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 В останні часи в Україні дуже активно розвивається виробництво упаковок для харчових 

продуктів, швидко наздоганяючи світовий рівень. Але, разом з цим відходи харчової упаковки 

вносять все більш вагомий внесок у 600 млн. т відходів, які щорічно накопичуються в Україні 

[1]. Шкідливі екологічні наслідки використаних упаковок харчової продукції на довкілля можна 

знизити різними способами: збиранням і вторинною переробкою використаних упаковок 

традиційними способами, застосуванням полімерних композицій, здатних переходити в розчин і 

підлягати вторинній переробці, розробкою і використанням біорозкладувальних полімерних 

матеріалів. Найефективнішим методом знешкодження полімерної тари та упаковкиє її 

утилізація. 

Утилізація – це процес переробки використаних виробів, упаковки, тари або відходів 

виробництва продукції, які можуть бути використані в подальшому технологічному процесі в 

якості вторинної сировини як вихідні матеріали або для отримання енергії із застосуванням 

відповідних технологій [2]. Перед переробкою пластики складної структури можуть бути 

перетворені в грубозернистий агломерат, при цьому подрібнена упаковка піддається впливу 

високої температури, і коли досягається температура плавлення, речовина розм'якшується. 

Потім агломерат може бути підготовлений різними сухими і мокрими способами, звільнений 

від частинок металу та паперу. Отриманий гранульований матеріал може бути використаний у 

якості вторинної сировини за допомогою плавлення, формування та інших способів, які 

забезпечують одержання нових пакувальних матеріалів. Речовини, отримані цим способом, 

часто класифікуються як низькоякісні матеріали. Використання пластмасових відходів як 

сировини базується на поділі полімерів на початкові мономери. Цей спосіб застосовується, 

наприклад, для виробництва метанолу. В даному випадку слід звернути увагу на дотримання 

енергетичного балансу, так як даний спосіб є енергетично затратним. Перевагу в цьому плані 

має редукційний спосіб – використання пластмас у якості палива [3]. 

Висновок: 

– найперспективнішим шляхом подолання негативного впливу відходів на навколишнє 

середовище є перехід від полігонного захоронення до промислової переробки; 

– безліч різних відходів може бути використано вдруге; 

– для кожного типу сировини є відповідна технологія переробки; 

– пластмаса, яка не може бути утилізована і використана в якості пакувального матеріалу, може 

застосовуватись в якості важкого палива і вугілля в доменних печах для отримання чавуну, за 

умов очищення скидних газів. 

Перевага цього способу полягає у відсутності необхідності сортування і очищення 

використаних полімерів. 
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