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Anotace 

 

      V předloţené bakalářské práci je zpracována tématika recyklace vyřazených 

pneumatik a jejich vyuţití pro gumoasfaltové směsi. V úvodu je seznámení s tématem. 

Následuje charakteristika pryţe a pryţových odpadů se zaměřením na pneumatiky. 

Třetí část se zabývá technologickými postupy úpravy opotřebovaných pneumatik. 

Následně se bakalářská práce zabývá přehledem moţností vyuţití recyklované pryţe a 

aplikací recyklované pryţe do gumoasfaltových směsí. Závěrem je rozebrána 

současná situace v recyklaci pneumatik. 

 

Klíčová slova: pneumatika, recyklace, pryţ, gumoasfaltové směsi, pryţový granulát. 

 

 

 

 

Summary 

   

      In submitted baccalaureate work is processed recycling of waste tyres and thein 

utilization for asphalt rubber blends theme. The introduction provides an introduction to 

the topic. The following characteristics of rubber and rubber waste, focusing on the tire. 

The third part deals with the technological processes regulation of used tires. Subsequently, 

the baccalaureate work is concerned with an overview of the possibility of using recycled 

rubber and recycled rubber into applications asphalt rubber blends. Finally, it analyzed the 

current situation in tire recycling.    

 

Keywords: tire, recycling, rubber, asphalt rubber blends, rubber granules. 
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      1. Úvod       

 

 

      Pneumatika má dva ţivoty. Jeden jako ţivot kola na autě, druhý pak jako materiál pro 

recyklaci. Opotřebované pneumatiky jsou významnou součástí stále stoupajícího mnoţství 

odpadu z automobilů. Pneumatiky je moţné po skončení jejich ţivotnosti vyuţít několika 

způsoby. Podle statistik je ročně v České republice vyřazeno okolo 70.000 tun pneumatik. 

V tabulce 1 jsou uvedeny moţnosti, jak je v naší zemi s pneumatikou na konci její 

ţivotnosti zacházeno. 

 

Tabulka 1: Oblasti využití  opotřebované pneumatiky v ČR 

Oblast vyuţití Hmotnost (t) 

spalování 35.000 

protektorování 7.000 

recyklování 15.000 

ostatní *** 20.000 

 

      *** Část z oblasti „ostatní“  končí na tzv. „černých skládkách“. Kde končí zbytek, to 

zcela jistě nevědí ani samotní zpracovatelé pouţitých pneumatik. Avšak předpokládají, ţe 

jsou vyváţeny do východní Evropy. Dle jejich tvrzení sami musejí pouţité pneumatiky 

dováţet například z Německa nebo Francie. Čeští zpracovatelé jsou přesvědčeni o tom, ţe 

toto je důsledkem nedodrţování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, kde § 38 mimo jiné 

stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného odběru pneumatik. Poslední prodejce 

takového výrobku je při jeho prodeji povinen informovat spotřebitele o způsobu zpětného 

odběru jiţ nepouţitelných výrobků. Pokud tak neučiní, je povinen odpad odebírat sám. 

Zpětný odběr musí být proveden bez nároků na úplatu od spotřebitele a místa zpětného 

odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa prodeje. S vráceným 

výrobkem musí být následně naloţeno v souladu se zákonem o odpadech.  V tabulce 2 jsou 

výsledky zpětného odběru pneumatik, u kterých bylo provedeno porovnání mnoţství 

pneumatik uvedených na trh s mnoţstvím zpětně odebraných pneumatik s produkcí 

odpadních pneumatik a počtem povinných osob. 

 

 

http://www.sagit.cz/_texty/sb01185.htm
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Tabulka 2: Výsledky zpětného odběru pneumatik v ČR v letech 2002-2007 [11] 

Rok 

 Mnoţství pneumatik,  

    na které se zpětný 

    odběr vztahuje (t) 

        Mnoţství 

zpětně odebraných     

     pneumatik (t) 

Produkce 

odpadních 

pneumatik 

(%) 

Úspěšnost 

 zpětného 

   odběru  

(%) 

Počet povinných 

       osob (%) 

2002 43.857 10.951 30.520 25,0 21 

2003 46.949 20.082 35.185 42,8 47 

2004 66.080 29.792 55.071 45,1 76 

2005 71.227 37.070 112.559 52,0 73 

2006 72.786 43.520 49.511 59,8 68 

2007 76.357 44.392 77.402 59,8 61 

 

 

 

 1.1. Zákon č. 185/2011 Sb. 

 

      Recyklace pneumatik by se měla řídit zákonem č. 185/2001 Sb., avšak z praxe a dle 

průzkumu navštívených provozů je zřejmé, ţe tento zákon se dodrţuje velmi sporadicky. 

      Citace § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ze dne 15. května 2001: 

(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na: 

a) oleje jiné neţ surové minerální oleje a surové oleje z ţivičných nerostů,     přípravky  

    jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li  

    tyto oleje podstatnou sloţkou těchto přípravků, 

b) elektrické akumulátory, 

c) galvanické články a baterie, 

d) výbojky a zářivky, 

e) pneumatiky, 

f) chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro pouţití v      

             domácnostech [1] 
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  1.2. ELVD 

 

      Problémy s odpady se zdaleka nepotýká jen gumárenský průmysl. V roce 2012 vstoupí 

v platnost direktiva EU známá pod zkratkou ELVD (End of Live Vehicle Directive), která 

zavazuje výrobce automobilů recyklovat (obnovit) 85% hmotnosti motorového vozidla. 

Zodpovědnost ponesou právě automobilky. Ročně se v zemích EU vyřadí z provozu okolo 

9 milionů automobilů. Kolem 75% hmotnosti průměrného auta tvoří ocel, která se dá vrátit 

k opětovnému vyuţití relativně snadno. Horší je to se zbývajícími 25%. Ty tvoří 

pneumatiky (27,5 kg), sklo (24,3 kg), pěna a plasty (16,5 kg) a kapaliny (12,7 kg). V 

zemích EU začínají vznikat specializované zpracovatelské podniky, které se starají o 

ekologickou likvidaci celých automobilů. V blízké budoucnosti se očekává velká 

konjunktura této činnosti, na niţ jiţ dnes přední světové automobilky vytvářejí nemalé 

finanční rezervy [2]. 
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2. Charakteristika pryže a pryžových odpadů se zvláštním     

    zaměřením na vyřazené pneumatiky 

 

 

  2.1. Charakteristika pryže 

 

      Charakteristickými vlastnostmi pryţe jsou: 

1)   velká elasticita (pruţiny, těsnění…), 

2) akumulace největší části energie při deformaci (tzv. Jouleův efekt – má povahu 

převáţně entropických změn, podobně jako při objemových změnách ideálního 

plynu), 

3) velká odolnost vůči opakovaným deformacím (pneumatiky), 

4) nepropustnost pro plyny a vodu (vzdušnice, míče, čluny), 

5) značná chemická odolnost (kyseliny, zásady; tvrdá pryţ odolává i látkám oxidační 

povahy), 

6) elektroizolační vlastnosti (vodiče, kabely). 

      Tyto vlastnosti vyplývají jak z chemického sloţení a struktury pryţe. Pryţ má určitý 

tvar, který získala vulkanizací. Ten jiţ nelze dodatečně změnit tvářením, pouze 

opracováním. Pokud se pryţi při pouţívání dává v určitých mezích jiný tvar, je tato změna 

pouze přechodná, způsobená účinkem vnější síly, např. tahem, tlakem, ohybem, smykem, 

atd., která má za následek vznik napětí a z něj pak plynoucí tok anebo únavu. 

      Pryţ je prakticky nestlačitelná, čehoţ se při její exploataci také vyuţívá. Pokud se pryţ 

stlačuje, děje se tak vţdy deformačně, tj. za změny některého rozměru příslušného 

předmětu (výrobku). 

      Základní vlastností, kterou se pryţ liší od všech ostatních běţných materiálů, je 

zejména její chování při deformaci v tahu. Účinkem tahové síly na pryţ dochází k jejímu 

protaţení, které je daleko větší neţ u všech běţných technických materiálů a navíc do 

značné míry vratné. To je důvodem, proč na tahové chování pryţe nelze přímo aplikovat 

běţné mechanické pojmy. Sledujeme-li grafický záznam závislosti napětí na protaţení 

pryţe, shledáme, ţe jen při nepatrných zatíţeních je tato závislost lineární (sleduje Hookův 

zákon pruţnosti), dále probíhá po křivce více nebo méně vyduté a ke konci strmě stoupá; 

nastává ztuţení pryţe, které roste aţ do přetrţení. Průběh křivky je charakteristický pro 

kaţdou pryţ. Lze z ní zjistit konečné napětí – pevnost v tahu a konečné protaţení – taţnost.  
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      Dostatečná pevnost není sama o sobě všeobecnou zárukou vysoké jakosti pryţe. 

Neexistuje např. vztah mezi ní a odolností vůči bobtnání, mrazu, propustnosti plynů a par. 

Nejasný je i její vztah k odolnosti vůči opotřebení, nejednoznačný je její vztah 

k dynamickým vlastnostem apod. V kaţdém případě je však pevnost v tahu dobrým 

kritériem při kontrole, zejména z hlediska dodrţování technologické kázně při zpracování 

kaučuku a s ní související stejnosměrnosti kvality pryţového zboţí [3]. 

     

 

  2.2. Vulkanizace 

 

      Vulkanizace je proces, kterým se zpracovávají syntetické i přírodní kaučuky. 

Zahříváním kaučukové směsi na vhodnou teplotu (cca 150 
o
 C) dojde za určitou dobu 

(kolem 30 minut) k její vulkanizaci. Probíhají při ní chemické reakce mezi kaučukem a 

ostatními sloţkami kaučukové směsi za vzniku chemických příčných vazeb. Koncentrace 

vulkanizačního činidla (např. síry, dialkylperoxidu aj.) přitom postupně klesá, téměř aţ na 

nulovou hodnotu. Probíhající chemické reakce se řídí týmiţ zákonitostmi jako v oblasti 

nízkomolekulárních sloučenin a jejich roztoků. Kaučukové směsi vulkanizujeme většinou 

za tlaku. Ten zde není důleţitý z hlediska chemických reakcí, ale zabraňuje vzniku 

neţádoucích pórů ve výrobku v důsledku vývoje plynných látek a zejména vypařování 

vody. Vulkanizovanou gumu jiţ nelze tvarovat [3]. 

 

 

  2.3. Kaučuky 

 

      Kaučuky jsou přírodní nebo syntetické polymery, jenţ mají mimořádně vysokou 

elastickou deformaci. Jsou proto vysoce ohebné a odolné vůči oděru. Tyto vlastnosti se 

ještě zesilují vulkanizací, čímţ vznikne materiál zvaný pryţ. Kaučuk má mnohostranné 

vyuţití, ale nejvíce se pouţívá k výrobě pneumatik. 

      Rozeznáváme přírodní kaučuk, který je v podobě latexu získávaný ze stromu Hevea 

braziliensis. Tato rostlina je pěstována v Jiţní Americe, jihovýchodní Asii a Africe. 

Kaučuk se buď nejprve vysráţí (například přidáním kyseliny mravenčí), po té se vypere 

vodou a suší teplým vzduchem. Další variantou je tzv. uzený kaučuk, kde se plásty při 

sušení udí kouřem a tím se konzervují proti plísním. Tento typ kaučuku je velmi kvalitní, 

proto je v gumárenském průmyslu nejvíce vyuţívaný.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kau%C4%8Duk
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      Syntetický kaučuk je chemickou obdobou přírodního kaučuku. Nejznámějšími 

syntetickými kaučuky jsou izoprenový kaučuk, butadienový kaučuk a butadienstyrenový 

kaučuk [2]. 

 

 

  2.4. Charakteristika pneumatik 

 

      Pneumatiky jsou významnou součástí dnešního světa. Slouţí k dopravě počínaje 

jízdním kolem a konče leteckou dopravou. Kaţdým rokem spotřeba pneumatik roste. S tím 

souvisí nárůst produkce odpadu, v našem případě pouţitých pneumatik. Z pohledu 

odpadového hospodářství jsou nejvýznamnější pneumatiky automobilové, k jejichţ 

opotřebení dochází po ujetí 30 – 70 tisíci kilometrů. Protektorováním se dá ţivotnost 

prodlouţit aţ na 120.000 km. Hmotnost a sloţení pneumatik závisí na jejich typu. 

V tabulce 3 jsou uvedeny rozsahy hmotností nejuţívanějších pneumatik v České republice. 

 

 

Tabulka 3: Hmotnost pneumatik dle jejich typu 

Skupina pneumatik Rozsah hmotnosti (kg) 

Osobní 4,5 – 13, 9 

Dodávkové 8,1 – 22,4 

Nákladní 20,7 – 96,5 

Autobusové 39, 8 – 70, 0 

Ostatní 1,0 – 430,0 
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      Základní strukturní část pneumatik tvoří běhoun, bandáţ, kostra, vnitřní guma, bočnice, 

jádro patky a patkové lano (viz obrázek 1 a tabulka 4). 

 

Obrázek 1: Popis pneumatiky 

 

 

     Tabulka 4: Materiálové složení osobních a nákladních pneumatik (uvedené hodnoty jsou v %) 

Materiál Osobní automobil Nákladní automobil 

Guma (pryţová část) 47,0 45,0 

Saze 21,5 22,0 

Kov 16,5 25,0 

Textil 5,5 --- 

Oxid zinečnatý 1,0 2,0 

Síra 1,0 1,0 

Přísady 7,5 5,0 

 

      Zpevňovací materiály pneumatiky (výztuţ) tvoří ocel a textil. Dříve se pouţívali 

textilní materiály z přírodních surovin, v dnešní době byly nahrazeny viskózou (přírodní 

polymer, jehoţ základní surovinou je celulóza), polyamidy a také ocelí. V průběhu 

opotřebování dochází u pneumatik k postupnému ubývání hmotnosti aţ o 15 % a tím se 

mění i podíl původně zastoupených materiálů. Nejpodstatnější úbytek zaznamenává 

samotná pryţ a saze. Naopak dochází ke zvýšení podílu oceli a textilu. 

      Opotřebovaná pneumatika se podle katalogu odpadů zařazuje mezi odpady s 

označením "O" (ostatní odpad). Environmentální rizika souvisí hlavně se skládkovaním.                 
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      Pneumatiky narušují stabilitu skládky, zvyšují riziko poţáru se vznikem toxických 

plynů, riziko průsaku toxických látek a jsou těţko biodegradovatelné. Na výrobu 

pneumatik se pouţívá 60 aţ 70 % z celkové spotřeby kaučuku. Vyuţitím gumového 

odpadu je moţné ušetřit asi 2 tuny ropy na výrobu 1 tuny gumových výrobků [4]. 
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3. Technologické postupy úpravy vyřazených pneumatik 

 

 

      Technologických postupů úpravy vyřazených pneumatik rozeznáváme několik. V prvé 

řadě je to protektorování pneumatik, dále je to spalování a pro nás nejvýznamnější téma 

recyklování. Tabulka 5 nám ukazuje, jak se s pneumatikami nakládalo ve světě na konci 

minulého století. 

 

Tabulka 5.: Metody zpracování pneumatik ve světě [11] 

Metody 

zpracování 

 (%) 

Francie 

(1996) 

Německo 

(1996) 

Itálie 

(1996) 

Velká 

Británie 

(1996) 

Belgie 

(1996) 

Nizo- 

zemí 

(1996) 

Švédsko 

(1996) 

USA 

(1994) 

Protektorování 20 17,5 22 31 20 16 5 - 

Recyklování 16 11,5 12 16 10 12 12,5 28 

Spalování 15 46,5 23 27 30 28 64 72 

Skládka odpadů 45 4 40 23 5 24 5 - 

Vývoz 4 16 2 2,5 25 20 7 - 

 

   

  3.1. Protektorování 

 

      Protektor je obnovená pneumatika, která umoţňuje prodlouţení uţitných vlastností 

ojeté pneumatiky. Zároveň protektorování zůstává nejekologičtějším způsobem recyklace 

pneumatik.  

      Výhody protektorování: 

+ cena protektoru je niţší neţ cena nové pneumatiky, 

+ nabízí stejný kilometrový průběh jako pneumatika nová, 

+ v posledních letech prošlo protektorování značným technologickým pokrokem (výrazně   

   stoupla kvalita včetně nabídky moderních dezénů), 

+ jednoznačně se jedná o ekologické a ekonomické hledisko, 

+ kvalitní protektor na značkové kostře má lepší uţitné vlastnosti neţ pneu dovezené  

   například z některých států Asie (tyto importy přitom v Evropě zatěţují ţivotní prostředí  

   a pro protektorování jsou nepouţitelné). 
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      Nevýhoda protektorování: 

- nízká kvalita zpracování u některých výrobců, kteří pouţívají zastaralé technologické  

  vybavení  

 

      Základním předpokladem pro protektorování je, aby byla pneumatika nepoškozená, 

rovnoměrně sjetá, ještě neprotektorovaná, s minimálním zůstatkem vzorku 1 mm a stářím 

nepřesahujícím 4-6 let. Pneumatika je nejdříve důkladně zkontrolována z hlediska 

poškození, stáří a celkového stavu. Po té je z ní odstraněn starý dezén a boční popisy. Na 

obroušenou pneumatiku je nanesen spojovací roztok a nový nezvulkanizovaný kaučukový 

materiál. Při tlaku 15 atmosfér a teplotě okolo 145 
o 

C je pak do nového materiálu 

vylisován nový dezén, odstraněny přetoky z lisování a po té je pneumatika opět podrobena 

kontrole [5].   

  

 

  3.2. Spalování 

 

      Spalování pneumatik je jedním ze způsobů likvidace opotřebovaných pneumatik. 

Spalováno je cca 35.000 tun pneumatik (je to zhruba poloviční podíl ročně v České 

republice vyprodukovaných  pneumatik) a to zejména v cementárnách. Ačkoliv se 

uvaţovalo o zákazu spalování pneumatik, některými odborníky je toto palivo povaţováno 

za mnohem ekologičtější neţ například topné oleje. Zařízení na spalování pneumatik musí 

mít povolení ČIŢP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí. 

Některé cementárny pneumatiky spalují celé, některé spalují drcený pryţový granulát a 

některé pouze jen určitou část získanou zpracováním pneumatik. 

      Na spalování je nejvýhodnější drcený pryţový granulát a to z důvodu lepšího 

dávkování  a spalování. Podle statistik jsou při spalování odpadních pneumatik emise na 

výstupu z technologie (rotační pece) na stejné úrovni jako při spalování primárních paliv, 

jakými jsou například uhlí nebo mazut.  

      Podle statistik, provedených ve spalovnách, se spálením jedné tuny pneumatik ušetří aţ 

750 m
3
 zemního plynu. Při odhadovaném spálení 35.000 tun ojetých pneumatik tak 

jednoduchými počty dojdeme k celkem velkému ekonomickému přínosu. 

      Majitelé spaloven doufají, ţe zavedení směrnice Evropské unie ELVD povede k tomu, 

ţe odpovědnost za nakládání s ojetými pneumatikami bude převedena z tisíců 

podnikatelských subjektů, obcí a fyzických osob na několik povinných osob (výrobců 
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pneumatik a autorizovaných importérů). Kaţdoročně totiţ spalovny řeší problém s 

přísunem ojetých pneu, a to zejména v letním období. Stavebnictví prosperuje nejvíce v 

létě, a tudíţ je logické, ţe i cementárna musí produkovat více v letních měsících, a to se 

samozřejmě promítne do zvýšené spotřeby energie. To znamená, ţe vyuţívání ojetých 

pneumatik má největší špičku v létě, kdy pneuservisy proţívají „okurkovou sezónu”. A 

protoţe drţet zásoby v řádech tisíců tun je pro kaţdou firmu neekonomické, ale i 

nebezpečné (např. z poţárního hlediska), musí spalovny část ojetých pláštů dováţet ze 

zahraničí [6]. 

       

 

           3.3. Recyklace 

 

      Recyklací pneumatik získáme 3 typy pryţové frakce, textil (viz obrázek 2) a dále 

kovové součásti. První a pro nás nejzajímavější frakcí jsou granuláty. Dále jsou to „noky“ 

(kusy o velikosti cca 25x25 mm) a „floky“ (velikost frakce je cca 50x50 mm). 

 
 

 

 
 

Obrázek 2: Pryžové frakce – 1. granulát (vlevo nahoře), 2. noky (vpravo nahoře),  

3. floky(vlevo dole),4. textil (vpravo dole) 
 
 

      V současné době se vyuţívají tři způsoby recyklace, jejichţ výsledkem je separovaná 

ocel (tvořena patními lany a kordem), textil a pryţový granulát. Váhový poměr těchto 

komponentů je zhruba 25:10:25. Odstraňování těchto neţádoucích částic se provádí 

několika metodami. Běţně pouţívaná v recyklačních provozech je kombinace třídění na 

vibračních sítech a odsávání textilních vláken. Pokud je v granulátu guma dokonale 

uvolněná od textilních vláken a zrnitost granulátu je maximálně 3 - 5 mm, je vhodná 
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elektrostatická separace, u níţ je však nevýhodou relativně vysoká cena technologického 

zařízení a náročnost na obsluhu. Třetí způsob oddělovaní textilu od gumy vyuţívá 

kombinaci rozdruţovaní ve fluidní vrstvě a vibrační techniky na nakloněné rovině. Tento 

způsob separace je zaloţený na rozdílu měrné hmotnosti textilu a gumy, na tvarové 

charakteristice částic textilu (vlákna, jemné příze) a gumy (granulát) a také na absolutní 

hmotnosti zrn.  

      Ocelová lana z patek a kordu jsou zpracovatelné v hutním průmyslu. Textil lze vyuţít 

například do izolačních a tlumících desek či jako katalyzátor ke spojení ţivice s asfaltem. 

Gumovou drť a granulát lze vyuţít v širokém spektru výrobků, výhodných 

environmentálně i ekonomicky. V České republice se recyklací pneumatik zabývá několik 

společností. 

       

 

   3.3.1. Kryogenní technologie 

 

      Kryogenní proces drcení je zaloţen na zmrazení částečně rozdrcených pneumatik na 

extrémně nízkou teplotu. Tato metoda je zvlášť výhodná u polymerních materiálů 

s viskoelastickými aţ elastickými vlastnostmi. Je známo, ţe takové materiály vlivem 

vratných deformací omezují drcení za normálních podmínek. Mechanická energie, 

přiváděná do drtícího stroje, je jen v malé míře vyuţita na zmenšování velikosti částic. Její 

větší část se přemění na teplo, které můţe vlastnosti drceného materiálu nebo kvalitu 

konečného produktu negativně ovlivnit. 

      Potřeba energie pro drcení je dána vlastnostmi polymerních materiálů a poţadovanou 

jemností drtě. Při drcení dochází k destrukci částic nejdříve ve slabších místech struktury 

částic. K další destrukci jemnějších částic jsou nutné silnější impulsy. Proto se při 

zmenšování rozměrů částic zvětšují nároky na spotřebu energie. Současně se zvětšuje 

přeměna mechanické energie na teplo, které přejímá drť, drtící stroj a nejbliţší okolí.  

      Odváděním tepla, které vzniká při drcení, lze zabránit povrchové degradaci částic. 

Vlivem podchlazení dochází k přeměně většího podílu práce na energii drcení a tím 

k vzrůstu výkonnosti drtícího stroje. Mimo dosaţení větší jemnosti konečného produktu 

drcení a větší výkonnosti mlecích strojů jsou významné ještě další okolnosti. Na rozdíl od 

drcení za obyčejné teploty vznikají při podchlazení hladké lomové hrany částic. 

Následkem toho je jejich lepší snášivost při mokrém třídění a větší sypná hmotnost.  
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      Jednou z hlavních předností kryogenní technologie je moţnost mletí ojetých plášťů 

s ocelovou výztuţí. Nevýhodou jsou zvýšené náklady na chladicí proces, kde se vyuţívá 

převáţně tekutý dusík [7]. 

 

 

 3.3.1.1. Kryogenní technologie s kapalným dusíkem 

 

      Kryogenní drcení s kapalným dusíkem jako chladícím médiem bylo zavedeno 

počátkem 70. let minulého století v USA. Hrubě nadrcené pláště jsou chlazeny pod teplotu 

zeskelnění (u pryţe je to – 80 
o
 C). Pryţ je v tomto stavu křehká a tak se snadno drtí a tříští 

na drobné částice. Navíc se mnohem lépe separuje od ocelových a textilních výztuţí. 

Přednosti chladícího systému s kapalným dusíkem jsou ve srovnání s jiným médiem 

evidentní. Bod varu kapalného dusíku je – 195,8 
o
 C a tím umoţňuje převést drcení 

z obyčejné teploty na libovolnou niţší teplotu.  

      Plynný dusík je inertní a zabraňuje vzniku výbušných směsí v průběhu chlazení. 

Chladící schopnost dusíku vyplývá z hodnoty jeho výparného tepla a z mnoţství tepla, 

které je nutné pro zahřátí nad teplotu bodu varu. 

      Kapalný dusík se získá zkapalňováním vzduchu při výrobě kapalného kyslíku. Energie 

potřebná pro převedení 1 kg plynného dusíku do kapalného stavu za obyčejné teploty je asi 

15.500 kJ.kg
-1

. Aby se 1 kg pryţové drti ochladil, je nutno pouţít 0,3 - 1 kg kapalného 

dusíku (pro jemnější drť i více). Spotřeba dusíku téţ závisí na vstupní teplotě pryţe. Proto 

je výhodné realizovat proces drcení v zimním období nebo drť z plášťů skladovat při 

teplém počasí v podzemní skládce. 

      Chladící zařízení s dusíkovým systémem se skládá ze čtyř základních částí: zásobníku 

kapalného dusíku, mrazícího tunelu, kladivového mlýna a automatického regulátoru. 

Většinou se do linky zařazuje také mlýn pro jemné mletí. Celý princip funguje tak, ţe se 

dusík ze zásobníku vede potrubím do mrazícího tunelu, kde se tryskami nastřikuje přímo 

na hrubě rozdrcené pláště. Kapalný dusík se při nástřiku mění na plyn a při této fázové 

přeměně intenzivně odvádí z pryţe teplo odpovídající jeho výparnému teplu. Zmrazené 

části plášťů se pak v kladivovém mlýně rozemelou na drť poţadovaných rozměrů, hrubší 

frakce se vracejí zpět k jemnějšímu mletí. Poţadované jemnosti se dosáhne rychloběţnými 

drtícími stroji. Do kategorie těchto strojů patří rotorové, úderové, kříţové a tlukadlové 

mlýny. Tlukadlové mlýny dosahují při protisměrném uspořádání dvou kotoučů se 

soustředěnými řadami čepů zvlášť velkých nárazových rychlostí [7].   
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 3.3.1.2. Kryogenní technologie s podchlazeným vzduchem 

 

      Na rozdíl od chlazení kapalným dusíkem jde o chlazení v klasickém termodynamickém 

systému. Zařízení je sloţitější, chladící schopnost menší. Vzduch lze v plynném stavu 

podchladit maximálně na – 130 
o
 C. Cena tohoto chladícího média je ve srovnání 

s kapalným dusíkem podstatně niţší. Hlavní části tvoří kompresor, expanzní turbína, 

výměník tepla, absorbér vlhkosti a mrazící komory. Chlazení je dvoustupňové. V prvním 

stupni se hrubá drť ochladí na – 50 
o
 C. Ve druhém stupni se při teplotě vzduchu – 100 aţ – 

110 
o
 C postupně sniţuje teplota pryţe z – 50 na – 80 

o
 C. Další postup je stejný jako u 

chlazení kapalným dusíkem. Zařízení je karuselového typu. Výrobní kapacita je asi 1 tuna 

ojetých plášťů za hodinu [7]. 

 

 

 3.3.1.3. Kryogenní technologie kombinovaná 

 

      Perspektivní je kombinovaný systém s podchlazeným vzduchem a dochlazováním 

kapalným dusíkem. Tento způsob řešení spojuje výhody obou variant. Vzduchový chladící 

okruh lze s výhodou doplnit zásobníkem kapalného dusíku. Kapalný dusík ze zásobníku 

vede do chladícího tunelu, kde se rozstřikuje na pryţ a tím se dosáhne konečného 

ochlazení rozdrcených plášťů. Na povrchu pryţe dochází k prudkému odpařování 

kapalného dusíku a tak vzniká plynná fáze, která působí v tunelu stejně jako podchlazený 

vzduch. Plynný dusík je po výstupu z mrazícího tunelu znovu ochlazován a vede zpět do 

tunelu. Kapalný dusík je nutno nastřikovat jen v takovém mnoţství, které můţe nahradit 

ztráty plynu do okolí. Vysoká účinnost chlazení kapalným dusíkem je dána tím, ţe se 

dosáhne aţ dvacetinásobného součinitele přestupu tepla ve srovnání s nuceným prouděním 

při ochlazování plynnou fází.  

      Existuje ještě jeden faktor, který vyţaduje zavedení dusíkového chladícího okruhu. Je 

to zajištění bezpečnosti práce při drcení. Dusík vytváří v prostoru drtiče inertní atmosféru, 

která při pouţití samotného vzduchového chladícího okruhu není zajištěna. V některých 

zemích bezpečnostní předpisy nedovolují podchlazený vzduch ke zmrazování pouţívat [7]. 
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   3.3.2. Pyrolýzní technologie 

 

      Zařízení na pyrolýzní zpracování potřebuje, aby pneumatiky byly nadrcené na přibliţně 

stejně velké kusy (tzv. noky). Pyrolýza se vyuţívá na ty pneumatiky, které uţ jinak 

materiálově recyklovat nelze. Aby se dala pneumatika pouţít na výrobu granulátu běţným 

způsobem, nesmí být starší neţ zhruba 7 let. Poté začíná pneumatika puchřet a v podstatě 

pro ní uţ neexistuje ţádné materiálové vyuţití. Pro takové pneumatiky je právě určena 

pyrolýza. 

      Potřebné mnoţství tepla pro pyrolýzu se generuje přímo v reaktoru parciální oxidací 

zpracovávaného odpadu. Pyrolýza probíhá při teplotě 450 – 500
o
C a asi 75 hmotn. % 

zpracovávaného materiálu se převádí na topné oleje, které jsou podobně jako v jiţ 

uvedených případech neoxidovány a mají tedy menší výhřevnost. Poţadovaná teplota 

v reaktoru je regulována změnou přiváděného mnoţství páry pod rošt fluidního reaktoru. 

Celé pláště se zavěšují na závěs dopravního řetězu v prostoru mezi dvěma uzávěry 

vstupního hrdla reaktoru. Pomalým pohybem se do fluidní vrstvy vnáší pryţové části, které 

se rozloţí. Zbytek po pyrolýze, tj. kostra pláště pneumatiky, tvořená kovovou výztuţí, se 

na závěsu opět vynese z fluidní vrstvy a před zavěšením nového pláště se musí odstranit. 

Vzhledem k přítomnosti kyslíku ve fluidním médiu jsou produkty pyrolýzy, topný plyn a 

topný olej, neoxidovány a tak jsou pro surovinové vyuţití málo efektivní. 

      Vzniklý pyrolýzní plyn obsahuje i chlorovodík z dehydrochlorace polyvinylchloridu, 

obsaţeného v odpadu, vede se do spalovací pece a po spálení se chlorovodík vypírá vodou 

za vzniku kyseliny chlorovodíkové.  

      Pryţový odpad lze pyrolyzovat i v roztavených solích, např. v chloridu zinečnatém 

nebo ve směsi chloridu lithného a chloridu draselného. Vlastní pyrolýza probíhá v tavenině 

solí energeticky výhodněji neţ ve fluidní vrstvě. Z bilančních měření při laboratorní 

pyrolýze různých plastů v tavenině solí byly stanoveny reakční entalpie pyrolýzy.  

      Přes energetickou výhodnost průběhu pyrolýzy v tavenině solí je malá 

pravděpodobnost vyuţití tohoto postupu. Tavenina solí vyvolává velkou korozi zařízení a 

rovněţ se obtíţně separují uhlíkaté zbytky z taveniny [7]. 
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   3.3.3. Technologie mechanického drcení  

 

      Metoda mechanického drcení pneumatik je nejrozšířenější technologií recyklace 

pneumatik. Probíhá za běţné teploty. Pneumatiky se opakovaně drtí a jednotlivé sloţky se 

separují. Produktem je gumový granulát se stanovenou velikostí (dle poţadavku zákazníka 

na další zpracování), kovové kostry a textil. Některé společnosti dokáţí prodat i tento 

textilní podíl, který je za jiných okolností odpadem.  

      K recyklaci jsou odebírány pouţité pneumatiky z osobních a nákladních automobilů do 

maximálního průměru 1.200 mm (viz obrázek 3). Pneumatiky musí být čisté, bez 

znečištění blátem, oleji, barvami apod. Nesmí obsahovat  mechanické příměsi (kovy, jiné 

druhy pryţe) v prostoru mezi pneumatikami ani uvnitř pneumatik. Přijímány nejsou 

pneumatiky plné, nadrozměrné a od zemních strojů. 

 

 

 

Obrázek 3: Úložiště pneumatik před jejich zpracováním 
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      Pneumatiky z nákladních automobilů jsou nejdříve na rozřezávacím stroji podélně 

půleny (viz obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Rozřezávací stroj na půlení pneumatik z nákladních automobilů 

      Následně je třeba větší pneumatiky (z traktorů a nákladních automobilů) před drcením 

zbavit patních lan. Ta mohou mít průměr aţ 8 mm, coţ by znamenalo značné ovlivnění 

ţivotnosti noţů a celé drticí linky. Toto se provádí na vydrcovacím stroji (viz obrázek 5). 

 

    Obrázek 5: Vydrcovací stroj na odstraňování patních lan z pneumatik nákladních automobilů 



                                    Daniel Kubovič: Recyklace vyřazených pneumatik  

         2011  24 

      Patní lana jsou shromaţďována do kontejnerů a předána k dalšímu vyuţití. Pneumatiky 

z nákladních automobilů zbavené patních lan a podélně rozpůlené a celé pneumatiky z aut 

osobních jsou pásovým dopravníkem přiváděny do základního drtiče, kde se drtí na 

velikost cca 500 mm (viz obrázky 6 a 7).   

 

Obrázek 6: Základní drtič (čelní pohled) 

 

Obrázek 7: Základní drtič (boční pohled) 
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      Podrcené pneumatiky jsou dále přiváděny do dalšího drtiče, kde se drtí na kusovitost 

cca 20 mm. Z takto zpracované drtě je pomocí magnetického separátoru odloučena část 

ocelových koster pneumatik (viz obrázek 8), které jiţ byly v průběhu drcení rozvolněny a 

stejně jako zbytky z patních lan jsou předávány k dalšímu materiálovému vyuţití.  

 

Obrázek 8: Magnetický separátor k odloučení ocelových koster pneumatik 

      Drť o velikosti 20 mm je přiváděna dopravníkem do válcového drtiče. Po průchodu 

válcovým drtičem postupuje drť na třídič, kde je nadsítné velikosti větší neţ 5 mm opět 

vráceno do válcového drtiče. Podsítné pokračuje do třídiče, kde je odseparováno textilní 

vlákno odsáváním (viz obrázek 9). Toto odseparování bohuţel není zcela dokonalé. Zbytky 

těchto textilních vláken zanechávají stopy ve výsledných produktech, zejména v barevné 

odlišnosti. Drť zbavená textilního vlákna opět prochází přes magnetický separátor, kde se 

odděluje zbylá část ocelových koster. Statisticky je dokázáno, ţe se odstraní zhruba 99% 

z celkového kovového podílu v pneumatice. Pryţová drť z podsítného přechází na poslední 

třídění, kde se třídí na frakce dle potřeby dalšího vyuţití v rozsahu 0 – 5 mm. Jednotlivé 

frakce jsou vakuovými dopravníky vedeny do zásobníků pryţového granulátu (viz obrázek 

10). Z těchto zásobníků je pryţový granulát jímán do textilních vaků a předán k dalšímu 

zpracování. 
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Obrázek 9: „Fukar“ na odstraňování textilních vláken 

 

Obrázek 10: Třídění pryžového granulátu 

      Výkon této drtící linky je zhruba 1.000 kg.h
-1

. Celkové mnoţství zpracované pryţe je 

závislé na poptávce výrobků z pryţového granulátu nebo prodeje pryţového granulátu jako 

polotovaru. Linku je také moţné vyuţít k drcení jiných druhotných surovin, jako například 

PET lahví [8].  
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    3.3.3.1. Linka na zpracování pneumatik TyreChip 

 

      Linka na zpracování pneumatik TyreChip je určená na drcení pneumatik od osobních 

aţ po těţká nákladní vozidla. Na výstupu má drť velikost 10-50 mm. Pneumatiky se drtí ve 

dvouhřídelovém drtiči DR240. Drť se třídí ve hvězdicovém třídiči ROLLSTER950. V 

případě drcení pneumatik velkých nákladních vozidel musí být linka doplněna předdrtičem 

DR340.  

 

Obrázek 11: Linka na zpracování pneumatik TyreChip 

 
 

Vysvětlivky: 

1 - dopravník DOP900    4 - hvězdicový třídič ROLLSTER 950 

2 - dvouhřídelový drtič DR240  5 - dopravník DOP650 

3 - dopravník DOP650    6 - dopravník DOP650 [9] 
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4. Přehled možností využití recyklované pryže 

 

 

      Samotný pryţový granulát má celou řadu vyuţití, odvíjející se od velikosti frakce, jeho 

čistoty a základního materiálu tj. druhu a konstrukce recyklovaných pneumatik. Gumový 

granulát má mnoţství specifických termomechanických a fyzikálně-chemických vlastností, 

má nízkou objemovou hmotnost a je trvanlivý. Jde rovněţ o materiál netoxický a inertní. Z 

kvalitního granulátu je vyrobena pryţová směs, která je určena k dalšímu zpracování v 

gumárenství. Tím se ušetří značná část syntetického i přírodního kaučuku i dalších přísad 

při výrobě nových výrobků.  

 

 

  4.1. Podlahové krytiny a dlažby 

 

      Z granulátu se vyrábějí podlahové krytiny, dlaţby (viz obrázky 12, 13, 14), které 

nacházejí široké uplatnění na sportovních a dětských hřištích, při ustájení koní, dráţní 

přejezdy, atd. Upravený pryţový granulát se s přídavkem pojiv zpracovává zpravidla při 

zvýšené teplotě lisováním. Teplota se pohybuje okolo 145
o
 C. Granulát je však moţné 

lisovat i za normální teploty [8].  

 

 

Obrázek 12: Finální výrobky z pryžového granulátu 
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Obrázek 13: Finální výrobky z pryžového granulátu 

 

 

 

Obrázek 14: Finální výrobky z pryžového granulátu 
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4.2. Zvuko-izolační materiály 

 

      Dále je moţné pryţový granulát pouţít při výrobě zvuko-izolačních materiálů. Tyto 

jsou jiţ dnes vyuţívány při budování ţelezničních koridorů a to hlavně v zastavěných 

oblastech, kde sniţují vibrace vznikající od kolejového tělesa. Desky se v současnosti 

uplatňují například i při stavbě metra. Nejnovější trasa praţského metra (trasa C do Letňan) 

uţ tyto desky obsahuje. Díky tomu jsou opět potlačovány vibrace v zastavěné městské 

části.  Další variantou je tzv. „odizolování“ domu nad metrem. Toto se provádí způsobem, 

kdy se vytvoří základová betonová deska. Na tuto desku se vyskládají pryţové desky, které 

se po té vylijí ještě další několika centimetrovou vrstvou betonu [8].   

 

 

4.3. Sorbent 

 

      Granulát z jakékoliv jiné destrukce neţ mletí má velmi obtíţné uplatnění na trhu. Kdyţ 

se pneumatika drtí mechanicky, mají částice granulátu specifický nepravidelný tvar, jsou 

jakoby roztrhané. Díky tomu mají velkou povrchovou plochu a mohou dobře fungovat 

například právě jako sorbenty. Kdyţ se pneumatika zpracovává kryogenním způsobem 

(např. působením tekutého dusíku nebo ozonu), guma se rozpadne na pravidelné kostičky, 

a ty nemají zdaleka tam příznivý tvar a velikost povrchu jako částice z mletí.   

      Sorbenty z pryţového granulátu se pouţívají při haváriích na tocích pro sorbci ropných 

látek. Kilo sorbentu z gumy pojme aţ čtyři litry oleje nebo podobných ropných látek. 

Běţné sorbenty třeba pohltí podobné mnoţství ropných látek, ale pak jdou ke dnu, takţe 

zůstanou v sedimentech a poté je velmi obtíţné je odstranit. Výhodou sorbentu z 

pryţového granulátu je, ţe zůstane plavat na hladině a lze ho zachytit nornými stěnami a 

následně ho stáhnout. Přestoţe má gumový sorbent aţ pětkrát niţší náklady, neţ sorbenty 

jiného typu, většina společností v České republice zůstává u klasických drahých.  
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           4.4. Pryžový granulát jako mulčovací materiál 

 

      Aplikace gumového granulátu jako mulčovacího materiálu pomáhá zachytávat vlhkost 

v zemině, působí jako tepelná izolace pro kořenový systém rostlin, omezuje růst plevelů, a 

tím redukuje pouţití pesticidů, potřebu zavlaţovaní a hnojiv (viz obrázek 15). Mulč 

vyrobená z drcených pneumatik se velmi těţko rozkládá a proto ho není potřebné 

vyměňovat tak často, jako biodegradovatelný materiál. V zemědělství je moţné vyuţít 

gumový granulát jako podsyp pro jezdecké areály, podestýlky nebo výběhy pro 

hospodářská zvířata. Předností je uţ vzpomínaná trvanlivost materiálu.  

 

 

Obrázek 15: využití mulče v zahradnictví 

 

      Gumový granulát s přídavkem adheziv na bázi polymerů je moţné pouţít na panely 

protihlukových bariér. Přítomnost gumového granulátu v bariéře zvyšuje absorpční 

vlastnosti a sniţuje odrazivost zvuku od samotné bariéry. Proto jsou o mnoho výhodnější v 

porovnaní s jinými materiály. Schopnost zvukové pohltivosti a sníţení odrazu hluku nejsou 

však jedinými výhodami - jsou to i nízké náklady na výrobu, montáţ a údrţbu a 
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trvanlivost. Dále je moţné jej přidávat do asfaltu při budování vozovek, kde výrazně 

sniţuje hlučnost dopravy a prodluţuje trvanlivost povrchu. Více v následující kapitole. 
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5. Aplikace recyklované pryže do gumoasfaltových směsí 

   

 

      Jiţ několik let existuje tendence vyuţít ojeté pneumatiky pro výrobu gumoasfaltových 

směsí, které mají zlepšit kvalitu povrchu českých vozovek. Předurčují ho k tomu technické 

vlastnosti pryţového granulátu z opotřebovaných pneumatik - trvanlivost, pruţnost, 

pevnost. Vyřešil by se tak i ekologický problém s likvidací starých pneumatik a také  by se 

zvýšila bezpečnost na našich silnicích. Směs kameniva s obsahem gumoasfaltu s přísadou 

drcené gumy z ojetých pneumatik má totiţ vysokou trvanlivost, výborně eliminuje reflexní 

a mrazové trhliny a dobře odolává účinkům vody. Velkou předností gumoasfaltových 

vrstev je moţnost podstatné redukce jejich tloušťky při zachování stejné doby ţivotnosti 

jako u povrchů z běţného asfaltu, coţ přináší ekonomické úspory. Navíc gumoasfaltové 

směsi znatelně sniţují hladinu akustického hluku při průjezdu zastavěnou oblastí ( dle 

výzkumu téměř stejně jako drahé protihlukové stěny), mají pozitivní vliv i na menší 

vytváření vodní clony za vozidly během deště a mají i protismykové vlastnosti – zabraňují 

tzv. aquaplaningu.  

      Velmi významný by byl v případě širšího vyuţití gumoasfaltových směsí dopad 

ekologický – velká část ojetých pneumatik se zatím v České republice vyuţívá pouze 

energeticky jako přídavné palivo v cementárnách (případně spalovnách) a jen malá část 

z desetitisíců tun jiţ z dopravy vyřazených pneumatik se po zpracování stává materiálovou 

surovinou k další produkci. Při pouţití gumoasfaltových směsí by se na jeden kilometr 

silnice dalo při čtyřcentimetrové vrstvě ekologicky recyklovat aţ 8.000 pneumatik. 

Dlouhodobé vyuţití starých pneumatik ke zlepšení kvality silničních asfaltů by tak mohlo 

přinést nejen výrazný efekt ekonomický, ale také ekologický. Neustále se zvyšující 

dopravní zatíţení silnic si vynucuje vyvíjet a pouţívat stále odolnější druhy asfaltových 

směsí s modifikovanými pojivy, schopnými omezit vznik poruch a zvýšit trvanlivost 

konstrukce vozovky. Modifikační příměsí můţe být samozřejmě také drcená guma ze 

starých pneumatik. V minulosti se i v naší republice uplatňovaly směsi s názvem RUBIT s 

drcenou gumou z pneumatik, která se přidávala spolu s kamenivem do míchačky obalovny. 

Směsi vzniklé tímto procesem ale neměly poţadovanou ţivotnost. V některých státech 

USA i dalších zemích (např. v Portugalsku) se nyní pouţívá pojivo vzniklé vmícháním 

drcené gumy z pneumatik do asfaltu za vysoké teploty s kontrolou jeho viskozity – vzniká 

tak pojivo všeobecně označované jako gumoasfalt a materiál do vozovky jako 

gumoasfaltové směsi. Obecně rozeznáváme 3 druhy gumoasfaltových směsí – tzv. 
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konvenční gumoasfalt, chemicky modifikovaný gumoasfalt a vysoce vytvrzovaný 

gumoasfalt [10]. 

 

 

5.1. Konvenční gumoasfalt 

 

      Tradiční výrobní proces gumoasfaltu znamená spojení asfaltu, rozehřátého na více neţ 

200° C  a částic odpadní gumy v objemu 15 aţ 25 %. Výsledný produkt má vyšší viskozitu 

neţ tradiční asfalt při větším rozsahu teplot a zvyšuje se i jeho nepropustnost. Kvalitní 

klasický asfalt odolává teplotám v rozsahu – 28 aţ +58° C. Někdy se pro zlepšení jeho 

tepelné odolnosti přidává do asfaltové směsi ropa s vysokým bodem varu. To je však po 

ekonomické i environmentální stránce neţádoucí. Gumoasfalt je schopný odolávat při 

zachovaní svých fyzikálních vlastností teplotnímu rozsahu od – 34 do +64° C.  

      Pouţitím modifikovaného asfaltu s přídavkem gumové drti se dosáhne sníţení výskytu 

trhlin vlivem teplotních změn, vzniku výmolů, deformací a zlepšení dalších vlastností, coţ 

prodlouţí ţivotnost povrchu vozovky aţ na trojnásobek oproti klasickému asfaltu. 

Nevýhoda tohoto gumoasfaltu spočívá v oddělování sloţek gumové drti a asfaltu ve směsi 

a vytváření dvou nebo více samostatných fází, k čemuţ dochází v procesu přípravy a 

během skladování předehřáté asfaltové směsi. Je to způsobeno velmi slabou vazbou mezi 

povrchem částice gumy a asfaltem. Tradiční asfalt vykazuje separaci fází od 2 do 4 % 

během skladování horké směsi, zatímco gumoasfalt aţ 25 %. Tato nehomogennost sniţuje 

spolehlivost výsledného povrchu vozovky a zhoršuje jeho vlastnosti. Separace sloţek 

gumoasfaltu tak sniţuje jeho ţivotnost.  

      Kritickým faktorem v reakční fázi je povrchová plocha částice gumové drti. 

Pneumatiky se po kryogenní redukci musí zdrsnit, například mletím v drtiči. Výzkumy 

ukázaly, ţe čím je větší povrchová plocha gumového materiálu, tím vyšší je jeho reaktivita 

s tekutým asfaltem. Ideální je, kdyţ jsou částice gumy úplně zbavené oceli, textilu a 

vlhkosti [12].  
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5.2. Chemicky modifikovaný gumoasfalt 

 

      Provedené studie ukázaly, ţe chemická vazba mezi gumou a asfaltem výrazně redukuje 

oddělování jednotlivých fází směsi a umoţňuje tak vytvoření homogenní směsi, která je 

odolnější vůči nepříznivým změnám. V porovnání s 25 % separací u běţného gumoasfaltu, 

vykazuje chemicky modifikovaný gumoasfalt separaci v rozsahu max. 5 - 7 %. Je to 

způsobeno vytvořením chemické vazby namísto fyzikální. Zvýšená stabilita a homogenita 

směsi tak ovlivňuje příznivě skladování gumoasfaltových směsí a prodluţuje ţivotnost 

povrchu. Náklady na výrobu chemicky modifikovaného gumoasfaltu jsou v průměru aţ o 

60 % vyšší neţ náklady na tradiční asfaltový povrch [12].  

 

 

5.3. Vysoce vytvrzovaný gumoasfalt 

 

      Tento materiál se vyrábí při vysokých teplotách a za přítomnosti kyslíku. Při 

mírnějších teplotách můţe docházet k expanzi částic gumy z důvodu absorpce z 

asfaltových sloţek. Výroba za přítomnosti kyslíku můţe urychlit rozpad gumy a proces 

vytvrzování. Přítomnost kyslíku urychluje asimilaci gumy. Oxidace asfaltového materiálu 

zase vede k vyšší viskozitě materiálu. Přimíchávání gumového materiálu do asfaltových 

pojiv zpomaluje stárnutí materiálu. Podle odborné literatury není pro modifikované 

gumoasfaltové směsi vhodné laboratorně simulovat proces dlouhodobého stárnutí v 

podmínkách vysoké teploty a vysokého tlaku. Takto získané výsledky nejsou spolehlivé.  

      Gumoasfaltové pojivo se vyrábí ve speciálních míchacích zařízeních, kde dochází 

přidáváním gumového granulátu do asfaltu k reakci mezi asfaltem a gumou. Při výrobě v 

mobilním nebo stacionárním zařízení je do asfaltového pojiva postupně vmícháván 

gumový granulát v mnoţství 15–18 % hmotnosti asfaltu, čímţ se pojivo zahušťuje a drcená 

guma v pojivu reaguje a bobtná. Proces míchání a reakce trvající 45-90 minut při teplotě 

175-200° C výrazně mění vlastnosti pojiva – silně se zvyšuje jeho viskozita, sniţuje se 

penetrace a zvyšuje se bod měknutí. [12].  
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  5.4. Výhody a nevýhody gumoasfaltových směsí 

 

      Výzkum kalifornského ministerstva dopravy potvrdil, ţe gumoasfaltové vozovky 

mohou mít při zachování stejné doby ţivotnosti podstatně sníţenou tloušťku proti běţným 

vozovkám z asfaltového betonu. Gumoasfaltové směsi mají totiţ vyšší odolnost vůči 

únavě, stárnutí, trvalým deformacím a trhlinám. Za období 30 let, kdy jsou gumoasfaltové 

směsi v Kalifornii pouţívány, vyţadují vozovky s tímto povrchem výrazně niţší náklady 

na údrţbu a opravy. Zprávy z mezinárodních konferencí týkající se vyuţití ojetých 

pneumatik dokonce zdůrazňují celkovou moţnost sníţení tloušťek asfaltových vrstev na 

polovinu. Výhodná je i moţnost opětovného vyuţití (recyklace) gumoasfaltových povrchů. 

      Největšími překáţkami v rozšíření aplikace gumoasfaltu se mohou jevit vysoké vstupní 

náklady, recyklovatelnost, emise nebezpečných látek a náklady na konstrukční úpravy 

strojů na pokládku gumoasfaltu. Všechny tyto problémy byly definovány na základě 

dostatečného počtu vědeckých projektů, i na základě hodnocení uţ realizovaných 

konstrukcí vozovek. Náklady na výrobu gumoasfaltu jsou vyšší v porovnání s tradičním 

asfaltem na jednotku objemu. Vlastnosti pryţového materiálu ale umoţňují zmenšit 

tloušťku kladené vrstvy gumoasfaltu aţ na polovinu, coţ výsledné náklady podstatně 

sniţuje. Z provedených průzkumů vyplynulo, ţe běţná směs vydrţela 100.000 přejezdů, 

zatímco gumoasfaltová 300.000 přejezdů pneumatikou. Bylo zjištěno, ţe gumoasfalt má aţ 

12x větší odolnost vůči únavě. Gumoasfaltové povrchy také nevyţadují takovou údrţbu 

jako tradiční asfalt, nevznikají trhliny, rýhy, výmoly, takţe se sniţují celkové náklady na 

opravy a údrţbu gumoasfaltového povrchu.  

      K praktickému vyuţití gumoasfaltových směsí v České republice přímo v silničním 

provozu dochází zatím jen v „pokusných případech“ - například  poblíţ Černošic a v okolí 

Karlštejna [10]. 
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6. Závěr 

 

 

        V současné době je zásadní chybou hlavně to, ţe peníze z fondu na recyklaci dostávají 

ti, kdo jsou na začátku celého řetězce - pneuservisy, potaţmo producenti pneumatik. 

Správné by bylo, aby povinná osoba ze zákona dávala peníze aţ na konec celého řetězce, 

tedy recyklátorům a celý systém by měl běţet na základě podnikatelských vztahů. Proto je 

také u nás cena gumového granulátu z pneumatik aţ dvojnásobná oproti zemím, kde peníze  

z fondu dostávají přímo zpracovatelé. Například ve Španělsku dávají výrobci do 

"recyklačního" fondu jedno euro za kaţdou vyrobenou pneumatiku. Získané finance 

rozděluje agentura certifikovaným výrobcům podle mnoţství pneumatik na trhu, podle 

jejich kapacit atd. Tato dotace stabilizuje trh. Zpracovatelům nikdo nebrání sehnat si víc 

pneumatik a zpracovat je. Díky garančnímu reţimu však pro ně není problém ekonomické 

plánování například na pět let dopředu, coţ je zajímavé i z hlediska zajištění odbytu nebo 

rozvoje technického zázemí [6].  

      Z několika hledisek by bylo vhodné přidávání granulátu do asfaltových směsí. 

Například v městských částí by vozovky obsahující pryţ měli lepší odhlučňovací výsledky 

neţ například sniţování nejvyšší povolené rychlosti. Díky lobby stavebních společností ale 

toto asi v nejbliţší době naplněno nebude. Důleţitý je samozřejmě i postoj výrobců 

klasických asfaltových směsí, pro které je ze ziskového hlediska výhodná jejich menší 

ţivotnost a nutnost časté obnovy. O jak velký obchod se jedná, svědčí i mnoţství ročně 

vyrobených tradičních asfaltových směsí – v celé ČR je to cca 7,5 milionů tun. Kdyby jen 

u 14 % z tohoto mnoţství (cca 1 milion tun) bylo při běţném dávkování pouţito 12.000 tun 

odpadového pryţového granulátu, mohlo by podle odborníků ze skládek v České republice 

kaţdý rok zmizet aţ 25.000 tun starých pneumatik [10]. 
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