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RECYKLING ENERGETYCZNY 
ZUŻYTYCH OPON 

Streszczenie 
Istotnym obszarem zagospodarowania odpadów gumowych, w tym zużytych opon samochodo-

wych, jest ich recykling energetyczny. W artykule przedstawiono technologie utylizacji zużytych opon. 
W wyniku procesu termicznej ich destrukcji otrzymuje się olej popirolityczny, który można wykorzy-
stać do celów energetycznych. 

WSTĘP 

Recykling jest jednym z podstawowych sposobów ograniczenia szkodliwego oddziały-
wania samochodów na środowisko. Jego istotą jest działanie zmierzające do minimalizowania 
ilości odpadów przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na surowce i energię po-
przez włączenie do powtórnego obiegu odzyskanych surowców i materiałów. Recykling stał 
się dziś koniecznością zarówno prawną, środowiskową jak i ekonomiczną. Niezbędne jest 
więc kompleksowe podejście do zagadnienia recyklingu, uwzględniając z jednej strony po-
tencjalne korzyści dla środowiska, a z drugiej opłacalność odzysku energii i materiałów.  

Rozwój recyklingu materiałów stosowanych do budowy pojazdów samochodowych jest 
obecnie wymuszony coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami w zakresie środowiska oraz 
względami ekonomicznymi. Zapobieganie powstawaniu osadów u źródła, recykling i ponow-
ne użytkowanie odpadów oraz ich bezpieczne składowanie są uważane za podstawowe 
i komplementarne składniki sprawnego systemu gospodarki odpadami. Odpowiedzialnością 
za zagospodarowanie odpadów powinni być obarczeni producenci, według zasady – „kto za-
śmieca ten sprząta”.  

1. TECHNOLOGIA PRZEROBU I UTYLIZACJI ZUŻYTEGO 
OGUMIENIA 

Obserwowany w ostatnich latach w Polsce dynamiczny rozwój motoryzacji spowodował 
nasilenie szeregu negatywnych zjawisk w zakresie gospodarowania zużytymi oponami. 
Zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku [1] wraki są odpadami niebezpiecz-
nymi, ponieważ zagrażają środowisku naturalnemu. Opony samochodowe stanowią prawie 
96% wszystkich wyrobów gumowych składowanych, co stanowi istotny problem z punktu 
widzenia ochrony środowiska [2]. 

Zużyte opony ze względu na swą ilość i trwałość nie ulegają degradacji w środowisku na-
turalnym nawet przez 100 lat, stanowią tym samym odpad uciążliwy i zakwalifikowany do 
kategorii odpadów, które powinny być wykorzystywane przemysłowo. Ocenia się, że na 
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świecie rocznie przybywa około 1 mld zużytych opon, których nie można pozostawić na 
składowiskach, gdyż zgromadzone w dużych ilościach stanowią zagrożenie pożarowe. 
W krajach Unii Europejskiej rocznie składowanych jest ponad 2,5 mln Mg zużytych opon, 
w Polsce około 150 tys. Mg [3]. 

Światowe zapasy zużytych opon samochodowych szacuje się na 29 mln ton, przy corocz-
nym przyroście o co najmniej 7,5 mln Mg [3]. Z wymienionej liczby jedynie 23% opon znaj-
duje zastosowanie (eksport do innych krajów, spalanie w celach energetycznych, mechanicz-
ne mielenie do wykorzystania w budownictwie drogowym i inne). Pozostałe 77% zużytych 
opon samochodowych w żaden sposób nie jest utylizowane z uwagi na brak opłacalnych me-
tod utylizacji. 

Dokładne określenie ilości odpadów gumowych wycofanych z eksploatacji jest bardzo 
trudne ze względu na brak jakiejkolwiek ewidencji w tym zakresie. Przybliżone oszacowanie 
danych może być wykonane na podstawie sprzedanych opon. Ze względu na długi okres bio-
degradacji opon konieczne staje się ich zagospodarowanie. Ustawa z 11 maja 2001 roku 
o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie zagospodarowania niektórymi odpadami oraz 
opłacie produktowej i depozytowej [4]  nakłada na producentów i importerów obowiązek uzy-
skania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu wprowadzonych na polski rynek opon. 
Odzysk powinien wynosić 75%, a recykling 15% (bieżnikowanie i nacinanie jest odzyskiem). 

Prowadzone w wielu krajach badania pozwoliły na opracowanie i wdrożenie do eksplo-
atacji wielu ciekawych technologii. Powstały specjalistyczne urządzenia i instalacje; spośród 
których do najbardziej efektywnych i najczęściej używanych należą instalacje: 
– produkcji granulatu zużytych opon; 
– spalania zużytych opon; 
– destrukcji zużytych opon metodami beztlenowymi (piroliza). 

Schematy procesów technologicznych zagospodarowania zużytych opon w oparciu o in-
stalację granulatu i metodami beztlenowymi przedstawiono na rys. 1 i 2. 
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Rys. 1. Schemat instalacji do granulatu zużytych opon 
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Rys. 2. Proces technologiczny metodami beztlenowymi 

Najpopularniejszą formą recyklingu materiałowego jest przetwarzanie zużytych opon 
w granulat. Istnieje wiele firm oferujących kompletne linie do rozdrabniania gumy. Proces na 
takiej linii składa się z następujących etapów: 
– selekcja i wstępne cięcie w młynie nożowym, 
– oddzielenie metalu i włókien oraz zanieczyszczeń, 
– granulowanie (rozdrabnianie mechaniczne) w temperaturze otoczenia, 
– selekcja granulatu o równych wymiarach. 

Materiał opon składa się z kauczuku, sadzy, tlenku cynku, siarki i innych dodatków che-
micznych. W stopce opony znajduje się stalowy drut. Jako tkaninę kordową stosuje się wi-
skozę, poliamidy, poliestry, włókna szklane i splot z drutu stalowego. 

Istnieje wiele możliwości zastosowania produktów recyklingu materiałowego z opon. 
Najbardziej popularne jest wykorzystanie granulatu z recyklingu jako modyfikatora asfaltu. 
Zaletą asfaltu modyfikowanego gumą jest kilkukrotnie większa jego sztywność w porównaniu 
z asfaltem tradycyjnym. Dodawanie gumy do asfaltu w ilości 3-7% jest najkorzystniejsze, 
gdyż poprawia właściwości lepiszcza. W wielu krajach stosuje się różnorodne metody wyko-
rzystania granulatów do budowy dróg i autostrad [5].  

2. RECYKLING ENERGETYCZNY ZUŻYTYCH OPON 

W ostatnich latach pojawiły się nowe technologie umożliwiające recykling opon samo-
chodowych m.in. technologia termoskraplania opracowana w Rosji. W wyniku termoskrapla-
nia otrzymuje się gęstą, ruchomą masę w formie zawiesiny sadzy w ciekłych węglowodorach. 
Temperatura początku procesu wynosi ok. 250ºC, ale nie więcej niż 280-290ºC, a ciśnienie 
nie więcej niż 6,1 MPa. W reaktorze reakcyjnym w wyniku działania temperatury i ciśnienia 
oraz przy obecności wodororozpuszczalnika następuje proces rozpuszczania gumy z podzia-
łem uzyskanej masy w stadium pierwotnym na: 
– ropę syntetyczną – 50% masy, 
– smołę wypełniającą węgiel techniczny – 30% masy, 
– złom metalu (kord stalowy) – 20% masy. 

Interesującą metodą recyklingu zużytych opon samochodowych jest tzw. „recykling 
energetyczny”, który polega na pozyskaniu energii cieplnej jako cennego paliwa alternatyw-
nego uzupełniającego węgiel czy olej opałowy.  

Dotychczas najlepszymi instalacjami do spalania opon były bezdenne piece cementowe, 
np. cementowania „Górażdże”. Obecnie coraz większą rolę odgrywa proces pirolizy, który 
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polega na ogrzewaniu stałych lub rozdrobnionych opon w temperaturze 400-700ºC bez dostę-
pu tlenu. Powstają wówczas fazy: 
– gazowa zawierająca głównie węglowodory alifatyczne, wodór i siarkowodór, 
– ciekła zawierająca głównie węglowodory aromatyczne, 
– stała zawierająca pozostałość, tlenki i siarczki cynku oraz stal i krzemionkę. 

W procesie termicznej obróbki odpadów gumowych w zależności od kierunku dalszego 
wykorzystania powstałej mieszaniny mogą być stosowane następujące półprodukty lub pro-
dukty z przerobu ropy: 
– ekstrakty olejowe otrzymywane jako produkt uboczny w procesie selektywnej rafinacji 

destylatów próżniowych z destylacji ropy; 
– pozostałość próżniowa z destylacji ropy; 
– olej z krakingu katalitycznego; 
– pozostałość z pirolizy etylenowej benzyn; 
– średnie i ciężkie oleje z destylacji smoły węglowej; 
– pozostałość po destylacji smoły węglowej. 

Technologia procesu termicznego upłynnienia zużytych opon i odpadów gumowych nie 
daje żadnych produktów odpadowych, co stanowi o najważniejszych zaletach tej metody. 

Należy podkreślić, że surowcem wyjściowym do produkcji opon są kauczuki syntetyczne 
wytwarzane z surowców otrzymywanych z ropy naftowej. I tak, np. nowe opony z samocho-
dów osobowych stanowią równoważnik ok. 30 litrów ropy naftowej natomiast opony do sa-
mochodu ciężarowego ok. 93 litrów półproduktu paliwa silnikowego. W tabeli 1, przedsta-
wiono ilość produktów otrzymywanych z 5 000 Mg odpadów gumowych, natomiast w tabe-
lach 2-5 wyniki autorskich badań dotyczących recyklingu zużytych opon w oparciu o proces 
pirolizy. 

W trakcie badań nad pirolizą odpadów gumowych w dość szerokim przedziale temperatur 
450-650ºC, przy różnych odpadach gumowych (granulaty bez udziału stali) i warunkach cza-
sowych oraz przepływach antyutleniających czynników uzyskano następujące wydajności 
produktów pirolizy: 
– karbonizat: 30-40%; 
– olej popirolityczny: 35-45%; 
– gaz popirolityczny: 10-20%. 

Właściwości energetyczne poszczególnych produktów przedstawiają się następująco: 
– karbonizat ok. 30 MJ/kg; 
– olej popirolityczny ok. 40 MJ/kg; 
– gaz popirolityczny ok. 45 MJ/kg. 

Tab. 1. Ilość produktów otrzymanych z 5 000 Mg odpadów gumowych [6] 
Produkt Piroliza w piecu gazowym Piroliza w piecu szybowym 

Koks pogumowy [Mg] 1790 1450 
Produkty ciekłe [Mg] 880 1370 
Gaz [m3] 1,4×106 5×106 
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Tab. 2. Właściwości fizykochemiczne oleju popirolitycznego pozyskanego z recyklingu opon 
w oparciu o proces pirolizy 

Lp. Badania Wyniki badań Metoda badawcza 
1. Gęstość w temperaturze 15ºC, kg/m3 945,5 PN-EN ISO 3675:2004 
2. Zawartość siarki, S %(m/m) 0,92 PN-EN ISO 8754:2004(u) 
3. Zawartość chloru, Cl %(m/m) 0,016 PN-91/C-04071 
4. Zawartość fosforu, P %(m/m) - WMA/DKJ: 1996 
5. Zawartość wapnia, Ca %(m/m) - WMA/DKJ: 1996 
6. Zawartość cynku, Zn %(m/m) - WMA/DKJ: 1996 
7. Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych, % 0,15  
8. Zawartość wody, %(V/V) 5,6 PN-89/C-04087 
9. Zawartość emulsji, % 1,04  
10. Temperatura zapłonu, ºC 35 PN-EN ISO 2592:2002 (u) 
11. Temperatura płynięcia, ºC - PN ISO 3016:2005 
12. Lepkość kinematyczna w 20ºC, mm2/s - PN-EN ISO 3104:2004 
13. Lepkość kinematyczna w 40ºC, mm2/s 10,9 PN-EN ISO 3104:2004 
14. Lepkość kinematyczna w 100ºC, mm2/s - PN-EN ISO 3104:2004 
15. Liczba kwasowa, mg KOH/g 5,0 PN-88/C-04049 
16. Pozostałość po spopieleniu, % 0,026 PN-EN ISO 6245:2003(u) 
17. Pozostałość po koksowaniu, % 1,92 PN-EN ISO 10370:1999 
18. Wartość opałowa, kJ/kg - PN-86/C-04062 
19. Destylacja normalna; %(V/V):  PN-EN ISO 3405:2004 

 - początek destylacji, ºC 88 
 - do temp. 100ºC destyluje, % 1 
 - do temp. 110ºC destyluje, % 3 
 - do temp. 120ºC destyluje, % 6 
 - do temp. 130ºC destyluje, % 8 
 - do temp. 140ºC destyluje, % 10 
 - do temp. 150ºC destyluje, % 13 
 - do temp. 160ºC destyluje, % 19 
 - do temp. 170ºC destyluje, % 20 
 - do temp. 180ºC destyluje, % 22 
 - do temp. 190ºC destyluje, % 24 
 - do temp. 200ºC destyluje, % 26 
 - do temp. 210ºC destyluje, % 28 
 - do temp. 220ºC destyluje, % 33 
 - do temp. 230ºC destyluje, % 34 
 - do temp. 240ºC destyluje, % 35 
 - do temp. 250ºC destyluje, % 36 
 - do temp. 260ºC destyluje, % 37 
 - do temp. 270ºC destyluje, % 38 
 - do temp. 280ºC destyluje, % 39 
 - do temp. 290ºC destyluje, % 41 
 - do temp. 300ºC destyluje, % 44 
 - do temp. 310ºC destyluje, % 46 
 - do temp. 320ºC destyluje, % 49 
 - do temp. 330ºC destyluje, % 53 
 - do temp. 340ºC destyluje, % 56 
 - do temp. 350ºC destyluje, % 64 
 - do temp. 360ºC destyluje, % 80 
 - do temp. 370ºC destyluje, % 82 
 - do temp. 380ºC destyluje, % 85 
 - koniec destylacji, ºC, destyluje, % 386-93 

 
 
Tab. 3. Wybrane właściwości fizykochemiczne oleju popirolitycznego frakcji do 180ºC 

Lp. Badania Wyniki badań Metoda badawcza 
1. Gęstość w temperaturze 15ºC, kg/m3 833,3 PN-EN ISO 3675:2004 
2. Zawartość siarki, S %(m/m) 0,59 PN-EN ISO 8754:2004(u) 
3. Korozja nie koroduje PN-EN ISO 2106:2004 
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Tab. 4. Wybrane właściwości fizykochemiczne oleju popirolitycznego frakcji od 180ºC do 350ºC 
Lp. Badania Wyniki badań Metoda badawcza 
1. Gęstość w temperaturze 15ºC, kg/m3 917,2 PN-EN ISO 3675:2004 
2. Zawartość siarki, S %(m/m) 0,90 PN-EN ISO 8754:2004(u) 
3. Temperatura zapłonu, ºC 74 PN-EN ISO 2592:2002 (u) 
4. Lepkość kinematyczna w 90ºC, mm2/s 3,56 PN-EN ISO 3104:2004 
5. Temperatura zablokowanie zimnego filtra, ºC 3  
6. Destylacja normalna; %(V/V):  PN-EN ISO 3405:2004 
 - 10% destyluje do temperatury, ºC 190 
 - 50% destyluje do temperatury, ºC 281 
 - 90% destyluje do temperatury, ºC 373 
 - do temp. 250ºC destyluje, % 35 
 - do temp. 350ºC destyluje, % 83 
 - koniec destylacji, ºC, destyluje, % 382-94 

7. Indeks cetanowy 29,2 PN-EN ISO 4264:2001 

 
Tab. 5. Wybrane właściwości fizykochemiczne oleju popirolitycznego frakcji powyżej 350ºC 

Lp. Badania Wyniki badań Metoda badawcza 
1. Zawartość siarki, S %(m/m) 1,36 PN-EN ISO 8754:2004(u) 
2. Temperatura krzepnięcia, ºC 10  
3. Lepkość kinematyczna w 80ºC, mm2/s 63,77 PN-EN ISO 3104:2004 

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ 

Interesującą frakcją procesu termicznej destrukcji zużytych opon jest olej popirolityczny 
charakteryzujący się gęstością na poziomie 945,5 kg/m3, zawartością siarki ok. 0,92%(m/m) 
oraz śladowymi ilościami chloru ok. 0,016%(m/m). Należy także podkreślić niską temperatu-
rę zapłonu ok. 35ºC, w porównaniu do oleju napędowego (>55ºC). Zakres temperatury desty-
lacji obejmuje: początek 88ºC, gdzie 100ºC destyluje około 1%, natomiast koniec 386-393ºC, 
przy czym 380ºC destyluje około 80% oleju popirolitycznego.  

PODSUMOWANIE 

Odpady gumowe, w tym zużyte opony stwarzają poważne problemy ekologiczne i eko-
nomiczne, które muszą być racjonalnie i szybko rozwiązane. W Polsce, podobnie jak w nie-
których krajach Unii Europejskiej około 80% poeksploatacyjnych wyrobów gumowych sta-
nowią zużyte opony. Rosnące ilości złomu motoryzacyjnego, w tym ogumienia na składowi-
skach dowodzą jak istotnym problemem staje się recykling. 

Zgodnie z polityką Unii Europejskiej przy wyborze sposobu zagospodarowania zużytych 
opon i innych poeksploatacyjnych wyrobów gumowych powinna być przestrzegana zasada 
zrównoważonego rozwoju, która wymusza następującą hierarchię działania: 
– zapobieganie, 
– ponowne zastosowanie, 
– recykling materiałowy. 

Zaprezentowane wyniki badań dotyczące zagospodarowania zużytych opon są spostrze-
żeniami w zakresie wykorzystania oleju popirolitycznego jako komponentu oleju opałowego 
lub samoistnego paliwa opałowego. 

Otrzymana frakcja oleju popirolitycznego po uszlachetnieniu może stać się istotnym no-
śnikiem energetycznym, a sam proces termicznego upłynnienia zużytych opon charakteryzuje 
się tym, że nie pozostawia żadnych produktów odpadowych. 
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