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В наш час Україна зіштовхнулась з проблемою полімерної упаковки. Щорічно мешкан-
ці України викидають мільйони використаної полімерної упаковки та приладдя з упаковки. 
В відсотковому співвідношенні це можна побачити на рис. 1.

Папір — 27,4

Харчові відходи— 28Полімери — 12,7

Рис. 1. Загальний розподіл твердих побутових відходів, %

Частина з цих полімерів перероблюється, а інша захоронюється (зберігання відходів на 
сміттєвих звалищах). 

Захоронення полімерних відходів — це сильний удар по еколології та перекладання 
сьогоднішніх проблем на плечі наступних поколінь. Захоронення полімерних відходів — це 
бомба уповільненої дії ,наслідки якої відчують через сотні років.

Більш ефективним способом є утилізація полімерів, яку можна розділити на: 1) піроліз; 
2) спалювання; 3) переробка( або я к її ще називають «рециклінг»).

Для використання вище написаних методів потрібне сортування, яке зможе гарно і точно 
розділити полімери один від одного. Тому ми пропонуємо метод сортування полімерних від-
ходів — це метод теплової сепарації. [1]

У камеру теплової сепарації, в якості якої використовується конвекційна піч, подаються 
полімери. Камера розігрівається до найнижчої температури фазового переходу 1, після чого 
даний полімер прилипає до поверхні. Нашою задачею є розділення кожного полімеру на 
окремі групи. Для цього поверхня на якій були полімери перевертається на 180° і під силою 
тяжіння полімери поступають на іншу поверхню , де відбувається нагрів до температури . 
Полімери, які в свою чергу прилипли видаляються з поверхні і поступають на подальшу пе-
реробку. Процес повторюється ,поки всі полімери не будуть розділенні. 

Постановка задачі. В основу досліджень поставлена задача сортування полімерних мате-
ріалів методом теплової сепарації, при якому полімери відсортовуються один від одного шля-
хом поступового підвищення температури фазового переходу. Для вирішення даної задачі по-
трібно розробити математичну модель, в результаті чого буде знайдено рівняння регресії.

Модель багатофакторно експерименту будується за формулою:
N=nk , (1)

де n-кількість рівнів; k-число факторів.
Після цього будується матриця моментів (X T X)

 (2)
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З матриці ми отримаємо розрахунок коефіцієнтів bj:

 (3)

Після виключення незначущих коефіцієнтів , рівняння регресії має вигляд:

 ŷ = 58,38+10,88x1+26,38x2-6,63x3, (4) 

де x1, x2, x3 — кодованні значення d (діаметр частинок), τ (час нагрівання), t (температура на-
грівання). [2]

Отже, можна зробити висновок, що математичну модель процесу теплової сепарації було 
складено і отримано рівняння регресії. Дане рівняння регресії показує залежності всіх трьох 
факторів рівняння. Підставивши значення, замість кодованих елементів, ми маємо змогу 
отримати ідеальні пропорції частинок, що поступаю на сортування, що в свою чергу покра-
щує сортування вцілому.
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Безвідходна переробка корисних копалин є одною з пріоритетних задач в процесі їх видо-
бування. Зокрема, це стосується відкритого способу виїмки гранітного каменю, що супрово-
джується накопиченням млн. т відсівів, які складуються в вигляді териконів навколо кар’єру. 
Нераціональне використання земельних площ під відвали, зміна ландшафту та значне запи-
лення приземного шару атмосфери вимагає невідкладного застосування комплексу мір та за-
ходів щодо утилізації відходу. 

Одним з перспективних напрямків утилізації відсіву є його використання в якості дрібного 
заповнювача для товарного бетону [1]. Проте, враховуючи вартість доставки, утилізація від-
ходу можлива тільки за умови недалекої відстані від споживача. Застосування відсіву для ви-
робництва асфальтобетонних сумішей з вмістом дрібнодисперсного гранітного матеріалу до 
50 % включно дозволило б значно скоротити об’єми накопиченого відходу [2]. Разом з тим, 
невеликі обсяги проведення дорожніх робіт, пов’язані з складною економічною ситуацією 
в державі, не дозволяють ефективно утилізувати даний відхід виробництва щебеню. 

Згідно ДСТУ Б В.2.7-145:2010 тротуарні неармовані бетонні вироби можуть виготовлятись 
з дрібнозернистого (піщаного) бетонів. Підтверджена можливість застосування відсіву з від-
повідним зерновим складом для виробництва товарного бетону [1] дає змогу використовува-
ти відхід каменедробильних підприємств для отримання тротуарної плитки та бордюрів. 


