
 Eindhoven University of Technology

BACHELOR

Wpływ dodatku KOH na wydajność oraz właściwości oleju z pirolizy opon samochodowych

Wasik, Dominika O.

Award date:
2016

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/en/studentTheses/df48e8bd-b4b7-4434-8dc7-a6ca16306288


 

Wydział Chemiczny 
 
 
 
 
 
 
 

PRACA DYPLOMOWA 
 

Wpływ dodatku KOH na 
wydajność oraz właściwości oleju 
z pirolizy opon samochodowych 

 
Influence of KOH addition on the 
yield and oil properties from the 

pyrolysis of waste tires 
 
 

Dominika Wasik 
 

 
Praca została wykonana pod opieką 
Dr inż. Katarzyna Pstrowska 

 
 

Piroliza 
Opony samochodowe 

KOH 
Olej popirolityczny 

 
 

W pracy przedstawiono analizę wpływu dodatku KOH na wydajność 
i właściwości otrzymanego oleju z pirolizy opon samochodowych. 
Procesowi pirolizy poddano cztery surowce zawierające ścier z opon 
samochodowych i dodatek KOH o udziałach równych 0, 0,1, 0,3 
i 0,5 w stosunku do ścieru. Otrzymany produkt olejowy porównano 
pod względem wydajności oraz właściwości. Zakres badań 
właściwości cieczy obejmował udział warstwy wodnej i olejowej 
w cieczy, pH warstwy wodnej, ciepło spalania, gęstość, zawartość 
wody, liczbę bromową, lepkość, zawartość siarki i spektroskopię IR. 
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I. Opracowanie literaturowe 

1. Wstęp 

 

Corocznie generowane jest 7 mln ton zużytych opon, które potencjalnie stanowią 

źródło paliw, z racji ich składu, bogatego w węgiel i wodór [1]. Ogół produkcji przemysłu 

gumowego cechuje się wielkością ok. 35 mln ton rocznie i wciąż rośnie. Odpady gumowe 

są niekorzystne dla środowiska naturalnego; ich składowiska implikują zagrożenie 

pożarowe, a recykling wymaga znacznej ilości energii oraz czasu [2]. 

Opony samochodowe składają się z wielu warstw i materiałów, przez co są produktem 

gumowym najtrudniejszym do ponownego wykorzystania. Skalę problemu podnosi też 

fakt, iż ich wkład w całkowitą ilość odpadów gumowych stanowi aż ok. 80%, co w 2008 r. 

w krajach Unii Europejskiej oszacowano na 3,4 mln ton [2]. 

Dawniej, kiedy ochrona środowiska nie była jeszcze regulowana tak radykalnymi 

normami jak dziś, zużyte opony topiono, spalano lub zakopywano w ziemi. Następnie 

pojawiła się technologia konwersji ogumienia na regenerat i produkty do wytwarzania 

asfaltu, materiałów izolacyjnych, lepiszczy, preparatu Naftogum [3]. 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. zakazuje tworzenia składowisk zużytych 

opon (od 1.07.2003) oraz elementów opon (od 1.07.2006) [4]. Spalanie wyrobów 

gumowych w cementowniach jest limitowane przez wzgląd na środowisko naturalne 

(dyrektywa Waste Incineration Directive). Państwa Unii Europejskiej podejmują więc 

czynności w celu redukcji ilości odpadów, ponownego ich użycia, recyklingu i finalnie 

bezpiecznego dla środowiska ich usuwaniu [2]. 

Termiczną metodą usuwania, a w rezultacie recyklingu wyrobów gumowych, jest 

proces pirolizy. Ta kosztowna metoda rokuje rosnące zainteresowanie, ze względu na 

coraz wyższe ceny ropy naftowej oraz możliwe modernizacje aparatury i technik procesu 

pirolizy. Aktualnie w Europie nie jest to jednak popularna metoda recyklingu. 

2. Opony samochodowe 

2.1. Budowa opony samochodowej 
 

Opony składają się z osnowy, podkładu lub opasania i stopki, które tworzą konstrukcję 

nośną, oraz powłoki gumowej – bieżnika. Bieżnik, czyli warstwa gumy o zmiennej 

grubości, chroni osnowę przed uszkodzeniami mechanicznymi. To element, który 

odpowiada za przyczepność do nawierzchni, z którą wchodzi w kontakt, odporność na 

ścieranie, stabilność jazdy oraz cichobieżność [3]. Bieżnik sporządza się z mieszanki 

gumowej, w skład której wchodzi kauczuk naturalny, syntetyczny i sadza. Składa się 

z części czołowej, części barkowych i bocznych (Rys.1). 

Osnowa to elastyczna powłoka, pełniąca funkcję szkieletu opony. Wykonana jest  

z kilku warstw gumowanych nici kordowych. Warstwy kordowe mogą być oddzielone 

gumą międzywarstwową. Ze względu na układ kordów można wyróżnić opony 

diagonalne, diagonalne z opasaniem oraz radialne [3]. Osnowa odpowiada za odporność na 

ścieranie i zniekształcenia. Kordy mogą być poliamidowe, wiskozowe lub stalowe. 

Opasaniem nazywa się warstwy nici kordowych pomiędzy osnową a bieżnikiem,  

w szczytowej warstwie opony. Najczęściej używany na opasanie kord to kord stalowy, 

choć istnieją również kordy z włókna szklanego bądź wiskozowego. Opasanie jest 

odpowiedzialne za odporność na wysokie prędkości i siły odśrodkowe. 

Stopka dzieli się na dwa elementy: rdzeń oraz gumowaną tkaninę kordową. Osadzana 

jest na obręczy koła, by stabilizować kontakt opony z felgą.  
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Opony mogą być dętkowe i bezdętkowe. Dętki mogą być wykonane z kauczuku 

butylowego, co sprawia, że opony samochodowe są trwalsze i bardziej szczelne.  

W oponach bezdętkowych dętkę zastępuje kapa – warstwa uszczelniająca, butylowa [5]. 

 
Rys. 1. Budowa opony samochodowej [1]. 

2.2. Skład opony samochodowej 

 

Tabela 1. Zużycie materiałów w produkcji opon samochodowych [6]. 

Materiał Udział w produkcji opon samochodowych [%] 

Kauczuk 47,0 

Sadza 21,5 

Metalowy kord 16,5 

Kord tekstylny 5,5 

Tlenek cynku 1,0 

Siarka 1,0 

Dodatki 7,5 

 

Kompozycje opon znacznie się różnią ze względu na różne zastosowania. Głównymi 

materiałami potrzebnymi do produkcji opon są kauczuk, sadza oraz stal. Używane są dwa 

rodzaje kauczuku: kauczuk naturalny oraz syntetyczny. Przykładami kauczuku 

syntetycznego są kauczuk butadienowy i styrenowo – butadienowy. Sadza odpowiada za 

wzmocnienie kauczuku i zwiększenie jego odporności na ścieranie.  
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Kauczuk jest wulkanizowany w celu nadania oponie odpowiedniej twardości, 

wytrzymałości i trwałości. Proces ten polega na zmianie struktury polimeru poprzez jego 

sieciowanie przy pomocy siarki, przyspieszaczy wulkanizacji i aktywatorów, takich jak 

kwas stearynowy i tlenek cynku. W czasie procesu w podwyższonej temperaturze tworzą 

się silne wiązania kowalencyjnie pomiędzy łańcuchami polimerów, unieruchamiając je.  

W zależności od przeznaczenia opon, producenci wprowadzają dodatki do mieszanki 

kauczukowej.  

Skład elementarny opony samochodowej przedstawiono w Tabeli 2 [1]. 

 

Tabela 2. Analiza elementarna opony samochodowej [1]. 

Składnik Zawartość procentowa w oponie [%] 

C 85,9 

H 8,0 

O 2,3 

N 0,4 

S 1,0 

popiół 2,4 

 

3. Proces pirolizy 

 

Proces pirolizy jest zespołem procesów fizykochemicznych, które przeprowadza się 

w celu termicznego rozkładu substancji poprzez poddawanie jej działaniu wysokiej 

temperatury, bez udziału tlenu ani innych czynników utleniających [2].  

W najprostszym przypadku równania reakcji zachodzących podczas procesu pirolizy 

można zapisać jako rozpad dużej cząsteczki węglowodoru nasyconego na mniejszą 

cząsteczkę węglowodoru nasyconego i nienasyconego [7]: 

Cm+nH2(m+n)+2 → CmH2m+2 + CnH2n 

Opony samochodowe stanowią bardzo dobry surowiec procesu pirolizy z racji 

zawartości znacznej ilości substancji lotnych, umiarkowanej zawartości siarki, niskiej 

zawartości popiołu i wysokiej wartości opałowej [8]. Proces pirolizy gumy prowadzi się 

w temperaturach 400 – 700 ºC. Jest uważany za jedną z najbardziej obiecujących 

alternatyw pośród możliwych strategii zarządzania zużytymi oponami, zwłaszcza jeśli 

chodzi o jego wdrożenie na skalę przemysłową. Zalety procesu pirolizy przedstawione są 

w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Zalety procesu pirolizy jako metody zarządzania zużytymi oponami [1]. 

Eksploatacja Środowisko Ekonomia 

Przerób razem z innymi 

odpadami; 

Integracja energii; 

Uniwersalny produkt 

Podniesienie wartości odpadów 

potencjalnie niebezpiecznych; 

Zminimalizowanie emisji 

CO2 oraz wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 

Efektywność energetyczna, 

Integracja istniejących 

rafinerii 

 

Proces pirolizy jest uniwersalny; pozwala na przerób opon samochodowych wraz 

z innymi rodzajami odpadów, np. tworzywami sztucznymi, z węglem lub biomasą. 

Uzyskuje on wysoką wydajność energetyczną i stanowi lepszą alternatywę dla środowiska 

niż spalanie. Proces ten cechuje minimalizacja emisji zanieczyszczeń, które mogą być 

szkodliwe także dla ludzi (węglowodory poliaromatyczne, CO, CO2, SOx, NOx). Proces 
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pirolizy może integrować pod względem technologicznym i energetycznym już istniejące 

rafinerie w taki sposób, by produkty gazowy i ciekłe mogły być wspólnie przetwarzane. 

W ten sposób umożliwia modyfikację każdej frakcji produktów oddzielnie, co generuje 

zyski już istniejących rafinerii. 

3.1. Mechanizm procesu pirolizy węglowodorów 

 

Istnieją trzy teorie mechanizmu procesu pirolizy: 

 łańcuchowy z udziałem wolnych rodników, 

 oparty na rozkładzie cząsteczkowym, 

 łączący obie poprzednie teorie [9]. 

Uproszczony mechanizm procesu pirolizy określa dwa stadia przebiegających reakcji. 

Reakcje pierwszego stadium to reakcje pierwotne, podczas których rozkład surowców 

opisuje się mechanizmem łańcuchowo – rodnikowym. Powstające produkty to wodór, 

metan oraz olefiny. Reakcje drugiego stadium to reakcje wtórne: piroliza olefinowych 

produktów reakcji pierwotnych, uwodornienie i odwodornienie olefin z produktem 

w postaci parafin, dwuolefin i związków acetylenowych oraz kondensacja, w wyniku 

której powstają cyklodiolefiny i aromaty [9]. 

Do rozpoczęcia reakcji wtórnych potrzebne są produkty reakcji pierwotnych. Następnie 

mogą przebiegać w tym samym czasie. Ilość produktów pierwszego stadium zależy od 

konwersji surowca, podobnie jak udział wtórnych reakcji. Olefiny, będące pierwotnym 

produktem, są trwalsze od surowca. Zwiększenie udziału produktów wtórnych, czyli 

dwuolefin, aromatów i związków acetylenowych, wymaga dużej konwersji surowca. 

Szybkie przereagowanie surowców prowadzi do szybszego rozkładu produktów 

pierwotnych [9]. 

3.2. Produkty procesu pirolizy 

 

W wyniku procesu pirolizy gumy powstają produkty gazowe, ciekłe oraz stałe. Każdy 

z uzyskanych produktów posiada liczne zastosowania.  

Gaz składa się głównie z mieszaniny związków parafinowych i olefinowych wraz 

z mniejszymi ilościami innych węglowodorów. Znajduje zastosowanie w dostarczaniu 

ciepła potrzebnego do procesu – ogrzewa reaktor lub jest przetwarzany na prąd elektryczny 

(proces staje się energetycznie samowystarczalny).  

Frakcja ciekła jest zwykle określana jako odpadowy olej z procesu pirolizy opon 

(STPO) i zawiera cenne substancje, takie jak związki aromatyczne, D-limonen, benzen, 

toluen i ksylen, które można wtórnie uzyskać z produktu. Po usunięciu zanieczyszczeń 

oraz ciężkich związków w procesie hydrorafinacji i odsiarczania, olej wykazuje 

odpowiednie właściwości do stosowania go jako paliwo samochodowe. 

 Stały produkt procesu pirolizy (pozostałość popirolityczna) jest poddawana procesom 

fizykochemicznym w celu uzyskania węgla aktywowanego oraz węgla pochodzącego 

z reakcji Boudouard’a [1]. Węgiel aktywowany może być następnie wykorzystany jako 

adsorbent i nośnik katalizatora. Uzyskuje się również sadzę, odpowiednio: po 

zastosowaniu karbonizacji – aktywną, po zastosowaniu mielenia i separacji – nieaktywną 

[2]. 

Skład produktu zależy od zastosowanej technologii i warunków procesowych, 

w szczególności temperatury, szybkości ogrzewania, ciśnienia i czasu reakcji. Rezultaty 

z różnych źródeł mogą być więc trudne do porównania.  
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3.2.1. Gaz popirolityczny 

 

W skład gazu popirolitycznego (10 – 30% wszystkich produktów) wchodzą: 

 H2, 

 CO, CO2, 

 CH4, 

 C2H6, C2H4, 

 C3H8, C3H6, 

 inne węglowodory [1]. 

 

Oprócz głównych produktów, gaz zawiera również śladowe ilości H2S, SO2 i NH3. H2S 

jest produkowany w wyniku procesów konwersji siarki użytej w wulkanizacji gumy. Jego 

stężenie w gazie na ogół jest niskie; w procesie pirolizy opon samochodowych 

z zastosowaniem reaktora ze złożem fluidalnym, zawartość H2S we frakcji gazowej 

wynosiła 0,01 – 1,60% objętościowych [1]. Wraz ze wzrostem temperatury procesu, skład 

gazu może się zmienić na trzy sposoby: zawartość węglowodorów zmniejszy się, 

zawartość CO2 zmniejszy się a CO zwiększy, wydajność nienasyconych węglowodorów 

będzie wyższa niż węglowodorów nasyconych [1]. 

3.2.2. Ciecz popirolityczna 

 

W skład cieczy popirolitycznej (30 – 55% wszystkich produktów procesu) wchodzą: 

 związki aromatyczne, 

 nafteny, 

 olefiny, 

 alkany, 

 BTX i ich pochodne, 

 związki siarki i azotu [1]. 

 

Olej popirolityczny jest najważniejszym i najbardziej atrakcyjnym ekonomicznie 

produktem otrzymanym w procesie pirolizy. Charakteryzuje się ciemną barwą, 

intensywnym zapachem i dużą gęstością. Pomimo stosowania różnych technologii oraz 

warunków procesu, wpływających na wydajność oleju, jego skład nie zmienia się w tak 

znacznym stopniu, jak frakcji gazowej.  

Duża zawartość związków siarki (ponad 1% mas.) wynika z sieciowania kauczuków, 

użytych do produkcji opon, przez mostki siarkowe. Ich źródło stanowi więc termiczny 

rozpad organicznych dodatków używanych jako środki wulkanizacyjne. Z tego powodu 

olej nie może zostać bezpośrednio zastosowany jako paliwo silnikowe. Wymagania na olej 

opałowy dotyczące siarki spełnia dopiero mieszanina z olejem rzepakowym w stosunku 

objętościowym 1:1 [2]. Związki tlenu i azotu powstają w procesie termicznego rozpadu 

kwasu stearynowego, związków siarki, amin i oksygenowanych olejów stosowanych 

w kompozycji opon. W przypadku zastosowania oleju jako paliwa, związki te usuwane są 

w czasie obróbki wstępnej. Im mniejsza ilość tlenu, siarki i azotu (usunięcie w drodze 

procesu pirolizy lub zatrzymanie we frakcji stałej), tym większa zawartość węgla i wodoru 

w oleju [1]. 

Olej popirolityczny jest bardzo złożoną mieszaniną węglowodorów, zawierającą: 

parafiny o budowie liniowej C6 – C37 (w szczególności C8 – C13), niskie stężenie olefin 

(w szczególności nieskondensowanego butadienu, pentenów, pentadienów, izoprenu), dużą 
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ilość węglowodorów aromatycznych, naftenów i terpenów (zwłaszcza limonen, BTX, 

alkilowane monopierścieniowe związki aromatyczne). Zgodnie z ogólną tendencją, ilość 

związków aromatycznych zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury procesu pirolizy ze 

względu na reakcje rekombinacji, które mają miejsce pomiędzy alifatycznymi 

i aromatycznymi wolnymi rodnikami i cyklizację łańcuchów alifatycznych. Wpływ na 

zawartość aromatów w oleju ma również pierwotna ich zawartość oraz zawartość olefin 

w surowcu – gumie. Olefiny mają tendencję do kondensacji poprzez reakcję Dielsa-

Aldera, cyklizację i dehydrogenację, z wytworzeniem związków aromatycznych. 

Wymienionym reakcjom sprzyja wysoka temperatura, co implikuje wzrost zawartości 

aromatów [1].  

Siarka w oleju występuje w postaci benzotiazolu, dibenzotiofenu i jego alkilowanych 

pochodnych: metylo-, dimetylo-, trimetylo- i tetrametylodibenzotiofenu. Azot również 

występuje w postaci benzotiazolu, a tlen związków hydroksylowych, takich jak fenol, 3-

metylofenol, 2-etylo-1-heksanol. Wymienione heteroatomowe cząsteczki stanowią 

przeszkodę dla użycia oleju jako paliwa silników spalinowych. 

Niektóre związki chemiczne obecne w oleju mają znaczenie ekonomiczne. Olej 

popirolityczny jest ważnym źródłem D-limonenu – związku pożądanego w produkcji 

rozpuszczalników przemysłowych, żywic, klejów i aromatów. Limonen jest cyklicznym 

terpenem o wzorze C10H16, który występuje w formie D-limonenu oraz L-limonenu. 

Wydajność limonenu maleje w wysokich temperaturach, w związku z wtórnymi reakcjami 

(dehydrogenacja do aromatów). Olej popirolityczny jest też potencjalnym źródłem lekkich 

aromatów, takich jak benzen, toluen i ksylen. Poza optymalnymi warunkami reakcji, 

wydajność BTX można zwiększyć stosując selektywną kondensację, destylację oraz proces 

pirolizy katalitycznej [1]. 

Wartość opałowa oleju popirolitycznego jest porównywalna z konwencjonalnymi 

paliwami, co sprawiło, że jest on analizowany pod kątem użycia jako paliwo alternatywne. 

Charakteryzuje się niższą temperaturą zapłonu w porównaniu z paliwami pochodzącymi 

z ropy naftowej. Jest to spowodowane znaczną ilością lotnych węglowodorów, aromatów 

i olefin w składzie. Problemem podczas wykorzystania paliw alternatywnych o innym 

składzie chemicznym niż olej napędowy jest tworzenie się koksu we wtryskiwaczach 

paliwowych w silniku. Obecność w oleju popirolitycznym związków nienasyconych 

i związków siarki zwiększa skłonność do pojawienia się produktów krakingu, osiadających 

jako nagar we wtryskiwaczach. Dodatkowo obecne w oleju cząstki piasku, sadzy i metali 

alkalicznych mogą powodować awarie silnika i negatywny wpływ na zdrowie człowieka 

i środowisko. Wraz z wysoką zawartością związków aromatycznych, związki siarki są 

przeszkodą dla użycia oleju jako alternatywnego paliwa. Surowe przepisy ochrony 

środowiska wprowadzają ograniczenia emisji SOx i NOx, powstających w procesie 

spalania paliwa. Z przeprowadzonych badań spalania oleju napędowego i oleju 

popirolitycznego w tych samych warunkach wynika, że dla oleju popirolitycznego emisje 

te są większe niż dla oleju napędowego. Fakt ten związany jest z wyższą zawartością siarki 

w oleju popirolitycznym (do wartości 1,45% wagowych) w porównaniu z olejem 

napędowym (zgodnie z obowiązującymi normami 10 ppm). Do redukcji zawartości siarki 

wykorzystuje się proces pirolizy katalitycznej z użyciem chlorku magnezu, wodorotlenku 

wapnia, tlenku wapnia i wodorotlenku sodu [1]. 

Przeprowadzono badania mające na celu obniżenie zawartości siarki w oleju 

popirolitycznym w procesie pirolizy katalitycznej. W tym celu zastosowano CaO, Ca(OH)2 

i NaOH jako katalizatory i porównano efekty ich wpływu na zawartość siarki oraz 

zidentyfikowano produkt o najniższej jej zawartości [10]. 

Każdy proces pirolizy prowadzony był w temperaturze 500˚C i z szybkością przepływu 

azotu na poziomie 200 cm3/min. Zbadano, że w tych warunkach uzyskuje się największą 
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wydajność cieczy popirolitycznej. Katalizatory wprowadzane były do procesu 

w stosunkach masowych 5%, 10% i 15%. Rezultaty w postaci zależności zawartości siarki 

w cieczy popirolitycznej od ilości użytego katalizatora, zostały przestawione na Rys. 2. 

 
Rys. 2. Zależność zawartości siarki w cieczy popirolitycznej od ilości katalizatora 

(odpowiednio CaO, Ca(OH)2, NaOH) [10]. 

 

Katalizatory CaO i Ca(OH)2 okazały się najbardziej efektywne, natomiast użycie 

NaOH było mniej skuteczne, przez co pominięto ten związek w dalszych badaniach. 

Wzrost udziału CaO i Ca(OH)2 spowodował spadek zawartości siarki w produkcie, jednak 

procesy z zastosowaniem tych katalizatorów w stosunkach masowych 10% i 15% 

przebiegały wolniej niż w przypadku 5%. W związku z obniżeniem początkowej 

zawartości siarki o 34,25%, wybrano proces z katalizatorem 5% Ca(OH)2 do następnego 

etapu badań. Stwierdzono, że ilość użytego katalizatora Ca(OH)2 nie miała znaczącego 

wpływu na wydajność produktów badanego procesu pirolizy. Wydajność stałej 

pozostałości wynosiła ok. 47%, cieczy popirolitycznej ok. 40%, a gazu popirolitycznego 

ok. 12%. Otrzymane w tym etapie paliwo to ciecz popirolityczna, TF (ang. tire fuel). 

Prawdopodobne reakcje katalizatora, które miały wpływ na obniżenie zawartości siarki to: 

 

Ca(OH)2 + H2S → CaS + 2 H2O 

Ca(OH)2 + COS → CaS + CO2 + H2O 

 

Z uwagi na dużą zawartość siarki w uzyskanym paliwie (ok. 0,9%), w porównaniu do 

wymogów dla lekkiego oleju opałowego (maksymalna zawartość siarki wynosi 0,1%), 

w drugim etapie badań przeprowadzono odsiarczanie z użyciem kwasów. Użyto kwasu 

octowego, mrówkowego oraz kwasu siarkowego o stężeniu 98%. Kwasy octowy 

i mrówkowy zostały osobno zmieszane z nadtlenkiem wodoru w stosunku 1:1 oraz 1:2. 

Następnie roztwory dodano w ilościach 2, 5, 7,5 i 10 g do próbek po 100 ml otrzymanego 

paliwa TF i mieszano przez godzinę w temperaturze 50˚C. Próbki zostawiono na 8 godzin, 

do rozdzielenia się dwóch warstw. Górna warstwa została poddana przemywaniu wodą 

destylowaną przez zmieszanie w stosunku 4:1. Zbadano również wpływ kwasu siarkowego 

o stężeniu 98% na zawartość siarki w paliwie. Sporządzono próbki o stężeniu 2, 5, 7,5 

i 10% poprzez dodanie odpowiednich ilości kwasu do 100 ml paliwa TF.  
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Z przeprowadzonej analizy zawartości siarki wynika, że najskuteczniejszy 

w odsiarczaniu okazał się 10% dodatek H2SO4, obniżając zawartość siarki do 0,224%. 

Rosnący udział mieszaniny kwasów octowego i mrówkowego w paliwie również 

powodowały obniżenie zawartości siarki, jednak jej wartość nie była niższa niż 0,328%. 

Mieszaniny kwasów z H2O2 o stosunku 1:2 cechowały się większą efektywnością 

w odsiarczaniu. Rezultatem pracy jest wybór 5% Ca(OH)2 jako katalizatora procesu 

pirolizy, a następnie dodatek 10% dodatek H2SO4 do otrzymanego paliwa, co pozwala na 

zmniejszenie zawartości siarki o 83,75% w stosunku do jej pierwotnego udziału [10].  

3.2.3. Węgiel popirolityczny 

 

W skład stałej pozostałości (35 – 50% wszystkich produktów) wchodzą: 

 sadza, 

 popiół (ok. 15%), 

 siarka (ok. 3 – 5%) [1]. 

Produkt stały jest materiałem bogatym w węgiel, składającym się z sadzy, związków 

nieorganicznych (np. cynk, krzem, wapń) i pozostałego ciała stałego. Pozostałe ciało stałe, 

cechujące się składem bazującym na węglu, wytwarza się w procesie repolimeryzacji BR 

i SBR bazy kauczukowej. Skład, właściwości, powierzchnia właściwa, wilgotność 

i zawartość wodoru mogą być modyfikowane poprzez zmiany warunków reaktorów.  

Istnieją dwa główne kierunki wykorzystania węgla popirolitycznego. Pierwszym z nich 

jest otrzymywanie węgli aktywnych – adsorbentów. Surowiec w postaci opon 

samochodowych poddawany jest procesowi pirolizy, a aktywacja powstałego węgla 

przeprowadzana jest za pomocą przegrzanej pary wodnej. Temperatura procesu wynosi ok. 

800˚C. Jakość powstałego produktu można porównać z jakością węgli aktywnych 

dostępnych na rynku komercyjnym (podobna porowatość węgla zbadana poprzez 

adsorpcję azotu). Przykładem instalacji przetwarzającej węgiel popirolityczny na węgiel 

aktywny jest instalacja do procesu pirolizy opon samochodowych, znajdująca się 

w Japonii, w Chikushino City. W 1995 r. wydajność produkowanego sorbentu wynosiła 3 

Mg/dzień [2]. 

Drugim, głównym zastosowaniem węgla popirolitycznego jest jego wykorzystanie 

w przemyśle gumowym jako nieaktywny napełniacz sadzowy. Najpopularniejszym 

stosowanym napełniaczem jest sadza techniczna; węgiel popirolityczny może stać się jej 

opłacalnym zamiennikiem.  

Stała pozostałość popirolityczna znajduje również zastosowanie jako pigment 

drukarski, surowiec energetyczny i napełniacz nawierzchni drogowych [11]. 

3.2.3.1. Napełniacze mieszanek kauczukowych 

 

Zapotrzebowanie sadzy wzrasta rocznie o 4%, głównie ze względu na jej 

wykorzystanie w produkcji opon samochodowych (70 – 80% zapotrzebowania). Inne 

kierunki zastosowania sadzy to produkcja wyrobów gumowych (środek wzmacniający), 

farb (pigment), tworzyw sztucznych (barwnik i fotostabilizator), tuszów drukarskich, 

elektrod, szczotek węglowych [12]. Stała pozostałość popirolityczna o podobnych 

właściwościach może być jej dobrym zamiennikiem przy wytwarzaniu opon (napełniacz 

do mieszanek kauczukowych). Jednak, gdy pozostałość zawiera w składzie inne substancje 

stałe na bazie węgla, jej właściwości znacznie się różnią od sadzy [1].  

Napełniacze stosuje się w celu modyfikacji właściwości mieszanek kauczukowych, 

takich jak: lepkość Mooney’a, gęstość, twardość, właściwości wytrzymałościowe, 
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odporność na starzenie, ścieralność oraz właściwości mechaniczne i trybologiczne 

wulkanizatów. Stosowanie napełniaczy jest również korzystne ekonomicznie – obniża 

koszty produkcji wyrobów gumowych. Najczęściej wykorzystywanym napełniaczem jest 

sadza techniczna o składzie zdominowanym przez czysty węgiel. Aby zastosować węgiel 

popirolityczny jako surowiec, należy poddać go obróbce; główne jej etapy to: mielenie, 

separacja magnetyczna metalu (kord stalowy opon) oraz przesiewanie. Jednak po 

wykonaniu tych czynności, węgiel popirolityczny nadal nie jest wartościowym produktem. 

Zawartość cynku i krzemu oraz różnice w budowie powierzchni cząstek w porównaniu 

z sadzą techniczną sprawiają, że zastosowanie węgla jako napełniacza mieszanek 

kauczukowych jest utrudnione. Problematyczna jest również wysoka zawartość popiołu 

o wartości ok. 15% oraz zawartość siarki w granicach 3 – 5%. Wskazane jest poddanie 

węgla popirolitycznego metodom uszlachetniania: mieleniu, wygrzewaniu, odpopielaniu, 

modyfikacji powierzchni cząstek węgla i innym [2].  

Wykonano badania węgla popirolitycznego pochodzącego z instalacji procesu pirolizy 

opon, znajdującej się w Polsce, celem wykorzystania go w sporządzeniu mieszanki 

kauczukowej. Był to proces pirolizy okresowej o parametrach: temperatura procesu – ok. 

400˚C, czas – ok. 6 godzin. Węgiel popirolityczny poddawany był wygrzewaniu 

w temperaturze ok. 600˚C, mieleniu i separacji. Następnie został użyty jako napełniacz 

w kompozycji mieszanek i wulkanizatów o podstawowym składniku, którym był kauczuk 

butadienowo-styrenowy. Rezultaty badań tych mieszanek porównano z właściwościami 

wzorcowych mieszanek, zawierających sadze techniczne [2].  

 

Tabela 4. Porównanie wybranych właściwości mieszanek zawierających węgiel 

popirolityczny i sadze techniczne N772 i N990 [2]. 

Badanie Jednostka WP N772 N990 

Lepkość 

Mooney’a 
[MU] 74,1 76,5 58,4 

Relaksacja  [lgMU/lgS] -0,4274 -0,2961 -0,3441 

Gęstość  [g/cm3] 1,2 1,14 1,14 

Twardość Shore’a 

A  
[˚ShA] 53 61 53 

Wytrzymałość na 

zerwanie  
[MPa] 10,5 16,6 8,7 

Ścieralność 

Schopper’a  
[mm3] 191,0 153,3 189,3 

 

Przeprowadzone badania dowodzą, że węgiel popirolityczny cechuje się 

właściwościami pośrednimi między dwiema badanymi klasami sadzy, dostępnej na rynku. 

Stosowanie węgla popirolitycznego generuje kilka korzyści: działa pozytywnie na 

odporność na starzenie wulkanizatów, właściwości reologiczne mieszanek kauczukowych, 

ma mniejszą gęstość od napełniaczy mineralnych. Pozostają wady węgla, takie jak 

intensywny zapach i negatywny wpływ na wytrzymałość na rozciąganie 

zwulkanizowanego kauczuku.  

3.3. Rodzaje procesu pirolizy 

 

Wyróżnia się kilka rodzajów procesu pirolizy ze względu na wybrane czynniki: 

 ciśnienie panujące w reaktorze: 

o piroliza ciśnieniowa; 
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o piroliza bezciśnieniowa; 

 temperaturę, w której zachodzi proces: 

o piroliza niskotemperaturowa/wytlewanie (300 - 600˚C), 

o piroliza wysokotemperaturowa (750 - 1000˚C) [7]. 

 

Metody procesu pirolizy odpadów gumowych: 

 piroliza próżniowa, 

 piroliza gaz – ciało stałe, 

 piroliza ciecz – ciało stałe, 

 piroliza plazmowa, 

 piroliza z zastosowaniem substancji w stanie nadkrytycznym [13]. 

 

Proces pirolizy próżniowej opon w warunkach temperatury równej 510˚C i pod 

ciśnieniem 2 – 20 kPa prowadzi do powstania produktów [14]: 

 oleju popirolitycznego – 50% mas., 

 sadzy – 25% mas., 

 stali – 9% mas., 

 włókien – 5% mas., 

 substancji gazowych – 11% mas. 

 

Produktami destylacji frakcji olejowej są frakcje [14]: 

 lekka (temp. wrzenia poniżej 160˚C) – 20% mas., 

 średnia (temp. wrzenia od 160˚C do 204˚C) – 6,8% mas., 

 ciężka (temp. wrzenia od 204˚C do 350˚C)  – 30,7% mas., 

 związki o temperaturze wrzenia ponad 350˚C – 42,5% mas. 

 

Olej popirolityczny uzyskany w procesie pirolizy próżniowej zawiera głównie 

dipenten. Pozostały skład stanowią: związki aromatyczne, cykliczne, izoalkany oraz 

olefiny, związki siarki i azotu [14].  

W innej pracy badawczej [14] przeprowadzono proces pirolizy próżniowej mieszanki 

poliizoprenu z sadzą w temperaturze 500˚C, pod ciśnieniem 0,8 – 28 kPa. W rezultacie 

zauważono wpływ ciśnienia procesu pirolizy na wydajność produktów. Zastosowanie 

procesu pirolizy próżniowej pozwala na uzyskanie wyższych wydajności frakcji ciekłej. 

Stwierdzono również, że wzrost ciśnienia wpływa  na obniżenie zawartości dipentenu 

w cieczy popirolitycznej, a spadek ciśnienia sprawia, że właściwości sadzy popirolitycznej 

stają się podobne do sadz technicznych. Proces pirolizy próżniowej można prowadzić 

w temperaturze niższej w stosunku do procesu pod ciśnieniem atmosferycznym, a także 

skrócić czas procesu [14].  

Proces pirolizy gaz – ciało stałe przeprowadzono w zakresie temperaturowym 350 –

700˚C, pod ciśnieniem atmosferycznym w obecności azotu. Otrzymane produkty w tym 

procesie to [14]: 

 pozostałość stała – ok. 38% mas., 

 ciecz popirolityczna – ok. 52% mas., 

 gaz popirolityczny – ok. 10% mas. 

Największą wydajność cieczy popirolitycznej uzyskano w temperaturze 560˚C. 

W skład cieczy wchodziły: związki aromatyczne, alifatyczne oraz zawierające grupy 

hydroksylowe. Gaz popirolityczny zawierał: wodór, tlenek węgla (II), metan, tlenek węgla 

(IV), etan, etylen. Pozostałość popirolityczna cechowała się małą zawartością popiołu. 
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Proces pirolizy ciecz – ciało stałe badano w zakresie temperatur 260 – 430˚C, 

w obecności tetraliny. Dzięki wprowadzeniu do procesu donoru wodoru, ograniczono 

reakcje wtórne (rekombinację i koksowanie). Jego obecność pozwala również na 

prowadzenie procesu pirolizy w niższej temperaturze. Ta metoda prowadzenia procesu jest 

ukierunkowana na otrzymywanie wysokich wydajności cieczy popirolitycznej, kosztem 

pozostałości stałej. Uzyskane produkty to [14]: 

 gaz popirolityczny (zawierający parafiny i olefiny), 

 ciecz popirolityczna, 

 pozostałość stała – ok. 34% mas. 

Proces pirolizy plazmowej prowadzi się w reaktorach plazmowych ogrzewanych 

pojemnościowo [2]. Powstające produkty to: 

 gaz popirolityczny (zawierający: metan, acetylen, etylen, wodór, tlenek węgla), 

 pozostałość stała (zawierająca sadzę – ok. 80% mas.) [14]. 

Powstała sadza mogłaby znaleźć zastosowanie jako napełniacz w produkcji opon, ze 

względu na podobieństwo struktury do sadz technicznych, jeśli proces zostałby 

wprowadzony na skalę przemysłową [14]. 

Proces pirolizy z zastosowaniem substancji w stanie nadkrytycznym został 

przeprowadzony z użyciem wody i CO2, jednak wyższy stopień rozpadu gumy uzyskuje 

się przy zastosowaniu wody. Produkty tego rodzaju procesu to [14]: 

 faza wodna (w przypadku użycia wody jako substancji w stanie nadkrytycznym), 

 frakcja gazowa, 

 ciecz popirolityczna – ok. 70% mas., 

 pozostałość stała – ok. 30% mas. 

3.4. Katalizatory procesu pirolizy  

 

Proces pirolizy katalitycznej ma na celu zwiększenie wydajności niektórych produktów 

lub osiągnięcie ich specyficznych właściwości. Jak dotąd w wyniku badań nie został 

znaleziony typ katalizatora, który idealnie spełniałby oczekiwania badaczy. Proces pirolizy 

katalitycznej w głównej mierze jest przeprowadzany w celu uzyskania większej ilości 

związków aromatycznych – benzenu, toluenu, ksylenu [1]. 

Najczęściej wykorzystywane katalizatory to zeolity. W pracach [1,2] zbadano wpływ 

różnego rodzaju katalizatorów na proces pirolizy gumy: 

 katalizator zeolitowy typu Y – duża zawartość katalizatora zwiększyła wydajność 

gazu kosztem cieczy oraz zawartość w cieczy benzyny lekkiej; wzrosła zawartość 

związków aromatycznych (toluen – 24% mas., benzen – 5% mas., ksyleny – 27% 

mas. [14]); 

 katalizatory kwasowe (3 zeolity i 2 katalizatory mezo-strukturalne) – obecność tego 

typu katalizatorów spowodowała wzrost udziału frakcji BTX; 

 mezoporowate katalizatory, np. Ru/MCM-48 –  obniżenie ilości związków 

poliaromatycznych i siarki w cieczy; 

 wodorotlenek sodu – złagodzenie warunków procesu pirolizy poprzez możliwość 

jego prowadzenia w niższej temperaturze. 

 

Proces pirolizy katalitycznej wykazuje ograniczenia dla usuwania siarki z oleju 

popirolitycznego. Zbadane katalizatory nie mają dużego wpływu na właściwości 

uzyskanych produktów, co jest spowodowane słabym przewodnictwem cieplnym gumy. 

W przemyśle wykonanie granulatu z opon pociąga za sobą wysokie koszty, a pomijając ten 

etap, osłabia się kontakt katalizatora z gumą. Jednakże nawet przy silnym rozdrobnieniu, 
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rezultaty zastosowania katalizatorów w skali laboratoryjnej są nadal niewielkie [2]. 

 

4. Proces pirolizy zużytych opon w przemyśle 

 

Proces technologiczny pirolizy zaproponowany przez firmę Piroliza Sp. z o.o. polega 

na termicznym rozkładzie opon i uzyskaniu produktu: frakcji gazowej i frakcji olejowo – 

benzynowej. Jest to przykład procesu cyklicznego. Reaktor ze stali specjalnej ogrzewany 

paliwem, napełniany jest wcześniej składowanymi oponami, bez ich uprzedniego 

przecinania. Pod wpływem wysokiej temperatury (450˚C) w reaktorze zachodzi 

katalityczny kraking z użyciem katalizatora zeolitowego. Produkty trafiają do układu 

kondensacji, gdzie wydzielają się ciężkie frakcje oleju. W drugim układzie kondensacji 

otrzymuje się frakcje oleju lekkiego i frakcje benzynowe. Z urządzeń skraplających 

odbiera się produkty, które po separacji wody i filtracji przeznaczone są do 

magazynowania w metalowych zbiornikach i sprzedaży. Frakcja gazowa znajduje 

przeznaczenie w ogrzewaniu reaktora pirolitycznego. W reaktorze pozostaje węgiel 

popirolityczny, sadza oraz stal, które po ochłodzeniu reaktora są wyładowywane. 

W instalacji utrzymywane jest podciśnienie [15]. 

Łączny czas procesu wynosi 6 godzin, a zdolność przerobowa instalacji 5 Mg opon 

w ciągu cyklu. W czasie jednego cyklu można otrzymać: 

 olej ciężki – 1 Mg, 

 olej lekki – 1,5 Mg, 

 benzyny – 0,3 Mg, 

 gaz pokrakingowy – 0,2 Mg, 

 sadza – 1,5 Mg, 

 kord metalowy – 0,5 Mg [15]. 

 

Innym przykładem instalacji do procesu pirolizy opon samochodowych jest instalacja 

Pirotex, proponowana przez firmę Technokomplex. Służy do prowadzenia procesu pirolizy 

zamkniętej zużytych opon samochodowych oraz wyrobów gumowych. W wyniku tego 

procesu można otrzymać większą wydajność ciekłego paliwa w stosunku do procesu 

pirolizy otwartej. System zamknięty procesu dzięki szczelnej instalacji i hermetycznie 

zamkniętemu wkładowi zabezpiecza przed emisją zanieczyszczeń do środowiska oraz 

charakteryzuje się odzyskiem surowcowym i energetycznym. Po osiągnięciu temperatury 

procesu 260 – 560˚C gaz popirolityczny z reaktora trafia do płuczki mokrej, gdzie 

poddawany jest działaniu środka chłodzącego. Frakcja naftowa skrapla się – powstaje 

paliwo syntetyczne. Frakcję gazową poddaje się odwodnieniu w celu jej wykorzystania do 

ogrzewania procesu. Kontrola ciśnienia panującego w reaktorze jest zautomatyzowana 

i zintegrowana z pracą wentylatora. Szybkie odprowadzenie gazu popirolitycznego 

z reaktora zapobiega wtórnemu krakowaniu i przejściu oparów do postaci gazów, nie 

ulegających skraplaniu. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie wysokiej wydajności 

ciekłego paliwa. Zastosowanie specjalnego systemu usuwania spalin pozwala uniknąć 

powstawania dymu i zapachu. W opisywanym procesie znajduje zastosowanie katalizator, 

który pozwala na przetworzenie 2,2 razy większej ilości surowca w porównaniu do 

procesu niekatalizowanego, nie powodując wydłużenia czasu trwania procesu. Za 

obniżenie temperatury pozostałości popirolitycznej, wynoszącej ok. 400 – 550˚C, 

odpowiada system chłodzenia z użyciem przegrzanej pary. Ogranicza to czas chłodzenia 

z kilkunastu godzin to 30 – 80 minut. Po ochłodzeniu, pozostałość jest wyładowywana 
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i oczyszczana za pomocą separatora magnetycznego na pasie transmisyjnym z metalowych 

elementów [16]. 

 
Rys. 3. Schemat instalacji Pirotex [16].  

 

Instalacja Pirotex o zdolności przerobowej 5 Mg/dzień pozwala na produkcję: 

 oleju opałowego – 1,75 Mg; 

 sadzy – 2,25 Mg; 

 drutów metalowych – 0,50 Mg; 

 gazu popirolitycznego – 0,50 Mg. 

 

Uzyskany olej popirolityczny zawiera 0,86 – 0,95% siarczanów. Emisje 

zanieczyszczeń do atmosfery tej instalacji nie przekraczają „progowej wartości 

granicznej”, ustalonej przez American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

[16]. 

W przemyśle stosuje się zarówno reaktory o pracy okresowej, jak i ciągłej. Oba typy 

mają swoje wady i zalety, które zestawione zostały w Tabeli 5. 

 

Tabela 5. Wady i zalety przemysłowych procesów pirolizy [2]. 

Proces ciągły Proces periodyczny 

Wady Zalety Wady Zalety 

Konieczne 

rozdrabnianie surowca; 

Konieczna energia 

do przesuwania wsadu; 

Niemożliwy przerób 

z niektórymi odpadami; 

Mniej ekonomiczna 

instalacja 

Większa sprawność 

energetyczna; 

Bardziej przystępne 

wykorzystanie gazu 

pirolitycznego; 

Lepsza kontrola 

parametrów 

procesowych 

Niższa sprawność 

energetyczna; 

Niestała ilość 

otrzymanego gazu 

pirolitycznego; 

Słabsza kontrola 

parametrów procesu

  

Surowiec różnej 

wielkości; 

Szersze możliwości 

doboru reaktora 

oraz sposobu 

ogrzewania; 

Ekonomiczna 

instalacja 

 

Proces przemysłowy pirolizy zmierza prawdopodobnie w kierunku instalacji ciągłych, 

jednakże reaktory okresowe są najlepszą opcją dla mniejszych instalacji lub periodycznie 

uruchamianych [2]. 
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II. Cel i zakres pracy 

 

Praca poświęcona jest procesowi pirolizy zużytych opon samochodowych. Obejmuje 

wyniki badań dotyczących wpływu dodatku wodorotlenku potasu (KOH) do surowca 

(ścier z opon) na wydajność i właściwości oleju popirolitycznego. 

III. Część eksperymentalna 

 

Wykonany eksperyment laboratoryjny polegał na poddaniu procesowi pirolizy ścieru 

z opon samochodowych różną zawartością dodatku KOH. Następnie określono wpływ 

KOH na właściwości oleju popirolitycznego na podstawie obliczeń wydajności i serii 

badań właściwości produktu. Zakres badań cieczy popirolitycznej obejmował: 

 udział warstwy wodnej i olejowej w produkcie ciekłym, 

 pH warstwy wodnej, 

 ciepło spalania, 

 gęstość, 

 zawartość wody, 

 liczbę bromową, 

 lepkość, 

 zawartość siarki, 

 spektroskopię IR. 

1. Wydajność produktów procesu pirolizy 

1.1. Aparatura i materiały 

Do przeprowadzenia procesu pirolizy zostały wykorzystane następujące odczynniki 

i aparatura: 

 reaktor kwarcowy ze złożem stałym, 

 2 odbieralniki cieczy (szklane), 

 waga techniczna, 

 chłodnica przepływowa Liebiga z wodą wodociągową jako medium chłodzącym, 

 piec grzewczy elektryczny, 

 termopara, 

 smar silikonowy, 

 ścier z opon samochodowych, 

 lód, 

 wodorotlenek potasu w postaci stałej. 

1.2. Przygotowanie próbek 

Procesowi pirolizy poddałam cztery różne mieszanki ścieru z opon samochodowych 

z dodatkiem: 

 surowiec składający się w 100% ze ścieru z opon, 

 mieszankę o udziale KOH w stosunku do ścieru równym 0,1, 

 mieszankę o udziale KOH w stosunku do ścieru równym 0,3, 

 mieszankę o udziale KOH w stosunku do ścieru równym 0,5. 

Do zważonego reaktora wprowadzałam 100 g ścieru z opon i wyliczoną masę KOH. 

Warstwę dodatku umieszczałam na powierzchni ścieru w reaktorze. Następnie reaktor 

wprowadzałam do elektrycznego pieca grzejnego i podłączałam go wraz z innymi 
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elementami (dwa odbieralniki cieczy) do chłodnicy. Główny odbieralnik cieczy 

umieszczałam w zlewce wypełnionej skruszonym lodem. Po włożeniu termopary do 

reaktora, włączałam piec i prowadziłam proces pirolizy do osiągnięcia 500˚C. Szybkość 

ogrzewania była stała i wynosiła ok. 5˚C/min (szybkość ogrzewania sterowana była 

autotransformatorem). Po skończonym procesie zostawiałam aparaturę do ochłodzenia. Po 

ostudzeniu układu do temperatury pokojowej, rozmontowywałam zestaw i ważyłam 

reaktor oraz oba odbieralniki. Proces prowadziłam dla dwóch próbek z każdego rodzaju 

mieszanki. Po obliczeniu wydajności produktów obu próbek jednej mieszanki, wyniki 

uśredniałam. 

Wydajności produktów obliczyłam, stosując równanie: 

𝑊𝑝 =
𝑚𝑝

𝑚
∙ 100% 

gdzie: 

Wp – wydajność produktu procesu pirolizy [%]; 

mp – masa produktu procesu pirolizy [g]; 

m – masa surowca wprowadzonego do reaktora [g]. 

2. Badania właściwości cieczy popirolitycznej 

2.1. Rozdział faz 

W przypadku procesu pirolizy mieszanek z udziałem KOH równym 0,3 i 0,5, 

w produktach ciekłych pojawiły się fazy wodne, które w trakcie rozdziału były fazami 

dolnymi. Fazy górne stanowiły warstwy olejowe. W celu obliczenia wydajności warstw 

wodnych i olejowych, przeprowadziłam rozdział badanych cieczy przy użyciu 

rozdzielaczy. 

2.2. Badanie pH warstwy wodnej 

Odczyn wydzielonych warstw wodnych z produktów procesu pirolizy mieszanek 

o udziale KOH 0,3 i 0,5 zmierzyłam pH-metrem.  

2.3. Badanie ciepła spalania cieczy popirolitycznej 

Oznaczenie ciepła spalania wykonałam przy użyciu bomby kalorymetrycznej. 

Zastosowana metoda polega na spaleniu próbki paliwa w bombie kalorymetrycznej, 

napełnionej tlenem, która umieszczona jest w kalorymetrze wodnym. Podstawą do 

obliczeń ciepła spalania jest pomiar wzrostu temperatury wody znajdującej się 

w kalorymetrze [17]. 

Pomiar kalorymetryczny podzielony jest na trzy okresy: 

 początkowy (wymiana ciepła kalorymetru z otoczeniem, odbywająca się przed 

spaleniem badanej próbki), 

 główny (proces spalania próbki, przekazanie ciepła powstającego w wyniku 

spalania do kalorymetru i wyrównanie się temperatur), 

 końcowy (wymiana ciepła kalorymetru z otoczeniem, odbywająca się po spaleniu 

badanej próbki) [17]. 

W celu wykonania oznaczenia, do uprzednio zważonego tygla wprowadzałam ok. 1 g 

próbki badanego paliwa. Tygiel umieszczałam w pierścieniu, który znajdował się na jednej 

z elektrod pokrywy bomby kalorymetrycznej. Stalowy drut zapłonowy o długości ok. 120 

mm przewlekałam przez zaciski, nadając mu kształt litery „U” w taki sposób, by zanurzyć 

go w paliwie. Po nałożeniu pokrywy uszczelniającej, bombę napełniałam tlenem do 

ciśnienia 3 MPa. Następnie wstawiałam bombę do płaszcza wypełnionego wodą 
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o temperaturze poniżej 25˚C i zamykałam naczynie. Pomiar prowadzony był z użyciem 

automatycznego oprogramowania komputerowego. 

2.4. Badanie gęstości cieczy popirolitycznej 

Oznaczenie gęstości oleju popirolitycznego wykonałam metodą piknometryczną 

według normy PN-EN ISO 3838:2008. Metoda ta polega na porównaniu masy równych 

objętości badanych próbek i wody z użyciem piknometru z korkiem kapilarnym [18].  

Piknometr napełnia się próbką w taki sposób, aby osiągnąć jego przelanie przed 

osiągnięciem równowagi. Przygotowanie piknometru do wykonania oznaczenia obejmuje 

jego przemycie wodą destylowaną oraz acetonem, wysuszenie w suszarce, a następnie 

doprowadzenie jego temperatury po suszeniu do temperatury pokojowej. Piknometr przed 

napełnieniem ważyłam z dokładnością do 0,0001 g. Następnie w celu obliczenia jego 

objętości, napełniałam go wodą destylowaną o znanej temperaturze, która umożliwia 

odczytanie gęstości wody z tabeli. Napełniony piknometr ważyłam i obliczałam różnicę 

mas pełnego i pustego aparatu, otrzymując masę wody destylowanej, potrzebnej do 

obliczenia objętości piknometru. Znając tę wartość, powtarzałam oznaczenia dla badanych 

próbek oleju popirolitycznego. Do obliczenia gęstości stosowałam wzór 

𝑑 =
𝑚2 −𝑚1

𝑉
 

gdzie: 

d – gęstość oleju popirolitycznego [g/cm3]; 

m1 – masa pustego piknometru [g]; 

m2 – masa piknometru wypełnionego badaną próbką [g]; 

V – objętość piknometru [cm3]. 

2.5. Badanie zawartości wody w cieczy popirolitycznej 

Oznaczenie zawartości wody metodą miareczkową Karla-Fischera wykonałam według 

polskiej normy PN-ISO 10101-2, przy pomocy automatycznego aparatu Karla-Fischera. 

Zastosowana metoda polega na miareczkowaniu odczynnikiem Karla-Fischera wody 

zawartej w badanej próbce, po uprzednim jej pochłonięciu przez roztwór absorbujący 

w naczynku pomiarowym [19]. 

Odczynniki: 

 odczynnik Karla-Fischera, składający się z: 

o metanolu (zawartość wody mniejsza niż 0,01% m/m), 

o 2-metoksyetanolu (zawartość wody mniejsza niż 0,01% m/m), 

o pirydyny (bezwodna), 

o dwutlenku siarki (osuszony), 

o jodu; 

 roztwór absorbujący, składający się z: 

o glikolu etylenowego (zawartość wody mniejsza niż 0,1% m/m), 

o dwutlenku siarki (osuszonego), 

o pirydyny (bezwodnej), 

o odczynnika Karla-Fischera [19]. 

Aparatura: 

 automatyczny aparat Karla-Fischera, 

 naczynie miareczkowe, 

 strzykawka (o pojemności 5 ml) z igłą [19]. 

 Procedura dozowania próbki polegała na wstrzyknięciu jej do naczynia 

miareczkowego przez septę, przy użyciu strzykawki o pojemności 5 ml z igłą.  

W tym celu wykonałam następujące czynności: 
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 napełniłam strzykawkę niewielką ilością próbki w celu przepłukania, 

 przepłukałam i opróżniłam strzykawkę do butli ze ściekami, 

 napełniłam strzykawkę próbką do pojemności ok. 0,5 cm3, a następnie wytarłam 

igłę papierem, 

 umieściłam strzykawkę z próbką na wadze laboratoryjnej i wytarowałam ją do „0”, 

 uruchomiłam metodę miareczkowania na aparacie, 

 wprowadziłam próbkę do naczynia miareczkowego przez septę, 

 zważyłam strzykawkę z pozostałością próbki na wadze laboratoryjnej 

z dokładnością 0,0001 g (ważenie wsteczne), 

 wprowadziłam wynik ważenia wstecznego do aparatu Karla-Fischera, 

 uruchomiłam proces miareczkowania.  

Otrzymałam wynik zawartości wody w badanej próbce, podany w jednostce ppm (ang. 

parts per million). Dla każdej próbki oznaczenie przeprowadziłam co najmniej 6 razy, po 

czym odrzuciłam wyniki o znacznej różnicy w stosunku do pozostałych oraz wynik 

najwyższy i najniższy. 

2.6. Badanie liczby bromowej cieczy popirolitycznej 

Do oznaczenia liczb bromowych badanych olejów popirolitycznych wykorzystałam 

metodę miareczkowania potencjometrycznego. Liczba bromowa określa ilość gramów 

bromu, które przereagują ze 100 g badanej substancji; jest miarą stopnia nienasycenia 

badanego związku [20].  

Do szklanego naczynia o pojemności 150 – 250 ml odważyłam ok. 0,13 g badanej 

próbki z dokładnością do 0,0001 g. Następnie dodałam ok. 100 ml rozpuszczalnika, 

którym był kwas azotowy(V) oraz mieszadło magnetyczne. Naczynie z próbką umieściłam 

w zestawie do miareczkowania, obejmującym biuretę napełnioną roztworem bromianu-

bromku potasu o stężeniu 0,3 M oraz titrometr. Elektrodę szklaną i platynową titrometru 

zanurzyłam w roztworze i uruchomiłam mieszadło. Po odczytaniu potencjału układu, 

dodawałam po 0,5 ml roztworu titranta z biurety. Początkowo przyrost potencjału był 

niewielki; następnie rósł do osiągnięcia punktu równoważnikowego. Po jego osiągnięciu 

przyrost malał – za koniec miareczkowania przyjmuje się moment, w którym różnica 

potencjałów jest mniejsza niż 10 mV przy dodaniu 0,2 ml titranta. Do obliczenia liczby 

bromowej stosuje się wzór 

𝐿𝐵 =
(𝑉1 − 𝑉2) ∙ 𝐶 ∙ 7990

1000 ∙ 𝑚
 

gdzie: 

LB – liczba bromowa [g Br2/100g]; 

V1 – objętość roztworu bromku-bromianu potasu dodana w drodze miareczkowania [ml]; 

V2 – objętość roztworu bromku-bromianu potasu dodana do „ślepej próby” [ml]; 

C – stężenie roztworu bromku-bromianu potasu [M]; 

m – masa badanej próbki. 

2.7. Badanie lepkości cieczy popirolitycznej 

Oznaczenie lepkości kinematycznej przeprowadziłam według normy europejskiej EN 

ISO 304:1996+AC:1999 E. Lepkość kinematyczna jest miarą oporu, jaki stawia 

przepływająca ciecz, pod wpływem sił grawitacyjnych. Jej wartość wyraża się 

w jednostkach mm2/s. Metoda oznaczania lepkości kinematycznej polega na wykonaniu 

pomiaru czasu przepływu stałej objętości badanej próbki w stanie ciekłym, przy użyciu 

kapilary Ubbelodhe. Ciecz przepływa pod wpływem sił grawitacyjnych przez kapilarę 

lepkościomierza. Norma nakazuje użycie przyrządu wzorcowanego, w powtarzalnych 

warunkach i znanej temperaturze [21]. 
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Odczynniki: 

 toluen, 

 aceton, 

 woda destylowana. 

 Aparatura: 

 lepkościomierz szklany, 

 statyw lepkościomierza, 

 łaźnia wodna termostatująca, 

 termometr, 

 stoper o dokładności do 0,01 s. 

 Wykonanie oznaczenia: 

 nastawienie łaźni wodnej termostatującej na temperaturę wykonania oznaczenia 

(40˚C), 

 wprowadzenie do lepkościomierza określonej dla niego objętości próbki, 

 termostatowanie lepkościomierza z próbką w łaźni o temperaturze 40˚C przez 20 

min., 

 zastosowanie ciśnienia, przy użyciu pompy próżniowej, aby poziom cieczy był na 

wysokości 7 mm nad kreską zbiornika pomiarowego, 

 pomiar czasu przepływu cieczy, do chwili przesunięcia się menisku do drugiej 

kreski zbiornika, 

 mycie przyrządu z zastosowaniem toluenu w celu rozpuszczenia próbki, 

a następnie acetonu w celu osuszenia lepkościomierza [21]. 

Dla każdej próbki należy wykonać dwa oznaczenia lub więcej w przypadku, gdy 

różnica między dwoma oznaczeniami lepkości kinematycznej przekracza wartość 

0,0013(y + 1), gdzie y to średnia tych dwóch oznaczeń. 

Lepkość kinematyczną oznacza się ze wzoru: 

𝑣 = 𝐶 ∙ 𝑡, gdzie: 

v – lepkość kinematyczna [mm2/s]; 

C – stała kalibracji lepkościomierza [mm2/s2]; 

t – czas przepływu cieczy [s]. 

2.8. Badanie zawartości siarki w cieczy popirolitycznej 

Do oznaczenia zawartości siarki w oleju popirolitycznym zastosowałam spalanie 

metodą Wickbolda, według polskiej normy PN-EN 24260:2002. Metoda ta polega na 

spaleniu próbki badanej cieczy w płomieniu tlenowo-wodorowym, w nadmiarze tlenu. 

W wyniku procesu powstają tlenki siarki, które następnie ulegają absorpcji w 3% 

roztworze nadtlenku wodoru, tworząc kwas siarkowy. Zawartość siarki w próbce bada się 

poprzez oznaczenie jonów siarczanowych za pomocą miareczkowania wobec wskaźnika 

[22]. 

2.8.1. Spalanie próbki 

Spalania próbki dokonano przy użyciu aparatu Wickbolda. Przed wykonaniem 

oznaczenia należało przygotować próbkę badanej cieczy oraz aparat do spalania. W tym 

celu odważa się do pojemnika próbkę oleju popirolitycznego z dokładnością do 0,001 g 

oraz myje części aparatury roztworem detergentów oraz wodą destylowaną. Następnie 

w celu spalania próbek, zestawia się aparat Wickbolda, podłącza strumień wody 

chłodzącej i ustala przepływ wodoru i tlenu. Po wyregulowaniu długości płomienia 

wodorowo-tlenowego na 20 mm, wprowadza się palnik do komory spalań. Pojemnik 

z badaną próbka montuje się pod rurką zasysającą palnika i doprowadza do zasysania 
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produktu do płomienia. Po spaleniu próbki, pojemnik przemywa się rozpuszczalnikiem 

i również poddaje spaleniu. W wyniku przeprowadzonego oznaczenia, uzyskuje się 

roztwór absorpcyjny, zebrany w kolbie trójszyjnej [22].  

2.8.2. Oznaczanie jonów siarczanowych w roztworze absorpcyjnym 

Do oznaczania jonów siarczanowych użyłam fiolek Hatcha. Roztwór absorpcyjny 

wprowadzałam do fiolek i oznaczałam jego absorbancję metodą spektrofotometryczną, 

zgodnie z procedurą opisaną przez firmę Hatch Lange. 

2.9. Analiza spektroskopowa IR oleju popirolitycznego 

W celu zidentyfikowania grup związków występujących w składzie oleju 

popirolitycznego, poddałam go analizie spektroskopowej w zakresie podczerwieni (IR). 

Otrzymane widmo IR dla produktu z mieszanki „100% ścier” poddałam szczegółowej 

analizie, a otrzymane wyniki zamieściłam w Tabeli 10. Następnie widma IR produktów 

pozostałych mieszanek nałożyłam na widmo produktu z mieszanki „100% ścier” w celu 

porównania wpływu dodatku KOH na skład grupowy.  

 

IV. Wyniki badań i dyskusja 

1. Wydajność produktów procesu pirolizy 

Podczas procesu zauważyłam, że im więcej KOH jest obecnego w surowcu, w tym 

wyższej temperaturze ciecz zaczyna się skraplać do głównego odbieralnika. Zakres 

temperatur skraplania to od ok. 115˚C dla wkładu ze ścieru z opon do ponad 200˚C dla 

mieszanki o udziale KOH równym 0,5. Wtórny rozkład, któremu towarzyszyło intensywne 

wydzielanie się gazów, pojawiał się dla wszystkich mieszanek w zakresie temperatur od 

ok. 300˚C do 400˚C. Produktem była brunatno – brązowa ciecz, która w wypadku 

mieszanek o udziale KOH równym 0,3 i 0,5 rozdzielała się na frakcję olejową i frakcję 

wodną.  

 

Tabela 1. Porównanie wydajności produktów dla mieszanek o różnym udziale KOH. 

Udział KOH:ścier 0 0,1 0,3 0,5 

Wydajność pozostałości stałej 41,33% 45,73% 51,23% 57,55% 

Wydajność cieczy popirolitycznej 46,65% 43,89% 41,50% 35,98% 

Wydajność gazu popirolitycznego 12,02% 10,38% 7,27% 6,47% 

 

Analizując otrzymane wyniki zauważyłam, że w wyniku procesu pirolizy surowca nie 

zawierającego dodatku KOH, otrzymałam podobną wydajność produktu ciekłego i stałego, 

z kilkuprocentową przewagą cieczy popirolitycznej w stosunku do pozostałości stałej. 

Wraz ze wzrostem zawartości dodatku KOH w surowcu, wydajność produktu stałego 

rośnie ok. 0,4 razy (od 41,33% dla surowca bez dodatku do 57,55% dla udziału KOH 

równego 0,5), kosztem wydajności cieczy (spadek wydajności ok. 0,2 razy w stosunku do 

surowca bez dodatku KOH). Zmienia się również wydajność produktów gazowych, która 

już dla surowca bez dodatku KOH jest niewielka – wynosi 12,03%. Wraz ze wzrostem 

wydajności pozostałości stałej, maleje ok. 0,5 razy.  

Największą wydajność cieczy popirolitycznej uzyskałam w przypadku procesu pirolizy 

wkładu nie zawierającego dodatku KOH. 
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2. Rozdział faz 

Obliczone wydajności faz wodnej i olejowej po rozdzieleniu przy użyciu rozdzielacza, 

zostały przedstawione w Tabeli 2.  

 

Tabela 2. Porównanie wydajności rozdzielonych warstw wodnych i olejowych 

w wybranych produktach ciekłych. 

Udział KOH:ścier 0 0,1 0,3 0,5 

Zawartość warstwy wodnej w produkcie - - 7,39% 13,12% 

Zawartość wastwy olejowej w produkcie 100,00% 100,00% 92,61% 86,88% 

 

Wraz ze wzrostem udziału KOH w surowcu, wydajność warstwy wodnej rośnie 

kosztem warstwy olejowej. Fakt ten oznacza, że wyliczone wydajności oleju 

popirolitycznego dla dwóch wyżej wymienionych produktów, w rzeczywistości po 

odseparowaniu warstwy wodnej są jeszcze niższe. W przypadku produktu z mieszanki 

o udziale 0,5 KOH, zawartość wody jest najwyższa i wynosi 13,12%.  

Powodem pojawienia się fazy wodnej prawdopodobnie jest wilgoć materiału oraz 

reakcja dehydratacji, zachodząca w trakcie procesu pirolizy [23]. Wodorotlenek potasu ma 

silne właściwości higroskopijne. Wprowadzając KOH w coraz większych ilościach, 

zgodnie z obliczonym udziałem dodatku we wsadzie, wprowadzano również coraz większe 

ilości wchłoniętej wilgoci. Przeprowadzając procesy w kolejności zwiększającego się 

udziału KOH w surowcu, późniejsze próbki były narażone na dłuższy kontakt z parą 

wodną zawartą w powietrzu. Fakt ten spowodowany był kilkakrotnym otwieraniem 

pojemnika z wodorotlenkiem potasu oraz dłuższym ważeniem zwiększającej się masy 

KOH. Zwiększenie wydajności fazy wodnej może być również spowodowane większą 

zawartością w produkcie związków rozpuszczalnych w wodzie, np. kwasy karboksylowe 

o małej ilości atomów węgla w cząsteczce, fenole i inne [23]. 

3. Badanie pH warstwy wodnej 

Zmierzone pH-metrem wartości pH faz wodnych, oddzielonych od produktu 

olejowego, zostały przedstawione w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Porównanie pH warstw wodnych wybranych produktów ciekłych. 

Udział KOH:ścier 0,3 0,5 

Temperatura [˚C] 27,3 27,3 

pH 9,903 10,213 

 

Obie fazy wodne mają odczyn zasadowy (pH ok. 10). Widoczny jest niewielki wzrost 

wartości pH w zależności od zwiększającego się udziału dodatku KOH. 

Powstające w procesie pirolizy ścieru z opon samochodowych grupy związków, które 

mogą przechodzić do fazy wodnej to rozpuszczalne w wodzie związki organiczne, takie 

jak: kwasy karboksylowe o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce (głównie kwas 

octowy), fenole, alkohole, aldehydy o małej liczbie atomów węgla w cząsteczce (np. 

aldehyd octowy, 2-furaldehyd), ketony, aminy (do sześciu atomów węgla w cząsteczce). 

Wszystkie wymienione grupy związków oprócz amin mają obojętny lub lekko kwasowy 

charakter. Z tego powodu odczyn zasadowy prawdopodobnie jest spowodowany 

obecnością amin, które cechują się zasadowym charakterem oraz związków 

metaloorganicznych, zawierających w składzie potas – metal alkaliczny. 
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4. Badanie ciepła spalania cieczy popirolitycznej 

Otrzymane wartości ciepła spalania (po dwa oznaczenia dla próbki surowca 

i otrzymanych produktów ciekłych), zostały przedstawione w Tabeli 4. 

 

Tabela 4. Porównanie wartości ciepła spalania ciekłych produktów procesu pirolizy. 

Materiał L.p. Ciepło spalania [MJ/kg] Wartość średnia [MJ/kg] 

ścier z opon 

 

1 37,65 
37,73 

2 37,81 

olej (KOH:ścier = 0) 

 

1 44,53 
44,25 

2 43,97 

olej (KOH:ścier = 0,1) 

 

1 43,79 
44,09 

2 44,39 

olej (KOH:ścier = 0,3) 

 

1 44,03 
44,24 

2 44,44 

olej (KOH:ścier = 0,5) 

 

1 44,41 
44,19 

2 43,96 

 

Ścier z opon samochodowych nie poddany procesowi pirolizy (surowiec procesu), 

charakteryzował się niską wartością ciepła spalania, równą 37,73 MJ/kg. Poddanie ścieru 

procesowi pirolizy powoduje wzrost wartości ciepła spalania do 44,25 MJ/kg. Badanie 

wykazało, że dodatek KOH ma niewielki wpływ na wartość ciepła spalania oleju. Różnice 

między wartościami, rzędu kilku procent, nie wykazują wyraźniej tendencji do wzrostu lub 

spadku.  

5. Badanie gęstości cieczy popirolitycznej 

Otrzymane wyniki gęstości olejów popirolitycznych przedstawiono w Tabeli 5. 

 

Tabela 5. Porównanie gęstości ciekłych produktów procesu pirolizy. 

Udział KOH:ścier w surowcu procesu pirolizy 
Gęstość [g/cm3] 

olejowej frakcji popirolitycznej 

0 0,8879 

0,1 0,8967 

0,3 0,9009 

0,5 0,9030 

 

W wyniku analizy otrzymanych wyników, można zauważyć wzrost gęstości produktu 

wraz ze wzrostem zawartości dodatku KOH w mieszance poddawanej procesowi pirolizy. 

Najniższą gęstością cechował się produkt mieszanki nie zawierającej dodatku KOH 

(0,8879 g/cm3). Najwyższą gęstość osiągnął produkt mieszanki o udziale 0,5 KOH (0,9030 

g/cm3). 

Wzrost gęstości oleju popirolitycznego wraz ze zwiększającym się udziałem KOH 

sugeruje, że dodatek KOH do surowca może powodować powstawanie 

wielkocząsteczkowych związków, takich jak np. skondensowane węglowodory 

poliaromatyczne (WWA), czy poliheteroaromatyczne, żywice węglowodorowe oraz kwasy 

karboksylowe o dużej ilości atomów węgla w cząsteczce. Potwierdzenie powyższej tezy 

wymagałoby przeprowadzenia dodatkowych badań oleju popirolitycznego. 
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6. Badanie zawartości wody w cieczy popirolitycznej 

Wyniki analizy zawartości wody w oleju popirolitycznym przedstawiono w Tabeli 6. 

 

Tabela 6. Porównanie zawartości wody w ciekłych produktach procesu pirolizy. 

Udział KOH:ścier 

Zaw. 

wody 

[ppm] 

Średnia 

zaw. wody 

[ppm] 

Średnia 

zaw. wody 

[%] 

0 

16074 

26794 2,68 

14574 

31728 

16642 

24035 

26794 

0,1 

13825 

21388 2,14 

14318 

29983 

26954 

21858 

0,3 

42348 

26554 2,66 

36652 

22359 

15840 

15572 

0,5 

33135 

43127 4,31 
67871 

41787 

29715 

 

Przeprowadzone badanie wykazało znaczny wpływ dodatku KOH do surowca na 

zawartość wody w produkcie. Produkt procesu pirolizy mieszanki nie zawierającej KOH 

charakteryzuje się zawartością wody o wartości ok. 2,68%. Dodanie KOH o udziale 0,1 

w stosunku do ścieru, powoduje niewielki spadek zawartości wody (ok. 0,54%). Dalszy 

wzrost udziału KOH w mieszance, powoduje zwiększenie zawartości wody w produkcie, 

aż do osiągnięcia wartości 4,31% w przypadku udziału 0,5 KOH. 

Podobnie jak w przypadku pojawienia się fazy wodnej, której zawartość rosła wraz 

z udziałem KOH, rosnąca zawartość wody może być spowodowana obecnością wilgoci 

w surowcu. Poprzez wprowadzenie coraz większej ilości higroskopijnego wodorotlenku 

potasu, wprowadza się więcej pochłoniętej przez niego wody. 

7. Badanie liczby bromowej cieczy popirolitycznej 

Otrzymane wartości liczb bromowych badanych olejów popirolitycznych, 

przedstawiono w Tabeli 7. 
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Tabela 7. Porównanie wartości liczb bromowych ciekłych produktów procesu pirolizy. 

Udział KOH:ścier LB [g Br2/100 g] 

0 86,53 

0,1 87,63 

0,3 85,30 

0,5 94,97 

 

Analizując wartości liczby bromowej można zauważyć, że wraz ze wzrostem udziału 

KOH w mieszance, wartość liczby bromowej nieznacznie rośnie. Najwyższa wartość 

(94,97 g Br2/100g), odnotowana dla udziału KOH 0,5, jest o 8,44 g Br2/100g wyższa od 

liczby bromowej produktu bez dodatku KOH.  

Rosnąca wartość liczby bromowej, która jest wskaźnikiem stopnia nienasycenia 

związków organicznych, świadczy o rosnącej zawartości olefin w składzie oleju 

popirolitycznego pod wpływem dodatku KOH. Podobną do wartości liczb bromowych 

otrzymanych olejów, charakteryzują się liczby bromowe dla olefin: 1-dodeken (95,1 g 

Br2/100g), 1-trideken (87,7 g Br2/100g) oraz 1-tetradeken (81,4 g Br2/100g). 

8. Badanie lepkości cieczy popirolitycznej 

Otrzymane wartości lepkości badanych produktów ciekłych, przedstawiono w Tabeli 8. 

 

Tabela 8. Porównanie lepkości ciekłych produktów procesu pirolizy. 

Udział KOH w 

produkcie 
t [s] 

v 

[mm2/s] 

śr. v 

[mm2/s] 

0 
265,65 2,1600 

2,1617 
266,06 2,1633 

0,1 
335,97 2,8279 

2,8268 
335,72 2,8258 

0,3 
507,22 4,1242 

4,1305 
508,78 4,1369 

0,5 
519,97 4,3766 

4,3787 
520,47 4,3808 

 

Wzrost ilości dodanego KOH do mieszanki powoduje wzrost lepkości oleju 

popirolitycznego. Najwyższa wartość lepkości, charakteryzująca produkt z mieszanki 

o udziale KOH 0,5 (4,3787 mm2/s), jest ponad dwukrotnie większa od lepkości produktu 

bez dodatku. 

Wzrost lepkości badanych olejów popirolitycznych wraz ze wzrostem udziału KOH, 

podobnie jak w przypadku gęstości, związany jest z powstawaniem ciężkich, 

wielkocząsteczkowych związków organicznych. Tego typu związki to m. in. 

skondensowane węglowodory poliaromatyczne oraz żywice węglowodorowe.  

9. Badanie zawartości siarki w oleju popirolitycznym 

Otrzymane wyniki zawartości siarki w badanych olejach popirolitycznych 

przedstawiono w Tabeli 9. 
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Tabela 9. Porównanie zawartości siarki w ciekłych produktach procesu pirolizy. 

Udział 

KOH w 

produkcie 

Zaw.  S 

[ppm] 

Zaw. S 

[%] 

0 7835 0,78 

0,1 5284 0,53 

0,3 6085 0,61 

0,5 6384 0,64 

 

Produkt procesu pirolizy mieszanki bez dodatku KOH zawiera znaczną ilość siarki w 

stosunku do oleju napędowego – ok. 0,78%. Dodanie KOH w udziale 0,1 do ścieru z opon, 

pozwala na zredukowanie jej zawartości do ok. 0,53%. Jest to najniższa osiągnięta w 

drodze eksperymentu zawartość siarki w oleju popirolitycznym. Dalszy wzrost zawartości 

KOH prowadzi do wzrostu zawartości siarki.  

10. Analiza spektroskopowa IR oleju popirolitycznego 

 

 
Rys. 1. Widmo IR oleju popirolitycznego, otrzymanego z mieszanki nie zawierającej 

dodatku KOH. 
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Tabela 10. Charakterystyczne liczby falowe pasm pochodzących od drgań wiązań w oleju 

popirolitycznym, otrzymanym z mieszanki nie zawierającej dodatku KOH.  

Surowiec 

procesu pirolizy 

Położenie 

pasma, 

cm-1 

Przypisane 

pasma 
Grupy związków 

100% ścieru z 

opon 

samochodowych 

3680-3200 O-H rozc.* alkohole, fenole 

3480-3300 N-H rozc. aminy I- i II- rzędu, amidy I- i II-rzędu 

3100-3000 =C-H rozc. alkeny 

3050-3030 C-H rozc. zw. aromatyczne 

3000-2750 
C-H rozc. 

O-H rozc. 

alkany,  

kw. karboksylowe 

2745-2550 S-H rozc. tiole, tiofenole, tiokwasy 

2385-2300 
-C≡C-H 

rozc. 
alkiny 

1800-1755 C=O rozc. estry, kw. karboksylowe 

1670-1560 -C=C- rozc. alkeny 

1600-1580 

C-C rozc. 

(w 

pierścieniu) 

zw. aromatyczne 

1500-1400 

C-C rozc. 

(w 

pierścieniu) 

zw. aromatyczne 

1490-1350 
C-H 

zgin.** 
alkany 

1330-1270 C-N rozc. aminy aromatyczne 

1420-1000 S=O roz. 

sulfotlenki, sulfony, sulfoniany, chlorki sulfonylowe, 

pierwszorzędowe sulfonamidy, drugorzędowe 

sulfonamidy 

1150-1020 C-N rozc. aminy alifatyczne 

1000-940 C-O rozc. kw. karboksylowe, alkohole, estry 

1000-650 =C-H zgin. alkeny 

950-600 

C-H zgin. 

poza 

płaszcz 

podstawione zw. aromatyczne 

520-470 C-Br gr. bromoalkilowa 

*rozc. – rozciągające 

**zgin. – zginające 

 

Występowanie w składzie oleju popirolitycznego wszystkich oznaczonych na 

podstawie położenia pasm grup związków jest wysoce prawdopodobne, z wyjątkiem grupy 

bromoalkilowej, przypisanej do pasma o zakresie liczby falowej 530 – 470 cm-1. Jej 

obecność jest możliwa z uwagi na istniejący patent [24] na mieszankę gumową do 

wykładzin wewnętrznych opon samochodowych, zawierającą bromowany kopolimer 

izoolefiny z poliolefiną.  
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Rys. 2. Porównanie widm IR badanych olejów popirolitycznych. 

 

Różnice powstałe pod wpływem dodatku KOH do ścieru z opon samochodowych: 

 zanik pasma o zakresie liczby falowej 3680 – 3200 cm-1, przypisanego do grup 

związków, takich jak alkohole, fenole, aminy I- i II-rzędu, amidy I- i II-rzędu; 

 zanik pasma o zakresie liczby falowej 3050 – 3030 cm-1, przypisanego do grupy 

związków aromatycznych; 

 w przypadku mieszanek „10 KOH” i „30 KOH” zanik pasma o zakresie liczby 

falowej 2385 – 2300 cm-1, przypisanego do grupy alkinów; 

 w przypadku mieszanek „10 KOH”, „30 KOH”, „50 KOH” pojawia się nowe 

pasmo rozciągające o zakresie liczby falowej 1970 – 1950 cm-1, przypisane do 

grupy dienów; 

 pasmo alkenów o zakresie liczby falowej 1670 – 1560 cm-1, najbardziej widoczne 

jest w przypadku mieszanki „50 KOH”. 

V. Wnioski 

 

W celu zbadania wpływu dodatku KOH na wydajność i właściwości oleju z pirolizy 

opon samochodowych przeprowadzono cztery warianty procesu pirolizy, różniące się 

składem surowca – wkład składający się w 100% ze ścieru z opon, mieszanka o udziale 

KOH w stosunku do ścieru równym 0,1, mieszanka o udziale KOH w stosunku do ścieru 

równym 0,3 oraz mieszanka o udziale KOH w stosunku do ścieru równym 0,5. Obliczono 

wydajność otrzymanych produktów ciekłych oraz poddano je badaniom: udziału warstwy 

wodnej i olejowej w produkcie ciekłym, pH warstwy wodnej, ciepła spalania, gęstości, 

zawartości wody, liczby bromowej, lepkości, zawartości siarki, spektroskopii IR. Na 

postawie porównania otrzymanych wyników można sformułować następujące wnioski: 

 Wzrost udziału KOH w stosunku do ścieru z opon w surowcu pirolitycznym 

powoduje zmniejszającą się wydajność oleju popirolitycznego. 
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 Wzrost udziału KOH w stosunku do ścieru z opon w surowcu pirolitycznym 

wpływa na zwiększenie zawartości wody w oleju oraz powoduje powstawanie 

w ciekłym produkcie fazy wodnej o zasadowym charakterze. 

 Przeprowadzenie procesu pirolizy pozwoliło na otrzymanie paliwa o wyższej 

wartości ciepła spalania od wartości charakteryzującej surowiec. 

 Wzrost udziału KOH w stosunku do ścieru z opon w surowcu pirolitycznym 

powoduje wzrost gęstości i lepkości oleju popirolitycznego – dodatek KOH 

przyczynia się do powstawania związków o dużej masie cząsteczkowej. 

 Dodatek KOH o udziale w stosunku do ścieru z opon równym 0,1 umożliwia 

uzyskanie najmniejszej zawartości siarki w produkcie olejowym pośród wszystkich 

przebadanych w powyższej pracy cieczy.  

 Wraz ze zwiększającym się udziałem KOH, rośnie liczba bromowa oleju 

popirolitycznego, co wskazuje na rosnącą zawartość związków o charakterze 

nienasyconym w jego składzie. 

 W wyniku analizy spektroskopowej IR, w oleju popirolitycznym pochodzącym 

z procesu pirolizy surowca składającego się w 100% ze ścieru z opon wykryto takie 

grupy związków, jak: związki aromatyczne, alkany, alkeny, alkiny, alkohole, 

fenole, aminy, amidy, kwasy karboksylowe, estry, związki siarki. Na podstawie 

różnic w widmach IR powstałych w wyniku dodatku KOH do surowca, można 

stwierdzić pojawienie się grupy związków dienowych, związane z dodaniem KOH. 
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