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Постановка проблеми. За офіційними даними площа сміттєвих полігонів в Україні складає 7,4 

тис га, це – майже 4% її території. На 6148 полігонах і 32984 несанкціонованих звалищах скупчилося 
14 млн тонн твердих побутових відходів (ТБО), тобто приблизно 350 кг сміття на одного українця. 

На сьогоднішній день тверді побутові відходи мають тенденцію з кожним роком збільшувати 
свої обсяги. Найбільші генератори відходів в усіх країнах – це міста. Переважну більшість твердих 
відходів міст складають побутові відходи (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Розподіл окремих видів побутових відходів в м. Києва (2012 р.):  
а) тис. т.; б) тис. м. куб. [1] 

 
Зазвичай обсяг відходів, що генерується певною територією, залежить від кількості її жителів 

та типу населеного пункту. Так, у містах обсяг відходів на 1 жителя є більшим, ніж у селищах 
міського типу. Тому у м.Києві розподіл обсягу відходів по районах є пропорційним обсягу населення 
цих районів (рис. 2). 

Збір відходів та їх транспортування часто є найбільш дорогим компонентом усього процесу 
утилізації. Тому правильна організація збору відходів може заощадити значні кошти. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами побудови ефективних транспортних 
систем перевезення твердих побутових відходів крупних міст займалися такі науковці як О.П. 
Ігнатенко, О.П. Процик, А.Н. Мирний та інші [2-4]. Проте, постійно зростаючі вимоги до 
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екологічних факторів, супроводжуючих процес перевезення ТПВ, а також законодавчі та політичні 
зміни в Україні вимагають оновлення існуючих методик та технологій. 

 

 
Рисунок 2 – Орієнтовний розподіл утворення побутових відходів за адміністративними 

районами м. Києва за рік [1] 
 
Мета роботи. Основним завданням роботи є аналіз двоетапної схеми перевезення твердих 

побутових відходів, зокрема її економічним та технічним аспектам. 
Матеріали та результати дослідження. В останні роки у світовій та вітчизняній практиці 

спостерігається тенденція до заміни прямого перевезення побутових відходів двоетапним з 
використанням перевантажувальних станцій. Ця технологія особливо активно впроваджується у великих 
містах, де полігони побутових відходів розміщені на значній відстані від населеного пункту [1]. 

Зважаючи на екологічну складову проблеми перевезення ТПВ, розроблена схема логістичних 
процесів поводження з відходами від моменту їх виникнення до моменту їх повернення до населення 
у вигляді корисних речовин, енергії, вторинної сировини тощо (рис. 3).  

Одним з елементів даної схеми є перевантажувальна станція, у ролі якої може бути й станція 
сортування відходів. Зазначимо, що схема передбачає максимальний рециклінг ТПВ і, відповідно, 
мінімізацію обсягів захоронення на полігонах України. Поховання на полігонах залишається 
необхідним для відходів, що не підлягають вторинній переробці, токсичних речовин, що не згорають 
або згорають з виділенням. Сучасні санітарні полігони є складними інженерними спорудами, що 
обладнані системами боротьби із забрудненнями води і повітря, використовують метан, що 
утворюється в процесі гниття сміття (т.з. біогаз), для виробництва тепла і електроенергії. Біогаз 
продовжує утворюватись протягом 20-25 років після закриття звалища, рентабельний термін 
експлуатації установки складає близько 15 років. Виробництво біогазу дозволяє скоротити кількість 
викидів метану в атмосферу. Метан вносить серйозні корективи до стану атмосфери Землі. 
Формується так звана «лінза» зі всіляких газів і особливо з'єднань вуглецю, яка перешкоджає виходу 
тепла в космічний простір. Таким чином, тепло концентрується в самій атмосфері. У цьому процесі 
метан має в 21 раз сильніший негативний вплив, ніж двоокис вуглецю. Таким чином виробництво 
біогазу і подальше його використання для виробництва тепла і електроенергії є найефективнішим 
засобом боротьби з глобальним потеплінням. Біомаса, яка залишається після переробки відходів 
може використовуватись в сільському господарстві як добриво. Причому такі добрива значно краще і 
ефективніше впливають на ґрунт, на розвиток рослин та на ґрунтові води, у порівнянні з штучними 
добривами [6]. 
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Рисунок 3 – Схема збору та транспортування ТПВ з використанням перевантажувальних 

станцій [Власна розробка] 
 

Двоетапна система транспортування ТПВ включає такі технологічні процеси: 
– збирання побутових відходів у місцях утворення; 
– перевезення побутових відходів малотоннажними транспортними засобами на 

перевантажувальну станцію; 
– перевантаження у великотоннажні транспортні засоби не ущільнених побутових відходів 

або брикетування побутових відходів та завантаження і перевезення отриманих брикетів або 
контейнерів із пресованими побутовими відходами на об’єкти поводження з відходами; 

– вивантаження побутових відходів із великотоннажних транспортних засобів на полігоні 
побутових відходів [5]. 

Аналіз наукових доробок вітчизняних науковців дозволяє стверджувати, що СПС 
рекомендується встановлювати, якщо відстань від місць збирання до місць перероблення, утилізації 
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знешкодження або захоронення ТПВ перевищує 20 км. Станції рекомендується застосовувати для 
централізованого перевантаження ТПВ, які доставляють до них від місць збирання, у 
великотоннажні транспортні сміттєвози. СПС доцільно розташовувати в межах міста, максимально 
наблизивши її до місць збирання ТПВ. Ефективність двоетапної технології тим більша, чим 
коротший шлях проходять сміттєвози-збирачі і довший – транспортні сміттєвози. 

Упровадження двоетапної технології необхідно оцінювати з урахуванням факторів, що 
впливають на її ефективність: 

– відстань транспортування ТПВ від місць їх збирання до місця захоронення або утилізації; 
– відстань перевезення ТПВ сміттєвозами-збирачами при двоетапній технології перевезення 

ТПВ; 
– відстань перевезення ТПВ транспортними сміттєвозами від СПС до місця їх захоронення 

або утилізації; 
– основні типи сміттєвозів, що будуть використовуватись; 
– річний обсяг ТПВ, що підлягають перевезенню; 
– тривалість роботи сміттєвозного транспорту; 
– вартість перевантаження ТПВ на СПС [1]. 
Основні вимоги до СПС : 
1) максимальна добова продуктивність має перевищувати середньодобову в 1,4-1,5 рази; 
2) сумарні витрати на перевантаження та транспортування мають бути мінімальними; 
3) рух ТПВ при перевантаженні на різних рівнях відбувається за рахунок сили тяжіння;  
4) примусове горизонтальне переміщення ТПВ доцільне у разі використання бункерів 

великої місткості або вилучення цінних компонентів ТПВ. 
Існують декілька варіантів створення СПС. 
Варіант №1 передбачає безпосереднє перевантаження ТПВ із сміттєвоза-збирача в кузов 

транспортного сміттєвоза на різних рівнях. 
Варіант № 2 передбачає існування приймального бункера місткістю до 10 м3, що закритий 

горизонтальною кришкою або секторним затвором, які приводяться у рух за допомогою 
гідравлічного приводу. 

Варіант №3 передбачає існування накопичувального бункеру місткістю до 25-30 м3 та 
дозуючого бункеру місткістю 10 м3.  

Варіант №4 передбачає існування горизонтального бункера, оснащеного шаговим механізмом 
для переміщення ТПВ до розвантажувального отвору. Рекомендовано для середніх та великих СПС.  

Варіант № 5 є аналогічним варіанту № 4, в якому дном горизонтального бункера є 
пластинчастий живильник або стрічковий конвеєр. Рекомендовано для випадків, коли 
передбачається сортування ТПВ і вилучення цінних компонентів. 

Варіант № 6 передбачає використання контейнерних транспортних сміттєвозів. СПС має 
бункер, з якого горизонтальним компактором ТПВ ущільнюються у великогабаритний контейнер, 
який знімають з транспортного сміттєвоза і закріплюють до компактора [3]. 

При виборі техніки зі збору та транспортування ТПВ потрібно враховувати: 
1) прогнозний обсяг ТПВ за одну поїздку на заданій території; 
2) тип автомобіля. Наприклад, якщо перевозять великогабаритні відходи, то краще 

використовувати контейнерні сміттєвози, які не підходять для звичайних відходів;  
3) особливості території. У кожному районі міста, на кожній вулиці місця зі щільною 

забудовою, де велика вантажівка не зможе маневрувати; 
4) тип встановленого обладнання. Потрібно враховувати, які види та об’єми мають 

контейнери;  
5) схема транспортування ТПВ. При використанні звичайної схеми (без СПС) краще 

використовувати транспортні засоби з великим об’ємом кузова. При двоетапній схемі для збирання 
застосовують машини з меншим об’ємом кузова, після СПС транспортування здійснюють 
великотоннажними автомобілями.  

Висновки. Можна констатувати, що двоетапна схема перевезення твердих побутових відходів 
міст з використанням перевантажувальних та/або сортувальних станцій дозволить знизити 
шкідливий вплив на оточуюче середовище, зменшити транспортні витрати та збільшити можливість 
рециклінгу відходів, що дасть додатковий економічний ефект як для підприємств, так і для 
населення. 
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The article is devoted the theme of hard domestic wastes transportation from cities. The system of 
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spared the ecological aspects of handling wastes in Ukraine. 
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Статья посвящена теме перевозки твердых бытовых отходов из городов. Исследуется система 
транспортировки твердых бытовых отходов с использованием перегрузочных или сортировочных 
станций. Описаны основные требования к мусороперегрузочным станциям, а также приведена их 
классификация. Значительное внимание уделено экологическим аспектам обращения с отходами в 
Украине. 
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