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Виробництво пластичних мас також супроводжується утворенням твердих відходів, 

котрі потребують переробки та утилізації. Особливістю відходів цієї галузі є достатньо 

висока стійкість та довговічність в умовах навколишнього середовища. Тому останнім 

часом розробляються нові види пластичних мас, здатних руйнуватися протягом 

нетривалого періоду під дією ультрафіолету, мікроорганізмів, атмосферних умов. 

Щорічно вміст відходів пластичних мас зростає. Якщо врахувати щорічне 

збільшення загальної маси твердих побутових відходів, то об'єми відходів пластиків вже 

сьогодні нараховують мільйони тон щорічно. У розвинутих країнах кількість пластикових 

відходів подвоюється кожні 10 років і вже сьогодні вони складають 60% тари та 

пакування. Втрата такої величезної кількості вторинної сировини є досить відчутною для 

людства, а захоронення чи спалювання пластикових відходів завжди пов'язано із 

значними екологічними проблемами. Тому останнім часом індустрія переробки пластиків 

розвивається досить інтенсивно.  

За оцінками фахівців в структурі полімерних відходів 34 % складає поліетилен 

(плівка, пивні ящики, відра, піддони та інші вироби), 20,4 % - поліетилентерефталат 

(пляшки від різноманітних напоїв та інших рідин), 17 % - ламінований папір,                  

13,6 % - полівінілхлорид (труби, плівка, панелі), 7,6 % - полістирол (корпуси електронної 

апаратури, одноразовий посуд), 7,4 % - поліпропілен (побутові вироби, корпуси 

акумуляторів, різноманітна тара) [1]. Більшість виробів, тари та пакування із пластичних 

мас тривалий час зберігають свої властивості і придатні для повторного використання. 

Однак сьогодні збирається та переробляється лише 20 % поліетилену, 17 % поліпропілену, 

12 % поліетилентерефталат, 12 % полістиролу, 10 % полівінілхлорид. Причому, 

промисловість здатна переробити в кілька разів більше вторинної сировини, ніж її 

продукується сьогодні із відходів [2]. 
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