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Основними джерелами забруднень є шинна пил і газоподібні продукти,
що виділяються з шин. На деяких магістралях Європи щорічно маса гумового
пилу доходить до 250 кг на кожен кілометр дороги, а грунт у придорожніх
смугах містить близько 2% гумових частинок. Екологічна небезпека
посилюється тим, що кількість виділеної в навколишнє середовище шинної
пилу постійно зростає із збільшенням кількості автотранспорту. При русі
автомобіля по асфальтовому або цементобетонних покриттів від шини
відокремлюються дуже маленькі частинки, які переносяться по повітрю.
Джерелами забруднючих не вихлопних часток є: гальмівні накладки,
шини і зношення дорожного покриття і ресуспендування дорожнього пилу.
Використовуючи коефіцієнт забруднення навколишнього середовища
відходами виробництва, 50-85% частинок PM10 (частинки розміром 10 мкм і
менше) були спричиненні автомобільним трафіком, Експериментально
встановлені коефіцієнти забруднення для часточок PM10 що були зміряними на
вулицях показали, що до 60% з маси від загального об’єму забруднюючих
речовин які пов’язані з автомобільним трафіком не походять від вихлопних
газів.
Фахівці на основі даних, отриманих в ході нових досліджень і
опублікованих в 1995 році, прийшли до висновку, що близько 60% фрагментів
шин (шинної пилу) настільки малі, що вони можуть глибоко проникати в легені
людини, де латексна гума, що міститься в шинній пилу , може викликати
алергічні реакції.
Алергічні реакції на шинну пил можуть поширюватися з багатьох причин.
Протягом останніх 20 років стійко зростала кількість шин, росла пропорція
латексу в шинах, а діагональна конструкція шин змінилася радіальної. Пил, що
утворюється від радіальних шин, дрібніше і тому легше проникає в дихальні
шляхи і, отже, глибоко в легені. За оцінками американських вчених-шинників, в
результаті зносу шин в середньому утворюється великі кілограма пилу на рік
від кожної шини.
На відміну від діагональних, радіальні шини є джерелом більш дрібних,
легко проникають у дихальні шляхи частинок, а процентне відношення
радіальних шин зросла з 2% в 1970 р. до 95% в 2000 р. Таким чином, шинна
пил, що викидається в даний час, більш активно проникає в легені, ніж у
попередні десятиліття. Імовірно, це частково є поясненням зростання випадків
захворювання астмою. Величезна кількість пилу від зносу шин, призахідне на
поверхні магістральних доріг і придорожніх зон, робить згубний вплив як на
водіїв, так і на все населення. Більшою мірою на здоров'я негативно впливають

продукти стирання шин на дорогах в містах та приміській зоні, де в результаті
зносу протектора шин в атмосферу потрапляє велика кількість пилеообразних
продуктів, що містять канцерогенні поліароматичних вуглеводні (ПАВ), Nнітромазіни та інші шкідливі для організму речовини ( нітропохідних ПАУ,
діаксін та ін.)
Встановлено, що висока екологічна небезпека шин обумовлена, з одного
боку, токсичними властивостями застосовувалися при їх виготовленні
матеріалів і що містяться в них домішок, з іншого боку - властивостями більше
ста видів хімічних речовин, що утворюються в процесі вулканізації гум та
виділяються в навколишнє середовище при експлуатації, обслуговуванні та
зберіганні шин. Всі вони володіють токсичними властивостями, але найбільш
небезпечні що виділяються з шин канцерогени: бенз (о) пірен та інші
поліароматичних вуглеводні (в шинах виявлено 15 сполук цього класу з 18
відомих) а також N-нітрозаміни (виявлено 4 види цих речовин з 12 відомих).
Всі ці речовини входять до списку найсильніших токсикантів,
затверджений Міжнародною організацією з дослідження раку (IARC) та
Агентством з охорони навколишнього середовища.
Таким чином, впливу канцерогенних речовин піддається широкий
контингент населення, а не тільки персонал, безпосередньо зайнятий у
виробництві, обслуговуванні та ремонті шин. У зв'язку з цим, виникає ціле коло
питань, що відносяться до захисту від подібних дій як в робочій зоні
виробничих і ремонтних підприємств, так і від викидів канцерогенних речовин
у повітрі населених пунктів. Особливу увагу в цьому зв'язку слід приділяти
проблемі оцінки та підвищення екологічної безпеки шин, що надходять на
комплектацію автомобілів, в торгову мережу і шин, що знаходяться в
експлуатації.
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