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Вступ 

Об’єм твердих побутових відходів (ТПВ), які утворюються у населених пунктах України, пере-
вищує 46 млн м3 на рік [1]. Постанова Кабміну України № 265 [2] стала базою для розробки Націо-
нальної стратегії поводження з ТПВ. В таких країнах ЄС, як Данія та Нідерланди, поширеність ком-
постування як шляху управління ТПВ досягає 30 % і більше [3, 4]. Компостування є технологією 
переробки ТПВ, основаною на їхньому природному біорозкладанні, кінцевим продуктом якого є 
компост, що застосовується в міському та сільському господарстві. У вітчизняних індивідуальних 
будинках та на садових ділянках часто використовується компостування за допомогою компост-
них ям. Разом з тим, процес компостування можна централізувати і проводити на спеціальних 
майданчиках. Проте результати санітарно-бактеріологічних досліджень [5] свідчать про значне 
забруднення ТПВ мікрофлорою, що є збудниками гепатиту, туберкульозу, дизентерії, аскаридозу, 
респіраторних, алергічних, шкірних та інших хвороб, у тому числі навесні. Таким чином, забезпе-
чення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, яке проживає на територіях, набли-
жених до місць компостування ТПВ, є однією з великих невирішених санітарно-гігієнічних і соці-
альних проблем. Тому побудова математичної моделі динаміки санітарно-бактеріологічного скла-
ду ТПВ під час компостування у весняний період, є актуальною науково-технічною задачею. 

Автор [5] наводить значення санітарно-бактеріологічного складу ТПВ. В роботі [6] виявлено 
умовно-патогенні та патогенні види мікроорганізмів у депонованих відходах, визначено якісний і 
кількісний склад мікроорганізмів, які розкладають органічні речовини в ТПВ на різних етапах 
їхнього життєвого циклу. Автори [7] наводять дані щодо змінення санітарно-бактеріологічного 
складу ТПВ під час компостування. В роботі [8] опублікована математична модель динаміки сані-
тарно-бактеріологічного складу ТПВ під час компостування лише в літній період. Однак конкрет-
них математичних залежностей, які б описували динаміку санітарно-бактеріологічного складу 
ТПВ під час компостування у весняний період, в результаті аналізу відомих публікацій, нами не 
виявлено. 

Метою дослідження є побудова математичної моделі динаміки санітарно-бактеріологічного 
складу ТПВ під час компостування у весняний період для розробки стратегії, комплексу машин та 
обладнання для поводження з ТПВ. 

Аналіз результатів дослідження 

У табл. 1 показана зміна санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час компостування у вес-
няний період [7]. На відміну від літнього компостування [8], тривалість весняного є на порядок 
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довшою (242 дня проти 21 дня) через відмінності природних показників цих пір року. Також ши-
ршою є номенклатура санітарно-бактеріологічного складу ТПВ навесні завдяки наявності стафіло-
коків та аскарид, відсутніх у ТПВ під час літнього компостування [7]. Для зручності дані стосовно 
бактерій наведено у вигляді усереднених значень десяткового логарифма числа колонієутворюва-
льних одиниць (КУО) на 1 г сухої маси досліджуваного матеріалу (lg КУО/г). 

Таблиця 1 
Зміна санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час компостування у весняний період [7] 

Тривалість 
компосту-
вання, днів 

Концентрації бактерій, lg КУО/г 
Концентрація 

аскарид, яєць/г всього за температури 
кишкової палички стрептококів стафілококів 

20 °С 37 °С 
0 9,74  9,38 8,96 9,39 8,96 0,05 
5 8,43 8,77 6,59 6,70 8,17 0,01 

13 6,92 6,35 2,24 4,29 5,51 0,02 
21 7,89 7,73 < 2 5,37 7,61 0,006 
27 7,52 7,70 < 2 5,52 7,87 0 
43 7,90/8,17 7,53/7,15 < 2 5,70/8,87 7,96/6,95 0 
57 7,29/7,91 7,37/8,39 < 2/2,18 5,45/7,01 7,65/9,19 0 
91 – 6,86/8,23 < 2 5,45/5,21 – 0 

174 – – 4,78/5,34 4,82/4,79 – 0 
242 – – 2,07/4,32 3,84/4,71 7,90/8,84 0 

Примітка. В чисельнику наведено дані для захищеного зберігання, в знаменнику — для незахищеного зберігання. 

За даними табл. 1 планувалось отримати парні регресійні залежності санітарно-бактеріологіч-
ного складу ТПВ під час весняного компостування від його тривалості. 

Визначення виду залежностей парних регресій проводилося із 16 найпоширеніших математич-
них залежностей за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції за допомогою розроб-
леної комп’ютерної програми «RegAnaliz», яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського 
права на твір [9]. Для опису динаміки деяких санітарно-бактеріологічних складових ТПВ жодна з 
16 функцій не забезпечила необхідний коефіцієнт кореляції, тому для цих залежностей проведено 
додатковий регресійний аналіз з використанням поліномів вищих порядків. Результати регресій-
ного аналізу наведені в табл. 2, де сірим кольором позначено комірки з максимальними значення-
ми коефіцієнта кореляції R для кожної із парних регресій. 

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1, як найадекватніші за кри-
терієм максимального коефіцієнта кореляції, остаточно прийняті такі регресійні залежності: 
 Б.20.Зlg 8,18 0,3965lgC t= − ;  (1) 

 Б.20.НЗlg 8,389 0,4321lgC t= − ;  (2) 

 Б.37.Зlg 7,988 0,3741lgC t= − ;  (3) 

 3 2 5 3
Б.37.НЗlg 9,149 0,1458 3,046 10 1,714 10C t t t− −= − + ⋅ − ⋅ ;  (4) 

 КП.Зlg 4,961 1,298lgC t= − ;  (5) 

 3 2 6 3
КП.НЗlg 6,861 0,2006 1,998 10 5,024 10C t t t− −= − + ⋅ − ⋅ ;  (6) 

 СтрК.Зlg 6,696 0,9035lgC t= − ;  (7) 

 СтрК.НЗlg 6,828 0,8168lgC t= − ;  (8) 

 3 5 2
СтфК.Зlg 7,827 7,823 10 3,387 10C t t− −= − ⋅ + ⋅ ;  (9) 

 3 2 5 3
СтфК.НЗlg 8,621 0,1478 3,378 10 1,142 10C t t t− −= − + ⋅ − ⋅ ;  (10) 

 30,02032 9,956 10 lgАC t−= − ⋅ ,  (11) 

де CБ, CКП, CСтрК, CСтфК — відповідно, концентрації бактерій: загальна, кишкової палички, стрепто-
коків та стафілококів (індекси: З — для захищеного зберігання, НЗ — для незахищеного зберіган-
ня), відповідно, КУО/г; CА — концентрація аскарид, яєць/г; t — тривалість компостування, діб. 
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Коефіцієнти кореляції склали 0,87679; 0,82409; 0,75124; 0,76282; 0,80503; 0,84563; 0,91246; 
0,84285; 0,82091; 0,71393; 0,94535, відповідно, що свідчить про достатню точність та адекватність 
отриманих рівнянь (1)—(11). 

Таблиця 2 
Результати регресійного аналізу санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час весняного компостування 

№ Вид регресії 
коефіцієнт кореляції R для парних регресій 

lgСБ.20 = f(t) lgСБ.37 = f(t) lgСКП = f(t) lgССтрК = f(t) lgССтфК = f(t) СА = f(t) 
З НЗ З НЗ З НЗ З НЗ З НЗ 

1 y = a + bx 0,56782 0,35896 0,56414 0,20294 0,25410 0,00422 0,57167 0,47084 0,05817 0,33647 0,79825 
2 y = 1 / (a + bx) 0,53624 0,28920 0,51297 0,12694 0,14192 0,24259 0,67981 0,48780 0,10793 0,30908 0,76324 
3 y = a + b / x 0,85159 0,83365 0,69268 0,65627 0,77516 0,73836 0,85797 0,82199 0,51686 0,35478 0,92944 
4 y = x / (a + bx) 0,79868 0,79868 0,69461 0,69592 0,72124 0,68530 0,88897 0,79725 0,69969 0,59835 0,60493 
5 y = abx 0,55380 0,32543 0,54105 0,16538 0,19486 0,13444 0,63222 0,48521 0,08483 0,32369 0,69545 
6 y = aebx 0,55380 0,32543 0,54105 0,16538 0,19486 0,13444 0,63222 0,48521 0,08483 0,32369 0,69600 
7 y = a ·10bx 0,55380 0,32543 0,54105 0,16538 0,19486 0,13444 0,63222 0,48521 0,08483 0,32369 0,69545 
8 y = 1 / (a + be-x) 0,79345 0,76361 0,62432 0,58267 0,60423 0,52744 0,66989 0,67382 0,39834 0,31222 0,33660 
9 y = axb 0,84884 0,78818 0,71355 0,62300 0,71267 0,57765 0,85058 0,78306 0,37126 0,19877 0,33428 

10 y = a + b·lg x 0,87679 0,82409 0,75124 0,66595 0,80503 0,70968 0,91246 0,84285 0,43714 0,21413 0,94535 
11 y = a + b·ln x 0,87679 0,82409 0,75124 0,66595 0,80503 0,70968 0,91246 0,84285 0,43714 0,21413 0,94535 
12 y = a / (b + x) 0,53624 0,28920 0,51297 0,12694 0,14192 0,24259 0,67981 0,48780 0,10793 0,30908 0,76324 
13 y = ax / (b + x) 0,79075 0,76135 0,62081 0,57953 0,60041 0,52416 0,66737 0,67155 0,39670 0,31104 0,33459 
14 y = aeb / x 0,82255 0,79920 0,65775 0,61862 0,67937 0,62065 0,77217 0,75049 0,45426 0,33382 0,25152 
15 y = a ·10b / x 0,82255 0,79920 0,65775 0,61862 0,67937 0,62065 0,77217 0,75049 0,45426 0,33382 0,25070 
16 y = a + bxn 0,41429 0,17048 0,45068 0,00419 0,14600 0,12820 0,50400 0,40243 0,08205 0,33095 0,70376 
17 y = a+bx+cx2 – – – – – – – – 0,82091 – – 
18 y= a+bx+cx2+dx3 – – – 0,76282 – 0,84563 – – – 0,71393 – 

Примітка. З — для захищеного зберігання, НЗ — для незахищеного зберігання 

На рис. 1 та рис. 2 графічно показано фактичну та теоретичну динаміку санітарно-бактеріоло-
гічного складу ТПВ під час компостування у весняний період. Порівняння фактичних та теоретич-
них даних показало, що теоретична динаміка санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час 
компостування у весняний період, розрахована за допомогою регресій (1)—(11), несуттєво відріз-
няється від фактичних даних, що свідчить про прийнятну точність отриманих залежностей. 

З рис. 1а випливає, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період зменшен-
ня логарифму їхнього санітарно-бактеріологічного складу для захищеного зберігання описується та-
ким чином: для загального вмісту бактерій при 20 °C та 37 °C, бактерій кишкової палички та стрепто-
коків — за логарифмічною залежністю, а для стафілококів — за допомогою полінома 2-го порядку. 

  
а) б) 

Рис. 1. Динаміка санітарно-бактеріологічного складу ТПВ під час весняного компостування у разі зберігання:  
а — захищеного б — незахищеного; фактично бактерій всього: ♦ — при 20 °C;  ◊ — при 37 °C;  — кишкової 

палички; ▲ — стрептококів,  Δ — стафілококів; теоретично бактерій всього:       — при 20 °C;  — - -   — при 37 °C,  
– –  — кишкової палички, - - - — стрептококів ,    — - — стафілококів  
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Рис. 2. Динаміка змінення концентрації аскарид в ТПВ під час процесу компостування у весняний період:  

● — фактично,        — теоретично  
 

З рис. 1б випливає, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період змен-
шення логарифму їхнього санітарно-бактеріологічного складу для незахищеного зберігання опи-
сується так: для загального вмісту бактерій при 20 °C та стрептококів — за логарифмічною залеж-
ністю, а для загального вмісту бактерій при 37°C, бактерій кишкової палички та стафілококів — за 
допомогою поліномів 3-го порядку.  

З рис. 2 видно, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період зменшен-
ня концентрації аскарид відбувається за логарифмічним законом.  

Висновки 

1. Визначено регресійні залежності концентрацій аскарид та бактерій: всього при 20°C та 37°C, 
кишкової палички, стрептококів та стафілококів у ТПВ від тривалості їхнього компостування, що 
можуть бути використані для математичного моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного 
складу ТПВ під час компостування у весняний період, а також для розробки стратегії, комплексу 
машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами. 

2. Встановлено, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період зменшення 
логарифму їхнього санітарно-бактеріологічного складу для захищеного зберігання описується так: 
для загального вмісту бактерій при 20 °C та 37 °C, бактерій кишкової палички та стрептококів — за 
логарифмічною залежністю, а для стафілококів — за допомогою полінома 2-го порядку. 

3. Виявлено, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період зменшення 
логарифму їхнього санітарно-бактеріологічного складу для незахищеного зберігання описується 
так: для загального вмісту бактерій при 20 °C та стрептококів — за логарифмічною залежністю, а 
для загального вмісту бактерій при 37 °C, бактерій кишкової палички та стафілококів — за допо-
могою поліномів 3-го порядку. 

4. Встановлено, що зі збільшенням тривалості компостування ТПВ у весняний період змен-
шення концентрації аскарид відбувається за логарифмічним законом.  
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