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Актуальність даного питання полягає в тому, що наш світ у якому ми 

живемо сповнений токсичними речовинами, які присутні у радіоелектронних 

відходах. В даній роботі я розгляну шляхи утилізації телефонів та небезпечних 

речовин, які в них знаходяться. 

Основні токсичні сполуки і хімічні елементи, що утворюються при 

утилізації  електронно-променевих трубок та акумуляторів, з батарей телефонів 

це фуран, тетрафтолат, сполуки Li, Cr, Zn, Ni, Be, Pb, Cd, Hg а також пластмаси 

з невеликою кількістю благородних металів. Всі перераховані вище з’єднання, 

крім золота, яке вже не застосовують в побутової техніці, можуть нанести 

шкоди ґрунту та навіть підземним водам, руйнуючи їх склад. Нами було 

опитано 792 осіб стосовно того, чи віддають вони свої зламані та старі 

телефони в сервісний центр на утилізацію. Результати виявилися невтішними: 

88,63%  ніколи не здавали телефони,  відповідно 11,37% це робили. 

Звісно, найперспективнішим шляхом подолання негативного впливу 

відходів побутової електроніки на довкілля є перехід від полігонного 

захоронення до промислової переробки, але є перешкодою то що на даний час у 

малих містах немає можливості здавати електроніку на утилізацію, тому це є 

загрозою насамперед у більшості міст нашої країни. Основними шляхи 

утилізації мають стати: створення організацій та пунктів прийому побутової 

техніки не тільки у великих містах, впровадження нових законів, заохочувальні 

призи за віддачу своєї електротехніки, та навіть закриття компаній, якщо вони 

відмовляються ремонтувати та переробляти свої електроприлади. У багатьох 

країнах Євросоюзу телефони піддаються утилізації та сортуванню, з деяких з 

них, що були виготовлені на початку сторіччя навіть вилучають малу кількість 

золота, розбирають на запчастини та перероблять [1]. В процесі переробці 

переважну кількість деталей сортирують, а інші металеві та полімерні 

компоненти направляють на вторинну переробку. Основними методами 

переробки вважаються: повітряна, електростатистична та магнітна сепарації, 

хімічна утилізація, піроліз, гідрометалургія, біометалургія та газифікація [2]. Ті 

речовини, які вилучають з телефонів беруть участь у виготовленні багатьох 

кориснихпродуктів та навіть дорожніх покриттів, Таким чином, тверді побутові 

відходи мають можливість на рециклінг та використання й надалі. 
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