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    Reciclatge de pneumàtics.

Els pneumàtics estan fets d'un material que  triga 
milers d'anys a descompondre's. Estan format per 
un  48  per  cent  de  cautxú,  un  30  per  cent  de 
materials derivats del petroli, un 4 per cent d'acer i 
un 18 per cent de fibres tèxtils. El gran problema 
és que calen grans quantitats de cru per a fabricar-
los, un bé escàs i que es va encarint. No obstant 
això, tant de bo les dificultats acabessin aquí. 

Hi  ha empreses que s'encarreguen de reciclar els 
pneumàtics:primer separen els metalls de goma per 
aprofitar  l'acer  i  el  granulat  dels  pneumàtics,  ja 
que  un  cop  triturats  es  poden  fer  servir  com  a 
combustibles en fàbriques de ciment o per drenar o 
reomplir terrenys.

La massiva fabricació de pneumàtics i la dificultat 
per  destriar-los  un  cop  utilitzats,  crea  un  dels 
problemes més greus en el medi ambient.

-A Espanya es generen a l'any més de 250.000 tones 
de pneumàtics usats.

-El 45% es dipositen als  abocadors controlats sense 
tractar, el 15% es diposita després de ser triturat i 
el  40%  no  està  controlat.-Per  eliminar  aquests 
residus s'usa amb freqüència la crema directa que 
provoca greus problemes mediambientals ja que es 
produeixen   emissions  de  gas  que  contenen 
partícules nocives  per a l'entorn encara que no és 
menys  problemàtic  en l'emmagatzematge  ,ja  que 
provoquen  d'estabilitat per la degradació química 
que aquests pateixen  i  produeixen problemes de 
seguretat  a  l'abocador.-Les  muntanyes  de 
pneumàtics  formen  esculls  on  la  proliferació  de 
rosegadors, insectes i altres animals constitueix un 
gran problema. La reproducció de certs mosquits 
que transmeten malalties a través de les picades 
com febres i encefalitis, arriba a ser 4000 vegades 
gran en l'aigua estancada de un pneumàtic que en 
la naturalesa.

Una empresa de València és la primera de l'estat 
espanyol  que  tracta  els  pneumàtics  usats  per 
termòlisi, un procés amb el qual s'obtenen diversos 
productes útils per a una varietat de sectors.

De les prop de 300.000 tones de pneumàtics fora 
d'ús que es generen cada any a Espanya, només un 
quinze  per  cent  es  recicla  d'acord  amb  les 
directives  que  marca  la  Unió  Europea.  Hi  ha 
diversos  mètodes  per  a  la  recuperació  de 
pneumàtics  que  passen  primer  per  separar  els 
components  perillosos  de  les  gomes  i  després 
triturar-les. 

Del  ventall  de  sistemes  de  tractament  de 
pneumàtics,  com ara  la  incineració  o  la  piròlisi, 
destaquem una empresa situada a la Vall d'Albaida 
que ha optat  per una tecnologia  nova que té un 
nivell de contaminació nul. És la primera planta a 
Espanya que té èxit amb un procés per termòlisi, 
un  projecte  del  català  Victorino  Luengo,  que  va 
trobar  en  aquesta  comarca  valenciana  el  grup 
inversor.  La  termòlisi  consisteix  a  escalfar  els 
residus a altes temperatures sense oxigen. D'aquest 
procés  de  reciclatge  s'acaben  obtenint  diversos 
productes útils per a una varietat de sectors. Els 
pneumàtics arriben en format big bag, de mil o sis-
cents  quilos  i  a  partir  d'ací,  amb  un  sistema 
pneumàtic, el transporten als reactors. La reacció 
dura unes sis, set hores i es produeix en tres fases: 
sòlid, líquid i gas. El resultat és que s'extreu un 51 
per cent  de negre  de fum,  el  producte estrella. 
Molt  preuat  en  el  mercat  del  cautxú  i  en  la 
fabricació de plàstics, tints i pintures. També s'usa 
en fertilitzants i en la pirotècnia. De la massa del 
pneumàtic,  el  40  per  cent  es  converteix  en 
hidrocarburs líquids semblants al gasoil que venen 
per  a  l'asfalt  i  calderes  industrials.  En  el  procés 
també  s'obté  un  7  per  cent  de  gas  que 
retroalimenta  energèticament  la  planta.  És  un 
procés  car  però que permet tancar el  cercle del 
reciclatge.


