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Постановка проблеми. Здійснення швидкої та 
ефективної трансформації країни у розрізі Європей-
ської інтеграції України та еколого-економічних 
процесів згідно з принципами сталого розвитку на 
тлі підсилення ролі регіонів є вкрай важливою про-
блемою. За даними представництва ООН в Україні 
екологічна ситуація погіршується, тому одним з го-
ловних завдань на наступне десятиріччя є сталий 
розвиток, що містить рішення низки екологічних 
проблем з урахуванням економічної ефективності. 

В Україні багато років проблему енергетичної без-
пеки обговорюють у наукових колах, вона є об’єктом 
нормативно-правового регулювання в указах Прези-
дента України, законах Верховної Ради України, по-
становах Кабінету Міністрів України, зокрема, при-
йнято «Енергетичну стратегію України на період до 
2030 року». 

Враховуючи той факт, що сьогодні Україна є чле-
ном світової спільноти, то і одним із завдань роз-
витку країни є рішення виникаючих екологічних 
проблем. Але нині немає чіткого, розробленого меха-
нізму дії, що буде підходити та давати рішення усім 
виникаючим проблемам, серед яких однією з акту-
альніших є утилізація твердих побутових резино- 
технічних виробів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
будь-які відходи необхідно розглядати в якості вто-
ринних матеріальних ресурсів (ВМР), оскільки вони 
можуть бути використані в господарських цілях, або 
частково (тобто в якості добавки), або повністю за-
міщаючи традиційні види матеріально-сировинних 
і паливно-енергетичних ресурсів, причому головною 
особливістю таких ресурсів є їх постійна відтворюва-
ність у процесі матеріального виробництва, надання 
послуг та кінцевого споживання [1, с. 35–52].

Як зазначає В.І. Симоненко у статті «Економі-
ка і екологія: взаємозв’язок і проблеми управлін-
ня» [2, с. 24] – Сучасна соцекобіоекономтехсфера 
є загальною і універсальною для людства, вона не 
може вміститися в конкретні кордони будь-якої дер-
жави. Отже, по-справжньому вирішувати пов’язані 
з нею проблеми можна тільки завдяки об’єднаним, 
міжнародним зусиллям. Виходячи з цього, можна 
стверджувати, що ефективне управління сучасним 
виробництвом потребує інтегрування методів управ-
ління економічним розвитком із методами управ-
ління природними біологічними процесами в єдину 
методологію управління еколого-економічною сис-
темою.

Впродовж останнього десятиліття у світовій енер-
гетиці відбуваються докорінні зміни, пов’язані з про-
цесом лібералізації енергетичних ринків. У зв’язку 
зі стрімким розвитком світової економіки і процеса-
ми глобалізації, запаси нафти і газу почали стрімко 
зменшуються, а оскільки ці види палива належать 
до вичерпних, перед урядами багатьох країн, зокре-
ма й України, постало питання ефективності управ-
ління використанням енергоресурсів та пошуку аль-
тернативних джерел енергії [3, с. 3]. 

Питанням формування енергетичної безпеки 
України присвячено праці О.М. Волович, Д.К. Тур-
ченко, С.І. Дорогунцова, В.С. Міщенко, М.І. Данько 
та інших. На регіональних рівнях також ця пробле-
ма знаходиться постійно в центрі уваги, проте про-
блеми впровадження альтернативних джерел енергії 
на внутрішньому ринку України досі не вирішено. 
Потребує подальшого дослідження інноваційна ді-
яльність національних підприємств рециклінгу в 
контексті вирішення проблем енергетичної безпеки 
національної економіки.
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Значний внесок у вивчення проблематики ре-

сурсозбереження зробили вітчизняні вчені В. Бази-
левич, Х. Депко, І. Дрозд, А. Коваленко, В. Коло-
мієць, Л. Кульчицька-Жигайло, Т. Туниця та інші. 
Питаннями екологічно збалансованого ресурсного 
виробництва в контексті проблем сталого розвитку 
займались такі провідні зарубіжні вчені: Б. Коммо-
нер, Ю. Одум, Н. Реймерс.

У країнах Європи вторинні матеріали викорис-
товуються практично у всіх галузях промисловості. 
Водночас масштаби і ступінь переробки різних видів 
ВМР значно варіюють залежно від ресурсної ціннос-
ті відходів, від екологічної ситуації, обумовленої їх 
властивостями як забруднювачів середовища, і, най-
головніше, від конкретних економічних умов, що 
визначають рентабельність використання відходів у 
тому чи іншому вигляді виробництва. 

Відтак традиційні види вторинної сировини – лом 
і відходи металів, високоякісні відходи полімерів, 
текстилю, макулатури легко піддаються збору та пе-
реробки. Навпаки, складні багатокомпонентні відхо-
ди, а також забруднені відходи практично не переро-
бляються. До останніх належать змішані і забруднені 
нафтопродукти, зношені шини, відходи упаковки з 
ламінованого паперу, опади і шлами очисних споруд, 
гальваношлами тощо.

В якості вторинної сировини відходи найбільш по-
вно використовуються в металургії, целюлозно-папе-
рової промисловості, під час виробництва будівельних 
матеріалів (табл. 1). Деякі види продукції виготовля-
ються повністю або майже повністю з вторинної си-
ровини, це деякі види паперу та картону, вироби ши-
рокого господарського вжитку з поліетилену (ящики, 
відра, поливальні шланги, плівка і т.д.). 

Таблиця 1
Оцінка частки вторинної сировини у виробництві 

найважливіших видів промислової продукції

Вид промислової 
продукції

Найменування 
використаної 

вторинної 
сировини

Доля вторинної 
сировини в 
виробництві 
промислової 

продукції (в %)

Картонно-
паперова 
продукція

Макулатура 18,0

Сталь Лом чорних 
металів 27,0

Продукція з 
термопластичних 

полімерів

Дробленка, 
агромелат, 
гранулят 
з відходів 

термопласта

4,2

Гумотехнічні 
вироби

Крихта гумова, 
регенерат 3-4

Нерудні 
будівельні 
матеріали 

(щебінь, гравій, 
пісок)

Відходи 
видобутку і 
збагачення, 

шлаки 
металургійні, 

золи і шлаки ТЕС

3-4

Мета статті. На основі викладеного можна сфор-
мулювати мету, яка полягає в аналітичному огляді 
існуючих методів рециклінгу, нормативно-технічної 
документації та Європейського та вітчизняного зако-
нодавства, огляді міжнародних норм та вимог щодо 
утилізації твердих побутових виробів на прикладі 
утилізованих автомобільних покришок. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З до-
кументів, ратифікованих ООН, сьогодні розвиток 
економіки світових країн передбачає виділення осо-

бливої уваги до екологізації виробництва і здійснен-
ня всіх можливих умов щодо розвитку переробних 
підприємств.

Головний принцип створення сучасної економіки 
полягає у об’єднані з екологією в єдиний сектор, ко-
трий буде розглядати увесь життєвий цикл товару 
від ідей його розробки та кількості інвестицій для 
його виробництва, але й ціну його переробки або ути-
лізації з урахуванням екологічності цього процесу. 
Розробки чіткого механізму дії з відходами та імпле-
ментації сучасного світового законодавства до Укра-
їнського. Водночас необхідно переймати Європейську 
філософію поводження з відходами життєдіяльності 
та виробництва тому, що сьогодні наростає дефіцит 
земельних ресурсів і використанні відходів у якості 
вторинної сировини є досить енергоефективним рі-
шенням та ресурсозберігаючим рішенням, яке дозво-
ляє не тільки суттєво економити природні ресурси а 
також буди сировинною базою для виробництва това-
рів народного споживання. 

Із механізмом поводження з відходами необхід-
ною мірою буде і розробка чіткого механізму адміні-
стративного та судового покарання тих підприємств, 
що не дотримуються таких норм. 

Середній коефіцієнт використання відходів як 
вторинної сировини в Україні можна оцінити менш 
ніж в одну третину, що майже в 3 рази нижче, ніж 
у розвинених країнах Європи. Водночас необхідно 
мати на увазі, що в нашій країні багато видів від-
ходів практично взагалі не використовуються в гос-
подарських цілях. Відтак рівень переробки ТПВ в 
середньому по Україні не перевищує 4–5%. Погано 
переробляються золи і шлаки ТЕС, фосфогіпс, зно-
шені шини, полімерні відходи, опади очисних спо-
руд, рідкий свинячий гній і пташиний послід. Ця 
ситуація має двоякі наслідки: по-перше, промисло-
вість несе значні втрати матеріально-сировинних і 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), що містять-
ся у відходах, по-друге, продовжується інтенсивне 
накопичення невикористовуваних відходів у навко-
лишньому середовищі – щороку приблизно 60–70% 
від їх виниклого обсягу, або, в абсолютних показни-
ках, 2–2,5 млрд. тонн на рік.

Настільки слабке залучення відходів в господар-
ський оборот пояснюється в багатьох випадках висо-
кими витратами на їх збір і підготовку до переробки. 
Це знижує рентабельність переробки відходів або зо-
всім робить її збитковою для підприємців. Насампе-
ред вказане належить до відходів споживання, при 
тому, що в них найчастіше є добре рециркуліруємі 
матеріали: чорні та кольорові метали, термопласти, 
гума, волокнисте картонно-паперовий сировину.

Проаналізувавши причини, що призводять до ви-
соких витрат на збір і переробку відходів споживан-
ня можливо зробити такі пропозиції:

– по-перше, необхідність створення спеціальної 
виробничої інфраструктури, що включає пункти збо-
ру вторинної сировини та заготівельні підприємства; 

– по-друге, трудомісткість сортування та деза-
грегації складних відходів на окремі компоненти за 
видами матеріалу, а також їх чистки, миття та де-
зінфекції, перевірки на наявність радіоактивних та 
інших небезпечних матеріалів; 

– по-третє, значна витрата енергії на їх дроблен-
ня і випуск з них вторинної сировини або напівфа-
брикатів; 

– по-четверте, зниження продуктивності устат-
кування через наявність в переробляються відходи 
домішок і сміття (особливо це стосується переробки 
полімерних відходів).
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Економічні стимули, які могли б спонукати під-
приємців зайнятися збором і переробкою «нерента-
бельних» ВМР, також досить низькі. 

Зумовлено це відносно низькою конкурентоспро-
можністю товарів, вироблених з використанням від-
ходів, оскільки навіть при відносній дешевизні спів-
відношення ціна/якість для них менш сприятливо, 
ніж у продукції, виготовленої тільки з природної 
сировини. Насамперед це відноситься до широко-
го асортименту продукції з відходів термопластів і 
гуми (тарі, поливальним шлангах, полімерній плів-
ці, виробам технічного призначення з термопластів і 
гуми), регенерованим моторних мастил, туалетному 
папері з макулатури і т.д. Попит на таку продукцію 
нерідко залишається досить низьким навіть за істот-
ного, до 50% і більше, зниження ціни на неї.

Відносна забезпеченість промисловості України 
сировинними ресурсами, їх доступність на тлі висо-
ких світових цін також не сприяє розвитку актив-
ності в сфері переробки відходів.

Загалом навіть за наявності серйозних технологіч-
них труднощів можна стверджувати, що недостатній 
рівень використання вторинних матеріальних ресур-
сів в Україні зумовлений найперше не технологічни-
ми факторами, а недосконалістю інституційних основ 
у цій галузі, насамперед – нормативно-правових ме-
ханізмів. Тому інтенсифікувати використання відхо-
дів як ВМР можна, лише створивши для цього більш 
сприятливі організаційні, нормативно-правові та еко-
номічні умови, що якнайменш потребує значного по-
силення державного регулювання у цій галузі.

В Україні докладено значних зусиль до створення 
системи керування у сфері поводження з відходами 
та її нормативно-правового й економічного забезпе-
чення. Особливістю її формування і становлення є 
непослідовність цих процесів. Окремі підсистеми та 
елементи мають різні ступені розвиненості та прак-
тичної реалізації. Ще й досі чимало економічних 
інструментів існують лише на рівні законодавчих 
положень, залишаються нереалізованими та не впро-
вадженими в практику господарювання.

Характерною рисою сформованої системи керу-
вання у сфері поводження з відходами є переважан-
ня адміністративних методів над економічними.

Поводження з відходами в Україні регулюють 
низку нормативно-правових документів, серед яких 
більше десяти законів, сотні нормативних актів на 
рівні Кабінету Міністрів і регулятивних докумен-
тів інших відомств. Основним нормативно-правовим 
актом є Закон України «Про відходи». В основно-
му він забезпечує базовий рівень правового регулю-
вання проблем поводження з відходами. Закон по-
стійно удосконалюють, зокрема, останні зміни були 
внесені у 2010 р. (Закон України № 1825-VI від 
21.01.2010 р.). Вони стосуються уточнення визна-
чення поняття «відходи», тлумачення деяких інших 
термінів, посилення відповідальності за правопору-
шення у сфері поводження з відходами, а також вре-
гулювання діяльності:

– щодо використаної тари і упаковки згідно з єв-
ропейською директивою «Про тару і упаковку»;

– ввезення в Україну відходів з метою їх збері-
гання і захоронення;

– поводження з побутовими відходами, відхода-
ми тваринного походження та ін.

Загалом на виконання положень Закону «Про від-
ходи» розроблено і впроваджено низку нормативно-
правових актів.

В межах завдань з імплементації європейських 
стандартів, зокрема стосовно класифікації відходів, 

доцільною стає відмова поділу відходів за класами 
небезпеки з переходом на списковий принцип та з 
строгим виділенням категорії відходів, що не є небез-
печними, та інертних відходів [5, с. 12]. 

Світовий досвід пропонує три основі шляхи у сфе-
рі поводження з твердими побутовими відходами, а 
саме

– полігонне поховання (з метою запобігання 
шкідливого впливу на довкілля);

– знищення твердих побутових відходів шляхом 
їх спалювання;

– очищення твердих побутових відходів від шкід-
ливих компонентів та їх утилізація з метою добуван-
ня ресурсоцінних компонентів.

Слід зазначити негативні наслідки використан-
ня полігонного поховання та спалювання відходів. 
Складування твердих побутових відходів на сміт-
тєзвалищах є недосконалим та екологічно небезпеч-
ним способом поводження з ними, адже токсичний 
фільтрат (стічні води звалищ) забруднює ґрунти, по-
верхневі та ґрунтові води місць, які розташовані із 
звалищами, а самоспалення та гниття відходів при-
зводить до забруднення повітря. Спалювання відхо-
дів вкрай небезпечне для навколишнього середовища 
та має вкрай негативний вплив на здоров’я людей, 
бо спалювання сміття призводить до утворення ток-
сичних речовин та сполук, які осідають в атмосфері 
[6, с. 87–94]. Крім того, цей спосіб є найбільш від-
сталим та витратним способом поводження з відхо-
дами. Саме тому сьогодні багато країн спрямовують 
своє законодавство на часткову заборону спалювання 
відходів, а деякі з них повністю забороняють їх спа-
лювання. Отже, єдиним цивілізованим та безпечним 
шляхом поводження з твердими побутовими відхо-
дами є рециклінг (треба додати, що майже всі ком-
поненти твердих побутових відходів можуть бути по-
вторно використані) і мінімізація утворення сміття, 
що пов’язане поширенням екологічної свідомості на-
селення України [6, с. 134–167].

Водночас зношені автошини охоплюють не тільки 
загрозу але і цінну сировину: каучук, метал і тек-
стильний корд. Ці матеріали в процесі експлуатації в 
основному не змінюють первинні властивості.

Раціональне використання зношених шин має іс-
тотне соціально-економічне значення [7, с. 92–123].

Сьогодні одним із першочергових завдань еконо-
мічної політики нашої країни є розвинення та про-
сування не тільки у промисловість, але навіть і у 
суспільне життя поняття енергозбереження. Енер-
гозбереження невід’ємною складовою усіх енерге-
тичних, промислових та ринкових процесів. Але до 
цього фактору неодмінно повинна бути включена і 
екологічна частина. Річ у тому, що упродовж усього 
свого життя людина оточила себе чисельним різно-
видом сміття. 

Розраховуючи на те що, сміття може бути таким 
же постачальником енергії як і первинна сировина, 
така як газ, вугілля та ін., можливо розглядати його 
як складову сучасної сировинної бази країни. А вра-
ховуючи те, що використання сміття як постачаль-
ника енергії під час переробки та утилізації є не тіль-
ки енергозберігаючим фактором, але ще й фактором 
екологічного характеру, багато європейських вчених 
приходять до висновку, що це достатньо перспектив-
на сировина, використання якої здатне не тільки пи-
тати енергетичний та промисловий комплекс країни, 
але й суттєво поліпшити екологічний стан країни. 
Відтак вторинні матеріали нині є не тільки енергое-
фективною сировиною, але й компонентом побудови 
нового товару. 
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Використання відходів резино-технічних від-

ходів, а саме – автомобільних покришок, є досить 
перспективним, енергоефективним, економічно та 
екологічно обґрунтованим напрямом. Комплексне 
використання комп’ютерних програм та хімічних, 
фізичних та фізико-хімічних досліджень є доволі 
об’єктивним базисом формування матриці компаун-
дів із заданими показниками та властивостями. Ви-
користовуючи європейський досвід взаємодії екології 
та економіки, можливо зробити висновок, що сьогод-
ні екологія та її методи дуже переплітаються з еко-
номікою, що є сприятливим полем для виникнення 
екологічної економіки. 

Мета цієї роботи не тільки показати, що товар, 
що знаходиться на кінцевій стадії свого життєвого 
циклу може набувати нових властивостей і нове жит-
тя шляхом його переробки, але розглянути сам про-
цес його переробки як процес спрямованого на збе-
реження наземних і підземних ресурсів, а так само 
заощадження екологічного і природного балансу. 
Крім цього, метою є доказати те, що на сучасному 
етапі розвитку міжнародної економіки та міжнарод-
них екологічних норм та безпеки є взаємопов’язаним 

та інтегрованим або комплексним процесом до розви-
тку країни. 

За основу було обрано відпрацьовані автомобіль-
ні покришки, які належать до техногенних відходів 
4-го класу небезпечності. 

Існуючи сучасні методи переробки автомобільних 
покришок полягають у двох основних напрямках: 

1. Отримання резинової крихти методом дроблення.
2. Отримання твердого або рідкого палива (про-

дукти отримані методом піролізної переробки).
Резинова крихта, що отримується за першим ме-

тодом, може бути використана для виробництва різ-
номанітних будівельних матеріалів та виробів, ас-
фальтобітумних компаундів.

Продукти, отримані при переробці автопокришок 
методом піролізної переробки, мають більш універ-
сальні властивості. Сфера їх застосування коливаєть-
ся від палива (рідкого та твердого) до компаундних 
домішок до будівельних матеріалів, структуручих 
основ для виробництва автотранспортних дорожніх 
покриттів та ін.

Для проведення аналізу складу автопокришок 
(табл. 2) було обрано такі моделі:

Таблиця 2
Характеристика складу автомобільних шин

Номер 
п/п Найменування автопокришки Країна 

виробник

Характеристика складу за вмістом, %:

Вуглець (С) Водень (Н) Сірка (S) Твердий 
залишок

1 Goodyear UitraGrip extremal (M+S) Poland 86,26 8,14 1,03 1,95

2 NordMaster ST Russia 86,59 7,75 2,42 1,49

3 Marangoni winter (M+S) Italy 86,56 7,28 1,25 3,03

4 Uniroyal (ms+s) France 80,84 7,09 1,78 2,32

5 BFGoodrich Alaska T/A M+S France 87,64 7,54 1,56 1,35

6 Dunloop SP Winter sport 3D (M+S) Germany 88,33 8,81 1,89 0,60

7 KUMHO PowerMax Korea 86,62 7,99 1,14 1,85
 

Таблиця 3
Характеристика складу тракторних шин

Номер 
п/п Найменування автопокришки Країна 

виробник

Характеристика складу за вмістом, %:

Вуглець (С) Водень (Н) Сірка (S) Твердий 
залишок

1
400-965/15,5-38Р 

Модель Ф-2А 
Гост 7468-80

Russia/Ukraine 88,14 7,66 1,31 1,03

2
330-965 (13,6/12-38)

Модель Я-166
ТУ 38104-336-81

Russia/Ukraine 86,88 7,05 1,18 2,33

Таблиця 4
Характеристика складу отриманого технічного вуглецю 

Назва Назва показника, символ, 
одиниця вимірювання Одержані значення Похибка НД на методи 

вимірювання

Твердий залишок 
(напівкокс, 

пірокарбонат)

(Характеристика 
нелеткого 
залишку – 
злипається)

Волога аналітична, Wа,% 0,8 0,2% абс. ГОСТ 27314-91
(ИСО 589-81)

Зольність, Аd, % 7,8 0,2% абс. ГОСТ 11022-95
(ИСО 1171-81)

Загальна сірка, Sd,% 1,88 0,05% абс. ДСТУ 3528-97
(ГОСТ 8606-93 
ISO 334:1992)

Вихід летких речовин, 
Vd,%
Vdaf,%

29,0
31,4

3% абс. від серед. р-ту ГОСТ 6382 – 91
(ISO 1928:2006)

Вища теплота згоряння на 
сухий стан
Q

s
d, кДж/кг (ккал/кг)

Q
s
daf, кДж/кг

35069
(8376)
38016

85 кДж/кг (абс.)
85 кДж/кг (абс.)

ДСТУ ISO 1928:2006
(ISO 1928:1995, IDT)
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Обрані для проведення експерименту автопокриш-
ки було відділено від металокорду та подрібнено. Об-
рання низькотемпературного піролізу пов’язано з 
тим фактом, що сірка, яка залишається у піроліз-
ній рідині, буде виступати структурною основою для 
отримання нових компаундів.

Після поміщення подрібненої автопокришки у пі-
ролізну піч – отримано такі результати: 

1. Твердий остаток – технічний вуглець (характе-
ристика складу наведено у табл. 3).

2. Рідина – піролізна рідина (склад та характе-
ристики наведено у табл. 4 та 5).

3. Отриманий газ – використовується у якості до-
даткового палива для піролізної пічки.

Ці складові так само можуть бути як сировиною, 
так і складовими для створення нових товарів, на-
приклад, перспективних нанонаповнювачів для різ-
них компаундів, адже не даремно сьогодні багато ві-
тчизняних і зарубіжних дослідників зауважують на 
нанорозмірні наповнювачі для полімерних компаун-
дів на основі перероблених автопокришок . Отриму-
вані так матеріали мають фізико-механічні триботех-
нічні властивості, не поступаються вже існуючим, 
але мають особливу привабливість в тому, що зробле-
ні з вторинної сировини і звичайно ж мають більш 
низьку вартість.

Сажа, так само є нанонаповнювачі в багатьох 
компаундах на основі полімерів, який не тільки сут-
тєво здешевлює композицію, а й може бути в ролі 
барвника.

Як пише К.Ю. Богданов у книзі «Що можуть на-
нотехнології» [5, с. 45–61], оксид титану ( TiO2) во-
лодіє дуже сильною каталітичної активністю, тобто 
на його поверхні будь-які органічні сполуки розкла-
даються на вуглекислий газ і воду. Оксид титану 
розкладає органічні сполуки тільки при сонячному 
світлі, використовуючи для цього його ультрафіо-
летову складову. Тому на основі оксиду титану ви-
готовляють фотокаталізатори, очищаючі воду і по-
вітря від токсичних органічних речовин. Нанесена 
на скло плівка з наночасток оксиду титану прозора 
і непомітна для ока. Однак таке скло під дією со-
нячного світла здатне самоочищатися від органічних 
забруднень, перетворюючи будь-яку органічну бруд 
у вуглекислий газ і воду. Скло, оброблене наночас-

тинками оксиду титану, позбавлене жирних плям і 
тому добре змочується водою. У результаті таке скло 
менше пітніє, оскільки крапельки води відразу роз-
пластуються уздовж поверхні скла, утворю тонку 
прозору плівку.

На жаль, оксид титану не працює в закритих 
приміщеннях тому, що в штучному світлі практич-
но немає ультрафіолету. Однак, враховуючи сучасні 
тенденції, можна припустити, що, злегка змінивши 
структуру оксиду титану, можна буде зробити його 
чутливим і до видимої частини сонячного спектру. 
На основі таких наночастинок оксиду титану можна 
буде виготовити покриття, наприклад, для туалет-
них кімнат, в результаті чого вміст бактерій та ін-
шої органіки на поверхнях туалетів може знизитися 
в кілька разів.

Наночастки оксидів титану і церію можуть роз-
кладати не тільки складні органічні сполуки, але і 
небезпечні для людини моноокиси азоту і вуглецю, 
що є в автомобільних вихлопних газах. Тому пудру з 
цих наночастинок стали додавати в паливо, щоб зни-
зити вміст цих шкідливих домішок.

Через свою здатність поглинати ультрафіолето-
ве випромінювання частинки оксиду титану вже за-
раз застосовуються при виготовленні сонцезахисних 
засобів. Виробники кремів стали використовувати 
оксид титану у вигляді наночастинок, які настільки 
малі, що забезпечують практично абсолютну прозо-
рість сонцезахисного крему.

Висновки. З наведеного можна зробити такі ви-
сновки: 

1. Екологічна ситуація в Світі та України суттє-
во погіршується з року в рік та незабаром людство 
може поховати себе під відходами своєї життєдіяль-
ності.

2. Для вирішення проблем з утилізацією відходів 
необхідне створення чіткої стратегій та механізму 
поводження з ними, що неодмінно будуть враховува-
ти економічну та екологічну оцінку їх переробки або 
утилізації.

3. Для більш вдалого використання відходів у 
якості вторинної сировини необхідно імплементува-
ти не тільки світове законодавство на український 
законодавчий фундамент, а також і світову філосо-
фію поводження з відходами життєдіяльності, що 

Таблиця 5
Характеристика складу піролізної рідини

Номер п/п
Характеристика складу за вмістом: Температурний режим, 

при тиску (Р)-1мм.рт.ст.Вуглець С) Водень Н) Сірка (S)

0 88,84 11,73 1,98 куб. залишок

1 85,49 11,75 0,73 40-75°С

2 86,29 11,65 1,07 75-115°С

3 82,58 11,20 0,90 115-200°С

Таблиця 6
Загальна характеристика піролізної рідини

Параметри Методи випробування Одиниці 
вимірювання

Результати 
випробувань

Норми 
за ДСТУ 3868-99

Масова доля сірки ASTM D 4294 % масс 0,51 0,2

В’язкість кінематична при 20°С ДСТУ ГОСТ 33 мм2/с 3,06 3,0-6,0

Температура застигання ГОСТ 20287 °С нижче -45 -10

Вміст механічних домішок ГОСТ 6370 % масс 0,0075 отс.

Масова доля води ГОСТ 2477 % масс 2,2 отс.

Щільність 20°С ГОСТ 3900 кг/м3 909,1 860

Температура спалаху в закритому тиглі ГОСТ 6356 °С нижче -5 62

Цетанове число Експрес метод 41,8 45
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несе в собі не тільки розділення сміття та програми з 
утилізації, але й ще еколого-економічниі підходи до 
можливості повторного використання у якості сиро-
винного базису.

4. Якщо розглядати зношені автомобільні по-
кришки в якості сировини для отримання нових то-
варів, то необхідно зазначити, що цей товар перей-
шов з початкової стадії свого життєвого циклу на 
кінцеву, і за логічним ланцюжком вибудуваної «пет-
лі якості» згідно з ISO9000 належить утилізації.

5. Сутність запропонованої автором ідеї полягає 
у тому, що коли товар купується, то він безпосеред-
ньо є товаром, який характеризується споживним 
комплексом властивостей та оцінюється завдяки 
не тільки якості, але й споживним властивостям. 
З моменту його використання до стадії, коли товар 
підходить до своєї кінцевої стадії життєвого циклу, 
споживні властивості знижуються із ціною това-
ру. Однак наряду з цим склад товару, а відповід-
но і комплекс властивостей, що ним забезпечується, 
суттєво не змінюється. Це дає можливість розгля-
дати товар, який перейшов на кінцеву стадію жит-
тєвого циклу, як сировину або сировинну базу для 
створення нового товару, відтак утворюючи систему 
«Товар – Сировина – Товар», яка цілком вкладаєть-
ся у сучасну концепцію рециклінгу та є її відобра-
женням.

6. У контексті розвитку рециклінгу та розвитку 
систем управління якістю товарів, а так само систем 
екологічної безпеки слід наголосити, що функціо-
нування системи пропонованої автором забезпечує 
спільний розгляд комплексу стандартів ISO 9000, 
ISO10000, ISO14000 і ISO22000 як єдиного діючого 
механізму в концепції екологічного рециклінгу та 
розвитку сталих регіонів країни.
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