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Лише протягом 1999-2014 рр. майже в 2 рази зросла площа перевантажених та більше 
ніж в 3,1 рази тих полігонів і сміттєзвалищ, що не відповідають нормам екологічної без-

пеки [1], в тому числі й через забруднення ґрунтів високотоксичним фільтратом [2, 3], 

який може потрапляти до підземних вод, забруднюючи їх. Фiльтрат являє собою дренажні 

води, якi утворюються за рахунок iнфiльтрацiї атмосферних опадiв, бiохiмiчних i хiмiчних 
процесiв розкладання ТПВ та характеризуються високим вмiстом токсичних органiчних, 

неорганiчних речовин та мікробіологічних домішок різного характеру [4, 5]. Перенесення 

їх з фiльтратiв поверхневим стоком, iнфiльтрацiя забруднених вод у пiдземнi водоноснi 

горизонти та мiграцiя разом з пiдземним потоком утворює небезпеку забруднення ґрунто-
вих i поверхневих вод. Протягом всього терміну функцiонування сміттєзвалища фiльтрат 

залишається постiйним джерелом забруднення поверхневих i пiдземних вод, а також ґрун-

тів. Вибір методу очищення фільтрату від забруднень здійснюється в залежності від його 

складу [6]. Для збирання та транспортування твердих побутових відходів (ТПВ) до місць 
захоронення та сміттєспалювання в Україні використовуються кузовні сміттєвози в кіль-

кості більше 4100 од., які здатні ущільнювати ТПВ, зменшуючи витрати на перевезення і 

необхідні площі полігонів [7], але в той же час пов’язані зі значними фінансовими витра-

тами. Зношеність автопарку сміттєвозів вітчизняних комунальних підприємств в серед-
ньому досягає майже 70 %. Відповідно до Постанови Кабміну № 265 [8], важливим є за-

безпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів у комунальному госпо-

дарстві країни, як основної ланки в структурі машин для збирання та первинної переробки 

ТПВ. Тому визначення еколого-енергетичних та економічних аспектів зневоднення твер-
дих побутових відходів, є актуальною науково-технічною задачею як однієї із складових 

для вирішення проблеми створення науково-технічних основ проектування високоефекти-

вних робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових ві-

дходів. 
Стаття [9] авторів Т. В. Воронкової та С. Ю. Чудінова присвячена проблемі утворення 

фільтраційних вод, що утворяться при експлуатації полігонів захоронення ТПВ. Робо-

та [10] В. В. Поповича присвячена екологічній небезпеці фільтрату сміттєзвалищ. В стат-

ті [11] наведено хімічний склад фільтрату одного із полігонів ТПВ. В статті [12] наведено 
основні характеристики ТПВ, серед яких відносна вологість змішаних ТПВ знаходиться в 

межах 39…53 %. Згідно даних, наведених в роботі [13], у весняно-літній період відносна 

вологість харчової фракції ТПВ складає 60…64 %, а в осінній – 75…92 %. Тому зменшен-

ня відносної вологості ТПВ сприятиме зменшенню інтенсивності забруднення фільтратом 
навколишнього середовища, в тому числі й підземних вод. Економічна складова пово-

дження з ТПВ дозволяє перетворити відходи на корисну вторинну сировину. В роботі [14] 

розглянуто можливість утилізації ТПВ на наявних комунальних ТЕЦ з генеруючою поту-

жністю 12 МВт, що можуть працювати на енергетичному паливі (суміші ТПВ, зневодне-
них до 20 % відносної вологості та кам’яного вугілля з масовою часткою 16 %) із розраху-

нковою нижчою теплотою згорання 10,99 МДж/кг. Це дозволить суттєво скоротити витра-

ти місцевих бюджетів на опалення будівель та споруд, а також на підігрівання води. В ро-

ботах [15, 16] визначено регресійну залежність питомих енерговитрат очищення ґрунтів 
полігонів ТПВ через забруднення компонентами фільтрату від їхніх фактичних та гранич-

но допустимих концентрацій. В роботі [17] запропоновано схему гідроприводу зневод-



нення та ущільнення ТПВ у сміттєвозі під час їхнього завантаження. В статтях [18, 19] 

встановлено, що зневоднення ТПВ дозволяє забезпечити збільшення коефіцієнта їхнього 

ущільнення та зменшення їхньої маси, що підлягає перевезенню, безпосередньо в місцях 
збору, здійснити попередню переробку відходів шляхом їхнього зневоднення та частково 

подрібнення, а також, за рахунок зменшення об’єму та маси ТПВ, суттєво скоротити при-

ріст площі земель, відведених під полігони та сміттєзвалища, що призведе, в свою чергу, 

до зниження темпів погіршення екологічної ситуації, в тому числі й через зменшення ін-
тенсивності забруднення фільтратом. Найбільш просто задача знешкодження фільтрату 

при невеликому його об’ємі може бути вирішена шляхом скидання в систему загальномі-

ської каналізації, якщо концентрації забруднюючих речовин з урахуванням їх розведення 

не перевищують установлених нормативів. Наприклад, у Німеччині таке спільне очищен-
ня фільтрату дозволяється, якщо його об’єм складає не більш 5 % від загального об’єму 

стоків, що надходять на міські очисні споруди. В роботі [20] проведено дослідження про-

цесів зневоднення ТПВ шнековим пресом, в результаті чого отримано зокрема регресійні 

залежності відносної вологості ТПВ після їхнього зневоднення та енергоємності зневод-
нення від основних параметрів впливу. При цьому відносна вологість ТПВ вимірювалась 

вологоміром, детально описаним в статті [21]. За результатами експериментів мінімальна 

енергоємність зневоднення змішаних ТПВ склала Єmin = 172,3...306,3 кВт·год/т, а для во-

логої фракції ТПВ Єmin = 30,7...158,5 кВт·год/т [20]. Перераховуючи енергоємність зневод-
нення у вартість отримаємо: 396,1...704,1 грн/т для змішаних ТПВ і 70,57...364,4 грн/т для 

вологої фракції ТПВ. 

Висновки 

Визначено еколого-енергетичні та економічні аспекти зневоднення твердих побутових 
відходів, як однієї із складових для вирішення проблеми створення науково-технічних ос-

нов проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та первинної 

переробки твердих побутових відходів. Встановлено, що мінімальна вартість зневоднення 

змішаних твердих побутових відходів складає 396,1...704,1 грн/т, а для вологої фракції 
твердих побутових відходів 70,57...364,4 грн/т, що підтверджує необхідність їхнього ди-

ференціального (роздільного) збирання. 
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