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ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГУ НАКОПИЧЕННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНОГО
СКЛАДУ ТВЕРДИХ КОМУНАЛЬНИХ ВІДХОДІВ МІСЬКОГО ЗВАЛИЩА
В статті подано аналіз системи екологічної логістики твердих комунальних відходів (ТКВ), шляхи дослідження системи обсягу накопичення, поводження ТКВ,
характеристики міського звалища відходів. Досліджено річну динаміку морфологічного складу ТКВ м. Житомира. Вивчений вплив різноманітних чинників на морфологічні властивості відходів міста. Проаналізовано сезону динаміку морфологічного складу відходів звалища ТКВ міста. Визначено заходи зменшення впливу на довкілля в зоні звалища ТКВ м. Житомира.
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Коцюба И.Г., Лико С.М., Лефтер Ю.А. Исследование объемы накопления и морфологический состав твердых коммунальных отходов городской свалки. В статье представлен анализ системы экологической логистики твердых коммунальных
отходов (ТКВ), пути исследования системы объема накопления, обращения ТКВ,
характеристики городской свалки отходов. Исследовано годовую динамику морфологического состава ТКВ г. Житомира. Изучено влияние различных факторов на
морфологические свойства отходов города. Проанализирована сезонная динамика
морфологического состава отходов свалки ТКВ города. Определены мероприятия
для уменьшения влияния на окружающую среду в зоне свалки ТКВ г. Житомира.
Ключевые слова: полигон, твердые коммунальные отходы, свалка, накопления,
морфологический состав
I.G. Kotsiuba, S.M. Luko, Y.O. Lefter. Study of accumulation and morphological composition of solid municipal waste municipal landfills. The paper presents an analysis of
environmental logistics of solid municipal waste (SMW), the way research system volume
accumulation, SMW handling characteristics municipal landfill waste. Studied the annual
dynamics of morphological SMW Zhytomyr. The influence of various factors on the morphological properties of the waste of the city. Season analyzed morphological dynamics
of landfill waste SMW city. The measures reduce the environmental impact in the area of
the landfill SMW Zhytomyr. The aim of this work is a system of solid waste management
system by analyzing the primary accumulation of solid waste in the city dump, and reduce
the burden on the environment. To achieve this goal the following objectives are formulated article: to analyze the main problems of the system to provide services of solid
waste (waste collection), characterized dump solid waste city; explore the accumulation
of solid waste (quantity, structure, etc.), taking into account environmental factors; assess and identify morphological composition of solid waste and their options in the city
dump. Object is a process management system of municipal solid waste at all stages of
their existence is to improve the environmental, economic and social benefits. This article
is the subject of research life cycle and solid waste handling system.
Keywords: landfill, municipal solid waste, landfill, storage, morphological structure.
Постановка проблеми. На сучасному етапі в усьому світі сфера поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ) знаходиться в певному кризовому становищі. Ця криза має кілька
аспектів, головними з яких є накопичення ТПВ, які безупинно зростають як в абсолютних ве1

канд. техн. наук, доцент, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир,
chaszmin30@gmail.com
2
канд. с.-г. наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університету, м. Рівне
3
аспірант, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

271

ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2017р.
Серія: Технічні науки
Вип. 35
ISSN 2225-6733
личинах, так і на душу населення; склад ТПВ змінюється, поповнюючись усе більшою кількістю екологічно небезпечних компонентів; населення до традиційних методів розміщення сміття
на смітниках ставиться негативно; економіка поводження з відходами ускладнюється, вартість
переробки і розміщення відходів стрімко зростає, сучасне поводження з відходами із суто економічних причин потребує великих інвестицій приватних підприємств [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичний досвід П.Ю. Куркіна, Т.Б. Годовської, В.Г. Ларіонова, М.Н. Скрипнікова, Е.С. Шершнєва засвідчив: якщо під час складування
на полігонах та звалищах морфологічний склад ТПВ суттєво не впливає (або майже не впливає)
на технологію робіт і технічні показники, то в процесі промислової переробки він набуває важливого значення [2-6]. Основними показниками стають морфологічний склад, вологість ТПВ та
співвідношення органічних і неорганічних речовин. Зрозуміло, що з кожним роком змінюється
морфологічний склад ТПВ. У сучасний період збільшується кількість полімерів, зокрема
ПЕТФ, картону, і значно поменшало харчових відходів.
Нинішня система поводження з ТПВ в Україні не відповідає сучасним вимогам і потребує вдосконалення. Аналіз використання вторинних ресурсів в Україні, здійснений за допомогою системи показників, свідчить про наявність тенденції до зростання рівня використання макулатури, пластмаси, склобою та брухту, а також можливостей підвищення показників використання вторинних ресурсів через залучення до утилізації значних обсягів ТПВ.
Метою даної роботи є система поводження з ТПВ, першочерговим шляхом, аналіз системи накопичення, поводження з твердими побутовими відходами на міському звалищі, а також зменшення навантаження на навколишнє природне середовище.
Для досягнення поставленої мети сформульовані такі завдання статті:
1. Провести аналіз основних проблем надання послуг функціонування системи поводження
з ТПВ (збирання відходів), охарактеризувати звалище ТПВ міста.
2. Дослідити процес накопичення твердих побутових відходів (кількість, структура тощо)
з врахуванням екологічних чинників.
3. Оцінити та визначити морфологічний склад твердих побутових відходів та їх параметрів на міському звалищі.
Виклад основного матеріалу. Матеріали та методи дослідження. З традиційних загальнонаукових методів застосовувалися: аналіз і синтез (дослідження властивостей і факторів
впливу обсяг накопичення ТПВ); порівняння та аналогія; узагальнення та абстрагування; математичне програмування, теорія графів і теорія множин (розробка системи збирання та транспортування ТПВ); управління проектами (планування і здійснення проекту транспортування
ТПВ); моделювання і прогнозування (перевірка розроблених концепцій і верифікація запропонованих моделей). Також для вирішення поставлених завдань у дослідженні використовувалися
методи математичного моделювання (математична статистика). Формування баз даних накопичення та транспортування ТПВ здійснювалося у середовищах Mathcad 7.0, Microsoft Excel,
Borland C++, а при прогнозі і моделюванні системи транспортування ТПВ використовувалися
географічні інформаційні системи у середовищі MapInfo.
Результати роботи. Однією з основних екологічних проблем в м. Житомира є проблема
зберігання, утилізації та знешкодження відходів, які негативно впливають на навколишнє природне середовище. Розрахункові обсяги щорічного утворення ТПВ, проведені відповідно до
затверджених Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
норм утворення твердих побутових відходів (ТПВ) для населених пунктів України, для м. Житомира становлять приблизно 20 тис. тонн у рік [1, 7, 8]. Дослідження проводились у відповідності з Методичними рекомендаціями з визначення морфологічного складу твердих побутових
відходів [7].
На промислових підприємствах, в установах, організаціях, комерційних структурах, у
житловому фонду міста щорічно утворюється понад 1,4 тис. м3 твердих побутових відходів.
Лише частина зазначених відходів обсягом, який не перевищує 10-12% їх утворення, застосовується як вторинні ресурси, решта складується на полігоні.
На сьогодні в Житомирі в сфері управління та поводження з твердими побутовими відходами постали ряд проблем, а саме: збільшилась кількість стихійних сміттєзвалищ (які з кожним
роком зростає, хоч комунальні служби і прибирають); недостатня кількість сучасних контейнерів для збору побутових відходів та відсутність контейнерів для роздільного збирання відходів;
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неналежна якість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів; відсутність сміттєпереробного заводу; велика кількість побутових відходів на території міського звалища та непроведення моніторингу його впливу на довкілля. З цього постає проблема впровадження екологічної логістики ТПВ як комплексної системи управління та поводження з відходами на прикладі середнього міста України – Житомир.
Всі відходи міста без попереднього сортування завозяться на міське звалище, яке було засновано стихійно в 1957 р. без будь-якого проекту спеціальних заходів і рішень щодо запобігання негативного впливу на навколишнє середовище. Площа звалища складає 21,56 га, висота
накопичення відходів – 30 м, з трьох боків (а саме з півночі, півдня і сходу) навколо звалища
створений земляний вал заввишки 0,4 м. У кінці 1998 році вилучено 10 га земель ПАТ «Крошенського цегельного заводу» й надано управлінню житлово-комунального господарства під
розширення міського звалища. Зараз тіло полігона – це кар’єр зі сміттям глибиною від 15 до
18 м, дно якого має природну гідроізоляцію – шар глини глибиною 10 м. Звалище розділено на
6 карт, по периметру яких знаходяться дренажні канави для збору фільтрату до відстійників
(2 шт.), які розміщені в південній частині звалища. Окремих майданчиків для розміщення різних видів відходів не зроблено. Пошарове складування відходів здійснюється частково за наявності будівельних відходів і дорожнього змету. Дезбар’єри для запобігання виносу забруднювачів транспортними засобами за територію звалища відсутні [9-12].
Полігон перевантажений, відсутнє огородження по периметру, немає санітарнотехнічного паспорта, не знешкоджується фільтрат. Полігон потребує невідкладної санації та
рекультивації. Через фінансові причини не розв’язано проблему розширення існуючого та будівництва нового полігона.
До полігона прокладено під’їзну дорогу з твердим покриттям, організовано пропускну
систему. Він розміщений у північній частині міста по вулиці Андріївській. Відстань від території полігона до житлових одноповерхових індивідуальних будинків – 500 м. Щовесни полігон
різко збільшує об’єм рідкого фільтрату, який стікає до накопичувачів, які розташовані в найнижчій точці звалища, й загрожує, прорвавши штучно створену дамбу, витекти до р. Крошенки. Для обмеження шкідливого впливу полігона на навколишнє природне середовище й здоров’я людей, а також для забезпечення контролю за полігоном щодо захоронення відходів передбачається зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження сміттєсортувальної лінії.
Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою жилих будинків, рівня життя населення тощо. У м. Житомирі щороку
накопичується близько 90 тис. тон твердих побутових відходів. На звалищі захоронено близько 44 млн. т відходів. Густина ТПВ складає 190-230 кг/м3. Звалище експлуатується без дотримання необхідної технології, відсутня пошарова ізоляція заповнених карт, не пробурені спостережні свердловини та свердловини виведення звалищного газу, звалище не має водонепроникної основи. Таким чином, застосування екологічної логістики в системі звалищ твердих побутових відходів має об’єднати в собі відомості про місце складування, транспортування та переробки відходів, моніторингу впливу звалища на довкілля та рекомендації щодо шляхів його
зменшення.
Накопичення ТПВ у Житомирській області і в усій Україні загалом характеризується тим,
що в найбільш густо населених і промислово розвинутих регіонах з високим відсотком міського населення обсяги відходів, що накопичуються, значно вищі, ніж у сільськогосподарських.
Тому переважна більшість зазначених відходів припадає на великі міста. Відповідно до норм
утворення твердих побутових відходів, від кожного мешканця міста Житомира в середньому
накопичується в рік 1,8 м3 твердих побутових відходів (рис. 1) [1, 8].
Аналіз процесу накопичення ТПВ у місті Житомирі дозволив виявити залежність їхньої
структури і об’ємів від основних чинників. Під контроль узято ті чинники, які істотно впливали
на вихід досліджуваного об’єкта, якщо кількість була великою, вдавалися до відсіювання менш
істотних чинників. При досліджені врахували, якщо виключити з обліку хоча б один чинник, то
це негативно позначиться на результатах дослідження. Отже, на об’єм утворення ТПВ у місті
впливають такі фактори, як кліматичні умови, рівень життя населення тощо, кількість яких обмежимо найбільш вагомими.
Відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготрива-
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лої негативної дії на довкілля. Низький рівень використання відходів для переробки призводить
до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.

Рис. 1. – Обсяги накопичення твердих комунальних відходів міста Житомир
Річні зміни складу ТПВ звалища міста характеризуються збільшенням вмісту харчових
відходів протягом років на 29-35%, що пов'язане зі збільшенням споживання овочів і фруктів у
раціоні населення. З рис. 2 видно, що на дослідних ділянках в різні роки основну частину ТПВ
за масою становлять макулатура – 16-20%; пластмаса – 21-23%.

Рис. 2 – Зміни морфологічних властивостей твердих комунальних відходів міста, %
Якщо розглядати еколого-геологічний вплив сміттєзвалища ТПВ [9-12], його подальшу
реконструкцію, рекультивацію, будівництво, необхідно враховувати техногенні зміни річкових
басейнів та басейнів підземних вод, склад ґрунтів. В цілому проведений аналіз стану екологічної логістики та безпеки міського сміттєзвалища дозволяє сформулювати наступні рекомендації щодо природоохоронних заходів:
1) обґрунтування системи моніторингу, логістики зони впливу сміттєзвалища ТКВ з використанням ГІС технологій;
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2) дослідження обліку обсягів та морфологічного складу ТКВ звалища, впровадження їх
первинного сортування та утилізації на підприємствах міста з метою використання як вторинних сировинних ресурсів;
3) еколого-технологічна реконструкція міського сміттєзвалища ТКВ (обладнання системами водоперехватними канавами, фільтраційними екранами та завісами);
4) на основі розроблених технічних рішень треба сприяти підвищенню рівня екологічної
культури населення міст.
Висновки
Сучасна технологія формування твердих комунальних відходів у процесі функціонування
міст має тенденцію до збільшення негативного впливу на екологічну безпеку в цілому. Запровадження розроблених природоохоронних заходів дасть можливість скоротити кількість твердих комунальних відходів шляхом їх переробки, вести контроль за станом полігонів, зменшити
вплив на навколишнє середовище та збільшити площі природоохоронних та рекреаційних територій.
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