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Анотація 

В даній роботі визначено значення максимального тиску в зоні ущільнення твердих побутових відходів 

шнеком, що може бути використано для виконання попередніх проектних розрахунків параметрів приводу 

зневоднення їхнього у сміттєвозі як однієї із складових вирішення проблеми створення науково-технічних основ 

проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих 

побутових відходів. 
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Abstract 

In this paper, the value of the maximum pressure in the zone of municipal solid waste compaction by a screw is 

determined, which can be used to perform preliminary design calculations of parameters for dewatering them in a 

dustcart as one of the components of solving the problem of creating scientific and technical bases for designing highly 

efficient working bodies of machines for cleaning and primary processing of municipal solid waste. 
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Вступ 

Щороку в населених пунктах України утворюється понад 54 млн. м
3
 твердих побутових 

відходів (ТПВ). З них 93,9% захоронюється на 4530 полігонах та сміттєзвалищах площею майже 

7700 гектарів та лише 5,1% переробляються або утилізуються на сміттєспалювальних заводах [1]. 

Протягом 1999-2014 рр. загальна площа полігонів та сміттєзвалищ в Україні збільшилась в 3 рази. 

Також майже в 2 рази зросла площа перевантажених та більше ніж в 3,1 рази тих полігонів і 

сміттєзвалищ, що не відповідають нормам екологічної безпеки, в тому числі й через забруднення 

ґрунтів фільтратом, який може потрапляти до підземних вод, забруднюючи їх. Для збирання та 

транспортування ТПВ до місць захоронення та утилізації використовуються кузовні сміттєвози в 

кількості більше 4100 од. [2], що здатні ущільнювати ТПВ [3], зменшуючи витрати на перевезення і 

необхідні площі полігонів [4], але в той же час пов’язані зі значними фінансовими витратами [5-7]. 

Зношеність автопарку сміттєвозів вітчизняних комунальних підприємств в середньому досягає 

майже 70 % [8, 9]. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 265 [10], важливим є 

забезпечення застосування у комунальному господарстві країни сучасних високоефективних 

сміттєвозів, як основної ланки в структурі машин для збирання та первинної переробки ТПВ. Тому 

визначення максимального тиску в зоні ущільнення твердих побутових відходів шнеком для 

виконання попередніх проектних розрахунків параметрів приводу їхнього зневоднення у сміттєвозі, є 

актуальною науково-технічною задачею як однієї із складових для вирішення проблеми створення 

науково-технічних основ проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та 

первинної переробки твердих побутових відходів. 

 

Результати дослідження 

Порівняно з твердими промисловими відходами [11-14], які, як правило, є однорідними, ТПВ 

мають характеристики, що змінюються в широкому діапазоні значень. Однією із таких характеристик 

є відносна вологість ТПВ. В статті [15] наведено результати експериментального дослідження 

процесів зневоднення ТПВ конічним шнековим пресом з вимірюванням відносної вологості за 

допомогою вологоміра, описаного в роботі [16]. При цьому максимальна потужність приводу 

експериментальної установки склала Pmax = 1441 Вт при частоті обертання шнека n = 100,4 об/хв та 

початковій густині ТПВ 0 = 188 кг/м
3
. 



На основі математичних перетворень виразів, наведених в роботі [17] визначимо осьову силу для 

останнього витка шнека за формулою 
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де Pmax – максимальна потужність приводу, Вт;  – КПД привода ( = 0,561 [15]); n – частота 

обертання шнека, об/хв; Dmin – зовнішній діаметр шнека на останньому витку, м (Dmin = 0,031 м [15]); 

f – коефіцієнт тертя ТПВ по витках шнека (f = 0,3);  – кут підйому гвинтової лінії шнека, . 

Кут підйому гвинтової лінії шнека визначаємо за допомогою виразу [18] 
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де Tmin – крок витків шнека на останньому витку, м (Tmin = 0,011 м [15]). 

Тоді максимальний тиск в зоні ущільнення ТПВ шнеком може бути обчисленим за ітераційною 

формулою, отриманою на основі математичних перетворень виразів, наведених в роботі [17] 
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де 1 – густина зневоднених та попередньо ущільнених ТПВ, кг/м
3
 (1 = 513 кг/м

3
 [15]); 

0maxp = 10
7
 Па 

– максимальний тиск в зоні ущільнення ТПВ шнеком в першому наближенні; dmin – діаметр осердя 

шнека на останньому витку, м (dmin = 0,0215 м [15]). 

Оскільки 
12 maxmax pp  , то остаточно приймаємо максимальний тиск в зоні ущільнення ТПВ 

шнеком рівним pmax = 1,067·10
8 
Па = 106,7 МПа. 

Отримане значення максимального тиску в зоні ущільнення ТПВ шнеком може бути використано 

для виконання попередніх проектних розрахунків параметрів приводу зневоднення твердих 

побутових відходів у сміттєвозі. 

Висновки 

Отже, отримано значення максимального тиску в зоні ущільнення твердих побутових відходів 

шнеком, що може бути використано для виконання попередніх проектних розрахунків параметрів 

приводу зневоднення їхнього у сміттєвозі як однієї із складових вирішення проблеми створення 

науково-технічних основ проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та 

первинної переробки твердих побутових відходів. 
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