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MOŻLIWOŚCI RECYKLINGU ELEMENTÓW 
GUMOWYCH Z POJAZDÓW WYCOFANYCH 

Z EKSPLOATACJI 

Streszczenie 
W referacie przedstawiono możliwości zagospodarowania elementów gumowych po wycofaniu 

pojazdów samochodowych z eksploatacji. Szczególne znaczenie mają w tym aspekcie zużyte opony. 
Guma możliwa jest do wykorzystania w różnych formach recyklingu, ale przeszkodą jest nieodwracal-
ny proces wulkanizacji i najczęściej odzyskuje się zawartą w nich energię. 

WSTĘP 
Poważny problem ekologiczny i ekonomiczny stanowią odpady gumowe. Istota problemu 

dotyczy ich długoletniej trwałości, skłonności do samozapłonu i odporności na destrukcję che-
miczną i biologiczną. Głównym źródłem tych odpadów jest przemysł motoryzacyjny (ok. 80% 
poeksploatacyjnych wyrobów gumowych stanowią zużyte opony). Zagospodarowanie zuży-
tych opon ze względu na skład gumy i ich budowę jest trudniejsze niż innych materiałów 
konstrukcyjnych pojazdów. Nieodwracalna reakcja wulkanizacji gumy, obecność stalowego 
lub tekstylnego kordu często wiąże się z koniecznością stosowania energochłonnych proce-
sów rozdzielenia tych materiałów. Przeciętnie w osobowym pojeździe samochodowym znaj-
duje się ok. 60 kg gumy, z czego ok. 67% stanowią opony, 20% uszczelnienia karoserii 
(uszczelki drzwi, okien itp.), a 5% gumowe elementy zawieszenia. Pozostała część to elemen-
ty gumowe układu olejenia i chłodzenia silników (uszczelki, przewody, węże, podkładki itp.). 

Uzyskane materiały i produkty w wyniku przetworzenia wycofanych z eksploatacji gu-
mowych elementów wyposażenia pojazdów, cechują się gorszymi właściwościami niż użyte 
do produkcji pierwotne materiały wyjściowe, co w praktyce uniemożliwia ponowne wykorzy-
stanie przetworzonych materiałów w ich pierwotnym zastosowaniu. Problematyka zagospo-
darowania gumowych odpadów z przemysłu samochodowego nabiera coraz szerszego zna-
czenia ze względu na szybki rozwój tej gałęzi produkcji i stale rosnącą liczbę pojazdów. 

1. ZAGOSPODAROWANIE MOTORYZACYJNYCH ODPADÓW  
GUMOWYCH 
Sposoby postępowania z motoryzacyjnymi odpadami gumowymi wymuszają określony 

cykl postępowania. Pełny cykl zagospodarowania motoryzacyjnych odpadów gumowych wi-
nien obejmować: 
− zbieranie i segregację, 
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− transport do zakładów przetwórczych, 
− utylizację, 
− likwidację. 

Zbieranie i segregacja może być dokonywana w następujących miejscach: 
− w jednostkach działalności gospodarczej przyjmujących odpady gumowe, 
− w stacjach demontażu pojazdów, 
− w stacjach obsługiwania samochodów, 
− w punktach sprzedaży nowych opon przyjmujących zużyte opony, 
− w przedsiębiorstwach transportowych, 
− w zakładach bieżnikowania opon. 

Dużym problemem w systemie zbiórki opon jest rozproszenie tego odpadu u indywidual-
nych użytkowników pojazdów osobowych, dla których praktycznie jedynym miejscem po-
zbycia się wyeksploatowanych opon są zakłady obsługi ogumienia pojazdów. Firmy transpor-
towe dokonują zbiórki i segregacji we własnym zakresie, często również własnym transpor-
tem dostarczając je do zakładów przetwórczych opon. Koszty transportu stanowią zasadniczy 
składnik procesu zbiórki opon. Możliwości obniżenia kosztów transportu należy się doszuki-
wać w wykorzystaniu pojazdów samochodowych (głównego środka transportu zużytych opon 
do zakładów przetwórczych) transportujących opony samochodowe w postaci wstępnie roz-
drobnionej, co zwiększa efektywność transportu o około 50%. 

2. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ZUŻYTYCH OPON 
Ze względu na nieodwracalny proces wulkanizacji gumy istnieją ograniczenia możliwości 

wykorzystania recyklatów z opon pojazdów. Jest jednak wiele metod zagospodarowania a do 
najpopularniejszych należą: 
− bieżnikowanie, 
− rozdrabnianie, 
− recykling materiałowy, 
− piroliza, 
− wykorzystanie energetyczne (stosowanie jako paliwa), 
− inne zastosowania. 

W procesie bieżnikowania możliwe jest wykorzystanie 40-50% wyeksploatowanych 
opon. Warunkiem jest nieuszkodzony karkas opony. Do tego celu nadają się zarówno opony 
do samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Te ostatnie mogą być także (opony specjalne) 
odzyskiwane w eksploatacji poprzez nacinanie (pogłębianie) bieżnika. Popularność stosowa-
nia opon bieżnikowanych do samochodów osobowych jest mała ze względu na znaczne pręd-
kości ruchu i stosunkowo niską cenę opon nowych. Natomiast znaczący efekt ekonomiczny 
w firmach transportowych może przynieść wykorzystanie w samochodach ciężarowych opon 
regenerowanych (koszt zakupu takiej opony jest o około 40-60% niższy niż opony nowej). 
W procesie bieżnikowania wykorzystywane jest około 80% pierwotnego materiału opony. 
Znane są dwie metody bieżnikowania: na zimno i na gorąco. Każda z nich polega na uzupeł-
nieniu nowym materiałem (specjalna taśma) czoła bieżnika, a różnica wynika ze sposobu po-
łączenia taśmy z karkasem. W metodzie na zimno stosuje się klejenie, natomiast w metodzie 
na gorąco wulkanizację w specjalnej formie. Poziom zagospodarowania zużytych opon na 
drodze bieżnikowania jest zróżnicowany. W Europie dominują w tej dziedzinie kraje skandy-
nawskie (75-80% opon podlega bieżnikowaniu), a w Wielkiej Brytanii tylko 30%. W USA 
bieżnikuje się 55-60% opon do samochodów ciężarowych [4]. W procesie bieżnikowania 
(szorstkowanie karkasów) powstaje też miał gumowy wykorzystywany w produktach o mniej-
szych wymaganiach jakościowych (dywaniki, maty podłogowe itp.). 
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Istotnym elementem w dalszym przetwarzaniu opon jest rozdrabnianie. W procesie tym 
powstają oprócz odpadów gumowych kawałki drutu stalowego oraz strzępy włókna. Wymaga 
to oddzielenia ich od zasadniczego produktu – gumy. Obecnie stosowane są trzy metody roz-
drabniania [3]: 
− metoda mechaniczna – wykorzystuje kilka etapów cięcia i rozdrabniania rozdzielonych 

przesiewaniem oraz separacją zanieczyszczeń, 
− metoda kriogeniczna – charakteryzuje się tym, że oponę zanurza się w ciekłym azocie i w sta-

nie zamrożonym poddaje rozdrabnianiu uzyskując wyższy jego stopień niż w metodzie 
mechanicznej, 

− metoda Bertorffa – w metodzie tej proces rozdrabniania polega na cięciu opony na kawałki 
przy pomocy młyna nożowego, następnie ich rozcieraniu z wykorzystaniem ryflowanego 
kalandra. ostatnim etapem jest rozcieranie na wytłaczarce. 
Stopień rozdrobnienia decyduje o dalszej możliwości wykorzystania odpadów gumowych [4]: 

− strzępy i czipsy służą do budowy dróg i mostów, w konstrukcji tuneli i tym podobnych prze-
pustów. Posiadają dobre właściwości drenażowe i pełnią funkcję izolacji akustycznej i ter-
micznej, 

− granulat stosowany może być w budowie obiektów sportowych i placów zabaw (po uzy-
skaniu atestu toksyczności). Możliwe jest także wykorzystanie granulatu przy wykonywa-
niu nawierzchni asfaltowych dróg, 

− miał gumowy, ten produkt rozdrabniania służy do wytwarzania dywaników, wycieraczek, 
mat, podeszw do butów, pokryć dachowych oraz wykorzystywany jest jako dodatek do 
produkcji termoplastów, a także budowy nawierzchni dróg w postaci tzw. asfaltu gumo-
wanego. W celu zachowania właściwości produktów wykonywanych z wykorzystaniem 
miału gumowego musi być on modyfikowany i z reguły jego udział nie przekracza 40% 
wsadu zasadniczego. 
W procesie pirolizy gumy (termicznego rozkładu bez dostępu tlenu) uzyskuje się warto-

ściowe produkty chemiczne takie jak: 
− koksik (35-42%), 
− olej (20-40%), 
− gaz (15-20%), 
− stal (10-15%). 

Problemem ograniczającym wykorzystanie tej metody odzysku nośników energii i pro-
duktów chemicznych (istnieje tylko kilka pilotażowych instalacji) są wysokie koszty jej prze-
prowadzenia i transportu opon. Jest to pośrednia metoda wykorzystania energetycznego zuży-
tych opon. 

Obecnie utylizacja zużytych opon odgrywa podstawową rolę w ich zagospodarowaniu. 
Opony są cennym paliwem uzupełniającym w cementowniach i elektrociepłowniach. Spala-
nie w cementowniach nie przynosi skutków ujemnych dla środowiska, gdyż dwutlenek siarki 
(SO2) i popioły wiązane są z klinkierem. W elektrociepłowniach wykorzystanie 1 Mg opon 
jako paliwa umożliwia uzyskanie 8000 kg pary grzejnej lub 1200 kW energii elektrycznej [4]. 
Na rys. 1 przedstawiono wartość energetyczną różnych paliw w porównaniu do spalanych opon. 

Ciekawą próbą odzyskiwania kauczuku jest proces dewulkanizacji, który ma doprowa-
dzić do rozpadu wiązań sieciujących, nie naruszając głównego łańcucha mikrocząsteczek 
kauczuku. Uzyskany dewulkanizat może mieć zbliżone właściwości do materiału pierwotne-
go, tj. mieszanki gumowej. Proces dewulkanizacji jak na razie nie jest w pełni opanowany 
i znajduje się w fazie prób laboratoryjnych. Innym stosowanym rozwiązaniem wykorzystują-
cym nie przerobione opony (w formie pierwotnej) jest ich użycie w portach do zabezpieczania 
nabrzeży przy cumowaniu statków, jako odbojników burtowych na statkach, jak też do budo-
wy sztucznych raf podwodnych [5, 6].  
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Rys. 1. Energetyczna wartość różnych paliw w porównaniu ze spalanymi oponami [3] 

PODSUMOWANIE 
Możliwości ponownego wykorzystania kauczuku, podstawowego budulca opon, są ogra-

niczone z powodu nieodwracalności procesu wulkanizacji przy produkcji gumy. Wydaje się, 
że jeszcze przez długi okres czasu podstawowym sposobem wykorzystania zużytych opon 
będzie proces ich bieżnikowania oraz wykorzystanie energetyczne w procesie spalania, gdzie 
można odzyskać około 30% zgromadzonej w oponach energii. Problem zagospodarowania 
opon narasta z każdym rokiem z powodu ciągle zwiększającej się liczby pojazdów. Być może 
pewnym ograniczeniem liczby wyeksploatowanych opon jest eliminacja koła zapasowego 
przez stosowanie specjalnych, bezpiecznych w konstrukcji opon. Jest to jednak stosunkowo 
niewielkie ograniczenie nie niwelujące problemu zagospodarowania zużytego ogumienia 
z pojazdów i zmniejszenia ich liczby na składowiskach. 

RECYCLING OF END-RUBBER ELEMENTS  
OF LIFE 

Abstract 
The paper presents the possibilities of rubber parts after the withdrawal of vehicles from service. 

Are of particular importance in this aspect of worn tires. Rubber is possible to use various forms of 
recycling, but the drawback is the irreversible process of vulcanization, and most recovered energy 
contained in them. 
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