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Тема: Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку 

суспільства.   

 

Матеріал до уроку 

З усіх різновидів відходів, зроблених людиною найбільшу небезпеку для 

навколишнього середовища становлять відходи полімерів. Полімери 

розкладаються дуже повільно, вони самі і сполуки їхнього розкладу сильно 

забруднюють навколишнє середовище.  

Характерною рисою 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 

становити інтерес для мікроорганізмів ґрунту, повинно пройти 80 – 100 років. 

В Україні щорічно утворюється біля 6 млн т полімерних відходів, серед 

яких майже 50% складають відходи пакування. За цими показниками Україна 

не набагато відстає від розвинутих країн Західної Європи, але на відміну від 

цих країн, де утилізується від 35 до 70% полімерних відходів, у нас найбільш 

популярним залишається захоронення їх на полігонах, а точніше кажучи на 

звалищах. 

Усі полімерні відходи можна розділити на кілька видів: перші чотири 

являють собою відходи сфери виробництва, а ще двоє – відходів сфери 

споживання: 

1. Відходи промисловості, що виробляє полімери. 

2. Відходи промисловості, що переробляє полімери. 

3. Відходи промисловості, що використовує полімери 

(напівфабрикати) у своїй продукції. 



4. Відходи промисловості, що використовує полімери 

(напівфабрикати і готові вироби) у процесі виробництва своєї 

продукції. 

5. Полімерне пакування. 

6. Полімерні вироби в індивідуальному споживанні. 

До відходів промисловості, що виробляє полімери, слід віднести: кірки, 

що утворяться на стінках реакторів і фільтрів, некондиційні полімери (знижена 

або підвищена молекулярна маса, небажана ізометрія, нестандартні розміри 

часток), зразки матеріалів після фізико-хімічних досліджень.  

Близько 40% таких відходів ще можуть бути реалізовані як товарна 

продукція. У більшості випадків такі відходи використовує сам виробник 

пластмас, тим самим здійснюючи їх рециклінг (за допомогою деполімеризації, 

наприклад, методом низькотемпературного піролізу або оксидного 

розкладання). Це стало можливим тому, що такі відходи гомогенні, з наперед 

відомими фізико-хімічними властивостями і завдяки цьому можуть бути 

використані у технологічному процесі. 

Частину полімерних відходів знищують шляхом спалювання або 

захоронення. При спалюванні на смітниках, на сміттєспалювальних заводах в 

атмосферу виділяються такі отрутні продукти як фтористий і хлористий 

водень, фосген, ціаністі з'єднання, а також сполуки, які містять діоксин, та 

мають канцерогенні властивості. Захоронення в землю вимагає усе більше 

площ під полігони та смітники. Продукти деструкції в цьому випадку 

розносяться в основному ґрунтовими водами.  

Проблема переробки полімерних відходів злободенна як з екологічної 

точки зору, так і з позиції збереження ресурсів. У той же час, висока стійкість 

полімерних відходів до зовнішнього середовища і всі зменшувані ресурси 

традиційної сировини, зокрема, зниження запасів і підвищення вартості нафти 

і газу, змушують до повторного використання полімерних відходів, до 

створення замкнутого обігу сировини, що, природно, повинно привести і до 

скорочення суспільних витрат на захист навколишнього середовища. 



Використання вторинного матеріалу, одержуваного з відходів, у першу 

чергу підкорюється економічному законові попиту та пропозиції, а екологічна 

користь грає, хоча і важливу, але скоріше другорядну роль. 

  

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, написати конспект та 

відповісти письмово на запитання: 

1. Охарактеризуйте властивості полімерних матеріалів, що зумовили їхнє 

широке застосування. 

2. Поясніть, які наслідки для здоров’я людини може мати використання 

пластмас. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


