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Zastosowanie rozdrobnionych odpadów gumowych pochodz¹cych ze zu¿ytych opon samochodowych
Recykling materia³owy rozdrobnionych odpadów gumowych pochodz¹cych ze zu¿ytych opon samochodowych nabiera coraz wiêkszego znaczenia, tak¿e w Polsce. Rozwijaj¹ siê coraz to nowe mo¿liwoœci ich
wykorzystania. W artykule przedstawiono sposoby zagospodarowania zu¿ytych opon samochodowych
oraz klasyfikacjê materia³ów, jakie powstaj¹ podczas ich rozdrabniania. Wskazano wybrane, stosunkowo nowe i odznaczaj¹ce siê specyficznymi w³aœciwoœciami wyroby wytwarzane z rozdrobnionych opon,
strzêpów i chipsów oraz z granulatu, mia³u i œcieru gumowego.
S³owa kluczowe: recykling materia³owy, odpady gumowe, przetwarzanie odpadów gumowych, zastosowanie odpadów gumowych

Applications of crushed rubber waste from end-of-life tyres
Material recycling of crushed rubber waste from end-of-life tyres becomes more important, also in Poland. Nowadays new possibilities of using them in innovative applications are developed. The paper presents means of management of used-up car tyres and classification of materials, which result from crushing them. The paper shows selected, relatively new products made from crushed tyres, shreds and chips
as well as from rubber granulate, powder and scrap, which are characterised with specific properties.
Key words: material recycling, rubber waste, waste recycling, rubber waste applications
Szacuje siê, ¿e w ubieg³ym roku w Unii Europejskiej
mog³o powstaæ prawie 3,5 mln ton zu¿ytych opon samochodowych. W Polsce, wed³ug szacunków Instytutu In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników – Oddzia³u Zamiejscowego Przetwórstwa Elastomerów
i Technologii Gumy, iloœæ zu¿ytych opon wynosi oko³o
200 tys. ton i ka¿dego roku roœnie. Tylko w 5 krajach UE
powstaje wiêcej zu¿ytych opon ni¿ w Polsce. Sk³ad materia³owy opon samochodowych produkowanych w Europie jest w przybli¿eniu jednakowy, zosta³ przedstawiony
w tabeli 1.
Tabela 1. Przybli¿ony sk³ad materia³owy opon samochodowych [1, 2]
Table 1. Approximate material content of car tyres [1, 2]
Lp.

Rodzaj materia³u

Opony
samochodowe

Opony
ciê¿arowe i
autobusowe

47 %

45 %

1

Kauczuk

2

Sadza

21,5 %

22 %

3

Stal

16,5 %

25 %

4

Kord tekstylny

5,5 %

–

5

Tlenek cynku

1%

2%

6

Siarka

1%

1%

7

Sk³adniki dodatkowe

7,5 %

5%

* Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 36; 20-618 Lublin
** Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników – Oddzia³ Zamiejscowy Przetwórstwa Elastomerów i Technologii Gumy,
ul. Harcerska 30; 05-820 Piastów
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Wobec zakazu sk³adowania, mo¿na mówiæ o nastêpuj¹cych mo¿liwoœciach zagospodarowania zu¿ytych
opon samochodowych [3, 4]:
l recykling produktowy (dotycz¹cy zagospodarowania
ca³ych opon),
l recykling materia³owy (polegaj¹cy na wykorzystywaniu rozdrobnionych odpadów gumowych z opon),
l recykling surowcowy (wykorzystywany podczas rozk³adu cieplnego rozdrobnionych odpadów gumowych na produkty chemiczne, tzw. piroliza),
l recykling energetyczny (dotycz¹cy spalania opon ca³ych lub rozdrobnionych).
W niniejszym artykule przedstawione zostan¹ ró¿norodne zastosowania rozdrobnionych odpadów gumowych
pochodz¹cych ze zu¿ytych opon samochodowych, wykorzystywanych w procesie recyklingu materia³owego.
W wyniku prac wspólnego zespo³u Europejskiego
Centrum Normalizacji (CEN) i Europejskiego Stowarzyszenia Recyklingu Opon (ETRA) dokonano klasyfikacji
rodzajów rozdrobnionych odpadów gumowych pochodz¹cych z opon samochodowych, w zale¿noœci od ich
rozmiarów (tabela 2).
Rozmiary rozdrobnionych odpadów z opon maj¹ zasadniczy wp³yw na sposób ich wykorzystania [2, 6 ÷ 10].
Kawa³ki opon, strzêpy i chipsy o niewielkim stopniu
rozdrobnienia kwalifikuj¹ siê do stosowania jako wype³nienie w elementach konstrukcji budowlanych [11].
Ze wzglêdu na bardzo dobre w³aœciwoœci izolacyjne – zarówno akustyczne, jak i cieplne – oraz wodoodpornoœæ,
guma o takim rozdrobnieniu mo¿e byæ wykorzystywana
jako wype³nienie lekkie w konstrukcjach tuneli lub
przejœæ podziemnych, a tak¿e w budownictwie dróg,

marzec – kwiecieñ 2010

TOM 14

18

recykling materia³owy zu¿ytych opon

tam, bulwarów i mostów, jako zamienniki tradycyjnych
materia³ów stosowanych jako warstwy podk³adowe, drena¿owe itp. Rozdrobnione odpady gumowe o rozmiarach
strzêpów i chipsów wykorzystuje siê w celu zmniejszenia ciê¿aru nasypów oraz zapobiegania nierównemu
osadzaniu dróg i ulic. Strzêpy zu¿ytych opon s¹ coraz
czêœciej wykorzystywane w ró¿norakich izolacjach stosowanych w budynkach mieszkalnych i przemys³owych.
Zapewniaj¹ dobr¹ izolacjê ciepln¹ chroni¹c¹ przed skutkami zamarzania i odtajania, szczególnie w rejonach
o ekstremalnym klimacie. Strzêpy i chipsy maj¹ ma³¹
przewodnoœæ ciepln¹ oraz zapewniaj¹ swobodne odciekanie wody. Chipsy, które maj¹ cz¹stki o mniejszych rozmiarach, zwiêkszaj¹ noœnoœæ pod³o¿a.
Strzêpy i chipsy s¹ wykorzystywane na sk³adowiskach odpadów, u¿ywa siê ich do tworzenia drena¿owych
warstw zbieraj¹cych, znajduj¹cych siê na pod³o¿u nowo
powstaj¹cych sk³adowisk lub nowych komór sk³adowisk
istniej¹cych. Wykorzystuje siê je jako czêœæ instalacji odprowadzania gazów, w celu ochrony i regulacji kierunków uchodzenia gazów wewn¹trz sk³adowiska.
Strzêpy po³¹czone spoiwem bitumicznym zastêpuj¹
kamienie i ¿wir u¿ywany jako materia³ nawierzchniowy
filtrów drena¿owych poboczy dróg. Sprawdza siê to
przede wszystkim w miejscach wysokiego ryzyka poœlizgu pojazdów, takich jak wjazdy i zjazdy. Rozwi¹zanie takie jest op³acalne: przyczynia siê do znacznego obni¿enia kosztów konserwacji powsta³ych nawierzchni i wyeliminowania przypadków uszkodzenia pojazdów me-

chanicznych kamieniami znajduj¹cymi siê na nawierzchni i wydostaj¹cych siê spod kó³ pojazdów mechanicznych.
Tabela 2. Klasyfikacja materia³ów otrzymywanych ze
zu¿ytych opon [1, 5]
Table 2. Classification of materials received from used
tyres [1, 5]
Rodzaj

Wielkoœæ

Opony ciête (po³ówki i mniejsze
kawa³ki)

>300 mm

Strzêpy

40 – 300 mm

Czipsy

10 – 50 mm

Granulat

1 – 10 mm

Mia³
Œcier*

0 – 0,5 mm i 0 – 1 mm
0 – 40 mm

* W tym wypadku „œcier gumowy” powstaje w wyniku obróbki mechanicznej powierzchni opony celem przygotowania jej do procesu bie¿nikowania.

Inne zastosowanie znajduje granulat i œcier gumowy.
Ze wzglêdu na ma³e rozmiary cz¹stek znakomicie nadaje siê do wytwarzania nowej generacji sztucznych nawierzchni boisk pi³karskich (rys. 1a), œcie¿ek do biegania, bie¿ni sportowych (rys. 1b) i innych boisk sportowych (rys. 1c), nadaj¹cych siê do u¿ytkowania w ka¿dych warunkach atmosferycznych [12]. Wiele z tych na-

Rys. 1. Przyk³ady wykorzystania granulatu gumowego jako sk³adnika nawierzchni: a) boisk pi³karskich, b) bie¿ni do biegania, c) boisk sportowych
(Profi, Polska)
Fig. 1. Examples of using rubber granulate as a surface ingredient of: a) football fields, b) running
tracks, c) sports fields (Profi, Poland)
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Rys. 2. Przyk³ady wykonania nawierzchni placów zabaw, w których jedn¹ z warstw jest granulat gumowy (Hemet
Sp. z o.o. z Zielonej Góry)
Fig. 2. Examples of playground surfaces, in which one of the layers is rubber granulate (Hemet Sp. z o.o. from Zielona
Góra)
wierzchni jest zbudowanych z kilku warstw, ³atwo siê je
wykonuje, a koszty utrzymania s¹ niskie [13].
Granulat wykorzystuje siê jako pod³o¿e sztucznej nawierzchni podobnej do murawy. Ma ona tê zaletê, ¿e
zmniejsza ryzyko powstania kontuzji i zranieñ podczas
zawodów i treningów. Du¿a zdolnoœæ t³umienia energii
(amortyzowanie upadków), a tak¿e du¿a sprê¿ystoœæ s¹
w³aœciwoœciami bardzo po¿¹danymi w tego rodzaju zastosowaniach. Z tego powodu rozwi¹zania te zaczêto tak¿e stosowaæ na placach zabaw i gier dla dzieci (rys. 2).
Wykorzystanie granulatu do wykonywania sztucznej
darni i nawierzchni placów zabaw mo¿e wymagaæ przeprowadzenia badañ toksycznoœci u¿ytego materia³u.
Innym zastosowaniem granulatu gumowego jest wytwarzanie p³ytek pod³ogowych, podk³adów dywanów i
wyk³adzin dywanowych oraz warstw wyrównawczo-izolacyjnych. Maty gumowe stosuje siê na korytarzach,
schodach, w biurach, jako warstwa t³umi¹ca pod wyk³adziny z PVC, linoleum oraz wyk³adziny dywanowe lub
parkiet. W wielu centrach handlowych, miejscach u¿y-

tecznoœci publicznej, obiektach przemys³owych, oœrodkach zdrowia, oœrodkach naukowych, w centrach sportowych i konferencyjnych wykorzystuje siê maty z granulatu gumowego (rys. 3). Obszar ich zastosowania
nieustannie siê rozszerza, obejmuj¹c tak¿e chodniki,
przejœcia dla pieszych i poczekalnie, jak równie¿ wejœcia
na lotniska i stacje kolejowe. Maty s¹ elastyczne, wodoodporne, ograniczaj¹ przenikanie dŸwiêku,s¹ odporne
na dzia³anie kwasów. Koszty ich konserwacji s¹ niskie.
Opracowano te¿ kostki i p³yty wyk³adzinowe (brukowe) z granulatu gumowego, ³atwe do monta¿u, zmniejszaj¹ce poœlizg, odporne na wodê i czynniki atmosferyczne oraz pleœñ. S¹ one sprê¿yste i ³atwe w utrzymaniu,
stosowane do wyk³adania patiów, otoczenia basenów,
œcie¿ek ogrodowych, alejek dla wózków inwalidzkich,
przejœæ na polu golfowym, nawierzchni wokó³ lodowiska,
pasa¿y spacerowych w centrach rehabilitacyjnych, otoczenia sto³ów tenisowych, tarasów ogrodowych, placów
zabaw itp. Podstaw¹ omawianych zastosowañ jest sprê¿ysty materia³ kompozytowy z³o¿ony z granulatu gumo-

Rys. 3. Maty z granulatu gumowego stosowane przez firmê Hemet z Zielonej Góry
Fig. 3. Mats of rubber granulate used by Hemet company from Zielona Góra
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Rys. 4. Przyk³ad sprê¿ystej kostki (a) i p³yty (b) brukowej, których jednym ze sk³adników jest granulat gumowy
Fig. 4. Examples of elastic pavement block (a) and slab (b) in which one of the ingredients is rubber granulate

wego, spoiwa i innych dodatków (œrodków sieciuj¹cych
lub wspomagaj¹cych sieciowanie, zmiêkczaczy, pigmentów itp.). Jako spoiwa mo¿na u¿ywaæ ciek³ych klejów poliuretanowych.
Sprê¿ysta kostka i p³yta brukowa z granulatu gumowego (rys. 4) o ró¿nych kszta³tach, wymiarach i kolorach
przypomina kostkê lub p³ytê wykonan¹ z betonu. Technologia uk³adania jest bardzo podobna do uk³adania
bruku. Stosuje siê je w celu poprawy komfortu podczas
chodzenia oraz z³agodzenia skutków upadków. Kostki
lub p³yty z granulatu gumowego bywaj¹ u¿ywane
w miejscach czêsto odwiedzanych przez dzieci. Mo¿liwe
jest wykonanie kostki stosunkowo twardej z drobnego
granulatu (1 ÷ 2 mm) o gêstoœci 1100 kg/m3 i ma³ej nasi¹kliwoœci wod¹ oraz kostki miêkkiej z granulatu
o wiêkszym rozmiarze (2 ÷ 4 mm lub nawet 2 ÷ 7 mm)
i ma³ej gêstoœci wynosz¹cej oko³o 600 kg/m3. Mo¿liwoœci doboru poszczególnych sk³adników materia³u kompozytowego do ró¿nych zastosowañ s¹ du¿e [14].
Wyroby otrzymywane z granulatu gumowego pochodz¹cego ze zu¿ytych opon samochodowych stosowane s¹
przy uk³adaniu torów tramwajowych i kolejowych, gdy¿
wykazuj¹ zdolnoœci zmniejszania ha³asu i drgañ wywo-

³ywanych przez te pojazdy [14, 15]. Maty wibroizolacyjne po raz pierwszy zosta³y wykorzystane na torach tramwajowych w Krakowie w roku 1988 oraz w Chorzowie
w roku 1995, kolejne miêdzy innymi w Warszawie,
Wroc³awiu i Poznaniu.
Maty wibroizolacyjne wykorzystuje siê do t³umienia ha³asu i drgañ wywo³ywanych przez maszyny i
urz¹dzenia przemys³owe [16]. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e mo¿liwe jest zmniejszenie
ha³asu do 40%, a drgania mog¹ byæ ograniczone do
30%. Ten rodzaj wykorzystania rozdrobnionych odpadów gumowych pochodz¹cych ze zu¿ytych opon samochodowych jest bardzo korzystny, zw³aszcza w
gêsto zaludnionych centrach miast oraz wzd³u¿ szybkich tras kolejowych. Na przyk³ad p³yty gumowe z Belaru stosuje siê w³aœnie do wyciszenia torowisk i przejazdów kolejowych. Mog¹ równie¿ s³u¿yæ do t³umienia drgañ przenoszonych przez grunt, powodowanych
przez jad¹ce tramwaje. P³yty takie s¹ produkowane
w Czechach i stosowane dodatkowo w budownictwie
do ochrony przed drganiami fundamentów budynków oraz do ochrony przed ha³asem obiektów po³o¿onych w pobli¿u metra, tramwajów itp. (rys. 5).

Rys. 5. P³yty wibroizolacyjne i kszta³tki z Belaru produkowane przez Bohemia Elast a.s. z Hovorèovic w Czechach:
a) p³yta p³aska, b) p³yta kszta³towa
Fig. 5. Vibroinsulation panels and Belar profiles produced by Bohemia Elast from Hovorèovice in Czech Republic:
a) flat panel, b) shaped panel
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Rys. 6. Przyk³ady ró¿nych mat izolacyjnych wytwarzanych przez firmê Semag z Zabrza
Fig. 6. Examples of different insulation mats made by Semag company from Zabrze

Firma Semag z Zabrza wytwarza t³umi¹ce maty wibroizolacyjne (rys. 6) dla budownictwa i przemys³u, miêdzy innymi w celu zabezpieczeni¹ powierzchni dachów
p³askich przed uszkodzeniami mechanicznymi. Roz³o¿enie ich na pokryciu dachowym budynków umo¿liwia
utworzenie ci¹gów komunikacyjnych u³atwiaj¹cych
konserwacje i naprawy urz¹dzeñ znajduj¹cych siê na dachach bez nara¿enia na pêkniêcia czy rozerwania samej
powierzchni pokrycia. Do tego celu wykorzystuje siê szeroki wybór mieszanin zawieraj¹cych przede wszystkim

granulat gumowy, ¿ywice, œrodki pomocnicze (np. stabilizatory) oraz ró¿nego rodzaju produkty recyklingu elastomerów [9, 10]. Materia³y te s¹ odporne na dzia³anie
czynników atmosferycznych, w szczególnoœci na promieniowanie UV, i maj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci mechaniczne. St¹d coraz czêstsze wykorzystanie ich na
pokrycia dachowe, na przyk³ad jako dachówki lub warstwy podk³adowe.
Granulat gumowy stosuje siê do wytwarzania ró¿nego rodzaju barier przeciwha³asowych, podk³adów amor-

Rys. 7. Wygl¹d posadzki w boksie (a) dla koni oraz wybiegu (b) ze stajni wykonanych z granulatu gumowego (Semag,
Polska)
Fig. 7. Floor in the box (a) for horses and horse-run (b) from the stables made of rubber granulate (Semag, Poland)
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Rys. 8. Kulochwyt czo³owy (a) oraz nawierzchnia antyrykoszetowa (b) wykonane z granulatu gumowego stosowane
w wyposa¿eniu strzelnic (Semag, Polska)
Fig. 8. Front butt (a) and anti-rebound surface (b) made from rubber granulate used in shooting-range equipment (Semag, Poland)

tyzuj¹cych uderzenia i drgania tudzie¿ mat izolacyjnych
wykorzystywanych np. w ekranach dŸwiêkoch³onnych.
Ostatnio bardzo powszechne staje siê u¿ywanie wyk³adzin wytwarzanych z odpadów gumowych w pomieszczeniach hodowli koni i byd³a (rys. 7). Sprê¿ystoœæ
gumowych p³yt jest bardzo korzystna dla aparatu ruchowego tych zwierz¹t, w szczególnoœci koni. Pod³o¿e wy³o¿one tak¹ wyk³adzin¹ jest wygodne i antypoœlizgowe.
P³yta wykonana z granulatu gumowego stanowi izolacjê

ciepln¹, która ma szczególne znaczenie zim¹. Œrodki
antybakteryjne oraz przeciwgrzybiczne, dodawane do
p³yt w procesie ich wytwarzania, zabezpieczaj¹ przed
tymi drobnoustrojami. P³yty montowane s¹ na gumowych stopkach, co powoduje sprawny odp³yw wszelkich
p³ynów i utworzenie przestrzeni powietrznej tworz¹cej
dodatkow¹ izolacjê ciepln¹; bez wiêkszego problemu
mo¿na je czyœciæ wod¹ pod wysokim ciœnieniem. Wszystko to powoduje, ¿e p³yty te s¹ bardzo higieniczne.

Rys. 9. Wygl¹d elementów bezpieczeñstwa ruchu drogowego wykonanych z granulatu gumowego: a) krawê¿nik elastyczny, b) rozdzielacze ruchu, c) s³upki elastyczne, d) ogranicznik prêdkoœci (Semag, Polska)
Fig. 9 Road safety elements made from rubber granulate: a) elastic curb, b) traffic distributors, c) elastic posts, d) speed
limiter (Semag, Poland)
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Rys. 10. Droga z nawierzchni¹ asfaltow¹ modyfikowan¹ granulatem (a) oraz bez granulatu (b) gumowego eksploatowana w tych samych warunkach [25]
Fig. 10. Road with an asphalt surface modified with granulate (a) and without rubber granulate used in the same conditions [25]
Innym zastosowaniem wyrobów z granulatu gumowego s¹ kulochwyty czo³owe i boczne oraz pod³ogi antyrykoszetowe stanowi¹ce wyposa¿enie nowoczesnych
strzelnic (rys. 8). Kulochwyty maj¹ za zadanie poch³oniêcie energii kinetycznej pocisków. Nawierzchnie antyrykoszetowe zabezpieczaj¹ przed niekontrolowanym i
niebezpiecznym odbiciem pocisków od powierzchni
pod³ogi lub œcian.
Oryginalnym zastosowaniem granulatu i mia³u gumowego powsta³ego z rozdrobnienia opon samochodów
osobowych, ciê¿arowych i innych jest wykorzystanie ich
do produkcji elementów bezpieczeñstwa ruchu drogowego, na przyk³ad s³upków drogowych, pacho³ków,
ograniczników prêdkoœci, rozdzielaczy ruchu, elementów wysepek, krawê¿ników elastycznych, progów sygnalizacyjnych (rys. 9), podstaw znaków drogowych i wielu
innych.
W ogrodnictwie drobny granulat i mia³ gumowy jest
czêsto wykorzystywany jako sk³adnik syntetycznego
torfu.
Mia³ gumowy mo¿e byæ zastosowany m.in. jako dodatek do nowo produkowanych bie¿ników opon [17].
Coraz bardziej powszechnym sposobem zagospodarowania granulatu i mia³u gumowego jest dodawanie ich
do asfaltu przy budowie dróg [18, 19, 20]. Ju¿ w latach
60. zauwa¿ono, ¿e niewielki udzia³ gumy w asfalcie
w du¿ym stopniu poprawia jego w³aœciwoœci. Dziêki dodatkowi gumy uzyskuje siê zmniejszenie iloœci pêkniêæ
spowodowanych kurczeniem siê asfaltu w niskiej temperaturze, wyd³u¿enie czasu powstawania kolein w wyniku dzia³ania na asfalt wysokiej temperatury oraz si³y
pochodz¹cej od nacisku kó³, skrócenie drogi hamowania
samochodu na œliskiej, np. oblodzonej powierzchni,
zmniejszenie kosztów utrzymania nawierzchni w dobrym stanie oraz zmniejszenie ha³asu powodowanego
przez pojazdy, zwiêkszenie odpornoœci na poœlizg i œcieranie, lepsz¹ charakterystykê nawierzchni w warunkach
opadów i niskiej temperatury (rys. 10). Najpowa¿niejsz¹
przeszkod¹ s¹ wiêksze koszty budowy takich nawierzchni. Tañsza jest jednak ich konserwacja.
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Mieszanina mineralno-asfaltowa o nazwie Gufi, wyró¿niona w 2003 roku w Konkursie Polski Produkt
Przysz³oœci, a zg³oszona przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów z Warszawy, obok standardowych sk³adników
kruszywa i asfaltu zawiera dodatki granulatu gumowego
i w³ókien polimerowych, które sprawiaj¹, ¿e uzyskuje
ona specjalne w³aœciwoœci odró¿niaj¹ce j¹ od zwyk³ych
mieszanek mineralno-asfaltowych. Mieszanka sk³ada
siê z asfaltu zwyk³ego lub asfaltu modyfikowanego, kruszywa mineralnego zawieraj¹cego frakcjê grysow¹ i frakcjê piaskow¹, mia³u gumowego oraz ciêtego w³ókna polimerowego, najlepiej poliestrowego o temperaturze topnienia nie ni¿szej ni¿ 200°C. Proces produkcji mieszanki
polega na tym, ¿e do kruszywa ogrzanego do temperatury umo¿liwiaj¹cej otoczenie go spoiwem, dodaje siê
w sposób ci¹g³y lub porcjami, mia³ gumowy i w³ókno polimerowe, a nastêpnie – po wymieszaniu – dodaje spoiwo
asfaltowe i ca³oœæ ponownie miesza. Dodatek gumy
i w³ókna do asfaltu w mieszance Gufi zapewnia uzyskanie szczególnych w³aœciwoœci warstwy nawierzchni, jak
odpornoœæ na pêkanie i dziêki temu mo¿liwoœæ spe³nienia roli membrany przeciwspêkaniowej, bardzo dobra
przyczepnoœæ do wszelkich materia³ów pod³o¿a, w tym
tak¿e betonu, p³yty i kostki kamiennej, brukowca itp.,
zmniejszenie ha³asu podczas kontaktu opony z nawierzchni¹.
Korzyœci wynikaj¹ce z wykorzystania takiej mieszaniny do wykonania nawierzchni s¹ zatem dwojakie: natury technicznej – poprawa trwa³oœci nawierzchni i ekologicznej – zmniejszenie ha³aœliwoœci ruchu pojazdów
(cicha nawierzchnia) oraz zu¿ycie odpadu przemys³owego, czyli granulatu gumowego uzyskanego z opon samochodowych. Zmniejszenie ha³aœliwoœci ruchu wyra¿a siê
zmniejszeniem poziomu ha³asu o 3 ÷ 5 dB, co jest równowa¿ne dwukrotnemu zmniejszeniu natê¿enia ruchu
samochodowego.
Zastosowanie w mieszaninie mia³u gumowego w po³¹czeniu z w³óknem poliestrowym w odpowiednio dobranych proporcjach umo¿liwia uzyskanie materia³u
o nowych w³aœciwoœciach, jak sprê¿ystoœæ i odpornoœæ
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na powstawanie kolein, dziêki czemu mo¿e byæ stosowany do wykonywania warstwy przeciwspêkaniowej i/lub
wyg³uszaj¹cej. Mia³ gumowy nadaje mieszance mineralno-asfaltowej sprê¿ystoœæ, przez co zwiêksza siê jej odpornoœæ na tworzenie siê kolein, natomiast dodane do
mieszanki w³ókna polimerowe o œciœle dobranych w³aœciwoœciach tworz¹ w mieszance mineralno-asfaltowej
mikrozbrojenie poprzez zdolnoœæ do tworzenia po³¹czeñ
o charakterze fizykochemicznym, co poprawia w³aœciwoœci u¿ytkowe tej mieszanki.
Mieszanka Gufi zosta³a zastosowana do wykonania
warstwy przeciwspêkaniowej nawierzchni na wielu odcinkach dróg, m.in. w okolicach miast Pi³y, Szczecinka
i Myœliborza.
Stwierdzono, ¿e wszystkie wykonane oraz naprawione nawierzchnie z udzia³em mieszanki Gufi spe³niaj¹
oczekiwane wymagania. Meszanka ta pozwala na efektywniejsze pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym
wykonanie remontu zniszczonej nawierzchni drogowej
oraz skuteczne zastosowanie w nowych nawierzchniach.

70÷85 oSh A; wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie – od 4 MPa
do 5 MPa, natomiast wyd³u¿enie przy zerwaniu – minimum 140 %.
Najdrobniejsza frakcja rozdrobnionej gumy (mia³)
tak¿e jest wykorzystywana jako dodatek do mieszanek
gumowych, z których produkuje siê nowe wyroby. Przyk³adem takich wyrobów s¹ chocia¿by opony wykorzystywane w pojazdach przemys³owych, podeszwy, wyk³adziny pod³ogowe, wycieraczki, dywaniki samochodowe,
p³ytki cierne, ko³a kierownicy, elastyczne przewody oraz
ok³adziny drzwi.
Ostatnie badania nad mieszaninami termoplastów
i rozdrobnionej gumy doprowadzi³y do opracowania nowych materia³ów. Mog¹ one byæ wykorzystane do produkcji wielu wyrobów maj¹cych szerokie zastosowanie
w przemyœle i jako towary konsumpcyjne, wliczaj¹c w to
wyroby dla motoryzacji, budownictwa l¹dowego i wodnego, sprzêt gospodarstwa domowego. £¹cz¹ one w³aœciwoœci gumy i termoplastów i mog¹ byæ produkowane
metod¹ wyt³aczania oraz wtryskiwania [4, 21]. S¹ to na

Rys. 11. Wygl¹d masywów oponowych wytwarzanych z granulatów gumowych i stosowanych w: a) wózkach wid³owych (Qingdao Getop Ltd, Chiny) b) koszach na œmieci (Capwell Industries Limited, Irlandia)
Fig. 11. Solid tyres made from rubber granulates and used in a) forklifts, (Qingdao Getop Ltd, China) b) dustbins (Capwell Industries Limited, Ireland)

Z granulatu i mia³u gumowego otrzymywanego ze
zu¿ytych opon samochodów zmieszanego z innymi elastomerami i innymi polimerami wytwarza siê wyroby
o podwy¿szonej twardoœci maj¹ce wiêkszy udzia³ spoiwa, tzw. masywy oponowe (rys. 11). Opony pe³ne i kó³ka
wytwarzane z takich materia³ów stosuje siêw wielu wyrobach komercyjnych, jak: walizki, wózki baga¿owe,
sprzêt gospodarstwa domowego i biurowy, kosze na
œmieci, wózki wid³owe, kosiarki, wózki dzieciêce i wiele
innych ruchomych sprzêtów i urz¹dzeñ. W przypadku
u¿ycia jako spoiwa prepolimeru uretanowego, w celu
poprawy w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowych produktu
mo¿na zastosowaæ dodatkowe sieciowanie siark¹ oraz
przyspieszaczami z grupy karbaminianów i tiuramów.
Twardoœæ otrzymanych masywów oponowych wynosi

TOM 14

przyk³ad elastyczne kszta³towniki lub obudowy pasów
bezpieczeñstwa, podstawki, pod³okietniki, schowki,
z³¹cza z rur¹ wydechow¹ i zawieszenia. Tworzenie mieszanin termoplastów z odpadami gumowymi jest w³aœciwym kierunkiem zagospodarowania gumy odpadowej
i obni¿enia kosztów produkcji [22]. Rozdrobnion¹ gumê
z powodzeniem mo¿na ³¹czyæ z polietylenem zarówno
ma³ej, jak i du¿ej gêstoœci oraz z polipropylenem, poliamidem, poli(chlorkiem winylu), poli(tereftalanem butylenu).
Zespó³ naukowców z Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów prowadzi badania koncentratu asfaltowego zawieraj¹cego od 30 do 40 % granulatu gumowego. Podobny koncentrat wprowadzili na rynek specjaliœci z firmy
„Rubbertec” w Szwajcarii pod nazw¹ tecROAD. Jest on
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dosypywany przez drogowców do mieszanki asfaltowo-kruszywowej. W ostatnich latach by³ szeroko stosowany do wykonywania nawierzchni na drogach Niemiec,
Austrii i Szwajcarii. Dodatek ten zdecydowanie zmniejsza stopieñ deformacji nawierzchni, zwiêksza przyczepnoœæ, zmniejsza ha³as oraz zwiêksza odpornoœæ na tworzenie siê kolein.
Inn¹ mo¿liwoœci¹ zagospodarowania rozdrobnionych odpadów gumowych pochodz¹cych z opon samochodowych jest wykorzystanie ich jako sk³adnika cementów i zapraw murarskich [23]. Stwierdzono, ¿e cement zawieraj¹cy œcinki gumowe ma korzystniejsze
w³aœciwoœci w porównaniu z cementem zawieraj¹cym
granulat. Do zapraw murarskich. mo¿na dodawaæ mia³
gumowy. Kompozyty cementu z gum¹ mog¹ byæ stosowane jako wierzchnie warstwy dróg, do budowy ekranów dŸwiêkowych, chodników, separuj¹cych – œrodkowych pasów autostrad i innych niekonstrukcyjnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z transportem.
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