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Odpady gumowe stanowią poważny problem ekologiczny. 
Proces wulkanizacji stosowany podczas produkcji opon oraz gum
wpływa na ich trwałość i długi czas biodegradacji (nawet 100 lat). 
Ponadto składowiska opon stwarzają zagrożenie samozapłonu.
Zanieczyszczenia powietrza spowodowane pożarami zawierają szereg
toksycznych chemikaliów wpływających szkodliwie na żywe organizmy. 
Są to między innymi lotne związki organiczne, wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, gazy, metale ciężkie.
Ogromne ilości opon przetwarzane są na paliwa alternatywne i stanowią
źródło energii procesów technologicznych np. w cementowniach
i elektrociepłowniach. Należy zaznaczyć, że czas procesu spalania
i temperatura w piecu są na tyle wystarczające, aby uniknąć uwalniania
się szkodliwych związków do atmosfery. Dodatkowo wartości opałowe
paliw konwencjonalnych są mniejsze o niemal 50% od wartości opałowej
opon samochodowych.
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Do badań przygotowano trzy próbki różnych gum, które są
wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych. 
Przygotowane gumy mielono na młynku, aby zmniejszyć
frakcję, następnie wykorzystano młynek kriogeniczny, 
by zapobiec roztopieniu i doprowadzić próbkę do jak
najmniejszego rozdrobnienia.
Odważono na wadze laboratoryjnej ok. 1g próbki następnie
przygotowano pastylkę.
Do bomby kalorymetrycznej dodano 0,02M roztwór NaOH,
następnie umieszczono pastylkę w tyglu do spalań.
Kolejno napełniono bombę tlenem, tak przygotowaną bombę
wstawiono do kalorymetru i przeprowadzono analizę.
Po zakończeniu spalania, otwarto bombę dodano 78ml wody
destylowanej i 2 ml NaNO3 całość wymieszano.
Odmierzono 50ml i poddano analizie w titratorze na
obecność chlorków.
Dla uzyskania dokładniejszych wyników przygotowane próbki
poddano również analizie spektroskopi w podczerwieni (IR).
 

Zużyte gumy mogą być wykorzystane całości lub po
wstępnej przeróbce. Odzysk energii polega głównie na
ich bezpośrednim spaleniu. Około 70% opon w Europie
zostaje spalonych w cementowniach. Produkty
końcowe wykorzystywane są w dalszej produkcji min.
klinkieru i betonu. Gumy mogą być również spalane w
spalarniach wraz z odpadami komunalnymi lub w
specjalistycznych piecach. Problemem
uniemożliwiającym nieograniczone spalanie jest
powstający chlor, który wchodzi w reakcję z materiałem
wypełniającym instalację. Powoduje on korozję 
i degradację sprzętu. W schemacie ideowym, powstały
chlor jest transportowany do zbiornika z
wodorotlenkiem sodu o stężeniu 18%- 22%. Tam
rozkłada się na podchloran sodu oraz wodę i chlorek
sodu, które są usuwane z układu. Dalej podchloran
sodu rozkłada się na chlorek sodu, tlen w temperaturze
25 stopni Celsjusza oraz chloran (V) sodu.
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