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Широке застосування виробів з полімерних матеріалів, створюють ряд проблем у зв'язку 
із забрудненням навколишнього середовища. Характерною особливістю полімерних відходів є 
те, що вони стійкі до агресивних середовищ, не гниють, не розкладаються, процеси деструкції в 
природних умовах протікають досить повільно і перш ніж вони будуть представляти інтерес 
для мікроорганізмів ґрунту повинно пройти 80 - 100 років. 

Проблема переробки полімерних відходів злободенна як з екологічної точки зору, так і з 
ресурсозберігаючої, тобто з позиції економіки. У той же час висока стійкість полімерних 
відходів до зовнішнього середовища і дедалі менші ресурси традиційної сировини, зокрема, 
зниження запасів і підвищення вартості газу, змушують до повторного використання 
полімерних відходів, до створення замкнутого обороту сировини, що, має призвести і до 
скорочення суспільних витрат на захист навколишнього середовища [1]. 

Використання вторинного матеріалу, одержуваного з відходів, в першу чергу 
підпорядковується економічному закону попиту і пропозиції, а екологічна користь грає, хоча й 
важливу, але швидше другорядну роль. Переробка полімерних відходів може стати 
нерентабельною або тому, що витрати на виробництво вторинного матеріалу можуть виявитися 
занадто високими, або тому, що для вторинних матеріалів не виявиться ринків збуту. Перша 
умова може бути вирішено шляхом дотацій з держбюджету, якщо держава зацікавлена в 
поліпшенні екологічної ситуації в регіоні або в країні в цілому, але якщо продукція не матиме 
збуту - проблема залишиться. Таким чином в якості основного завдання утилізації полімерних 
відходів є завдання пошуку ліквідної продукції з полімерних відходів. 

Основний принцип, яким слід керуватися при вирішенні проблеми утилізації полімерних 
відходів, зводиться до раціонального використання збережених якостей і насамперед високою 
стійкістю до кліматичних чинників і агресивних середовищ. Цей принцип вимагає застосування 
термомеханічних методів переробки малочутливих до діапазону технологічних параметрів та 
забрудненості вторинного полімерного матеріалу і накладає обмеження на номенклатуру 
виробів з відходів. Зокрема, вироби з полімерних відходів повинні мати достатньо великий 
термін експлуатації, принаймні не менше 10 років, щоб обмежити їх потрапляння на третинну 
переробку. 

Базовими термомеханічними методами переробки термопластичних полімерних відходів 
у вироби на сьогодні є метод екструзії, екструзіонно- або вальцево-пресові методи та метод 
безперервного лиття під тиском, розроблений спеціально для переробки матеріалів з 
неоднорідними реологічними властивостями, який є новим у практиці переробки полімерних 
матеріалів. 

Методом безперервного лиття під тиском можна виготовляти вироби у вигляді дощок, 
брусів, "вагонів" плінтусів, таврів, куточків, швелерів та інших досить складних відкритих 
профілів довільної довжини з товщиною базової стінки більше 10 мм. Область їх використання 
досить широка благоустрій погребів, підвалів, овочесховищ і ін. (Виготовлення полиць, 
перегородок, віконних плетінь, дверей і т.д.); благоустрій тваринницьких приміщень 
(виготовлення теплих підлог, огорож і перегородок, пристроїв видалення гною і т.д.); 
виготовлення каркасів плівкових теплиць; виготовлення паркових меблів (лавки, альтанки та 
ін.); виготовлення підлог і настилів при роботі з агресивними речовинами (мінеральні добрива, 
пестициди та ін.); в інших випадках, де потрібна досить висока стійкість матеріалу до 
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агресивних середовищ, кліматичним факторам, гнильним грибкам, бактеріям; тобто там, де 
дерево гниє, метал іржавіє, а бетон руйнується. 

Складніше ситуація складається з утилізацією відходів реактопластів (аміно- і 
пінопластів, склопластиків та ін.), в яких при формуванні виробу відбуваються незворотні 
процеси і вони не можуть бути розплавлені повторно. Однак після подрібнення їх можна 
використовувати в якості добавки (до 10%) до основного матеріалу, якщо це допускається 
технічними умовами, або в якості активного наповнювача композиційних матеріалів на основі 
термопластичних полімерів. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що використання відходів це необхідний захід, 
націлений на свідоме скорочення постійно зростаючого обсягу відходів. Техніка переробки 
відходів ще далека від досконалості і потребує пошуку нових ідей, нових технологій, нового 
обладнання. Проте промисловість по переробці відходів, у тому числі і полімерних, повинна 
бути невід'ємним фактором економіки та охорони навколишнього середовища в кожному 
регіоні, в кожній країні і в усьому світі, бо жодна жива істота, в тому числі і людина, не може 
жити і розвиватися в середовищі власних відходів. 
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