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При проектировании полигона захоронения высокоминерализованного рассола Калуш-Голинского место-
рождения калийных солей на основе проведения исследований предлагается установление двух санитарно-
защитных зон – 585 и 601 м соответственно. Обоснована целесообразность в пределах установленных поясов 
санитарно-защитных зон проведения гидрогеологического, гидрохимического и технического контроля. 
Ключевые слова:  захоронение, высокоминерализованный рассол, гидрохимический, гидрогеологический 

контроль.  
 
At planning of ground of burial place of though mineralized brine of Kalush-Golinsk deposit of potassium’s salts on 

the basis of lead through of researches establishment of two sanitary-hygienic areas is offered – 585 and 601 m accor-
dingly. Expedience is grounded within the limits of the set belts of sanitary-hygienic areas of lead through of hydrogeo-
logical, hydrochimical and technical control. 

Key words:  burial place, though mineralized brine, hydrogeological, hydrochimical control.  
 
Вступ. Як показали результати проведених нами попередніх досліджень [1], єдиним 

надійним методом охорони довкілля від забруднення при розробці калійних родовищ узага-
лі, і Калуш-Голинського родовища калійних солей, зокрема, є запропонований нами метод 
підземного захоронення у глибокі поглинаючі водоносні горизонти. Доцільність запрова-
дження такого методу з охорони довкілля від високомінералізованих розсолів обумовлена 
значною глибиною захоронення (понад 1100 м у кампанський горизонт верхньої крейди), 
який характеризується високими фільтраційно–ємнісними властивостями горизонту, в який 
проводитиметься захоронення і дозволяють стабільно і безпечно скидати у кампанський во-
доносний горизонт необхідні об’єми високомінералізованого розсолу. Наявність значної за 
товщиною покришки (понад 1000 м) з добрими екранувальними властивостями над горизон-
том захоронення, яка представлена кам’яною сіллю та глинами, а також наявність між пок-
ришкою і поглинальним горизонтом буферного водоносного комплексу створює передумови 
щодо захоронення накопичених розсолів. Сумісність високомінералізованих розсолів та пла-
стових вод (горизонту, в який здійснюється захоронення) забезпечує тривалий час нагнітан-
ня розсолів без істотного збільшення тиску на гирлі нагнітальної свердловини [1,2].  

Мета роботи. За для подальшої експлуатації об’єкту захоронення високомінералізова-
них розсолів здійснити прогнозування основних гідродинамічних показників на період 1, 5, 
10, 30 років експлуатації відповідно до отриманих даних щодо його ємнісно-фільтраційних 
характеристик. 

Матеріал і результати досліджень. Розрахунок радіусу розтікання розсолу у кампан-
ському водоносному горизонті та оцінка гідродинамічної активності закачаних розсолів ви-
конані на основі поглинальної свердловини 2-Р Калуш-Голинського родовища калійних со-
лей, через яку, згідно проведених розрахунків, здійснюватиметься нагнітання 
високомінералізованого розсолу.  

Отже, проведено визначення радіусу поширення розсолу відносно поодиноких нагніта-
льних свердловин на основі нижче наведених формул [3,4]: 

- розрахунок радіусу поширення розсолу у поглинальному пласті –  
 

mailto:manukomv@rambler.ru


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

38 

                                                 
ефеф

n

1i
розс

k mh

V
R

××π
=

∑
=        ,                                                     (1) 

 де Rк - радіус розтікання розсолу в поглинальному пласті на дату заміру, м; 
Vрозс - сумарний об’єм закачаного розсолу на дату визначення радіусу розтікання, м3; 
hеф - ефективна товщина поглинального середовища, м; 
mеф - ефективна пористість поглинального пласта, долі одиниць. 
У даній формулі сумарний об’єм закачаного розсолу представляє собою функціональну 

залежність багатьох параметрів закачки, а саме, пластового тиску, репресії, приймистості 
свердловин, густини закачаного розсолу та ряду інших чинників, і є результуючою їх вели-
чиною, яка встановлюється за даними витрат на пункті закачки розсолу.  

Отже, при визначенні радіусу розтікання розсолу на любу дату заміру відпадає необ-
хідність у вирішенні складної багатофункціональної задачі з розрахунком багаточисельних 
параметрів закачки. 

У цьому випадку достатньо заміряти величину Vрозсол
 при відомих для даного пласта 

значеннях ефективної товщини та ефективної пористості, для того щоб потім за формулою 
наближено хоча й достатньо коректно оцінити значення параметра Rк ,  який вказує на харак-
тер розтікання розсолу по пласту та контролює: сукупність співвідношень текучих і еталон-
них параметрів за даними геолого-промислових досліджень; оцінку гідродинамічної актив-
ності нагнітаємого розсолу шляхом оцінки контуру розтікання їх у поглинальному пласті. 

Оцінка гідродинамічної активності в поглинальному пласті визначалась як:  
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де  ∆Рк
/- репресія закачаного розсолу на текучому контурі, МПа; 

∆Ру
// - репресія закачаних розсолів на гирлі свердловини, МПа; 

R - приведений радіус впливу нагнітальної свердловини, м, який в свою чергу, визнача-
ється за формулою: 

                                                        taR ××= 5.1// ,                                                     (3) 
 
де a- коефіцієнт п’єзопровідності м2/добу; t - час закачки розсолу через нагнітальну 

свердловину в добу; Rk - радіус текучого контуру закачуваного розсолу, м; r - радіус свердло-
вини, м. 

З метою контролю за фронтом просування розсолу по поглинальному пласту, нами 
проведений розрахунок швидкості просування високомінералізованого розсолу у  
пласті-колекторі у мірі їх віддаленості від стовбура поглинальної свердловини:  
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де  Q - добовий об’єм розсолу, м3/добу; 
      h - ефективна товщина, м; 
      Кп - коефіцієнт пористості; 
      Ке - коефіцієнт заповнення водою пор колектора; 
      Rр - радіус розтікання розсолу по пласту-колектору, м. 
Оскільки захоронення розсолу у проектний водоносний горизонт проектується на пері-

од не менше 30 років, то дуже важливим є прогнозування радіусу розтікання високомінералі-
зованого розсолу у проектному водоносному горизонті та швидкості його руху по пласті. Ре-
зультати проведених розрахунків наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1- Результати розрахунків радіусу розтікання високомінералізованого розсолу 
у кампанському водоносному горизонті та швидкості його руху по пласті 

 
Період закачки, 

роки 

 
Сумарна кількість 
похованих розсолів, 

м3 

 
Радіус розтікання розсолу у 
водоносному горизонті,  

м 

 
Швидкість руху  
розсолу по пласту, 

 м/добу 
1 275210 74,8 0,215 
5 1376050 168,5 0,162 
10 2752100 238,5 0,110 
20 5504200 334,45 0,082 
30 8256300 410,85 0,076 

 
Отримані результати свідчать, що швидкість просування розсолу по поглинальному 

пласту з часом і віддаленням від вибою свердловини різко гальмуються, а радіус розтікання 
високомінералізованого розсолу по пласту залежить як від ємнісних властивостей пласта, так 
і від загального об’єму закачаних у свердловину розсолів. Як видно із табл. 1 радіус зони ро-
зтікання високомінералізованого розсолу у поглинальному пласті за 20-30 років експлуату-
вання становитиме від 74,8 до 410,85 м. 

При цьому контроль просування розсолів у поглинальному горизонті та санітарного 
стану водоносних горизонтів є одним із безумовно вагомих проблем, які виникають при пі-
дземному захороненні. Саме через це на Калуш-Голинському родовищі калійних солей з ме-
тою охорони навколишнього середовища навколо запроектованого нами полігону захоро-
нення пропонується та обґрунтовується обладнання санітарно-захисних зон і проведення в їх 
межах гідрогеологічного, гідрохімічного та  технічного  контролю. 

Отже, при створенні підземного сховища високомінералізованих розсолів  
Калуш-Голинського родовища калійних солей у відкладах верхньої крейди кампанського го-
ризонту необхідно встановити санітарно-захисну зону, яка згідно нормативних документів та 
методичних рекомендацій [3] повинна складатися із трьох зон. 

Перший пояс санітарно-захисної зони включатиме область поширення високомінералі-
зованих розсолів в пласті-колекторі на кінець експлуатації  підземного сховища.  Розмір цієї 
зони значною мірою залежатиме від кількості розсолу, який захороняється, особливостей гі-
дрогеологічних умов полігону та літологічного складу сховища, величини зсуву ореолу за-
бруднення, що спричинений дією природного руху підземних вод. 

Радіус першого поясу санітарно захисної зони проектного полігону захоронення визна-
чаємо за формулою:                            

                                      бат1 R)tJ
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де α - коефіцієнт, який враховує фільтраційну неоднорідність порід, що складають  
пласт-колектор (зазвичай він складає від 1 до 2), для розрахунків приймемо 1,5. 

Q - середньодобовий дебіт закачки розсолів, м3/добу; 
t -  час експлуатації підземного сховища – 30 років, або 10960 діб; 
m - відкрита пористість пласта-колектора – 0,2; 
 h - ефективна потужність пласта-колектора – 87 м; 
 r - коефіцієнт фільтрації – 0,0324 м/добу; 
 J - природній нахил руху підземних вод поглинального горизонту рівний 0,0008; 
 Rбат - радіус батареї нагнітальних свердловин  
Підставимо відповідні значення у формулу і відповідно отримаємо: 
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Другий пояс санітарно-захисної зони повинен займати територію, в якій є потенційна 
небезпека забруднення високомінералізованими розсолами, поверхні землі, відкритих во-
дойм, підземних вод і гірських порід, що мають народногосподарське значення. Відповідно 
другий пояс санітарно-захисної зони обмежуватиметься областю поширення розсолів у плас-
ті–колекторі за час пониження їх концентрації до практично безпечних меж. 

Час пониження забруднюючих компонентів високомінералізованих розсолів, які нагні-
татимуться у пласт з моменту припинення роботи нагнітальних свердловин, який приймаєть-
ся умовно 200 років. 

Величина радіусу другого поясу санітарно-захисної зони оцінюється приблизно вихо-
дячи із того, що після закінчення експлуатації підземного сховища основна міграція захоро-
нених розсолів буде проходити зі швидкістю природного потоку підземних вод, тобто  

                                                  )t(J
n
rRR 12 τ+×××α+≈   .                                             (6) 

Підставимо значення у формулу і отримаємо: 
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Третій пояс санітарно-захисної зони встановлюється здебільшого у випадках, коли 
пласт-колектор вміщує прісні води, які придатні для водозабезпечення або у випадках, коли є 
небезпека попадання розсолів у близько розташовані експлуатаційні свердловини, гірські 
виробітки або природні місця розвантаження підземних вод. 

Відповідно до запроектованого нами полігону захоронення високомінералізованих роз-
солів, виходячи з особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов, передбачення 
третього поясу санітарно-захисної зони немає потреби, оскільки, як показали результати 
проведених нами досліджень, а саме геологічні, гідрогеологічні та геоморфологічні умови.ю 
не дають передумов для необхідності його передбачення та обґрунтування. 

 Таким чином, на основі вищенаведеного матеріалу в межах запроектованого об’єкту 
захоронення розсолів нами пропонуються два пояси санітарно-захисної зони.  

Перший пояс охоплює надра до земної поверхні з радіусом 585 м. При цьому, навколо 
нагнітальної свердловини, забороняється використовувати води для питного водозабезпе-
чення.   

Другий пояс охоплює територію денної поверхні і надра в контурі з радіусом 601 м, на-
вколо нагнітальної свердловини. У межах цього поясу забороняється використання для пит-
ного водозабезпечення вод поглинального і буферних водоносних горизонтів. У випадках, 
коли ці води не забрудненні захороненими відходами, вони можуть бути придатні для техні-
чного водозабезпечення. 

Санітарно-захисні заходи передбачають також організацію поясу санітарно-захисної 
охорони навколо площадок збору і підготовки закачки і аварійних ємностей, а також уздовж 
трас водопроводів і нагнітальних колекторів. Межа цього поясу в 30-50 м від нагнітальної 
свердловини, площадок збору та підготовки розсолів і аварійних ємностей і в 10-30 м від 
трубопроводів  і нагнітальних колекторів.  

У межах виділених та обґрунтованих нами  поясів санітарно-захисної зони передбачено 
проведення гідрогеологічного, гідрохімічного та технічного контролю. 

Гідрогеологічний контроль проводитиметься з метою реєстрації і регулювання кількос-
ті накачаних у пласт розсолів, визначення стану процесу закачки і своєчасного відключення 
поглинальної свердловини для проведення робіт з профілактичного ремонту і відновлення її 
приймистості. Він включає щоденний облік кількості закачаних розсолів, замір значень тис-
ків на гирлі поглинальної свердловини і на насосах. Витрата води за даними росходомірів.  

Гідрохімічний контроль здійснюється за станом горизонтів прісних підземних вод, які 
використовуються для народногосподарських і питних потреб у районі забудов для захоро-
нення розсолів. Окрім цього контролюється характер взаємодії розсолу з пластовим середо-
вищем. 
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Передбачається також технічний контроль за станом споруд (насосами, трубопровода-
ми) з метою забезпечення і прийняття необхідних мір запобігання можливих витоків закачу-
ваних розсолів. Цей контроль буде проводитися оператором систематично. Тому уже на ста-
дії складання технологічного проекту слід передбачити і при будівництві обладнати всі 
вузли споруд відповідними ущільнювачами та провести необхідний контроль обладнання. 

Висновки. На основі проведених нами досліджень та обрахунків можна зробити насту-
пні узагальнюючі висновки, а саме:  нами в межах проектного полігону захоронення пропо-
нується та обґрунтовується встановлення санітарно-захисних зон: перша – область поширен-
ня високомінералізованих розсолів у пласті-колекторі на кінець експлуатації  підземного 
сховища, яка згідно проведених розрахунків складатиме 585 м, а друга – займатиме терито-
рію, в якій є потенційна небезпека забруднення високомінералізованими розсолами поверхні 
землі, відкритих водойм, підземних вод і гірських порід, що мають народногосподарське 
значення, і за результатами проведених обрахунків становитиме – 601 м. Також обґрунтована 
доцільність у межах встановлених поясів санітарно-захисних зон проведення гідрогеологіч-
ного, гідрохімічного та  технічного  контролю.      
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