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АНОТАЦІЯ 
 

Доценко О.О. Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних вод у 

вуглевидобувних районах Полісся. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека» – Науково-дослідна установа 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Харків, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичної задачі 

по підвищенню екологічної безпеки за рахунок зниження небезпечного впливу 

шахтних вод на природні водні об'єкти на території вуглевидобувних регіонів 

Полісся (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну). На основі 

математичних розрахунків та результатів натурних досліджень розроблено та 

теоретично обґрунтовано технологію підготовки шахтних вод та систему 

регульованого їх відведення в поверхневі водні об’єкти (ПВО). Рекомендовані 

для реалізації шляхи забезпечення оптимального функціонування природних 

екосистем. 

Метою роботи є зменшення негативного впливу шахтних вод на стан 

водного середовища (поверхневої і підземної гідросфери) в вуглевидобувних 

регіонах Полісся з урахуванням біокліматичних умов шляхом вдосконалення 

заходів їх опріснення та створення і впровадження науково обґрунтованих 

засад екологічно безпечного транспортування при відведенні в гідрографічну 

мережу.  

Об'єктом дослідження є процес підвищення мінералізації поверхневих вод 

при відведенні шахтних вод у гідрографічну мережу.  

Предметом дослідження є параметри підвищення рівня екологічної безпеки 

при відведенні шахтних вод шляхом вдосконалення методів їх очищення та 

розробки науково-методичних підходів до запобігання забруднення водного 

середовища. 
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Виконано літературний огляд існуючих методів та технологій очищення 

шахтних вод, систематизація  досліджень за проблемою впливу відведення 

шахтних вод у поверхневі водойми (річки) на найбільш уразливі компоненти 

довкілля.  

Проаналізовано сучасний стан питання підвищення екологічної безпеки 

для водотоків, розташованих у промислово навантажених районах, дана 

характеристика існуючої інформації, яка стосується основних проблем 

екологічної небезпеки впливу вуглевидобування на стан природних вод, 

обґрунтовані предмет і об'єкт досліджень. Розглянуто нормативно-правове 

регулювання в області екологічної безпеки та охорони поверхневих вод в 

Україні. На основі аналізу літературних даних визначено задачі, які необхідно 

вирішити для досягнення поставленої мети.  

Виконано розробку та обґрунтування технології очищення та підготовки 

шахтних вод до транспортування по осушувальному каналу «Бутинський» і їх 

скиду в р. Рата. 

Удосконалено традиційні методи очищення та відведення шахтних вод в 

гідрографічну мережу з урахуванням природних умов регіону, а саме – 

транспортування шахтних вод для скиду в р. Рата (притока транскордонної 

річки Західний Буг) по існуючому осушувальному каналу меліоративної 

системи зі збереженням його гідрологічного режиму.  

В результаті проведених моніторингових досліджень визначено 

мікрокомпонентний та макрокомпонентний склад дренажних та поверхневих 

вод в осушувальному каналі і в р. Рата. Визначені прогнозні гідрохімічні 

показники шахтних вод перед їх скидом в канал. 

З метою вирішення екологічних проблем, що виникають при будівництві 

шахти «Любельська» № 1-2, рекомендовано та обґрунтовано умови 

використання дренажних і дощових вод після очищення (сепараторами 

нафтопродуктів з системою «Байпас») в технологічному процесі розбавлення 

мінералізованих шахтних вод перед скиданням в р. Рата.  
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В процесі досліджень розроблені варіанти акумуляції шахтних вод (з 

урахуванням особливостей біокліматичної зони Полісся: (підвищена кількість 

опадів, зменшене випаровування, невелика глибина залягання ґрунтових вод, 

збільшена частота повеней і паводків), розроблена та обґрунтована технологія 

освітлення і розбавлення мінералізованих шахтних вод дренажними та 

очищеними дощовими водами до показників гранично-допустимих скидів 

(ГДС), визначені прогнозні  якісні і кількісні показники шахтних вод, 

характерні для прийнятої технології проходження стволів, особливості 

гідрологічних режимів р. Рата і меліоративного каналу осушної системи 

«Бутинська», а також якісні і кількісні показники дощових і дренажних вод. 

Розроблено 6-ть варіантів схем підготовки шахтних вод до регульованого 

скиду в меліоративний канал з подальшим відведенням в р. Рата. Із них до 

реалізації рекомендуються 2-а технічно спрощені, екологічно прийнятні 

варіанти підготовки шахтних вод та подачі їх в канал осушної системи на 

період будівництва шахти при проходці стволів та при виникненні аварійних 

ситуацій в експлуатаційний період. Для цього розроблена система 

природоохоронних об’єктів: ставків-відстійників шахтних вод і дощових стоків, 

стічних вод зі значною резервною ємністю (відповідно 200 і 90 тис.м3), з метою  

відстоювання і розбавлення шахтних вод до прийнятних для відведення в 

осушну систему концентрацій.  

Одержано результати екологічного обґрунтування можливості 

транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» з виконанням 

розрахунків, необхідних для визначення та вибору оптимальних умов їх 

відведення в річку Рата.  

Дисертаційне дослідження направлено на вибір замість недоцільного на 

період будівництва запроектованого фінансово затратного постійного 

комплексу по демінералізації шахтних вод альтернативного варіанту 

відведення шахтних вод в р. Рата з використанням існуючого меліоративного 

каналу та на екологічне обгрунтування оптимальних умов їх транспортування 

та відведення в р.Рата.  
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Розроблено Програму (алгоритм) фонового моніторингу, яка включає 

обґрунтування необхідності здійснення комплексного моніторингу, вибір і 

обґрунтування схеми розміщення мережі пунктів спостереження, особливості 

конструкції гідрологічних водпостів і спостережних свердловин та регламент 

проведення складу моніторингових досліджень з визначенням контрольованих 

речовин і показників якості води, ґрунтів, а також  періодичності спостережень. 

Згідно з Програмою реалізована його організація та впродовж 2012-2016 рр. 

проводились моніторингові дослідження.  

Встановлено, що згідно з критеріями оцінки якості, на період досліджень, 

вода як в р. Рата, так і в  каналі «Бутинський»  за класом якості – «дуже добра» 

та «добра»; категорія води – «чиста» і «досить чиста», за індексом забруднення 

(ІЗВ) вода відноситься до ІІ класу якості води (ІЗВ=>0,3-1,0) і характеризується, 

як «чиста».  

З метою екологічного обґрунтування транспортування шахтних вод по 

осушувальному каналу в р. Рата розроблена науково-методичні підходи до 

проведення прогнозних розрахунків, яка дозволила: 

1. Визначити максимальний підйом рівня води та максимальних витрат в 

каналі «Бутинський», як в природних умовах – в періоди повені та дощових 

паводків, так і при скиді шахтних вод з штатними витратами 40 м3/год та з 

максимально можливою витратою при аварійних ситуаціях 300 м3/год; 

2. Розрахувати підйом ґрунтових вод (визначити підпір ґрунтових вод) на 

прилеглих до каналу територіях при максимальному підйомі рівня води в 

каналі в умовах надходження шахтних вод; 

3. Визначити мінералізацію ґрунтових вод в зоні впливу каналу 

«Бутинський» при транспортуванні по ньому шахтних вод в р. Рата. 

Для визначення максимальних рівнів води в каналі «Бутинський», що 

відповідають витратам 40 м3/год (при роботі в штатному режимі) і 

максимальним витратам 300 м3/год (при виникненні аварійних ситуацій)  

вибрані дві репрезентативні ділянки каналу, які відрізняються літологічним 

складом порід. Встановлено, по трасі його проходження, що скидання шахтних 
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вод як в кількості 300 м3/год, так і при скиданні 40 м3/год майже не позначиться 

на зміні рівневого режиму ґрунтових вод. 

Встановлено, що максимально можливий вплив на ґрунтові води в умовах 

відведення шахтних вод в р. Рата через канал «Бутинський» проявиться в 

формуванні ореолу ґрунтових вод з мінералізацією 0,97 г/дм3 на максимальній 

відстані   5,0 – 6,0  м  від   відкосів  вздовж  каналу. Згідно з  Додатком 2  до 

Державних санітарних  норм  та   правил  "Гігієнічні   вимоги  до  води питної, 

призначеної для споживання  людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10) [1],   

прогнозна мінералізація ґрунтових вод не перевищує нормативних вимог до їх 

якості. 

Доведено розрахунками, що транспортування шахтної води по каналу 

“Бутинський” в р. Рата являється екологічно прийнятним і не спричинить змін 

гідрогеологічних умов в регіоні та не викличе зміни структури і забруднення 

ґрунтів по трасі проходження каналу «Бутинський». Доведено, що осушний 

ефект дренажного режиму каналу «Бутинський» не порушиться і 

функціональне призначення каналу буде зберігатися. 

Виконано обґрунтування оптимальних умов і варіантів скиду шахтних 

вод в річку Рата шляхом прогнозу можливої трансформації якості води 

водотоку-водоприймача (р. Рата) та визначено гранично-допустимі скиди 

(ГДС). 

Встановлено, що згідно з розрахунками ГДС,  скидання шахтних вод не 

буде впливати на якість річкових вод лише в наступних умовах: мінералізація 

шахтної води при максимальних витратах 300 м3/год не повинна перевищувати 

9,6 г/дм3, а  з витратами 40 м3/год - 20 г/дм3. Розрахунки виконані з запасом 

надійності – без врахування часу відстоювання та розбавлення шахтних вод в 

відстійниках. 

Науково обґрунтовані переваги розробленої системи: вона гарантує 

стабільність гідродинамічного і гідрохімічного режимів ґрунтових вод в регіоні 

та стабільність екологічно-прийнятних гідрологічного і гідрохімічного режимів 

р. Рата. 
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Розраховано та доведено, що запропонований спосіб підготовки та 

розбавлення шахтних вод, методи екологічного обґрунтування регульованого 

відведення та розроблена схема екологічно оптимальних умов скиду в р. Рата з 

урахуванням особливостей природних умов Полісся, дозволяють у порівнянні 

із існуючими методами в 3-5 разів зменшити кількість надходження 

забруднюючих  (нормованих)  речовин   в гідрографічну мережу і,  тим самим,  

гарантувати допустимий екологічний стан водного середовища в 

вуглевидобувних регіонах. 

Розроблені в дисертаційній роботі науково-обґрунтовані технологічні 

рішення з підготовки шахтних вод до відведення в поверхневі водні об’єкти 

реалізовані на шахті «Любельська» №1-2, де запропоновано використання 

меліоративного каналу «Бутинський» для скиду шахтних вод в р. Рата. 

Запропонований підхід до розробки системи очищення та визначення  

оптимальних умов регульованого відведення шахтних вод рекомендований для 

реалізації при розробці проектів будівництва шахт в аналогічних природно-

ландшафтних умовах (в межах Полісся).  

Ключові слова: вуглевидобувні регіони, шахтні води, гідрографічна 

мережа, система відведення шахтних вод, підвищення мінералізації, екологічна 

безпека, моніторинг водного середовища, технологія підготовки шахтних вод, 

впровадження. 
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4. Доценко О. О., Маркіна Н. К. Особливості та екологічне обґрунтування 

відведення шахтних вод на етапі проходження стволів в період будівництва 

вуглевидобувної шахти. Науковий вісник будівництва. Серія «Будівництво»: 

зб.наук.пр. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. Т. 2. № 2 (96). С. 303–311. 

(Academic Resource Index, Google Scholar, Crossref,  IIJIF, DRJI). Особистий 

внесок автора: виконано екологічне обґрунтування умов відведення шахтних 

вод по каналу Бутинський в річку Рата, теоретично обґрунтовані параметри 

складових процесу  підготовки   шахтних   вод,   наведені   результати власних 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru
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експериментальних досліджень.   

5. Доценко О. О. Екологічні аспекти будівництва та експлуатації шахти 

«Любельська» № 1-2. Екологічні науки: наук.-практ. журнал. Київ: ДЕА, 2019. 

№ 4 (27).  С. 226–232. (Index Copernicus International (Республіка Польща).  

6. Доценко Е. А., Бабаев М. В., Маркина Н. К. Повышение экологической 

безопасности отведения шахтных вод во Львовско-Волынском угольном 

бассейне. Технологический аудит и резервы производства: междунар. науч. журнал. 

Харьков: НПП ЧП «Технологический центр», 2016. № 6/3 (32). С. 57–63. (Index 

Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search 

Engine (BASE), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), ResearchBib, 

Directory of Open Access Journals (DOAI), WorldCat, EBSCO, CrossRef). 

Особистий внесок автора: розробила методологію досліджень, технологічні та 

технічні рішення, теоретично обґрунтувала їх екологічну ефективність.  

7. Доценко О. О., Маркіна Я.С., Яроха Я.В., Гординський С.В. Шляхи 

утилізації відходів (розкривних порід) кар’єрного видобування корисних 

копалин. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: матеріали IV міжнар. 

наук.-практ. конф., м.Алушта, АР Крим, 8-12 вересня 2008 р. Алушта: 

УКРНДІЕП, 2008. Т.2. С. 61–66. Особистий внесок автора: визначені 

екологічно безпечні шляхи утилізації відходів гірничої промисловості. 

8. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К., Маркіна Я. С., Рижикова І. 

А., Яроха Я. В. Особливості вивчення та контролю компонентів природного 

середовища в районі розташування значних гірничо-видобувних об’єктів. 

Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: матеріали IV міжнар. наук.-

практ. конф., м.Алушта, АР Крим, 7-11 вересня 2009 р. Алушта: УКРНДІЕП, 

2009. Т.2. С. 71–80. Особистий внесок автора: оцінені екологічно небезпечні 

чинники в районі функціонування гірничовидобувних об҆єктів і визначені 

компоненти довкілля, які підлягають контролю. 

9. Dotsenko O. O., Voronovа E. M. Impacts of shale gas and shale oil 

extraction on the environment and on human health. Integration processes and 

innovative technologies: Achievements and prospects of engineering sciences (in 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru


 

10 

 

foreign languages): materials of the international scientific-practical conference, 

Kharkov, аpril 11-12, 2014. Kharkov: KNRU, 2014. - P.81–85. Особистий внесок 

автора: висвітлені основні екологічно небезпечні чинники при веденні  

гірничовидобувної діяльності.  

10. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К. Программа комплексного 

мониторинга в условиях отведения шахтных вод по мелиоративному каналу в 

реку Рата (приток реки Западный Буг). Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, вересень  2014 р. 

Харків: УКРНДІЕП, 2014. С. 13–20. Особистий внесок автора: розроблена 

програма організації і проведення фонового і спеціального моніторингу 

поверхневих і підземних вод в умовах існуючої системи осушувальних каналів 

для природно-ландшафтної зони Полісся. 

11. Доценко О. О. Оптимальные варианты корректировки системы 

отведения шахтной воды на период проходки стволов угледобывающей шахты 

«Любельская»  №1-2. Актуальные научные исследования в современном мире: 

материалы VII междунар. науч.-практ. инт.-конф., г. Переяслав-Хмельницкий, 

24-25 ноября 2015 г. Переяслав-Хмельницкий: ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

ГПУ  имени Григория Сковороды», ISCIENCE.IN.UA, 2015. Вып. 7, ч.6. - С. 61–

66. 

12. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К. Разработка рекомендаций 

по утилизации горных пород – отходов угледобычи шахты «Любельская» № 1-

2 и определение путей их использования. Екологія людини: матеріали IX наук.-

пізнав. конф., м. Житомир, 1 грудня 2015 р. Житомир:  ЖНАЕУ, 2015. С. 69– 

74. Особистий внесок автора: запропоновані екологічно безпечні рекомендації 

по поводженню з відходами вуглевидобування. 

13. Доценко О. О., Бабаєв М. В. Наукове обґрунтування комплексу 

захисних заходів для природних вод у районі розташування вуглевидобувної 

шахти «Любельська» №1-2 Волино-Подільського вугільного басейну. 

Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, 

энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: 
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материалы V междунар.  науч.-практ. конф., г. Харьков,  23-24 марта 2016 г. 

Харьков:  ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. – С.202–206. Особистий внесок 

автора: виконана оцінка та проаналізовано сучасний стан проблеми відведення 
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14. Доценко О. О. Переваги застосування технології очищення 

шахтних вод методом зворотного осмосу. КАЗАНТИП-ЭКО-2016. 

Инновационные  пути решения актуальных проблем базовых отраслей, 

экологии, энерго- и ресурсосбережения: материалы XXIV междунар. наук.-

практ. конф., г. Харьков, 6-10 июня 2016 г. Харьков: ГП «УкрНТЦ 

«Энергосталь», 2016. С. 220–223. 

15. Доценко О. О. Комплексна оцінка якості води річки Рата в районі 

будівництва та експлуатації шахти «Любельська» № 1-2 в рамках реалізації 

програми екологічного моніторингу. Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5-9 вересня 

2016 р. Харків: УКРНДІЕП. 2016. С. 96–100.  

16. Доценко О. О.,    Маркіна Н. К.,    Бабаєв М. В.,    Михайленко В. Г. 

Екологічне обґрунтування застосування інноваційних технологій очищення 

шахтних вод як шлях захисту річкових вод. Екологічна безпека: проблеми і 
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природного середовища та екологічної безпеки: зб.наук.пр. Харків: УКРНДІЕП; 

ХНУ імені В.Н.Каразіна,  2017. № 39. С. 88–99. Особистий внесок автора: 
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будівництва вуглевидобувної шахти «Любельська» № 1-2. Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки:  зб.наук.пр. 
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ANNOTATION 

 

Dotsenko E.A. Improving the environmental safety of mine water discharge in 

the coal-mining regions of Polesye. - Qualified scientific work as a manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of technical sciences in the 

specialty 21.06.01 "Environmental Safety" - Research Institute "Ukrainian Research 

Institute of Ecological Problems", Ministry of Environment Protection and Natural 

Resources of Ukraine, Kharkov, 2020. 

The dissertation is devoted to solving the scientific and practical problem of 

improving environmental safety by reducing the influence of mine water on natural 

water bodies in the coal mining regions of Polesie (on the example of the Lviv-Volyn 

coal basin). Based on mathematical calculations and the results of field studies, a 

technology for the preparation of mine water and a system for their controlled 

diversion to surface water bodies (air defense) have been developed and theoretically 

justified. Recommended for implementing ways to ensure the optimal functioning of 

natural ecosystems. 

The aim of the work is the theoretical justification of the technology of 

regulated environmentally friendly mine water discharge into the hydrographic 

network in the coal mining regions of Polesie and the development of a set of 

engineering and technical measures for its implementation. The object of study is the 

process of discharging mine water into a hydrographic network. The subject of the 

study is technologies to improve environmental safety when diverting mine water 

into a hydrographic network in the conditions of Polesye. 

A literature review of the existing methods and technologies for cleaning mine 

water, systematization of studies on the problem of the effect of mine water discharge 

into surface water bodies (rivers) on the most vulnerable components of the 

environment has been carried out. 

The current state of the issue of improving the environmental safety of 

watercourses located in industrially loaded areas is analyzed, the characteristic of 

existing information concerning the main environmental problems of the impact of 
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coal mining on the state of natural waters is characterized, the subject and object of 

research are substantiated. The legal regulation in the field of environmental safety 

and surface water protection in Ukraine is considered. Based on the analysis of 

literature data, the tasks that need to be solved to achieve this goal are identified. 

The development and justification of the technology for purification and 

preparation of mine water for transportation through the Butynsky drainage channel 

and their discharge into the Rata river has been completed. 

Traditional methods for cleaning and discharging mine water into the 

hydrographic network have been improved taking into account the natural conditions 

of the region, namely, transportation of mine water for discharge into the Rata River 

(tributary of the Western Bug transboundary river) through the existing drainage 

channel of the reclamation system while maintaining its hydrological regime. 

As a result of the monitoring studies, the microcomponent and 

macrocomponent composition of drainage and surface waters were determined. The 

predicted hydrochemical parameters of mine waters before their discharge into the 

channel are determined. 

In order to solve environmental problems that arise during the construction of 

Lubelskaya mine No. 1-2, it is recommended and justified the conditions for using 

drainage and rainwater after treatment (oil product separator with a Bypass system) in 

the process of diluting mineralized mine water before discharge into the Rata River. 

During the research, options for accumulation of mine water were developed, a 

technology was developed and justified for clarification and dilution of mineralized 

mine water with drainage and treated rainwater in the conditions of maximum 

permissible discharges (MPD) (taking into account the peculiarities of the Polesye 

bioclimatic zone), qualitative and quantitative indicators of mine water, characteristic 

of adopted technology for the passage of trunks, features of the hydrological regimes 

of the Rata River and the reclamation channel of the Butynsky drainage system, as 

well as the quality ennyh and quantity of rainwater and drainage water. 

Six variants of schemes for preparing mine water for a controlled discharge 

into the reclamation channel with subsequent discharge to the Rata River have been 



 

15 

 

developed. Of these, two technically simplified, environmentally acceptable options 

for preparing mine water and supplying it to the drainage system channel for the 

period of mine construction during shaft drift and during emergencies during the 

operational period are recommended for implementation. For this purpose, a system 

of environmental objects has been developed: ponds for settling mine water and 

rainwater with a significant reserve capacity (200 and 90 thousand m3, respectively), 

for sedimentation and dilution of mine water to concentrations acceptable for 

discharge into the drainage system. 

The results of the environmental justification for the possibility of transporting 

mine water along the Butynsky Canal with the calculations necessary to determine 

and select the optimal conditions for their discharge into the Rata River are obtained. 

The dissertation research is aimed at choosing, instead of the projected 

financially costly permanent permanent complex for mine water demineralization, 

which is not practical for the construction period, an alternative option for mine water 

discharge to the Rata river using the existing reclamation canal and the environmental 

justification of the optimal conditions for their transportation and discharge to the 

Rata river. 

A background monitoring program has been developed, which includes the 

justification for the need for comprehensive monitoring, the selection and 

justification of the layout of the network of observation points, the design features of 

hydrological posts and observation wells, and the schedule of monitoring studies to 

determine the controlled substances and water quality indicators, soils, as well as the 

frequency of observations. According to the Program, his organization was 

implemented and monitoring studies were carried out during 2012-2016. 

It was established that according to the criteria for assessing quality, the water 

in the Rata River and in the Butynsky Canal according to the quality class is “very 

good” and “good”; the category of water is “pure” and “fairly clean”; according to 

the pollution index (WPI), water belongs to the II class of water quality (WPI => 0.3-

1.0) and is characterized as “clean”. 

In order to provide an environmental justification for the transportation of mine 
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water through a drainage channel to  the Rata River, a forecasting methodology has 

been developed that allows: 

1. Determine the maximum rise in water level and maximum discharge in the 

Butynsky Canal, both in natural conditions - during floods and rain floods, and during 

discharge of mine water with a flow rate of 40 m3/h and with a maximum possible 

flow rate of 300 m3/h; 

2. To calculate the rise in groundwater (to determine groundwater abstraction) 

in the territories adjacent to the canal with the maximum rise in the water level in the 

canal in the conditions of mine water inflow; 

3. To determine the salinity of groundwater in the zone of influence of the 

Butynsky canal during transportation of mine water through it to the river Rata. 

To determine the maximum water levels in the Butynsky canal, corresponding 

to the maximum flow rates (300 m3/h for emergencies and 40 m3/h for normal 

operation), two representative sections of the canal were selected that differ in the 

lithological composition of the rocks. It was established that discharge of mine water 

both in the amount of 300 m3/h, and when discharging 40 m3/h, will hardly affect the 

change in the level regime of groundwater. 

It is established that the maximum possible effect on groundwater in the 

conditions of mine water discharge in the river. Rata through the Butynsky canal will 

manifest itself in the formation of a halo of groundwater with a salinity of 0.97 g/dm3 

at a maximum distance of 5.0 - 6.0 m from the slopes along the channel. According to 

Appendix 2 to the State Sanitary Norms and Rules "Hygienic requirements for 

drinking water intended for human consumption" (GSanPiN 2.2.4-171-10), the 

predicted salinity of groundwater does not exceed regulatory requirements for their 

quality. 

It is proved by calculations that transportation of mine water along the 

Butynsky canal to the Rata river is environmentally acceptable and will not entail 

changes in hydrogeological conditions in the region and will not cause changes in soil 

structure and pollution along the Butynsky canal. It is proved that the drainage effect  

of the drainage regime of the Butynsky canal will not be disturbed and the functional 
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purpose of the canal will be preserved. 

The rationale for the optimal conditions and options for the discharge of mine 

water into the Rata river was made by predicting the possible transformation of the 

water quality of the watercourse-water intake (Rata river) and the maximum 

permissible discharges (MPD) were determined. 

It was found that according to the PDS calculations, mine water discharge does 

not affect the quality of river water only under the following conditions: 

mineralization of mine water at a maximum flow rate of 300 m3/h should not exceed 

9.6 g/dm3, and with a flow rate of 40 m3/h - 20 g/dm3. The calculations were 

performed with a safety margin - without taking into account the time of settling and 

dilution of mine water in the settlers. 

The scientifically substantiated advantages of the developed system: it 

guarantees the stability of the hydrodynamic and hydrochemical regimes of 

groundwater in the region and the stability of environmentally acceptable 

hydrological and hydrochemical regimes of the Rata River. 

It was calculated and proved that the proposed method for the preparation and 

dilution of mine water, the methods of ecological substantiation of regulated 

discharge, and a scheme of optimal conditions for discharge into the river was 

developed. Rata, taking into account the peculiarities of the natural conditions of 

Polesie, can reduce the amount of polluting (normalized) substances into the 

hydrographic network by 3-5 times in comparison with existing methods and, thus, 

guarantee the ecological state of the aquatic environment in coal mining regions. 

The scientifically based technological solutions developed in the thesis for 

preparing mine water for discharge into surface water bodies were implemented at 

the Lyubelskaya mine No. 1-2, where it was proposed to use the Butynsky 

reclamation channel to discharge mine water into the river. Rata. 

The proposed approach to the development of a treatment system and 

determination of optimal conditions for controlled drainage of mine water is 

recommended for implementation in the development of mine construction projects 

in similar natural landscape conditions (within Polesye). 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Актуальність теми 

дослідження. Процеси вуглевидобування супроводжуються утворенням 

значних об̕ємів шахтних вод, які в залежності від літологічного складу порід 

водоносного горизонту, покрівлі та підошви  робочих вугільних пластів 

(горизонтів), а також активності водообміну характеризуються підвищеною (до 

3г/дм3) та високою (> 3г/дм3) мінералізацією. 

В процесі відведення шахтних вод в гідрографічну мережу без належного 

їх очищення від забруднюючих речовин та демінералізації становить значну 

екологічну небезпеку, оскільки вони є прямим джерелом  забруднення 

поверхневих та взаємопов'язаних з ними підземних вод, що зазвичай 

призводить до порушення гідрохімічного режиму інфільтраційних водозаборів 

центрального водопостачання за рахунок наднормативного солевмісту. Таким 

чином існує загроза здоров’ю людей та відбувається негативний вплив на 

окремі компоненти довкілля.  

Існуючі на даний час технології не забезпечують  відповідний рівень 

очищення шахтних вод, що спричиняє хімічне забруднення поверхневих вод та 

взаємопов'язаних з ними підземних вод. Основною технологією їх підготовки 

перед скиданням в данний час є хлорування, відстоювання та освітлювання в 

ставках-відстійниках. Зазвичай при цьому не забезпечується достатня 

екологічна ефективність такої обробки, оскільки недостаньо очищені шахтні 

води традиційно скидаються в річки та яружно-балкову мережу, відбувається 

хімічне забруднення водного середовища. 

В результаті в поверхневих водах річок-приймачів концентрації 

забруднюючих речовин перевищують установлені нормативи, що створює 

підвищену екологічну небезпеку як в місцях розташування ставків-відстійників, 

так і в місцях скиду шахтних вод. 

Відсутність науково обґрунтованих технологій формування екологічно 

безпечних схем очищення та опріснення шахтних вод вуглевидобувних шахт, з 
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використанням особливостей біокліматичних зон України, обумовили 

актуальність теми дисертаційного дослідження.  

Необхідність прогнозування та прийняття водоохоронних рішень в галузі 

екологічної безпеки вимагають наукового обґрунтування необхідності 

удосконалення існуючих схем відведення шахтних вод. 

В зв’язку з цим, у дисертаційній роботі розв'язані актуальні науково-

практичні задачі, які полягають в розробці та науковому обґрунтуванні 

технологічних рішень, спрямованих на удосконалення очищення (підготовки) 

шахтних вод перед скиданням і тим самим – на покращення екологічного стану 

поверхневих та взаємопов᾽язаних з ними підземних вод. Перспективним та 

актуальним напрямком є наукове обґрунтування оптимальних умов скиду 

шахтних вод в річки.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в лабораторії екологічної гідрогеології та 

оцінювання екологічного стану територій науково-дослідної установи 

«Український науково-дослідний інститут екологічних проблем».  

Тематика дисертаційної роботи виконана в рамках наукових бюджетних 

тем: «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан 

поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі 

транскордонної річки Західний Буг)» (ДР № 0117U001489,2017р.), «Захист 

водних об’єктів від високомінералізованих  шахтних,  кар’єрних та стічних  вод  

на базі  інноваційних технологій їх переробки» (ДР № 0118U000524, 2018р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є зменшення негативного 

впливу шахтних вод на стан водного середовища (поверхневої і підземної 

гідросфери) в вуглевидобувних регіонах Полісся з урахуванням біокліматичних 

умов шляхом вдосконалення заходів їх опріснення та створення і впровадження 

науково-обґрунтованої методології екологічно-безпечного транспортування 

при відведенні в гідрографічну мережу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

– виконати екологічну   оцінку   існуючого  стану  водного  середовища  в 
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умовах відведення шахтних вод в гідрографічну мережу із виявленням 

чинників негативного впливу, оцінити існуючі технології підготовки до 

відведення шахтних вод в гідрографічну мережу та їх ефективність; 

– розробити науково-методичні підходи до оцінювання техногенного 

впливу шахтних вод на водне середовище з урахуванням біокліматичних умов 

Полісся та транскордонного розташування; 

– розробити алгоритм проведення фонового і спеціального екологічного 

моніторингу в зоні впливу вуглевидобувної діяльності, провести фоновий 

моніторинг і дати оцінку стану водного середовища на момент будівництва 

шахти по результатам моніторингових досліджень; 

– теоретично обґрунтувати параметри технологічного процесу підготовки 

(опріснення та очищення) шахтних вод для запобігання їх критичного 

техногенного впливу на водне середовище в умовах відведення шахтних вод в 

гідрографічну мережу; 

– розробити науково обґрунтовані засади та алгоритм реалізації 

здійснення комплексних заходів щодо технології очищення шахтних вод та 

визначити умови оптимізації екологічно безпечного транспортування їх по 

каналу осушувальної системи в штатних та аварійних ситуаціях (на прикладі 

річки Рата); 

– науково обґрунтувати та підтвердити прогнозними розрахунками 

оптимальні умови та екологічну ефективність технології опріснення та 

очищення шахтних вод; 

– науково обґрунтувати екологічну безпеку та доцільність відведення 

шахтних вод в річку Рата з використанням осушувального каналу існуючої 

меліоративної системи. 

Об'єкт дослідження – процес підвищення мінералізації поверхневих вод 

при відведенні шахтних вод у гідрографічну мережу. 

Предмет дослідження – параметри підвищення рівня екологічної безпеки 

при відведенні шахтних вод шляхом вдосконалення методів їх очищення та 

розробки  науково-методичних  підходів  до  запобігання забруднення  водного 
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середовища. 

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційної роботи 

являються системний підхід до вирішення поставленої проблеми, системний 

аналіз впливу відведення шахтних вод на водне середовище, оптимізації умов 

відведення шахтних вод в поверхневі водойми, методи проведення польових 

(натурних) досліджень, методики проведення хіміко-аналітичних лабораторних 

досліджень, статистичні методи обробки гідрогеологічної інформації з 

використанням варіантів аналітичних розрахунків. Використані стандартні 

загальноприйняті методи  визначення  макро- і мікрокомпонентного складу та 

бактеріальних показників поверхневих вод.  

Визначення категорій і класів якості поверхневих вод проводилось згідно 

з «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями».  

Обробка моніторингових даних та результатів аналітичних розрахунків з 

вибору оптимальних варіантів умов відведення шахтних вод в р.Рата виконана з 

використанням методів математичної статистики та табличного редактора 

Microsoft Office Exсel (зокрема, тренд-аналіз, побудова тимчасових діаграм 

тощо).  

Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше:  

– теоретично обґрунтовано та експериментально доведено підвищення 

екологічної безпеки скиду шахтних вод на основі використання 

гідромеліоративного каналу та розробки технологічної схеми опріснення 

високомінералізованих шахтних вод з урахуванням біокліматичних умов 

Полісся та транскордонного розташування; 

– науково обґрунтовано підвищення екологічної безпеки скиду шахтних 

вод в гідрографічну мережу шляхом використання закономірностей впливу 

природних факторів на умови їх транспортування, що забезпечує захищеність 

підземних та поверхневих вод від забруднення та засолення; 
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– теоретично обґрунтовано наукові засади технології опріснення шахтних 

вод та екологічно безпечної технологічної схеми їх транспортування по 

існуючому каналу меліоративної системи на основі дослідження впливу 

природних та техногенних факторів на формування гідрологічного режиму в 

каналі. 

Удосконалено технологію опріснення та очищення шахтних вод від 

забруднюючих речовин з наданням рекомендацій щодо обґрунтування 

кількостей, об’ємів та місць будівництва ємностей для їх акумуляції.  

Набуло подальшого розвитку:  

– науково-методичні підходи обґрунтування оптимальних умов 

технологічної схеми опріснення та очищення шахтних вод й оптимальних умов 

і регламенту їх відведення в гідрографічну мережу (на прикладі річки Рата); 

– зменшення екологічного ризику при скиданні шахтних вод в 

гідрографічну мережу за рахунок розроблених в складі моніторингу методів 

контролю технологічного процесу їх опріснення та транспортування з 

урахуванням природних умов Полісся. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в запобіганні 

небезпечного впливу відведення шахтних вод на водне середовище в районах 

розвитку вуглевидобувної промисловості в біокліматичних умовах Полісся та 

транскордонного розташування. 

Розроблені в дисертаційній роботі науково-обґрунтовані технічні рішення 

з підготовки шахтних вод до відведення в гідрографічну мережу реалізовані на 

шахті «Любельська» №1-2. Запропоновано використання меліоративного 

каналу «Бутинський» для скиду шахтних вод в р. Рата (акт впровадження № 28-

81 від 15.12.2016). 

Методичні підходи та практичні результати дисертаційного дослідження 

з розробки загальної системи регульованного процесу та оптимальних умов 

відведення шахтних вод впроваджено ДП «Південдіпрошахт» у «Проект 

коригування будівництва та облаштування шахти «Любельська» № 1-2 (акт 

впровадження № 28-81 від 15.12.2016) та в ТЕО, розробленому для шахти 
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«Любельська» № 1-2 Хефейським науково-дослідним проектним інститутом 

вугільної промисловості Китайської Народної Республіки. 

Основні напрямки екологічних засад природокористування в умовах 

Полісся та розроблений комплекс природоохоронних рішень реалізовані при 

підготовчих роботах в період будівництва шахти. Запропонований підхід до 

розробки системи очищення та визначення оптимальних умов регульованого 

відведення шахтних вод можуть бути реалізовані при розробці проектів 

будівництва шахт в аналогічних природно-ландшафтних умовах в межах 

Полісся. 

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення теоретичних 

та експериментальних досліджень розроблені і сформульовані автором 

особисто. Автором проведено та здійснено: оцінку стану поверхневих та 

підземних вод в умовах Полісся (Львівсько-Волинського вугільного басейну) - 

в районі розташування шахти «Любельська» № 1-2 [1, 7 – 9, 12, 14, 15]. 

Особисто розроблено та обґрунтовано технологію підготовки шахтних вод до 

відведення в гідрографічну мережу [2, 6, 13]. Виконано наукове обґрунтування 

організації фонового моніторингу природних компонентів. Розроблений 

регламент моніторингу, його реалізація і проведення з аналізом отриманих 

результатів [10, 18, 19]. Особисто виконано екологічне обґрунтування умов 

відведення шахтних вод по каналу Бутинський в річку Рата [3, 4, 11]. 

Розрахунковими методами визначені варіанти оптимальних умов 

транспортування та скиду шахтних вод в р. Рата [5, 16, 17]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень і 

положення дисертації доповідались та обговорювались на: IV, V, Х, XII,  XIV і 

XV Міжнародних науково-практичних конференціях «Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення» (2008, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019 рр., 

м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених вищих технічних навчальних закладів іноземними мовами 

«Интеграционные процессы и инновационные технологии». Collection of 

Scientific Works «Integration processes and innovative technologies» (іноземними 
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мовами) (м. Харків, 11-12 квітня 2014 р.); VII Международной научно-

практической интернет-конференции «Актуальные научные исследования в 

современном мире» (м. Переяслав-Хмельницький, 24-25 листопада 2015 р.); IX 

науково-пізнавальній конференції «Екологія людини» (м. Житомир, 1 грудня 

2015 р.); V Международной научно-практической конференции 

«Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, 

энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды» 

(м. Харків, 23-24 березня 2016 р.); XXIV Международной научно-практической 

конференции «КАЗАНТИП-ЭКО-2016» «Инновационные пути решения 

актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и 

ресурсосбережения» (м. Харків, 6-10 червня 2016 р.). 

Публікації по темі дисертації. Результати дисертації опубліковано у 19 

наукових працях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях (з них 5 

статтей у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз 

і 1 стаття у міжнародному виданні; 2 статті, що додатково висвітлюють наукові 

результати дисертації), 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 165 найменувань 

на 19 сторінках, 5 додатків на 25 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 240 

сторінок, з яких основний текст 163 сторінки. Робота містить 40 таблиць, 21 

рисунок (з них 13  таблиць та 20 рисунків на 32 окремих сторінках). 

 

 



 

31 

 

РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБОК ТЕХНОЛОГІЙ 

ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ТА УМОВ ЇХ ВІДВЕДЕННЯ У 

ГІДРОГРАФІЧНУ МЕРЕЖУ 

 

1.1 Сучасний екологічний стан поверхневих водних обʼєктів в 

гірничовидобувних регіонах України  

 

У загальному обсязі скидання забруднених стічних вод частка вугільних 

підприємств складає 7,3 %. В даний час в Україні шахтні і кар'єрні води 

вугільної промисловості відносять до основних джерел засолення природних 

водних об’єктів: так, гірничовидобувними підприємствами скидається в 

гідрографічну мережу більше 700 млн. м3/рік мінералізованих вод (С.І. 

Дорогунцов, О.М. Ральчук, 2002) [2]. З кар’єрними і шахтними водами в 

природні водойми, які є джерелами водопостачання та зрошення, скидається 

біля 5 млн. т солей на рік. Це істотно впливає на показники якості води у 

водних джерелах, відбивається на стані екологічної безпеки водних об’єктів, 

величині витрат на водопідготовку і стані здоров’я населення. 

Аналіз інформації щодо стану  поверхневих та підземних  вод України      

[3, 4, 5], а також щодо існуючих  технологій  очищення шахтних вод  свідчить, 

що на теперішній час переважна частина шахтних вод має високу мінералізацію 

і забруднена іншими шкідливими домішками, які не дозволяють скидати їх у 

поверхневі водойми без глибокого очищення. Існуючі установки очищення не 

забезпечують комплексного вирішення проблеми скиду таких вод, оскільки 

очищення супроводжується утворенням значної кількості відходів [6 – 11].  

В цьому випадку, перелік першочергових водоохоронних заходів щодо 

профілактики впливів відходів на водне середовище, в залежності від 

значимості природно-техногенних факторів в формуванні якості річкових  вод 

включає розробку та обґрунтування інноваційних заходів, а саме – 

демінералізацію   (опріснення)   високомінералізованих    шахтних   вод    перед 
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скидом в гідрографічну мережу.  

Необхідність створення інноваційних методів демінералізації, очищення і 

опріснення шахтних вод для запезпечення екологічного стану водних об'єктів 

(річок, водойм і підземних вод) гірничовидобувних регіонів України являється 

досить актуальною на теперішній час [12 – 17]. Актуальність  дисертаційної 

роботи підтверджується низкою законодавчих документів [18 – 24]. 

Проблемам екологічної безпеки присвячений ряд робіт Б.М. Данилишина, 

В.Я. Шевчука, А.В. Яцика, А.Б. Качинського, А.В. Лущика, Г.І. Рудька, С. І. 

Дорогунцова, А.А. Сергієнка, В.О. Бокова, В.М. Шмандія, Є.В. Ковтуна та ін. 

[2, 25 – 29]. 

 Але питання безпеки водних об'єктів, які підпадають під вплив шахтних 

вод вуглевидобувних підприємств, з точки зору дисертанта, вивчене 

недостатньо і потребує подальших досліджень. 

Проблемам негативного впливу на водні обʼєкти скидання шахтних вод 

та  функціонування ставків-накопичувачів присвячено чимало наукових робіт. 

Значний внесок у розвиток напрямку досліджень внесли вчені М.М. Лапшов, 

М.С. Черкінський (1977), В.І. Мухопад (1996), І.О. Садовенко, В.Г. Пасічний 

(1986, 1998). Питанням створення і обґрунтування схем управління водно-

технічними системами присвячений ряд робіт І.Л. Храновича, В.Р. Пряжінської, 

Д.М. Ярошевського (2002).  

У розвиток напрямку досліджень, повʼязаного з теоретичними та 

технологічними аспектами існуючих підходів в підготовці до відведення 

шахтних вод,  значний вклад внесли такі вчені, як А.В.Гриценко, О.Г. Васенко, 

О.О. Дмитрієва, Є.О. Яковлев, В.О. Юрченко, Н.К. Маркіна, М.В. Бабаєв, А.М 

Крайнюкова, Л.Я. Аніщенко, Б.М. Данилишин, В.Я. Шевчук, М.М. Лапшов, 

М.С. Черкінський, И.Л. Монгайт, К.Д. Текинидзе, Л.Ф. Долина, D. Bosman, 

C. Adlem, R. Kleinmann, R. Cohen, W. Uhlmann, P. Younger [6, 7, 8, 9, 15, 27 –

 29]. 

В даний час наявність достатньої кількості прісної води є одним з 

найважливіших факторів економічного і культурного розвитку регіонів країни. 
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До районів з напруженим водним балансом відносяться гірничовидобувні 

регіони України в басейнах річок: 

–  Дніпра – р. Інгулець, територія Дніпропетровської області;  

– Вісли – басейн р. Західний Буг, території Львівської та Волинської 

областей, які межують з територіями Білорусі та Польщі; 

– Дону – басейн Сіверського Донця, території Луганської та Донецької 

областей.  

В Україні в даний час є достатні запаси води поверхневих водойм та 

підземних вод для задоволення потреб промисловості, сільського господарства 

і населення в високоякісній воді. Однак, в басейнах вищевказаних річок скид 

великої кількості шахтних, кар’єрних і меліоративних вод, а також 

розвантаження забруднених підземних вод призводить до значного 

забруднення річкової води, що нерідко унеможливлює їх використання для 

водоспоживання. 

В той же час при зростанні водоспоживання, підвищуються вимоги до 

якості води вододжерел, якими є малі і великі річки. У зв'язку з цим, 

актуальним є необхідність проведення досліджень в області розробки 

інноваційних технологій очищення високомінералізованих шахтних і кар’єрних 

вод, та умов їх відведення. 

Видобуток вугілля підземним способом в Донецькому вугільному басейні 

та в Червоноградському регіоні Львівсько-Волинського басейну є одним із 

значущих чинників у формуванні техногенного навантаження як на підземні, 

так і на поверхневі води рр. Сіверський Донець та Західний Буг [30 – 37]. 

Територія вуглевидобувного регіону в басейні р.Західний Буг і її лівих  

притоків – р. Солокія і р. Рата, які протікають по шахтним полям закритих та 

діючих шахт, знаходиться в зоні впливу гірничовидобувних підприємств, 

центральної збагачувальної фабрики (ЦЗФ), накопичувачів шахтних вод, 

хвостосховищ та ін. Як результат – забруднені води зазначених річок є 

джерелами забруднення р.Західний Буг [38, 39].  



 

34 

 

На території України знаходяться три великих гірничопромислових 

регіони. Це Донбас, Криворіжжя і Львівсько-Волинський вугільний басейн. З 

цих регіонів щорічно в річки скидається гігантська кількість шахтної води. В  

2012 р обсяг скидання шахтної води досяг 780,22 млн. м3, а скидання кар'єрних 

вод з розрізів перевищувало 15 млн. м3. В цілому по Україні  в 2016 р.  кількість 

кар’єрно-шахтної води, яка скидалась в річну мережу, складала  295,5 млн. м3 

[4].  

Ситуація, яка склалася в гірничовидобувних регіонах України щодо стану 

поверхневих вод, викликає занепокоєння, оскільки результати досліджень 

протягом багатьох років, свідчать про значне перевищення ГДК в річковій воді 

завислих речовин, мінералізації, азоту нітратного, нітритного, фосфатів, заліза, 

міді, цинку, нафтопродуктів, які характерні для шахтних вод цих регіонів. 

Багаторічними дослідженнями УКРНДІЕП було встановлено, що 

поверхневі води в гірничовидобувному регіоні в цілому характеризуються 

такими показниками: 

– за індексом трофо-сапробіологічного блоку відносяться до 4-го класу 

якості «погані» - за станом і «брудні» за ступенем забрудненості; 

– по блоку специфічних речовин токсичної дії - вода в р. Західний Буг на 

всьому протязі за вмістом міді характеризується показниками від «помірно 

забрудненої» до «дуже брудної». 

За значеннями інтегрального індексу якість води в усіх пунктах 

спостережень відповідала IV класу - «погана» - за станом  і «брудна» - за 

ступенем забруднення. 

В більшості випадків якість річкових вод не відповідає вимогам жодного 

виду водокористування за класифікацією прийнятою в Україні [3].  

Тенденція, яка склалася на сьогоднішній день, вимагає термінового 

впровадження водоохоронних заходів, спрямованих на відновлення якості 

річкових вод в басейнах річок Західний Буг, Сіверський Донець та Дніпро. 

Основними причинами забруднення поверхневих вод є скиди 

недостатньо очищених шахтних та кар’єрних вод, надходження до водних 
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об’єктів забруднюючих речовин у процесі поверхневого стоку із забудованих 

територій і сільгоспугідь, а також ерозія ґрунтів на водозбірній площі.  

Для переважної більшості промислових підприємств скиди 

забруднюючих речовин істотно перевищують встановлений рівень гранично 

допустимих скидів (ГДС). Частина очисних споруд є технічно застарілими, 

працюють зі значним перевантаженням та аваріями, а подекуди у селищах із 

централізованим водопостачанням та селищах міського типу їх зовсім немає, 

або вони є примітивними полями фільтрації. 

За результатами узагальнення даних державного обліку 

водокористування у 2016-2017 роках в поверхневі водні об’єкти в середньому 

скидалось 5399 млн. м3 стічних вод, у тому числі: промисловими 

підприємствами – 3444 млн. м3, житлово-комунальної галузі – 1551 млн. м3 та 

підприємствами сільського господарства – 336 млн. м3  [2 – 5].  Із загального 

обсягу скинутих у водні об’єкти стічних вод забруднені становлять 698,3 млн. 

м3 (13 %), нормативно-очищені – 1381 млн. м3  (25 %), нормативно-чисті без 

очищення – 3120 млн. м3 (58 %) та шахтно-кар’єрні води, що не віднесені до 

вищенаведених категорій - 199,7 млн. м3 (4 %). 

На якість поверхневих вод негативно впливає скид шахтно-кар’єрних вод, 

що практично без очищення скидаються у поверхневі водні об’єкти в об’ємі 

295,3 млн. м3 (станом на 2016-2017рр) [4, 5]. 

Серед основних напрямів державної політики з питань національної 

безпеки особливе значення надається необхідності поліпшення екологічного 

стану річок України, в тому числі і річок басейну транскордонної 

річки Західний Буг (басейн р. Вісла), [21, 40, 41] який відноситься до районів з 

напруженим водним балансом і входить в басейн р. Вісли, що включає 

території Львівської та Волинської областей, які межують з територіями 

Білорусі та Польщі. 

Водними ресурсами р. Західний Буг користується не тільки Україна 

(Львівська та Волинська області), але і республіка Польща і Білорусь. Зокрема, 

головним джерелом питної води м. Варшава є річкові води р. Західний Буг, що 
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вимагає від України забезпечувати необхідну якість річкової води, яка 

надходить з її території на територію суміжних держав [40, 41].  

Відповідно до Програми транскордонного співробітництва «Польща-

Білорусь-Україна» [40], Україна, зобов'язана контролювати стан р. Західний Буг 

і її  притоків. У той же час при зростанні водоспоживання, підвищуються 

вимоги до якості води вододжерела, яким є р. Західний Буг.  

У зв'язку з цим, актуальним є розроблення та обґрунтування найбільш 

екологічно прийнятної схеми регульованого відведення шахтних вод і 

вирішення проблеми підвищення рівня екологічної безпеки їх скиду в 

гідрографічну мережу басейна транскордонної річки Західний Буг в 

вуглевидобувних регіонах Полісся (в Львівсько-Волинському вугільному 

басейні). 

 

1.2 Стан вивченості проблеми шахтних вод  

 

Проблеми притоку води в гірничі виробки, властивості шахтних вод та 

заходи по боротьбі з ними з’явилися з часів початку розвитку вугільної 

промисловості та завжди привертали увагу науковців. В науковій літературі ці 

питання висвітлюються достатньо часто.  

Значна кількість робіт присвячена умовам надходження води в гірничі 

виробки [42 – 45]; питанням встановлення водопритоку та шахтного 

водовідливу [45, 46]; факторам, що визначають обводненість родовищ [47, 48]; 

способам боротьби з шахтними водами [46 – 48].  

У працях Н. А. Архіпова, Е. А. Єльчанінова, Л. Д. Горбачова [49, 50] 

вивчені питання розвитку видобутку вугілля та його вплив на довкілля, в тому 

числі на водні об’єкти. Проблема прогнозування хімічного складу шахтних вод 

стала актуальною і більше висвітлюється з 80-х років XX століття.  

Одночасно з розробкою методичних питань по вивченню підземних вод в 

районі родовищ корисних копалин проводились систематичні вивчення 

шахтних  вод  різних   родовищ.   Вчені   СРСР  зробили  вагомий  внесок  у  ці  
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питання [51 – 54].  

Автором [55] висвітлені значення підземних вод і методика боротьби з 

підземними водами при розробці буровугільних родовищ в Німеччині.  

В Англії питання боротьби з підземними водами при веденні гірничих 

робіт розглядаються переважно в загальних курсах гірничої справи. У ряді 

технічних журналів описуються окремі випадки проривів води і інші питання 

гідрогеології.  

Велика увага в спеціальній літературі приділяється шахтним водам в 

США. У ряді робіт О. Мейнцер, Ліндгрен, Лейн, Фуллер і інш. вивчені питання 

якості шахтних вод, зміни притоку води в гірничі виробки (залежно від глибини 

розробок), умови водовіддачі (залежно від механічного складу водовміщуючих 

порід) і ряд питань по статиці і динаміці підземних вод і за умовами 

надходження води у виробки [56].  

Роботи авторів [57 – 61] присвячені проблемам вивчення шахтних вод 

Донецького бассейну та їх відведення. 

Історія вивчення шахтних вод в Червоноградському 

гірничопромисловому районі (Львівсько-Волинський вугільний басейн) 

розпочата у 1948 р. його першовідкривачем і дослідником М. І. Струєвим. 

Гідрогеологічні дослідження з широким проведенням пошукових робіт на 

кам’яне вугілля проводились у 40-70-хх роках Н. М. Повстяним, В. Б. 

Шпаковим, Н. А. Голодом, І. Д. Усиковим, В. М. Шестопаловим та ін. 

Більшість досліджень спрямовано на вивчення питання притоку води в гірничі 

виробітки [62 – 64], причинам їх потрапляння, заходам боротьби з ними, 

очищення і використання. Сучасні уявлення про особливості геохімії шахтних 

вод району досліджень пов’язані з іменами В. Я. Караваєв (1984), В. В. 

Харкевич (2003), Ю. В. Ярош (2003) [65].  

Проблема впливу шахтних вод на навколишнє середовище в районі  

досліджень стала актуально інтенсивно розвиватися в останні десятиліття [35, 

60, 63  – 65].  

На  теперішній  час   проведені  численні  дослідження  формування   та 
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відведення шахтних вод для різних басейнів як в Україні, так і за кордоном, 

однак щодо шахтних вод Львівсько-Волинського вугільного басейну, зокрема, 

Червоноградського гірничопромислового району, такі дослідження за 

незначним винятком, майже відсутні, що свідчить про необхідність 

дослідження їх якості, очищення та умов відведення в поверхневі водні обʼєкти. 

 

1.3 Особливості формування та загальна характеристика шахтних 

вод 

 

1.3.1 Процеси формування шахтних вод  

 

Вугільна і гірнича промисловості об’єднують гірничовидобувні і 

гірничоперереробні підприємства – шахти, розрізи, кар’єри, збагачувальні і 

брикетні фабрики і інш. Кожне з гірничовидобувних та переробних 

підприємств гірничої та вугільної промисловості в результаті своєї  діяльності  

утворює різну кількість стічних вод, склад і якість  яких залежать, в основному, 

від вихідної  продукції і прийнятих технологічних процесів [6].   

Розкриття та експлуатація  родовищ корисних копалин  пов’язана з   

обов’язковим відкачуванням  води, що потрапляє в гірничі виробки. Вода, що 

відкачується, являється водою попутно відібраною і відноситься до стічних вод 

[8].   

У гірничій промисловості (вугільній, рудній та нерудній) попутно з 

видобуванням корисних копалин відбирається  вода, об’єм якої в декілька  разів 

перевищує об’єм використання її промисловими підприємствами галузі. В 

зв’язку з цим, створити безсточні системи на гірничовидобувних підприємствах  

є неможливим. Зворотні системи водопостачання існують лише на ряді 

збагачувальних фабрик та на деяких спорудах поверхневого комплексу. 

Попутно відібрана забруднена вода піддається різним ступеням очищення 

при скидах її в водні об’єкти та при передачі для потреб гірничої  

промисловості або другим галузям. 
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Постійний  перехід гірських робіт на більш  глибокі горизонти 

призводить до збільшення об’ємів і забруднення різними речовинами попутно 

відбираємих вод. Вимоги до якості очищення шахтних вод при випуску їх в 

водойми, а також при подальшому використанні, обумовлюють необхідність 

широкого застосування різних  методів і технологій очищення. 

Крім забруднення механічними і органічними домішками, шахтні води 

характеризуються високим солевмістом, що обмежує їх комплексне 

використання в промисловості без нормованого очищення, а також представляє 

реальну небезпеку забруднення поверхневих і  підземних вод. Скид 1 м3 

забруднених шахтних вод робить  непридатними  10-50 м3 чистої води  [2, 66]. 

Шахтні води утворюються в результаті фільтрації підземних і 

поверхневих вод в підземні гірничі виробки. При проходженні гірничих 

виробок вода піддається забрудненню різного виду. Шахтні води становлять 

головну частину (74–76 %) стічних вод вугільної промисловості району [6]. Під 

час гірських робіт і видобутку вугілля розкривають водоносні горизонти, 

унаслідок чого виникає необхідність організації системи водовідливу для 

відкачування шахтної води на поверхню та її очищення перед скиданням у 

поверхневі водойми [4, 47]. Така вода не може бути  відведена в  ПВО без 

очищення, і також, не може використовуватись  для технічного водопостачання 

без відповідної обробки. 

Шахтні води за  показниками, які визначають їх склад, діляться  на три 

характерні види [6]: 

- нейтральні прісні (рН – 6,5-8,5, мінералізація - до 1,0 г/дм3); 

- солонуваті і солоні з підвищеною мінералізацією (рН – 6,5-8,8, 

мінералізація  - вище 1,0 г/дм3); 

- кислі (рН менше 6,5). Кислі шахтні води мають, зазвичай, підвищену 

мінералізацію. 

Із загального об’єму шахтних вод, 52% мають мінералізацію вище  1,0 

г/дм3; 10% вод являються кислими, в тому числі - з мінералізацією більше 3,0 

г/дм3 - 2,6 %  та  з мінералізацією вище 5,0 г/дм3 - 6,0 % [67]. 
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Ступінь кислотності шахтних вод обумовлюється присутністю вільної 

сірчаної кислоти і характеризується концентрацією водневих іонов (рН).  

Об’єм шахтних вод залежить від багатьох чинників і становить від менше 

100 до понад 1000 м3/год (Донбас) і 1600 м3/год (Кривбас). Кількість води, що 

надходить в гірничі виробки, тобто обводненість шахт з точки зору 

водоохоронних заходів має певне значення при виборі тієї або іншої технології 

очищення шахтних вод. Так, якщо приплив води менше 50 м3/год, він може 

бути використаний при відповідній водопідготовці для технічних потреб шахти 

без скидання в поверхневі водойми. 

Максимальний водоприплив в шахти, особливо в неглибоких розробках 

(до 300 м3/год), спостерігається в період весняної повені. 

Приплив шахтних вод на 1,0 тону вугілля, що видобувається коливається 

від 2 м3 до 20 м3 і зменшується зі збільшенням глибини розробки [16, 67]. 

 За обводненням шахти, діляться на чотири групи (1): 

- слабо обводнені і практично необводнені з припливом до 100 м3/год; 

- помірно обводнені, з водоприпливом від 100 до 300 м3/год; 

- обводнені – 300 -1000 м3/год; 

- дуже обводнені - понад 1000 м3/год.  

Дані про обводненість шахт основних вугільних басейнів України 

приводяться в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Обводненість шахт основних вугільних басейнів України 
 

Басейни Приплив води, м3/год 

 До 50 50-100 100-300 300-1000 Більше 1000 

      

Донецький 3,4/0,5 9/2,6 58,9/43,1 27,9/50,8 0,8/3 

      

Львівсько- 

Волинський 
35/15,1 55/53,7 5/6,8 5/24,4  

      

Західно- 

Донбаський 
- - - 100/100 - 

Примітка: У чисельнику – число шахт (%), в знаменнику – сумарний водоприплив (%). 
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Основна кількість шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну за 

обводненням  відносяться  до слабо обводнених, незначна кількість - до 

помірно обводнених та обводнених.  

 

1.3.2 Властивості шахтних вод 

 

Склад і властивості шахтних вод залежать від чинників: склад і 

властивості підземних вод, що живлять гірничі виробки, склад і властивості 

вміщаючих гірських порід, властивості вугільних пластів, гірничогеологічні і 

гірничотехнічні умови, засоби механізації виїмки вугілля і проходки 

підготовчих виробок, до допоміжних - клімат, рельєф місцевості, рослинність 

та ін. [68]. 

Шахтні води відрізняються великою різноманітністю хімічного складу, 

непридатні для пиття і мають властивості, що виключають їх використання в 

технічних цілях без попередньої обробки  [69]. 

Шахтна вода зазвичай не має запаху, іноді затхлий неприємний запах 

надає їй розчинений сірководень або органічні речовини, які розкладаються. 

Температура води в залежності від географічного розташування шахт і глибини 

розробки коливається в межах від +6°С до +25°С. Колір воді надають розчинені 

і завислі речовини: залізисті сполуки надають воді бурого забарвлення; 

дисперсні частинки вугілля - надають шахтним водам чорного кольору; 

жовтувато-сірий колір шахтним водам надають глинисті частинки [6, 70, 71].  

Присмак шахтній воді надають, в основному, розчинені мінеральні 

сполуки, гази та інші речовини. Розповсюджений солонуватий присмак 

пояснюється присутністю хлористого натрію. При наявності у воді сульфатів 

магнію і кальцію вода набуває гіркого присмаку, іони заліза надають воді 

неприємний смак, а органічні речовини – солодкуватий. На верхніх горизонтах 

багатьох шахт переважають гідрокарбонатні шахтні води. Ці води мають 

приємний смак, що є результатом присутності в них гідрокарбонатів, кальцію і 

магнію, а також вуглекислоти [6, 71]. 
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Концентрація суспензій в шахтних водах складає для різних підприємств 

гірничої та вугільної  промисловості України від 50 до 2000 г/м3 і більше, і в 

середньому не перевищує 1000 г/м3 [6]. Виняток становлять деякі шахти, де 

каламутність досягає тисяч і десятків тисяч грам в кубічному метрі (г/м3). Вміст 

завислих речовин в воді однієї шахти може змінюватися в значних межах 

протягом року, місяця і діб. 

В шахтній воді найбільшу кількість завислих часток складають механічні 

домішки розміром менше 100 мкм. За наявними даними 90% завислих  часток 

шахтних вод мають розмір менш шістдесяти мкм. По мінералогічному складу 

механічні домішки є в основній масі вугіллям. Таким чином, шахтні води в 

більшості своїй за класифікацією, прийнятою в водопостачанні, відносяться до 

вод каламутних і середньокаламутних.  

Шахтна вода більшості вугільних підприємств характеризується значною 

концентрацією розчинених солей, загальний їх солевміст знаходиться в межах 

від 1800 до 4000 г/м3 і є істотним чинником забруднення природних водойм 

(прісною вважається вода з мінералізацією до 1000 мг/дм3). З точки зору 

видалення завислих речовин підвищена мінералізація шахтних вод виступає 

чинником, який сприяє освітленню [6]. Більшість шахтних вод має загальну 

жорсткість від 3 до 30 мг-екв/дм3. 

Водневий показник (рН) практично всіх шахтних вод становить 6,5-9,0 і 

практично не відрізняється від водневих показників природних вод. 

Для прийняття схем очищення шахтних вод важливу роль відіграє також 

такий показник, як їх приплив [72]. Режим надходження шахтних вод на денну 

поверхню різний: від практично рівномірного протягом доби до чергування 

відкачок  з зупинками через 1-2 години. 

Забруднення шахтних вод діляться на мінеральні, органічні і бактеріальні. 
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1.3.3 Основні джерела забруднення шахтної води і фактори, які 

визначають її екологічну небезпеку 

 

Приплив води, що надходить в гірничі виробки - обводненість шахт, 

обумовлений рядом факторів природного і техногенного походження [6, 64, 

67]. При проведенні підземних гірничих робіт утворюються три види 

водопритоку в шахту: при проходці підготовчих і основних виробок, при 

очисних роботах і з погашених виробок.  

Приплив у вугільних шахтах України коливається в широких межах - від 

40 до 1200-1600 м3/год (зокрема, у Львівсько-Волинському вугільному басейні  

- 40-200 м3/год, у Західному Донбасі - 50-1000 м3/год). [6, 33, 64]. 

 Велика кількість шахт працює і будується в складних гірничо-

геологічних умовах, де часто відбуваються прориви води в гірничі виробки. В 

результаті активного контакту з подрібненим, при  впровадженні 

високомеханізованих комплексів, матеріалом, а також при пилоподавленні, 

вода насичується домішками і мікрокомпонентами, тобто відбувається процес 

механічного, хімічного та бактеріального забруднення. 

Шахтна вода забруднюється на всіх стадіях технологічного процесу 

виробництва [6, 32, 33]. До головних факторів відносять умови живлення 

водоносних горизонтів і інтенсивність водообміну, літолого-мінералогічний 

склад вміщаючих гірських порід, властивості робочих пластів, гірничо-

геологічні та гірничо-технічні умови, засоби механізації виїмки корисних 

копалин і проходки підготовчих виробок.  

До другорядних відносяться  клімат, рельєф місцевості, рослинність та ін. 

Ці фактори впливають на загальний солевміст, мікроелементний склад і рН 

води. На величину забруднення водоносних горизонтів також впливають 

фільтраційні властивості ґрунтів, площа поверхневих водойм, мінералізація і 

кількість шахтної води, градієнт фільтраційного потоку в напрямку області 

розвантаження. В результаті, шахтна вода характеризується підвищеною 

мінералізацією і містить завислі речовини [6, 73]. 
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Шахтні   води    відносяться    до   одних з  найбільш   небезпечних   в 

епідеміологічному відношенні видів стічних вод і стоять в одному ряду з 

господарсько-побутовими і стічними водами тваринницьких комплексів. Вміст 

загальних коліморфних бактерій в шахтній воді може досягати десятків і сотень 

тисяч КУО/дм3, вміст вірусів - до 100 БУО/дм3 [6, 5], внаслідок чого шахтні 

води є потенційним джерелом патогенного забруднення природних водних 

об'єктів. 

Органічні забруднення представлені частками чистого вугілля 

(мікрокомпоненти груп вітриніту і фюзініту), мінеральними маслами та іншими 

нафтопродуктами, що застосовуються для змащення гірських машин і 

механізмів, середній вміст яких в шахтній воді становить 0,5-2,0 мг/дм3 [6,33,  

66,67], продуктами життєдіяльності живих організмів, розкладання деревини та 

іншими, основною складовою частиною яких є вуглець. 

До мінеральних забруднювачів відносять піщані і глинисті частинки, 

мінеральні включення вугілля (кварц, пірит, карбонати та ін.), інертний пил, а 

також солі, луги та кислоти, які  в розчиненому вигляді містяться в шахтній 

воді. 

Істотним фактором екологічної небезпеки шахтної води є обсяг її 

відкачування на поверхню та скиду у водні об’єкти. З шахт Західного Донбасу, 

де за хімічним складом поширені сильно солонуваті і солоні води, щорічно 

відкачується і скидається у ставки-накопичувачі близько 30 млн. м3 

високомінералізованих вод, які в подальшому відводяться в річки.  

Практично вся шахтна вода в більшій чи меншій мірі забруднена 

завислими речовинами (у вигляді дрібних частинок вугілля і породи). Домішки 

мають різний фізико-дисперсний стан: завислі - окремі частинки розміром 

більше 0,1 мм (грубодисперсна суспензія), колоїдні і розчинені. Концентрація 

твердих завислих речовин в шахтній воді, що відкачується на поверхню, 

змінюється від 0,045 до 2-3 г/дм3. Для шахтної води характерний вміст 

суспензій в межах 150-550 мг/дм3. При цьому розміри завислих часток 

коливаються   від   10   до  90 мкм.   Іноді  зустрічаються частинки   меншого і  
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більшого розміру [6, 75]. 

Вся шахтна вода містить значну кількість мікроелементів, включаючи 

важкі метали. Виявлено перевищення нормативних значень заліза, алюмінію, 

марганцю, міді, кобальту, стронцію та ін.  

За ступенем очищення шахтна вода розділяється на 3 групи, серед яких 

переважає група недостатньо-очищених і забруднених вод, що скидаються в 

поверхневі водойми. Відносна кількість таких вод становить 75,7% від 

сумарного скидання шахтної води. 

Шахтна вода відрізняється розмаїтістю хімічного складу, не придатна для 

питного водопостачання і має властивості, що виключають її використання в 

технічних цілях або скидання у водойми без попередньої обробки. Таким 

чином, відведення шахтної води в гідрографічну мережу становить суттєву 

небезпеку для навколишнього середовища. 

 

1.4 Вплив вуглевидобувної діяльності на довкілля в межах Полісся  

 

Екологічні проблеми є дуже гострими у всіх гірничовидобувних регіонах 

України, проте для Полісся - Львівсько-Волинського вугільного басейну, який 

знаходиться в біокліматичній зоні Полісся, вони набули масштабного 

характеру. А саме - біля 80% техногенного навантаження Червоноградського 

гірничопромислового району (ЧГРП) лягло на невелику його частину – 

межиріччя р. Рата і р. Західний Буг. Тут розташовані 9 вугільних шахт, 

основний відстійник шахтних вод району та ЦЗФ  [74].  

Однією з найбільш серйозних і складних екологічних проблем є значні 

обсяги скидання мінералізованих шахтних вод, що подаються з шахт на 

поверхню і знижують екологічний стан регіону. Середньорічні загальношахтні 

притоки води в шахти ЧГПР становлять 30-138 м3/год [15, 27].  

Шахтні водовідливи вичерпують запаси підземних вод, спричиняють  їх  

забруднення, зумовлюють погіршення умов водопостачання населених пунктів.  

Унаслідок  шахтного  водовідливу  з’являються  нові  техногенні  області 
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розвантаження, змінюється напрямок руху підземних вод, збільшується 

градієнт підземного стоку, порушується загальний баланс підземного і 

поверхневого стоку [76 – 78].  

Підземна вода, яка поступила в гірничі виробки, відводиться через 

систему водозбірних канав і труб в центральні водозбірники. Із центральних 

водозбірників вода видається на поверхню насосними установками через 

шахтні стволи [75, 76, 79]. Далі через систему шахтного водовідливу на 

поверхні ці води збираються в ставках-накопичувачах, які відіграють роль 

відстійників, і під час повеней частково відводяться у р. Західний Буг [78, 79], 

незважаючи на те, що не завжди дотримуються гранично-допустимі 

концентрації (ГДК) по основних забруднюючих компонентах [80]. У цьому 

випадку мінералізація води в річці (на межі Львівської і Волинської областей) 

збільшується з 394-400 до 634 мг/дм3. 

Крім того, у шахтних водах значний вміст завислих частинок, низька 

прозорість та великий вміст хлоридів [74, 78, 81]. Потрапляючи в річкову 

систему басейну р. Західний Буг, рр. Рата, Солокія, ці води збільшують 

мінералізацію річкової води, порушують її кисневий режим і погіршують 

санітарний стан природного середовища [61, 62]. Їх скидання в гідрографічну 

мережу викликає замулення, засолення та закислення водойм і водотоків, 

порушуючи тим самим екологічну рівновагу у водних об'єктах вугільного 

басейну.  

Шахтні води є головним джерелом забруднення поверхневих вод. Вони 

мають високу мінералізацію. Відпомповувані з гірничих виробок ці води 

збираються в ставках-накопичувачах і під час повеней частково потрапляють у 

р. Західний Буг.  

Наявність ставків-накопичувачів, хвостосховищ і водосховищ різного 

масштабу і інших об’єктів інфільтраційного живлення підземних вод сприяє 

підйому рівнів ґрунтових вод і розвитку підтоплення [60].  

Шахтні води скидаються у ставки з повністю фільтруючим ложем без 

будь-якої демінералізації. Такі води фільтруються через дно ставків-
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накопичувачів, надходять у ґрунти і водоносні горизонти, що призводить до їх 

інтенсивного засолення.  

Видобуток кам̕яного вугілля є могутнім чинником у зміні будови, 

властивостей і складу геологічного середовища, викликаючи при цьому глибокі 

зміни гідрогеохімічного режиму підземних вод [81, 82]. Відкачка великих  

об̕ємів підземних вод призвело до негативних змін гідрогеологічних і 

ландшафтних умов [77, 81, 82]. Техногенний вплив на довкілля здійснюється і 

через випаровування із поверхні накопичувачів шахтних вод.  

Отже, видобуток вугілля у Львівсько-Волинському басейні – в ЧГПР, 

створив складну еколого-геологічну ситуацію в районі. Постійне техногенне 

навантаження на геологічне  та водне середовища потребує досконаліших 

природоохоронних заходів, а також оптимальних методів одержання якісної 

об’єктивної інформації про зміни, що відбуваються в ньому – проведення 

моніторингових досліджень. 

 

1.4.1 Характеристика шахтних вод Львівсько-Волинського 

вугільного басейну 

 

Шахтні води Львівсько-Волинського вугільного басейну 

характеризуються високими концентраціями мінеральних солей, біогенних 

елементів, підвищеною жорсткістю, зміною інших фізико-хімічних 

характеристик (таблиця 1.2). 

На прикладі шахтних вод Червоноградського гірничопромислового 

району (ЧГПР) [74, 81] можна спостерігати часові закономірності збільшення 

загальної жорсткості, та зміни хімічного складу в період з 2001 р. до 2012 р. 

Найбільш високі концентрації Ca2+ (до 667 мг/дм3) спостерігаються весною, а 

мінімальні (від 52,21 мг/дм3) – у літньо-осінній період. Підвищений вміст іонів 

кальцію навесні пов'язаний з легкістю вилуговування розчинних солей кальцію 

з шару ґрунту і порід. Розчиненню сприяють мікробіологічні процеси 

розкладання органічних речовин, що супроводжуються зменшенням рН [57, 
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81]. Зі збільшенням мінералізації води кількість кальцію зменшується внаслідок 

його зв’язування в малорозчинні сульфати і карбонати. Відповідно, коли 

значення мінералізації є максимальними (літньо-осінній період), то 

концентрація кальцію є мінімальною, і навпаки. Магній у шахтні води 

надходить переважно завдяки процесам хімічного вивітрювання і розчинення 

доломітів, мергелів та інших мінералів. Вміст магнію у шахтних водах помітно 

коливається (8,5–373,3 мг/дм3) впродовж року: максимальні концентрації 

спостерігаються в літньо-осінній період, мінімальні – в зимово-весняний [82]. 

 

Таблиця 1.2 – Середні значення макрокомпонентів Ca+2, Mg+2, Cl-, HCO3
-, 

SO4
-2, і загальної мінералізації у шахтних водах шахт ЧГПР 

 

Іони 
Найменування шахт 

ВМ 

 

ЧГ 

 

М 

 

В 

 

Л 

 

З 

 

ВІ 

 

Н 

 

С 

Ca2+, 

мг/дм3 
249,77 55,21 197,39 199,22 288,93 221,89 183,25 88,26 58,08 

Mg+2, 

мг/дм3 
79,07 55,02 87,78 77,56 116,54 100,78 88,58 64,55 48,68 

Cl-, 

мг/дм3 
2183,6 1048,5 1415,7 2604 3837,2 3533,8 1828,3 1019,7 2015,4 

HCO3
-, 

мг/дм3 
704,17 852,43 591,08 490,47 619,95 555,53 683,54 506,13 597,2 

SO4
-2, 

мг/дм3 
1451,6 236,95 1392,6 676,95 1536,8 967,9 1011,9 590,93 152,59 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 
6534,2 3160,2 5010,6 5813,6 9231,0 7842,4 5257,3 3107,1 4291,5 

 

Примітка: Скорочені найменування шахт: (ВМ)-Великомостівська; (ЧГ)- 

Червоноградська; (М)-Межирічанська; (В)-Відродження; (Л)-Лісова; (З)-Зарічна; (ВІ)- 

Візейська; (Н)-Надія; (С)-Степова. 
 

Загальна мінералізація досліджуваних шахтних вод ЧГПР [34, 81]  

змінюється в часі від 3107,05 до 9231,02 г/дм3. Максимальні значення 

характерні для літньо-осіннього періоду, а мінімальні – для зимово-весняного. 

Зменшення значень мінералізації в зимово-весняний період пов'язане зі 

зменшенням поверхнево-схилового стоку та просочування атмосферних опадів.  

Як видно, шахтні  води  Львівсько-Волинського вугільного  басейну  мають 
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велику мінералізацію, тому потребують глибокого очищення перед їх 

використанням або скиданням у природні об’єкти.  

Існуючі очисні споруди шахт перевантажені і не забезпечують 

необхідного ступеня очищення.  

В зв’язку з цим постає необхідність в розробці екологічно безпечних 

технологій підготовки шахтних вод до відведення в гідрографічну мережу або 

розробки методів їх демінералізації.  

З цією метою для шахти «Любельська» № 1-2, яка запроектована для 

будівництва в Львівсько-Волинському вугільному басейні, рішення проблеми 

знешкодження шахтних вод, з солевмістом порядку 20000 мг/дм3 і зі значними 

об’ємами на другому етапі проходження шахтних стволів та в період 

експлуатації шахти, передбачається з використанням розробленої інноваційної 

технології  шляхом їх відведення на установку демінералізації з комплексною 

переробкою розсолів, що будуть перероблятися в товарні солепродукти. 

 

1.5 Аналіз існуючих методів зниження впливу шахтних вод на водне 

середовище шляхом застосування перспективних технологічних рішень з 

очищення шахтних вод 

 

Однією з основних проблем, що стоять перед організаціями, які 

експлуатують споруди по очищенню шахтних вод, є досягнення нормативних 

показників по завислим речовинам в очищеній воді.  

Існуючі на даний час технології очищення не забезпечують комплексного 

вирішення   проблеми   шахтних   вод,  оскільки   очищення   супроводжується 

утворенням значної кількості відходів. Технологія очищення шахтних вод в 

відстійних спорудах знайшла широке поширення на більшості шахт і кар’єрів 

як найбільш проста і дешева, але екологічно малоефективна. Застосовують в 

основному ставки-відстійники, горизонтальні відстійники і їх поєднання. 

Ефективність очищення досягає лише 40%. Очищена  вода  може  містити 

від 30 мг/дм3 і більше завислих речовин. У Донецькій області відстійники, 
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ставки і каскади ставків-освітлювачів завдають шкоди навколишньому 

середовищу, забруднюючи водойми, ґрунт, підвищують рівень ґрунтових вод, 

призводять до заболочування сільгоспугідь, забруднюють атмосферу. У 

відстійниках і ставках накопичилися мільйони тонн відходів. Очищення їх від 

осаду дуже трудомістке і важке в зимових умовах [6]. 

Більш сучасною є схема, коли усереднена вода після відстійників 

направляється на фільтри, і всюди додаються реагенти для інтенсифікації 

процесів очищення. За такою схемою йде очищення стоків на ряді  шахт 

Донбасу та Львівсько-Волинського вугільних басейнів. Але шахти, що мають 

таку схему очищення в меншості і мають недоліки, які негативно позначаються 

на довкіллі [6].  

На даний час відпрацьовуються та реалізуються  більш досконалі схеми, 

розроблені інститутом «Дніпрогіпрошахт», які були реалізовані для очищення 

вод шахти «Гусиноозерська» ПО «Східвугілля» (Росія). Але і за цими схемами  

є загальна проблема - необхідно використовувати мільйони тон накопичених та 

тих, що  знову утворюються шламових та інших відходів [6]. 

Необхідність створення методів очищення мінералізованих шахтних, 

кар'єрних вод для забезпечення екологічного стану водних об'єктів (річок, 

водойм і підземних вод) гірничовидобувних регіонів України являється досить 

актуальною, що підтверджується Постановою Верховної Ради України від 5 

березня 1998 року №188/98-ВР «Про Основні напрями державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки», пункти 8, 15, 16, 27 [18].   

 

1.5.1 Основні схеми освітлення шахтних вод 

 

Однією з основних стадій перед демінералізацією шахтних вод має бути 

їх попередня підготовка та пом’якшення. 

Зазвичай, всі існуючі установки очищення шахтних вод в регіоні 

передбачають вилучення завислих частинок та окремих сполук важких металів 
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у випадку їх присутності. Таким чином, автор у роботі [83] запропонував  

обробляти шахтні води методом електро- або гальванокоагуляції. Зазначається 

про безреагентність цих методів обробки. Зазначені методи обробки не додають 

у воду додаткових аніонів, як це відбувається у випадку застосування звичайної 

реагентної коагуляції. Проте, маючи високу ефективність з вилучення важких 

металів та завислих частинок, зазначені способи обробки не вирішують 

проблему демінералізації шахтних вод [84].  

Проблема очищення шахтних вод від завислих речовин практично 

вирішується при наявності ставків-освітлювачів для доочищення шахтних вод 

після відстійників.  

При цьому багато уваги приділяється пошуку нових фільтруючих 

матеріалів з можливістю ефективного вилучення завислих речовин з шахтних 

вод і забезпечення високої продуктивності процесу і підвищення ступеня  

очищення  [6].   

Аналіз існуючого положення в області очищення шахтних вод [16], 

показує, що в даний час на більшості шахт освітлення шахтних вод на поверхні 

здійснюється в дві стадії: попередній - в горизонтальних відстійниках, 

остаточний - в ставках-освітлювачах. Частково вода освітлюється в зумпфах ще 

до відкачування її на денну поверхню [85, 86, 87]. 

Ставки-освітлювачі мають ряд недоліків: не освітлюють шахтні води в 

паводок; важко піддаються чищенню  і  замулюються  раніше  розрахункового  

терміну, займають значні площі. 

Дослідження вчених Харківського, Одеського та Макіївського інженерно-

будівельних інститутів, дані зарубіжних досліджень доводять, що каламутні 

води можна освітлювати до високих кондицій тільки на двоступеневих 

фільтрах з реагентною обробкою або без неї [22, 25, 32, 67, 87]. Для більшості 

шахт з метою глибокого очищення необхідне застосування двоступеневого 

освітлення: осадження суспензій в відстійниках або вилучення їх з освітлювачів 

із шаром осаду завислих речовин – на першому етапі  і фільтрування – на 

другому етапі.  
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Схеми освітлення шахтних вод, що традиційно застосовуються на 

практиці, є простими, але малоефективними і не відповідають сучасному рівню 

розвитку технології очищення, не відповідають вимогам, що пред’являються до 

очищених шахтних, кар’єрних та стічних вод [6, 88].  

 

1.5.2 Існуючі методи демінералізації шахтних вод 

 

1.5.2.1 Термічні методи демінералізації шахтних вод 

 

Термічне опріснення (демінералізація) пов'язано зі зміною агрегатного 

стану мінералізованої води при її нагріванні. Молекули окропу внаслідок 

теплового і коливального рухів набувають енергію, яка перевищує сили 

міжмолекулярного тяжіння, внаслідок чого молекули відриваються від поверхні 

води, утворюючи пар. Іони солей малорухливі і вони залишаються в розсолі [6]. 

Пар при тиску до 5 МПа розчиняє мінеральні солі. Цей процес називається 

«дистиляція». 

Процес дистиляції є в даний час найбільш розробленим, тому він набув 

широкого поширення при опрісненні морських вод, а також шахтних вод.  

Проведені дослідження показали, що при солевмісті шахтних вод більш          

3,0 г/дм3 і значній продуктивності (більше 15 тис.м3/добу) застосування 

дистиляційного методу є більш економічним, ніж використання іонного обміну 

або електродіалізу. 

 

1.5.2.2 Мембранні методи демінералізації шахтних вод 

 

Процес поділу іонів солей за допомогою іоноселективних мембран під 

дією постійного струму називається електродіалізом. Електродіалізатор-апарат, 

в якому відбувається процес електродіаліза, розділений катіонітовими і 

аніонітовими мембранами [89, 90].  При пропущенні постійного струму катіони 

(Na+, К+) рухаються в напрямку до катода. Проникаючи через катіонітові 
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мембрани, вони затримуються аніонітовими мембранами. Аніони (Cl-, SO4
2-) 

рухаються до анода, проникають через аніонітові мембрани і затримуються 

катіонітовими мембранами. 

Основні показники: солевміст вихідної води складає 4450-5316 мг/дм3, 

опрісненної води 440-860 мг/дм3. 

Обмежуючими чинниками для ефективної роботи мембрани є вміст 

мікроелементів нікелю і кобальту понад 0,05 мг/дм3, а також великий вміст  

кальцію, магнію, сульфатів і гідрокарбонатів, які відкладаються на мембранах. 

У зв'язку з цим метод електродіалізу рекомендується застосовувати тільки на 

шахтних водах хлоридно-сульфатного натрієвого типу з солевмістом не більше 

5,0 г/дм3 [89, 90]. 

Процес молекулярного поділу розчинів від розчинних в ньому речовин 

при фільтруванні через напівпроникні мембранні перегородки («молекулярні» 

сита) при тиску, що перевищує осмотичний, називається зворотним осмосом 

або гіперфильтрацією. Цей метод характеризується як найбільш економічний, 

але практичного застосування в опрісненні шахтних вод не знайшов [91]. 

 

1.5.2.3  Інші методи демінералізації, переробка і утилізація розсолів 

 

Метод підготовки води за допомогою іонного обміну стосовно 

опріснення шахтних вод в Україні не знайшов застосування в зв'язку з 

економічною і екологічною недоцільністю,  обумовленною  проблемою  

утилізації, переробки і ліквідацією опадів і скидних регенераційних вод.  

У районах, де дозволяють кліматичні (літній час) і гідрографічні умови 

(балки, яри і т.д.), а також наявність земельних площ (випарні площі) можливе 

використання способів випаровування, виморожування і, як тимчасовий захід, 

розведення. Недоліки цих методів: підвищують рівень ґрунтових вод, 

затоплюють і заболочують плодовиті українські чорноземи, призводять до 

засолення сільськогосподарських земель, порушують гідрологічний режим 
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поверхневих і підземних вод, забруднюють атмосферу і навколишнє 

середовище. 

Опріснення шахтних вод супроводжується утворенням опрісненної води і 

розсолу, але скидання розсолів в гідрографічну мережу неприпустиме  [18 – 20, 

22, 23]. 

Концентрування розсолу після опріснювачів до необхідного вмісту солей 

для отримання сухих солепродуктів або їх утилізація є першою стадією 

переробки розсолів [90,91,92,94]. Для цих цілей застосовують термічні методи. 

Основними мінеральними компонентами розсолів після опріснення  

можуть бути сульфати натрію, хлориди натрію, хлориди кальцію і магнію, йод, 

бром, калій і ін. 

Виділяють з розсолів кухонну сіль (хлорид натрію). Складування (або 

поховання) можливо, наприклад, в гірничі виробки або плоскі породні стволи в 

гідроізольованій тарі з додатковою гідроізоляцією закладеного обсягу солі. 

Таким чином, проблема переробки розсолів, їх утилізація і складування 

до теперішнього часу не вирішена і потребує комплексного підходу в розробці 

нових технологій очищення шахтних вод [75, 92 – 95]. 

 

1.5.2.4 Перспективні технології очищення та доочищення шахтних 

вод. Існуючі методи очищення шахтних вод 

 

Методи і технологічні схеми очищення шахтних вод залежать від їх 

складу та вимог до очищення води і на даний час включають механічні 

(фізичні), хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Зазвичай отримання необхідного 

ступеню очищення, інтенсифікації процесу очищення та забезпечення 

нормативів для стічних вод, досягаються сполученням механічних (фізичних) 

та біологічних з хімічними й фізико-хімічними методами очищення [1, 80].  

Механічні методи засновані на закономірностях розділення водних 

дисперсних систем, використовуються для видалення з шахтних вод 

грубодисперсних часток і завислих речовин. Ефективність очищення залежить 
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від розмірів і швидкості осадження дисперсних часток. Механічне очищення 

забезпечує видалення завислих речовин із шахтних вод на 60–90 %, зменшення 

БСК5 і ХСК – на 15–20 %.  

Фізико-хімічні методи очищення шахтних вод використовуються для 

видалення твердих та рідких завислих речовин, що не видаляються звичайними 

механічними методами, а також розчинних речовин різного походження  [34]. 

Серед них є методи розділення, які забезпечують концентрацію забруднювачів, 

і методи перетворення, що базуються на перетворенні забруднюючих речовин у 

безпечні сполуки. Хімічна складова цих методів заснована на реакціях 

компонентів шахтних  вод з реагентами та використовується для видалення 

катіонів й аніонів осадженням у вигляді нерозчинених солей і гідроксидів. В 

разі використання як реагентів озону або гіпохлориту відбувається 

знезараження та освітлення шахтних вод внаслідок окиснення органічних 

речовин. 

Хімічні методи використовуються для очищення шахтних вод від 

обумовлених забруднюючих речовин [28, 32]. Адсорбцію застосовують для 

видалення барвників, СПАР, фенолів, нітропохідних і хлорпохідних 

вуглеводнів. Дегазацією з шахтних вод видаляють Н2S, NH3, SO2, CO2 та деякі 

вуглеводні. Використання коагулянтів і флокулянтів залежно від складу 

стічних вод забезпечує видалення до 99 % завислих речовин, до 70 % БСК5, до 

40 % ХСК, до 95 % та більше азоту й фосфору. Останнім часом коагулянти та 

флокулянти використовуються для видалення патогенів, бактерій, вірусів та 

найпростіших організмів. 

Для видалення з води важких металів, таких, як Cd (II), Cr (III), Cu (II), Ni 

(II) і Zn (II), використовується хімічне осадження, флотація, іонний обмін, 

зворотний осмос. Найрозповсюдженішим способом очищення шахтних вод від 

важких металів є спосіб нейтралізації шахтних вод та осадження металів у 

формі відповідних гідроксидів. 

Для видалення з шахтних вод пестицидів, барвників, поверхнево-

активних речовин, вуглеводнів, в числі поліциклічних ароматичних, 
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використовується окиснення озоном з пероксидом водню. Очищення від 

ціанідів та сульфідів засноване на їх окисненні до азоту та сульфат-аніонів з 

використанням сильних окиснювачів – озону, кисеню та інших [75]. 

 В основі процесів біологічного очищення шахтних вод є біохімічна 

деградація органічних забруднень мікроорганізмами в аеробних або анаеробних 

умовах. Очисні споруди біологічного очищення включають споруди, де 

очищення відбувається в умовах, близьких до природних, і споруди, де 

очищення відбувається в штучно створених умовах. До першого типу належать 

споруди, де відбувається фільтрування очищених шахтних вод крізь ґрунт 

(поля зрошення, поля фільтрації), та споруди, що є штучними або природними 

водоймами (біологічні ставки), де вода перебуває необхідний час. 

 В штучних умовах біологічне очищення шахтних вод відбувається в 

аеротенках, біофільтрах різних конструкцій. Наведені методи в сукупності 

видаляють зі шахтних вод достатньо великий перелік забруднюючих речовин і 

забезпечують дотримання нормативів, встановлених для шахтних вод, що 

скидаються  у водні об’єкти [76, 95, 96].  

В умовах підвищення вимог до очищених шахтних вод постає 

необхідність використання додаткових методів їх доочищення [94, 96]. 

Технології очищення включають такі терміни як «первинне», «вторинне», 

«третинне» очищення та «доочищення» біологічно очищених шахтних вод. 

 

1.5.3 Наявні технологічні схеми доочищення біологічно очищених 

шахтних вод 

 

Біологічне очищення шахтних вод є першою підготовчою стадією, що 

дозволяє отримувати більш стабільну якість вихідного матеріалу. Необхідним є 

глибоке очищення для видалення органічних забруднень, біогенних елементів, 

солей жорсткості тощо. 

У  зв’язку  з цим  необхідним є доочищення шахтних  вод, що включає: 
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зменшення кількості завислих речовин, величин БСК, ХСК і вмісту ПАР, 

фосфору й азоту, знезараження очищених шахтних вод. 

Наявні методи глибокого очищення (доочищення) шахтних вод 

включають фізичні (оброблення електричним струмом, ультразвуком, 

магнітним полем), реагентні (додавання у воду реагентів різної хімічної 

природи, наприклад, фосфатів, солей перехідних металів, поверхневоактивних 

й органічних речовин тощо) та комбіновані.  

Ефективність застосування фізичних методів становить 90 – 99 %. До 

цього хімічний склад води практично не змінюється, а зменшення кількості 

відкладень відбувається внаслідок зміни адгезійної здатності новоутворених 

кристалів нерозчинних солей. 

Ефективність реагентних методів висока і становить 93–98 %. 

Одночасне оброблення реагентами та магнітним полем призводить до 

зменшення ефективності. Разом з цим слід зазначити, що застосування 

фізичних методів пов’язане із більшими витратами на придбання й 

виготовлення спеціального обладнання, додаткових енерго- та трудовитрат. Із 

цього погляду реагентним методам віддається перевага [32].   

Як методи доочищення найбільшого розповсюдження набули 

мікрофільтрація, фільтрація через зернисті матеріали, відстоювання з 

коагуляцією, флотація із застосуванням реагентів або без них, сорбція, 

окиснення, біологічне окиснення у ставках з природною або штучною аерацією, 

методи видалення азоту та фосфору. Застосовуються також гіперфільтрація та 

ультрафільтрація. Застосування методів фізико-хімічного доочищення шахтних 

вод у поєднанні з методами біологічного очищення призводить до отримання 

води, що задовольняє вимоги до її якості [32, 66, 95, 96].  

Достатній ефект досягається у разі застосування дезінфекції шляхом 

хлорування із наступним фільтруванням через зернисті завантаження швидких 

безнапірних або напірних фільтрів.  

У деяких випадках у схемах доочищення шахтних вод спеціально 

виділяються процеси видалення з них фосфатів, амонійного азоту, нітратів, а 
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також пропонуються методи видалення з шахтних вод іонів важких і 

кольорових металів [6, 32].   

Доочищення шахтних вод вапнуванням із наступним фільтруванням та 

хлоруванням дозволяє використати їх для промислового водопостачання на 

вугільних шахтах, а з метою їх закачування у водоносні горизонти включає в 

себе флокуляцію, осадження завислих речовин та фільтрування. 

В останні роки було розроблено ряд прийомів і методів, з використанням  

озону та інших окиснювачів окремо та комбіновано з іншими методами, що 

підвищує ефективність процесу очищення шляхом збільшення швидкості 

реакцій окиснення, скорочення часу оброблення шахтних вод та зменшення 

енерговитрат. 

Огляд застосування різних окиснювачів у технології глибокого очищення 

стічних вод, включаючи пероксид водню та перманганат калію, засвідчив, що в 

результаті реакції окиснення зменшується ХСК і БСК5, вміст ПАР, фенолів, 

нафтопродуктів, деяких пестицидів і досягається знезараження води від 

патогенних бактерій та вірусів. Однак, пероксид водню та перманганат калію є 

дуже дорогими, а застосування хлорування призводить до утворення 

канцерогенів і спричиняє цитогенетичну активність води. 

Встановлено, що адсорбція виявилася найефективнішим методом 

завершального очищення шахтних вод [32, 35].  

В якості  сорбентів застосовують: активоване вугілля, коксовий дріб’язок, 

торф, каолін, тирсу, попіл, полісилікати тощо. Кращий, але більш дорогий 

сорбент – активоване вугілля. Безперечний інтерес має поєднання процесів 

озонування з адсорбцією на активованому вугіллі – після доочищення шахтних  

вод коагуляцією, фільтруванням та адсорбцією на активованому вугіллі, вони 

містять лише сліди органічних речовин у кількостях, відповідних їх вмісту в 

природних водах. 

Значно збільшує ефективність біоочищення та інтенсифікує процес 

біологічного очищення шахтних вод сумісне використання активованого 

вугілля разом з активованим мулом - «біосорбція». Біосорбційне очищення 
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дозволяє видаляти з шахтних вод до нормативних величин бензол, феноли, 

крезоли, нафталін тощо. 

На зворотноосмотичних мембранах здійснюється очищення води від всіх 

розчинних та нерозчинних домішок. Але використовувати подібні фільтри для 

доочищення великого об’єму шахтних вод нераціонально. 

В останні десять років все частіше використовуються новітні розробки, 

засновані на ультрамікрофільтруванні, що пов’язано із посиленням  

екологічних вимог.  

 

1.5.4 Висновки щодо існуючих технологій та переваг в використанні 

методів з очищення шахтних вод 

 

За останні роки були розроблені принципово нові гібридні технології, що 

поєднують нові біологічні та мембранні технології.  

Біомембранні технології забезпечують збільшення продуктивності споруд 

очищення шахтних вод в 1,5–4 рази у разі доведення показників якості 

очищеної води до сучасних нормативів на скидання без додаткового ступеня 

доочищення. Ці технології можуть значно поліпшити ефективність видалення зі 

шахтних вод біорезистентних, токсичних та канцерогенних забруднень. 

Біомембранні технології забезпечують підвищення інтенсивності та глибини 

очищення в біореакторах, істотно зменшуючи об’єми та площу, що займають 

споруди біологічного очищення, у результаті скорочення об’єму біореактора, 

виключення зі схеми очищення відстійників і фільтрів доочищення. 

Достатній ефект очищення досягається поєднанням процесів видалення 

колоїдних домішок коагулюванням, очищенням від розчинених органічних 

речовин адсорбцією, пом’якшенням, зменшенням мінералізації доочищених 

стічних вод із використанням іонообмінних чи мембранних методів. Без 

біологічного очищення ні один з фізико-хімічних методів не може досягти 

необхідного рівня зменшення ХСК і БСК5.  

Адсорбція –  найефективніший   метод    заключного   етапу   очищення  
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шахтних вод. Досить ефективним являється використання процесів озонування 

з адсорбцією активованим вугіллям.   

Аналіз ефективності основних фізико-хімічних процесів доочищення 

біологічно очищених шахтних вод показав, що лише чотири з них мають 

перспективу широкого застосування. Це озонування в поєднанні з 

ультрафіолетовим опромінюванням (в окремих випадках із використанням 

пероксиду водню), фільтрування через іонообмінні смоли, зворотний осмос та 

фільтрування через полімерні сорбенти. Низькомолекулярні речовини з води 

краще всього вилучати послідовним обробленням іонітами та адсорбентами. 

Стислий огляд досягнень за останні роки в галузі глибокого доочищення 

показує, що в більшості країн застосовують для доочищення шахтних вод 

складну багатоступінчату технологію, що включає реагентне оброблення 

(вапнування, коагуляцію і флокуляцію, озонування) та використання фізико-

хімічних процесів – ультрафільтрації, іонного обміну, адсорбції, біосорбції, 

зворотного осмосу. До цього оброблення шахтних вод перед скиданням у водні 

об’єкти є більш глибоким, ніж у разі повторного використання і, як правило, 

завершується зворотноосмотичним знесоленням.  

На даний час розроблена інноваційна технологія демінералізації 

високомінералізованих шахтних вод, яка ґрунтується на застосуванні 

зворотного осмосу в поєднанні з методом випарювання і кристалізацією [91, 94] 

– технологія комплексної переробки розсолів, з одержанням товарних 

солепродуктів [90].  

Технологічна схема комплексу демінералізації шахтної води побудована 

на блочному принципі [91]. Комплекс призначений для демінералізації шахтної 

води з отриманням прісної води з мінералізацією 0,1 г/дм3, що відповідає за 

основними показниками ДСанПіН 2.2.4-171-10, «Вода питна» [1], а також 

попутних продуктів: десятиводного сульфату натрію (мірабіліту), технічного 

хлористого натрію, шламу коагуляції і реагентного пом'якшення - сировини для 

цементної промисловості. 
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Дуже перспективною являється інноваційна технологія демінералізації 

високомінералізованих шахтних вод, яка ґрунтується на застосуванні 

зворотного осмосу в поєднанні з методом випарювання і кристалізацією [90, 91] 

– безвідходна технологія комплексної переробки розсолів з одержанням 

товарних солепродуктів, розроблена для проектованої шахти «Любельська» № 

1-2, будівництво якої розпочато в Львівсько-Волинському вугільному басейні. 

 

1.6. Постановка мети і завдань досліджень 

  

Процеси вуглевидобування супроводжуються утворенням значних 

об'ємів шахтних вод, основним і характерним показником складу яких є 

мінералізація, обумовлена вмістом хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію, 

натрію. Характерним для них є також бактеріальне забруднення та наявність  

завислих речовин і важких металів. Скид шахтних вод без належного 

очищення, який зазвичай здійснюється в поверхневі водойми, відіграє значну 

роль в забрудненні поверхневих вод і є екологічно небезпечним, що свідчить 

про важливість і необхідність ефективного очищення шахтної води перед їх 

відведенням в гідрографічну мережу. 

Аналіз існуючих методів і засобів зниження рівня екологічної небезпеки 

скидання шахтної води вугледобувними підприємствами в поверхневі водні 

об'єкти показав, що існуючі на даний час  технології очистки не забезпечують 

комплексного вирішення цієї проблеми, оскільки навіть інноваційні технології 

супроводжуються утворенням значної кількості відходів. Таким чином, 

необхідність створення більш досконалих методів очищення та екологічно 

прийнятних умов скиду високомінералізованих шахтних вод для забезпечення 

екологічного стану водних об'єктів (річок, водойм і підземних вод) в 

гірничовидобувних регіонах України на даний час являється досить 

актуальною. Враховуючі особливості природних умов ця проблема є 

надзвичайно актуальною для гірничовидобувних регіонів Полісся (Львівсько-
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Волинського вугільного басейну, Новоград-Волинського та Червоноградського  

гірничопромислових районів). 

У зв'язку з цим, метою дисертаційної роботи є розроблення та науково-

теоретичне і експериментальне обґрунтування найбільш екологічно прийнятної 

схеми регульованого відведення шахтних вод і вирішення актуальної науково-

практичної проблеми підвищення рівня екологічної безпеки відведення 

шахтних вод в гідрографічну мережу в вуглевидобувних регіонах Полісся (на 

прикладі Львівсько-Волинського басейну).  

Для досягнення цієї мети постала необхідність в вирішенні наступних 

завдань: 

1) проаналізувати існуючі  методи відведення і засоби очищення шахтних 

вод, направлених на зниження рівня екологічної небезпеки скидання шахтної 

води, та основні чинники, які спричиняють екологічну небезпеку скиду шахтної 

води для водного середовища в умовах Полісся з висвітленням механізму 

впливу шахтної води на водне середовище – поверхневі і взаємопов’язані з 

ними підземні води;  

2) розробити і обґрунтувати технологічне рішення, спрямоване на 

зниження рівня екологічної небезпеки скидання шахтної води в річку Рата з 

визначенням оптимальних (нормативних) параметрів та регламенту відведення 

шахтної води згідно з умовами, розробленими в проекті ГДС на період 

будівництва шахти «Любельська» № 1-2 [97]; 

3) виконати наукове обґрунтування екологічно безпечного   

транспортування шахтних вод по існуючому осушувальному каналу Бутинської 

меліоративної системи з визначенням ступеню впливу на підземні води та 

прогноз рівня екологічної безпеки відведення шахтних вод  в гідрографічну 

мережу (р. Рата) з використанням розрахункових аналітичних методів;  

4) обґрунтувати екологічно-прийнятні умови скидання шахтної води в 

р. Рата після реалізації запропонованого способу її очищення і транспортування 

та оцінити прогнозоване підвищення рівня екологічної безпеки в 
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вуглевидобувному регіоні Полісся (Львівсько-Волинському вугільному 

басейні).  

Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань, автором 

розроблена комплексна методика досліджень (рисунок 1.1). 

В дисертаційній роботі було застосовано наступні методи дослідження: 

1) аналіз і узагальнення даних науково-технічної літератури щодо оцінки 

існуючих технологій підготовки і регульованого відведення шахтних вод та їх 

ефективності;  

2) польові натурні дослідження – рекогносцирувальні, гідрологічні та 

інженерно-гідрологічні вишукування з відбором контрольних проб ґрунтів, 

поверхневих і підземних вод; 

3) хіміко-аналітичні методи для оцінки сучасного стану водного 

середовища та ґрунтів; 

4) методи математичної статистики для обробки результатів хіміко-

аналітичних досліджень ґрунтів, поверхневих і підземних вод; 

5) радіохімічний метод дослідження води; 

6) радіометричні методи дослідження радіоактивності гірничих порід, 

ґрунтів та природних вод;  

7) аналітичні методи моделювання - для теоретичного обґрунтування 

умов  формування     якості     шахтних     вод     в   процесі   підготовки   до   

скиду   в  

поверхневі водні об'єкти (ПВО) з метою запобігання їх техногенного 

впливу на водне середовище;  

8) методологія проведення прогнозних розрахунків для екологічного 

обґрунтування умов транспортування шахтної води в р. Рата через 

осушувальний канал існуючої меліоративної системи «Бутинська»; 

9) еколого-технічний аналіз - для прогнозу підвищення рівня екологічної 

безпеки скидання шахтної води в р. Рата на період будівництва шахти після 

реалізації запропонованого способу її очищення і транспортування. 
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Рисунок 1.1  –  Комплексна методика досліджень 
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10) методи розрахункового обґрунтування умов скиду шахтних вод в 

р. Рата – нормованих показників якості та витрат. 

 

 

1.6.1 Методика прогнозу впливу транспортування шахтних вод по 

осушувальному каналу в р. Рата на водне середовище 

 

Важливе значення при виконанні досліджень приведеною методикою має 

визначення умов екологічно безпечного транспортування шахтних вод до місця   

скиду в р. Рата та прогноз впливу зміни гідрологічного режиму каналу 

«Бутинський» на гідрологічні умови прилеглої території. 

 

Дисертантом розроблена наступна методика прогнозу зміни стану 

водного середовища по трасі проходження каналу (рисунок 1.2). 

Екологічне обґрунтування можливості транспортування шахтних вод по каналу 

«Бутинський» з виконанням розрахунків, необхідних для визначення та вибору 

оптимальних умов їх відведення  в  річку Рата  на період   проходження стволів 

шахти «Любельська» № 1-2 Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну 

України виконувалось за алгоритмом, розробленим дисертантом, приведеним 

на рисунку 1.2.  
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Рисунок 1.2 – Алгоритм (методика) прогнозу впливу транспортування шахтних 

вод по осушувальному каналу в р. Рата на водне середовище 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз літературних даних щодо сучасного стану розробок  технології 

очищення шахтних вод та умов їх відведення в гідрографічну мережу свідчить 

про наступне: питання безпеки водних об’єктів в вуглевидобувних регіонах 

залишається досить актуальним і потребує подальших досліджень, направлених 

на зниження впливу шахтних вод на водне середовище, а саме – на розробку 

технологій очищення та на визначення оптимальних умов скидання  шахтних 

вод в гідрографічну мережу з урахуванням особливостей біокліматичних зон 

України. 

2. Стан поверхневих вод України свідчить про невпинне погіршення їх 

якості в результаті скидів стічних, шахтних та кар’єрних вод. Існуючі 

технології очищення високомінералізованих вод не забезпечують їх очищення  

до вимог чинного природоохоронного законодавства. Крім того, вони не є 

маловідходними.  

3. Незважаючи на досить масштабні дослідження окремих аспектів 

функціонування природно-техногенних систем, питання підвищення 

екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів, які відчувають вплив 

промислових, в тому числі шахтних вод з підвищеною мінералізацією, 

особливо в вуглевидобувних регіонах, залишається освітленим лише частково. 

Ця частковість є підтвердженням актуальності та необхідності подальших 

наукових досліджень щодо вирішення проблеми скидання шахтних вод.  

4. Скидання шахтних вод в ПВО завдає вкрай негативного впливу в 

цілому на компоненти природного середовища і, зокрема, в значній мірі – на 

водне середовище в вуглевидобувних районах. Оскільки фізико-хімічні 

показники шахтної  води зазвичай не відповідають вимогам «Правил охорони 

поверхневих вод від забруднення зворотними водами», їх скидання в ПВО  

являє екологічну небезпеку.  

В зв’язку з цим, в рамках дисертаційної роботи автором поставлено 

завдання розробки та обґрунтування екологічно безпечних технологій 
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очищення та відведення шахтних вод в гідрографічну мережу на період 

будівництва шахти, при проходженні шахтних стволів і горизонтальних 

виробок, та на випадок виникнення аварійних ситуацій в період експлуатації 

шахти «Любельська» № 1-2 Львівсько-Волинського вугільного басейну з 

урахуванням особливостей біокліматичної зони Полісся. 

5. На основі проведеного аналізу науково-технічної та відомчої 

інформації визначено, сформульовано і обґрунтовано постановку задач та 

визначено напрямок виконання досліджень, розроблено методики теоретичного 

обґрунтування екологічно прийнятної технології очищення, підготовки та 

оптимальних умов відведення шахтних вод у ПВО на період будівництва шахти 

«Любельська» № 1-2 і на період експлуатації при виникненні аварійних 

ситуацій.  

Результати досліджень за цим розділом опубліковані у наукових працях 

[8, 9, 11, 14, 17, 30, 31, 84, 88, 91]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЇ  ПІДГОТОВКИ ТА 

ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ПО 

ОСУШНОМУ КАНАЛУ «БУТИНСЬКИЙ» І СКИДУ В р. РАТА 

 

2.1 Характеристика об’єкту дослідження      

 

На території Жовківського і Сокальського районів Львівської області 

України на відстані 40 км на північ від міста Львова та на відстані 18 км на 

південний захід від діючих шахт ЧГРП планується будівництво перспективної 

вуглевидобувної шахти «Любельська» № 1-2 Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну України, та всіх інфраструктурних систем, які до 

них належать. Поле шахти «Любельська» №1-2 знаходиться в межах Південно-

Західного вугленосного району Львівсько-Волинського кам'яновугільного 

басейну, у який входять Любельська (блоки №№ 1 і 2 та блок № 3) й Тяглівська 

вугленосні площі. Родовище розташоване в крайовій східній частині 

Любельської вугленосної площі, що планується до відпрацювання (рисунок 2.1)  

[98 – 101]. 

Межі шахтного поля визначені в Спеціальному дозволі на розробку 

ділянок «Любельська» №1 та №2 (Блок №1 і Блок №2), а також в ліцензії на 

геологічну розвідку ділянки «Любельська» №3 (Блок №3). Загальна площа поля 

становить 89,91 км2 (рисунок 2.1). Західна границя Любельської площі 

проведена по державному кордону України й Польщі [102 – 105]. 

Проект «Будівництво шахти «Любельська» №1-2 Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну України» розроблений і затверджений в 2008 році 

[98]. 

Затвердженим проектом передбачалась розробка шарів n7
1 і n7

V
 з маркою 

вугілля «К», а через 7-8 років включення в розробку шару n7.  

Згідно зі стандартом України, вугілля шахти відноситься до коксівного 

вугілля   марок  К і Ж,  який   підходить   для   коксування   і  для виробництва  
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Рисунок 2.1 – Ситуаційна схема розміщення шахтного поля  

«Любельська» № 1-2 
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вугільної шихти. 

За своїми якісними характеристиками вугілля пластів Блоків №1 і №2 

відноситься до коксівного вугілля (марка «К»), вугілля пластів Блоку №3 

відноситься до жирного вугілля (марка «Ж»). За міжнародною класифікацією 

Любельське вугілля відноситься до вугілля класу HCC 64 Mid Vol. 

Згідно проекту, шахта “Любельська” № 1-2 видобуватиме   рядового 

вугілля до 8,0 млн. тон на рік, тобто видобуток вугілля в декілька разів 

більший, ніж  видобуток  всіх нині діючих вуглевидобувних підприємств 

Західної України. При реалізації проекта, держава крім економічного ефекту 

отримає значний соціальний ефект – біля 3,0 тисяч додаткових робочих місць з 

високим рівнем заробітної плати [30, 31]. Масштаби, методи виробництва та  

гідрогеологічні умови аналогічні вугільній шахті «Богданка» в Центральному 

районі Люблінського вугільного родовища (Польща) [106 – 111]. 

 Незважаючи на це, при будівництві та експлуатації шахти виникає ряд 

важливих проблем щодо екологічної безпеки, які потребують обов’язкового 

вирішення [112, 113]. Особливо це стосується відведення шахтних вод. 

Пропонувалась система водовідведення, яка включала систему 

відведення шахтних вод, господарсько-побутову каналізацію з очисними 

спорудами повного біологічного очищення стічних вод продуктивністю 300 

м3/добу, виробничу каналізацію із локальними очисними спорудами, дощову 

каналізацію з очищенням дощового та талого стоку, систему дренажних 

трубопроводів. 

В затвердженому проекті в період проходки стволів шахтні води 

планувалось видавати на поверхню  бадьєвим  водовідливом і збирати у 

тимчасові водозбірники, частково відстоювати і за допомогою насосів 

подавати у ставок ємністю 200 тис.м3 для  відстоювання і освітлення шахтних 

вод  до вмісту в них завислих речовин до 10,0 мг/дм3. 

Після відстоювання  шахтну воду планувалось відводити в 

меліоративний канал «Бутинський», а по ньому – в р. Рата (ліву притоку 

р. Західний Буг). Частина очищених дощових стічних вод, очищені 



 

72 

 

господарсько-побутові та дренажні води з центрального проммайданчика 

також планувалось направляти у Бутинський канал. 

З цією метою, згідно затвердженого проекту, на другому етапі 

проходження шахтних стволів (період будівництва) та на період експлуатації 

шахти, у звʼязку зі значними прогнозними обʼємами та високою мінералізацією 

(до 20,0 г/дм3) шахтних вод, передбачалось їх відведення на установку 

демінералізації.  

Розроблена в проекті та прийнята до реалізації схема безстічної 

переробки високомінералізованих шахтних вод з високим вмістом органічних 

речовин забезпечує безвідходну технологію з отриманням очищеної 

технологічної води і мінеральних солей, як товарних продуктів [84, 91]. 

Установка демінералізації економічно досить затратна. 

На початку будівництва при реалізації проектних рішень (в підготовчий 

період), було змінено запроектовану технологію проходження стволів на більш 

сучасну і екологічно прийнятну – при використанні якої прогнозна 

мінералізація шахтних вод очікується до 5,0-6,0 г/дм3, що значно нижче ніж при 

раніше запланованій технології.  

В таких умовах використання установки по демінералізації шахтних вод 

на період будівництва є недоцільним та нерентабельним. 

При цьому виникла проблема вибору альтернативного варіанту 

утилізації шахтних вод.  

У зв’язку з цим, особлива увага приділяється вирішенню проблеми, 

пов’язаної з відведенням шахтних високомінералізованих вод, котрі в 

вуглевидобувній промисловості традиційно планувалось акумулювати в 

ставках-відстійниках впродовж доби з подальшим скиданням у гідрографічну 

мережу в міжвегетаційний період. Зазвичай, така технологія не забезпечує 

очищення шахтної води до умов гранично-допустимих скидів (ГДС) [97]. Як 

результат – значне забруднення поверхневих та взаємопов’язаних з ними 

підземних вод. 

В такій ситуації важливими факторами при прийнятті проектних рішень  
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на період будівництва шахти, є врахування екологічних і соціальних аспектів – 

обмеження або мінімізація негативних екологічних та соціальних наслідків. 

На даний час дочірнім підприємством «Сі-Сі-Ай-Любеля» розпочатий 

підготовчий період будівництва шахти [30, 31, 101, 112]. У першу чергу 

ведеться будівництво дренажних систем і природоохоронних об’єктів: ставків-

відстійників шахтних вод і ставків-накопичувачів дощових стоків зі значною 

резервною ємністю для відстоювання і розбавлення шахтних вод до 

прийнятних концентрацій, для відведення в поверхневі водні обʼєкти – р. Рата. 

Для вирішення екологічної проблеми при будівництві шахти 

«Любельська» № 1-2 дуже актуальним є удосконалення традиційних методів 

очищення та відведення шахтних вод в гідрографічну мережу з урахуванням 

природних умов регіону та зі збереженням гідрологічного і гідрохімічного 

режиму в р. Рата.  

З цією метою дисертантом виконано аналіз об’єктивних природно-

техногенних факторів, які визначають передумови перегляду як технології 

очищення, так і традиційної схеми відведення шахтних вод, а саме: дозволить 

більш детально, повно й об’єктивно обґрунтувати умови відведення шахтних 

вод на період будівництва шахти «Любельська» № 1-2 [29, 114, 115, 116].  

Для обґрунтування були вибрані розрахункові методи визначення впливу 

транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» на гідрогеологічні 

умови; розрахункові методи обґрунтування та визначення гранично 

допустимих скидів в р. Рата; розрахункові методи визначення стану 

водоприймача шахтних вод – р. Рата. Основою для розрахунків послужили 

матеріали натурних екологічних досліджень (розділ 3). 
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2.2 Природно-техногенні фактори Полісся, які обумовлюють 

особливості облаштування території проммайданчика шахти 

«Любельська» № 1-2 

2.2.1 Фізико-географічні особливості 

 

Територія розміщення шахти відноситься до біокліматичної зони 

Українське Полісся, а саме до його частини – Малого Полісся, для якої 

характерним являється значне перевищення середньорічної кількості 

атмосферних опадів (біля 800 мм/рік) над випаровуванням (527-560 мм/рік), 

що спричиняє розвиток процесів підтоплення та заболочення 

[29, 117, 118, 119].  

Район є сільськогосподарським, промислових підприємств на території 

дослідження немає. На сільськогосподарських угіддях для захисту від 

підтоплення, здійснюється осушна меліорація (осушна меліоративна система 

«Бутинська»), в систему якої входить канал «Бутинський» [120, 121, 122]. 

Канал впадає в р. Рата – ліва притока транскордонної річки Західний Буг. На 

час проведення  досліджень, джерела  впливу на поверхневі води каналу 

відсутні.  

 

2.2.2  Геоморфологічні умови та рельєф території досліджень 

 

Виходячи з геоморфологічного районування території України, 

досліджувана територія являє собою денудаційно-акумулятивну Малополіську 

низинну рівнину на крейдовій основі (А.2.1.), виділену як область Волино-

Подільської височини (А) (таблиця 2.1).  

Корінною основою Малополіської низини є верхньокрейдові мергелі, 

перекриті флювіогляціальними й алювіальними утвореннями [99, 117]. 

Поверхня рівнини спокійна, майже плоска, з абсолютними відмітками біля 

230,0 м. Над нею здіймаються пагорби, складені мергельними утвореннями, й 
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останці неогенових відкладів. Рельєф слабо розчленований широкими 

долинами річок та їх приток [114, 115]. Слабка розчленованість рельєфу та 

неглибокий вріз річкових долин обумовлюють відносно менш активний 

водообмін в породах верхньої частини геологічного розрізу, в порівнянні з 

підвищеними й глибоко розчленованими Подільською й Волинською 

височинами, котрі межують з Малим Поліссям на півдні та півночі (рисунок 

2.2) [77, 119]. 

У межах Малополіської низинної рівнини виділяються межирічна Буго-

Стирська денудаційно-акумулятивна флювіогляціальна рівнина (А.2.1.в) та 

плоско-хвиляста денудаційно-акумулятивна рівнина р. Рати (А.2.1.б), до якої, 

власне, і відноситься досліджуваний район. 

Морфоструктура Малого Полісся займає центральну частину дослідженої 

території, де утворює крупну, практично замкнену котловину трикутної форми з 

чіткими, лінійно витриманими границями [115 – 117]. 

Спостерігається загальний нахил поверхні рівнини з півдня на північ, від 

Північноподільського уступу в бік Волинської височини. В тому ж напрямку 

протікають головні річки Малого Полісся - Західний Буг, Стир, Іква. 

У межах дослідженої частини морфоструктури виділено чотири райони. 

Західну частину Малого Полісся займає плоско-хвиляста денудаційно-

акумулятивна рівнина р. Рата (А.2.1.б). Вона простягається на лівобережжі 

Західного Бугу, в басейні річок Рата й Солокія. Територія являє собою рівнину з 

незначним, поступовим нахилом поверхні на північний схід від Розточчя [114 –

 115]. 

Більша частина району характеризується слабо вираженим пасмово-

котловинним денудаційно-акумулятивним типом рельєфу, де домінуючими 

формами виступають плосковершинні, слабо розчленовані пасма, неглибоко 

врізані долини, плоскі котловини з широким розвитком заболочування. Серед 

сучасних процесів проявлені також площинний змив, карстоутворення та еолові 

процеси, просідання і провали окремих ділянок площі, пов'язані з розробкою 

вугільних родовищ (район м. Червоноград). 
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Рисунок 2.2 – Схематична геоморфологічно-ландшафтна карта району 

досліджень 
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Також у досліджуваному районі простежуються акумулятивні алювіальні 

рівнини річкових долин басейну р. Західний Буг (ДIV
0-2). Вони представляють 

собою алювіальні  рівнини  заплав,  перших та  других  надзаплавних терас,  які  

складені піщаними відкладами на водотривких породах верхньої крейди. Це 

долини річок Рата, Свиня, Желдець й Болотня [123, 124]. Долини річок широкі, 

слабо врізані в рельєф Буго-Стирської рівнини. У зв’язку з неглибоким врізом і 

невеликими дренажними властивостями річок, їх долини на значній площі 

заболочені [116, 122, 123]. 

 

Таблиця 2.1 - Геоморфологічне районування 

 

Сучасна геоморфологічна будова району розміщення шахти практично 

повністю пов’язана з  історією  формування та  розвитку гідромережі [29, 123, 

124]. В межах акумулятивних рівнин виділяються 2-а геоморфологічні райони: 

– район терасових межиріч; 

– район долин р. Рата та її притоків з комплексом терас. 

Провінція 

(морфоструктура 

I порядку та її 

індекс) 

Область 

(морфоструктура 

II порядку та її 

індекс) 

Підобласть 

(морфоструктура 

III порядку та її 

індекс) 

Індекс 

Район 

(морфоструктура IV 

порядку) 

А. Волино-

Подільська 

А.2. Волино-

Малополіська 

А.2.1. 

Малополіська 

А.2.1.а 

Хвилясто-горбиста 

акумулятивно-

денудаційна 

Північно-

Передподільська 

рівнина 

А.2.1.б 

Плоско-хвиляста 

денудаційно-

акумулятивна 

рівнина Рати 

А.2.1.в 

Хвиляста 

денудаційно-

акумулятивна Буго-

Стирська рівнина 

А.2.1.г 

Пасмово-котловинна 

акумулятивно-

денудаційна 

височина Пасмового 

Побужжя 
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Площі межиріч широкі, плоскі, з незначним ухилом поверхні, сильно 

заболочені, місцями ускладнені моренними пагорбами й грядами або 

невисокими піщаними гривами.  

Зустрічаються плоскі древньо-озерні улоговини - полісся. Практично 

рівнинний рельєф ускладнений системою неглибоких ярів і балок, що 

виходять своїми гирлами до річищ [114 – 116]. 

Річкові долини утворюють порівняно густу мережу й у верхів'ях 

найчастіше являють собою неглибокі балки з погано вираженими схилами. 

Найбільш великі річки протікають у добре розроблених долинах із крутим 

правим берегом і системою терас у лівобережжі. 

Основу рельєфу складає долинний комплекс річки Рата. 

Акумулятивний рельєф, що сформувався в долині р. Рата та її притоків, 

представлений рівнинами заплав, перших і других надзаплавних терас, які 

конвергують з одновіковими алювіально-делювіальними схилами. Алювіальні 

відклади представлені дрібно- і середньозернистими пісками, супісками й 

суглинними утвореннями, перекритими лінзами торфу. Їх потужність невелика, 

в середньому, 2,0-4,0 м – для малих приток р. Рата та 3,0-10,0 м – для р. Рата. 

Природні умови території досліджень характеризуються строкатістю 

літологічних та ґрунтових утворень, серед яких переважають суглинкові, 

супіскові та піщані, а також торфовища [125]. 

У відповідності з їх генетичним типом виділяють водоносні горизонти 

водно-льодовикових, алювіальних, елювіально-делювіальних і еолово-

делювіальних відкладів. 

На Львівщині виділено такі гідрогеолого-меліоративні області: Во-

линсько-Подільська височина, Мале Полісся, Подільська височина, 

Передкарпатська височина та Карпати. У межах областей гідрогеологічні 

умови, а відповідно болотоутворення і перезволоження земель відмінні між 

собою [114 – 116, 124]. 

Мале Полісся, до якого відноситься територія досліджень, розташоване в 

межах двох тектонічних зон. Його східна частина знаходиться на південно-
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західному схилі Українського кристалічного масиву; західна частина відповідає 

найбільше заглибленій  частині  схилу – Львівському  прогину.  У  формуванні  

сучасного рельєфу Малого Полісся велику роль відіграло дніпровське 

зледеніння, а також широко розвинута гідрографічна мережа. 

На більшій частині вододільних плато водно-льодовикові відклади 

розмиті й перевідкладені подальшими ерозійно-акумулятивними процесами.  

Основним джерелом водного живлення боліт і перезволожених земель у 

цій області є атмосферні опади, паводкові води і підземні води крейдяних 

відкладів, які виклинюються в бортах долин річок і обводнюють тилові ділянки 

терас, сприяючи їх заболочуванню [78, 126].  

 

2.2.3 Кліматичні фактори формування річкового стоку 

 

Клімат в районі проходження каналу «Бутинський», р.Рата та її притоків  

у цілому помірно-континентальний, з м'якою зимою, тривалою вологою 

весною, нежарким літом і порівняно сухою осінню і відноситься до III б 

кліматичного району.  

Характеризується невеликими різницями температур літа й зими та 

високою відносною вологістю. Характерні часті відлиги взимку, висока 

хмарність (до 60 % днів у рік), обложні дощі, інтенсивність яких досягає 0,10 –

 0,30 мм/хв., а також літньо-осінні паводки. 

Середня температура повітря у весняний час 7.3°С, у літній  –  16.7°С, в 

осінній – 7.8°С і взимку – мінус 3.3°С (таблиця 2.2). Самий жаркий місяць 

липень має середньомісячну – плюс 17.3°С, самий холодний місяць січень – 

мінус 4.6°С. Середня глибина промерзання ґрунтів близько 40 см. Середня 

максимальна температура повітря у найбільш спекотний місяць складає 

23.0°С. Середня температура повітря найбільш холодного періоду – мінус 

9.0°С. 

Середньорічна кількість опадів становить 729 - 798 мм. Максимальна 

кількість опадів відзначається в липні-серпні (до 140 мм/міс.), мінімальна - у 
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січні-лютому (24-40 мм/міс.). Кількість опадів у теплий період року (4, 5, 6, 7, 

8, 9 місяці) становить 615 мм, у холодний (10, 11, 12, 1, 2, 3 місяці) - 183 мм, у 

середньому за рік - 700-800 мм (рисунок 2.1). В районі проходження каналу 

«Бутинський» та розміщення  проммайданчика шх «Любельска»№1-2 

середньорічна  кількість опадів складає 745 мм, причому, в теплий період року 

– 497 мм, в холодний – 248 мм [126, 127]. 

 

Таблиця 2.2 – Середня місячна температура 

 

Середня місячна температура, °С Середня 

річна 
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ь 

-4.6 -3.1 1.1 7.7 13.2 16.1 17.3 16.8 13.0 8.0 2.5 -2.1 

 

7.2 

 

 

Тривалість стійкого сніжного покриву коливається від 1,5 до 2,5 місяців. 

Висота сніжного покриву на початку зими 3-5 см, потім 6-10 см, збільшуючись 

у січні від 20 до 30 см, а в лютому до 31-50 см. У другій половині березня 

територія звільняється від сніжного покриву. 

Тривалість періоду сніготанення коливається в середньому від 20 до   30 

діб. 

Абсолютна вологість повітря істотно змінюється по сезонах року: 

узимку вона характеризується найменшими значеннями (у січні 3,6-4,0 мб), 

найбільші (до 15 мб) приходяться на липень. 

Найвищі значення відносної вологості відзначаються в грудні (83-86%), 

мінімальні – у травні (12-17 %). Істотно змінюється по сезонах року й 

випаровування - один з основних компонентів водного балансу. У зимовий 

сезон випаровування становить 21-29 мм/сезон, у весняний різко зростає до 

168-185 мм/сезон, досягаючи максимальних значень 259-278 мм/сезон улітку; 

випаровування  за рік    становить  527-560 мм.  Кількість  опадів  перевищує   
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кількість випаровування. Переважає повітря помірних широт або північне.  

Вітри в  основному  західного напрямку:  узимку – західні й південно-

західні; улітку – західні й північно-західні. Середньорічна швидкість вітру 

становить 4 м/сек. Максимальна з середніх швидкостей вітру за січень складає 

6.4 м/сек. 

 

Мікрокліматичні особливості території 

Важливе значення у формуванні вітрового режиму грають орографічні 

особливості рельєфу. В долинах рік, струмків, ярів, що не продуваються, 

відзначається істотне зниження швидкості вітрового потоку (до 25%), 

збільшується ймовірність утворення застійних зон. Підвищення швидкості 

вітрових потоків на 20-30%, у порівнянні із середніми значеннями, можливо 

уздовж долин рік меридіонального напрямку. На мікрокліматичні особливості 

території впливає також рослинність і водні поверхні. 

Значний вплив на формування мікроклімату можуть завдавати прилеглі 

водні об’єкти.  

Таким чином, природно-кліматичні умови району відрізняються 

мінливістю і являються важливим чинником, що впливає на особливості 

формування як сучасних природно-техногенних процесів в цілому, так і на 

особливості формування стоку каналу «Бутинський» та р. Рата. 

 

2.3  Гідрологічна характеристика водних об'єктів Любельської площі 

 

2.3.1   Річкова мережа 

 

Річкова мережа досліджуваної території густа. Основними водними 

артеріями району досліджень є річки Біла, Рата, Свиня, Болотна, Деревенька й 

численні меліоративні канали, в тому числі і канал «Бутинський», що беруть  

початок на Подільській височині й течуть у східному напрямку. Всі водотоки 

відносяться до басейну р. Західний Буг.  
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Річки мілководні з відносно спокійною течією. Русла річок, зазвичай, 

спрямовані, їхня глибина перебуває в межах 0,4-1,2 м; висота берегів над 

рівнем води не перевищує 0,5-0,7 м. Витрата води становить 0,7 – 20,0 м3/сек. 

Живлення річок змішане, переважно атмосферне. Підземний стік у 

загальнорічному не перевищує 15-20 %. Модулі стоку малих річок, притоків 

р. Рата змінюються переважно в межах 0,8-1,9 л/с км2.  

Води річок досліджуваної території переважно прісні з мінералізацією 

нижче 1,0 г/дм3 (0,2-0,7 г/дм3), за хімічним складом найчастіше гідрокарбонатні 

кальцієві. 

На деяких ділянках, у зв'язку зі скиданням у річки стічних і промислових 

вод, спостерігається забруднення річкових вод. Води річок, витоки яких 

знаходяться в Карпатах, проходячи зону соленосних відкладень у межах 

Передкарпаття, у більшому або меншому ступені мінералізуються за рахунок 

розчинення кам'яної й калійної солей. Мінералізація таких вод збільшується до 

0,7  г/дм3 і більше. При пересіченні  зони соленосних відкладень, води по типу  

мінералізації стають хлоридними, сульфатними й змішаними [29, 119].  

У цілому, гідрографічна мережа району робіт, як і підземні води верхніх 

водоносних горизонтів зони активного водообміну, відділені від продуктивних 

порід карбону потужною товщею водотривких порід. 

Район будівництва шахти являє собою басейн р. Рата з її притоками, 

найбільшими з яких є р. Мощанка, р. Свиня, р. Желдець, р. Болотна, і рр. Біла 

й Деревенька (рисунок 2.3). 

Річка Рата бере свій початок на території Польщі, впадає в Західний Буг з 

лівого берега на 647-му кілометрі від гирла. Долина річки слабозвивиста. 

Річище більшою мірою нерозгалужене, дно рівне піщане або піщано-глинисте з 

галькою. Береги круті, іноді стрімкі або пологі [116, 123, 124]. Ширина річки 

змінюється від 2,5-5,0 м у верхів'ї до 15,0-35,0 м у середній і нижній течії. 

Швидкість течії в витоку 0,8 м/с, у верхів'ях 0,5-0,6 м/с, на останніх 10,0-20,0 

км від устя - 0,1-0,3 м/с. 
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Рисунок 2.3 – Схематична гідрологічна карта району 
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Основною фазою гідрологічного режиму р. Рата і її приток є весняне 

повіддя, що звичайно починається в середині березня. Підйом рівнів 

відбувається інтенсивно (до 0,7-1,0 м/доб), тривалість стояння піку повіддя не 

більше 1-2 днів, спад повіддя менш інтенсивний і триває до 20 днів. Середня 

тривалість повіддя становить біля одного місяця. Після весняного повіддя 

встановлюється літня межень, що триває до осені. Протягом літа-осені 

проходить кілька паводків, висота яких іноді перевищує максимальні рівні 

весняного повіддя. Зимова межень починається зазвичай у грудні й триває до 

кінця лютого. 

Внутрішній розподіл стоку досить нерівномірний, і навесні проходить 

37% річного стоку, за літо-осінь - близько до обсягу весняного стоку й за зиму - 

до 26 % річного стоку. Залежно від водоносності року ці відношення трохи 

міняються (таблиці 2.3 – 2.6). 

Льодовий режим несталий, часто має місце розкриття річки. Льодостав 

встановлюється в другій половині грудня. Середня тривалість льодоставу 2-2,5 

місяці, тривалість льодових явищ - близько 100 днів.  

Середня товщина льоду 15,0 см, найбільша - 70,0 см. Весняний льодохід 

триває 1-3 дні, але спостерігається не щороку. Початок льодоходу відноситься 

до другої половини лютого - першої декади березня.  

 

Таблиця 2.3 – Загальна характеристика водотоків досліджуваного району 

№ 

з/п 
Назва ріки 

Куди 

впадає 

Права 

або ліва 

притока 

Відстань від 

гирла основної 

ріки до місця 

впадіння, км Д
о

в
ж

и
н

а,
 

к
м

 

У
х

и
л
, 

м
/к

м
 

П
л
о

щ
а 

б
ас

ей
н

у
, 

к
м

2
 

1 Рата Західний

Буг 

лівий 688 76 1,2 1790 

2 Мощанка Рата правий 37 36 3,6 190 

3 Біла Рата правий 32 40 3,0 180 

4 Свиня Рата правий 23 45 1,5 512 

5 Желдець Рата правий 13 30 1,1 227 

6 Деревенька Свиня лівий 12 38 2,5 150 

7 Болотня Рата лівий 8,1 33 0,73 252 
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Таблиця 2.4 – Витрати води при водності, близькій до 

середньобагаторічної [123] 

Річка- 

спостережний 

пункт 

Дата 
Н, 

см 

Q, 

м3/с 
F, м2 

Vсер, 

м/с 

Vmax, 

м/с 
B, м hсер, м 

hmax, 

м 

Рата-Волиця 30.09.99 73 5,72 12,7 0,45 0,63 17,5 0,73 0,91 

Рата-

Межиріччя 

25.05.99 200 7,74 17,6 0,44 0,63 25,0 0,70 1,08 

Свиня-Жовква 07.06.99 206 0,70 1,94 0,36 0,46 7,3 0,27 0,46 

 

Таблиця 2.5 –  Рівні води  в річках на спостережних пунктах [123] 

 

Річка-

спостережний 

пункт 

Період, 

роки 

Відмітка 

«0» 

поста, м 

Нсер, 

см 

Максимальний 

рівень 

Мінімальний 

рівень 

см дата см дата 

Рата-Волиця 1945-

2000 

198,23 72 340 08.06.48 10 12-

14.07.59 

Рата-

Межиріччя 

1945-

2000 

187,64 187 557 05.11.74 90 16.07.59 

 

Свиня-Жовква 
1955-

2000 

223,11 180 380 14.03.63 136 13.07.59 

 

Таблиця 2.6 – Характерна витрата води на діючій мережі спостережень 

[123] 

 

Річка- 

спостережний 

пункт 

F, 

м2 

Період 

спостережень, 

роки 

Qсер, 

м3/с 

Максимальна 

витрата 

Мінімальна 

витрата 

м3/с дата м3/с дата 

Рата-Волиця 1140 1955-2000 6,13 153 01.04.64 0,40 03-

05.08.94 

Рата-

Межиріччя 

1740 1955-2000 8,18 222 25.02.66 0,33 19,20 

02.96 

Свиня-

Жовква 

98,6 1953-2000 0,40 16,0 01.04.69 нв 02. 07-

08.10.94 
Примітка: Н - висота, см; Q - витрата води, м3/с; F – площа розрізу, м2; Vсер – середня 

швидкість потоку, м/с; Vmax  – максимальна швидкість потоку, м/с; B – довжина потоку, що 

досліджується, м; hсер, –  середній рівень води, см; hmax – максимальний рівень води, м;   Н – 

рівень води, см; Qсер – середня витрата води, м3/с. 
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2.3.2 Техногенні фактори. Канал-колектор «Бутинський»   

 

Канал “Бутинський”. На сільськогосподарських угіддях Жовківського та 

Сокальського районів Львівської області виконана осушна меліорація, в 

систему якої входить канал “Бутинський” [ 98, 123, 128]. 

У безпосередній близькості від території проходження каналу 

розташовані села Любеля, Кулява, Соснини, Заріки. Забудова сіл в основному 

одноповерхова, кілька двоповерхових суспільних будівель.  

Села не газифіковані, центральне водопостачання й каналізація відсутні. 

Функціональне призначення каналу «Бутинський» до будівництва шахти 

«Любельська» № 1-2 –  боротьба з підтопленням та забезпечення нормальних 

умов життєдіяльності населення (поліпшення умов проживання),  збереження 

тваринного і рослинного світів. 

Канал «Бутинський» бере свій початок біля хуторів Любеля-Залози і 

впадає в р. Рата (правобережна притока) (рисунок 2.3). Загальна довжина  

каналу складає 11,895 км, площа водозбору – 22 км2. Басейн каналу 

розташований в західній частині Малого Полісся і належить до басейну 

р. Західний Буг. У верхів’ї каналу рельєф пагорбистий, нижче – рівнинний з 

невеликим перепадом висот.  

На період проведення дисертаційних досліджень, згідно з результатами 

рекогносцирувального обстеження стан каналу характеризується наступними 

показниками. Заплава двостороння, ширина її міняється від 150 м до 1600 м, 

складена супіщаними і суглинистими ґрунтами, частково заболочена, поросла 

чагарниками. Під час весняної повені затоплюється шаром води від 0,15 м до 

0,5 м терміном до 1-2 днів. 

Русло каналу каналізоване, нерозгалужене. Ширина русла 1-2 м, глибина 

змінюється від 0,1 м в верхів’ї до 1,2 м у гирлі каналу. Глибина води в межень 

0,2-0,5 м, швидкість течії 0,1-0,4 м/с; на перекатах збільшується до 0,3-0,6 м/с. 

При проходженні паводків швидкість течії збільшується до 1,4 м/с, глибина до 
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2,0 м. На момент досліджень канал вздовж берегів і в руслі заріс чагарником та 

деревами. Русло каналу замулене на всій довжині. 

Існуючий ухил каналу «Бутинський» по довжині змінюється від 0,0015-

0,0025 до мінімально допустимого 0,0003; на деяких ділянках ухил взагалі 

відсутній. 

В низовій частині каналу на режим роботи впливає р. Рата. При 

проходженні паводків на р. Рата має місце підпір водоносних горизонтів.  

На ділянці, де прилягаюча територія підтоплена, канал «Бутинський» 

проходить через ліс, русло, укоси та прибережна захисна смуга знаходяться в 

абсолютно незадовільному стані: повністю заросли густим непролазним 

чагарником та деревами [129]. 

В верхів̓ ях та в середній частині русло, укоси та прибережна захисна 

смуга каналу знаходиться у відносно задовільному стані, лише частково 

заросли густим чагарником.  

В геологічній будові по трасі проходження каналу беруть участь сучасні 

алювіальні відклади, які представлені суглинками сірими, пластичними, 

середньощільними; пісками світло-сірими дрібно- і середньозернистими, 

місцями глинистими водонасиченими та супісками світло-сірими пилуватими. 

Ґрунтові води містяться в пісках і супісках на глибині 0,5-1,5 м і гідравлічно 

пов’язані з режимом каналу «Бутинський». Живлення ґрунтових вод 

відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Ґрунтові води не 

агресивні по відношенню до бетону нормальної щільності.  

В верхів̓ ї канал має параметри русла недостатні для пропуску паводків 

10%-ої забезпеченості (поперечний  переріз недостатній, дно  замулене, береги 

заросли чагарником та деревами). 

Крім того, внаслідок підняття русла каналу «Бутинський», відбулося 

замулення інших каналів відкритої осушувальної мережі і як результат - 

заболочення місцевості. В зв̓язку з таким станом каналу рекомендовано його 

реконструкція [129].  
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Результати польових інженерно-гідрологічних вишукувань, розрахунки 

всіх видів стоку та аналіз рівневого режиму каналу «Бутинський» і р. Рата 

свідчать про наступне:  

– майбутній скид шахтних вод у розмірі 300 м3/год (0,083 м3/сек) 

неспіврозмірний з величиною, яка впливає на величину розрахункових 

максимальних витрат води, і не впливає на них,  (складає менше 1%), проте 

суттєво впливає на середньорічний, та ще більше на мінімальний стік; 

– дальність розповсюдження підпору від р. Рата по довжині каналу 

«Бутинський» становить – 560 м (від гирла – до місця розташування 

поперечника ПП-2); 

– площа затоплення паводковими водами Р=1% забезпечення в басейні 

каналу «Бутинський» – 0,107 км2 (в басейні р.Рата площа не обчислювалась); 

– існуючий стан каналу Бутинський та його основної лівобережної 

притоки каналу К-ІХ в межах лісового масиву та пригирловій частині – 

незадовільний (не забезпечує пропуск паводкових вод). Разом з тим, на 

проміжку від ПП-2 до гирла реконструювати канал на пропуск паводків 1% 

забезпеченості не має сенсу по причині розповсюдження підпору від р. Рата; 

– пропускна здатність каналу «Бутинського» в створі ПП-1: витрати води 

більші за 17,0 м3/сек не поміщаються у поперечне січення каналу. Дані витрати 

відносяться до максимальних. Середньорічні та мінімальні витрати води 

проходять в межах русла каналу; 

– пропускна здатність каналу Бутинського в створі ПП-2: витрати води 

більші за 21,0 м3/сек не поміщаються у поперечне січення каналу. Дані витрати 

відносяться до максимальних. Середньорічні та мінімальні витрати води 

проходять в межах русла каналу   [130]; 

– мінімальні рівні води на р. Рата зовсім не впливають на будь-який стік 

каналу Бутинський; 

– зважаючи на суттєву різницю між природними мінімальними 

витратами води в каналі Бутинський та величиною скидів шахтних вод, з 

метою оптимізації розчинення та досягнення відповідної мінералізації, 
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рекомендується в меженний період припиняти скид шахтних вод (у випадку 

якщо вони не достатньо очищені); 

– наявність в руслі каналу трав’яної рослинності, дрібних чагарників, 

дерев – основна причина його замулення, і як наслідок зменшення пропускної 

здатності та підняття рівнів ґрунтових вод; 

 – відсутність смуги відведення із особливим режимом користування, 

особливо на ділянці проходження через Любенецьке лісництво, має 

негативний наслідок в плані експлуатації, ремонту, захисту від забруднення, 

пошкодження і руйнування каналу; 

– канал потребує проведення робіт по його реконструкції. 

 

Особливості реконструкції каналу «Бутинський» для умов 

транспортування шахтних вод в р. Рата 

Проектною групою Львівського управління водного господарства в 2009 

році розроблений Проект реконструкції каналу «Бутинський» [129]. Згідно з 

проектом «Відновлення відкритого осушного колектору (канал «Бутинський») 

на території Жовківського району Львівської області» [129] передбачене 

розчищення та поглиблення русла каналу «Бутинський» та його притоки – 

колектору K-IX на довжині відповідно 11950 м та 1200 м [129].  

Параметри русла прийняті на підставі гідравлічних розрахунків. Ширина 

русла по дну 1,0-2,0 м; закладання укосів 1,0:2,0. Через 200,0 м по довжині на 

каналі планується влаштувати біологічні очисні ставки шляхом розширення 

русла до 5,0 м по дну на довжині 10,0 м. Коли ставки заростуть очеретом, при 

проходженні води буде відбуватись природне очищення шахтних вод від 

тяжких металів і сульфатів. При цьому не менше трьох разів на рік планується 

очищення ставків від рослинності шляхом її скошення та утилізації в 

компостних ямах. 

Функціональне призначення каналу «Бутинський» після його 

реконструкції – забезпечення скиду шахтних вод із ставка-відстійника шахтної 

води  (з витратами на період будівництва шахти «Любельська № 1-2» - 40-100 
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м3/год – (0,011-0,039 м3/с) та на період непередбачуваних (аварійних) умов –  

300 м3/год. (0,083 м3/с), а також попередження підтоплення 

сільськогосподарських угідь, сс. Кулява, Заріка, Соснини [129]. 

Канал Бутинський, по якому планується відводити шахтні води в період 

проходки стволів шахти в р. Рата, відноситься до категорії водотоків 

недостатньо вивчених у гідрологічному відношенні. Стаціонарних 

гідрологічних постів спостережень на ньому не було. В зв̓язку з цим, в ході 

виконання дисертаційних досліджень дисертантом, були проведені 

рекогносцирувальні обстеження і гідрологічні дослідження, та визначені 

інженерно-гідрологічні характеристики каналу Бутинський [123].  

 

2.4  Характеристика існуючої меліоративної системи  

 

Для боротьби з підтопленням і заболочуванням території в регіоні 

широко запроваджені гідромеліоративні заходи з облаштуванням відкритого й 

гончарного дренажу сільгоспугідь – системи осушувальних каналів [122, 

125].  

Відкритою мережею каналів, осушуються заплави всіх головних рік і їх 

численних приток, зазвичай меліоративних систем, а гончарний дренаж є 

основним способом осушення перезволожених і заболочених земель. 

Гідромеліоративні канали мають різну орієнтацію в плані. Вони 

неглибокі (до 1,5-2 м), шириною до 3-4 м. Стік каналів більшу частину року 

незначний і збільшується під час і після весняних і літніх дощів.  

Мале Полісся поділено на 3 гідрогеолого-меліоративні райони: зандрово-

алювіальна рівнина Рати, Буго-Стирська рівнина, Грядове Побужжя. В районі 

зандрово-алювіальної рівнини річки Рата розміщено 17 меліоративних систем, 

в тому числі Бутинська меліоративна система, в склад якої входить канал-

колектор «Бутинський», на Буго-Стирській рівнині розміщено 27 

меліоративних систем, у районі Грядового Побужжя розміщено 10 систем [121, 

122]. 
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Характеристика систем водовідведення прийнятих в затвердженому 

проекті та їх особливості в розробленому варіанті 

Прогнозна витрата шахтних вод  в період проходки  стволів шахти та в 

умовах стабільної експлуатації недостатньо обгрунтована розрахунками в 

зв’язку з складними гідрогеологічними умовами і проходкою різних 

незахищених, умовно захищених і захищених водоносних горизонтів. 

Приблизні очікувані максимальні витрати шахтних вод при проходці стволів 

будуть становити біля 10,0 м3/годину і в період  відтаювання  стволів  –  20-40 

м3/годину. 

 В період стабільної експлуатації шахти максимальні витрати шахтних 

вод будуть складати - від 145 м3/годину до 250 м3/годину, а в зонах тектонічних 

порушень можливі припливи шахтних вод біля 300,0 м3/годину. 

Кількість дренажних вод з території центрального проммайданчика 

шахти оцінюється такими величинами: зовнішній контур  –  2613 м3/добу,  

внутрішній контур – 1085 м3/добу;  район ставка-відстійника шахтної води – 

997 м3/добу; проммайданчик породного відвалу - 4280 м3/добу. Дренажна вода 

системою трубопроводів спрямовується із центрального проммайданчика  у 

ємності дренажних насосних станцій № 1 і № 2, із майданчика породного 

відвалу - у  ємності дренажної насосної станції № 3.  

Насосними станціями № 1 і № 2 дренажна вода перекачується в  

резервуари-регулятори ємністю 1000 м3 (2 шт.). 

Особливості скоригованої системи водовідведення 

Змінено раніше прийняту схему виробничого водопостачання шахти з 

ЗФ, з урахуванням використування на поповнення дефіциту чистих (без 

додавання брудних дренажів від породного відвалу) дренажних вод від 

дренажної насосної станції №3 біля породного відвалу. 

Це рішення дозволить практично виключити використання води питної 

якості на виробничі потреби підприємства. А можливість використання питної 

води для поповнення резервуарів виробничого і протипожежного запасу води 

на майданчику буде збережена на випадок можливої аварійної ситуації для 
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подачі води на проммайданчик від дренажної станції №3 (порив мережі 

водогону, відключення енергії і т.д. ). 

Система збору та відведення виробничих стоків. Періодичне скидання 

виробничих стоків намічається у внутрішньомайданчикові мережі виробничої 

каналізації після очищення на локальних очисних спорудах 

(бензомасловловлювачами і колодязях з відстійною частиною) і далі для 

спільної очистки з дощовими стоками - в акумулюючі ємності дощових вод на 

центральному проммайданчику або установці з очищення дощових вод. Потім 

стоки скидаються через канал «Бутинський» в річку Рата. Обсяг промислових 

стоків становить 8,51м3/добу. 

Система очищення дощових вод. Розміщення в понижених частинах 

проммайданчика установок з очищення дощових вод - сепараторів 

нафтопродуктів з системою «Байпас», потім вода подається в ставок-відстійник 

шахтних вод ємністю 200,0 тис.м3 і скидається через канал «Бутинський» в  

річку Рата. 

Підземна дренажна система включає обробку і відведення шахтних вод. 

Станція очистки води розміщується у південно-західній частині 

проммайданчика. 

При проектуванні Блоку № 2 рішення по системах каналізації наступні: 

– по побутовій каналізації: будівництво внутрішньомайданчикових мереж 

і малі очисні споруди побутових стоків блочно-модульного виконання (в 

зниженій частині проммайданчика); 

– по дощовій каналізації – розміщення в знижених частинах 

проммайданчика   установок   з   очищення  дощових  вод (4 шт.) – сепараторів 

нафтопродуктів з системою «Байпас». 

Рішення по системам каналізації на проммайданчику Блоку № 3 

аналогічні рішенням по системам каналізації центрального проммайданчика, з 

виключенням ставка біологічного доочищення побутових стоків за рахунок 

застосування блоку доочистки на очисних спорудах побутових стоків. 
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Головна водовідливна установка на горизонті 830 м устатковується 

трьома комплектами насосних агрегатів типу МД 420-935 з високовольтними 

двигунами в ісп. "РВ" потужність 1800 кВт, 6 кВ, 1500 об/хв. Виходячи з 

викладеного, при коригуванні проекту приймається 5 насосів (два в роботі, два 

в резерві і один в ремонті).  

По результам польових досліджень, проведених в період будівництва 

дренажних систем, визначено мікрокомпонентний та макрокомпонентний склад 

дренажних вод. У всіх точках відбору проб дренажні води по солевмісту 

ідентичні воді існуючої в даному регіоні меліоративної осушувальної системи.  

 

2.5 Прогнозовані показники якості  шахтних і дренажних вод 

 

Прогнозні гідрохімічні показники шахтних вод, які за хімічним складом 

шахтні води переважно відносяться до хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатно-

магнієвого типу з мінералізацією 2,0-4,1 г/дм3 (при проходці стволів) та 

хлоридно-натрієвого з мінералізацією до 20,2 г/дм3 (в період експлуатації). 

Вміст завислих речовин коливається від 2,0 до 62,0 мг/дм3 (таблиця 2.7).  

По аналогії з іншими шахтними водами цього регіону прогнозна 

концентрація органічних речовин (за БСК5) може  досягати більше 20,0 мг 

О2/дм3, азоту   амонійного –  0,77 – 1,0 мг/дм3, заліза загального – 0,53 мг/дм3. 

Концентрація нафтопродуктів і важких металів, за винятком цинку, не буде 

перевищувати рибогосподарську ГДК [23, 28, 80, 95].   

Прогнозні гідрохімічні показники шахтних вод наведені в таблиці 2.8  

(дані Львівської геологорозвідувальної експедиції) [98, 113, 130]. 

Результати польових досліджень мікрокомпонентного (Zn, Sr, Mn, Li, Ba) 

та макрокомпонентного складу дренажних вод свідчать, що норми якості води 

(ГДК), установлені для водних об,єктів рибогосподарського та  культурно- 

побутового водокористування, у всіх точках відбору проб води за винятком 

цинку не порушуються, тобто дренажні води класифікуються як незабруднені, 
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по солевмісту вони ідентичні воді існуючої в даному регіоні меліоративної 

осушувальної системи (див. табл.2.8 – 2.10). 

 

Таблиця 2.7 – Прогнозні гідрохімічні показники шахтних вод на період 

будівництва 

 

 

№ 

з/п 

Водонос-

ний 

горизонт 

 

Водопри

-плив 

(водовід-

ведення), 

м3/год 

Загальна 

мінералі-

зація, 

г/дм3 

Вміст макрокомпонентів, 

мг/дм3 

аніони катіони 

HCO3-
 Cl- SO4

2- Na++

K+ Ca2+ Mg2+ 

Проходження стволів в крейдяних відкладеннях спецметодами із 

заморожуванням порід сенонського водоносного горизонту 

1 К2 sn 20 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

2 J, С1 0 29,4 76 14463,2 3004,2 8575,8 1393,1 501,7 

3 
Загаль-

ний 
20 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

Проходження стволів в юрських і кам'яновугільних відкладеннях (нижче 

юрсько-сеноманського водоносного горизонту) спецметодами з 

водоутриманням 

1 К2 sn 10 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

2 J, С1 20 29,4 76 14463,2 3004,2 8575,8 1393,1 501,7 

3 
Загаль-

ний 
30 19,9 220,1 9719,0 2031,9 5813,4 947,4 346,9 

Стволи примикання і руддвір в кам'яновугільних відкладах при відтаванні 

льодопородної завіси 

1 К2 sn 70 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

2 С1 20 29,4 76 14463,2 3004,2 8575,8 1393,1 501,7 

3 
Загаль-

ний 
90 7,3 412,2 3395,8 735,9 2128,2 353,3 140,4 

Проходження руддвору в кам'яновугільних відкладах по завершенню 

кріплення і гідроізоляції стволів (в посушливий період року) 

1 К2 sn 10 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

2 С1 30 29,4 76 14463,2 3004,2 8575,8 1393,1 501,7 

3 
Загаль-

ний 
40 22,3 184,1 10905,6 2274,9 6503,3 1058,9 385,6 
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Закінчення таблиці 2.7 

Проходження руддвору в кам'яновугільних відкладах по завершенню 

кріплення і гідроізоляції стволів (в дощовий період року і в період 

сніготанення) 

- 
Дощо-

ві  
40 0,6 3294 42,6 57,6 73,6 80,2 7,3 

1 К2 sn 10 1,0 508,3 233,7 87,8 286 56,2 37,2 

2 С1 30 29,4 76 14463,2 3004,2 8575,8 1393,1 501,7 

3 
Загаль-

ний 
80 11,4 1739,0 5474,1 1166,3 3288,0 5695,0 19617,5 

 

 

Таблиця 2.8 – Прогнозні водоприливи шахтних вод і їх хімічний склад на 

період експлуатації шахти 

 

 

Водоприпли

в підземних 

вод 

Приток води 

м3/год 
Підсумки прогнозу 

Q 

загальна 

витрата 

мінераліза-

ція, 

г/дм3 

HCO3, 

мг/дм3 

SO4, 

мг/дм3 

Cl, 

мг/дм3 

Na+K, 

мг/дм3 

Ca, 

мг/дм3 

Mg, 

мг/дм3 

Початковий 

приток води 
145.5 18.7 238.2 1909.8 9123.5 5465.0 891.4 327.4 

Стабільний 

приток води 
132.8 11.7 346.2 1181.5 5569.8 3394.7 557.5 211.4 

 

    

 

 

Таблиця 2.9 –  Концентрація мікроелементів в дренажних водах 

 

№№ 

з/п 
Місце відбору проби води 

Показники якості води, мг/дм3 

Zn Sr Mn Li Ba 

1 

Меліоративний канал в 300 м від 

перетину каналів ( дороги Вʼязова-

Любеля та х. Любеля) 

0.033 

0.01 

0,49 

- 

0,003 

0.1 

< 0,005 

 

0,022 

- 

2 

Меліоративний канал в районі 

підземного відвалу в 200 м від дороги 

Кулява-Любеля 

0,082 0,47 0,0037 0,007 0,029 
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Таблиця 2.10 – Вміст мінеральних речовин у воді дренажних каналів 

 
 

№

№ 

з/п 

Місце відбору проби 

води 
рН 

Міне-

раліза-

ція, 

мг/дм3 

Показники, мг/дм3 

НСО-
3 Cl- SO2-

4 Ca Mg Na 

1 

Меліоративний канал в 

300 м від перетину 

каналів ( дороги В’язова 

-Любеля та  х. Любеля) 

7,71 
590,7 

- 

329,4 

- 

42,6 

300 

57,6 

100 

80,2 

180 

7,3 

40 

73,6 

120 

2 

Меліоративний канал в 

районі породного 

відвалу, в 200 м від 

дороги Кулява-Любеля 

(від проммайданчика) 

8,01 647,7 390,4 39,0 48,0 68,1 17,1 85,1 

        
            Примітка. Знаменник – ГДК речовин для водних обʼєктів рибогосподарського 

водокористування 

 

Якість дренажних вод за своїм вмістом буде відповідати вимогам 

технологічного процесу збагачувальної фабрики, поверхневому технічному 

комплексу шахти, а також газоочистки котельні. Дренажні води передбачається 

частково використовувати в технологічних процесах виробництва. 

Невикористані дренажні води будуть направлятися в резервуари надлишкової 

води, звідки перекачуватися в другу секцію ставка-накопичувача. Надлишкові 

дренажні води за показниками якості води можуть бути використані для 

розбавлення мінералізованих шахтних вод перед скиданням їх в р. Рата. 

 

2.6 Постановка задач для визначення оптимальних умов 

транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський»  

 

Для визначення оптимальних екологічних умов транспортування 

шахтних вод по каналу «Бутинський» в р. Рата необхідно вирішити ряд задач, 

перелік яких включає: 

1. Визначення розрахункових гідрологічних параметрів р. Рата і каналу 

«Бутинський»; 
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2. Аналіз гідрогеологічних умов по трасі каналу «Бутинський» та 

схематизація геофільтраційних і міграційних процесів; 

3. Обґрунтування розрахункових схем; 

4. Прогноз зміни гідрологічного режиму та гідрогеологічних процесів при 

транспортуванні шахтних вод по каналу; 

5. Підготовка та обґрунтування вихідних даних для прогнозу якості води 

в каналі і в р. Рата з використанням результатів фонового моніторингу. 

6. Розробка програми моніторингу, його організація, проведення 

моніторингових досліджень, та аналіз результатів моніторингових досліджень. 

7. Визначення оптимальних умов скиду шахтних вод в р. Рата шляхом 

розробки проекту ГДС. 

 

2.7 Розробка технології акумуляції та очищення шахтних вод і їх 

підготовка до регульованого відведення в р. Рата 

 

Враховуючи особливості природних умов в районі розміщення 

центрального майданчика шахти «Любельська» № 1-2, які зумовлюють 

підтоплення території і, як наслідок, необхідність реалізації системи 

інженерного захисту, дисертантом розроблена технологія підготовки шахтних 

вод до відведення в річку Рата з урахуванням цих особливостей біокліматичної 

зони Полісся. Вона полягає в наступному. 

Оскільки для осушення території проммайданчика шахти необхідне її 

осушення за допомогою досконалого систематичного горизонтального дренажу 

у період будівництва шахти, дренажні води рекомендовано  використовувати 

для розбавлення шахтних вод. З цією ж метою рекомендовано також 

використовувати поверхневий стік дощових та талих вод. В дисертації 

рекомендовано та обґрунтовано в технологічному процесі розбавлення 

мінералізованих шахтних вод перед скиданням в р. Рата, умови їх 

використання. 
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Для реалізації розроблених варіантів постала необхідність в визначенні 

річних обсягів дощового і снігового (талого) стоку та дренажного 

інфільтраційного стоку, які формуються на території проммайданчика шахти і 

які можуть бути використані в технології очищення та  розбавлення 

високомінералізованих шахтних вод. 

Рекомендовано та обґрунтовано в технологічному процесі розбавлення 

мінералізованих шахтних вод перед скиданням в р. Рату умови використання 

дренажних і дощових вод після очищення (сепараторами нафтопродуктів з 

системою «Байпас»). Розроблено та науково обґрунтовано технологію 

підготовки шахтних вод до відведення для вирішення екологічних проблем, що 

виникають при будівництві шахти «Любельська» № 1-2 [112, 113, 130].   

З цією метою в дисертації розроблені варіанти акумуляції шахтних вод, 

розроблена та обґрунтована технологія освітлення і розбавлення 

мінералізованих шахтних вод дренажними та очищеними дощовими водами до 

умов гранично-допустимих скидів (ГДС) з урахуванням особливостей 

біокліматичної зони Полісся, якісних і кількісних показників шахтних вод, які 

характерні для прийнятої технології проходження стволів, особливостей 

гідрологічних режимів р. Рата і меліоративного каналу осушної системи 

«Бутинська», а також якісних і кількісних показників дощових і дренажних вод.  

Для цього розроблена система природоохоронних об’єктів: ставків-

відстійників, накопичувачів шахтних вод і дощових стоків зі значною 

резервною ємністю (відповідно 200 і 90 тис.м3), для відстоювання і розбавлення 

шахтних вод до прийнятних для відведення в осушну систему концентрацій.  

Виходячи з запропонованих варіантів режиму відведення шахтних вод в 

період будівництва, а також з огляду на розрахункові максимально-допустимі 

витрати і концентрації шахтних вод, що відповідають гранично-допустимому 

скиду (ГДС) речовин в р.Рата і екологічно прийнятні умови їх транспортування 

по каналу «Бутинський» розроблено шість варіантів умов відведення шахтних 

вод на другому етапі проходки шахтних стволів. 
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З розроблених 6-ти варіантів схем акумуляції, очищення та скиду 

шахтних вод в меліоративний канал – їх підготовки до регульованого 

відведення в р. Рата, до реалізації дисертантом рекомендуються спрощені, 

екологічно прийнятні варіанти підготовки шахтних вод та подачі їх в канал 

осушної системи для етапу проходки стволів та при виникненні аварійних 

ситуацій (варіанти 1 і 2) (рисунок 2.4 а,б).  

Варіант 1 (рисунок 2.4 а). При реалізації 1-го варіанту відведення, 

система й схема регульованого скиду шахтних вод у період проходки стволів 

вибрана й обґрунтована як комплекс інженерних споруджень, який включає: 

канал, що перетинає центральний проммайданчик; ставок-відстійник дощових 

вод ємністю 90,0 тис.м3; ставок-відстійник шахтних вод ємністю 200,0 тис.м3; 

трубопроводи і, при необхідності, – насосні станції. На виході існуючого 

каналу з проммайданчика, влаштовується штучне спорудження (шлюз) для 

створення підвищеного рівня в каналі до припустимого, з якого вода по 

напірному трубопроводу від насосної станції подається в ставок-відстійник 

дощових вод. Зі ставка-відстійника дощових вод суміш дренажних і дощових 

вод напірним трубопроводом по естакаді, прокладеній над залізничними 

коліями, або трубопроводом, прокладеним під ними, подається в ставок-

відстійник шахтних вод і, після розведення до максимально-допустимих 

концентрацій    та   біологічного    очищення,   з     максимально- допустимими 

витратами в автоматичному режимі скидається в осушну систему – у канал 

«Бутинський» і далі – у р. Рата (відповідно до умов ГДС речовин у р. Рата).  

Варіант 2 (рисунок 2.4 б). При реалізації 2-го варіанту відведення 

шахтних вод забір води з каналу, перетинаючого проммайданчик шахти, для 

акумуляції в ставку-відстійнику дощових вод здійснюється таким же засобом, 

як і в 1-ому варіанті, а подача дренажних і дощових вод для розведення й 

скидання шахтних вод в осушувальну систему (канал «Бутинський») 

здійснюється   по    спрощеній  –  самопливній    схемі.    При      цьому    вода 

дощових вод ємністю 90,0 тис. м3 по найближчій відстані випускається в канал, 

що проходить уздовж південної й західної границь центрального 
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101 

 

   

 б) 

Рисунок 2.4  а,б – Схеми 1-го (а) та 2-го (б) варіантів  відведення шахтних вод у р. Рата 
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проммайданчика й самопливом, минаючи ставок-відстійник шахтних вод 

ємністю 200,0 тис. м3, надходить на вхід каналу «Бутинський». Сюди ж 

здійснюється скидання освітлених та біологічно очищених шахтних вод зі 

ставка-відстійника з витратами, що забезпечують умови ГДС речовин. 

 

2.7.1 Визначення річних обсягів дощового і снігового (талого) 

стоку 

 

Розрахунок річного обсягу дощових вод 

 

Орієнтовна максимальна розрахункова витрата дощової води (Qр) на 

центральному проммайданчику шахти, розрахована автором за методикою, 

приведеною в [131] дорівнює 426,8 л/с або 0,427 м3/с. 

Обсяг організованого і неорганізованого дощового стоку, який буде 

надходити в систему дощової каналізації визначається за формулою [132, 

133]: 

                             

Wd = 10 × Кd × Нd × F ,                                       (2.1) 

 

  де Wd - обсяг дощового стоку (м3); 

       Кd - середньозважений коефіцієнт стоку дощових вод, що враховує 

різні види поверхонь в складі загальної території; 

      Нd - шар випавших атмосферних опадів в теплий період року 

(квітень-жовтень). Значення Нd приймається за даними обласного 

гідрометеоцентру та моніторингу навколишнього середовища, а також за 

довідниками [132, 133]. 

         F - загальна площа території (га), що дорівнює сумі площ певного 

виду покриття (Fi) в складі загальної території; 

        Кd - визначається за формулою: 
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                                  Кd = Fi x Кi / F, 

 

де: Fi - площа певного виду покриття в складі загальної території (га); 

      Кi - коефіцієнт стоку, відповідає певному виду покриття. 

Обсяг дощового стоку розрахований за формулою (2.1) [132, 133] 

складе: 

При: Нd = 497 мм - шар дощових опадів в теплий період року (річна 

норма 745 мм, визначена як середнє значення даних для МС с.Волиця [134]; 

Кd = 0,298 коефіцієнт стоку (середньозважений від: Кd для дахів і 

асфальтових покриттів – 0,95; щебеневих покриттів – 0,4; ґрунтових 

поверхонь – 0,2 і газонів – зелених насаджень - 0,1 [133, 135]; F = 73,2752 га 

– загальна площа водозбору без урахування площі акваторії ставків-

відстійників. 

Для водозборів всіх наявних на проммайданчику каналізаційних 

колекторів: 

  К1
d = (0,95х6,053+0,4х12,697+0,2х54,377+0,1х0,148): 73, 275 = 0,298.  

Розрахований за формулою 2.1 річний обсяг дощового стоку з 

території проммайданчика в цілому (без урахування площі ставків-

відстійників) в теплий період року, складе: 

                     W1
d = 10х497х0,298х73,275 = 108524,0 м3 = 108,5 тис.м3;   

W1
d - річний обсяг дощового стоку з території проммайданчика в 

цілому. 

 

Розрахунок річного обсягу снігових (талих) вод 

 

 Обсяг організованого і неорганізованого талого стоку, що надходить 

в систему дощової каналізації, визначається за формулою [132, 133]: 

 

Wt = 10× Кt ×  Нt × F × Ку,                                      (2.2) 
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де: Wt - обсяг талого стоку, м3; 

Кt = 0,5–0,7 – коефіцієнт стоку талих вод; 

Нt - шар випавших атмосферних опадів в холодний період року 

(листопад - березень). Значення Нt приймається за даними обласного центру 

з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища або за 

довідковою літературою [118, 127, 134]; 

            F - загальна площа території (га); 

           Ку - коефіцієнт, що враховує прибирання і частковий вивіз 

снігу. 

Слід зазначити, що в період будівництва, з огляду на значну площу 

центрального проммайданчика, прибирання і вивезення снігу за його межі 

не має сенсу. В цьому випадку, без урахування коефіцієнта прибирання 

снігу річний обсяг снігових вод буде складати: 

W1
t = 10 х 0,6 х 248 х 73,2752  = 109033,2 м3= 109,03 тис м3. 

Для території водозбору 2-х каналізаційних колекторів, які впадають 

в канал, що перетинає центральний проммайданчик, з урахуванням Ky: 

W2
t = 10 х 0,6 х 248 х 28,0 х 0,65 = 27081,6 м3 = 27,08 тис.м3.  

без врахування коефіцієнта збирання та вивезення снігу: 

W2
t = 10 х 0,6 х 248 х 28,0 = 27081,6 м3 = 41664 м3 = 41,66 тис.м3.  

Сумарні розрахункові обсяги дощових і снігових (талих) стічних вод, 

що стікають з територій водозборів колекторів, з урахуванням коефіцієнта 

прибирання снігу Ку рівні: 

W1 = W1
d + W1

t = 179,37 тис.м3/рік    

W2 = W2
d + W2

t  = 75,79 тис.м3/рік; 

без урахування коефіцієнта прибирання снігу рівні 

W1 = W1
d + W1

t = 217,53 тис.м3/рік; 

W2 = W2
d + W2

t  = 90,36 тис.м3/рік. 

(Примітка: прийняття в розрахунку річних обсягів стоку норм дощових і снігових 

опадів обумовлено тим, що від опадів не залежить кількість забруднень, що потрапляють 

на водозбір дощової каналізації, але залежать їх концентрації в поверхневому стоці: при 
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більшій кількості опадів і, відповідно, стоку - кратно зменшуються концентрації речовин 

при загальному збереженні їх маси і виносу в водоприймач). 

 

У розрахунках акумулюючих і очисних споруд введено поняття 

"розрахунковий дощ", тобто дощ, що випадає певним шаром за певний 

період і який змиває з поверхні велику частину накопичених забруднюючих 

речовин. Згідно [135], максимальний змив забруднюючих речовин з 

поверхні водозбору відбувається при випадінні дощів шаром h = 10-15 мм. 

В цьому випадку з поверхні змивається понад 90% накопичених там 

забруднюючих речовин. Для територій досліджуваних водозборів з 

урахуванням їх санітарного стану, географічного положення та метеоданих 

про опади в регіоні, прийнятий дощ, що випадає шаром h = 12 мм протягом 

t = 3 годин [127]. 

Обсяги води, що відводиться за «розрахунковий дощ» (Wрд) згідно з 

формулою (2.2) складуть: 

по водозбору центрального проммайданчика в цілому 

Wрд = 10х12х73,275х0,298 = 2550,0 м3;  

по водозбору 2-х колекторів, які впадають в канал, що перетинає 

проммайданчик 

W2
рд = 10х12х28,0х0,35 = 1176,0 м3. 

 

2.7.2 Розрахунок дренажного інфільтраційного стоку 

(інфільтраційного живлення ґрунтових вод) 

 

Оскільки територія досліджень має плоский рельєф і після зняття 

родючого шару складена в основному проникними ґрунтами (супіски, піски 

іноді - суглинки), можна припускати, що поверхневий стік на відкритих 

ділянках цих ґрунтів не утворюється, а вся вода, що надходить з опадами і в 

результаті перетікання з непроникних поверхонь, вбирається, тобто 

інфільтруються, підживлюючи ґрунтові води.  



 

106 

 

У цьому випадку для розрахунку поверхневої інфільтрації 

атмосферних опадів використовується формула         

Wao = X (1-fв), 

     де Х - середня річна величина (норма) опадів, м/добу;  

 fв – коефіцієнт водовідведення, що є відношенням площі 

водонепроникних поверхонь на досліджуваній території, які  мають стік в 

зливову каналізацію (Fв, га), до загальної площі території (F, га): 

                                                fв =Fв/F. 

При площі водонепроникних поверхонь, що дорівнює 18,09 га і 

каналізованій площі ділянки №2 проммайданчика (без урахування площ 

ставків-накопичувачів), яка складає 63,37 га, коефіцієнт водовідведення (fв)  

дорівнює 0,285, поверхнева інфільтрація (Wао)  складе 0,0015 м/добу 

(0,00204х0,715). З урахуванням техногенної інфільтрації (мийка 

автотранспорту, полив території для боротьби з пилом, інфільтраційні 

втрати з побутової та дощової каналізації, фільтраційні втрати зі ставків-

відстійників і ін.) величина дренажного інфільтраційного стоку становить 

близько 0,0024 м/добу. 

Крім того, досліджуваний район характеризується значними в часі 

коливаннями величини атмосферних опадів (від 0,00117 до 0,00398 м/доб). 

Для такої кількості атмосферних опадів інфільтраційний стік складе 

відповідно 0,00085 - 0,0029 м/доб. 

Враховуючи перелічені аспекти формування поверхневого і 

інфільтраційного стоку, дренажне інфільтраційне живлення, при 

розрахунках дренажного стоку, приймалося рівним 0,0025 м/доб, що дасть 

при розрахунках трохи завищені (для запасу надійності) витрати дренажних 

вод. 

Згідно з розрахунками, проведеними автором, загальний приплив 

дренажних вод по ділянці №1 проммайданчика шахти «Любельська» №1-2 

становить: 
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– перший варіант розрахунків з урахуванням інфільтраційного 

живлення – 792 м3/добу; 

– другий варіант розрахунків з урахуванням показника водовіддачі    

ІГЕ-2 – 647м3/доб. 

ІГЕ-2 – водовмісні породи цього горизонту представлені пісками 

дрібнозернистими, водонасиченими. Пісок пилуватий з прошарками 

дрібного, насичений водою, середньої щільності, з прошарками щільного та 

лінзами супіску, сірий. Виходячи з геолого-гідрогеологічних умов, на 

центральному проммайданчику шахти «Любельська» №1-2, передбачений 

недосконалий однолінійний дренаж – ІГЕ-2. 

В силу доброї збіжності результатів гідрогеологічних розрахунків, 

виконаних за двома варіантами, на ділянці №2 проммайданчика шахти 

«Любельська» №1-2, обсяг дренажного стоку визначався тільки одним 

методом – з урахуванням інфільтраційного живлення. 

Як свідчать результати гідрогеологічних розрахунків, на період 

будівництва шахти: 

 1. Загальний приплив дренажних вод на ділянці №1 центрального  

проммайданчика шахти «Любельська» №1-2 становить з урахуванням 

інфільтраційного живлення – 792 м3/добу або 33 м3/год; з урахуванням 

показника водовіддачі ІГЕ- 2 – 647м3/доб або 27 м3/год. 

2. Витрата дренажних вод на ділянці №2 центрального 

проммайданчика шахти «Любельська №1-2 становить 502,1 м3/добу або 21 

м3/год. 

3. Загальні витрати дренажних вод на території центрального 

проммайданчика в цілому, які рекомендовано для використання в технології 

розбавлення шахтних вод, становять, в залежності від другого і першого 

варіантів розрахунків, від 1149,1 до 1294,1 м3/добу або від 48 до 54 м3/год 

відповідно. 

Одержані результати гідрогеологічних розрахунків щодо обсягів 

дощового та снігового стоку, а також обсягів дренажних вод, які 
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рекомендовані для використання в технологічному процесі розбавлення 

мінералізованих  шахтних вод, будуть слугувати основою для обґрунтування 

умов їх скиду в р. Рата. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Наведено характеристику об̓єкту дослідження, визначені методи 

дослідження. Розглянуті природно-кліматичні умови району, які  

відрізняються мінливістю і є важливим чинником, що впливає на особливості 

формування сучасних природно-техногенних процесів. 

2. Аналіз фізико-географічних і кліматичних особливостей району 

дозволил визначити умови формування природно-техногенних компонентів 

навколишнього середовища, які є похідними фізико-географічної обстановки 

й клімату району, та визначаються, як особливостями останніх, так і 

значимістю техногенних факторів.  

3. Удосконалено традиційні методи очищення та відведення шахтних 

вод в гідрографічну мережу з урахуванням природних умов регіону, а саме – 

транспортування шахтних вод для скиду в р. Рата по меліоративному каналу 

зі збереженням його гідрологічного режиму.  

4. Рекомендовано та обґрунтовано в технологічному процесі 

розбавлення мінералізованих шахтних вод перед скиданням в р. Рату умови 

використання дренажних і дощових вод після очищення (сепараторами 

нафтопродуктів з системою «Байпас»).  

5. Розроблено та науково обґрунтовано технологію підготовки шахтних 

вод до відведення для вирішення екологічних проблем, що виникають при 

будівництві шахти «Любельська» № 1-2. Рекомендовано до реалізації 

спрощені, екологічно прийнятні два варіанти її подачі в осушувальну 

систему для періоду проходки шахтних стволів [130]. 

Результати досліджень за цим розділом опубліковані у наукових працях 

[112, 113, 130]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПІДГОТОВКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ 

ПРОГНОЗУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ШАХТНИХ ВОД В Р. РАТА 

 

3.1 Одержання натурних даних щодо гідроморфологічних та 

гідрологічних показників каналу «Бутинський» на основі 

моніторингових досліджень  

 

Розробка програми моніторингу, його організація та проведення 

 

Алгоритм (Програма) фонового моніторингу. Програма включає 

обґрунтування необхідності здійснення комплексного моніторингу, вибір і 

обґрунтування схеми розміщення мережі пунктів спостереження, особливості 

конструкції гідрологічних водпостів і спостережних свердловин, склад 

контрольованих речовин і показників якості води, ґрунтів і періодичність 

спостережень. Згідно з Програмою реалізована його організація та впродовж 

2011-2016 рр. проводились моніторингові дослідження [136].  

Пункти спостережень розташовані безпосередньо в зоні можливого 

формування техногенного навантаження і на ділянках передбачуваного 

забруднення у напрямку потоку підземних вод, які дренуються каналом в 

залежності від його гідрологічного режиму (рисунок 3.1) [137, 138]. 

У зв’язку з необхідністю вирішення питань, пов’язаних з розробкою 

технологічного рішення екологічно безпечного відведення шахтної води в 

канал, і далі в р. Рата, дисертаційні дослідження направлені на обгрунтування 

таких витрат, і мінералізації шахтної води, які не будуть спричиняти 

підтоплення прилеглих територій та підвищення мінералізації ґрунтових вод.  

Визначення можливого впливу каналу «Бутинський» в умовах 

транспортування по ньому шахтних вод в р. Рата проводиться шляхом 

систематичного контролю якості підземних вод по мережі спостережних 
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свердловин і якості річкових вод по закріплених на місцевості пунктів 

спостережень – гідростворам. Пункти спостережень розташовані 

безпосередньо в зоні можливого формування техногенного навантаження і на 

ділянках передбачуваного забруднення по напрямку потоку підземних вод, 

які дренуються каналом в залежності від його гідрологічного режиму [139]. 

Після дворічного циклу спостережень розроблена Програма повинна 

бути скоригована, виходячи із встановлених особливостей динаміки 

гідрологічної обстановки та гідрогеологічних умов [136]. 

 

3.2 Обґрунтування необхідності створення мережі спостережних 

пунктів, спостережних свердловин, і здійснення моніторингу підземних 

вод 

 

Відповідно до статті 95 "Водного кодексу України" [22] ".... Всі водні 

об'єкти (до їх числа відносяться і підземні води) підлягають охороні від 

забруднення ..." Тут же в статті 101 «Охорона вод від забруднення і 

засмічення внаслідок втрат мастильного масла, пального, хімічних, нафтових 

та інших забруднюючих речовин» міститься наступна вимога - « ... юридичні 

та фізичні особи зобов'язані забезпечувати охорону вод від забруднення і 

засмічення внаслідок втрат мастила, пального, хімічних, нафтових та інших 

забруднюючих речовин» [22]. Основою профілактики забруднення 

найуразливіших середовищ є моніторинг накопичення забруднюючих 

речовин у ґрунті і водоносних горизонтах [137, 138]. 

Обов'язковою складовою системи контролю якості поверхневих і 

підземних вод є водомірні пости і мережа спостережних свердловин на 

території, де існує потенційна загроза забруднення ґрунтового покриву, 

трансформації стану поверхневих і взаємопов̕язаних з ними підземних вод 

[140]. 

Основними складовими природного середовища в першу чергу, які 

зазнали  забруднення, є  ґрунтовий  покрив  і  підземні води.  Тому  основою  
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Рисунок 3.1 – Схематична карта розташування створів моніторингу



 

112 

 

профілактики забруднення зазначених середовищ є моніторинг їх стану [24, 

141, 142]. 

Немаловажне значення в необхідності ведення моніторингу якості 

підземних вод мають особливості природних умов території. Зокрема, 

геологічна будова зони аерації і фільтраційні характеристики водовмістних 

порід обумовлюють практично безперешкодне проникнення забруднюючих 

домішок з фільтраційними втратами в ґрунтовий потік і відносно швидке 

переміщення з ним до річки Рата. До того ж, самі гідрогеологічні умови 

території проходження каналу, розташованого в долині р. Рата, зумовлюють 

можливість її забруднення підземним потоком у разі його забруднення при 

фільтрації з каналу шахтних вод. У зв'язку з цим дуже важливо своєчасне 

виявлення забруднення підземних вод і контроль просування забрудненого 

підземного потоку в бік річки.  

На підставі викладеного випливає, що відповідно до вимог водного 

законодавства України та інших нормативних документів, а також 

враховуючи особливості геолого-гідрогеологічних умов і наявність 

потенційного джерела забруднення, очевидна необхідність створення мережі 

спостережних пунктів і здійснення систематичних спостережень за якістю 

підземних вод в зоні проходження каналу «Бутинський» [136]. 

 

3.3 Принципи та особливості проведення моніторингу 

 

В розробленій Програмі моніторингу передбачається проведення 2-х 

етапів моніторингових досліджень: I-й етап – проведення фонового 

моніторингу та II-й етап – проведення спеціального моніторингу – в період 

будівництва при проходці шахтних стволів та експлуатації шахти [136]. 

Фоновий моніторинг проводиться з метою оцінки стану компонентів 

природного середовища в природних, техногенно не порушених умовах і 

проводиться для оцінки ступеня зміни цих умов і, при необхідності, для 

оперативного прийняття природоохоронних рішень. 
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Для I-го і II-го етапів моніторингу розроблена єдина програма з 

контролем стану природного середовища за однією і тією же мережею 

спостережних пунктів, з тією лише різницею, що на II-му етапі можливий 

змінний графік контролю і доповнення або зменшення кількості пунктів 

спостережень і переліку контрольованих компонентів, залежно від 

результатів моніторингових досліджень. 

Відповідно до результатів обгрунтування екологічної прийнятності 

транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» визначено, що 

проходження стволів шахти з відведенням шахтних вод через канал 

«Бутинський» в р.Рата, повинно здійснюватися в комплексі з 

природоохоронними заходами, що включають: 

1. Створення мережі пунктів спостережень і проведення моніторингу 

поверхневих і підземних вод в зоні можливого впливу водозниження при 

проходженні стволів на канал «Бутинський» і каналу «Бутинський» в умовах 

транспортування шахтних вод на поверхневі і підземні води. 

2. Проведення фонового (I-й етап) моніторингу має здійснюватися за 

узгодженими методичними підходами з обґрунтуванням фонових (до 

скидання шахтних вод) показників (параметрів) сучасного стану поверхневих 

і підземних вод в зоні можливого впливу каналу «Бутинський».  

3. Проведення локального моніторингу в період транспортування 

шахтних вод по каналу «Бутинський» в р. Рата (II-й етап моніторингу). 

Програмою проведення та координації моніторингу підземних і 

поверхневих вод в зоні можливого впливу каналу «Бутинський» [136], 

встановлюється наступна послідовність проведення моніторингових 

досліджень: результати I-го етапу моніторингових досліджень (фонового 

моніторингу) будуть основою для коригування природоохоронних заходів та 

системи моніторингу II-го етапу в наступні роки при проходці шахтних 

стволів та в період експлуатації шахти. 
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3.4 Фактори впливу на поверхневі і підземні води в районі 

проходження каналу «Бутинський» та особливості проведення 

моніторингу 

 

Об'єктом моніторингових досліджень є територія, прилегла до каналу 

«Бутинський», в межах якої передбачається потенційна можливість 

несприятливих наслідків від реалізації планованої діяльності. В якості 

компонентів природного середовища, на стан яких можливий вплив 

планованої діяльності, розглянуті наступні екологічні комплекси: поверхневі 

і підземні водні об'єкти; геологічне середовище (виникнення небезпечних 

екзогенних геологічних процесів), ґрунтовий покрив і радіаційна обстановка. 

Саме зміна водного режиму екосистеми, що може скластися в районі, є 

найбільш істотним впливом на природні умови [121, 141]. 

Формування сучасної геолого-гідрогіологічної обстановки в районі 

каналу «Бутинський» відбувається в умовах, порушених проведенням 

меліоративного осушення в 70-80-х рр. минулого сторіччя [122, 128]. 

Меліорація земель викликала збільшення максимального річного руслового 

стоку р. Рати в 1,5 рази, а мінімального в 2,2 рази. У басейні р. Рата під 

впливом осушувальної меліорації з середини 70-х рр. минулого сторіччя 

встановлений і існує до теперішнього часу слабо порушений режим 

формування ґрунтових вод, а їх рівні на досліджуваній території 

Українського Полісся, практично повсюдно знизилися на 0,4-0,6 м [100, 122]. 

Транспортування шахтної води може супроводжуватися значним 

підвищенням на прилеглих територіях рівнів підземних вод в четвертинному 

водоносному горизонті та погіршенням їх якості. 

 

3.5 Перелік компонентів природного середовища, за якими буде 

проводитися моніторинг 

 

Виходячи з особливостей виробничої діяльності, для оцінки можливих 



 

115 

 

екологічно несприятливих наслідків транспортування шахтних вод по каналу  

«Бутинський» в р.Рата, дисертантом передбачена організація спостережної 

мережі комплексного моніторингу, що включає: моніторинг поверхневих 

вод, підземних вод, моніторинг небезпечних екзогенних геологічних 

процесів і гідрологічних явищ, моніторинг ґрунтового покриву в 

прибережній смузі каналу і моніторинг радіаційної обстановки [20, 24]. 

У досліджуваному районі проходження каналу «Бутинський» і 

розташування об̕єктів шахти «Любельська» № 1-2, р. Рата є водоприймачем 

дренажного стоку меліоративних систем, в тому числі Бутинської 

осушувальної системи і р. Свиня. Її режим є незарегульованим [121, 122]. 

 

Моніторинг поверхневих вод рр. Рата, Свиня і каналу «Бутинський» 

При розробці методики проведення моніторингу поверхневих вод 

використані рекомендації Наставлянь [137, 138]. Моніторинг поверхневих 

вод  полягає в проведенні комплексу гідрометричних та гідрохімічних 

спостережень в рр. Рата, Свиня і гідромеліоративному каналі «Бутинський» з  

відбором проб води для визначення її хімічного складу. 

Пункти спостережень розташовані безпосередньо в зоні можливого 

формування техногенного навантаження і на ділянках передбачуваного 

забруднення у напрямку потоку підземних вод, які дренуються каналом в 

залежності від його гідрологічного режиму (рисунок 3.1). 

Комплекс гідрометричних та гідрохімічних спостережень проводиться 

відповідно на встановлених водомірних постах і гідростворах (рисунок 3.1): 

№ 1 створ – водомірний пост і гідроствор на р. Рата (контрольний створ 

в100 м вище за течією від місця впадіння каналу «Бутинський»); 

створ № 2 – водомірний пост і гідроствор на р. Рата (контрольний створ 

в 100 м нижче за течією від місця впадіння каналу «Бутинський»); 

№ 3 створ – водомірний пост і гідроствор на каналі «Бутинський» в 50-

100 м перед впадінням в р. Рата; 
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№ 4 створ – водомірний пост і гідроствор на р. Рата в 100 м перед 

впадінням р. Свиня; 

№ 5 створ – водомірний пост і гідроствор на р. Рата в 100 м після 

впадіння р. Свиня; 

№ 6 створ – гідроствор на р. Свиня в 100 м перед впадінням в р. Рата. 

На каналі «Бутинський» гідроствори для відбору проб води 

встановлюються у таких пунктах: 

№ 7 створ – витік каналу «Бутинський» в районі центрального 

проммайданчика шахти «Любельська» № 1-2; 

№ 8 створ – канал «Бутинський в районі скидання дренажних вод; 

№ 9 створ – канал «Бутинський» в 100 м нижче за течією після скидання 

шахтних вод; 

№ 10 створ – канал «Бутинський» в районі проходження в лісовому 

масиві; 

№ 11 створ – канал «Бутинський» в 50 - 100 м перед впадінням в р. Рата. 

Річкові води і вода каналу «Бутинський» піддаються контролю по 

всьому спектру показників, контрольованих і в підземних водах. 

Надалі буде доцільно контролювати ХСК, вміст важких металів і 

характерних компонентів, що містяться в шахтних водах. Виходячи з цього, 

оптимальним (достатнім і характерним) комплексом контрольованих 

інгредієнтів і показників у підземних водах на II-му етапі приймається 

перелік: рН, загальний солевміст, жорсткість, сульфати, хлориди, лужність, 

кальцій, магній, натрій. Одночасно з контролем якості доцільно проводити 

заміри глибини залягання підземних вод, що забезпечить найбільш повну 

інтерпретацію динаміки гідрохімічної обстановки.  

У перелік контрольованих показників в 2011-2013 рр включені 

макрокомпоненти для визначення типів води та їх зміни в процесі 

експлуатації і мікрокомпоненти: фізичні властивості води (вміст завислих 

речовин, кольоровість, каламутність), БСК5, ХСК, біогенні речовини азотної 

групи, розчинений кисень, хлориди, сульфати, гідрокарбонати, кальцій, 
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натрій + калій, магній, загальний фосфор, нафтопродукти, залізо загальне, 

марганець, мідь, цинк, свинець, кадмій, кобальт, стронцій, а також рН, сухий 

залишок і радіоактивність [136]. 

Вихідні початкові значення контрольованих параметрів моніторингу 

поверхневих вод заносяться до картки водомірних постів. 

 

Моніторинг підземних вод в межах зони можливого впливу каналу 

«Бутинський» 

Основною метою моніторингу підземних вод є контроль за станом 

прісних підземних вод, встановлення можливих тенденцій погіршення якості 

або збільшення кількості вод в межах території, прилеглій до каналу 

«Бутинський» на всьому його протязі. 

 

3.6 Структура і характеристика спостережної мережі моніторингу 

підземних вод 

 

Основними завданнями моніторингу виникнення і розвитку процесів 

трансформації стану підземних вод в зоні можливого впливу каналу 

«Бутинський» є: контроль динаміки вмісту забруднюючих речовин (ЗВ) в 

ґрунтовому шарі і підстилаючих породах; здійснення систематичного 

контролю за якістю підземних вод (переважно за загальною мінералізацією і 

її складовими) і глибиною залягання. Виходячи з цих завдань, були 

розроблені рекомендації щодо розміщення мережі спостережних пунктів. 

  

3.7 Методика проведення режимних спостережень 

 

Основними видами моніторингових робіт є: 

1) Кількісний моніторинг підземних вод  - заміри рівнів підземних вод, 

накопичення, зберігання і обробка інформації; 
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2) Моніторинг якості підземних вод – прокачування свердловин і відбір 

проб, лабораторні дослідження, інтерпретація результатів аналізів проб води; 

3) Формування та ведення бази даних, включає: інформацію про пункти 

моніторингових спостережень; результати гідрохімічного опробування 

підземних вод; результати спостережень за зміною рівнів підземних вод; 

обробку даних режимних спостережень; оцінку стану і прогноз можливої 

зміни якості підземних вод [143 – 145]. 

Кількість і місцезнаходження пунктів спостережень моніторингу 

підземних вод, технологія робіт з організації та проведення моніторингу, 

перелік параметрів і періодичність спостережень визначені на підставі 

«Положення про державну систему моніторингу довкілля (Постанова КМУ 

від 20.07.1996р.№815)» [24] та відповідно до «Порядку здійснення 

державного моніторингу вод (Постанова КМУ Від 30.03.1998р.)» [141]. 

 

Моніторинг небезпечних екзогенних геологічних процесів і 

гідрологічних явищ (НЕГП і ГЯ) 

Моніторинг екзогенних геологічних процесів являє собою систему 

спостережень, оцінки й прогнозу динаміки розвитку процесів сучасного 

рельєфоутворення (екзогенних процесів). Основним завданням екологічного 

моніторингу є попередження, своєчасне виявлення і ліквідація 

несприятливих проявів екзогенних процесів по трасі проходження каналу 

«Бутинський», забезпечення безпеки планованої діяльності [142, 146]. 

У початковий період транспортування шахтних вод спостереження 

проводяться один раз на квартал. Періодичність спостережень в подальшому 

залежить від швидкості розвитку екзогенних  процесів, але не рідше 2 разів 

на рік: навесні та восени. В результаті проведення досліджень будуть 

виявлені причини виникнення інженерно-геологічних процесів, та виконана  

оцінка ступеню їх небезпеки для компонентів природного середовища. Це 

дозволить оперативно вжити екстрені заходи з ліквідації проявів екзогенних 

процесів. 
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Моніторинг ґрунтового покриву 

 Геохімічне опробування ґрунтів виконується відповідно до 

«Методичних вказівок для органів і установ санітарно-епідеміологічної 

служби по контролю за реалізацією заходів, спрямованих на санітарну 

охорону навколишнього середовища від забруднення твердими і рідкими 

токсичними відходами промислових підприємств» (від 12.07.1985 р № 3912 – 

18; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2530-VIII від 06.09.2018) 

[142, 147, 148]. 

В якості пріоритетних обрані наступні мікроелементи: Cd, Co, Fe, Ni, 

Zn, Cu, Cr, Pb, Sr і радіоактивність. Відбираються ґрунти і для визначення 

макрокомпонентного складу та особливостей водних витяжок на 

бактеріологічний аналіз. 

Моніторинг радіаційної обстановки 

Оцінка радіаційної обстановки включає вимірювання потужності 

еквівалентної дози зовнішнього гамма- і бета-випромінювання, а при 

підвищених значеннях – радіонуклідів [149 – 152]. 

Вивчення радіаційної обстановки в районі проходження каналу 

«Бутинський» на І-му етапі моніторингу (фоновому) проводиться відповідно 

до методики проведення радіометричних досліджень, викладеної в керівних 

документах - «Методичні рекомендації щодо оцінки радіаційної обстановки в 

населених пунктах ....» і «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)» 

[149, 152]. 

Для досліджень поверхневих і підземних вод прийнятий профільний 

варіант вздовж каналу на ділянці скидання шахтних вод і в 100 - 500 м нижче 

за течією. На цих профілях проводяться виміри гамма- і бета-випромінювань 

в ґрунтах. 

В точках замірів дози гамма- і бета-випромінювання виконуються 

вимірювання із записом усередненого значення. Заміри проводяться 

радіометром РКС-20.03 «Прип'ять» на межі розділу середовищ повітря – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2530-19#n248
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земля на глибині 0-5 см і повітря – порода, на глибині 1-2 м (на схилах бортів 

каналу) відповідно до нормативних вимог [149, 152]. 

 

3.8 Аналіз результатів моніторингу  компонентів природного 

середовища  

 

Отримані результати в районі проходження поверхневих водотоків, 

включаючи р.Рата і Бутинський канал, проведеного УКРНДІЕП в 2010-

2016рр., дозволяють об̕єктивно оцінити і визначити їх здатність як 

водоприймачів при транспортуванні і скиданні шахтних вод. 

Як свідчать дані моніторингових досліджень, і в період весняної 

повені, і в період дощових паводків 2010-2012рр. гідрологічний режим 

каналу «Бутинський» характеризується водністю, прийнятною для 

транспортування шахтних вод. Рівні води в контрольованих створах в ці 

періоди знаходилися на глибині 0,15-0,25 м у верхів'ї і 0,5-0,7 м у пониззі 

каналу (перед впадінням в р.Рата). При цьому шар води становив 6,25-10,4% 

в верхній і середній течії і 20,8-29,2% – в нижній течії, в створах з 

мінімальною глибиною каналу (2,4 м). В створах з максимальною глибиною 

(3,2 м) потужність шару води у верхів'ї і пониззі каналу становить відповідно 

4,7-7,8% і 15,6-21,9% від його глибини [136, 139]. 

У сумі з природними, спільні рівні води в каналі при скиданні шахтних 

вод в паводкові періоди будуть перебувати на глибині, яка займає від 8,8-

13,8% до 8,0-12,4% відповідно в створах з мінімальною і максимальною 

глибиною каналу в верхній течії і 24,1-32,6% – в нижній течії, що 

підтверджує значну водоприймальну здатність каналу «Бутинський» 

практично по всій довжині. 

Згідно з результатами досліджень в складі фонового моніторингу 

поверхневих вод, по макрокомпонентному складу вода в каналі 

«Бутинський» до початку будівництва шахти «Любельська» № 1-2, на всій 

довжині характеризується гідрокарбонатним кальцієвим, кальцієво-натрієвим 
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або кальцієво-магнієвим типом. Мінералізація води по довжині каналу в 

залежності від розташування створів змінюється від 0,97 г/дм3 до 0,42 г/дм3 

(таблиця 3.1, 3.2). При проходженні каналу в районі центрального 

проммайданчика шахти у створі №8 і в створі №9  мінералізація води в 

каналі «Бутинський» характеризується більш високими значеннями 

(відповідно 0,97 г/дм3, 0,64 г/дм3 і 0,69 г/дм3), ніж за межами проммайданчика 

(створи №№10, 11) і перед  впадінням у р.Рата (створ № 3), де вона 

змінюється  відповідно від 0,56 г/дм3  до 0,42 г/дм3 (рисунки 3.2, 3.3, Додаток 

Г). 

Встановлено, що як  в період весняного повіддя, так і в  період літньо-

осінньої межені вода в каналі «Бутинський», а також вода в р. Рата 

незабруднена. 

Згідно з критеріями оцінки якості, вода як в р. Рата, так і в  каналі 

«Бутинський»  за класом якості – «дуже добра» та «добра»; категорія води – 

«чиста» і «досить чиста», клас якості води за індексом забруднення (ІЗВ) – 

вода відноситься до ІІ класу (ІЗВ=>0,3-1,0) і характеризується, як «чиста» 

[26]. Згідно з трендами, закономірні зміни в часі мінералізації в поверхневих 

водах каналу «Бутинський» в створі №3 (перед впадінням в р. Рата) свідчать 

про збільшення мінералізації в воді каналу починаючи з 2012 року. Ці зміни 

будуть враховані при екологічному обґрунтуванні транспортування шахтної 

води в р. Рата через канал «Бутинський». 

Для вирішення питань, пов’язаних з вибором екологічно безпечного  

відведення шахтної води в канал «Бутинський» і далі – в р. Рата, необхідно 

обґрунтувати такі витрати і мінералізацію шахтної води, які при скиді в 

канал  «Бутинський» не будуть спричиняти підтоплення прилеглих територій 

та підвищення мінералізації ґрунтових вод.  

Для визначення динаміки та тенденції зміни в часі солевмісту в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та р. Рата з урахуванням результатів 

моніторингових досліджень 2010-2016 рр. на основі статистичних методів 

обробки даних (тренд-аналіз, часові діаграми), побудовані тренди 



 

122 

 

закономірних змін якості поверхневих вод в каналі «Бутинський» та в р. Рата 

(рисунок 3.3). 

Динаміка та тенденція зміни в часі солевмісту в поверхневих водах 

приведені на рисунках 3.2, 3.3 і в додатку Г. 

На період різкого підвищення мінералізації шахтних вод, що може 

спостерігатися при будівництві шахти, необхідні організація й ведення 

моніторингу із включенням прогнозу динаміки хімічного складу й 

мінералізації підземних вод і його верифікації в натурних умовах [63, 77, 

139].  

Відповідно до бактеріологічних показників, поверхневі води 

характеризуються значеннями загального мікробного числа від 0,6 до 2,1 × 

10 2 КУО /см3. Бактерії групи кишкової палички (БГКП) в пробах води не 

виявлено за винятком проби №11 (міст перед с.Заріка), де виявлено 2 

кишкові палички, але їх кількість нижче ГДК для питних вод (таблиця 3.3). 

Незважаючи на це, на період досліджень, вода як в каналі, так і в річці Рата 

за бактеріологічними показниками класифікується як не забруднена [144, 

145]. 

У цілому, результати хіміко-аналітичних досліджень 

макрокомпонентного та мікрокомпонентного  складу поверхневих вод 

свідчать про переважаючу роль природних факторів у формуванні 

гідрохімічного режиму каналу «Бутинський», р. Рата й р. Свиня в період 

досліджень в складі фонового моніторингу 2011-2016 рр. [136, 139]. 

 

Стан поверхневих  вод в каналі «Бутинський» та в р.Рата на ділянці 

його впадіння на період проведення досліджень в 2016р 

 

Незважаючи на те, що вміст важких металів у жодній із проб не 

перевищує ГДК в питній воді [1], якість річкових вод не відповідає 

вимогам рибогосподарських норм [80]. 
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Рисунок 3.2  –   Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу «Бутинський»    

(в мг-екв) вниз по течії  та в р. Рата в місці  його впадіння в період                     

а) весняного повіддя – та б) осінньої межені 2012 р. 
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б) 

Рисунок 3.3 – Закономірні зміни в часі мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах   а)  -   каналу   «Бутинський»    та  б) - річки Рата 



 

125 

 

Відповідно до бактеріологічних показників, поверхневі води 

характеризуються як помірно забруднені, з характерними для забудованих 

територій приватного сектору значеннями загального мікробного числа від 

0,3 до 0,9×10 3 КУО/см3 (кількість колонієутворюючих одиниць) [144, 145]. 

Бактерії групи кишкової палички (БГКП) у пробах води не виявлені (табл. 

3.3). Виявлені низькі показники на наш погляд стали можливими за рахунок 

проходження по каналу вод весняної повені. 

 

Таблиця 3.1 – Макрокомпонентний склад поверхневих вод каналу 

«Бутинський» і р. Рата (травень 2016 р.) 

 

Показники 
Т. 3 

Ств. № 8 

Т. 4 

Ств. № 10 

Т. 5 

Ств. № 

10а 

Т. 10 

Ств. № 3 

Т. 11 

Ств. № 1 

Т. 12 

Ств. № 2 

Т. 13 

Ств. № 

11 

рН, 

од. рН 
7,47 7,89 8,24 8,08 7,65 8,02 8,15 

Гідро- 

карбонати, 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

7,2/439,2 6,8/414,8 7,0/427,0 6,6/402,6 4,8/292,8 4,8/292,8 5,0/305,0 

Хлориди, 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

0,3/10,0 0,3/10,0 0,4/13,3 0,3/10,0 0,4/15,0 0,4/15,0 0,4/13,3 

Сульфати, 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

1,8/88,3 3,0/145,7 1,2/57,4 2,6/123,6 1,5/70,6 1,7/83,9 2,2/106,0 

Жорсткість 

заг., 

ммоль/дм3 

8,4 5,0 5,0 8,6 6,0 6,4 6,2 

Кальцій, 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

6,8/136,3 4,6/92,2 3,8/76,1 7,6/152,3 4,4/88,2 5,0/100,2 4,2/84,2 

Магній, 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

1,6/19,5 1,6/19,5 1,2/14,6 1,0/12,2 1,6/19,5 1,4/17,1 2,0/24,4 

Натрій+калій 

мг-екв дм3/ 

мг/дм3 

0,9/22,5 5,1/127,5 3,6/90,0 0,9/22,5 0,7/17,5 0,5/12,5 1,4/35,0 
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Закінчення таблиці 3.1 
Мінера- 

лізація, 

мг/дм3 

715,8 809,7 798,1 723,2 503,6 421,3 567,9 

Окислюва- 

ність, 

мгО/дм3 

Менш 4,0 6,2 5,8 8,8 9,2 8,4 4,2 

Амоній, 

 мг/дм3 

Менш 

0,15 
0,23 0,32 0,45 0,18 0,19 0,42 

Нітрити, 

 мг/дм3 

Менш 

0,03 

Менш 

0,03 

Менш 

0,03 
0,04 0,05 0,05 0,05 

Нітрати, 

мг/дм3 
2,50 Менш 0,5 

Менш 

0,5 
1,78 

Менш  

0,5 
1,43 2,14 

Фосфати, 

мг/дм3 
0,31 0,39 0,59 1,00 2,51 1,07 0,24 

Залізо  

загальне, 

мг/дм3 

0,82 
Менш 

0,05 

Менш 

0,05 
0,98 1,70 1,34 1,78 

Тип води CCa CCaNa CCaNa CCa CCaMgNa CNaСa CNaCaMg 

 

Таблиця 3.2 –  Вміст мікрокомпонентів у поверхневих водах (травень 

2016 р.) 

 

№  

з/п 
Номер 

проби 

Вміст елементів, мг/дм3 

 

Cr Cu Zn Pb Co Cd Ni Fe 

1 Т.3 <0.02 <0.05 <0.02 <0.014 <0.02 <0.001 <0.02 0.29 

2 Т.4 <0.02 <0.05 <0.05 <0.015 <0.02 <0.001 <0.02 0.21 

3 Т.5 <0.02 <0.05 0.06 <0.013 <0.02 <0.001 <0.02 0.36 

4 Т.10 <0.02 <0.05 0.10 0.015 <0.02 <0.001 <0.02 <0.03 

5 Т.11 <0.02 <0.05 0.04 0.017 <0.02 <0.001 <0.02 <0.03 

6 Т.12 <0.02 <0.05 0.12 <0.016 <0.02 <0.001 <0.02 <0.04 

7 Т.13 <0.02 <0.05 0.07 <0.014 <0.02 <0.001 <0.02 0.30 

ГДК [1] 0,05 1,0 5,0 0,03 0,1 0,001 0,1 0,3 
 

 

Отримані результати хіміко-аналітичних досліджень макро- і 

мікрокомпонентного складу поверхневих вод, їх бактеріологічного стану 

свідчать про те, що в період літньої і зимової межені  вода в каналі 

«Бутинський» та річкових вод р. Рата не забруднена. 
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На період досліджень хімічний склад річкових вод і води в нижньому 

плині каналу «Бутинський» свідчить про переважаючу роль ґрунтових вод у 

їхньому живленні. 

З урахуванням результатів моніторингових досліджень 2010 р. –     

2013 рр. і 2016 р. динаміка зміни солевмісту в поверхневих водах  в часі 

представлена на рисунках 3.8.1-3.8.2 у вигляді трендів, які описуються 

експоненціальними  та лінійними рівняннями. 

Як слідує з рисунків, в створах №№ ,3,7,8,9 за період з 2013 р. по    

2016 р. відбулося збільшення солевмісту (мінералізації), а в створах №№10 і 

11 показники солевмісту зменшились, і лише в створах №№ 1, 2 (р.Рата 

відповідно до і після впадіння каналу) і №10 показники  характеризуються  

стабільними або практично стабільними значеннями.  

 

Таблиця 3.3  –   Біологічні (бактеріологічні) показники поверхневих 

вод в період післяповіддя  (травень 2016 р.)  

 

№  

п/п 
Номер проби 

Загальне 

мікробне число, 

КУО /см3 

Бактерії групи 

кишкової  

палички 

(БГКП), 

КУО /см3 

Примітка 

1 Точка 3 - Створ 

8 

0,3х102 н/в Видова одноманітність 

2 Точка 4 –Створ 

10 

0,4х102 н/в Видова одноманітність 

3 Точка 5 -Створ 

10а 

0,8х102 н/в Видова одноманітність 

4 Точка 10 -Створ 

3 

0,9х102 н/в Видова різноманітність 

5 Точка 11 –Створ 

1 

0,8х102 н/в Середній видовий склад 

6 Точка 12 -Створ 

2 

0,7х102 н/в Видова різноманітність 

7 Точка 13 -Створ 

11 

0,5х102 н/в Видова одноманітність  

ГДК для питних вод 
Не 

більше100/см3 

Не більше 

3/дм3 

 

Примітка: н/в – не виявлено. 
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Ці зміни були враховані при проведенні екологічного обгрунтування 

можливості транспортування шахтних вод через канал «Бутинський» в р.Рата 

під час будівництва та при виникненні аварійних ситуацій на шахті в період 

експлуатації. 

Результати радіометричних досліджень 

Вивчення радіаційної обстановки на проектованому проммайданчику, 

шахтному полі породному відвалі й в районі проектованої шахти 

«Любельська» № 1-2 проведено у травні 2016 року. Середня доза гамма-

випромінювання (по всьому проектованому шахтному полю) становить 6 

мкР/год.  

Для прогнозу впливу шахти на радіаційний стан навколишньої 

території, були проведені радіометричні дослідження порід керна (12 проб) 

по свердловині №7422, пробуреній в місці розташування головного шахтного 

стовбура. Середня доза гамма-випромінювання в породах керна на глибині 

570,0-840,0 м становить від 12 до 15 мкР/год (таблиця 3.4).  

Щільність бета-випромінювань становить від 0,2 до 4,4 част./хв/см2. Ці 

значення відповідають фоновим показникам порід і практично не 

змінюються залежно від глибини й місця вимірів (таблиця 3.5). 

З урахуванням рекомендацій, наведених в ««Методических 

рекомендациях…» [150], потужність дози гамма-випромінювань і щільність 

бета-випромінювань не перевищують нижнього порога аномальності (не 

перевищують рівня радіаційної безпеки) і практично являють собою 

природний радіаційний фон [149]. 

За отриманими результатами радіометричних моніторингових 

досліджень 2011-2016 рр., вимірювані потужності дози гамма-

випромінювання й щільність бета-випромінювання підтверджують  

відсутність радіоактивного забруднення ґрунтів, алювіальних пісків, супісів і 

суглинків, рослинності уздовж проходження каналу «Бутинський», що 

свідчить про радіаційну  безпеку території на момент будівництва шахти 

(додаток Д). 
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Таблиця 3.4 –  Значення радіоактивного стану досліджуваних проб 

гірських порід (керн по св. № 7422 - головний стовбур шахти із глибини від 

572,0 до 839,0 м) 

 

№№ 

з/п Глибина, м Породи 

Гамма-

випромінювання, 

мкР/годину 

1 572-578 Вапняк 12-13 

2 631 Алевроліт 15 

3 
662 Піщаник;  

Аргіліти із сіркою 

12-13 

14-15 

4 683-679 Аргіліт, алевроліт 14 

5 685-686,40 Алевроліт із прошарками аргіліта 15 

6 
690-694 Аргіліт, піщаник, алевроліт, піщаник 

слюдистий 
14-15 

7 695-700 Аргіліт, алевроліт, піщаник 14-15 

8 704 Аргіліт, алевроліт, аргіліт залізнений 14-15 

9 705-710 Вуглистий аргіліт 14-15 

10 730 Піщаник 14-15 

11 739-742 Піщаник, аргіліт, алевроліт 14-15 

12 743 Піщаник 14-15 

13 749-753 Піщаник слюдистий, вуглистий 14-15 

14 806-811 Алевроліт і піщаник вуглисті 15 

15 

806-811; 

825-829; 

830-839; 

Аргіліти, алевроліти вуглисті; 

Піщаники; 

Піщаники, аргіліти 

14-15 

 

Таблиця 3.5  –  Результати радіометричних досліджень фонового стану 

ґрунтів і рослинності за період 2011-2016 рр.  

 

№ 

з/п 
Точка виміру  

глибина 

відбору 

проб, 

см 

Радіометричні дослідження 

Доза                   

γ-

випромінювання, 

мкР/година 

(інтервал 

значень) 

Доза β-

випромінювання, 

част. 

мін./см2      

(інтервал 

значень) 

Рослинність (стебла, наземна частина рослиності) 

1 

Створ №3, чагарникова 

рослинність в берегових укосах  

каналу (буруньки) 

 

4,5-8,5 1,0-2,5 

2 

Створ №2 – чагарникова 

рослинність в прибережній  зоні  

р.Рата (стебла)  

 

4,0-8,0 2,1-3,0  
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Закінчення таблиці 3.5 

 

3 

Створ №9,   рослинність в 

берегових укосах каналу 

(стебла) 

 

4,2-10,5 0,6-3,7 

4 

Створ №6, рослинність в 

прибережній  зоні  р.Свиня 

(стебла) 

 

5,1-6,9 2,3-2,6 

Ґрунти 

1 

Створ № 3, береговий укос 

каналу «Бутинський» (лівий 

берег) 

20 2,7-7,9 1,0-3,9 

2 Створ № 2, правий берег р.Рата 0-5 5,0-5,5 1,3-1,5 

3 

Створ№ 9, береговий укос 

каналу «Бутинський» (правий 

берег) 

0-5 3,6-9,4 0,5-4,4 

4 Створ № 6, правий берег р.Свиня 20 5,7-8,3 0,2-4,2 

 

 

 

 

3.9  Регламент проведення комплексного екологічного моніторингу 

 

Основні положення розробленого регламенту проведення 

комплексного екологічного моніторингу представлені в табличному вигляді 

(таблиця 3.6) 
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Таблиця 3.6 - Регламент проведення моніторингу природного середовища при транспортуванні шахтних вод по 

каналу «Бутинський» в р. Рата в період проходки шахтних стволів 

 

Контрольоване 

середовище 
Поверхневі води Ґрунтовий покрив Атмосферне повітря НЕГП і ГЯ 

Пункт контролю 
Контрольний пункт 

Контрольний пункт Контрольний пункт Контрольний 

майданчик 

Розташування пункту 

контролю і його номер 

Створи № 1,2– водомірні 

пости й гідроствори на  

р. Рата (в 100 м вище й 

нижче за течією ріки від 

місця впадіння каналу 

«Бутинський»); 
 

створи № 3 – водомірні 

пости і гідроствори 

відповідно на каналі 

«Бутинський» в  50 м 

перед впадінням у р. Рата  
 

створи № 7-11 – на каналі 

«Бутинський», № 7 – 

верхів'я каналу; № 8 - у 

районі мосту при 

пересіченні з дорогою 

Туринка-Кулява-Любеля; 

№ 9 - в районі скиду 

шахтних вод - в 50 м 

нижче за течією після 

скиду шахтних вод; № 10 - 

у районі впадіння каналу , 

що протікає по с.Деревня;  

Створ № 9 – прибережна 

зона та берегові укоси з 

лівого та правого берегів 

каналу «Бутинський» в 

місці запроектованого 

скиду шахтних вод; 
 

створ № 3 -  прибережна 

зона та берегові укоси  з 

лівого та правого берегів 

каналу «Бутинський» 

перед впадінням в р. Рата; 
 

 

Точка № 1 – центральний 

проммайданчик в межах 

санітарно-захисної зони 

(твердий ґрунт,  зелені 

насадження): 

- в 500 м на північний захід;  

- в 500 м на північ;  
 

Точка № 2 – територія 

земельного відводу під 

проектований промвідвал 

шахти «Любельська» 

(твердий ґрунт, зелені 

насадження): 

-в 500 м на північний захід 

від нього;  

–в 500 м на північний схід 

Територія прилягаюча 

до каналу «Бутинський» 

уздовж його 

проходження й берегові 

схили в руслі каналу 
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№ 11 - проходження в 

лісовому масиві в - 100м 

перед х.Заріка;  
 

створ 0 (13) - на каналі, 

який пересікає 

центральний 

проммайданчик і впадає в 

р.Деревенька (рис.1.1.1). 

Кількість пунктів 10 4 4 Майданчики в місцях 

проявів НЕГП і ГЯ 

Періодичність 

контролю 

4 рази у рік. 

Літньо-осіння межень, 

зимова межень 

постпаводковий період і 1 

раз при наявності літнього 

паводка 

2 рази на рік 

(постпаводковий період,  

меженний період) 

1 раз за період досліджень в 

рамках фонового  

моніторингу, 1 раз в 2-а 

роки або 1 на рік (в умовах 

перевищення показників 

забруднення)  в період ІІ-го 

етапу моніторингу (під час 

будівництва) 

1 раз на  рік в 

постпаводковий період 

Контрольовані  

параметри 

I -й етап моніторингу 

(фоновий) рН, завислі 

речовини, загальна 

мінералізація (сухий 

залишок), загальна 

жорсткість, перманганатна 

окилюваність, вміст 

хлоридів, сульфатів 

гідрокарбонатів, фосфатів, 

нітритів, нітратів, вміст 

кальцію, магнію, натрію, 

калію, амонію, вміст 

нафтопродуктів, вміст 

загального заліза, 

I -й етап моніторингу 

(фоновий) рН, завислі 

речовини, загальна 

мінералізація (сухий 

залишок), загальна 

жорсткість, перманганатна 

окилюваність, вміст 

хлоридів, сульфатів 

гідрокарбонатів, фосфатів, 

нітритів, нітратів, вміст 

кальцію, магнію, натрію, 

калію, амонію, вміст 

нафтопродуктів, вміст 

загального заліза, 

Пил, діоксид азоту, оксид 

вуглецю, сажа, діоксид 

сірки 

Розвиток площинної і 

лінійної ерозії; 

виникнення процесів 

підтоплення 
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марганцю й ін. 

неорганічних 

забруднювачів і важких 

металів (кадмій, кобальт, 

мідь, нікель, ртуть, 

свинець, хром, цинк) 

Супутні виміри 

- колір, запах; плаваючі 

домішки; 

- швидкість плину (витрата 

води); 

- температура води;  

величина сумарної 

питомої активності (Ае) 

природних радіонуклідів 

(ПРН): цезію-137, радію-

226, торію-232 и калію-

40. 

(На II-му етапі 

моніторингу склад 

контрольованих 

компонентів коригується).  

Виміри рівнів води 

марганцю й ін. 

неорганічних 

забруднювачів і важких 

металів (кадмій, кобальт, 

мідь, молібден, миш'як, 

нікель, ртуть, свинець, 

хром, цинк); γ- и β-

випромінювання; 

величина суммарної 

питомої активності (Ае) 

природних 

радіонуклідів (ПРН): 

цезію-137, радію-226, 

торію-232 и калію-40. 

(На II-му етапі 

моніторингу склад 

контрольованих 

компонентів коригується)  

 

Засіб контролю Пересувна екологічна 

лабораторія або переносне 

пробовідбірне обладнання 

Комплект обладнання 

для гідрометричних 

досліджень; 

спектрометри γ- и β-

випромінювань 

(відповідно СЕГ-002 

«АКП-П»№ 1902 и СЕБ-

Переносне пробовідбірнє 

обладнання. 

Еталонований польовий 

радіометр 

(сцинтеляційний геолого-

розвідницький прилад) 

«СРП – 68 - 01». 

Радіометр РКС-20.03 

«Припять». Дата повірки 

приборів 04.10.2010-12рр. 

Електроаспіратор, 

психрометр, барометр, 

секундомір, анемометр, 

газоаналізатор «Паладій» 

Візуальні 

спостереження 
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01-150 № 17603). 

Обґрунтування ДСТУ ISO 5667-6:2009. 

Якість води. Відбирання 

проб. Частина 6. 

Настанови щодо 

відбирання проб з річок і 

струмків (ISO 5667-6:2005, 

IDT); 

ДСТУ ISO 5667-2:2003 

Якість води. Відбір проб. 

Частина 2. Настанови 

щодо методів відбирання 

проб 

ДСТУ ISO 5667-3-

2001 Якість води. Відбір 

проб. Частина 3. 

Настанови щодо 

зберігання та поводження 

з пробами 

ДСТУ ISO 5667-

14:2005 Якість води. 

Відбирання проб. Частина 

14. Настанови щодо 

забезпечення якості 

відбирання та обробляння 

проб природних вод 

ДСТУ ISO 5667-3-2001 

Якість води. Відбирання  

проб. Частина 3. Наста-

нови щодо зберігання та 

поводження з пробами; 

ДСТУ ISO 5667-6-2001 

«Методические указания 

для органов и учреждений 

санитарно-

эпидемиологической 

службы по контролю за 

реализацией 

мероприятий, 

направленных на 

санитарную охрану 

окружающей среды от 

загрязнения твердыми и 

жидкими токсичными 

отходами промышленных 

предприятий» (від 

12.07.1985 р. № 3912-18), 

«Методичні рекомендації 

– ґрунтово-геохімічне 

обстеження 

урбанізованих територій» 

(2004), та згідно з ГОСТ 

17.4.3.01-2017. 

Межгосударственный 

стандарт Охрана природы 

(ССОП). Почвы. Общие 

требования к отбору проб; 

ГОСТ 17.4.4.02-2017. 

Межгосударственный 

стандарт. Охрана 

природы. Почвы. Методы 

отбора и подготовки проб 

для химического, 

бактериологического, 

Гранично допустимі 

концентрації хімічних і 

біологічних речовин в 

атмосферному повітрі 

населених місць (замість 

ДСП 201-97 Державні 

санітарні норми по охороні 

атмосферного повітря 

населених пунктів (від 

забруднення хімічними та 

біологічними речовинами), 

затверджені ГДСЛ від 

03.03.2015; 
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист 

територій, будинків і 

споруд від шуму» Київ, 

Мінрегіон України, 2014; 

Державні санітарні норми 

допустимих рівнів шуму в 

приміщеннях житлових та 

громадських будинків і на 

території житлової 

забудови (наказ від 

22.02.2019 № 463). 

 

Кодекс України про 

надра від 27 липня 1994 

р.; 

Положення про 

державну систему 

моніторингу довкілля 

від 30 березня 1998 р. 

№391; 

Положення про 

моніторинг земель від 

20 серпня 1993 р. № 

661. 

http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr3ssstr2001-nrm9873.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://epicentre.com.ua/DSTU-ISO-5667ssstr14-2005-nrm9883.html
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
http://uazakon.com/big/text1359/pg1.htm
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re33252?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re33252?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01
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Якість води. Відбирання 

проб. Частина 6. 

Настанови щодо 

відбирання проб води з 

річок та інших водотоків; 

ГОСТ 8.010-99 

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений. Методики 

выполнения измерений. 

Основные положения. 

 

гельминтологического 

анализа, «Норми 

радіаційної безпеки 

України» (НРБУ-97)» 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено за результатами хіміко-аналітичних досліджень макро- і 

мікрокомпонентного складу поверхневих вод, а також їх бактеріологічного 

стану, що в період літньої і зимової межені вода в каналі «Бутинський» та  

поверхнева вода р. Рата не забруднена. 

2. На період досліджень хімічний склад річкових вод і води в нижньому 

плині каналу «Бутинський» свідчить про переважаючу роль ґрунтових вод у 

їхньому живленні. 

3. З урахуванням результатів моніторингових досліджень 2010-2013 рр. і 

2016 р., динаміка зміни солевмісту в поверхневих водах в часі представлена у 

вигляді трендів, які описано експоненціальними  та лінійними рівняннями. 

4. Зроблено висновок з результатів моніторингових досліджень, що в 

створах №№ 4, 3, 7, 8, 9 за період з 2013 р. по 2016 р. відбулося збільшення 

солевмісту (мінералізації), а в створах №№ 10 і 11 показники солевмісту 

зменшились, і лише в створах №№ 1, 2 (р. Рата відповідно до і після впадіння 

каналу) і № 10 показники  характеризуються  стабільними або практично 

стабільними значеннями.  

5. Ці зміни були враховані при проведенні екологічного обґрунтування 

можливості транспортування шахтних вод через канал «Бутинський» в р. Рата 

під час будівництва та при виникненні аварійних ситуацій на шахті в період 

експлуатації. 

2. Розроблено алгоритм (програму) організації та проведення фонового і 

спеціального моніторингу гідрохімічного та гідравліко-рівневого режиму 

поверхневих і підземних вод для природно-ландшафтної зони Полісся в умовах 

скиду шахтних вод в р. Рата, що дозволяє своєчасно одержати параметри 

впливу вуглевидобування з метою оперативного реагування на їх зміни. 

Результати досліджень за цим розділом опубліковані у наукових працях 

[130, 136, 139, 156]. 
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                                                           РОЗДІЛ 4 

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СХЕМИ ВІДВЕДЕННЯ 

РОЗБАВЛЕНИХ ШАХТНИХ ВОД В р. РАТА ЧЕРЕЗ КАНАЛ 

«БУТИНСЬКИЙ» 

 

Екологічне обґрунтування можливості транспортування шахтних вод по 

каналу «Бутинський» з виконанням розрахунків, необхідних для визначення та 

вибору оптимальних умов їх відведення в річку Рата на період проходження 

стволів шахти «Любельська» № 1-2 Львівсько-Волинського кам’яновугільного 

басейну України виконано за алгоритмом, розробленим дисертантом, 

приведеним на рисунку 1.2 [14, 136, 139, 140].    

 

Алгоритм прогнозу впливу транспортування шахтних вод по 

осушувальному каналу в р. Рата на водне середовище представлений в 

підрозділах 4.1 – 4.7 

 

4.1 Визначення розрахункових гідрологічних параметрів - 

максимальних і мінімальних витрат та рівнів води в р. Рата й в каналі 

«Бутинський» в природних умовах 

 

Морфометричні і фізико-географічні характеристики гідропостів р.Рата – 

с.Волиця, р.Рата – с.Межиріччя, р.Свиня – м.Жовква, р.Желдець – х.Луговий  

приведені у таблиці 4.1 і 4.2. 

 

Таблиця 4.1 – Характеристика гідропостів [123]    

 

Ріка-пункт F, 

км2 

L, км Похили, %о Сер. висота 

водозбору 

F, ліс 

% ріки водозбору 

1 2 3 4 5 6 7 

р.Рата – с.Волиця 1140 57 1,4 - - 17 

р.Рата – с.Межиріччя 1740 76 1,1 36 240 21 

р.Свиня – м.Жовква 98,6 16 4,8 60 270 9 
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Таблиця 4.2 – Фізико-географічні і морфометричні характеристики [123]    

                           

Назва 

ріки 

Створ F, 

км2 

L, 

км 

Похили, %о F ліс. 

% Ісер. Ісер.зв. 

1 2 3 4 5 6 7 

р.Рата 1 684 52,5 2,60 1,40 17 

к.Бутинський 2 41,4 11,9 1,14 0,82 25 
 

 

Розрахункові максимальні витрати 

Важливим елементом режиму річок та каналів являються максимальні 

витрати води. Визначення максимальних витрат необхідно і для розрахунку 

умов скиду шахтних вод в р.Рата, оскільки якщо розрахункова величина 

максимуму і його повторюваність не визначити із достатньою достовірністю, 

проходження максимальних витрат води може бути пов’язане з порушенням 

режиму та руйнуванням укосів каналу «Бутинський». З іншої сторони, 

перебільшена розрахункова величина максимальної витрати р.Рата та каналу 

«Бутинський» може викликати завищені значення розрахункових  гранично 

допустимих скидів  речовин в р.Рата зі зворотними шахтними водами. 

Визначення максимальних витрат зазначених водотоків визначалися з 

використанням формул рекомендованих в [131,132,135]. 

Редукційна формула СНиП 2.01.14-83 [123]. 

 

(м3/сек)       (4.1) 
 

 

Qр%а – максимальна витрата (м3/с) для вибраної забезпеченості (р%); 

 

де qр%а - модуль максимальної миттєвої витрати води ріки-аналогу 

розрахункової ймовірності перевищення; 

, а - коефіцієнти, що враховують зниження максимальних витрат 

проточними озерами відповідно для досліджуваної річки і річки-аналогу; 

2,2а - коефіцієнти, що враховують зниження максимальних витрат 

внаслідок заболоченості водозбору відповідно для досліджуваної річки і річки- 
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аналогу; 

n - коефіцієнт редукції модуля максимальної миттєвої витрати води із 

збільшенням площі водозбору; 

F, Fа - площі водозборів відповідно для досліджуваної річки і річки-

аналогу, км2. 

Формула Вишневського П.Ф. [123, 155] 

 

Qр%=1,67  F х hm    n  r  r1 k1  (м3/сек)     (4.2) 

 

     де F - площа водозбору до розрахункового створу, км2; 

hm
 - максимальна водовіддача зливового стоку, мм/10хв; 

 - коефіцієнт редукції модуля максимального стоку; 

n - коефіцієнт для врахування впливу на максимальну витрату 

залісеності і заболоченості басейну; 

r - коефіцієнт штучної зарегульованості стоку ставками та 

водосховищами; 

r1- коефіцієнт природної зарегульованості стоку заплавою; 

k1- коефіцієнт для врахування неповноти зрошення зливою площі 

водозбору; 

 - коефіцієнт повторюваності (забезпеченості). 

Регіональна формула Вакалюка В.В. ( “Львівдіпроводгосп” [123]) 

 
 

 (м3/сек)      (4.3) 

 

де m - максимальний шар схилового притоку різної вірогідності 

перевищення, мм; 

 - коефіцієнт діючого шару стоку; 

KF - коефіцієнт редукції шару опадів по площі; 

Кг - гідрографічний коефіцієнт; 

F - площа водозбору, км2; 

 tp - час руслового добігання в годинах; 
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1- коефіцієнт, що враховує залісеність розрахункового водозбору; 

2- коефіцієнт, що враховує вплив зарегульованості стоку ставками і 

водосховищами; 

 - коефіцієнт ймовірності перевищення, який залежить від мінливості 

зливових максимумів; 

Кп - перехідний коефіцієнт від максимальних миттєвих максимумів до 

середньодобових витрат. 

Використання різних альтернативних формул пов’язане із намаганням 

досягнути найбільшої точності розрахунків. Крім того, надійність і точність 

розрахункових витрат страхуються і підтверджуються гідрологічними даними, 

раніше випущених, інших архівних об’єктів, виконаних спеціалізованими 

проектними інститутами і які знаходяться в даному гідрологічному районі.  

Проаналізувавши результати розрахунків максимальних витрат води по 

вище приведених методиках (інженерні розрахунки знаходяться в архівному 

екземплярі виконавця), врахувавши дані гідропостів, найближче розташованих 

до розрахункових створів (р.Рата–с.Волиця, р.Свиня–м.Жовква), виконавши 

перерахунок по відповідним формулам та методикам із гідропостів-аналогів у 

розрахункові створи, ув’язавши максимальні витрати з даними раніше 

випущених архівних об’єктів в даному регіоні, рекомендовано прийняти за 

розрахункові наступні витрати приведені в таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3  – Розрахункові максимальні витрати води 

Назва ріки Створ F, км2 
Розрахункові максимальні витрати води, м3/с 

Q1% Q2% Q3% Q5% Q10% Q25% 

         

р.Рата 1 684 124 107 96,4 82,7 65,9 43,1 

канал 

«Бутинський» 
2 41,4 24,9 20,3 16,8 13,6 9,20 6,90 

 

Як слідує з таблиці, майбутній скид шахтних вод у розмірі 40 м3/год 

(0,083 м3/сек) та 300 м3/год (0,083 м3/сек) складає менше 1% від розрахункових 
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максимальних витрат води і в розрахунках  до уваги вони не брались, оскільки 

не буде впливати на їх величину, в звʼязку з неспіврозмірністю їх величин. 

 

Розрахункові максимальні рівні води 
 

В розрахунковий створ № 1 на р.Рата максимальні рівні води перенесені 

двома різними методами: 

 а) по похилу водної поверхні за допомогою формули Нр%Б = Нр%А + І х L, 

де Нр%Б  і Нр%А  - розрахункові найвищі рівні вірогідністю перевищення Р% в 

опорному пункті А (гідропост) і розрахунковому пункті Б (створ №1) в єдиній 

системі відміток; 

І – похил водної поверхні між створами А і Б; 

L – відстань між пунктами А і Б в метрах.  

б) по кривих зв’язку витрат і рівнів Q = f (Н). 

Окрім річки Рата, останній метод був застосований і для визначення 

максимальних рівнів води на каналі Бутинський у створах намічених 

поперечників. Розрахункові значення максимальних рівнів води заданих 

забезпеченостей Нр% в нашому випадку необхідні для призначення відміток 

гребнів дамб, мостів, проектування, при необходності, споруд інженерного 

захисту від затоплення, вибору ділянок для сільськогосподарського освоєння в 

зонах можливого затоплення під час транспортування шахтних вод по каналу 

«Бутинський» та під час скиду їх в р. Рата. Розрахункові максимальні дощові та 

повеневі рівні води в р. Рата на посту – с.Волиця були отримані за допомогою 

відповідних статистичних методів та приведені в таблицях відповідно 4.4  і 4.5 

[123].  

 

 

Таблиця 4.4   – Максимальні дощові рівні в р. Рата 

 

Ріка – пост 
“0”гр. 

м.БС 

Максимальні рівні води дощових паводків, см 

Н1% Н2% Н3% Н5% Н10% Н25% 

р.Рата -

с.Волиця 
198,23 375 350 330 308 270 213 

 

 

 



 

142 

 

Таблиця 4.5 – Максимальні рівні весняної повені в р. Рата 
 

Ріка – пост “0”гр. 
Максимальні рівні води весняної повені, см 

Н1% Н2% Н3% Н5% Н10% Н25% 

р.Рата – 

с.Волиця 
198,23 350 348 340 335 325 295 

 

В таблиці 4.6 представлені розрахункові максимальні рівні води в р. Рата 

та в каналі «Бутинський» в різних створах по довжині проектної ділянки. 

  
Таблиця 4.6  – Розрахункові максимальні рівні води в р. Рата та в каналі 

«Бутинський» 

 

Назва 

водотоку 
Створ 

Розрахункові максимальні рівні води, м. БС 

Н1% Н2% Н5% Н10% 

р.Рата 1 202,45 202,25 201,85 201,45 

канал 

«Бутинський» 
2 (ПП-1) 202,45 202,20 201,80 201,45 

канал 

«Бутинський» 
(ПП-2) 202,65 202,45 202,15 201,80 

 

 

Середньорічний стік (норма стоку) 

 

Витрати води в річці Рата та в каналі «Бутинський» коливаються із року 

в рік навколо деякого середнього значення, відхиляючись від нього в окремі 

роки досить значно. Середньоарифметична величина із ряду величин річного 

стоку вказаних водотоків за досить тривалий період представляє собою 

середньобагаторічний стік або норму річного стоку, яка приведена в таблиці 

4.7 [123]. 

 

 Таблиця 4.7 – Норма стоку р. Рата і каналу «Бутинський» згідно з 

даними Гидрометцентру Львівської області [123] 

 

Назва водотоку 
Населений 

пункт 
Створ F, км2 Норма стоку, 

Qсер.м
3/сек 

р.Рата с.Заріка 1 684 3,28 

канал Бутинський с.Заріка 2 41,4 0,15 

к-л Бутинський (із 

врахуванням шахтного скиду) 

с.Заріка 2 41,4 0,23 
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Річний стік різної забезпеченості 

 

При водогосподарському і будівельному проектуванні, для вирішення 

поставлених задач, які передбачають врахування параметрів природного або 

видозміненого режиму річного стоку, крім середньої  величини (норми) стоку, 

необхідно знати і стік маловодних та багатоводних років, а також межі 

можливих коливань річного стоку в майбутньому багаторічному періоді.  

Розрахункові характеристики річного стоку різної вірогідності 

перевищення для р.Рата та каналу «Бутинський» в створах № 1 і № 2 

відображені у таблиці 4.8. 

 

Таблиця 4.8  – Норма і річний стік різної забезпеченості [123] 

Назва 

водотоку Створ F, км2 

Норма  

стоку, 

Q (м3/с) 

Річний стік забезпеченістю Р%,  

Q (м3/сек) 

50% 75% 90% 95% 

р.Рата 1 684 3,28 3,28 2,52 2,16 2,04 

канал 

«Бутинський» 
2 41,4 0,15 0,15 0,11 0,09 0,08 

канал 

«Бутинський»  

(із врахуванням 

шахтного 

скиду) 

2 41,4 0,23 0,23 0,19 0,17 0,16 

 

Внутрішньорічний розподіл стоку 

 

Розрахунковий розподіл річного стоку для характерних за водністю 

років встановлено за нормативами: середнього (Р = 50%), маловодного (Р = 

75%) і дуже маловодного (Р = 95%).  

Середній рік – рік з річною витратою близькою за своїм значенням до 

річної витрати 50%-ної забезпеченості і розподілом стоку за місяцями, 

близькими до осередненого розподілу за усі роки спостережень. 

Маловодний рік – рік з найнижчою і тривалою меженню протягом 

зимового або літнього сезону, яка лімітує водоспоживання, і річною витратою, 

близькою до річної витрати 75%-ної або 95%-ної (дуже маловодний) 

забезпеченості. 



 

144 

 

У даній роботі при визначенні внутрішньорічного розподілу стоку був 

застосований найбільш простий метод – розподілу за типовими схемами.  

Річка Рата - створ № 1: 

 

W50%= Q50% х  Трік = 3,28 х 31,54 х 106 = 103 млн.м3; 

W75%= Q75% х  Трік = 2,52 х 31,54 х 106 = 79,5 млн.м3; 

W95%= Q95% х  Трік = 2,04 х 31,54 х 106 = 64,3 млн.м3. 

Канал «Бутинський» - створ № 2: 

W50%= Q50% х  Трік = 0,15 х 31,54 х 106 = 4,73 млн.м3; 

W75%= Q75% х  Трік = 0,11 х 31,54 х 106 = 3,47 млн.м3; 

W95%= Q95% х  Трік = 0,08 х 31,54 х 106 = 2,52 млн.м3. 

 

Розрахунковий розподіл стоку у створах № 1, №2 в характерні за 

водністю роки (1 – середній, 2 – маловодний і 3 – дуже маловодний) 

відображено у таблицях 4.9, 4.10. 

 

 

Таблиця 4.9  – Внутрішньорічний розподіл стоку р. Рата в створі № 1 

 

Одиниці 

виміру По   м і с я ц я х 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ Рік 

 

Р=50% 5,5 6,9 23,3 14,1 4,8 9,4 6,0 3,4 4,7 6,4 8,2 7,3 100 

млн.м3 5,66 7,11 24,0 14,5 4,94 9,68 6,18 3,50 4,84 6,59 8,45 7,52 103 

м3/сек 2,11 2,94 8,95 5,61 1,84 3,74 2,31 1,31 1,87 2,46 3,26 2,80 3,28 

 

Р=75% 4,7 14,0 25,1 9,2 9,6 5,2 4,5 6,5 4,5 5,0 5,3 6,4 100 

млн.м3 3,74 11,1 19,9 7,31 7,63 4,13 3,58 5,20 3,60 3,97 4,21 5,09 79,5 

м3 /сек 1,39 4,60 7,44 2,82 2,85 1,60 1,33 1,93 1,38 1,48 1,63 1,90 2,52 

 

Р=95% 3,9 18,4 24,6 13,4 7,9 5,2 4,5 3,7 4,1 4,6 4,9 4,8 100 

млн.м3 2,51 11,8 15,8 8,62 5,08 3,34 2,89 2,38 2,64 2,96 3,16 3,09 64,3 

м3/сек 0,94 4,89 5,90 3,33 1,89 1,29 1,08 0,89 1,02 1,10 1,22 1,15 2,04 

 

 

 



 

145 

 

Таблиця 4.10  – Внутрішньорічний розподіл стоку каналу «Бутинський» 

в створі № 2 

 

Одиниці 

виміру По  м і с я ц я х 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ Рік 

 

Р=50% 4,3 5,6 26,6 14,4 13,0 7,1 5,5 3,4 3,3 4,2 5,5 7,1 100 

млн.м3 0,203 0,265 1,258 0,681 0,615 0,336 0,260 0,161 0,156 0,199 0,260 0,336 4,73 

м3/сек 0,076 0,109 0,469 0,263 0,229 0,130 0,097 0,060 0,060 0,074 0,100 0,125 0,15 

 

Р=75% 3,3 15,2 24,7 9,4 10,0 6,7 5,3 4,2 4,2 5,1 6,7 5,2 100 

млн.м3 0,114 0,527 0,857 0,326 0,347 0,232 0,184 0,146 0,146 0,177 0,232 0,180 3,47 

м3 /сек 0,043 0,218 0,320 0,126 0,129 0,090 0,069 0,054 0,056 0,066 0,090 0,067 0,11 

 

Р=95% 2,5 17,2 23,6 10,8 9,5 5,6 4,5 4,2 4,6 6,2 7,7 3,6 100 

млн.м3 0,063 0,433 0,595 0,272 0,239 0,141 0,113 0,106 0,116 0,156 0,194 0,091 2,52 

м3/сек 0,023 0,179 0,222 0,105 0,089 0,054 0,042 0,039 0,045 0,058 0,075 0,034 0,08 

 

Слід відзначити, що внутрішньорічний розподіл стоку для каналу 

«Бутинський» відповідає природним умовам. 

 

Мінімальні витрати води 

Мінімальні витрати води відносяться до розряду основних гідрологічних 

характеристик, які використовуються при будівництві. Вони лімітують 

водоспоживання і зумовлюють будівництво додаткових водорегулюючих 

споруд. Без врахуваня даних про мінімальні витрати води не можуть бути 

розроблені дієві заходи з покращення якості води (таблиця 4.11). 

Характеристики мінімального стоку р. Рата і каналу «Бутинський» приведені 

відповідно в таблицях 4.11, 4.12  [123]. 

Таблиця 4.11  – Основні характеристики мінімального стоку р. Рата (створ 

№ 1) 

 

Назва 

ріки 
Створ 

Мінімальні середньомісячні витрати води, м3/сек 

Період відкритого русла Зимовий період 

  Q75% Q90% Q95% Q97% Q75% Q90% Q95% Q97% 

р.Рата 1 1,08 0,77 0,62 0,51 1,29 0,96 0,82 0,73 
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Таблиця.4.12   – Мінімальні витрати води в каналі «Бутинський» (створ 

№ 2) 

Назва 

водотоку 
Створ F, км2 

Мінімальні витрати (середні за 30 днів), м3/сек 

Р=75% Р=90% Р=95% Р=97% 

канал 

Бутинський 
1 41,4 0,039 0,026 0,017 0,012 

к-л Бутинський 

(із врахуванням 

шахтного 

скиду) 

1 41,4 0,122 0,109 0,100 0,095 

 

Санітарний мінімум 

Згідно природоохоронного законодавства, для підтримання нормальних 

біологічних і санітарних умов водотоків, повинен залишатися санітарний 

мінімум, який приймається в розмірі 75% мінімальної середньомісячної 

витрати води 95% забезпеченості. Санітарні витрати води в розрахункових 

створах р. Рата та каналу «Бутинський»  приведені в таблиці 4.13.  

 

Таблиця  4.13  – Санітарні витрати води згідно з [123] 
Назва водотоку 

(річки, каналу) 

Населений 

пункт 

Створ Санітарна витрата, Qсан. 

м3/сек 

р.Рата с.Заріка 1 0,465 м3/сек 

канал 

«Бутинський» 

с.Заріка 2 0,013 м3/сек 

 

4.2 Основні гідроморфометричні та гідрологічні параметри каналу 

«Бутинський» за даними моніторингу 

 

Таблиця 4.14  – Мінімальні витрати води в каналі «Бутинський» 

Назва каналу 

/створ 

Розрахункові 

мінімальні 

витрати води 

(Q)  

Р = 95% 

(м3/сек) 

природні 

мінімальні 

(середні 

за 30 днів) 

 

 

Швидкість 

течії при 

розрахункових 

витратах (V) 

Коефіцієнт 

звивистості 

Середня 

глибина / 

ширина, 

(м) 

Коефіцієнт 

шорсткості 

 

Бутинський / 2 

 

0,017 м3/сек 

 

0,10 м/сек 
1,00 0,16 / 1,10 0,050 
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Зважаючи на суттєву різницю між природними мінімальними витратами 

води в каналі «Бутинський» та величиною шахтних скидів, з метою оптимізації 

розчинення та досягнення відповідної мінералізації, рекомендовано в 

меженний період припиняти скид шахтних вод (у випадку якщо вони 

недостатньо очищені) (таблиця 4.14). 

 

4.3 Прогноз зміни гідрологічного та гідрохімічного режимів каналу 

«Бутинський» при транспортуванні шахтних вод 

 

4.3.1 Прогноз максимального підйому рівня води в каналі 

“Бутинський” при скиді шахтних вод з витратами 300 м3/год (0,083 м3/с) та 

40 м3/год (0,011 м3/сек) 

 

Важливим елементом гідрологічного та гідрогеологічного прогнозування 

в нашому випадку являється розрахунок можливого підняття рівня ґрунтових 

вод, на основі якого визначається ступінь впливу каналу «Бутинський» на 

гідродинамічний і гідрохімічний режими ґрунтових вод, та при необхідності, 

визначення складу і терміну проектування профілактичних заходів по боротьбі 

з підтопленням прилеглих територій та з забрудненням підземних вод [131 –

133, 146]. 

Для визначення максимальних рівнів води в каналі “Бутинський”, що 

відповідають максимальним витратам (300 м3/год. чи 0,083 м3/с) вибрані 

наступні ділянки каналу: 1 – ПК0–ПК63; 2 – ПК63–ПК83, які відрізняються 

літологічним складом порід. 

 

На першій ділянці канал проходить в пісках світло-сірих дрібно- і 

середньозернистих глинистих, на другій – в супісках світло-сірих пилуватих. 

На цих ділянках для розрахунків вибрані типові створи (поперечні профілі) 

каналу “Бутинський” (рисунок 3.1). 
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Розрахунковий створ № 1 – проходження каналу по геохімічно 

збалансованій території лісового масиву (ПК-33) – відповідає 

контрольованому створу №10а в складі моніторингу [136] (рисунок 3.1). 

Розрахунковий створ № 2 – проходження каналу, по території, де 

існують сільськогосподарські угіддя з ризиком геохімічного забруднення 

поверхневого стоку сільскогосподарських земель (ПК-67) – відповідає 

контрольному створу №9 в складі мережі моніторингу [136]  (рисунок 3.1). 

Необхідно відзначити, що ухили водної поверхні на ділянках, де вибрані 

розрахункові створи, відрізняються на порядок: на ділянці першого створу І = 

0,031; на ділянці другого створу І = 0,00056. Це в значній мірі впливає на 

розподіл швидкості течії та витрат води по довжині каналу. 

Максимальні рівні води в каналі «Бутинський» розраховувалися 

виходячи з залежності витрат води в каналі від висоти стояння рівня води в 

ньому Q = f (H). Між рівнем води в каналі (Н), площею живого перерізу (ω) та 

середньою швидкістю (V) також існують залежності: ω = f (H); V = f (H). 

Площа водного розрізу поперечників ( ) розраховувалась по 

поперечним профілям каналу (рисунки 4.1, 4.2) з інтервалом по амплітуді 

рівня води (Н) в 1-му створі – 0,4-1,2м; в 2-му створі – 0,4-0,5м. Відповідно їм 

розраховувались середні швидкості і витрати води [153]. 

Витрати води в каналі визначались по формулі: 

Q = ω  . Vср                                                          (4.4) 

де ω – площа водного розрізу (ω = a×b×h), м2; 

    Vср – середня швидкість течії, м/с. 

Середня швидкість розраховувалась з використанням формули Шезі-

Маннінга: 

2

1

3

2
1

Ih
n

V = ,                                                    (4.5) 

де n – коефіцієнт шорсткості русла; 

     h – середня глибина води в руслі, м; 

     I – ухил водної поверхні. 
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Криві залежності Q = f (H), по яким визначались максимальні рівні для 

максимальних витрат в двох поперечних профілях, побудовані по осередненим 

швидкостям русла шляхом складання елементарних витрат води на окремих 

ділянках на які розділялись живі січення води (рисунки 4.1, 4.2) [153, 155]. 

Вихідні дані та розрахункові рівні, які відповідають максимальним 

витратам води в створах намічених поперечників, приводяться в таблицях  4.3, 

4.6. 

Криві витрат води, швидкості та живого січення води в створах, по 

яким визначалися максимальні рівні, приведені на рисунках 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

Збільшені фрагменти кривих витрат, згідно з якими визначався рівень води в 

каналі при скиді шахтних вод 0,083 м3/с (300 м3/год); 0,040 м3/с (145 м3/год); 

0,011 м3/с (40 м3/год); 0,056 м3/с (20 м3/год), приводяться на рисунках 4.5 і 4.6.  

Як свідчать результати розрахунків, скид шахтних вод в кількості 300 

м3/год (0,083 м3/с) викличе максимальне підвищення рівня води над існуючим 

в каналі на 0,083 м (8,3 см) в 1-му створі та на 0,1 м (10 см) – в 2-му створі.  

Скидання шахтних вод в кількості 40 м3/год (0,011 м3/с), викличе 

підвищення рівня води в каналі на 0,014м (1,4 см) – в першому створі та 0,016м 

(1,6 см) – в другому створі, що практично не позначиться на гідрологічному 

режимі каналу [154, 156]. 

 

4.4 Прогноз зміни гідрогеологічних умов при транспортуванні 

шахтних вод по каналу “Бутинський” та розрахунок підйому ґрунтових 

вод (прогноз впливу на підземні води) 

4.4.1  Розрахунок підйому ґрунтових вод на прилеглих до каналу 

територіях при максимальному підйомі рівня води в каналі (визначення 

підпору ґрунтових вод) 

 

Для вирішення питань, пов’язаних з вибором екологічно безпечного 

відведення шахтної води в канал, і далі в р. Рата, дисертаційні дослідження 

направлені на обґрунтування  таких  витрат, і   мінералізації шахтної  води, які 
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Рисунок 4.1 – Поперечний профіль каналу «Бутинський» в розрахунковому 

створі 1 (ПК-33+50) та розбивка його поперечного січення на фрагменти з 

інтервалами:h1 = 0,6 м;h2 = 1,2 м; h3 = 2,2 м; h4 = 2,4 м   

 

 
 

 

Рисунок 4.2 – Поперечний профіль каналу «Бутинський» в розрахунковому 

створі 2 (ПК-67+68) та розбивка його поперечного січення на фрагменти з 

інтервалами:h1 = 0,6 м;h2 = 1,0 м; h3 = 1,5 м; h4 = 2,0 м; h5 = 2,4 м   
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Рисунок 4.3 – Криві витрат швидкості та живого перетину каналу «Бутинський» 

(ПК-67) на період скиду шахтних вод з максимальними витратами 300м3/год 

(0,083 м3/сек) 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.4 – Криві витрат швидкості та живого перетину каналу «Бутинський» 

(ПК-33) на період скиду шахтних вод з максимальними витратами 300м3/год 

(0,083 м3/сек) 
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Рисунок 4.5 – Збільшений фрагмент кривої для витрат в каналі «Бутинський» 

від 0,1 до 0,6 м3/сек.(створ 1 – ПК 33) 

 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Збільшений фрагмент кривої для витрат в каналі «Бутинський» 

від 0,1 до 0,6 м3/сек.(створ 2 – ПК 67) 
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не будуть спричиняти підтоплення прилеглих територій та підвищення 

мінералізації ґрунтових вод. З метою оцінки сучасного стану поверхневих та 

підземних вод до початку будівництва шахти, та для підтвердження доцільності 

розробки схеми регульованого відведення шахтних вод в р. Рата з 

використанням меліоративного каналу на період будівництва шахти були 

використані вихідні натурні дані, одержані під час проведення моніторингових 

досліджень (розділ 3) [139, 154]. 

Внаслідок підйому рівня води в каналі «Бутинський» після скиду в нього 

шахтних вод з максимальною витратою 300 м3/год., можливий підйом рівня 

гідравлічно  взаємопов’язаних з ними  ґрунтових  вод. Це  явище  може 

викликати підтоплення або обводнення прилеглих до каналу земель – 

територій населених пунктів, сільськогосподарських та інших об’єктів.  

В зв’язку з цим, для екологічного обґрунтування оптимального режиму 

експлуатації каналу «Бутинський» та регламенту скиду в нього шахтних вод з 

витратою 40 та 300 м3/год., необхідним являється виконання розрахунків з 

визначення підпору ґрунтових вод вздовж каналу.  

Оскільки об’єм скиду шахтних вод під час проходження стволів та в 

початковий період експлуатації залежить від багатьох факторів, в тому числі і 

непередбачуваних, зона впливу каналу на ґрунтові води може змінюватись в 

часі і установлюватись протягом тривалого часу. При цьому підпір грунтових 

вод буде також змінюватися в часі, в залежності від процесу підйому рівня 

води в каналі.  

Для вирішення поставлених задач (науково-практичних цілей), 

допускається, що процес розвитку підпору, викликаного підйомом рівня води в 

каналі «Бутинський», вже закінчився; розглядається рішення задач по 

визначенню граничного підпору ґрунтових вод на кінцеві умови, а саме – на 

максимальний рівень води в каналі «Бутинський», який встановиться при 

максимальних витратах шахтної води.  

При цьому одержані в результаті розрахунків криві депресії підпору 

відповідають середньому для даних метеорологічних умов положенню 
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ґрунтових вод, біля якого рівень води буде зазнавати сезонних коливань, що 

викликані нерівномірним інфільтраційним живленням. 

Фільтрація в береги каналу при підвищенні рівня води, починається в 

процесі наповнення каналу і продовжується деякий час до моменту 

встановлення нормального підпірного горизонту – максимального рівня води в 

каналі при максимальній витраті шахтної води. 

 

Схема формування підпору в даному випадку полягає в наступному 

 

В результаті підняття рівня води в каналі, рівень ґрунтових вод 

переміщається в часі від урізу води в каналі вверх по потоку ґрунтових вод, 

формуючи при цьому депресію, яка заповнюється за рахунок берегової 

фільтрації з каналу. 

В процесі розвитку підпору швидкість підвищення (підняття) рівня 

ґрунтових вод зменшується і граничним положенням кривої депресії в процесі 

формування підпору являється стаціонарне положення, відповідне 

максимальному рівню води в каналі при скиді шахтної води з максимальними 

витратами. 

Розрахункова схема прийнята відповідно до геологічної будови (рисунок 

4.9) та гідрогеологічних умов території проходження каналу “Бутинський” 

(рисунки  4.7 і 4.8). 

Враховуючи, що прогнозні максимальні витрати шахтної води складають 

300 м3/год, що може бути при проходженні тектонічних зон, підйом і спад 

горизонту води в каналі в даному випадку можна розглядати як половину 

хвилі періодичного коливання по закону синусоїди. При цьому допущенні 

коливання рівня ґрунтових вод в прибережній зоні проходять з тією ж 

закономірністю. 

В умовах однорідного горизонтального пласту (приймається згідно 

геологічної будови та гідрогеологічних особливостей території по трасі 
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каналу), величина максимального підпору рівня ґрунтових вод (Zm) на відстані 

x від каналу визначається за формулою Форхгеймера [155] 

 
rxeHZ −=max
,                                                 (4.6) 

 

      де H – максимальний підйом горизонту води в каналі, м; 

е – основа натуральних логарифмів, (2.73); 

r – параметр, який розраховується за формулою : 

 

r =
Thk 



02


;                                               (4.7) 

 

де   - недостаток насичення порід; 

k – коефіцієнт фільтрації, м/сут; 

h0 – потужність водоносного пласту, м; 

T – тривалість скиду шахтних вод з максимальними витратами, доб; 

(T – тривалість підйому горизонту води від середнього рівня до висоти H 

або спаду його від висоти H до середнього рівня (півперіод коливання 

горизонту води в каналі). 

Тривалість підйому шахтних вод до розрахункового рівня 

розраховувалась за формулою: 

 

t

V
Q = ;                   

 

де, Q – витрати шахтних вод, м3/сек; 

V – об’єм шахтної води, м3; 

t – термін заповнення каналу на розрахункову висоту підняття рівня води 

в каналі. 

Як свідчать розрахунки, підпір ґрунтових вод при скиді шахтних вод з 

витратами 300м3/год дуже незначний, і розповсюдиться на відстань до 5 м у 1-

му створі і до 6,5 м – другому створі. При цьому максимальний підйом рівня 
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ґрунтових вод у 1-му створі складає – 5,5 см на віддалі 0,01 м (1,0 см) і біля 

0,0092 м (1,0 см) – на віддалі 4,5 м.  

 
 

 

Рисунок 4.7 – Розрахункова схема руху (коливань рівня) ґрунтових вод у 

береговій зоні в поперечному створі 1 (ПК-33) 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Розрахункова схема руху (коливань рівня) ґрунтових вод у 

береговій зоні в поперечному створі 2 (ПК-67) 
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У 2-му створі максимальний підйом рівня ґрунтових вод складає 0,068 м 

(6,8 см) на відстані 1,0 м і на 0,001 м (1 см) на відстані 6 м. 

Підпір ґрунтових вод при транспортуванні шахтних вод з витратою 

40 м3/год розповсюдиться в 1-му створі на відстань до 0,5-1,0 м; в 2-му створі – 

на відстань 1,0-1,5 м. При цьому і в 1-му і в 2-му створах рівень ґрунтових вод 

максимально підвищиться на 0,011 м (1,1 см) та 0,010 м (1,0 см) відповідно. 

Таким чином, результати розрахунків свідчать, що скидання шахтних 

вод як в кількості 300 м3/год (максимально можливі витрати в 

непередбачуваних умовах), так і при скиданні 40 м3/год (плануємі постійні 

витрати шахтних вод) практично не позначиться на зміні рівневого режиму 

ґрунтових вод. 

Слід відзначити, що межа розповсюдження підпору ґрунтових вод 

одночасно являється межею розповсюдження впливу каналу «Бутинський» на 

гідрогеологічні умови прилеглої території в умовах транспортування по  ньому 

шахтних вод. 

 

4.5 Прогноз зміни мінералізації ґрунтових вод в зоні впливу каналу 

“Бутинський” при транспортуванні шахтних вод в р. Рата 

 

Наряду з прогнозом підняття рівня ґрунтових вод, необхідним з 

екологічної точки зору являється прогнозування зміни їх мінералізації. 

Прогнозні дані про зміну мінералізації ґрунтових вод під впливом скидання 

шахтних вод в канал “Бутинський” будуть використані для обґрунтування 

необхідності реалізації заходів щодо захисту ґрунтових вод, рослинності та 

якості ґрунтів на сільськогосподарських угіддях та на територіях населених 

пунктів. 

Незважаючи на незначний вплив скидання шахтних вод як на 

гідрологічний режим каналу “Бутинський”, так і на гідродинамічний режим 

ґрунтових вод, про що свідчать результати проведених розрахунків (глава  

4.4.1), підпір ґрунтових вод за рахунок шахтних вод може супроводжуватись 
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зміною їх мінералізації в результаті змішування з мінералізованими шахтними 

водами, які поступають під час берегової фільтрації з каналу. 

З метою екологічного обґрунтування були виконані розрахунки зміни 

мінералізації ґрунтових вод, які можливі при максимальному піднятті рівня 

води в каналі в результаті скиду шахтних вод з максимальною витратою і 

максимальною мінералізацією. 

Вплив шахтних вод при їх транспортуванні по каналу “Бутинський” в 

р. Рата на гідрохімічний режим ґрунтових вод визначався шляхом розрахунків 

мінералізації ґрунтових вод в зоні впливу каналу (зона підпору при береговій 

фільтрації). 

Для визначення прогнозних змін мінералізації ґрунтових вод в зоні 

впливу каналу розроблено наступні науково-методичні підходи до проведення 

дисертаційних досліджень: 

1.Визначення об’єму і витрат шахтної води, який може профільтруватись 

в підземні води з каналу за рахунок берегової фільтрації з визначенням 

тривалості часу, протягом якого будуть відбуватись втрати з каналу; 

2. Визначення витрат ґрунтового потоку в районі проходження каналу; 

3. Прогноз ймовірної мінералізації ґрунтових вод при змішуванні з 

шахтною водою, яка профільтрувалась з каналу. 

 

4.5.1 Розрахунок тимчасових фільтраційних втрат та витрат в береги 

каналу «Бутинський» при скиданні шахтної води 

 

Оскільки канал «Бутинський» являється осушувальним, тобто він дренує 

ґрунтові води, та враховуючи незначне підвищення за рахунок шахтних вод 

рівня води в каналі (не більше 0,1 м (10 см), який не перевищує рівень 

ґрунтового потоку поза зоною впливу осушувального каналу, постійні 

фільтраційні втрати з каналу будуть відсутні.  
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Частина води з каналу буде втрачатись лише на насичення порід, які 

складають береги каналу – тобто буде відбуватись берегова фільтрація, за 

рахунок якої формуються тимчасові фільтраційні втрати з каналу. 

Тимчасові втрати шахтної води з каналу будуть відбуватися лише 

протягом часу насичення порід в берегах каналу, а насичення порід в берегах 

каналу «Бутинський» буде відбуватися при підйомі рівня води в каналі до 

максимально можливого, при витраті шахтнох вод 300 та 40 м3/год. 

Об’єм води, який профільтрується з каналу на одиницю довжини його 

берегів за час t, розраховано за формулою Н.Н. Веригіна [153, 155]: 
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;                                         (4.8) 

 

де, y1 – висота рівня ґрунтового потоку над водотривом на урізі каналу при 

підпорі, м; 

     h1 – висота рівня ґрунтового потоку над водотривом на урізі каналу до 

підпору, м; 

     x – відстань від берегів каналу до граничної точки кривої депресії, на 

яку розповсюджується підпір, м;  

     hср – середня висота рівня ґрунтового потоку над водотривом, м; 

 

3

2 11 hy
hср

+
= ;                                                         (4.9) 

 

Продовження періоду насичення визначалося за формулою: 
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Схематична характеристика гідрогеологічних розрізів (розрахункових 

схем) та основні вихідні дані і результати розрахунків для типових поперечників 

приведені в таблицях 4.15, 4.16. 

 

Таблиця 4.15 – Основні вихідні дані та результати розрахунків 

фільтраційних втрат в береги каналу «Бутинський» при витратах шахтних вод 

300 м3/год. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Створ 1 (ПК 33) 

5,0 2,5 0,26 
3,1

0 
3,15 3,18 2,06 0,0305 

0,052 

(0,0021) 

52,0 

(2,2) 

 

Створ 2 (ПК 67) 

6,5 2,06 0,21 3,10 3,17 
3,2

0 
1,22 0,043 

0,065 

0,0027 

65,0 

(2,7) 

 

 

Як свідчать результати розрахунків, період насичення порід в берегах 

каналу при скиданні шахтних вод з витратами 300 м3/год., в створі 1 (ПК-33) 

відбудеться протягом 2,06 діб; в 2-му створі (ПК-67) – протягом 1,22 доби.  

За цей час об’єм води, яка профільтрується з каналу на одиницю 

довжини берега (фільтраційні втрати), буде складати в створі 1 – 0,092 м3 (за 
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2,06 діб); в створі 2 – 0,0797 м3 (за 1,22 доби), що відповідає витратам 0,045 

м3/добу та 0,065 м3/добу відповідно (або 1,87 л/год. та 2,7 л/год. відповідно). 

 

Таблиця 4.16 – Основні вихідні дані та результати розрахунків 

фільтраційних втрат в береги каналу «Бутинський» при витратах шахтних вод 

40 м3/год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Створ 1 (ПК 33) 

0,5- 

1,0 
2,5 0,26 3,10 3,11 3,114 0,07 0,003 0,042 42,0 

 

Створ 2 (ПК 67) 

1,0-

1,5 
2,06 0,21 3,11 3,11 3,116 0,08 0,0032 0,0403 40,3 

 

 

При скиданні шахтних вод в кількості 40 м3/год., період насичення порід, 

за рахунок берегової фільтрації, становить в створі 1 (ПК-33) – 0,07 діб; в створі 

2 (ПК-67) – 0,08 діб. 

Фільтраційні втрати при цьому будуть дорівнювати, в 1-му створі – 0,003 

м3 (за 0,07 діб) та 2-му створі – 0,0032 м3 (за 0,08 діб), що відповідає 

фільтраційним витратам 0,042 м3/добу в 1-му створі, та 0,040 м3/добу в 2-му 

створі, що становить 1,75 л/год. та 1,67 л/год. відповідно. 
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Одержані розрахункові фільтраційні втрати з каналу за рахунок 

берегової фільтрації, та фільтраційні витрати з каналу, служать основою для 

визначення зміни мінералізації грунтових вод і тим самим – для визначення 

зони впливу каналу при транспортуванні шахтних вод на гідрохімічний режим 

ґрунтових вод. 

 

4.6 Визначення витрат ґрунтового потоку в районі проходження 

каналу «Бутинський»  

 

В геологічній будові, территорії проходження каналу «Бутинський» 

беруть участь сучасні алювіальні відклади, які представлені суглинками 

сірими, пластичними, середньощільними; пісками світло – сірими дрібно – і 

середньозернистими, місцями глинистими, водонасиченими – на ділянці ПКО 

– ПК 63; та супісками світло – сірими пилуватими – на ділянці ПК 63 – ПК 83. 

Ґрунтові води в пісках і супісках залягають на глибині 0,5 – 1,5м.  

Згідно з геологічною будовою та гідрогеологічними умовами (рисунок  

4.9), потік підземних вод схематизується як неоднорідний водоносний пласт, 

що підстилається горизонтальним водотривом, з умовами усталеного руху з 

постійною швидкістю, який підчиняється лінійному закону фільтрації [153, 

155].  

Витрата ґрунтового потоку q визначається за формулою: 

                                          q= kср×h × I, 
 

де h – середня потужність водного пласту, м; 

     I – середній ухил поверхні ґрунтових вод; 

    kср- середній коефіцієнт фільтрації, м/доб. 

                            hср=
2

21 hh +
;                       I =

L

hh 21 + ; 

де h1 і h2 – потужність водоносного горизонту на віддалі L від урізу води 

в каналі (h1), та на урізі в каналі (h2) (рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Типовий інженерно-геологічний розріз в районі проходження каналу «Бутинський» 

 

відм. 

абс. відм. 
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Враховуючи неоднорідну будову водовтримуючих порід, які на порядок 

відрізняються коефіцієнтами фільтрації, в розрахунках використовувались 

середньовагові значення коефіцієнту фільтрації, який визначався по формулі: 

 

      
321

332211

hhh

hкhкhк
Кср

++

++
= ;                                        (4.11) 

 

де k1, k2, k3 - коефіцієнти фільтрації водовтримуючих порід, м/добу; 

    −321 ,, hhh потужність пластів (1, 2, 3), м. 

Вихідні дані для розрахунків та результати розрахунків витрат 

ґрунтового потоку приведені в таблиці 4.17  та на рисунку 4.9. 

 

Таблиця 4.17 – Вихідні дані та результати розрахунків середніх витрат 

ґрунтового потоку в районі проходження каналу “Бутинський” 

 

Ділянка 

каналу 
h1, м h2, м hср, м 

k1, 

м/добу 
k2, м/добу 

k3, 

м/добу 

kсв, 

м/добу 
I B, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Створ 1 1,8 2,1 2,0 2,5 0,20 3,4 2,0 0,015 1,0 

          

Створ 2 1,8 2,1 2,0 2,5 0,20 3,4 2,0 0,001 1,0 

 

Продовження таблиці 4.6.1 

Ділянка 

каналу 
L1, м     Витрати ґрунтового потоку 

Q1, м
3/добу 

Витрати бокової 

фільтрації з каналу Q1, 

м3/добу 

11 12 13 14 15 

Створ 1 60,0 0,26 0,897 0,042 

Створ 2 60,0 0,21 0,826 0,0403 

 

4.7 Розрахунки мінералізації ґрунтових вод в зоні впливу каналу 

“Бутинський” в умовах відведення шахтних вод 

 

Згідно з розрахунками, в умовах підвищення рівня води в каналі 

“Бутинський” на 0,1 м (10 см) в 2-му створі і 0,083 м (8,3 см) – в1-му створі, 
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втрати шахтних вод з мінералізацією 9,6 г/дм3 (при розрахунках ГДС шахтних 

вод в р. Рата було визначено, що максимально допустима мінералізація шахтної 

води при максимальних витратах 300 м3/год не повинна перевищувати 

9,6 г/дм3) [97] складають 0,042  м3, і –  0,0403  м3  відповідно. 

Витрати води з каналу на фільтрацію в береги на одиницю довжини 

берега складуть  0,003 м3/доб. 

Витрати ґрунтового потоку на одиницю довжини берега до підпору 

складають 0,0032  м3/доб. 

Мінералізацію ґрунтових вод, яка буде формуватись при допущенні 

миттєвого змішування високомінералізованих шахтних вод, що 

профільтрувались в береги каналу і ґрунтових вод, гідравлічно 

взаємопов'язаних з каналом, визначались розрахунковим способом за 

формулою змішування: 
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+
= ,                                                  (4.12)              

 

де Сп– природна мінералізація води в ґрунтовому потоці, який притікає 

до берега каналу, г/дм3; 

    Qп – витрата природного потоку ґрунтових вод, м3/добу; 

    Сф – максимальна мінералізація шахтної води, що профільтрувалась в 

береги, г/дм3; 

    Qф – фільтраційні берегові втрати шахтної води з каналу, м3/доб. 

Вихідні дані та результати приводяться в таблиці 4.18. 

 

Як свідчать одержані результати прогнозних розрахунків, мінералізація 

грунтових вод в зоні впливу каналу «Бутинський» при змішуванні з шахтними 

водами, які будуть відводитися в р. Рата, буде складати 0,87 г/дм3 в 1-му створі 

і 0,84 г/дм3 в 2-му створі. 
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Таблиця 4.18 – Вихідні дані та результати розрахунків мінералізації 

ґрунтових вод в зоні впливу каналу «Бутинський» 

 

Ділянки каналу, на 

які 

розповсюджуються 

гідрогеологічні 

умови вибраних 

створів 

Витрати 

берегової 

фільтрації, 

м3/добу 

     дм3/добу 

Мінералізація 

шахтної води, 

що 

фільтрується в 

береги каналу, 

г/дм3 

Витрати 

ґрунтового 

потоку, 

 м3/добу 

дм3/добу 

Мінералізація 

ґрунтових 

вод, що 

надходять в  

канал, г/дм3 

1 2 3 4 5 

Створ 1  0,0421/42 9,6 0,826/82,6 0,87 

Створ 2  0,0403/40 9,6 0,83/83 0,84 
 

Необхідно зауважити, що одержана розрахункова мінералізація ґрунтових 

вод в зоні впливу каналу “Бутинський” являється розрахунковим максимумом і 

має “екологічний запас надійності”, оскільки визначалась: 

– для умов максимально можливих витрат шахтних вод (300 м3/год.); 

– для умов максимально можливої мінералізації шахтних вод – 9,6 г/дм3 

(без врахування розбавлення з дренажними та дощовими водами): 

– без врахування розпріснення за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів. 

Таким чином, максимально можливий вплив в умовах відведення 

шахтних вод в р. Рата через канал “Бутинський” проявиться в формуванні 

ореолу ґрунтових вод з мінералізацією   0,87 г/дм3 на максимальній відстані    

5,0 м вздовж каналу на ділянці Створ 1 (ПК0 – ПК63) і на максимальній 

відстані 6,0 м вздовж каналу на ділянці Створ 2 (ПК63 – ПК83). 

 

Враховуючи, що розрахункова мінералізація ґрунтових вод не перевищує 

нормативних вимог до їх якості (1,0 г/дм3), транспортування шахтної води по 

каналу “Бутинський” в р. Рата являється екологічно прийнятним і не 

спричинить змін гідрогеологічних умов (гідродинамічного та гідрохімічного 

режимів ґрунтових вод) в районі, а також не буде зумовлювати підтоплення 

прилягаючих до каналу територій [112, 113, 154, 156]. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Як свідчать результати розрахунків, скид шахтних вод в кількості 300 

м3/год (0,083 м3/с) викличе максимальне підвищення рівня води над існуючим 

в каналі на 0,083 м (8,3 см) – в 1-му створі та на 0,1 м (10 см) – в 2-му створі.  

2. Скидання шахтних вод в кількості 40 м3/год (0,011 м3/с), викличе 

підвищення рівня води в каналі на 0,014м (1,4 см) – в першому створі та 

0,016м (1,6 см) – в другому створі. Таке підняття рівня води в каналі 

практично не буде впливати на гідрологічний режим каналу. 

3. Розрахунками встановлено, що підпір ґрунтових вод при скиданні 

шахтних вод з витратами 300м3/год дуже незначний і розповсюдиться на 

відстань до 5,0м у – 1-му створі та до 6,5 м – у другому створі. При цьому 

максимальний підйом рівня ґрунтових вод у 1-му створі складає 0,01 м (1,0 

см) –  на віддалі 5,5 м і біля 0,0092 м (1,0 см) – на віддалі 4,5 м.  

У 2-му створі максимальний підйом рівня ґрунтових вод складає 0,068 м 

(6,8 см) на відстані 1,0 м і на 0,001 м (1 см) на відстані 6,0 м. 

Підпір ґрунтових вод при транспортуванні шахтних вод з витратою 

40 м3/год розповсюдиться в 1-му створі на відстань до 0,5-1,0 м; в 2-му створі 

– на відстань 1,0-1,5 м. При цьому і в 1-му, і в 2-му створах рівень ґрунтових 

вод максимально підвищиться на 0,011 м (1,1 см) та 0,010 м (1,0 см) 

відповідно. 

4. Результати розрахунків свідчать, що скидання шахтних вод як в 

кількості 300 м3/год (максимально можливі витрати в аварійних ситуаціях), 

так і при скиданні 40 м3/год (плануємі постійні витрати шахтних вод) отже і 

при скиданні від 40 до 140 м3/год, майже не позначиться на зміні рівневого 

режиму ґрунтових вод. 

Розрахункова зона розповсюдження підпору ґрунтових вод не 

перевищує 1,5-6,5 м і одночасно являється межею розповсюдження впливу 

каналу «Бутинський» на гідрогеологічні умови прилеглої території в умовах 

скиду в нього шахтних вод. 
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5. Враховуючи, що розрахункова прогнозна мінералізація ґрунтових вод 

(0,84-0,87 г/дм3), яка буде триматись протягом незначного часу (впродовж 1-2 

діб на початку скидання шахтних вод), не перевищує нормативних вимог до 

якості (1,0 г/дм3),  транспортування шахтної води по каналу «Бутинський» в 

р. Рата являється екологічно прийнятним і не спричинить змін 

гідрогеологічних умов в районі та не викличе зміни структури та  забруднення 

ґрунтів. 

6. Водний режим території проходження каналу «Бутинський» 

пов’язаний з режимом четвертинного водоносного горизонту, який не має 

зв’язку з нижче залягаючими напірними водоносними горизонтами 

(відділений від них водотривким шаром гірничих порід), що забезпечує їх 

надійний захист від забруднення під час проходження шахтних вод по каналу 

та відіграє позитивну роль в умовах формування депресивної воронки в 

підземних водах в період будівництва і експлуатації шахти, запобігаючи 

виникненню порушень гідрологічного режиму каналу «Бутинський» і, таким 

чином, забезпечить екологічно безпечні прийнятні умови відведення по ньому 

шахтних вод в р. Рата.  

Результати досліджень за цим розділом опубліковані у наукових працях 

[112, 113, 130, 154, 156, 163]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ (ПРОГНОЗ) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДВЕДЕННЯ ШАХТНОЇ ВОДИ У РІЧКУ 

РАТА ПІСЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПРОПОНОВАНОЇ СХЕМИ 

РЕГУЛЬОВАНОГО ЇЇ ВІДВЕДЕННЯ 

 

5.1 Обґрунтування оптимальних умов і варіантів скиду шахтних вод 

в річку Рата шляхом прогнозу можливої трансформації якості води 

водотоку-водоприймача (р. Рата) та визначення гранично-допустимих 

скидів (ГДС) 

 

5.1.1 Розрахунок якості води в ставку-відстійнику шахтних вод при їх 

розведенні дренажними і дощовими водами перед випуском в канал 

«Бутинський» (другий період проходки шахтних стволів) 

 

Як випливає з аналізу розроблених варіантів відведення шахтних вод в 

період будівництва, при запланованій організації проходки стволів, солевміст 

(сухий залишок) у шахтних водах становитиме від 5,0 до 20,0 г/дм3, а маса 

домішок (концентрація інших речовин) може бути різна. 

Для дренажних вод, при дотриманні природозахисних технологій, маса 

нормованих інгредієнтів залишається більш-менш постійною, а в шахтній воді 

їх вміст буде змінюватися в залежності від характеру їх утворення і в 

залежності від глибини проходки стволів.  

Якщо шахтні води змішати з дренажними водами, то в умовах миттєвого 

змішування за їх обсягом і хімічним складом можна обчислити значення 

мінералізації і концентрації кожного з лімітованих інгредієнтів (Ссм) в 

розведеній воді (в потоці, який виходить зі ставка-відстійника) за формулою 

(5.1) [131, 158 – 161]: 
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де Qдр - витрата дренажних вод, м3/добу; 

Qш - витрата шахтних вод, м3/добу; 

Сш - мінералізація шахтних вод, г/дм3; 

Сдр - мінералізація дренажних вод, г/дм3. 

Як регулююча ємність, що забезпечить можливість усереднення 

солевмісту і концентрації інших забруднюючих речовин в шахтних водах 

перед їх скиданням в канал «Бутинський», прийнято ставок-відстійник 

шахтних вод ємністю 200 тис.м3. 

Для накопичення дренажних і дощових вод, необхідних для розведення 

шахтних вод, як акумулюючу ємність доцільно використовувати ставок-

відстійник дощових вод ємністю 90 тис.м3, попередньо обладнавши його 

протифільтраційним екраном . 

Аналіз особливостей забудови території, аналіз формування та 

відведення дренажного стоку, результати розрахунку витрат дренажних вод 

дозволили спочатку виділити на центральному проммайданчику ділянки №1 

та №2. 

На ділянці №1 дренажний стік становить (в залежності від методики 

розрахунку [131] 647 і 792 м3/добу; на ділянці №2, площа якої значно більша 

за площу ділянки №1, – 502,1 м3/добу. 

Виходячи з результатів розрахунку максимально-допустимих 

концентрацій і витрат шахтних вод, що відповідають умовам ГДС речовин в 

р. Рата, і величини розрахункових витрат дренажного стоку, проаналізуємо 

можливість розведення шахтних вод тільки за рахунок використання 

дренажних вод з ділянки №1 [161, 162]. 

Для розрахунку якості шахтних вод при розведенні їх перед випуском в 

осушний канал «Бутинський» дренажними водами або дренажними водами з 

непрямим урахуванням дощових, приймалися жорсткі умови – мінімальний 
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стік дренажних вод, максимальні витрати і максимальна мінералізація 

шахтних вод на періоди проходки шахтних стволів в інтервалі 640-830 м, а 

також на період ведення підготовчих гірничих виробок і будівництва 

руддвора [126, 157]. 

 

5.1.2 Розрахунок необхідної витрати дренажних вод для розведення 

шахтних вод перед їх скиданням в осушувальний канал «Бутинський» до 

мінералізації, що відповідає умовам ГДС 

 

Враховуючи складні гідрогеологічні умови в районі розміщення шахти 

«Любельська», проектні величини притоку води при проходці головних 

стволів шахти і в період її стабільної експлуатації мають недостатню 

обґрунтованість, а також обмежену інформацію щодо гідрохімічних 

характеристик шахтних вод, дренажного стоку  і річкового стоку р. Рата. В 

зв̓ язку з цим, розрахунки гранично допустимого скиду [95] речовин із 

шахтними водами проведені за двома варіантними схемами, які відрізняються 

один від іншого витратами шахтних вод (див. розділ 2).  

     Розрахунки ГДС речовин в р. Рату виконані без врахування часу 

відстоювання шахтних вод в відстійниках та розбавлення їх в каналі 

«Бутинський». Для запасу надійності прийняті розрахункові умови, які є 

найбільш жорсткими для оцінки впливу шахтних вод на гідрохімічний режим 

р. Рата. 

     Результати розрахунків показали, що при невеликих скидних витратах 

шахтних вод в кількості 10-20 м3/годину, понадлімітні скиди будуть 

спостерігатись по органічним речовинам (БСК5) та залізу загальному.  

Із збільшенням витрати шахтних вод до 40,0 м3/годину крім органічних 

речовин і заліза з̕ являються понадлімітні скиди і по завислим речовинам. 

Залізо, завислі та органічні речовини  в деякій мірі будуть нейтралізуватися в 

результаті освітлення та відстоювання води в відстійниках. 
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 Десятидобове відстоювання і освітлення води забезпечить зниження 

завислих речовин в шахтних водах до 10,0 мг/дм3, що майже в два рази менше 

фонового показника по завислих речовинам в р. Рата. Проблема 

понадлімітних скидів заліза, завислих та органічних речовин може бути 

вирішена освітленням та відстоюванням шахтних вод в відстійниках.  

      Складніші проблеми виникають при скиданні шахтних вод в р. 

Рата із значно вищими витратами в межах 140-300 м3/годину з мінералізацією 

20,0 г/дм3. При таких витратах шахтні води в Бутинському каналі, при 

прийнятих розрахункових умовах, розбавлятись майже не будуть, а в р. Рата, 

окрім заліза, завислих і органічних речовин, будуть порушуватися нормативи 

екологічної безпеки водокористування по сухому залишку, сульфатам та 

хлоридам. Очевидно, що процес відстоювання шахних вод в відстійнику не 

може вплинути на суттєве зниження перелічених консервативних речовин. 

Тому, в якості найбільш ефективних заходів по досягненню нормативів 

екологічної безпеки водокористування в контрольному створі р. Рата при 

скиданні шахтних вод, за винятком економічно дорогих методів де 

мінералізації , дисертантом рекомендовано:  

– скидання шахтних вод в регульованому режимі в залежності від 

асимілюючої здатності водоприймача (для реалізації скидання шахтних вод зі 

змінною в часі витратою води передбачена достатня акумулююча ємність для 

накопичення шахтних вод – ставок-відстійник ємністю 200,0 тис м3); 

– розбавлення шахтних вод дощовими та дренажними  водами, які за 

гідрохімічними  характеристиками в даному регіоні близькі до фонових 

показників якості води в р. Рата і згідно з розрахунками, мають достатні 

витрати для розбавлення шахтних вод – 8795 м3/добу. 

Необхідні витрати дренажних вод для розбавлення шахтних розраховані  

за формулою (5.2): 

 

                            
( )

дрГДС

ГДСшш

др
СС

ССQ
Q

−
=

−
,                                                (5.2) 
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де Qдр – витрата дренажних вод, м3/с;  

    Qш – витрата шахтних вод, м3/с;  

    Сш – фактична концентрація  речовини в шахтних водах, г/м3;  

   СГДС – розрахункова допустима концентрація речовини в шахтних 

водах, г/м3;  

   Сдр – концентрація речовини в дренажних водах, г/м3. 

Розрахунок необхідної витрати дренажних вод для розбавлення 

шахтних вод з метою забезпечення нормативу екологічної безпеки 

водокористування в контрольному створі р. Рата по сухому залишку виконано  

за умов, коли витрати шахтних вод Qш = 0,039 м3/с (140 м3/годину), Сш = 

20000,0 г/м3, СГДС = 17628,5 г/м3, Сдр = 647,7 г/м3. При скиданні шахтних вод з 

витратою 0,039 м3/с і  сухим залишком 20 000 мг/л  в контрольному створі р. 

Рата норматив екологічної безпеки водокористування (1000 мг/дм3) не 

забезпечується. Небхідна витрата дренажних вод для розбавлення шахтної 

води дорівнює: 

 

( )

дрГДС

ГДСшш

др
СС

ССQ
Q

−
=

− =
( )

005,0
7,6475,17628

5,176280,20000039,0
=

−

−
м3

/с = 19,61 м3/годину. 

 

  Розраховані витрати дренажних вод для розбавлення шахтних теж для 

сухого залишку, при витратах шахтних вод 250 м3/год та при аварійних 

витратах 300 м3/год.  

При вихідних даних: Qш = 0,069 м3/с (250 м3/годину), Сш = 20000,0 г/м3, 

СГДС = 11163,5 г/м3, Сдр = 647,7 г/м3. 

 

( )

дрГДС

ГДСшш

др
СС

ССQ
Q

−
=

−
=

( )
058,0

7,6475,11163

5,111630,20000069,0
=

−

−
м3

/с = 208,73 м3/годину. 
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При скиданні шахтних вод з витратою 0,069 м3/с і сухим залишком 20 000 

мг/л в контрольному створі р. Рата норматив екологічної безпеки 

водокористування (1000 мг/дм3) не забезпечується. Небхідна витрата 

дренажних вод для розбавлення шахтної дорівнює 208,73 м3/годину. 

В випадку виникнення аварійних ситуацій, при вихідних даних: Qш = 0,083 

м3/с (300 м3/годину), Сш = 20000,0 г/м3, СГДС = 9662,04 г/м3, Сдр = 647,7 г/м3. 

 

( )

дрГДС

ГДСшш

др
СС

ССQ
Q

−
=

−
=

( )
095,0

7,64704,9662

04,96620,20000083,0
=

−

−
м3

/с = 342,7 м3/годину. 

 

Витрати дренажних вод для розведення шахтних для сухого залишку, 

при таких вихідних даних: QШ = 0,011 м3/с (40 м3/год), СШ = 20000,0 г/м3, СГДС 

= 20000 г/м3, СД = 647,7 г/м3 складе: 

 

( )

ДГДС

ГДСШШ

СС

ССQ
Q

−
=

−

Д =
( )

0,0
7,64704,9662

0,200000,20000011,0
=

−

−
 м3/годину. 

 

Таким чином, скидання шахтних вод з мінералізацією 20 г/дм3 і витратою 

40 м3/год відповідає умовам ГДС речовин і не вимагає розведення. 

При аварійних ситуаціях, коли витрата шахтних вод становитиме 300 

м3/год (0,083 м3/с), а мінералізація – 20000 г/м3, виникає необхідність в їх 

розведенні до мінералізації, що дорівнює 17628 г/м3, прийнятної для скидання в 

Бутинський канал з витратою 100-140 м3/год, що потребує кількості дренажних 

або дренажних і дощових вод [127] рівної: 

 

( )

ДГДС

ГДСШШ

СС

ССQ
Q

−
=

−

Д =
( )

00116,0
7,6475,17628

5,176280,20000083,0
=

−

−
 м3/с = 41,73 м3/год. 
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Як показують розрахунки, кількість дренажних вод, необхідна для 

розведення шахтних вод, становить від 19,61 м3/год до 342,7 м3/год, залежно від 

витрати і початкової мінералізації останніх. 

В зв’язку з аналізом результатів вищеприведених розрахунків виникла 

необхідність в розробці рекомендацій та обґрунтування умов відведення 

шахтних вод в р. Рата через Бутинський канал з урахуванням переваг найбільш 

ефективних заходів по досягненню нормативів екологічної безпеки 

водокористування в контрольному створі р. Рати при скиданні шахтних вод, а 

саме:  

– скидання шахтних вод в регульованому режимі в залежності від 

асимілюючої здатності водоприймача (для реалізації скидання шахтних вод із 

змінною в часі витратою води необхідно мати достатню акумулюючу ємкість 

для накопичення шахтних вод). 

– розбавлення шахтних вод дощовими та дренажними водами, які за 

гідрохімічними характеристиками в даному регіоні близькі до фонових 

показників якості води р. Рати та водами атмосферних опадів.  

Згідно з цим виконані розрахунки ступеню розбавлення шахтних вод та 

обґрунтування умов їх відведення в канал «Бутинський» осушної системи та в 

річку Рата, результати яких приводяться нижче. 

На основі виконаних розрахунків приведено умови відведення шахтних 

вод на період будівництва, та для умов, які можуть виникнути при аварійних 

ситуаціях (таблиця 5.1, 5.2). 

Незважаючи на відповідність якості зворотних вод нормативним вимогам 

ГДС речовин [97], з точки зору автора, в умовах транспортування шахтних вод 

по каналу «Бутинський», більш надійним і екологічно прийнятним буде 

розбавлення шахтних вод до мінералізації від 5-9 до 10-12 г/дм3 і скидання їх з 

витратами 300 і 100 - 140, 40 м3/год відповідно (таблиця 5.2). 
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Таблиця 5.1 – Витрата шахтних вод в залежності від мінералізації і потреба в дренажних водах для їх розведення на 

період проходки шахтних стволів (відповідно до умов ГДС речовин із зворотними шахтними водами) 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Мінералізація шахтних вод, які скидаються, відповідно до умов ГДС (другий етап проходки стволів)   

В умовах нормального режиму проходки 
В умовах виникнення 

аварійних ситуацій 

При 

мінералізації 

шахтних вод  

20 г/дм3 

При мінералізації 

шахтних вод 
При 

мінералізації 

шахтних вод 

7-10 г/дм3 

При 

мінералізації 

шахтних вод 

5-7 г/дм3 

При мінералізації шахтних 

вод 

20 г/дм3 17г/дм3 20,0г/дм3 9,66 г/дм3 

1. Витрата 

розведених  шахтних 

вод, які скидаються в 

осушувальну систему  

м3/год 30-40 140 100-140 100-140 100-140 300 300 

м3/доб 720-960 
2400-

3360 
2400-3360 2400-3360 2400-3360 7200 7200 

 

2. Потреба в 

дренажній і дощовій 

воді для розведення 

шахтних вод до стану, 

прийнятного для умов 

ГДС 

м3/год 

немає потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

19,61 
немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

немає потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

немає потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

342,7 
немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

м3/доб 470,64 8224,8 
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Таблиця 5.2 – Максимально-допустима мінералізація та витрати розбавлених шахтних вод, що скидаються в 

Бутинський канал, відповідно до умов гранично допустимого скиду (ГДС) речовин у р. Рата (на другий період проходки 

шахтних стволів) 

 

Найменування 
Одиниця 

виміру 

Максимально-допустима мінералізація розбавлених шахтних вод, що скидаються 

В умовах нормального режиму проходки 

В умовах 

виникнення 

аварійних ситуацій 

Мінералізація 

шахтних вод    

20 г/дм3 

Мінералізація 

розбавлених 

шахтних вод 

17,6 г/дм3 

Мінералізація 

розбавлених 

шахтних вод 

12,5 г/дм3
 

Мінералізація 

розбавлених 

шахтних вод   

7-10 г/дм3 

Мінералізація 

розбавлених 

шахтних вод    

5-7 г/дм3 

Мінералізація 

розбавлених 

шахтних вод 

17,6 

г/дм3 
9,7 г/дм3 

1.Максимально-

допустима 

витрата 

розбавлених 

шахтних вод, що 

скидаються 

м3/год 30-40 45 
від   90-100  

до140 

100-140 і 

більше 

100-140 і 

більше 

від 100-140 до 

300 
300 300 

м3/ добу 720-960 1080 2400-3360 2400-3360 
от 2400-3360  

и более 

від 2400-3360 

до 7200 
3360 7200 

2.Потреба в 

дренажній і 

дощовій воді 

для розведення 

шахтних вод 

м3/год немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

6,29 немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

немає потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

немає потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

41,73 немає 

потреби 

(відповідає 

умовам ГДС) 

м3/добу 151 1001,5 
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5.2 Вихідні дані й розрахункові умови для відведення шахтних вод в 

р. Рата 

 

Для розрахунку гранично допустимих скидiв зворотних (шахтних)  вод в 

р. Рата використано і розроблено такі вихiднi данi та розрахунковi умови:  

- проектні  гiдрохiмiчнi характеристики шахтних вод;  

- гранично допустимі концентрацiї (ГДК) речовин  для водних об`єктiв   

рибогосподарського водокористування (випуск шахтних вод в р. Рату за 

межами населеного пункту);  

- розрахункові характеристики  шахтних вод та оцінка їх впливу  на зміну 

якості води р. Рати від випуску до контрольного створу;  

-  характеристики природного самоочищення води вiд неконсервативних 

речовин, що надходять на дiлянцi вiд мiсця випуску до контрольного створу 

(процеси самоочищення  враховуються, якщо вони достатньо вираженi);   

-  проектна витрата шахтних вод;  

-  кратнiсть розбавлення  шахтних  вод   в контрольних створах канала 

Бутинського i р. Рати.  

Шахтні води планується скидати  в р. Рату по каналу Бутинському 

довжиною від місця випуску  до впадіння в р. Рату 7,595 км. Випуск 

розташований за межами населеного пункту (див. глава 2.1).   

Для розрахунків ГДС речовин в водний об̕єкт використовуються 

максимальний годинний і річний об,єми зворотних вод. 

Проектні об̕єми шахтних вод в період проходки основного ствола і в 

стабільних умовах експлуатації шахти, які підлягають відведенню в р. Рата по 

каналу Бутинський, прийняті в обсязі: 40,0 м3/годину, 960,0 м3/добу, 350400,0 

м3/рік і 300,0 м3/годину, 7200,0 м3/добу, 2628000 м3/рік. 

Розрахункові концентрації показників якості шахтних вод прийняті за 

даними проектних матеріалів, прогнозу, розробленого Львівською 

геологорозвідувальною експедицією, та по аналогам інших шахт регіону [163, 

165] (таблиця 5.3).  
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Таблиця 5.3 – Прогнозні показники якості шахтних вод та їх коефіцієнти   

неконсервативності 
 

 № 

з/п 

Показник якості води Концентрація , мг/дм3 Коефіцієнт 

неконсервативності, 

1/добу 

1. Завислі речовини 62,0 0.15 

2. Сухий залишок 20000,0  

3. ХСК 32,0 0.15 

4. БСК5 20,0 0.23 

5. Сульфати 1909,8 0.1 

6. Хлориди 9123,5  

7. Азот амонійний 1,0 0.07 

8. Нафтопродукти 0.05 0.044 

9. Залізо загальне 0,53 0.2 

10. Фосфати 3.12 0.03 

11. Нітрати 40.0 0.11 

12. Нітрити 0.08 10.8 
 

В зв’язку з відсутністю будь-яких даних про вміст в шахтних водах 

нітратів, нітритів, фосфатів, нафтопродуктів, в розрахунках ГДС речовин 

концентрації їх прийняті на рівні рибогосподарських ГДК. За фонові 

концентрації речовин прийняті результати разових хімічних аналізів проб 

води, проведених Українським науково-дослідним інститутом екологічних 

проблем (УКРНДІЕП) Мінприроди України (таблиця 5.4) [97]. 

 

 Таблиця 5.4 – Концентрації речовин в фоновому створі р. Рати і в 

каналі «Бутинський», мг/дм3 
 

№ 

з/п 

Показник якості 

води 

р. Рата Канал 

«Бутин-

ський» 

ГДК 

рибогоспо-

дарська 

Коефіцієнт 

неконсерва-

тивності, 

1/добу 

1. Завислі речовини 26,6 11,4 +0.75 до 

фону 

0.15 

2. Сухий залишок 429,0 326,0   

3. ХСК 27,0 <5,0 15.0 0.15 

4. БСК5 10,5 1,2 2.24 0.23 

5. Сульфати 62,4 28,8 100.0 0.1 

6. Хлориди 24,8 17,7 300.0  

7. Азот амонійний 0,11 <0,15 0.39 0.07 

8. Нафтопродукти н/в н/в 0.05 0.044 

9. Залізо загальне 0,21 <0,04 0.1 0.2 

10. Фосфати 0.35 0,6 3.12 0.03 

11. Нітрати 6.8 <0,5 40.0 0.11 

12. Нітрити 0.07 <0,03 0.08 10.8 

      Примітка : н/в – не виявлено 
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Розрахунковий (контрольний) створ р. Рата знаходиться у середній частині, 

нижче впадіння каналу «Бутинський». Гідрологічний режим р. Рата вивчений 

відносно задовільно і характеризується матеріалами спостережень на 

гідропостах с. Волиця (середня частина басейну) і с. Межиріччя (нижня частина 

басейну). 

 

Визначення концентрації забруднюючих речовин в розведеній  

шахтній воді 

 

З урахуванням розробленого режиму відведення шахтних вод в період 

будівництва (глава 2), з метою обґрунтування вибору необхідної кількості 

дренажних вод для розведення шахтних вод і екологічно прийнятного ступеня 

розведення останніх до якості, що відповідає умовам ГДС речовин у водойми, 

розрахунки проводилися для декількох варіантів. 

Виходячи з прогнозу кількості і якості шахтних вод на кінцевий період 

будівництва, розрахунок концентрації забруднюючих речовин в розведеній 

шахтній воді проведено за такими варіантами:  

1) розрахунок концентрації забруднюючих речовин в розведеній шахтній 

воді в період мінімального водоприпливу, витрата шахтних вод 40м3/год з 

мінералізацією до 19-20 г/м3; 

2) розрахунок концентрації забруднюючих речовин в розведеній шахтній 

воді в період мінімального водоприпливу, витрата шахтних вод 300м3/год з 

мінералізацією до 5-7 г/м3; 

Період мінімального водоприпливу при проходженні стволів 

горизонтальних виробок і будівництві руддвора (при будівництві руддвора і 

виробок на горизонті шахти очікується водоприплив 30-40 м3/год, включаючи 

кінцевий приплив в стволи 12 м3/год і приплив в горизонтальні виробки). 

Припускаєма витрата шахтних вод в період водоприпливу становитиме 

40 м3/год або 720-960 (1080) м3/добу з мінералізацією 20 г/дм3. Мінералізація 

дренажних вод становить 0,6-1,0 г/дм3. Для запасу надійності в розрахунках 
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приймаються максимальні значення концентрації дренажних (1000 г/м3) і 

шахтних (20000 г/м3) вод і максимальні витрати – 40 м3/год. 

Виконано розрахунок якості розбавлених шахтних вод перед скиданням в 

канал «Бутинський» для умов, коли весь обсяг дренажних вод з ділянки № 1 

буде подаватися для розведення шахтних вод. 

 

5.3 Розрахунок розбавлення шахтних вод дренажними при скиданні в 

ставок-відстійник всього обсягу (з урахуванням інфільтраційного 

живлення) дренажних вод з проммайданчика №1 

 

Витрата дренажних вод становить 792 м3/добу. При змішуванні 

мінералізація розбавлених шахтних вод (Мсм) буде дорівнювати: 

при витраті шахтних вод 40 м3/год  - 11,4 г/дм3. 

 

9,11410
960792

960200001000792
см =

+

+
=M г/м3 = 11,4 г/дм3. 

 

5.4 Розрахунок розбавлення шахтних вод дренажними при скиданні в 

ставок-відстійник всього обсягу (без урахування інфільтраційного 

живлення) дренажних вод з проммайданчика №1 

 

Витрата дренажних вод в цих умовах складає 647 м3/добу. При 

змішуванні мінералізація розбавлених шахтних вод буде дорівнювати: 

при витраті шахтних вод 40 м3/год 

 

3,12350
960647

960200001000647
см =

+

+
=M  г/м3 = 12,4 г/дм3; 

 

Результати проведених розрахунків свідчать про прийнятні для скидання 

в канал «Бутинський» мінералізації зворотних шахтних вод при подачі в 
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ставок-відстійник для їх розведення всього обсягу дренажних вод з ділянки №1 

центральної промплощадки. 

У період проходки стволів, розрахункова мінералізація розбавлених 

зворотних шахтних вод перед скиданням, залежно від подаваного обсягу 

дренажних вод, буде дорівнювати: при мінімальних водоприпливах 40 м3/год 

мінералізація розбавлених шахтних вод становитиме 11,4-12,4 г/дм3. 

Така мінералізація повністю відповідає умовам ГДС речовин із 

зворотними шахтними водами, що скидаються в р. Рата при витратах 40 м3/год. 

Крім того, мінералізація розбавлених зворотних шахтних вод, рівна 9,5-12 

г/дм3, є екологічно обґрунтованою при транспортуванні по каналу 

«Бутинський» з витратою від 40 м3/год і більше. 

З урахуванням атмосферних опадів, що випадають на акваторію ставка-

відстійника дощових вод ємністю 90 тис.м3 та ставка-відстійника шахтних вод 

ємністю 200 тис.м3, мінералізація розбавлених шахтних вод, що скидаються в 

канал «Бутинський» буде трохи нижча, ніж без урахування атмосферних 

опадів [127, 134]. 

Кількість солей, які можуть скидатися в гідрографічну мережу, складе: 

при надходженні шахтних вод в ставок-відстійник з витратою 40 м3/год і 

мінералізацією 20 г/дм3 - 723,8 кг/год (17,37 т/добу або 6340 т/рік); з витратою 

300 м3/год і мінералізацією 20 г/дм3 (при аварійних ситуаціях) - 6031 кг/год 

або 144,7 т /добу. 

Для зменшення солей, що скидаються в гідрографічну мережу зі 

зворотними шахтними водами, до кількості, не більшої від запроектованих 

гранично допустимих скидів і складу [97], рекомендовані мінералізація і 

витрати зворотних шахтних вод, які екологічно прийнятні для скидання в 

канал «Бутинський» і далі в р.Рата і відповідають умовам ГДС. 

Враховуючи прогнозні витрати і концентрації забруднюючих речовин 

(мінералізації) шахтних вод, викликали необхідність передбачення  

дисертантом регулюючої ємності – свого роду усереднювач, який може 

забезпечити можливість рівномірного, регульованого, в залежності від сезонів 
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гідрологічного року, скидання зворотних шахтних вод з усередненою 

концентрацією 10 г/дм3 і витратою до 90-100 м3/год.  

При спільній подачі шахтних, дренажних і дощових вод, в ставку-

відстійнику буде відбуватися змішування (розведення) і вирівнювання різної 

концентрації шахтних вод з дренажними і дощовими водами [127, 134]. 

У період мінімальних водоприпливів (при витратах 40 м3/год) і 

максимальній мінералізації шахтних вод (20 г/дм3), обсяг ємності ставка-

відстійника, необхідний для відстоювання і змішування шахтних і дренажних 

вод протягом 10 діб залежить від необхідної для розведення кількості 

дренажних і дощових вод. 

В якості такої ємності буде використано ставок-відстійник шахтних вод 

ємністю 200 тис.м3. 

Необхідна ємність ставка-відстійника (W), яка може забезпечити 

усереднення концентрацій забруднюючих речовин і мінералізації шахтних вод 

шляхом відстоювання протягом певного часу (передбачається 10-ти добове 

відстоювання і освітлення шахтних вод для зниження вмісту завислих, 

органічних речовин і заліза), визначена за формулою: 

 

 +=
tt

i qqW
1

дрi

1

, 

 

де qi – часові витрати шахтних вод в період усереднення, м3/год; 

     qдрі - часові витрати дренажних і дощових вод в період усереднення, 

м3/год. 

 

Концентрація забруднень (мінералізації) (Ссм) в вихідному зі ставка-

відстійника потоці розбавлених шахтних вод, які відводяться в Бутинський 

канал, визначалася за виразом: 

   



 

 

184 





+

+

=

+

=
t

i

t

iii

t

ii

c

qq

CqCq

W

CqCq

C

1

дрi

1

дрдрi

1

дрiдрi

м

)(

)()(

. 

де qi – часові витрати шахтних вод в період усереднення, м3/год; 

     qдрі – часові витрати дренажних і дощових вод в період усереднення, 

м3/год; 

     Сi – концентрація шахтних вод в період усереднення; 

Сдрі – концентрація   дренажних і дощових вод в період усереднення; 

W  – необхідна ємність ставка-відстійника 

При заданій мінералізації розбавлених шахтних вод, що скидаються в 

меліоративну систему, яка, виходячи з екологічно обґрунтованих умов 

транспортування по каналу «Бутинський» [95] автором приймається рівною 10 

г/дм3, і витраті водоприпливу шахтних вод, що дорівнює 40м3/год, при 

середньорічній витраті атмосферних опадів, які випали на акваторію ставка-

відстійника, дорівнює 5,8 м3/год або 140,2 м3/добу, розрахункова витрата 

дренажних вод, з урахуванням вищенаведених вихідних даних, буде 

дорівнювати 41,9 м3/год або 1005,6 м3/добу: 

 

/год.м9,41;
240140210800
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При водоприпливі, рівному 40 м3/год, витрата дренажних вод, 

необхідних для розбавлення шахтних вод до мінералізації 10 г/дм3 повинна 

становити 36,8 м3/год або 883,2 м3/добу: 

 

./85,36;
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Виходячи із обсягу ставка-відстійника шахтних вод, що дорівнює 200 

тис. м3, його ємність цілком прийнятна для накопичення і відстоювання 



 

 

185 

шахтних вод протягом 10 діб і більше, а також для забезпечення процесів 

розбавлення шахтних вод дренажними водами до мінералізації 10 г/дм3 і 

менше [162]. 

Як свідчать результати розрахунків (розділ 2.4), дренажний стік на 

ділянці №1 центрального проммайданчика складає 27,0-33,0 м3/год (при 

розрахунках відповідно без урахування і з урахуванням інфільтраційного 

живлення ґрунтових вод). У розробленому  варіанті у випадках регульованого 

скидання зворотних шахтних вод при водоприпливі 40 м3/год, потреба в 

дренажній воді становить близько 37 м3/год. 

Для досягнення заданої мінералізації додатково буде потрібна дощова 

вода в кількості близько 3,9 м3/год (36,85-33,0 = 3,85) або 94 м3/добу – при 

водоприпливі 40 м3/год. 

З огляду на середньорічний розрахунковий обсяг поверхневого 

дощового (в тому числі і снігового – талого) стоку, який становить на 

кінцевий період будівництва близько 20,0-22,0 м3/год (475,0-523,0м3/добу) 

(розділ 2.4), дощові води, що надходять разом з дренажними з каналу, який 

пересікає проммайданчик шахти, в ставок-відстійник дощових вод і 

акумулюються в ньому, з надлишком перекривають потребу в дренажній воді 

для розведення шахтних вод до необхідної мінералізації. Крім того, сумарна  

середньорічна кількість атмосферних опадів, що надходять на акваторію 

ставків-відстійників, становить 9,4 м3/год (225,6 м3/добу), що цілком 

компенсує недолік в дренажній воді. 

При виникненні аварійних ситуацій витрата шахтних вод з 

мінералізацією 20 г/дм3 може збільшитися до 300 м3/год (7200 м3/добу). 

Тривалість накопичення шахтних вод в ставку-відстійнику, виходячи з його 

обсягу, не повинна перевищувати 10 діб. Для розведення такої кількості 

шахтних вод до максимально-прийнятної відповідно до умов ГДС 

мінералізації, що дорівнює 9,697 г/дм3, знадобиться 342,7 м3/год (8224,8 

м3/добу) [97, 204, 205].  
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5.5 Розробка та обґрунтування рекомендованої до реалізації системи 

відведення шахтних вод на період проходки стволів, будівництва шахти і 

комплексу постійного водовідведення 

 

Результати розрахунків гранично-допустимих скидів зворотних 

шахтних вод і розрахунків максимально допустимих концентрацій, а також 

розрахунків кількості дренажних і дощових вод, необхідних для розведення 

шахтних вод перед їх скиданням в осушувальну систему, свідчать про 

екологічну доцільність і прийнятність розробленої технології системи 

відведення шахтних вод на другому етапі проходки шахтних стволів та на 

період будівництва об'єктів комплексу постійного водовідведення. 

При цьому, як на першому етапі, так і на другому етапі проходки 

стволів шахтна вода на поверхні, після відстоювання в горизонтальних 

відстійниках відводиться в ставок-відстійник шахтних вод ємністю 200 тис.м3. 

Відповідно до вимог санітарних правил, в зв'язку з високою мінералізацією 

(до 20 г/дм3), по солевмісту шахтна вода, перед спуском в осушувальну  

систему, вимагає опріснення, ступінь якого залежить від обсягів скидання. 

З цією метою в ставок-відстійник для розведення шахтних вод перед їх 

скиданням в осушну систему, подається дренажна вода і, при необхідності, 

дощова вода в кількості, яка потрібна для досягнення максимально- 

допустимих концентрацій. 

Після змішування з дренажними водами, шахтна вода зі ставка-

відстійника відводиться в канал «Бутинський» і далі в р. Рата – ліву  притоку 

транскордонної р. Західний Буг. 

Скидання шахтних вод з мінералізацією 20 г/дм3 в кількості 10-30 м3/год 

і 40 м3/год відповідає умовам ГДС речовин і не вимагає їх розведення при 

скиданні в осушну систему. 

При водоприпливі 40 м3/год і мінералізації шахтних вод 20 г/дм3 (період 

проходки стволів, горизонтальних виробок і будівництві руддвора), витрати 

дренажної води, необхідні для розведення шахтних вод перед скиданням зі 
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ставка-відстійника в канал «Бутинський», в залежності від кількості і якості 

шахтних вод, що відводяться у відповідності умовам ГДС, складають 6,3 

м3/год (умови нормального режиму роботи) [95]. 

При аварійних ситуаціях в період експлуатації, коли приплив шахтних 

вод може становити 300 м3/год (0,083 м3/с), а мінералізація – 20000мг/м3, 

виникає необхідність в їх розведенні до мінералізації, що дорівнює 17628 

мг/м3, прийнятної для скидання в Бутинський канал з витратою 100-140 

м3/год, що потребує води для розведення в кількості, що дорівнює 41,7 м3/год. 

Така кількість дренажних вод достатня для розведення зворотних шахтних вод 

при їх скиданні в Бутинський канал і відповідає розрахунковим умовам ГДС 

речовин при відведенні в р. Рата [159]. 

Незважаючи на відповідність якості зворотних шахтних вод 

нормативним вимогам ГДС речовин в осушувальну систему, з точки зору 

автора, серед розглянутих варіантів режиму їх відведення, в екологічно 

обґрунтованих умовах транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» 

в р. Рата більш надійним і екологічно прийнятним на період будівництва буде 

регульований режим скидання в канал «Бутинський» шахтних вод, 

розбавлених в ставку-відстійнику до мінералізації від 5-9 до 10-12 г/дм3, з 

витратами 300 і 40 м3/год відповідно (2-й і 1-й варіанти відведення шахтних 

вод). 

При скиданні зворотних шахтних вод в регульованому режимі з 

заданими (зазначеними вище) витратами і мінералізацією, формування 

балансу припливу – відведення (витрати і солевмісту) шахтних, дренажних і 

дощових вод, в залежності від величини шахтного водотоку, буде йти за 

такою схемою. 

При надходженні шахтних вод з витратою 40 м3/год і мінералізацією 20 

г/дм3, скидання зворотних шахтних вод в канал «Бутинський» (після 

змішування з дренажними і дощовими) становитиме близько 57 м3/год з 

мінералізацією 8,7 г/дм3, що відповідає умовам ГДС [95, 97] (рисунок 5.1). 
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Рисунок 5.1 – Принципова водно-балансова (кількісна та якісна) схема припливу і відведення шахтних, дренажних і 

стічних дощових вод на період будівництва шахти «Любельська» № 1-2 в умовах штатного режиму – припливу 40 м3/год 
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Рисунок 5.2 – Принципова водно-балансова (кількісна та якісна) схема припливу і відведення шахтних, дренажних і 

стічних дощових вод на період будівництва шахти «Любельська» № 1-2 в умовах максимального  припливу 300 м3/год 



 

 

190 

Скидання зворотних шахтних вод в канал «Бутинський» (після 

змішування з дренажними і дощовими) з витратою 300 м3/год можливе лише 

при припливі шахтних вод з мінералізацією 5-7 г/дм3. При цьому витрата 

зворотних шахтних вод при скиданні в канал після розведення здійснюється з 

витратою 330 м3/год і мінералізацією 6,2 г/дм3, що відповідає умовам ГДС 

(рисунок 5.2) [163 – 165]. 

Розроблені та прийняті до реалізації екологічно оптимальні умови для 

регульованого режиму скидів в р. Рата розбавлених та очищених шахтних вод 

наступні:  

– при припливі шахтних вод в кількості 40,0 м3/год (960 м3/добу) і 

мінералізації  (М) 20,0 г/дм3, відводиться 1368,0 м3/добу з М= 8,7 г/дм3; 

– при припливі шахтних вод в кількості 300,0 м3/год (7200 м3/добу) і 

мінералізації 5,0-7,0 г/дм3, відводиться 7731 м3/добу з М=6,2 г/дм3. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Результати виконаних досліджень дозволили обґрунтувати доцільність 

та оптимальні умови реалізації екологічно-прийнятної системи відведення 

шахтних вод зі збереженням запроектованого гідрологічного режиму каналу 

«Бутинський». 

     2. Доведено, що в умовах  відстоювання в ставках-відстійниках, при 

розбавленні дренажними і дощовими водами, несприятливий вплив відведення 

шахтних вод по каналу «Бутинський» на ґрунтові води і  на поверхневі води 

р. Рата як в період будівництва, так і при аварійних ситуаціях в період 

експлуатації шахти, виключається.  

3. У порівнянні з іншими існуючими методами очищення та відведення 

шахтних вод, розроблена та науково обґрунтована система має ряд переваг: 

вона гарантує стабільність гідродинамічного і гідрохімічного режимів 

ґрунтових вод в регіоні та стабільність екологічно-прийнятних гідрологічного і 

гідрохімічного режимів р. Рата. 
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4. Запропонований спосіб підготовки та очищення шахтних вод, 

запропоновані методи екологічного обґрунтування регульованого відведення та 

розроблена схема оптимальних умов скиду в р. Рата з урахуванням 

особливостей природних умов біокліматичної зони, дозволяють у порівнянні із 

існуючими методами в 3-5 разів зменшити об’єм надходження забруднюючих 

(нормованих) речовин в гідрографічну мережу і, тим самим, гарантувати 

екологічний стан водного середовища в вуглевидобувних регіонах Полісся. 

 

Результати досліджень за цим розділом опубліковані у наукових працях 

[112, 113, 154, 156, 163, 164]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій поставлено 

та вирішено науково-практичну задачу підвищення екологічної безпеки за 

рахунок зниження впливу шахтних вод на гідрографічну мережу на території 

вуглевидобувних регіонів Полісся (на прикладі Львівсько-Волинського 

вугільного басейну). Розроблено і науково обґрунтовано умови відведення 

шахтних вод в річку Рата (в гідрографічну мережу), для реального обʼєкту, а 

саме для шахти «Любельська» № 1-2. 

У результаті дисертаційного дослідження сформульовано основні 

науково-практичні висновки: 

1. Виконано екологічну оцінку та проаналізовано сучасний стан проблеми 

відведення шахтних вод в гідрографічну мережу, сучасних методів їх очищення 

і демінералізації. З’ясовано, що дотепер були недостатньо обґрунтовані умови 

відведення високомінералізованих шахтних вод у гідрографічну мережу в 

вуглевидобувних регіонах, які б ураховували особливості біокліматичних зон 

та умови різних за характером й інтенсивністю антропогенних впливів.  

2. Розроблено науково-методичні підходи до оцінювання техногенного 

впливу шахтних вод на водне середовище з урахуванням біокліматичних умов 

Полісся та транскордонного розташування. 

3. Розроблено алгоритм (програму) організації та проведення фонового і 

спеціального моніторингу гідрохімічного та гідравліко-рівневого режиму 

поверхневих і підземних вод для природно-ландшафтної зони Полісся в умовах 

скиду шахтних вод в р. Рата, що дозволяє своєчасно одержати параметри 

впливу вуглевидобування з метою оперативного реагування на їх зміни. 

Розроблено дисертантом моніторингові дослідження, комплексна програма та 

регламент. 

4. Визначено та теоретично обґрунтовано екологічно безпечні параметри 

складових процесу підготовки шахтних вод до відведення, а саме: обсяги 

шахтних вод, дренажного та дощового стоку; розроблені рекомендації щодо 
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розбавлення та опріснення шахтних вод; розміри, кількості та ємності ставків-

відстійників.  

5. Вперше розроблено науково обґрунтовані засади використання 

дренажних і дощових вод та алгоритм реалізації здійснення комплексних 

заходів для системи опріснення мінералізованих шахтних вод й визначено 

оптимальні умови їх регульованого екологічно безпечного транспортування по 

каналу осушувальної системи в р. Рата в штатних та аварійних ситуаціях.  

6. Науково обґрунтовано і підтверджено прогнозними розрахунками 

оптимальні умови транспортування шахтних вод по каналу «Бутинський» при  

мінімальних (40 м3/год) та максимальних (300 м3/год) витратах з мінералізацією 

від 5,0  г/дм3 до 20,0  г/дм3.  

7. Визначено можливе максимальне підняття рівнів води в каналі до 8-

10 см, рівня ґрунтових вод в зоні підпору – до 1,0 см в межах 5,0-6,0 метрів 

вздовж каналу, що підтверджує зневажливо малий вплив на гідродинамічні 

характеристики потоку і гідрохімічний режим ґрунтових вод. Встановлено, що 

транспортування шахтних вод по меліоративному каналу не призведе до 

підняття  рівня ґрунтових вод і не викличе їх забруднення та зміну режиму як в 

період будівництва шахти, так і в експлуатаційний період.  

8. Встановлено, що прогнозований вміст забруднюючих речовин в 

розбавленій і підготовленій до скиду запропонованими методами шахтній воді 

може бути знижено з 20 г/дм3 до 5 г/дм3 (в 3-4-и рази) порівняно з 

використанням існуючих промислових методів підготовки та відведення 

шахтних вод, що свідчить про екологічну ефективність розробленої та науково 

обгрунтованої схеми регульованого відведення шахтних вод.  

Розроблено, науково обґрунтовано та впроваджено на ДП 

«Південдіпрошахт» і в ТЕО будівництва шахти «Любельська» № 1-2 

технологію підготовки шахтних вод та систему регульованого і екологічно 

збалансованого їх відведення в гідрографічну мережу на основі математичних 

розрахунків та результатів натурних досліджень. Рекомендовано для реалізації 

шляхи забезпечення оптимального функціонування природних екосистем. 
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9. Розроблено та рекомендовано відповідно до ГДС оптимальні умови 

режиму скидів в р. Рата розбавлених та очищених шахтних вод, які дозволяють 

забезпечити дотримання нормативних вимог, установлених в Україні, а саме: 

- для припливу шахтних вод в кількості 40,0 м3/год (960 м3/добу) і 

мінералізації  (М) 20,0 г/дм3, відводиться 1368,0 м3/добу з М=8,7 г/дм3;  

- для припливу шахтних вод в кількості 300,0 м3/год (7200 м3/добу) і 

мінералізації (М) 5,0-7,0 г/дм3, відводиться 7731 м3/добу з М=6,2 г/дм3.  
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ДОДАТОК А 

  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Доценко Е. А., Бабаев М. В., Маркина Н. К. Экологическое 

обоснование корректировки системы отведения шахтной воды на период 

проходки стволов шахты «Любельская» №1-2 Львовско-Волынского угольного 

бассейна. Проблеми охорони навколишнього природного середовища та 

екологічної безпеки:зб.наук.пр. Харків: УкрНДІЕП, 2015. № 37. С. 143–152.  

2. Доценко О. О., Бабаєв М. В. Екологічно безпечна технологія очистки 

шахтних вод шахти «Любельська» № 1-2. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Хімія, 

хімічна технологія та екологія»: зб.наук.пр. Харків: НТУ «ХПІ», 2016. № 35 

(1207). С. 25-30. (WorldCat, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory (New 

Jersey, USA).  

3. Доценко О. О. Підвищення екологічної безпеки відведення шахтних 

вод в період будівництва вуглевидобувної шахти. Екологічні науки:  наук.-

практ. журнал. Київ: ДЕА, 2019. Т. 2. № 1 (24). С. 153–159. (Index Copernicus 

International (Республіка Польща).  

4. Доценко О. О., Маркіна Н. К. Особливості та екологічне обґрунтування 

відведення шахтних вод на етапі проходження стволів в період будівництва 

вуглевидобувної шахти. Науковий вісник будівництва. Серія «Будівництво»: 

зб.наук.пр. Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2019. Т. 2. № 2 (96). С. 303–311. 
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5. Доценко О. О. Екологічні аспекти будівництва та експлуатації шахти 

«Любельська» № 1-2. Екологічні науки: наук.-практ. журнал. Київ: ДЕА, 2019. 

№ 4 (27).  С. 226–232. (Index Copernicus International (Республіка Польща).  

6. Доценко Е. А., Бабаев М. В., Маркина Н. К. Повышение экологической 

безопасности отведения шахтных вод во Львовско-Волынском угольном 

бассейне. Технологический аудит и резервы производства: междунар. науч. журнал. 

Харьков: НПП ЧП «Технологический центр», 2016. № 6/3 (32). С. 57–63. (Index 

Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, DRIVER, Bielefeld Academic Search 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49312&lang=ru
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наук.-практ. конф., м.Алушта, АР Крим, 8-12 вересня 2008 р. Алушта: 

УКРНДІЕП, 2008. Т.2. С. 61–66.  

8. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К., Маркіна Я. С., Рижикова І. 

А., Яроха Я. В. Особливості вивчення та контролю компонентів природного 

середовища в районі розташування значних гірничо-видобувних об’єктів. 

Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: матеріали IV міжнар. наук.-

практ. конф., м.Алушта, АР Крим, 7-11 вересня 2009 р. Алушта: УКРНДІЕП, 
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9. Dotsenko O. O., Voronovа E. M. Impacts of shale gas and shale oil 

extraction on the environment and on human health. Integration processes and 
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foreign languages): materials of the international scientific-practical conference, 

Kharkov, аpril 11-12, 2014. Kharkov: KNRU, 2014. - P.81–85.  

10. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К. Программа комплексного 

мониторинга в условиях отведения шахтных вод по мелиоративному каналу в 

реку Рата (приток реки Западный Буг). Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, вересень  2014 р. 

Харків: УКРНДІЕП, 2014. С. 13–20.  
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24-25 ноября 2015 г. Переяслав-Хмельницкий: ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий 

ГПУ  имени Григория Сковороды», ISCIENCE.IN.UA, 2015. Вып. 7, ч.6. - С. 61–
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12. Доценко О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К. Разработка рекомендаций 

по утилизации горных пород – отходов угледобычи шахты «Любельская» № 1-

2 и определение путей их использования. Екологія людини: матеріали IX наук.-

пізнав. конф., м. Житомир, 1 грудня 2015 р. Житомир:  ЖНАЕУ, 2015. С. 69– 

74.  

13. Доценко О. О., Бабаєв М. В. Наукове обґрунтування комплексу 

захисних заходів для природних вод у районі розташування вуглевидобувної 

шахти «Любельська» №1-2 Волино-Подільського вугільного басейну. 

Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, 

энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды: 

материалы V междунар.  науч.-практ. конф., г. Харьков,  23-24 марта 2016 г. 

Харьков:  ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. – С.202–206.  

14. Доценко О. О. Переваги застосування технології очищення 

шахтних вод методом зворотного осмосу. КАЗАНТИП-ЭКО-2016. 

Инновационные  пути решения актуальных проблем базовых отраслей, 

экологии, энерго- и ресурсосбережения: материалы XXIV междунар. наук.-

практ. конф., г. Харьков, 6-10 июня 2016 г. Харьков: ГП «УкрНТЦ 

«Энергосталь», 2016. С. 220–223. 

15. Доценко О. О. Комплексна оцінка якості води річки Рата в районі 

будівництва та експлуатації шахти «Любельська» № 1-2 в рамках реалізації 

програми екологічного моніторингу. Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 5-9 вересня 

2016 р. Харків: УКРНДІЕП. 2016. С. 96–100.  

16. Доценко О. О., Маркіна Н. К., Бабаєв М. В., Михайленко В. Г. 

Екологічне обґрунтування застосування інноваційних технологій очищення 

шахтних вод як шлях захисту річкових вод. Екологічна безпека: проблеми і 

шляхи вирішення: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф., м.Харків, 10-14  

вересня 2018 р. Харків: УКРНДІЕП, 2018. С. 25–31.  

17. Доценко О. О., Маркіна Н. К. Екологічне обґрунтування регульованої 

схеми відведення шахтних вод до гідрографічної мережі. Екологічна безпека: 
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проблеми і шляхи вирішення: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., 

м.Харків, 9-13 вересня 2019 р. Харків: УКРНДІЕП, 2019. С. 152–156.  

18. Доценко О. О., Дмитрієва О. О., Бабаєв М. В., Маркіна Н. К. 

Особливості організації та проведення моніторингу підземних та поверхневих 

вод у районі розташування вуглевидобувної шахти «Любельська» № 1-2 

Волино-Подільського вугільного басейну. Проблеми охорони навколишнього 

природного середовища та екологічної безпеки: зб.наук.пр. Харків: УКРНДІЕП; 

ХНУ імені В.Н.Каразіна,  2017. № 39.  С. 88–99.  

19. Доценко О. О., Гриценко А. В., Гумен Я. М., Бабаєв М. В., Маркіна 

Н. К., Пилипенко Л. В. Оцінка очікуваних екологічних та соціальних наслідків 

будівництва вуглевидобувної шахти «Любельська» № 1-2. Проблеми охорони 

навколишнього природного середовища та екологічної безпеки:  зб.наук.пр. 

Харків: УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. № 40. С. 115–131.  
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ДОДАТОК В   

 

Результати розрахунків ГДС речовин при скидних витратах шахтних вод 

40,0 м3/годину і 300,0 м3/годину 

     

 Розрахунки ГДС речовин із шахтними водами в р. Рату проведено для 

умов будівництва (проходки стволів шахти) та стабільної експлуатації шахти. 

Розглянуто два  можливих варіантів відведення шахтних вод в р. Рату: 40,0 

м3/годину, 350400,0 м3/рік; і 300,0 м3/годину,  2628000 м3/рік. 

     Максимальна мінералізація шахтної води прийнята 20,0 г/м3. 

Варіант 1 

Скидна витрата шахтних вод 40,0 м3/годину  
I. ВИХІДНІ ДАНІ  

1.1 ПІДПРИЄМСТВО І  ВИПУСК ШАХТНИХ ВОД 

Найменування підприємства: ДП «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ» ШАХТА "ЛЮБЕЛЬСЬКА №1,2" 

Код підприємства по 2-ТП (водгосп): 

Найменування випуску стічних вод: №1  

Найменування водного об'єкта: р. РАТА (БАСЕЙН р. ЗАХІДНИЙ БУГ) 

Код водного об'єкта: 

Вид і категорія водокористування водного об'єкта: РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ,  2-га КАТЕГОРІЯ 

Випуск за межами  населеного пункту 

Відстань випуску від берега (м): 

Глибина залягання випуску в руслі (м): 

Відстань до контрольного створу по форватеру (м): 

Відстань до контрольного створу по прямій (м): 

Швидкість витікання струменя з випуску (м/с): 

0,00 

0,00 

645 

500 

<2,00 

Витрата стічних вод (м3/c): 

Витрата стічних вод для визначення ГДС (м3/год): 

Витрата стічних вод (тис.м3/рік): 

0,0110 

40,000 

350,400 

 

1.2  ГІДРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА 

Найменування водного об'єкта: р. РАТА 

Код водного об'єкта: 

Мінімальна середньомісячна витрата води року 95%-ї забезпеченості 

(м3/с): 
0,8889 

Середня швидкість течії на ділянці ріки (м/с): 

Середня глибина ріки (м): 

Гідравлічний радіус (м): 

Середня ширина ріки (м): 

Коефіцієнт шорсткості русла ріки: 

Кінематичний коефіцієнт в'язкості води (м2/с): 

0,565 

0,35 

0,39 

4,50 

0,029 

0,0102 
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1.3  ПЕРЕЛІК НОРМОВАНИХ РЕЧОВИН 

Найменування речовини Фонова 

концентрація, 

мг/л 

Фактична. 

концентрація в 

зворотних 

водах, 

мг/л 

ГДК рибо - 

господар-

ська, 

мг/л 

ГДК комун.- 

побутова, 

мг/л 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

26,6 

429,0 

27,0 

10,5 

62,4 

24,8 

0,11 

0,0 

0,21 

0,35 

6,8 

0,07 

62,0 

20000,0 

32,0 

20,0 

1909,8 

9123,5 

1,0 

0,05 

0,53 

3,12 

40,0 

0,08 

27,35 

- 

15,0 

2,24 

100 

300 

0,39 

0,05 

0,1 

3,12 

40,0 

0,08 

27,35 

1000 

30,0 

4,48 

500 

350 

2,0 

0,3 

0,3 

3,12 

45,0 

3,3 

 

2. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ  

           2.1  Розрахунок початкового, основного й загального розбавлення 

                  по методу ВНДІ ВОДГЕО (Фролова-Родзіллера) 

 

Коефіцієнт Шезі: 

Функція коефіцієнта Шезі: 

Коефіцієнт турбулентної дифузії: 

Коефіцієнт звивистості: 

Коефіцієнт ALFA, що враховує гідравлічні умови змішування: 

Відстань від випуску, на якому забруднений струмінь поширюється по 

всій ширині річки (м): 

Коефіцієнт BETA: 

Коефіцієнт змішування GAMMA: 

26,827 

24,779 

0,00292 

1,29 

0,82613 

148,85 

0,06331 

0,93595 

Кратність початкового розбавлення: 

Кратність основного розбавлення: 

Кратність загального розбавлення: 

1,000 

86,570 

86,570 

         

 2.2  Розрахунок максимальних допустимих концентрацій речовин в зворотних водах  

                 і  в контрольному створі р. Рати із урахуванням загального розбавлення 

 

Найменування речовини Фонова 

концентрація, 

мг/л 

Розрахункова 

максимальна 

допустима 

концентрація  

Смд, мг/л 

Концентрація в 

контрольному 

створі, 

мг/л 

ГДК рибо- 

господарська 

мг/л 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

26,6 

429,0 

27,0 

10,5 

62,4 

24,8 

0,11 

0,0 

0,21 

0,35 

6,8 

0,07 

50,19 

49860,0 

27,0 

10,5 

3317,42 

23848,8 

24,35 

4,33 

0,21 

240,1 

2880,9 

0,94 

27,35 

999,99 

27,0 

10,5 

100,0 

300,0 

0,39 

0,05 

0,21 

3,12 

40,0 

0,08 

27,35 

- 

15 

2,24 

100,0 

300,0 

0,39 

0,05 

0,1 

3,12 

40,0 

0,08 
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      3. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКІВ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ  

           І   ГДС РЕЧОВИН В р. РАТУ 

№ 

п/п 

Найменування 

речовин 

Фактична 

концентрація, 

мг/л 

Фактичний 

скид 

речовин, 

г/годину 

Прийнята 

допустима 

концентрація 

речовин у 

зворотних 

водах, 

мг/л 

Гранично 

допустимий 

скид ( ГДС) 

речовин, 

г/годину 

Скиди 

речовин, 

перераховані 

в т/рік 

(оціночні) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

62,0 

20000,0 

32,0 

20,0 

1909,8 

9123,5 

1,0 

0,05 

0,53 

3,12 

40,0 

0,08 

2480,0 

800000,0 

1280,0 

800,0 

76392,0 

364940,0 

40,0 

2,00 

21,20 

124,8 

1600,0 

3,20 

50.19 

20000,0 

32,0 

15,0 

1909,8 

9123,5 

1,0 

0,05 

0,21 

3,12 

40,0 

0,08 

2007,60 

800000,0 

1280,0 

600,0 

76392,0 

364940,0 

40,0 

2,00 

8,40 

124,80 

1600,0 

3,20 

17,566 

7008,000 

11,213 

5,256 

669,194 

3196,870 

0,350 

0,018 

0,074 

1,973 

14,016 

0,028 
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Варіант 2 

Скидна витрата шахтних вод 300,0 м3/годину 
I. ВИХІДНІ ДАНІ  

1.1 ПІДПРИЄМСТВО І  ВИПУСК ШАХТНИХ ВОД 

Найменування підприємства: ДП «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»ШАХТА "ЛЮБЕЛЬСЬКА №1,2" 

Код підприємства по 2-ТП (водгосп): 

Найменування випуску стічних вод: №1  

Найменування водного об'єкта: р. РАТА (БАСЕЙН р. ЗАХІДНИЙ БУГ) 

Код водного об'єкта: 

Вид і категорія водокористування водного об'єкта: РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ,  2-га КАТЕГОРІЯ 

Випуск за межами  населеного пункту 

 

Відстань випуску від берега (м): 

Глибина залягання випуску в руслі (м): 

Відстань до контрольного створу по форватеру (м): 

Відстань до контрольного створу по прямій (м): 

Швидкість витікання струменя з випуску (м/с): 

0,00 

0,00 

645 

500 

<2,00 

Витрата стічних вод (м3/c): 

Витрата стічних вод для визначення ГДС (м3/год): 

Витрата стічних вод (тис.м3/рік): 

0,0833 

300,000 

2628,000 

 

1.2  ГІДРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА 

Найменування водного об'єкта: р. РАТА 

Код водного об'єкта: 

Мінімальна середньомісячна витрата води року 95%-ї забезпеченості 

(м3/с): 
0,8889 

Середня швидкість течії на ділянці ріки (м/с): 

Середня глибина ріки (м): 

Гідравлічний радіус (м): 

Середня ширина ріки (м): 

Коефіцієнт шорсткості русла ріки: 

Кінематичний коефіцієнт в'язкості води (м2/с): 

0,565 

0,35 

0,39 

4,50 

0,029 

0,0102 

 

 

1.3 ПЕРЕЛІК НОРМОВАНИХ РЕЧОВИН 

Найменування речовини Фонова 

концентрація, 

мг/л 

Фактична. 

концентрація в 

зворотних 

водах, 

мг/л 

ГДК рибо - 

господар-

ська, 

мг/л 

ГДК комун.- 

побутова, 

мг/л 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

26,6 

429,0 

27,0 

10,5 

62,4 

24,8 

0,11 

0,0 

0,21 

0,35 

6,8 

0,07 

62,0 

20000,0 

32,0 

20,0 

1909,8 

9123,5 

1,0 

0,05 

0,53 

3,12 

40,0 

0,08 

27,35 

- 

15 

2,24 

100 

300 

0,39 

0,05 

0,1 

3,12 

40 

0,08 

27,35 

1000 

30,0 

4,48 

500 

350 

2,0 

0,3 

0,3 

3,12 

45 

3,3 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ  

           2.1. Розрахунок початкового, основного й загального розбавлення 

                  по методу ВНДІ ВОДГЕО (Фролова-Родзіллера) 
 

Коефіцієнт Шезі: 

Функція коефіцієнта Шезі: 

Коефіцієнт турбулентної дифузії: 

Коефіцієнт звивистості: 

Коефіцієнт ALFA, що враховує гідравлічні умови змішування: 

Відстань від випуску, на якому забруднений струмінь поширюється по 

всій ширині річки (м): 

Коефіцієнт BETA: 

Коефіцієнт змішування GAMMA: 

26,827 

24,779 

0,00292 

1,29 

0,42205 

176,08 

0,27777 

0,70392 

Кратність початкового розбавлення: 

Кратність основного розбавлення: 

Кратність загального розбавлення: 

1,000 

16,170 

16,170 

 

 

  2.2  Розрахунок максимальних допустимих концентрацій речовин в зворотних водах  

                 і  в контрольному створі р. Рати із урахуванням загального розбавлення 
 

Найменування речовини Фонова 

концентрація, 

мг/л 

Розрахункова 

максимальна 

допустима 

концентрація 

СГДС, 

мг/л 

Концентрація в 

контрольному 

створі, 

мг/л 

ГДК рибо- 

господарська 

мг/л 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

26,6 

429,0 

27,0 

10,5 

62,4 

24,8 

0,11 

0,0 

0,21 

0,35 

6,8 

0,07 

38,73 

9662,04 

27,0 

10,5 

670,4 

4474,8 

4,64 

0,81 

0,21 

45,14 

543,6 

0,23 

27,35 

1000,0 

27,0 

10,5 

100,0 

300,0 

0,39 

0,05 

0,21 

3,12 

40,0 

0,08 

27,35 

- 

15 

2,24 

100,0 

300,0 

0,39 

0,05 

0,1 

3,12 

40,0 

0,08 
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3. ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКІВ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 

І   ГДС РЕЧОВИН В р. РАТУ 

 

 

№ 

п/п 

Найменування 

речовин 

Фактична 

концентрація, 

мг/л 

Фактичний 

скид 

речовин, 

г/годину 

Прийнята 

допустима 

концентрація 

речовин у 

зворотних 

водах, 

мг/л 

Гранично 

допустимий 

скид ( ГДС) 

речовин, 

г/годину 

Скиди 

речовин, 

перераховані 

в т/рік 

(оціночні) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Завислі речовини 

Сухий залишок 

ХСК 

БСК5 

Сульфати 

Хлориди 

Азот амонійний 

Нафтопродукти 

Залізо загальне 

Фосфати 

Нітрати 

Нітрити 

62,0 

20000,0 

32,0 

20,0 

1909,8 

9123,5 

1,0 

0,05 

0,53 

3,12 

40,0 

0,08 

18600,0 

6000000,0 

9600,0 

6000,0 

572940,0 

2737050,0 

300,0 

15,0 

159,0 

936,0 

12000,0 

24,0 

38,73 

9662,04 

32,0 

15,0 

670,4 

4474,8 

1,0 

0,05 

0,21 

3,12 

40,0 

0,08 

11619,0 

2898612,0 

9600,0 

4500,0 

201120,0 

1342440,0 

300,0 

15,0 

63,0 

936,0 

12000,0 

24,0 

101,782 

25391,841 

84,096 

39,420 

1761,811 

11759,774 

2,628 

0,131 

0,552 

8,199 

105,120 

0,210 
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ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ СКИД (ГДС) РЕЧОВИН У ВОДНИЙ 

ОБ’ЄКТ ІЗ ЗВОРОТНИМИ ВОДАМИ ПО ВИПУСКАХ, 

РІК  ДОСЯГНЕННЯ ГДС ____________________ 

 

 1.Найменування водокористувача ДП “СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ” шахта “ЛЮБЕЛЬСЬКА №1-2 “ 
                                                                                                                                              
                                                                        

 2.Випуск № 1. Категорія зворотних вод:  ЗВОРОТНІ ( ШАХТНІ )  ВОДИ  

                                                                                       (СТАБІЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ШАХТИ)        

  3. Найменування водного об’єкта, що приймає зворотні води:р.РАТА (БАСЕЙН ЗАХІДНОГО БУГУ)             
  
  5. Вид водокористування:   РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ       

      Категорія водокористування водного об’єкта:  ДРУГА 

 

  6. Фактична витрата зворотних вод:  

                                            350.400 тис.м3/рік;  40.0 м3/годину. 

  7. Затверджена витрата зворотних вод для встановлення ГДС (не більша 

      встановленої у дозволі на спецводокористування): 

                                          350.400 тис.м3/рік;  40.0 м3/годину. 

  8. Фактичні і затверджені склад і скиди речовин у зворотних водах    

     (скид будь-яких речовин, пов’язаних з діяльністю водокористувача, але  

     не зазначених нижче, заборонено): 

 

№ 

п/п 

Показники  

складу  

зворотних  

 вод 
 

Фактичні  

концент-

рації 

речовин, 

мг/дм3 

Фактич-

ний скид 

речовин, 

г/годину 

Затверд-  

жені до-

пустимі 

концент-

рації, 

мг/дм3 

Затверд- 

жені ГДС 

речовин, 

 г/годину 

Скиди, 

перерахо- 

вані в т/рік 

( оціночні) 

1. Завислі речовини 62.0 2480.0 50.19 2007.60 17.566 

2. Сухий залишок 20000.0 8000000.0 20000.0 800000.0 7008.000 

3. ХСК 32.0 1280.0 32.0 1280.0 11.213 

4. БСК5 20.0 800.0 15.0 600.0 5.256 

5. Сульфати 1909.8 76392.0 1909.8 76392.0 669.194 

6. Хлориди 9123.5 364940.0 9123.5 364940.0 3196.870 

7. Азот амонійний 1.00 40.0 1.00 40.0 0.350 

8. Нітрати 40.0 1600.0 40.0 1600.0 14.016 

9. Нітрити 0.08 3.20 0.08 3.20 0.028 

10. Фосфати 3.12 124.8 3.12 124.8 1.093 

11. Нафтопродукти 0.05 2.0 0.05 2.0 0.018 

12. Залізо загальне 0.53 21.2 0.21 8.40 0.074 
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ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ СКИД (ГДС) РЕЧОВИН У ВОДНИЙ 

ОБ’ЄКТ ІЗ ЗВОРОТНИМИ ВОДАМИ ПО ВИПУСКАХ, 

РІК  ДОСЯГНЕННЯ ГДС ____________________ 

 

 1.Найменування водокористувача ДП “СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ” шахта “ЛЮБЕЛЬСЬКА №1-2 “ 
                                                                                                                                              
                                                                        

 2.Випуск № 1. Категорія зворотних вод:  ЗВОРОТНІ ( ШАХТНІ )  ВОДИ  

                                                                                       (СТАБІЛЬНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ШАХТИ)        

  3. Найменування водного об’єкта, що приймає зворотні води:р.РАТА (БАСЕЙН ЗАХІДНОГО БУГУ)             
  
  5. Вид водокористування:   РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ       

      Категорія водокористування водного об’єкта:  ДРУГА 

 

  6. Фактична витрата зворотних вод:  

                                            2628.000 тис.м3/рік;  300.0 м3/годину. 

  7. Затверджена витрата зворотних вод для встановлення ГДС (не більша 

      встановленої у дозволі на спецводокористування): 

                                          2628.000 тис.м3/рік;  300.0 м3/годину. 

  8. Фактичні і затверджені склад і скиди речовин у зворотних водах    

     (скид будь-яких речовин, пов’язаних з діяльністю водокористувача, але  

     не зазначених нижче, заборонено): 

 

 

№ 

п/п 

Показники  

складу  

зворотних  

 вод 
 

Фактичні  

концент-

рації 

речовин, 

мг/дм3 

Фактич-

ний скид 

речовин, 

г/годину 

Затверд-  

жені до-

пустимі 

концент-

рації, 

мг/дм3 

Затверд- 

жені ГДС 

речовин, 

 г/годину 

Скиди, 

перерахо- 

вані в т/рік 

( оціночні) 

1. Завислі речовини 62.0 18600.0 38.73 11619.0 101.782 

2. Сухий залишок 20000.0 6000000.0 9662.04 2898612.0 25391.841 

3. ХСК 32.0 9600.0 32.0 9600.0 84.096 

4. БСК5 20.0 6000.0 15.0 4500.0 39.420 

5. Сульфати 1909.8 572940.0 670.4 201120.0 1761.811 

6. Хлориди 9123.5 2737050.0 4474.8 1342440.0 11759.774 

7. Азот амонійний 1.00 300.0 1.00 300.0 2.628 

8. Нітрати 40.0 12000.0 40.0 12000.0 105.120 

9. Нітрити 0.08 24.0 0.08 24.0 0.210 

10. Фосфати 3.12 936.0 3.12 936.0 8.199 

11. Нафтопродукти 0.05 15.0 0.05 15.0 0.131 

12. Залізо загальне 0.53 159.0 0.21 63.0 0.552 
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ДОДАТОК Г 

Стан поверхневих вод в каналі «Бутинський» та в р.Рата за 

результатами розробленого та проведеного фонового моніторингу 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по течії в період зимової межені 2012 р. 

 

Рисунок Г.2 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по течії в період весняного повіддя  2012 р. 
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Рисунок Г.3 –  Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по   течії, а також в річках Рата і Свиня в період 

літньої межені 2012 р. 
 

 
 

Рисунок Г.4 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по течії, а також в річках Рата і Свиня в період 

осінньої межені 2012р 
 



 

 

231 

 

Рисунок Г.5 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по течії, а також в річці Рата  в період кінець 

зимової межені-початок весняного повіддя 2013 р. 

 

 

 

Рисунок Г.6 – Динаміка вмісту головних іонів в воді каналу 

«Бутинський» (в мг-екв) вниз по течії, а також в річці Рата   

в післяпаводковий період 2013 р. 
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Таблиця Г.1  – Вміст головних іонів (мг-екв/дм3) в поверхневих 

водах каналу «Бутинський» - створ №3 (вхід каналу в р. Рата) 

 

Період відбору проб HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Σмин. Тип води 

Липень 2011 5,6 0,5 0,6 2,8 3,4 0,5 0,49 CMgCa 

Жовтень 2011 4,4 0,6 1,2 2,6 1,8 1,8 0,46 CCaNaMg 

Січень 2012 2,4 1,05 0,6 1,0 1,0 2,0 0,29 CNaCaMg 

Березень 2012 6,4 5,3 0,9 2,8 2,6 7,2 0,87 CCl-Na 

Липень 2012 5,2 0,9 1,0 4,0 1,0 2,1 0,54 CCaNa 

Жовтень 2012 4,1 0,9 0,5 3,0 1,2 1,3 0,42 CCa 

Січень 2013 5,8 0,7 0,5 4,2 2,2 0,6 0,53 C-Ca Mg 

Травень 2013 5,8 1,0 0,6 4,2 2,2 1,0 0,58 C-Ca Mg 

Серпень 2013 5,4 0,48 0,18 3,4 2,0 0,66 0,46 C-CaMg 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок Г.7 – Динаміка та перерозподіл макрокомпонентного складу в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» за період проведення фонового 

моніторингу (2011-2013 рр.) - створ №3 (вхід каналу в р. Рата) 
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Таблиця Г.2  – Вміст головних іонів (мг-екв/дм3) в поверхневих 

водах каналу «Бутинський» - створ №7 (центральний проммайданчик) 

 

Період відбору проб HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Σмин. Тип води 

Липень 2011 4,8 0,6 0,6 2,4 2,6 1,0 0,45 CMgCa 

Жовтень 2011 5,2 0,6 0,8 1,6 3,4 1,6 0,48 CMgCaNa 

Січень 2012 3,6 1,35 0,4 2,6 0,8 1,9 0,39 CCaNa 

Березень 2012 8,6 1,6 0,6 4,8 1,2 4,8 0,83 C-CaNa 

Липень 2012 7,6 0,7 1,2 5,2 1,4 2,9 0,73 C-CaNa 

Жовтень 2012 11,3 0,9 0,2 6,4 2,6 3,4 0,97 C-CaNa 

Січень 2013 - - - - - - - - 

Травень 2013 - - - - - - - - 

Серпень 2013 7,8 0,36 0,2 5,4 2,2 0,76 0,65 CCa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.8 –  Динаміка та перерозподіл макрокомпонентного складу в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» за період проведення фонового 

моніторингу (2011-2013 рр.) - створ №7 (центральний проммайданчик) 
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Таблиця Г.3 – Вміст головних іонів (мг-екв/дм3) в поверхневих водах 

каналу «Бутинський» - створ №8 (міст на автодорозі Туринка - Любеля) 

 

Період відбору проб HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Σмин. Тип води 

Липень 2011 5,2 0,4 0,4 2,0 3,4 0,6 0,45 CMgCa 

Жовтень 2011 5,0 1,2 1,0 2,8 1,8 2,6 0,53 CCaNaMg 

Січень 2012 4,6 1,45 0,6 2,2 1,4 3,0 0,49 C-CaNa 

Березень 2012 5,4 1,3 1,0 3,6 1,6 2,5 0,57 C-CaNa 

Липень 2012 5,6 0,3 1,4 4,0 0,4 2,9 0,57 C-CaNa 

Жовтень 2012 7,1 0,8 0,4 5,0 1,6 1,7 0,64 CCa 

Січень 2013 6,8 1,0 0,6 6,0 1,2 1,2 0,64 CCa 

Травень 2013 6,0 0,6 0,4 4,0 1,4 1,6 0,54 CCa 

Серпень 2013 7,8 0,36 0,2 5,4 2,2 0,76 0,65 CCa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.9 – Динаміка та перерозподіл макрокомпонентного складу в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» за період проведення фонового 

моніторингу (2011-2013 рр.) - створ №8 (міст  

на автодорозі Туринка - Любеля) 
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Таблиця Г.4 – Вміст головних іонів (мг-екв/дм3) в поверхневих водах 

каналу «Бутинський» - створ №9 (точка проектного сбросу води у канал) 

 

Період відбору проб HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Σмин. Тип води 

Липень 2011 - - - - - - - - 

Жовтень 2011 5,0 0,8 1,0 2,2 2,8 1,8 0,50 CMgCaNa 

Січень 2012 5,0 0,75 0,4 5,0 0,8 0,35 0,47 CCa 

Березень 2012 6,4 1,6 0,3 3,8 1,6 2,9 0,62 C-CaNa 

Липень 2012 5,8 0,9 1,2 4,0 0,8 3,1 0,60 CCaNa 

Жовтень 2012 7,3 1,3 0,4 4,8 0,9 3,3 0,69 C-CaNa 

Січень 2013 - - - - - - - - 

Травень 2013 - - - - - - - - 

Серпень 2013 7,4 0,48 0,42 5,0 1,2 2,1 0,65 CCa 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок Г.10 – Динаміка та перерозподіл макрокомпонентного складу в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» за період проведення фонового 

моніторингу (2011-2013 рр.) - створ №9 (точка проектного  

сбросу води у канал) 
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Рисунок Г.11 – Закономірні зміни в часі  мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та ріки Рата 
 

Створ № 7 

Етапи 

монито-

рингу 

Жовтень 

2011 р 

Лютий 

2012 р 

Березень 

2012 р 

Липень 

 2012 р 

Жовтень 

2012 р 

Лютий-

березень  

2013 р 

Травень 

2013 р 

Серпень 

2013 р 

2014 

р 

2015 

р 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 

487,3 393,4 831 734 734   652,2   
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Рисунок Г.12  –  Закономірні зміни в часі  мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та ріки Рата 
Створ № 8 

Етапи 

монито-

рингу 

Жовтень 

2011 р 

Лютий 

2012 р 

Березень 

2012 р 

Липень 

 2012 р 

Жовтень 

2012 р 

Лютий-

березень  

2013 р 

Травень 

2013 р 

Серпень 

2013 р 

травень 

2016 р 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 

533,5 492,2 572,6 571,2 639,5 641,5 697 639,1 715,8 
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Рисунок  Г.13 – Закономірні зміни в часі  мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та ріки Рата 
Створ № 9 

Етапи 

монито-

рингу 

Жовтень 

2011 р 

Лютий 

2012 р 

Березень 

2012 р 

Липень 

 2012 р 

Жовтень 

2012 р 

Лютий-

березень  

2013 р 

Травень 

2013 р 

Серпень 

2013 р 

травень 

2016 р 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 
501,1 468,8 623,9 604,6 693,5   653,1  
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Рисунок  Г.14 – Закономірні зміни в часі  мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та ріки Рата 
Створ № 10 

Етапи 

монито-

рингу 

Жовтень 

2011 р 

Лютий 

2012 р 

Березень 

2012 р 

Липень 

 2012 р 

Жовтень 

2012 р 

Лютий-

березень  

2013 р 

Травень 

2013 р 

Серпень 

2013 р 

травень 

2016 р 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 
365,3 875  729,4 559,3   578,3 567,9 
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Рисунок Г.15  – Закономірні зміни в часі  мінералізації (тренди) в 

поверхневих водах каналу «Бутинський» та ріки Рата 

 
Створ № 11 

Етапи 

монито-

рингу 

Жовтень 

2011 р 

Лютий 

2012 р 

Березень 

2012 р 

Липень 

 2012 р 

Жовтень 

2012 р 

Лютий-

березень  

2013 р 

Травень 

2013 р 

Серпень 

2013 р 

травень 

2016 р 

Мінера-

лізація, 

мг/дм3 

736,4 462,3 622,8 736,7 451,8   498 567,9 
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ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 – Результати радіометричних досліджень у районі 

розташування проектованих проммайданчика, породного відвалу та ставка-

освітлювача шахти «Любельська №1-2» 
 

№

№ 

з/п 

Об’єкт і його прив’язка 
Кількість точок    

спостереження 

Доза гамма-

випромінювання, 

мкР/год 

Середня доза 

гамма-

випромінювання, 

мкР/год мінімум максимум 

1 2 3 4 5 6 

А 
Околишня територія 

проектованої шахти (фон): 
13 4 9 6,5 

1 
х. Сороки, в 50 від моста по 

дорозі на с. Замочок  
1 6 7 6,5 

2 

х. Любеля, західна окраїна, 

біля дамби каналу 

(меліоративного), в 50 м на 

схід від траси 

1 8 9 7,5 

3 

х. Любеля, південно-східна 

окраїна, на лівому березі 

каналу, біля дамби 

1 7 7 7 

4 

с. Любеля (Соснини), східна 

окраїна села, біля мосту через 

канал 

1 4 4 4 

5 
с. Любеля, південна окраїна, 

біля дороги Кулява-Любеля 
1 6 7 6,5 

6 

с. Любеля, в 100 м на південь 

від цеху по розливу 

мінеральної води, біля дамби 

через канал 

1 5 5 5 

7 

Південно-західна окраїна 

проектованого 

проммайданчика біля 

магістрального каналу 

(перетинання каналів) 

25 5 8 6,5 

8 

В 250 км на південь від межі 

земельного відводу під 

проектований промвідвал 

28 6 8 7 

9 

В 100 м від дороги Кулява -

Любеля, в 150 м від 

магістрального каналу 

1 5 6 5,5 

10 

с. Кулява, ліс біля 

перетинання магістральних 

каналів (південно-західна 

окраїна с. Кулява) 

1 5 5 5 

11 
х. Кулява, біля магістрального 

каналу в 100 м на захід 
1 6 6 6 

12 
с. Кулява, північна окраїна 

1 6 6 
6 
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Закінчення таблиці Д.1 

1 2 3 4 5 6 

13 

Профіль по центральній 

вулиці с. Кулява: до храму, 

сільради та моста через р. 

Деревенька 

1 5 5 5 

Б 

Проектований центральний 

проммайданчик  шахти 

«Любельська» (у т.ч. точка 

№7)  

25 5 8 6,5 

В 

Земельний відвід під 

проектований породний 

відвал шахти «Любельська» 

(у т.ч. точка №8) 

28 6 8 7 

 
Усього в районі проектованої 

діяльності 
64 4 9 6,5 

Г 

Південна частина схилу 

породного відвала шахти 

«Зарічна» (м. Червоноград) 

8 22 24 23 

Д 

Південна частина породного 

відвалу Червоноградскої ЦЗФ 

(м. Червоноград) 

8 19 21 20 

 

 

 

Усього точок дослідження 

 

80333 

 

   

 

 


