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На даний час важко уявити собі будь-яку групу товарів, у якій не фігурували б 

вироби або окремі деталі, виконані цілком або частково з пластичних мас. Виготовлення з 

пластмас багатьох господарських, галантерейних і канцелярських товарів, а також іграшок 

стало традиційним. Разом з цим, у більшій мірі виробляються різноманітні пластмасові 

деталі радіо- і телевізійної апаратури, пральних машин, холодильників тощо. Розширюється 

виробництво штучних матеріалів для взуття, а також полімерних плівок, які застосовуються 

для упаковування фасованих товарів. Всі ці товари та матеріали, що частково або повністю 

виготовлені з пластмас потребують в подальшому утилізації [1].  

Накопичення полімерних відходів у навколишньому середовищі і їх виняткова стійкість 

до деструкції в природних умовах створюють серйозні екологічні проблеми [2]. У зв’язку з 

цим питання утилізації та вторинного використання відходів полімерних матеріалів стають 

все більш актуальними з технологічної і економічної точки зору. Поряд з цим, використання 

відходів є важливим чинником розширення сировинної бази промисловості і хімії полімерів, 

економії матеріальних та енергетичних ресурсів. 

Однак, при використанні вторинної полімерної сировини виникає ряд проблем, які, 

насамперед, полягають в організації збору, сортуванні [3, 4] та первинній обробці 

полімерних відходів. Особливо це стосується змішаних відходів, які переважно є відходами 

побутового використання. 

Основну кількість промислових та побутових полімерних відходів знищують 

захороненням або спалюванням. Проте, такі способи утилізації відходів є економічно 

невигідними і технологічно ускладненими. Крім того, захоронення і спалювання полімерних 

відходів призводить до повторного забруднення навколишнього середовища (газові викиди) і 

зменшення земельних угідь (організація звалищ). 



Тепло, яке отримується при спалюванні, найчастіше використовують для отримання 

пари і електроенергії. Але через невисоку калорійність сировини установки для спалювання 

є малоефективними і при їх використанні виділяються токсичні гази, які забруднюють 

повітря та сприяють швидкому зношенню печей внаслідок корозії [5]. Тому при утилізації 

полімерів методом спалювання ефективніше використовувати їх як додаткове паливо, як 

відновник в доменних печах або в печах для виробництва кераміки.  

Одним з методів вторинного використання відходів термопластичних полімерів, 

особливо промислових, є їх додавання до первинної сировини у кількості 5-30 % , що, однак, 

призводить до одержання виробів, які мають дещо нижчі експлуатаційні властивості, і до 

ускладнення технологічного процесу їх виготовлення (введення додаткових стадій 

підготовки сировини). 
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