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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОМПРЕСІЙНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У
СМІТТЄВОЗІ З УРАХУВАННЯМ ЇХНЬОЇ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ
Аналіз літературних джерел, присвячених поводженню з твердими побутовими відходами,
підтвердив необхідність їхнього ущільнення. У статті наведено результати експериментального
дослідження процесів ущільнення попередньо зневоднених і ущільнених твердих побутових відходів
за допомогою планування експерименту методом Бокса – Уілсона. Отримано адекватні регресійні
моделі компресійних характеристик твердих побутових відходів у сміттєвозі з урахуванням їхньої
відносної вологості. Адекватність регресійних моделей перевіряли за критерієм Фішера, а
значущість коефіцієнтів регресії – за критерієм Стьюдента. Запропоновані математичні моделі
можуть бути використані під час математичного моделювання ущільнення попередньо ущільнених
і зневоднених твердих побутових відходів у сміттєвозі, а також створення методики інженерних
розрахунків параметрів машин і механізмів для ущільнення як складника науково-технічних основ
проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та первинної переробки
твердих побутових відходів. Побудовано поверхні відгуків цільових функцій: тиску пресування,
густини та відносної вологості остаточно ущільнених і зневоднених твердих побутових відходів та
їхні двомірні перерізи в площинах параметрів упливу, що дозволяють наочно проілюструвати
залежність описаних цільових функцій від окремих параметрів упливу.
Ключові слова: тверді побутові відходи, сміттєвоз, компресійна характеристика, тиск
пресування, відносна деформація, густина, відносна вологість.
Вступ

Тверді побутові відходи (ТПВ) загрожують здоров’ю людей та безпеці навколишнього
середовища [1, 2]. Щороку в населених пунктах України утворюється понад 54 млн. м3 ТПВ.
На відміну від твердих промислових відходів [3, 4], основну частину вітчизняних ТПВ
захоронюють на 4530 полігонах і сміттєзвалищах площею майже 7700 га та лише частково
переробляють або утилізують на сміттєспалювальних заводах, порівняно з
високорозвинутими країнами, які відомі широким упровадженням сучасних технологій
утилізації та переробки ТПВ [5]. Для зниження темпів зростання площ полігонів під час
завантаження у сміттєвоз виконують технологічну операцію ущільнення ТПВ. Високий
коефіцієнт ущільнення ТПВ сприяє ефективнішому використанню площі полігону.
Перевезення ТПВ сміттєвозами до місця утилізації за мінімальної відстані 30 км, що
відповідає розмірам санітарної зони, в Україні пов’язане зі значними фінансовими
витратами, оскільки щорічно витрачають понад 45 тис. т пального. Зношеність автопарку
сміттєвозів комунальних підприємств України сягає майже 70 % [6].
Постановка проблеми

Серед пріоритетних напрямів поводження з ТПВ в Україні є забезпечення застосування
сучасних високоефективних сміттєвозів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
№ 265 [7]. Одним із перспективних напрямків підвищення ефективності сміттєвозів є
підвищення коефіцієнта ущільнення ТПВ, тому побудова математичних моделей
компресійних характеристик твердих побутових відходів у сміттєвозі з урахуванням їхньої
відносної вологості є актуальною науково-технічною задачею, що є одним зі складників
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розв’язання проблеми створення науково-технічних основ проектування високоефективних
робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

У роботі [8] запропоновано однофакторну регресійну залежність коефіцієнта ущільнення
ТПВ від висоти полігона. У статті [9] наведено основні характеристики ТПВ, серед яких і
їхня компресійна характеристика без урахування початкової відносної вологості відходів. У
роботі [10] встановлено необхідність зневоднення ТПВ під час завантаження в сміттєвоз для
більшості розглянутих методів поводження з ними. У статті [11] у лабораторних умовах
досліджено стисливість і міцність на зсув ТПВ. Випробування на ущільнення й сухе та
несухе тривісне стиснення проводили у відновлених зразках відходів великих розмірів і з
різною питомою вагою насичених зразків і зразків, випробуваних за природного вмісту
вологи. У роботі [12] визначено залежність між тиском пресування ТПВ та параметрами
процесу: відносною деформацією та насипною густиною без урахування початкової
відносної вологості ТПВ. У статті [13] досліджено вплив відносної вологості ТПВ на процес
їхнього пресування. Визначено оптимальний вміст вологи під час пресування ТПВ –
10...12 %. Більш високий вміст вологи в брикеті призводив до підвищення тривалості
процесу пресування, утворення нижчої густини брикету у внутрішньому шарі, нижчої
міцності брикету, можливості появи розшарувань і здуття. Перевагами низького
вологовмісту є: відсутність прилипання частинок ТПВ до стінок матриці та більш
однорідний розподіл густини по товщині брикету. У роботі [14] визначено залежності
густини ТПВ від вмісту вологи, сумісного зусилля й сезонних ефектів під час ущільнення в
лабораторних і польових умовах, а також проаналізовано механізми ущільнення відходів.
Тривалість гідратації ТПВ 16...24 год призвела до більш рівномірних кривих ущільнення, ніж
для відходів, ущільнених без гідратації. У статті [15] розглянуто можливість утилізації ТПВ
на наявних комунальних ТЕЦ із генерувальною 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. У роботі [16] визначено, що вміст вологи й тиск ущільнення горючих
компонентів ТПВ були двома основними параметрами для отримання якісних паливних
брикетів, які мають теплотворну здатність не менше за 20 МДЖ/кг, еквівалентну
теплотворній здатності бурого вугілля, і можуть бути спалені разом із вугіллям на
електростанціях. Після досліджень, які проводили за кімнатної температури без
використання в’яжучого за тиску 69...138 МПа і відносній вологості ТПВ 6...20 %,
установили, що вміст вологи не повинен перевищувати 15 % для отримання високоякісних
брикетів із суміші паперу та інших горючих матеріалів у ТПВ.
Отже, аналіз літературних джерел, присвячених поводженню з ТПВ, підтвердив
необхідність їхнього ущільнення.
Мета і завдання статті

Метою цієї статті є побудова за результатами багатофакторного експериментального
дослідження математичних моделей компресійних характеристик твердих побутових
відходів у сміттєвозі з урахуванням їхньої відносної вологості.
Методи й матеріали

Для дослідження компресійних властивостей ТПВ використовували експериментальну
установку у вигляді вертикального гвинтового преса з максимальним зусиллям 6 т,
загальний вигляд якої зображено на рис. 1а. Для вимірювання відносної вологості ТПВ [17]
використовували вологомір (див. рис. 1б) з точністю вимірювання ±0,5%, детально
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описаний в роботі [18]. Визначення густини ТПВ здійснювали зважуванням за допомогою
цифрових ваг Mirta SKE325O (див. рис. 1в) з точністю вимірювання ±1 г певного об’єму
відходів.
Тиск пресування ТПВ рв визначали за формулою [19]
pв  F S ,

(1)

де F – зусилля пресування, Н; S – площа плити пресування, м2.
Відносну деформацію ТПВ  визначали за виразом

  h h  Nt h

,

(2)

де ∆h – абсолютна деформація ТПВ, мм; h – висота бункера з ТПВ, мм; N – кількість обертів
гвинта преса, шт.; t – крок гвинта, мм.
Для визначення коефіцієнтів багатофакторних регресійних залежностей використовували
оригінальну комп’ютерну програму "PlanExp", захищену свідоцтвом про реєстрацію
авторського права на твір [20] і детально описану в роботі [12].
Регресійні моделі перевіряли на адекватність за F-критерієм Фішера, а значущість
коефіцієнтів регресії перевіряли за t-критерієм Стьюдента [21, 22].

а)
б)
в)
Рис. 1. Експериментальна установка для дослідження компресійних властивостей ТПВ: а) загальний вигляд,
б) вологомір, в) ваги

Попередні експерименти засвідчили, що залежність тиску пресування ТПВ рв від відносної
деформації , густини 1 та відносної вологості w1 попередньо ущільнених та зневоднених
ТПВ не може бути адекватно описана ні лінійною, ні квадратичною регресійною моделлю,
тому було прийнято рішення про визначення регресійної моделі від чинників упливу в
експоненціальній формі. Правильність вибору експоненціальної форми залежності рв = f()
підтверджено тим, що в роботі [23] зворотна залежність  = f(рв) є логарифмічною. Значення
коефіцієнтів отримано в результаті попередніх пошукових експериментів. Отже, види
математичних моделей компресійних характеристик ТПВ у сміттєвозі виглядають так:
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pв  f (e 6,094 , e 0, 07908 1 , e1,658 w1 )

;

 2 , w2  f ( pв , 1 , w1 ) ,

(3)
(4)

де рв – тиск пресування ТПВ, МПа;  – відносна деформація ТПВ; 1 – густина попередньо
ущільнених і зневоднених ТПВ, кг/м3; w1 – відносна вологість попередньо ущільнених і
зневоднених ТПВ, %; 2 – густина остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ, кг/м3; w2 –
відносна вологість остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ, %.
Кількість повторних дослідів у центрі плану експерименту визначали за
рекомендаціями [24, 25].
Під час проведення дослідження значення відносної деформації ТПВ змінювались у межах
 = 0,05...0,975, максимального тиску пресування ТПВ – у межах рв = 4,187...26,515 МПа, а
діапазони значень двох інших чинників зумовлені результатами експерименту з
попереднього
ущільнення
та
зневоднення
ТПВ
[17]:
1 = 384,6...665,3 кг/м3;
w1 = 15,5...42,54 %. Вибір діапазонів варіювання факторів функцій (3), (4) супроводжувала
перевірка, щоб будь-яка їхня сукупність у передбачених планом експерименту діапазонах
могла бути реалізована й не призводила до суперечностей. Для цього було проведено
пошукові експерименти для визначення області, у якій необхідні сполучення рівнів факторів
були б стійко реалізовані.
Результати експериментальних досліджень

Використовуючи планування експерименту за допомогою ротатабельного центрального
композиційного планування другого порядку, застосовуючи розроблене програмне
забезпечення, захищене свідоцтвом на твір [20] і детально описане в роботі [12], після
відкидання за критерієм Стьюдента незначущіх факторів та ефектів взаємодій, отримали такі
регресійні залежності:
pв  1,356  0,04669e6, 094  1,162  1013 e 0, 07908 1 
 1,267  10 31 e1, 658 w1  5,198  1011 e 6, 094 e  0, 07908 1 [МПа];

(5)

 2  1964 pв  211,4 1  31,65w1  9,276 pв 1  81,15 pв2  0,0618312  67226 [кг/м3];

(6)

w2  8,906 pв  0,27111  4,074w1  0,02712 pв 1 
 6,93  10  3 pв w1  0,1564 pв2  8,758  10  4 12  53,06 [%].

(7)

Перевірку адекватності регресійних моделей (5) – (7) проводили за критерієм Фішера.
Отримана регресійна залежність (5) може бути використана під час математичного
моделювання ущільнення попередньо ущільнених і зневоднених ТПВ у сміттєвозі, а
регресійні залежності (5) – (7) – для створення методики інженерних розрахунків параметрів
машин і механізмів для ущільнення ТПВ. Зокрема регресійні залежності (6), (7) необхідні для
визначення властивостей остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ.
За критерієм Стьюдента визначено, що серед досліджених чинників упливу найбільше на
тиск пресування ТПВ упливає їхня відносна деформація, а найменше – відносна вологість
попередньо ущільнених і зневоднених ТПВ.
На рис. 2 показано поверхні відгуків цільової функції: тиску пресування ТПВ рв в
площинах параметрів упливу, що дозволяють наочно проілюструвати вказану залежність.
За критерієм Стьюдента визначено, що серед досліджених чинників упливу найбільше на
густину остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ упливає густина попередньо ущільнених і
зневоднених ТПВ, а найменше – відносна вологість попередньо ущільнених і зневоднених
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ТПВ.
На рис. 3 показано поверхні відгуків цільової функції густини остаточно ущільнених і
зневоднених ТПВ ρ2 у площинах параметрів упливу, що дозволяють наочно проілюструвати
вказану залежність.

а)
б)
в)
Рис. 2. Поверхні відгуків цільової функції тиску пресування ТПВ рв у площинах параметрів упливу:
а) pв  f ( , 1 ) ; б) pв  f ( 1 , w1 ) ; в) pв  f ( , w1 )

а)
б)
в)
Рис. 3. Поверхні відгуків цільової функції густини остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ ρ2 у площинах
параметрів упливу: а)  2  f ( pв , 1 ) ; б)  2  f ( pв , w1 ) ; в)  2  f ( 1 , w1 )

За критерієм Стьюдента визначено, що серед досліджених чинників упливу найбільше на
відносну вологість остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ упливає тиск пресування ТПВ,
а найменше – відносна вологість попередньо ущільнених і зневоднених ТПВ.
На рис. 4 показано поверхні відгуків цільової функції відносної вологості остаточно
ущільнених і зневоднених ТПВ w2 у площинах параметрів упливу, що дозволяють наглядно
проілюструвати вказану залежність.
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а)
б)
в)
Рис. 4. Поверхні відгуків цільової функції відносної вологості остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ w2 у
площинах параметрів упливу: а) w2  f ( pв , 1 ) ; б) w2  f ( pв , w1 ) ; в) w2  f ( 1 , w1 )

Висновки

Аналіз літературних джерел, присвячених поводженню з твердими побутовими
відходами, підтвердив необхідність їхнього ущільнення. Проведено експериментальне
дослідження процесів ущільнення попередньо ущільнених і зневоднених твердих побутових
відходів за допомогою планування експерименту, яке дозволило визначити адекватні
регресійні моделі компресійних характеристик твердих побутових відходів у сміттєвозі з
урахуванням їхньої відносної вологості, що можуть бути використані під час математичного
моделювання ущільнення попередньо ущільнених і зневоднених ТПВ у сміттєвозі, а також
створення науково-технічних основ проектування високоефективних робочих органів машин
для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів. За критерієм Стьюдента
визначено, що серед досліджених чинників упливу найбільше на тиск пресування твердих
побутових відходів упливає їхня відносна деформація, а найменше – відносна вологість
попередньо ущільнених і зневоднених твердих побутових відходів; найбільше на густину
остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ упливає густина попередньо ущільнених і
зневоднених ТПВ, а найменше – відносна вологість попередньо ущільнених і зневоднених
ТПВ; найбільше на відносну вологість остаточно ущільнених і зневоднених ТПВ упливає
тиск пресування ТПВ, а найменше – відносна вологість попередньо ущільнених і
зневоднених ТПВ. Побудовано поверхні відгуків цільових функцій – тиску пресування,
густини та відносної вологості остаточно ущільнених і зневоднених твердих побутових
відходів та їхні двомірні перерізи в площинах параметрів упливу, що дозволяють наочно
проілюструвати залежність описаних цільових функцій від окремих параметрів упливу.
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