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Динаміка зростання кількості ТПВ 
в світі (за даними WB)  
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Всего городского населения, 
млрд. чел. 

К-во ТБО, млрд. т/год 
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Розподіл генерації ТПВ в залежності від ступеню 
урбанізації та рівню доходів населення                             

(за даними WB) 
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Витрати на систему поводження з відходами в 
залежності від рівня доходів населення  

(за даними WB) 
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Підходи до системи поводження з ТПВ                                
в залежності від рівню доходів населення  

(за даними WB) 

Конференція "Проблеми екології та експлуатації об'єктів енергетики"          
21-23.09.2016_м.Одеса 

5 



Морфологія ТПВ в країнах з різним рівнем доводів 
(за даними WB) 
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Динаміка підходів до поводження                   
з ТПВ в ЄС 
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Теплотворна здатність  ТПВ  різних країн світу (IPCC) 
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Теплотворна здатність  ТПВ  різних країн світу (IPCC) 
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Країни

Китай

Корея

Бразилія

Тайвань

Сінгапур

Японія

Європа (без Швейцарії)

США

Швейцарія

ккал/кг

800…1200

1000…1500

1000…1500

1000…1800

1000…2000

1200…2500

1800…2500

2200…3250

2200…3600
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Підходи до системи поводження               
з ТПВ в ЄС 
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Основні підходи до поводження з ТПВ                  
в крупних містах  

• Селективний збір ТПВ: папір, скло, ПЕТ- пляшки та 
пластмаси, метал, пр. ТПВ. Рециклинг.  

• Окремий збір крупногабаритних матеріалів                           
з наступним їх сортуванням. 

• Збір небезпечних відходів (батарейок, акумуляторів, 
залишків фарб, лаків тощо) та різних полімерних 
матеріалів, що ускладнюють процес очистки продуктів 
спалювання ТПВ. 

• Термічне спалювання муніципальних ТПВ з утилізацією 
теплової енергії (ТЕЦ-на-ТПВ). 
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   Технології спалювання твердих відходів 
• Спалювання в котлі на колосникових решітках: (ТПВ) 

         - поступально-перештофхуючих 

         - обернено-перештофхуючих 

         - валкових 

• Спалювання в котлі у киплячому шарі: (ТПВ) 

        - стаціонарному 

        - вихровому 

        - циркуляційному  

• Піроліз (медичні, побутові відходи) 

• Газифікація (промислові відходи, лікарські, автомобільні  

           шини, полімери) 

• Технологія Сухого Стабільного Залишку (RDF- паливо)  

           (застарілі ТПВ, що накопичені на полігонах, промислові  

           відходи) 
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В крупних містах країн ЄС для утилізації ТПВ  

застосовують  термічні методи 

Термічна утилізація несортованих змішаних ТПВ з відпуском 

теплової та електричної енергії споживачам міста  -                      

це більш  доцільний варіант з позиції екології,                            

ніж виробництво еквівалентної кількості енергії                          

на ТЕЦ на викопних видах палива + переробка,                            

та захоронення на звалищі еквівалентної кількості ТПВ. 
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Переваги ТЕЦ-на-ТПВ 

• ТПВ– це альтернативне постійно поновлювальне 
паливо, за теплотою спалювання подібне до торфу, або 
деяких марок бурого вугілля.  

• ТЕЦ-на-ТПВ розміщені в крупних містах і здатні 
забезпечити тепловою енергією значну частку 
населення міст.  

• За кордоном значна частка ТЕЦ-на-ТПВ належить 
провідним енергетичним компаніям. Будівництво нових 
ТЕЦ на ТПВ відбувається за рахунок  або зі значною 
часткою вкладень цих енергетичних компаній.  
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Директива 2010/75/ЄС 

“…ГЛАВА IV 

СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО УСТАНОВОК 
ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ ТА 
УСТАНОВОК ПОБІЧНОГО СПАЛЮВАННЯ 
ВІДХОДІВ 

     Стаття 81 

Припинення дії 

   Дія Директив 2000/76/ЄС  припиняється з 7 
січня 2014 року…”  
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Директива 2010/75/ЄС  встановлює 

 • Порядок отримання дозволів на будівництво та 
експлуатацію ССЗ. 

• Вимоги до експлуатації сміттєспалювальних установок. 

• Вимоги до знешкодження води, що використовується для 
очистки  газів, що відходять. 

• Поводження зі шламом, що залишається після спалювання 
ТПВ. 

• Процедури моніторингу. 

• Порядок надання громадськості інформації щодо 
функціонування ССЗ. 

• Дії на випадок порушень в функціонуванні СС котлів. 

• Санкції на випадок порушень умов директиви. 
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Директива 2010/75/ЄС  
(нормативні показники газових викидів для ССЗ) 

“…Поденні середні граничні обсяги викидів для наступних 
забруднюючих речовин (мг/нм3) 
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Директива 2010/75/ЄС  
(нормативні показники газових викидів для ССЗ) 

“…Середні граничні обсяги викидів (мг/м3)для наступних 
важких металів за період відбору проб min 30 хв. та max 8 
год. 
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Екологічні показники ССЗ  
у Нідерландах 
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 у Швеції (33) у США (168) 

в Італії (44) у Франції (126 заводів) 

Сучасні ТЕЦ-на-ТПВ 
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в Австрії (11 заводів) у Німеччині (99) 

в Японії-1900 ССЗ «Енергія» Київ, Україна  
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Японія (2012 р.) 

Кількість ТЕЦ-на-ТПВ 

 

1900 шт. 

Частка ТПВ, що 
спалюється на             

ТЕЦ-на-ТПВ 

 

80% 
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Динаміка підходів до поводження з ТПВ                
в Японії 
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За оцінкою експертів сукупний прибуток 
від ТЕС на ТПВ в світі 

в 2010 р. –         3,7 млрд. дол. США  

в 2017 р. –         буде біля  

                             13,6 млрд. дол. США 
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   Технологічні схеми для отримання теплової та и 
електричної енергії від спалювання ТПВ 

 
• ТЕС (ТЕЦ), основним паливом якої є ТПВ;  

 

• Надбудова до існуючої ТЕС (ТЕЦ), що працює на викопному 
паливі; 

 

• Комбінована схема: ТЕС-на-ТПВ – ПГУ на природному газі. 

 

• Сміттєспалювальні модулі потужністю 2 т/год з глибокою 
термічною доочисткою продуктів спалювання в котлах 
районних котелень. 
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Ефективність ТЕЦ-на-ТПВ (IEA) 
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Динаміка зміни оподаткування на захоронення 
ТПВ на полігонах у Великобританії 
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Залежність динамики розвитку системи захоронення 
ТПВ на полігонах та термічної утилізації ТПВ  від  зміни 

 налогу на захоронення ТПВ у Великобританії 
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Динаміка зміни ставки податку на 
захоронення ТПВ на полігонах у Швеції 
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Зміна підходів до поводження з ТПВ                          
у Швеції (1998-2007 рр.) 
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Податок на вивіз ТПВ на полігони в країнах 
ЄС та Україні 
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Динаміка системи поводження з ТПВ                 
в Україні (1990-2013 рр.)  
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За даними Мінстату України (2013 р.) 
В 34  містах України чисельність населення перевищила 100 тис. осіб, 

зокрема можна виділити 3 групи міст за чисельністю населення: 

1 група: Більш, ніж 1 млн. осіб:   
        - м. Київ 
         - м. Харків 
         - м. Одеса 

2 група: 700-900 тис. осіб: 

       - м. Дніпропетровськ 

         - м. Донецьк   
         - м. Запоріжжя 
         - м. Львів  

3 група: 500-600 тис. осіб:  
      - м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 
        - м. Маріуполь Донецької обл.  
        - м. Миколаїв 
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Потенціал виробництва теплової енергії                 
з ТПВ 

1 група:  

          Може бути вироблено 1,9…2,7 млн. Гкал, що  

          складає 5,1…7,2% відпуску тепла ТКЕ 

2 група:  

          Може бути вироблено 1,1…1,5 млн. Гкал, що  

         складає 6,7…9,5% відпуску тепла ТКЕ 

3 група:  

          Може бути вироблено 0,5…0,7 млн. Гкал, що                                                          

          складає 5,8…8,2% відпуску тепла ТКЕ 

Заміщення 400…600 млн. м3 природного газу/рік                                    
(5…8 % потреб ТКЕ) 
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Концепція використання енергетичного потенціалу 

ТПВ для виробництва теплової енергії для міст з 
населенням 100…3000 тис. осіб 
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1 група: ТЕЦ-на-ТПВ + система газоочистки 

 

2 група: ТЕЦ-на-ТПВ + система газоочистки 

 

3 група: сміттєспалювальний модуль +  

              опалювальний котел + система   

              газоочистки  
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Вартість ТЕЦ-на-ТПВ (IEA) 
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Загальна вартість:     80…100 млн. Євро.  

Термін окупності:                 8 років 
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Концепція використання енергетичного потенціалу ТПВ для 
виробництва теплової енергії для міст з населенням                  

100-700 тис. осіб 

• Розробка програми розвитку галузі з оцінкою потенціалу ТПВ та 
внесенням змін до тарифної політики задля стимулювання 
впровадження ТЕЦ-на-ТПВ (зелений тариф на теплову енергію, 
вироблену з ТПВ, підвищення тарифу на захоронення ТПВ на 
полігонах). 

• Розробка обладнання : 

- для сортування ТПВ; 

-  для сміттєспалювального модулю та заводу; 

-  теплоутилізаційного; 

-  газоочистного. 

• Розробка типового проекту типоряду ССЗ з переробкою та 
сортуванням ТПВ. 

• Визначення вітчизняних заводів-виробників. 

• Визначення джерел фінансування реалізації проектів. 
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Дякую за увагу! 

 
 

 

nonna.ipe@gmail.com 
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