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В роботі розглянута актуальна проблема переробки відходів.. Розглянуто групи методів 
утилізації полімерних відходів та запропоновано спосіб раціонального використання даних 
відходів. 

 

Сьогодні актуальною є проблема загрози екології як у цілому світі, так і в Україні 
пов’язана зі зростанням полімерних відходів. Відходи з полімерів мають один із найдовших 
періодів розкладання із усіх неорганічних відходів, а їх використання людством зростає разом 
із розвитком полімерної промисловості. В той же час переробка і утилізація полімерних 
відходів дозволяє економити цінну первинну сировину та електроенергію. 

Щорічно кількість сміття, що утворюється на Землі, збільшується на 3%. За 
статистичними даними, людство повільно потопає у відходах споживання [1]. Разом з тим будь-
яка хімічна речовина може бути неодноразово з використана. Виходить парадокс: ми викидаємо 
те, що нам може стати в нагоді. Щорічно на звалища потрапляє 3000 тонн побутових відходів, 
95% з яких можна використовувати як утильсировину [1]. 

Аналіз показує, що майже половина вироблених в Україні полімерних відходів – це тара 
і упаковка [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Утворення полімерних відходів за галузями народного господарства (ЄС, 2010 р.) [2] 
 

Виділяють два основні шляхи поводження з полімерними відходами виробництва та 
споживання: утилізація та видалення [3]. Утилізація полягає у використані відходів як 
вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Здійснення операцій, що не приводять до 
утилізації відходів є видалення. 

Методи утилізації поділяються на такі основні групи [3]: 
– фізичні методи, такі, під час яких відбуваються зміна форми, розмірів, агрегатного стану 
та деяких інших властивостей матеріалу відходів за умови збереження їхнього якісного 
хімічного складу; ці методи притаманні методам, застосованим для переробки первинної 
сировини; 

– хімічні методи, під час реалізації яких змінюються фізичні властивості та якісний 
хімічний склад; причому взаємодія речовин здійснюється в стехіометричних 
співвідношеннях, які визначаються рівняннями хімічних реакціями; 
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– фізико-хімічні методи, під час реалізації яких відбуваються взаємозв'язані фізичні й 
хімічні перетворення, причому хімічна взаємодія речовин здійснюється в не 
стехіометричних співвідношеннях; 

– біохімічні методи, під час реалізації яких мають місце хімічні перетворення за участі 
мікроорганізмів; 

– комбіновані методи, які є сполученням методів різних груп, один з яких може бути 
домінуючим. 
Найбільш раціональний спосіб утилізації відходів пластмас – їх повторне використання 

за прямим призначенням [4]. Капітальні витрати при такому способі утилізації невеликі. При 
цьому не тільки досягається ресурсозберігаючий ефект від повторного залучення матеріальних 
ресурсів у виробничий цикл, а й істотно знижуються навантаження на навколишнє середовище. 

Основним методом утилізації полімерних та інших твердих відходів є їх використання як 
вторинних матеріальних ресурсів. Перероблення їх у термопластичні композитні матеріали 
дозволяє одночасно позбутися сміття з пластику і зробити виробництво економічно 
доцільнішим. Оскільки протягом останніх декількох років ціни на первинний ПЕТ безперервно 
зростають. Саме відходи полімерів є цінною вторинною сировиною. Їх переробка та повторне 
використання дозволить заощадити значну кількість первинних пластмас, які виробляються з 
нафтової сировини, а також знизити шкідливі викиди у атмосферу. 
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