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Przegl¹d metod produkcji regeneratu gumowego
oraz mo¿liwoœci jego zastosowania
Recykling materia³owy odpadów gumowych nabiera obecnie coraz wiêkszego znaczenia, stanowi¹c
alternatywê dla powszechnie stosowanego w Polsce odzysku energetycznego. W artykule zaprezentowano przegl¹d historyczny oraz obecny stan wiedzy w dziedzinie regeneracji odpadów gumowych. Publikacja zawiera charakterystykê najczêœciej stosowanych metod dewulkanizacji odpadów gumowych
oraz prezentuje mo¿liwoœci wykorzystania regenerowanej gumy.
S³owa kluczowe: recykling materia³owy, regenerat gumowy, dewulkanizacja

Review of various methods of reclaim rubber production
and it’s application possibilities
Material recycling of waste rubber is alternative path for energy recovery commonly used in Poland. This
article presented a review of various production methods of reclaiming rubber waste. Publication contants historical review and characteristic of the most common used of devulcanization methods and
represents the possibilty application reclaim rubber.
Key words: material recycling, rubber reclaim, devulcanization

1. Wstêp
Szacunkowe dane wskazuj¹, ¿e na ca³ym œwiecie
rocznie powstaje ponad 18 mln sztuk zu¿ytych opon, z
czego w UE wycofano z eksploatacji prawie 3,5 mln opon
samochodowych. W Polsce, wed³ug szacunków Oddzia³u Elastomerów i Technologii Gumy Instytutu IMPiB,
rocznie przybywa oko³o 200 tys. ton zu¿ytych opon, co
daje szóste miejsce w skali UE [1].
Mimo ¿e zu¿yte opony i inne odpady gumowe wykonane z wysokiej jakoœci kauczuków stanowi¹ potencjalnie znacz¹ce Ÿród³o surowców, ich regeneracja prowadzona jest wci¹¿ na ma³¹ skalê, do czego przyczyniaj¹ s¹
przede wszystkim:
l wysokie wymagania dotycz¹ce jakoœci wyrobów gumowych, jak równie¿ regenerowanej gumy;
l wzrastaj¹ce koszty regeneracji gumy, zwi¹zane z zaostrzonymi przepisami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska;
l zastêpowanie elastomerów usieciowanych innymi
materia³ami, np. elastomerami termoplastycznymi.
* mdm S.A., ul. Bielska 206, 43-400 Cieszyn, e-mail: k.formela@
mdmsa.com, tel. +48 33 47 94 500, fax. +48 33 47 94 513
** Politechnika Gdañska, Wydzia³ Chemiczny, Katedra Technologii
Polimerów, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdañsk
*** Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 21 marca
2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza
instalacjami i urz¹dzeniami – za³. 1 proces odzysku R-14 obejmuje
inne dzia³ania polegaj¹ce na wykorzystaniu odpadów w ca³oœci lub
czêœci. W za³. 1 wymieniono odpady, które mog¹ byæ wykorzystane
w procesie R-14, np.: do utwardzania powierzchni dróg, skarmiania
zwierz¹t, budowy fundamentów oraz naprawy urz¹dzeñ.
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Wymienione powy¿ej czynniki sprawiaj¹, ¿e regeneracja gumy jest obecnie wci¹¿ ma³o op³acalna.
Wydanie aktów prawnych [2], miêdzy innymi ustawy
o odpadach, oraz wprowadzenie zasady „poszerzonej
odpowiedzialnoœci producentów”, stanowi¹cej podstawê nowoczesnej gospodarki odpadami, wymusi³o zainteresowanie przemys³u stosowaniem technologii wykorzystuj¹cych materia³y wtórne [3, 4]. W Polsce w latach
2008-2014 wymagany poziom odzysku zu¿ytych opon
wynosi 75%, z czego jedynie 15% powinien stanowiæ
recykling [5].
Ponad 70% odzysku zu¿ytych opon w Polsce stanowi
odzysk energetyczny, polegaj¹cy na spalaniu zu¿ytych
opon samochodowych, g³ównie w piecach klinkierskich.
W 2007 roku ³¹czny poziom recyklingu zu¿ytych opon
w Polsce przekroczy³ wysokoœæ 23%, jednak wartoœæ ta
jest zawy¿ona, poniewa¿ uwzglêdnia granulat gumowy
wyeksportowany za granicê oraz b³êdnie zalicza do form
recyklingu procesy, które zgodnie z polskim prawem
nale¿¹ do procesu R-14***, stanowi¹cego inn¹ form¹
odzysku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w porównaniu z zakresem odzysku zu¿ytych metali, szk³a czy papieru, wskaŸnik recyklingu odpadów gumowych jest wci¹¿ niewystarczaj¹cy.

2. Procesy chemiczne zachodz¹ce
podczas regeneracji odpadów
gumowych
Proces regeneracji, któremu towarzyszy dewulkanizacja, polega na przekszta³ceniu odpadów z produkcji
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Rys. 1. Mechanizm rozpadu siarczkowych wi¹zañ sieciuj¹cych podczas dewulkanizacji termomechanicznej [8]
Fig. 1. Thermomechanical devulcanization mechanism of decomposition of sulphur cross-linking bonds [8]
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Rys. 2. Model rozpadu siarczkowych wi¹zañ sieciuj¹cych pod wp³ywem si³ œcinaj¹cych [9]
Fig. 2. Scheme of decomposition of sulphur cross-linking bonds under shear field [9]

gumowej oraz zu¿ytych wyrobów gumowych za pomoc¹
energii cieplnej, mechanicznej lub chemicznej w produkty, które mog¹ byæ ponownie przetwarzane i wulkanizowane. W normie ASTM STP-184A dewulkanizacja
okreœlana by³a jako kombinacja ró¿nego rodzaju przemian, jak depolimeryzacja, utlenianie, ³¹cznie z degradacj¹ ³añcucha g³ównego kauczuku, obecnie ASTM nie
podaje definicji dewulkanizacji [6].
Mimo ¿e na œwiecie powstaje wiele publikacji oraz
patentów na temat regeneracji odpadów gumowych,
mechanizm dewulkanizacji, ze wzglêdu na jego z³o¿ony
charakter, jest wci¹¿ s³abo poznany. Interesuj¹cy mechanizm dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych zawieraj¹cych sieciuj¹ce wi¹zania siarczkowe –
przedstawiony na rysunku 1 – zaproponowa³ M. Mouri
i wspó³pracownicy [7, 8].
K. Fukumori i M. Matsushita [9] zaprezentowali model selektywnego rozpadu siarczkowych wi¹zañ sieciuj¹cych pod wp³ywem si³ œcinaj¹cych (rys. 2). Za³o¿enia
modelu oparte s¹ na wyraŸnej ró¿nicy energii wi¹zañ
oraz sta³ych sprê¿ystoœci miêdzy wi¹zaniem wêgiel-wêgiel a wi¹zaniem siarka-siarka. Autorzy tej teorii sugeruj¹, ¿e mo¿liwe jest selektywne rozrywanie siarczkowych
wi¹zañ sieciuj¹cych przy odpowiedniej wartoœci si³ œcinaj¹cych, które mo¿na uzyskaæ przez odpowiednie
skonfigurowanie uk³adu uplastyczniaj¹cego wyt³aczarki. P. Sutanto i wspó³pracownicy [10] zwrócili uwagê, ¿e
wed³ug opisanego modelu selektywny rozpad wi¹zañ
siarczkowych jest mo¿liwy jedynie wówczas, gdy liczba
wi¹zañ C-C jest równowa¿na z liczb¹ wi¹zañ C-S oraz
S-S. W praktyce wyroby przemys³u gumowego, zawieraj¹ wiêksz¹ liczbê wi¹zañ C-C ani¿eli C-S czy S-S, co
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powoduje, ¿e prawdopodobieñstwo rozci¹gania i rozpadu wi¹zañ C-C, jest znacznie wiêksze ni¿ siarczkowych.
B. Adhikari wraz ze wspó³pracownikami [11] zaproponowa³ mechanizm regeneracji gumy za pomoc¹ disiarczków, przedstawiony na rysunku 3.
K. Masaki i wspó³pracownicy [12] przedstawili mechanizm dewulkanizacji wulkanizatów kauczuku nitrylowo-butadienowego z dodatkiem nitrobenzenu.
Interesuj¹ce rozwa¿ania na temat mechanizmu dewulkanizacji przedstawione zosta³y równie¿ w pracy
V. V. Rajana [13].

3. Rys historyczny produkcji
regeneratu gumowego
Produkcja regeneratu gumowego rozwinê³a siê
w Stanach Zjednoczonych w czasach kryzysu przypadaj¹cego na lata 1920-30. Od tego momentu œwiatowe zu¿ycie regeneratu gumowego systematycznie wzrasta³o do
lat 60. ubieg³ego wieku. Przyczyni³y siê do tego wysokie
ceny kauczuków syntetycznych, wynikaj¹ce z tak du¿ego
popytu, ¿e rynek nie by³ w stanie sprostaæ zapotrzebowaniu na te kauczuki.
Stosowana wówczas technologia otrzymywania regeneratu gumowego by³a pracoch³onna, poniewa¿ polega³a
na periodycznym przetwarzaniu odpadów, przyczyniaj¹c
siê ponadto do emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Pomimo swoich wad w produkcja regeneratu w latach 60. ubieg³ego stulecia stanowi³a oko³o 25% œwiatowej produkcji kauczuków [14]. Kryzys energetyczny
przypadaj¹cy na lata 70. minionego wieku oraz zwi¹za-
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Etap I: Degradacja termiczna disiarczku
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Etap III: Termiczny rozpad sieciuj¹cych wi¹zañ siarczkowych
CH 3
CH

C

CH

CH 2

CH

+

CH 3

C

CH 2

S
CH

CH 2

(S )

n = 1,2

n

CH

CH

S

CH 3
CH

C

C

CH

CH 2

CH 3
CH 3
CH

2

C

CH

CH 2

S

Etap IV: Terminacja reakcji
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Rys. 3. Mechanizm dewulkanizacji odpadów gumowych za pomoc¹ disiarczków [11]
Fig. 3. Devulcanization mechanism of crumb rubber in presence of disulfide [11]

ny z nim wzrost cen energii sprawi³, ¿e produkcja regeneratu sta³a siê ma³o op³acalna. Wytwarzaniu regeneratu gumowego nie sprzyja³y tak¿e utrzymuj¹ce siê przez
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wiele lat relatywnie niskie ceny kauczuku naturalnego
oraz kauczuków syntetycznych, które obni¿y³y ekonomiczn¹ wartoœæ regeneratu gumowego. Firmy, które nie
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inwestowa³y w lepsze i czystsze technologie, w efekcie
nie by³y w stanie zapewniæ regeneratów o odpowiedniej
jakoœci. Firmy bazuj¹ce na przestarza³ych technologiach
nie potrafi³y równie¿ sprostowaæ surowym przepisom
dotycz¹cym ochrony œrodowiska, musia³y wiêc zaprzestaæ dzia³alnoœci. Pod koniec 1995 roku produkcja regeneratu gumowego stanowi³a jedynie oko³o 2% produkcji
kauczuków [14,15]. Obecnie sytuacja ulega stopniowo
poprawie, o czym œwiadcz¹ liczne badania nad nowymi
metodami dewulkanizacji odpadów gumowych oraz
mo¿liwoœciami zastosowania otrzymanych regeneratów
w konwencjonalnych mieszankach gumowych, co zostanie omówione w dalszej czêœci niniejszej publikacji

4. Przegl¹d metod regeneracji
odpadów gumowych
Mimo i¿ proces dewulkanizacji nie zosta³ w pe³ni
opanowany, a istniej¹ce rozwi¹zania s¹ wci¹¿ badane
i doskonalone, w doœæ krótkim czasie uda³o siê skomercjalizowaæ produkcjê regeneratu gumowego. Zaakceptowano fakt, ¿e przydatny mo¿e byæ równie¿ produkt, w
którym nast¹pi³a czêœciowa degradacja ³añcucha g³ównego.
Jednymi z najstarszych sposobów regeneracji odpadów gumowych by³a: zaproponowana przez A.H. Marksa w roku 1899 metoda parowa [16] oraz opatentowana
przez R.R. Grossa w roku 1934 metoda termiczna [17],
polegaj¹ce na traktowaniu rozdrobnionych odpadów gumowych przegrzan¹ par¹ wodn¹. Odmianê metod termicznych stanowi dewulkanizacja za pomoc¹ mikrofal,
która zosta³a opatentowana m.in. przez firmê Goodyear
Tire & Rubber Company [18,19]. Wykazano, ¿e regeneraty EPDM i kauczuku butylowego otrzymywane t¹ metod¹ maj¹ w³aœciwoœci zbli¿one do w³aœciwoœci pierwotnych materia³ów [20].
W Polsce prace nad dewulkanizacj¹ za pomoc¹ mikrofal by³y prowadzane w Instytucie Przemys³u Gumowego w Piastowie (obecnie IIMPiB – Oddzia³ Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy) [21, 22]. Czynniki
ekonomiczne sprawiaj¹, ¿e metoda regeneracji odpadów
gumowych za pomoc¹ mikrofal nie jest powszechnie stosowana.
Natomiast popularna i powszechnie stosowana w
przemyœle gumowym jest metoda olejowo-parowa (ang.
pan process), polegaj¹ca na mieszaniu odpadów gumowych z olejami w obecnoœci pary wodnej pod ciœnieniem,
w podwy¿szonej temperaturze, w czasie od 5 do 12 h.
Opatentowano wiele mieszanin olejów s³u¿¹cych do regeneracji odpadów gumowych, wœród nich na przyk³ad:
olej talowy zmodyfikowany siark¹ w mieszaninie z frakcj¹ petrochemiczn¹ [23], mieszaninê alkilobenzenu oraz
alkilonaftalenu [24], mieszaninê benzenu, alkilobenzenu oraz pochodnych indenu [25], polimeryzowany etylen w obecnoœci AlCl3 [26], mieszaninê solwent-nafty
i wêglowodorów aromatycznych [27], kwasy t³uszczowe
[28].
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Odmian¹ metody olejowo-parowej jest opatentowana przez Poznañskie Zak³ady Opon Samochodowych
„Stomil” Poznañ (obecnie Stomil-Poznañ S.A.) metoda
kot³owo-parowa [29, 30]. Regeneracja metod¹ kot³owo-parow¹ jest uniwersalna, poniewa¿ mo¿e byæ wykorzystana do wszystkich rodzajów kauczuków [30]. Regeneracji poddaje siê odpady gumowe o œrednicy ziaren do
1 mm. Miesza siê je z olejem talowym lub naftolenem
w podwy¿szonej temperaturze 60°C. Spêcznia³y mia³
gumowy poddaje siê nastêpnie procesowi regeneracji
w kot³ach parowych, w których temperatura utrzymywana jest na poziomie oko³o 200°C.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy siê równie¿ regeneracja odpadów gumowych metod¹ termomechaniczn¹,
która stosowana jest w rozmaitych wariantach, ró¿ni¹cych siê wykorzystywanymi podczas przetwórstwa
maszynami, temperatur¹ procesu, Ÿród³em ciep³a itp.
Opatentowana przez T. Robinsona [31, 32] metoda
(ang. Lancaster-Banburry process) polega na produkcji
regeneratu gumowego w wysokoobrotowym mikserze
specjalnej konstrukcji. Jednak znacznie bardziej interesuj¹cym sposobem jest dewulkanizacja ci¹g³a odpadów
gumowych prowadzona w urz¹dzeniu przypominaj¹cym
wyt³aczarkê, której prekursorem by³ J.C. Elgin [33, 34].
Innym obiecuj¹cym obszarem badañ w dziedzinie
termomechanicznej regeneracji odpadów gumowych
jest zastosowanie fal ultradŸwiêkowych, opisane szczegó³owo w pracach A. Isayeva [35-40]. Metoda dewulkanizacji za pomoc¹ ultradŸwiêków jest bardzo szybka,
prosta, wydajna, nie wymaga rozpuszczalników ani
œrodków chemicznych, dziêki czemu jest przyjazna dla
œrodowiska.
Stosunkowo nowe rozwi¹zanie stanowi równie¿
dewulkanizacja odpadów gumowych z wykorzystaniem
wyt³aczarki dwuœlimakowej, zaproponowana po raz
pierwszy przez zespó³ R&D TOYOTA pod koniec lat 90.
ubieg³ego stulecia.
C. Tzoganakis i in. [41, 42] zaproponowali stosowanie ditlenku wêgla w stanie nadkrytycznym podczas dewulkanizacji ci¹g³ej odpadów gumowych prowadzonej
w wyt³aczarce dwuœlimakowej. Warto podkreœliæ, ¿e
prace nad dewulkanizacj¹ w wyt³aczarce dwuœlimakowej wspó³bie¿nej prowadzone by³y równie¿ w Polsce, w
Instytucie IMPiB, OZ Elastomerów i Technologii Gumy
w Piastowie [43].
Interesuj¹ce okaza³y siê metody dewulkanizacji mechanochemicznej, polegaj¹ce na uplastycznianiu rozdrobnionego odpadu gumowego wraz ze œrodkami u³atwiaj¹cymi dewulkanizacjê. W latach 1995-2000 firma
STIK Polymers American opatentowa³a i silnie promowa³a proces dewulkanizacji odpadów gumowych z dodatkiem preparatu DeLink® [44], stanowi¹cego przedmieszkê ditiofosforanu cynku oraz przyspieszaczy. Metoda De-Link polega na przepuszczaniu rozdrobnionych
odpadów gumowych kilkakrotnie przez walcarkê o temperaturze walców 30÷70°C, a nastêpnie dodaniu mieszaniny DeLink® w iloœci 6 cz. wag. na 100 cz. wag. odpadu gumowego. Produkt otrzymany na walcach, naz-
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wany przez autorów metody DeVulc®, mo¿na wulkanizowaæ w typowych temperaturach stosowanych w przemyœle.
Produkt mechanicznej dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych w obecnoœci disiarczku difenylu nadaje rewulkanizowanym mieszankom lepsze w³aœciwoœci mechaniczne oraz wy¿sz¹ gêstoœæ usieciowania
[45]. Dowiedziono równie¿, ¿e mechaniczna regeneracja
w obecnoœci disiarczku tetrametylotiuramu (TMTD),
wspomaga nie tylko proces dewulkanizacji, ale równie¿
rewulkanizacji uzyskanego regeneratu gumowego [46].
Alternatywne rozwi¹zanie stanowi¹ metody chemiczne, polegaj¹ce na zastosowaniu zwi¹zków atakuj¹cych wi¹zania siarka-siarka oraz wêgiel-siarka. Niestety, procesy chemiczne przebiegaj¹ bardzo wolno,
a znaczny problem stanowi równie¿ usuwanie rozpuszczalników oraz odpadów powstaj¹cych podczas produkcji regeneratu.
Wœród metod chemicznych wymieniæ nale¿y próby
dewulkanizacji z u¿yciem: katalizy fazowej w œrodowisku wodnym [47], jodku metylenu (œrodek rakotwórczy)
[48], fenylohydrazyny i chlorku ¿elaza [49, 50].
Firma Goodyear Tire & Rubber Company proponuje
sposób chemicznej dewulkanizacji odpadów gumowych
za pomoc¹ mieszaniny ketonów (np. acetonu, ketonu
metylowo-etylowego, ketonu dietylowego) oraz alkoholi
(np. metanolu, etanolu, 1-pentanolu, 2-butanolu,
tert-butanolu) w temperaturze 150÷300°C oraz pod
ciœnienieniem minimum 3,4·106 Pa [51]. Wymienione
wczeœniej rozwi¹zanie proponowane przez firmê Goodyear, polegaj¹ce na zastosowaniu do dewulkanizacji

2-butanolu w temperaturze 150÷300°C oraz pod ciœnieniem minimum 3,4·106 Pa, opisano szerzej w [52].
Wad¹ tej metody jest jednak du¿e zu¿ycie 2-butanolu.
Problem zosta³ rozwi¹zany dziêki zastosowaniu mieszaniny 2-butanolu z ditlenkiem wêgla, dziêki czemu iloœæ
2-butanolu niezbêdn¹ do dewulkanizacji mo¿na by³o
zmniejszyæ o minimum 50% [53].
Firma Exxon Research and Engineering Company
w swoich wynalazkach sugeruje [54, 55], aby do dewulkanizacji gumy u¿ywaæ suspensji utworzonej z odpadów
gumowych oraz rozpuszczalników organicznymi (np. toluenu, nafty, benzenu, cykloheksanu), do której nastêpnie dodawane s¹ metale alkaliczne.
R. Rios i wspó³pracownicy [56] zaproponowali dewulkanizacjê SBR przez kontrolowane utlenianie w œrodowisku kwasu azotowego (V), który oprócz oksydacji siarczkowych wi¹zañ sieciuj¹cych powoduje równie¿ utlenianie
³añcucha g³ównego wêglowodoru kauczukowego.
W 2008 roku pracownicy Alberta Research Council
opatentowali katalityczn¹ dewulkanizacjê odpadów gumowych, polegaj¹c¹ na dzia³aniu na recyklat gumowy,
poddany spêcznieniu pod wp³ywem rozpuszczalników
organicznych (np. toluenu, o-ksylenu, p-ksylenu, n-heptanu, cykloheksanu), aktywnym wodorem w podwy¿szonej temperaturze, w obecnoœci katalizatorów metaloorganicznych (np. karbonylku molibdenu, karbonylku kobaltu, naftanianu kobaltu, karbonylku niklu, naftanianu
niklu) [57].
W zg³oszeniu patentowym Rosyjskiej Akademii
Nauk [58] zaprezentowano interesuj¹cy sposób „up³ynnienia” kauczuków oraz odpadów gumowych w obec-
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noœci nadtlenku azotu. Temperatura procesu wynosi
100÷500°C, ciœnienie nadtlenku azotu 1÷200 atm.
Nadtlenek azotu mo¿e byæ u¿ywany z gazami inertnymi,
alkanami C1-C4 lub ich mieszanin¹.
P. Thaicharoen i inni [59] badali mo¿liwoœæ stosowania jako œrodka dewulkanizuj¹cego kwasu tiosalicylowego jako alternatywy dla powszechnie u¿ywanego disiarczku difenylu. Zastosowanie kwasu tiosalicylowego
wynika z jego struktury chemicznej: œrodek ten zawiera
grupy tiolow¹ i karboksylow¹, co sprawia, ¿e pe³ni on
rolê bifunkcyjnego œrodka, wp³ywaj¹cego korzystnie na
proces dewulkanizacji oraz opóŸniaj¹cego nastêpnie
proces podwulkanizacji.
S. Rooj i inni [60] zaproponowali zastosowanie jako
œrodka dewulkanizuj¹cego nadtlenku benzoilu.
W tabeli 1 przedstawiono wybrane œrodki chemiczne
u¿ywane podczas dewulkanizacji odpadów gumowych.
W literaturze pojawiaj¹ siê równie¿ informacje o próbach dewulkanizacji za pomoc¹ drobnoustrojów asymiluj¹cych siarkê, wykazuj¹cych jednoczeœnie powinowactwo do wêglowodoru kauczukowego zawartego w gumie.
Hydrofobowy charakter odpadów gumowych utrudnia
wzrost mikroorganizmów wewn¹trz usieciowanej struktury, co skutkuje jedynie dewulkanizacj¹ powierzchniow¹. Ponadto niektóre ze sk³adników u¿ywanych podczas
produkcji wyrobów gumowych mog¹ hamowaæ rozwój
mikroorganizmów. Metoda ta jest wci¹¿ doskonalona,
o czym mo¿e œwiadczyæ opublikowany w ostatnim czasie
artyku³ G. Jianga [61], w którym przedstawiono wyniki
badañ mikrobiologicznej desulforyzacji recyklatu gumowego, przy u¿yciu Thiobacillus ferrooxidans. Analiza
FTIR-ATR, XPS oraz wzrost zawartoœci jonów siarczanowych (VI) potwierdzi³y selektywn¹ desulforyzacjê recyklatu bez degradacji ³añcucha g³ównego.

5. Zastosowanie regeneratu
gumowego
W³aœciwoœci fizyczne regeneratu gumowego zale¿¹
g³ównie od sk³adu chemicznego, ca³kowitego czasu
trwania procesu, a tak¿e udzia³u degradacji termicznej
i mechanicznej. Skraj¹c czas trwania procesu oraz zmieniaj¹c udzia³ poszczególnych stopni degradacji, mo¿na
uzyskaæ regenerat o ró¿nych w³aœciwoœciach, np. lepkoœci, wytrzyma³oœci na rozci¹ganie. Odpowiednie parametry prowadzenia procesu dewulkanizacji umo¿liwiaj¹
dostosowanie w³aœciwoœci regeneratu gumowego do
po¿¹danych celów. Ponadto powszechnie wiadomo, ¿e
dodatek regeneratu kauczuku naturalnego wp³ywa
korzystnie na w³aœciwoœci przetwórcze mieszanek gumowych, przyk³adowo:
l skraca cykl mieszania, co powoduje obni¿enie kosztów przetwórstwa;
l obni¿a temperaturê mieszania, wyt³aczania i kalandrowania, dziêki czemu zwiêksza siê szybkoœæ tych
procesów, a jednoczeœnie poprawia siê jednorodnoœæ
uzyskiwanych produktów;
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l powoduje mniejszy skurcz i mniejsze pêcznienie
mieszanek podczas ich wyt³aczania oraz kalandrowania;
l u³atwia penetracjê mieszanek gumowych w konstrukcjê kordów oraz tkanin;
l poprawia stabilnoœæ wymiarów wyrobów podczas
wulkanizacji w powietrzu oraz parze wodnej;
l u³atwia odpowietrzanie mieszanek;
l poprawia odpornoœæ mieszanek na starzenie pod
wp³ywem ozonu i promieniowania UV.
Poza tym czêœciowe zast¹pienie kauczuku regeneratem
pozwala na zmniejszenie kosztów materia³owych.
Regenerat gumowy, którego zawartoœæ w mieszance
gumowej mo¿e wynosiæ od kilku do nawet 100%, znalaz³ zastosowanie w ró¿nego rodzaju wyrobach, m.in.:
l oponach samochodowych [62];
l modyfikowanym asfalcie drogowym [63];
l modyfikowanych termoplastach (np. kauczukach
termoplastycznych, TPE) [64];
l œrodkach adhezyjnych (np. klejach, uszczelniaczach)
[65];
l taœmach przenoœnikowych;
l obuwiu (m.in. podeszwach, obcasach);
l wê¿ach gumowych;
l wyk³adzinach i chodnikach;
l œrodkach antykorozyjnych.

6. Podsumowanie
W chwili obecnej najkorzystniejsz¹, pod wzglêdem
ekonomicznym, form¹ wykorzystania opon samochodowych wycofanych z eksploatacji jest zastosowanie ich
w ca³oœci jako alternatywnego paliwa w cementowniach.
W Polsce zdecydowana wiêkszoœæ odzysku zu¿ytych
opon, ponad 70%, realizowana jest przez odzysk energetyczny. Alternatywne rozwi¹zanie stanowi zalecany
przez ekologów recykling materia³owy, umo¿liwiaj¹cy
zmniejszenie produkcji nowych materia³ów.
Dewulkanizacja umo¿liwia waloryzacjê rozdrobnionych odpadów gumowych, przez wytwarzanie powszechnie stosowanego w przemyœle gumowym regeneratu, co wp³ywa korzystnie na wyd³u¿enie cyklu ¿ycia
gumy.
Poszukiwanie nowych form i metod recyklingu materia³owego odpadów gumowych wymaga dalszego doskonalenia technologii, która pozwoli zapewniæ odpowiedni¹ jakoœæ i korzystn¹ cenê pozyskiwanych produktów.
Praca zosta³a wykonana w ramach projektu badawczo-rozwojowego RX-03/46/2011 dofinansowanego
przez WFOŒiGW.
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