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Напрямки утилізації зношених автомобільних шин з використанням
двошнекових апаратів

У всьому світі постійно накопичуються зношені автомобільні шини.
Щорічно в Україні відправляється на утилізацію в середньому 5–7 млн. шин,
причому їх кількість щороку зростає на 100–200 тис. [1].Переробка резино-
масляних відходів має велике екологічне і економічне значення для всіх
розвинених країн світу: у 1 т шин міститься близько 700 кг гуми, яка може бути
повторно використана для виробництва палива, гумотехнічних виробів і
матеріалів будівельного призначення. В той же час, якщо спалити 1 тонну
зношених шин, то в атмосферу виделяяєтся 270 кг сажі і 450 кг токсичних газів.
У більшості індустріальних країн є методи і програми, спрямовані на підтримку
збору і переробки відпрацьованих покришок. Але із загальної кількості тільки
23% зношених покришок знаходять застосування (експорт в інші країни,
спалювання з метою одержання енергії, механічне роздрібнення для покриття
доріг тощо). Інші 77% використаних автопокришок ніяк не застосовуються
через відсутність рентабельного способу утилізації [2]. Саме тому сьогодні
проблема утилізації зношених шин є дуже актуальною.

Залежно від характеру змін, які відбуваються з гумою, існуючі сьогодні
технології переробки зношених автопокришок можна розділити на п'ять груп:
використання цілих шин для різних цілей; спалювання відпрацьованих шин із
одержанням енергії; подрібнення шин із метою одержання гумової крихти і
порошку; виробництво регенерованого промислового матеріалу; піроліз
автопокришок. Серед зазначених напрямків переробки шин ми вважаємо, що
саме отримання з відпрацьованих шин гумової крихти і порошку є
перспективним напрямком утилізації, тому що не призводить до вторинного
забруднення довкілля як піроліз і спалювання з одного боку, а також дозволяє
вилучити цінні гумовмісні компоненти на відміну від інших методів.

Реальні терміни служби асфальтобетонних покриттів в умовах
інтенсивного руху автотранспорту складають у багатьох випадках не більше 4-5
років, а нерідко 23 роки. Такі малі терміни служби покриттів вимушують
дорожні організації проводити багатократні ремонтні роботи в процесі
експлуатації дороги, витрачати значні матеріальні, трудові і фінансові ресурси
не на розвиток дорожньої мережі і будівництво нових доріг, а на підтримку
необхідних транспортно-експлуатаційних показників тих, що вже існують.
Продовження термінів служби асфальтобетонних покриттів за рахунок
підвищення якості бітумів дозволить істотно понизити витрати на ремонтні
роботи і вивільнити сотні мільйонів грошей на поліпшення стану дорожньої
мережі в цілому.
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Модифікація бітумів різними добавками дозволяє змінити їх структуру
так, щоб збільшити інтервал пластичності, тобто температурний інтервал, в
якому терпке зберігає в'язкість, необхідну для забезпечення стійкості
асфальтобетону як до дефектів і руйнувань крихкого характеру типу тріщин,
вибоїн, вифарбовувань, так і до дефектів пластичним. Фізико-механічні
властивості гумово-бітумо-мінеральних композицій з використанням гумової
крихти залежно від температури приготування суміші  приведені в табл. 1 [3].

Таблиця 1 – Фізико-механічні властивості модифікованого
асфальтобетону [3]
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Для досягнення вказаних ефектів пропонується переробляти зношені
автомобільні шини в дві стадії:

1) отримання гумової крихти методом подрібнення;
2) переробка гумової крихти в двошнековому апараті та отримання гумо-

бітумної в’яжучої мастики.
Таким чином, застосування у складі асфальтобетону гумової крихти

приводить до збільшення міцності і довговічності, особливо при високих та
низьких температурах. Це дозволяє застосовувати даний асфальтобетон в
регіонах з широким діапазонам зміни температур.
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