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Відкриття



Обладнання

Відстань – 23 км



 Алюміній
Інша продукція

 Скло

 Пресований 

папір  Метал

 Органічні 

відходи

 Пет-пляшка



Технологія переробки



Назва показника Норма 

Зовнішній вигляд Маса різних за кольором частинок та шматків

Розмір фракцій, мм, не більше 30 

Характер горіння Рівномірний, без тріску та різко вираженого

неприємного запаху 

Масова частка вологи, %, не більше 22 

Зольність, %, не більше 20 

Вміст загальної сірки, %,                          не більше 1,5 

Насипна густина, кг/м3 150-200 

Нижча теплота згоряння, МДж/кг, не менше 15,0 

Вища теплота згоряння, МДж/кг, не менше 16,5 

RDF технічні характеристики

RDF (refuse derived fuel) або тверде вторинне паливо -

отримується з відходів. До складу RDF входять висококалорійні

компоненти відходів, такі як пластик, папір, картон, текстиль,

гума, нейлон, упаковка тетрапак, мінеральний та біологічний

матеріал, шкіра, дерево тощо. Ці відходи відбираються із

сукупної маси, сортуються та подрібнюються.



Орієнтовний морфологічний склад 

побутових відходів

Категорія %

Харчові та інші органічні відходи 36

Папір, картон 15

Полімерна плівка, пакети 9

ПЕТ пляшки, коробки 7

Пластмаси (інші полімери) 9

Тетра Пак упаковка та інша 2

Метали 2

Скло 16

Текстиль 2

Гума, шкіра 1

Деревина 1

Разом 100

Морфологія



Проблеми

 Зниження рівня життя

 Вибирання ресурсовмістних компонентів

2010 2012 2014 2016

Рівень життя

Склад сміття

 Висока вологість

 Наявність твердих включень

 Законодавча неврегульованість



Вирішення проблем можливо лише 

шляхом комплексного підходу:

1) Роздільний збір сміття у містах

Суха 

фракція
Мокра 

фракція
Скло



2) Удосконалена 

технологічна лінія

Суха 

фракція
Приймальний 

бункер
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Сортувальна

кабіна

ПЕТ Плівка Алюміній Інша 

вторсировина

Прес

Барабанний 

сепаратор

Органіка на 

компостування

Сортувальна 

кабіна

Те, що непридатне для виготовлення RDF

Магнітний 

сепаратор

Роторна 

дробарка

Повітряний 

сепаратор



Рівненський сміттєпереробний

завод сьогодні:
Впроваджено роздільний збір сміття



План обладнання

Великогабаритний 

контейнер

Вдосконалено систему технологічного обладнання


