneracji. Obecnie przybliżony zostanie sam 
proces regeneracji umożliwiający przywrócenie 
oponom pierwotnych cech i własności.

1. Metody regeneracji ogumienia
W przypadku ogumienia samochodowego proces 

regeneracji można podzielić  na dwa znacznie od 
siebie odbiegające technologicznie procesy. Bar-
dzo często podczas eksploatacji następują mniej-
sze lub większe uszkodzenia opony. Wówczas 
proces przywrócenia jej do dalszej eksploatacji 
nosi nazwę naprawy. W przypadku natomiast kie-
dy opona na skutek długotrwałej eksploatacji ulega 
zużyciu, przywrócenie jej cech użytkowych nosi na-
zwę bieżnikowania [2].

1.1. Naprawa opon uszkodzonych
Uszkodzenia opon powstałe zwykle miejscowo 

dzielimy, ze względu na:
a) miejsce ich występowania:

 – powierzchnia czoła,
 – powierzchnia barku,
 – powierzchnia boku,
 – powierzchnia stopki,
 – pozostałe powierzchnie,

b) sposób powstania:
 – rozcięcie,
 – przebicie ostrym przedmiotem,
 – ubytek gumy np. miejscowe oderwanie czy 
rozerwanie.

Tego rodzaju uszkodzenia można zregenerować 
na dwa sposoby:
1. Regeneracja doraźna. Wykonuje się ją zazwy-
czaj poza warsztatem wulkanizacyjnym. Często 

bez demontażu opony z felgi. Oczywiście wielkość 
naprawianych uszkodzeń jest niewielka. Zaleta tej 
metody jest:
 – łatwość i szybkość wykonanej naprawy,
 – brak konieczności stosowania drogich i skompli-
kowanych narzędzi,

 – możliwość wykonania naprawy przez osobę mniej 
doświadczoną
Do wad zaliczamy:

 – brak rzetelnej oceny stanu technicznego wnętrza 
opony, szczególnie przy naprawach bez zdjęcia 
jej z felgi,

 – niska trwałość i niepewność jakości naprawy
W przypadku regeneracji doraźnych podstawo-

wymi narzędziami są: płyn wulkanizacyjny, frezy, 
nożyk, kreda woskowa.
2. Regeneracja trwała. Jest to proces naprawczy, 
który nie tylko przywraca pierwotną jakość opo-
ny ale dodatkowo powstrzymuje dalszy proces jej 
niszczenia w uszkodzonym miejscu. Tego rodzaju 
naprawy dokonuje się w warsztatach wulkanizacyj-
nych. Są to zazwyczaj naprawy elementów nośnych 
opony stąd wymagania użycia zarówno odpowied-
nich narzędzi jak i materiałów wzmacniających 
osnowę opony.

Proces regeneracji trwałej można podzielić na kil-
ka podstawowych etapów:
1. Etap oceny uszkodzenia wraz z przygotowaniem 

uszkodzonego miejsca do dalszych czynności. 
Po dokonanym oczyszczeniu miejsca uszkodze-
nia ściernicą kulową bądź ściernicą promieniową 
ocenia się stan uszkodzenia. Następnie należy 
zaokrąglić ostre krawędzie w miejscu uszkodze-
nia, usunąć ew. pęknięcia i wykonać min. 1 mm 
szczelinę między krawędziami. W kolejnym kroku 
należy oszorstkować gumę dookoła uszkodzenia 
tworząc kształt leja uważając by nie uszkodzić 
zdrowych nitek kordu.

2. Etap doboru wkładu naprawczego i czasu wul-
kanizacji. Uszkodzenia wymiarujemy w kierunku 
radialnym (przebieg nitek kordu) oraz osiowym 
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(obrót koła) . Biorąc pod uwagę zmierzone wiel-
kości i klasę prędkości opony dobiera się (wg 
PN) wkład naprawczy. Czas wulkanizacji określa 
się mnożąc grubość opony razy cztery.

3. Etap czynności wulkanizacyjnych. Utworzo-
ny lejek po oszorstkowaniu smaruje się cienko 
płynem do wulkanizacji, Gotowy lejek wypełnić 
należy mieszanką gumową z naddatkiem nie 
większym niż 3 mm. Następnie oszorstkowuje 
się jeszcze raz lejek i smaruje rozpuszczalni-
kiem. Po jego odparowaniu umieszcza się cen-
trycznie wkład naprawczy i roluje go uważając by 
nie zamknąć powietrza między wkładem i oponą. 
Wkład naprawczy wulkanizuje się do opony po 
około 24 godzinach i smaruje preparatem gwa-
rantującym gazoszczelność. Obróbkę końcową 
zewnętrznej strony opony wykonuje się wałkiem 
szlifi erskim.

1.2. Regeneracja opon zużytych
Zużyte opony po ocenie ich stanu i zakwalifi ko-

waniu przez weryfi katora poddaje się procesowi 
regeneracji. Wykonuje się ją dwoma metodami, za-
leżnie od stanu technicznego opony: na zimno lub 
na gorąco. W przypadku fi rmy SERVIPOL określa 
się je odpowiednio RECAMIC lub REMIX [3].

Niezależnie od metody regeneracji przygotowa-
nie opon przebiega wg następującego schematu:
a) kontrola wstępna – ocena stanu bieżnika we 

wszystkich jego strefach,
b) ocena szczegółowa – prowadzona na rozwiera-

czu od strony wewnętrznej oraz na urządzeniu 
ciśnieniowym. Dzięki niej ocenia się rodzaj, ilość 
i wielkość wad oraz ich głębokość,

c) szorstkowanie – usuwa zużyte pozostałości sta-
rego bieżnika, pozwala na trwałe i dokładne po-
łączenie starej i nowej gumy,

d) kontrola ostateczna – przeprowadzana za 
pomocą analizatora ultradźwiękowego lub 
rentgenowskiego,

e) regeneracja uszkodzeń i uzupełnienie ubytków 
– przeprowadza się je analogicznie jak dla opon 
uszkodzonych. Ta operacja jest ostatnim etapem 
przygotowania opony do bieżnikowania.

1.2.1. Regeneracja na gorąco
Proces regeneracji przebiega w kilku etapach:

1. Przygotowanie paska mieszanki bieżnikowej. 
Jest to podstawowy element regenerowanej opony, 
który wytwarzany jest z gumy uprzednio rozdrob-
nionej w tzw. Łamaczu rozdrabniająco – zmiękcza-
jącym. Tak przygotowaną mieszankę bieżnikową 
uplastycznia się w walcu uplastyczniającym, skąd 
podawana jest do wytłaczarki (rys.1). Wytłaczar-
ka potrafi  wytłoczyć pasek mieszanki gumowej 
o niezbędnych wymiarach i profi lu. Uzyskuje się go 
dzięki, wymiennym o różnych kształtach i profi lach, 
listwom profi lowym. Tak wytłoczony pasek jest go-
towy do dalszych czynności wulkanizacyjnych.
2. Nakładanie paska mieszanki bieżnikowej na 
karkas opony. Na oszorstkowaną osnowę karkasa 
nakłada się folie podkładową tzw. kapę. Następnie, 
celem właściwego połączenia, po podgrzaniu pa-
ska mieszanki bieżnikowej do temperatury ok. 35°C 
nakłada się go na pokrytą folia osnowę i mocno 
dociska.
3. Proces wulkanizacji. Przygotowaną w etapie dru-
gim oponę umieszcza się w formie celem podda-
nia procesowi wulkanizacji i nadania oczekiwanego 
kształtu bieżnika. Na skutek docisku wywołanego 

Rys. 1. Wytłaczarka uplastyczniająca gumę

a)              b) 

Rys. 2. Urządzenie wulkanizacyjne: a) przed procesem wulkanizacji, b) w trakcie procesu wulkanizacji 
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ciśnieniem oraz w wyniku działania temperatury 
w granicach 150 - 180°C opona odwzorowuje kształt 
formy (rys. 2) a mieszanina bieżnikowa przechodzi 
ze stanu plastycznego w trwały stan elastyczny. 
4. Kontrola jakości opony. Opona po procesie bież-
nikowania poddawana jest szczegółowej kontroli ja-
kości zgodnie z PN-85/C-94301/02. Kontrola opiera 
się na oględzinach zewnętrznych oraz wewnętrz-
nych z użyciem rozwieracza. Ostateczną ocenę 
dokonuje się na oponie ciepłej, kiedy jest większa 
możliwość wykrycia nawet najmniejszych rozwar-
stwień, pęcherzy czy nie dopracowań.
5. Prace wykończeniowe i uestetyczniające. Po za-
biegach kontrolnych, przy użyciu specjalnych noży 
i szlifi erek usuwa się wykryte wypływki i nierówno-
ści. Następnie oponę poddaje się malowaniu roz-
tworem benzynowym asfaltu podnoszącym własno-
ści estetyczne.

1.2.2. Regeneracja na zimno
Proces regeneracji na zimno różni się znacznie 

od wykonywanego w wysokich temperaturach. 
W tym przypadku bowiem, zamiast taśmy mieszan-
ki gumowej stosuje się gotową zwulkanizowaną ta-
śmą z uprzednio wytłoczoną rzeźbą bieżnika. Jest 
ona dostarczana w rolkach. Stąd proces regenera-
cji na zimno przebiega w następujących etapach:
1. Połączenie nowego bieżnika z oponą. Najważ-
niejszym zadaniem jest wykonanie trwałego połą-
czenia pasu bieżnika z oponą. W tym celu wyko-
rzystuje się specjalistyczne urządzenia nawijająco 
– dociskowe.
2. Kopertowanie opon. Zabieg ten polega na nało-
żeniu specjalnej opończy (rys. 3) która zabezpiecza 
przed dostawaniem się wilgoci bardziej dociska 
bieżnik do karkasu. Przy jej nałożeniu koniecznym 
jest wyssanie powietrza znajdującego się pomiędzy 
opończą a bieżnikiem.
3.  Proces wulkanizacji. Zabieg wulkanizacji prowa-
dzony jest w autoklawie wulkanizacyjnym tzw. kotle 
wulkanizacyjnym (rys.4). Do tego kotła wchodzi od 
10 do 20 opon w zależności od ich rozmiarów. Ko-
pertowane opony wulkanizowane są w temperatu-

rze ok. 110°C przez minimum ok. 3,5 godziny w za-
leżności od grubości nałożonej gumy. Przy czym za 
pomocą specjalnych czujników połączonych z apa-
raturą pomiarową kontroluje się parametry wulkani-
zacyjne każdej z opon.
4. Prace końcowe i kontrolno wykończeniowe. Po 
procesie wulkanizacyjnym koniecznym jest ścią-
gnięcie koperty i poddanie opony obróbce ostatecz-
nej. Wygląda ona tak samo jak w przypadku opon 
bieżnikowanych na gorąco. Podobnie również prze-
biega kontrola i prace uestetyczniające.

1.2.3. Techniczne problemy występujące przy 
regeneracji

Podczas procesu naprawy opon uszkodzonych 
pojawiają się następujące problemy, które należy 
zawsze uwzględnić:
 – Problem eliminacji wilgoci.
 – Problem usunięcia powietrza.
 – Problem usunięcia zanieczyszczeń.
 – Problem równomiernego nakładania kleju.
 – Problem doboru i zachowania temperatury 
wulkanizacji.

 – Problem docisku podczas wulkanizacji.

a)         b) 

  

Rys. 3. a) Pasy bieżnika przygotowane do regeneracji na zimno b) opończa

Rys. 4. Autoklaw wulkanizacyjny z czujnikami kontroli
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W trakcie procesu regeneracji opon zużytych do 
najważniejszych zagadnień oprócz wymienionych 
powyżej problemów z wilgocią i zanieczyszczenia-
mi zalicza się:
 – Problem klasyfi kacji opon.
 – Problem natryskiwania kleju.
 – Problem zachowania czystości.
 – Problem doboru mieszanki gumy na bieżnik.
 – Problem zachowania temperatury i ciśnienia wul-
kanizacji ( bieżnikowanie wysokotemperaturowe).

 – Problem złącza (bieżnikowanie niskotempera-
turowe).

Podsumowanie
Proces regeneracji opon jest opłacalny dla każ-

dego potencjalnego użytkownika. Opona bowiem 
po procesie regeneracji jest o ok. 50% tańsza od 
opony nowej a trwałość wynosi od 80% do 100% 
trwałości opony nowej przy zachowaniu zbliżonych 

własności eksploatacyjnych. Ocenia się, że po-
ziom reklamacji dobrych opon bieżnikowanych nie 
przekracza 2%. Nie bez znaczenia jest też czyn-
nik ekologiczny. Bieżnikowanie wydłuża życie opon 
co zmniejsza problem zagospodarowania złomu 
oponowego.
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Technological aspects of car tire recycling

Abstract
The paper presents differentiation of the technological methods of tires regeneration. Different is the 

process of regeneration of damaged tires and tires exploited by long-term use.
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