УДК 556.491:622

Г.П. Євграшкіна*, О.М. Грабовець**, М.А. Єрченко
*Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
**Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ
УМОВ ДЛЯ ВАРІАНТУ ОБВОДНЕНОГО ВІДВАЛУ ВІЛЬНОГО
ЗАРОСТАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
Згідно з теорією фізико-хімічної гідродинаміки пористих середовищ виконано розрахунок
оптимальних гідрогеологічних умов варіанту обводненого відвалу вільного заростання.
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В соответствии с теорией физико-химической гидродинамики пористых сред выполнен
расчет оптимальных гидрогеологических условий варианта обводненного отвала свободного
зарастания.
Ключевые слова: шахтный отвал, испарение, минерализация.
In accordance with the theory of physical-chemical hydrodynamics of porous media made the
calculation of the optimal hydrogeological conditions of the option-dump free overgrowth.
Key words: mine dump, evaporation, mineralization.

Вступ. Західний Донбас – потужний вуглевидобувний регіон України.
Вилучені із гірничих виробок породи відсипають на поверхні землі, заповнюючи
ними природні і техногенні зниження рельєфу. Для сільськогосподарських цілей
породи без рекультивації не придатні і служать додатковим джерелом засолення
ґрунту і підземних вод.
Масштаби забруднення ґрунтового шару, поверхневих і підземних вод
породами, видобутими із гірських виробок у Західному Донбасі, залежать від
об’єму, форми, розміщення відвалу відносно геоморфологічних елементів і форм
рельєфу, глибини залягання першого від поверхні водоносного горизонту,
фільтраційних властивостей порід в основі відвалу.
Породи усіх відвалів являються однотипними за хімічним складом і
складаються переважно з глинистих мінералів та гідроокисів, з домішками
воднорозчинних солей. Засолення шахтних відвалів Західного Донбасу переважно
сульфатне.
Об’єктом дослідження є шахтні відвали вільного заростання дослідного
полігону Дніпропетровського державного аграрного університету, що
представляють собою вирівняну площину близько 5 га і розташовані на схилі ріки
Самари та у заплаві на землях природоохоронної території. На шахтну породу
здійснено насип завтовшки по 100 см (1 м) суміші червоно-бурої глини.
Метою роботи є вибір та обґрунтування оптимальних гідрогеологічних умов
для варіанту обводненого шахтного відвалу вільного заростання. Створення
сприятливих еколого-меліоративних умов вирощування сільськогосподарських
культур на рекультивованих шахтних відвалах та запобігти розвитку процесів
вторинного засолення насипного родючого шару.
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Методи дослідження. Задача розв’язана на моделі вертикального
солепереносу аналітичними та чисельними методами.
Викладення основного матеріалу. Випаровуваність з поверхні ґрунтових
вод являється негативним фактором, так як призводить до збільшення мінералізації
і засоленню ґрунту, до зниження родючості. Інтенсивність випаровуваності
ґрунтових вод тісно пов’язана з глибиною залягання, висотою капілярного
підняття, кліматичними умовами району, рослинним покривом, агротехнічними
прийомами обробки ґрунту. Інтенсивність випаровуваності зменшується з
підвищенням концентрації солей у ґрунтових водах у зв’язку з зростанням їх
в’язкості. Величину випаровуваності з рівня ґрунтових вод можна оцінити по
залежності Аверьянова С.Ф. [1]
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де U – інтенсивність випаровуваності з поверхні ґрунтових вод при глибині
залягання z, м; Zk – критична глибина, м; U0 – інтенсивність випаровування з водної
поверхні, мм; n – показник ступеню, що залежить від виду і структури ґрунтів,
змінюється в межах від 1 до 3. У нашому випадку приймаємо середнє значення 1,5.
Значення випаровуваності метеостанції Павлоград представлені в таблиці 1
[2].
Таблиця 1 – Випаровуваність за місяцями
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Переводимо випаровуваність за рік (U0) у м/добу:
U0 

718,65
 0,002 м/добу,
365 1000

Критична глибина випаровування важких суглинків приймаємо за таблицею
[3] Zk=2м, тому що шахтні відвали важко суглинисті породи. Вода, яка залягає у
відвалах, поступово рухається вгору до глин. При глибині залягання Z=1м, як
прийнято у фізичних моделях досліду Агроуніверситету.
Визначаємо випаровуваність з поверхні ґрунтових вод підставивши дані у
формулу (1):
1
U  0,002  (1  )1,5  0,0007  7 10 4 м/добу.
2

Розраховуємо швидкість вертикального вологопереносу для глибини
залягання 1м. Так, як рослини затіняють поверхню відвалів, величина транспірації
може бути меншою. [4].
Мінімальна транспірація складає 0,3·10-4 м/добу [5].
V1  T  U ,

(2)

де Т – транспірація, м/добу.
Підставляємо дані у формулу (2):
V1  7 104  0,3 104  7,3 104 м/добу.

Оскільки відбір і хімічний аналіз порових розчинів легкорозчинних солей
відноситься до найбільш важких і дорогих досліджень, то їх виконують
здебільшого у незначних кількостях для встановлення лінійної залежності між
мінералізацією порового розчину і загальним вмістом солей породного відвалу.
Визначаємо мінералізацію ґрунтових вод за формулою [4]
C1  А  С  В ,

(3)

де С1 – мінералізація порового розчину, що рухається, %, г/дм3; А і B – постійні
коефіцієнти для даного типу засолення, так як засолення сульфатне, то А=20,8;
В=0,9; C – засолення відвалу 0,6% [5].
C1  20,8  0,6  0,9  11,58 г/дм

3.

Переводимо отримане значення у % за формулою Мінашиної Н.Г [6].
C П.Ф 

С П  m  100 11,58  0,23  100

 0,15 %,
  100
1760

(4)

де ρ – щільність сухої породи 1,76 г/см3; m – об’ємна вологість 0,23 частки одиниць
Засоленість глин складає 0,07% за даними Агроуніверситету [5]
Для визначення коефіцієнта гідродисперсії використовуємо формулу:
Авер’янова С.Ф. [1].
D
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де С0 – засоленість порід (або мінералізація ґрунтових розчинів) при х=0; Сх –
мінералізація у точці з координатою х, м; Δх – потужність зони аерації, м.
Розрахунок проводимо для мінералізації підземних вод 0,15%. Підставляємо
одержані дані у формулу (5)
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м2/добу.

Для визначення величини вторинного засолення в усталеному режимі
використовуємо формулу Горєва [7]. Дані, які отримані з попередніх розрахунків,
підставляємо у формулу.
C  (0,15 

(1  0)(7,3  104  2,54  105 )
0,07  2,54  105
0,07  2,54  105
)
exp

 0,662 %
7,3  104  2,54  105
5  104
7,3  104  2,54  105

Розрахунок 1м насипного шару глини, коли рівень ґрунтових вод знаходиться
у підошві шару, представлений у табл. 2, графічно відображений на рисунку 1 та 2
Таблиця 2. – Розрахунок вторинного засолення обводненого відвалу вільного
заростання потужністю 1 м.
Відстань ВторШвид-сть
Інфільтра
Коеф.
Поту
від
нне
Мінер- Мінервертикал.
ц.
Гідрож-ть
початку засоле
ція п.в., лізація вологоперено живленн диспер.
зони
коор. до
ння
г/дм3
С2,
су V1, м/добу
я V 2,
D
аераці випробув С, %
м/добу
м/добу2 ї х1, м точки х,
м
0
0,662
0,1
0,571
0,2
0,493
0,3
0,425
0,4
0,366
0,15
0,07
7,3·10-4
2,54·10-5
5·10-4
1
0,5
0,316
0,6
0,272
0,7
0,235
0,8
0,202
0,9
0,174
1
0,150
С, %
0

0,2

0,4

0,6

0,8

х, м

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6

Рисунок 1 – Графік залежності
величини вторинного засолення С від
глибини х.

Рисунок 2 – Схематичне
зображення залежності величини
вторинного засолення С від глибини х

Висновок: Розрахунки показали, що на поверхні глинистого шару, при
глибині залягання рівня ґрунтових вод у його підошві, засолення складає 0,662 % і
відноситься до середнього ступеню. Такі умови витримують рослини. Отже для
обводненого відвалу засолення суттєво залежить від глибини залягання рівня
ґрунтових вод.
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