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На відміну від твердих промислових відходів [1, 2], які, як правило, є однорідними, 

тверді побутові відходи (ТПВ) мають характеристики, що змінюються в широкому діапа-

зоні значень. В статті [3] наведено діапазон значень відносної вологості змішаних ТПВ 

39-53 %, що загрожує забрудненням ґрунтів фільтратом, який може потрапляти до підзем-

них вод, забруднюючи їх. Згідно даних, наведених в роботі [4], у весняно-літній період 

відносна вологість харчової фракції ТПВ складає 60-64 %, а в осінній – 75-92 %. В залеж-

ності від шляхів поводження з ТПВ необхідна їхня відносна вологість може бути різною. 

Для успішного компостування відносна вологість ТПВ повинна бути не менше 50-60% за 

масою [5]. Оптимальний вміст вологи в ТПВ для процесу компостування становить 

60% [6].  

У місцях захоронення ТПВ утворюється звалищний газ (біогаз) [7]. Кількість біогазу 

пропорційна вологості ТПВ. Мінімальна вологість ТПВ для початку процесу утворення 

біогазу складає 20 %. Максимальна кількість біогазу утворюється при значенні відносної 

вологості ТПВ 60-80 % [8]. 

В роботі [9] встановлено, що вища теплота згоряння біогазу зі зниженням вологості ві-

дходів деревини (ялинкової тріски) підвищується з 4,7 МДж/нм
3
 до 5,78 МДж/нм

3
.  

У статті [10] доведена неможливість самостійного горіння ТПВ при вологості, з якою 

вони потрапляють зі сміттєвозів до сміттєспалювального заводу, що вказує на необхід-

ність їхнього зневоднення перед спалюванням. Зменшення відносної вологості ТПВ на 

25-40% призводить до збільшення їхньої питомої теплоти згоряння в 1,6-2,2 рази [10]. В 

роботі [11] розглянуто можливість утилізації ТПВ на наявних комунальних ТЕЦ з гене-

руючою потужністю 12 МВт, що можуть працювати на енергетичному паливі (суміші 

ТПВ, зневоднених до 20% відносної вологості та кам’яного вугілля з масовою часткою 

16%) із розрахунковою нижчою теплотою згорання 10,99 МДж/кг.  

В роботі [12] зазначена необхідність зневоднювання біомаси, оскільки системи піролізу 

можуть обробляти біомасу, яка містить, як правило, менше 30% вологи. В той же час за-

надто низька вологість біомаси при піролізі призводить до виробництва дуже в'язкої наф-

ти, особливо при більш високих температурах реакції. Оптимальне значення відносної во-

логості біомаси для піролізу знаходиться в межах 10,5-12% [13]. 

Зниження відносної вологості ТПВ з 51,7% до 9,2% під час піролізу та газифікації при 

температурі 650ºС призводить до підвищення нижчої теплоти згоряння синтетичного газу 

з 3,75 до 4,85 МДж/нм
3
, а також до підвищення ефективності перетворення енергії з 45% 

до 69%, а для того, щоб гарантувати високу продуктивність газифікації, ТПВ повинні міс-

тити вологу не більше 20-25% [14]. 

Оптимальне значення вологості для газифікаторів з киплячим шаром для низькосорт-

них палив (таких як ТПВ) складає 12-15% [15]. 

Кінцевим продуктом попередньої підготовки ТПВ для газифікації повинні бути брике-

ти з робочою вологістю 13-15 % [16]. Зменшення відносної вологості ТПВ з 58% до 33% 

дозволяє підвищити густину отриманих брикетів в 1,4 рази для тиску пресування 15 МПа. 

Для забезпечення стабільного режиму псевдозрідження дисперсної фази ТПВ необхідно 

використовувати матеріал вологістю менше 25% [17].  

На основі вищенаведеного в залежності від шляхів поводження з ТПВ сформовано ви-

моги до їх вологості під час завантаження у сміттєвоз, які оформлено у вигляді таблиці 1. 



Таблиця 1 – Вимоги до вологості ТПВ під час завантаження у сміттєвоз 

Метод поводження з ТПВ 
Відносна вологість ТПВ, % 

мінімальна оптимальна максимальна 

Компостування 50 60 – 

Видобування звалищного газу 20 60-80 – 

Спалювання – – 20 

Піроліз – 10,5-12 30 

Газифікація – 12-15 20-25 

Брикетування – 13-15 25 

  

З табл. 1 видно, що зневоднювати ТПВ потрібно майже для усіх розглянутих методів 

поводження з ними крім компостування та видобування звалищного газу. В роботі [18] 

запропоновано схему гідроприводу зневоднення та ущільнення ТПВ у сміттєвозі під час 

їхнього завантаження. В статтях [19, 20] встановлено, що зневоднення ТПВ дозволяє за-

безпечити збільшення коефіцієнта їхнього ущільнення та зменшення їхньої маси, що під-

лягає перевезенню, безпосередньо в місцях збору, здійснити попередню переробку відхо-

дів шляхом їхнього зневоднення та частково подрібнення, а також, за рахунок зменшення 

об’єму та маси ТПВ, суттєво скоротити приріст площі земель, відведених під полігони та 

сміттєзвалища, що призведе, в свою чергу, до зниження темпів погіршення екологічної 

ситуації. В роботі [21] за допомогою запропонованого вологоміра [22] проведено дослі-

дження процесів зневоднення ТПВ шнековим пресом за допомогою планування експери-

менту другого порядку, яке дало змогу визначити адекватні квадратичні регресійні моделі 

показників зневоднення від основних чинників впливу. 

Висновок 

Визначено вимоги до вологості твердих побутових відходів під час завантаження у 

сміттєвоз в залежності від шляхів поводження з ними, що підтверджують необхідність їх-

нього зневоднення для більшості розглянутих методів поводження і можуть бути викори-

стані під час створення науково-технічних основ проектування високоефективних робо-

чих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.   
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