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TECHNICZNE ASPEKTY REGENERACJI  
OPON SAMOCHODOWYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono najważniejsze elementy budowy opony samochodowej zapewniającej jej 

długotrwałą i bezpieczną eksploatację Omówiono również techniczne aspekty doboru opon samocho-
dowych przeznaczonych do regeneracji. 
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WSTĘP 

Wraz z ogromnym rozwojem cywilizacji nastąpił dynamiczny rozwój motoryzacji i zwią-
zany z nią gwałtowny przyrost liczby samochodów. Efektem tego jest znaczny wzrost ilości 
zużytych opon. Stare opony są bardzo często znajdowane w lasach czy na wysypiskach śmie-
ci. W jednym i drugim przypadku stwarzają ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. 
Jednocześnie ze względu na skład chemiczny i łatwopalność stanowią znaczne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego. Stąd konieczność upowszechnienia procesu regeneracji opon. 

Słowo regeneracja pochodzi z łacińskiego słowa regeneratio, które oznacza odrodzenie. 
Z technicznego punktu widzenia regeneracja to odnowienie zużytych elementów w celu 
przywrócenia im pierwotnych lub zbliżonych do nich kształtów i właściwości. W Polsce ist-
nieje kilkadziesiąt zakładów zajmujących się procesem regeneracji ogumienia. Są one roz-
mieszczone na terenie całej Polski zarówno w dużych miastach jak i miejscowościach mniej-
szych (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław lub Śrem, Grońsko czy Ornontowice). Przed każ-
dym z tych zakładów stoi trudne zadanie. Z jednej strony należy przywrócić oponie – ze 
względu na jej znaczny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – stan pełnej przydat-
ności z drugiej zaś przekonanie klientów, że opony zregenerowane nie odbiegają jakością 
w stopniu odczuwalnym od nowych wyrobów. 

1. BUDOWA OPONY SAMOCHODOWEJ 

Nowoczesna opona dla spełnienia jej długotrwałego i bezpiecznego użytkowania charak-
teryzuje się skomplikowaną budową Jej głównymi elementami składowymi są: osnowa, dru-
tówka i wypełniacz – tworzące konstrukcję nośną oraz otaczającą je powłokę gumową – bież-
nik (rys. 1). 

Z punktu widzenia regeneracji najważniejszym elementem jest bieżnik. Bieżnik współcze-
snej opony samochodowej stanowi warstwa gumy o zmiennej grubości, składający się z czę-
ści czołowej, części barkowych i części bocznych. Rzeźby bieżnika tworzą występy lub za-
czepy, rowki i nacięcia lamelowe.  
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Rys. 1. Budowa opony 

Poszczególne elementy bieżnika spełniają bardzo ważną rolę decydującą o cechach użyt-
kowych opony (rys. 2): 
– nacięcia lamelowe stanowią wąskie szczeliny o szerokości 0,3-1,5 mm, poprawiają wła-

sności trakcyjne opony na mokrej nawierzchni i śniegu, biorą udział w odprowadzaniu 
wody; 

– bloki bieżnika – elementy, które tworzą bieżnik a ich funkcją jest zapewnienie globalnej 
trakcyjności opony; 

– żebro bieżnika tworzy obwodowy pas kontaktowy i stanowi grzbiet bieżnika ciągnący się 
na całym jego obwodzie; 

– rowek bieżnika – wklęsła część bieżnika opony, która odgrywa zasadniczą rolę decydują-
cą o jakości opony. Wzór, kształt i wielkość rowka określają efektywność hamowania oraz 
kierunkowość opony. Ponadto głębokość i wzór rowków decydują o poziomie hałasu emi-
towanego przez opony. Rowkowanie bieżnika służy także do usuwania wody spod opony. 
Należy w tym miejscu uwzględnić fakt, iż stosunek powierzchni rowków do powierzchni 
bloków wpływa na powierzchnię całkowitą kontaktu opony z podłożem. Duża liczba row-
ków to mniejsza przyczepność na suchej drodze z jednej strony z drugiej zaś to większa 
możliwość usuwania wody na drodze mokrej. Stąd ilość rowków zależy od przeznaczenia 
opony; 

– dołki służą poprawie chłodzenia opony, nie zawsze występują. 

 
Rys. 2. Budowa bieżnika 
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Ze względu na kształt rzeźby bieżnika wyróżniamy opony (rys. 3): 
– o bezkierunkowej rzeźbie, 
– o rzeźbie kierunkowej, 
– symetryczne, 
– asymetryczne. 
 

 
Rys. 3. Przykłady bieżników. Od lewej: bezkierunkowy, kierunkowy, symetryczny, asymetryczny 

Spośród wymienionych opon coraz większą popularność zyskują opony o kierunkowej 
rzeźbie bieżnika. Powodem jest lepsze, w porównaniu z bezkierunkowymi, odprowadzanie 
wody oraz w przypadku opon zimowych znacznie lepsza przyczepność. W celu dodatkowego 
poprawienia własności trakcyjnych opony wprowadzono opony asymetryczne. Ich wewnętrz-
na część odpowiedzialna jest za przyczepność podłużną oraz odprowadzanie wody, zaś ze-
wnętrzna za przyczepność boczną i stabilność ruchu pojazdu. 

Ze względu na budowę i sposób ułożenia osnowy (część opony złożona z kilku warstw 
tkanin decydująca o jej wytrzymałości) wyróżnić możemy dwa rodzaje opon:  
– diagonalne, w których nitki warstwy kordu ułożone są pod kątem mniejszym niż prosty 

w stosunku do linii środkowej bieżnika. Powoduje to, że oponę diagonalną charakteryzuje 
duża odporność na uszkodzenia mechaniczne zwłaszcza w obszarze ścianek bocznych oraz 
wyższy komfort jazdy na drogach o złej nawierzchni, z drugiej strony opony te powodują 
zwiększone zużycie paliwa poprzez zwiększone opory toczenia. Dodatkowo zmniejszona 
powierzchnia przylegania bieżnika do podłoża powoduje mniej precyzyjne prowadzenie 
pojazdu na łukach; 

– radialne, w których nitki kordu założone są pod kątem zbliżonym do kąta prostego w 
stosunku do linii środkowej bieżnika. Opony te charakteryzuje mniejsza od diagonalnych 
odporność na uszkodzenia mechaniczne. Za to, dzięki dużej sztywności bieżnika oraz 
znacznej elastyczności boków, zapewniają lepsze prowadzenie samochodu (także na 
zakrętach), wynikające z przylegania opony do podłoża na całej szerokości bieżnika oraz 
wpływaja na mniejsze zużycie paliwa w stosunku do opon diagonalnych. 
Istnieje również podział opon samochodowych, ze względu na ich przeznaczenie. Opony 

do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych lub autobusów różnią się grubością 
i rzeźbą bieżnika czy proporcją szerokości opony do jej średnicy. 

Ze względu na warunki kontaktu opony z nawierzchnią wyróżnia się następujące rodzaje 
opon: 
– drogowe letnie cechują się posiadaniem szerokich rowków gwarantujących dobre odpro-

wadzanie wody (unikanie efektu aquaplaningu), dzięki swojej budowie oraz odpowied-
niemu składowi mieszanki gumowej, dużo lepiej radzą sobie podczas hamowania, zapew-
niają lepszą kierowalność i akustyczny komfort jazdy, obniżają także opory toczenia, 
zmniejszając tym samym zużycie paliwa; 
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– drogowe zimowe z ponacinanymi wieloma lamelkami gwarantują dobrą przyczepność 
zarówno na mokrej jak i zaśnieżonej nawierzchni. Odpowiednio dobrana mieszanka za-
chowuje przy niskich temperaturach wystarczającą dla bezpieczeństwa jazdy miękkość;  

– terenowe dzięki posiadaniu dużych klocków bieżnika oraz głębokich i szerokich rowków 
są bardzo odporne na przebicie co umożliwia jazdę w trudnych warunkach; 

– błotno-śniegowe mają rzeźbę podobną do opon terenowych, ich klocki są dodatkowo po-
nacinane lamelkami, skład mieszanki jest zbliżony jak w oponach zimowych; 

– uniwersalne (wielosezonowe) maja profil bieżnika jak i skład mieszanki zapewniający 
dobre właściwości trakcyjne w każdych warunkach. 

 
a) b) 

    
c) d) 

Rys. 4. Typy bieżników opon: a – drogowa letnia, b – drogowa zimowa, c –terenowa, d – błotno-
śniegowa 

2. PODSTAWY OCENY DOBORU OPONY DO REGENERACJI  

Jak wynika z powyższej analizy nowoczesna opona samochodowa stanowi połączenie 
w procesie wulkanizacji szeregu elementów gumowych, tekstylnych oraz stalowych. Przy 
czym bardzo często cechy użytkowe opony są wzajemnie wykluczające się. Przy różnych 
warunkach trakcyjnych dążenie bowiem do uzyskania poprawy jednego parametru wiąże się 
z pogorszeniem drugiego. Na przykład stosując miękkie mieszanki gumowe na bieżnik – dla 
zwiększenia przyczepności – otrzymujemy oponę o zwiększonej ścieralności a więc zmniej-
szonej trwałości. Zatem każde rozwiązanie konstrukcyjne opony to rozwiązania kompromi-
sowe. Stąd jej proces wytwarzania wymaga wielkiego nakładu pracy. Te same trudności wy-
stępują w procesie regeneracji opony. Oprócz nich dochodzą jeszcze defekty pojawiające się 
po okresie eksploatacyjnym, każdorazowo praktycznie inne dla poszczególnej opony. Naj-
częstszymi powodami tych uszkodzeń jest niewłaściwa eksploatacja związana ze złą techniką 
jazdy, utrzymywaniem nieprawidłowej geometrii układu jezdnego czy też niezachowaniem 
prawidłowego ciśnienia dostosowanego do obciążenia auta. 

Podczas nieprawidłowego użytkowania występują najczęściej przegrzania oraz przed-
wczesne zmęczenie i zużycie materiałów, z których została wykonana opona. Defekty te oraz 
ich przyczyny przedstawia tabela 1. 
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Tab. 1. Rodzaje defektów eksploatacyjnych opon i przyczyny ich powstawania 
Rodzaje eksploatacyjnych defektów opon Przyczyny powstawania 

Jednostronne zużycie brzegowej części 
protektora 

- niewłaściwa geometria ustawienia kół, 
- niedokonanie przełożenia kół we właściwym czasie, 
- niskie ciśnienie w oponie lub przeładowanie, 
- duży luz na łożyskach kół, uszkodzone zawieszenie 

Niewłaściwe zużycie protektora  
- niskie ciśnienie w oponie, 
- luzy w zawieszeniu, 
- niewłaściwa geometria ustawienia kół 

Grzebieniowe zużycie protektora (wybranie)
- niedokonanie przełożenia kół we właściwym czasie, 
- niskie ciśnienie w oponie lub przeładowanie 

Zwiększone zużycie brzegów opony na 
całym obwodzie 

- niskie ciśnienie w oponie 

Zwiększone zużycie  
środkowej części protektora 

- przekroczenie ciśnienia wewnątrz opony 

Przecięcie protektora 
- najechanie na ostrokątne przedmioty,  
- ślizganie się opony, buksowanie, 
- najechanie na ostry kamień 

Mechaniczne uszkodzenie bocznej części 
opony przy montażu 

- uszkodzenie obręczy koła, 
- niewłaściwy rozmiar obręczy, 
- nieprofesjonalny montaż opony 

Odrywanie sie elementów protektora 
- najechanie na ostre elementy z dużą szybkością, 
- niewłaściwe ciśnienie w oponie, 
- skręty przy zwiększonej prędkości 

Rozdwojenie się boków karkasu na skutek 
podwyższonej temperatury  

- niskie ciśnienie w oponie, 
- jazda z ponadnormatywną prędkością, 
- korzystanie z nieodpowiednich opon 

Uszkodzenie opony 
wskutek rozwarstwiania i pękania 

- bardzo niskie ciśnienie w oponie, 
- kontynuowanie jazdy bez powietrza w oponie 

Rozerwania karkasu i boków 

- niskie ciśnienie, 
- mechaniczne przebicie boków, 
- najechanie na ostrokątny przedmiot z dużą szybkością, 
- kontynuowanie jazdy bez powietrza w oponie 

Pęknięcia w kierunkowym ruchu opony 
przy dużej ilości nierównomiernego zużycia 

- eksploatacja z przeciążeniem, 
- za niskie ciśnienie w oponie, 
- niewłaściwy montaż opony, 
- przegrzanie wskutek niewłaściwego hamowania 

Rozdwojenie boczne opony 

- uderzenie o przeszkody przy dużej szybkości boków, 
- nie przełożenie opony we właściwym czasie 
- nieprzestrzeganie właściwego ciśnienia powietrza 
w oponie 

Rozerwanie boczne opony 

- nieodpowiedni rozmiar obręczy, 
- uszkodzona obręcz, 
- niewłaściwe ciśnienie w oponie, 
- niewłaściwa technologia montażu opony na obręczy 

Zmiękczenie i termiczne uszkodzenie 
bocznej części opony 

- przegrzanie bębnów hamulcowych, 
- hamowanie na długich odcinkach przy zjazdach 

Miejscowe rozwarstwianie 
bocznej części opony  

- dostanie się wilgoci do środka opony, 
- uszkodzenie protektora 

Wykruszanie się gumy protektora z jedno-
czesnym odrywaniem się jego elementów 

- eksploatacja opony po drogach ze zużytą nawierzchnią

Bardzo często wewnętrzne wady w budowie opony mogą ja dyskwalifikować pomimo zu-
pełnego braku oznak zewnętrznych. Polska Norma PN-85/C-94301 określa uszkodzenia, któ-
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re mogą dopuszczalne w oponach skierowanych do regeneracji. Na jej podstawie dokonuje 
się oceny wielkości uszkodzeń, ich liczby oraz wysokości rzeźby bieżnika. Te dane pozwalają 
określić klasę opon do regeneracji. Uszkodzenia wykluczające opony z procesu regeneracji to 
przede wszystkim: 
– miejscowe zniszczenia spowodowane działaniem kwasów, smarów, olejów i tym podob-

nych substancji chemicznych, 
– uszkodzenia stopki, 
– promieniowe i obwodowe pęknięcia gumy bieżnika sięgające do osnowy, 
– zestarzenie się gumy, widoczne spękania sięgające powyżej ½ grubości warstwy ze-

wnętrznej gumy, 
– załamania osnowy, 
– nieprawidłowo wykonane naprawy, 
– pogłębiona przez nacięcie rzeźba bieżnika, 
– rozwarstwienie elementów opony, 
– pęknięte i wysnute nitki kordu osnowy, 
– nieforemne uszkodzenia osnowy. 

PODSUMOWANIE  

Pomimo tak licznych zasad doboru opon do regeneracji wiele zakładów wprowadza do-
datkowe, jeszcze bardziej restrykcyjne kryteria. Ocena stanu opony przed poddaniem jej pro-
cesowi regeneracji jest zadaniem równie ważnym jak i trudnym. Wykonują ja najczęściej do-
świadczeni weryfikatorzy zakładowi. 
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TECHNICAL ASPECTS 
OF THE REGENERATION OF CAR TIRES 

Abstract 
This article presents the main elements of construction of the car tire that ensures its safe and long 

periods use. It also discusses the technical aspects of the selection of tires destined for regeneration. 
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