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Вступ. Під час захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) через наявну в них вологу 
(39…53%) відбувається забруднення ґрунтів фільтратом, який може потрапляти до підземних вод [1].  

Виклад матеріалу. На основі аналізу літературних джерел, проведеному в роботі [2], 

сформовано вимоги до відносної вологостi ТПВ під час завантаження у сміттєвоз, які оформлено у 
вигляді таблиці 1, яка свідчить, що зневоднювати ТПВ потрібно майже для усіх розглянутих методів 
поводження з ними крім компостування та видобування звалищного газу. 

 
Таблиця 1 – Вимоги до відносної вологостi ТПВ під час завантаження у сміттєвоз [2] 

Відносна 
вологість 
ТПВ, % 

Методи поводження з ТПВ 

компосту-
вання 

видобування 
звалищного газу 

спалювання піроліз газифікація брикетування 

мінімальна 50 20 – – – – 

оптимальна 60 60...80 – 10,5...12 12...15 13...15 

максимальна – – 20 30 20...25 25 

 
Для зменшення вологості ТПВ запропоновано схему гідроприводу зневоднення та ущільнення 

ТПВ у сміттєвозі під час завантаження [3]. В статтях [4, 5] встановлено, що зневоднення ТПВ 
дозволяє забезпечити збільшення коефіцієнта їхнього ущільнення та зменшення їхньої маси, яка 
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 приріст площі земель, відведених під захоронення, що призведе, в свою 
чергу, до зниження темпів погіршення екологічної ситуації. В роботі [6] з використанням 

запропонованого вологоміра [7] проведено дослідження процесів зневоднення ТПВ шнековим пресом 
за допомогою планування експерименту другого порядку, яке дало змогу визначити адекватні 
квадратичні регресійні моделі показників зневоднення від основних факторів впливу. 

Висновки. Наведено вимоги до вологості твердих побутових відходів під час завантаження у 
сміттєвоз, що підтверджують необхідність їх зневоднення для більшості методів поводження з ними і 
можуть бути використані під час створення науково-технічних основ проектування 

високоефективних робочих органів машин для їхнього збирання та первинної переробки. 
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