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Розглянута проблема підвищення екологічної безпеки техногенних ландшафтів Луганської області на основі 
вивчення шкідливої дії відвалів промислових відходів на природні та антропогенні ландшафті, встановленню 
закономірностей інтенсивності ерозійних процесів на поверхні териконів і винесення продуктів водної ерозії з 
відвалів промислових відходів, а також створенню методів захисту ландшафтів від забруднення.  
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Вступ. На території Донбасу - крупного промис-

лового регіону України - розташовано більше тисячі 
підприємств вугільної, металургійної, нафтопереро-
бної і хімічної промисловості, промислові відходи 
яких представлені шахтними породами, металургій-
ними і золошлаками. Типовими крупнотонажними 
відвалами промислових відходів в регіоні  є відвали 
вуглевидобутку і вуглезбагачення, ними представ-
лені 80% відвалів промислових відходів. Під відхо-
ди в регіоні вилучено 7190 га цінних сільськогоспо-
дарських земель. Відходи, що складуються у відва-
ли, негативно впливають на прилеглі території, їх 
конічна форма з крутими схилами сприяє водній 
ерозії. Внаслідок цього, змитий грунт, насичений 
токсичними речовинами, потрапляє з водними пото-
ками на прилеглу територію і забруднює спочатку 
первинну гідрографічну мережу, а потім річки і во-
доймища. 

Отже, оцінка інтенсивності забруднення компо-
нентів ландшафтів у результаті винесення забруд-
нюючих речовин із поверхні відвалів і створення 
методів захисту ландшафтів від забруднення є акту-
альною науково-прикладною задачею. 
Аналіз попередніх досліджень. Забезпечення 

екологічно безпечного існування всіх природних 
компонентів ландшафту є одним із головних завдань 
сучасності. Різноманітні аспекти проблеми 
екологічної безпеки є об’єктом уваги багатьох 
дослідників: Абросимова Э.І, Аверіна Г.В., Алехіна 
Є.І, Бакланова В.І, ГавріленкоЮ.М., Дрібан В.О., 
Єрмаков В.М, Зборщіка М.П., Зубової Л.Г., Зубова 
О.Р., Колесніка В.Є, Красавіна А.П., Креніда Ю.Ф., 
Максимовича М. Г., Моторіної Л.В., Осокіна П.П, 
Панова Б.С., Попа Ю.М., Проскурні Ю.А, Рудько 
Г.І. та інших [1-3]. Роботи вчених присвячені різним 
аспектам захисту від водної та вітрової ерозії на 
поверхні відвалів шляхом гірничотехнічної і 
біологічної рекультивації. Ці заходи дозволяють 
зменшити твердий стік, але майже не впливають на 
іонний стік важких металів, сульфат- і водород–
іонів.  
Мета роботи. Оцінка інтенсивності забруднення 

компонентів ландшафтів у результаті винесення за-
бруднюючих речовин із поверхні відвалів і розробка 
інженерно-екологічних заходів щодо попереджу-
вання їх негативної дії. 

Матеріал і результати дослідження. Ерозійно-
гідрологічни процесі є основним чинником вине-
сення забруднюючих речовин із поверхні відвалів та 
їх подальшої міграції на прилегли території. 

Ерозійно-гідрологічні дослідження проведені 
протягом 2006-2009 роках на відвалі шахти «Матро-
ська» ВАТ «Лисичанськвугілля», який в 2006 році 
був переформований з конічного у плоский. В ре-
зультаті переформовування схили відвала покрили-
ся зрізаною породою, а промоїни, що були на них, 
виявилися засипаними. Тому з'явилася можливість 
вивчення ерозійного процесу від його початку на 
свіжовідсипаному відвалі. 

Для визначення річного модуля змиву породи 
був застосований метод С. С.  Соболєва [4]. При 
цьому на майданчику розміром 1 х 10 м, розташова-
ного упоперек схилу, був проведений вимір ширини 
і глибини промоїн, сформованих стоком талих і зли-
вових вод за 12, 24 і 36 місяців (рис. 1). Розрахунки 
показують, що за перші 12 місяців зі схилу відвала 
було змито 234 т/га, за другі 268 т/га, за треті 12 мі-
сяців 198 т/га. В середньому за три роки спостере-
жень місячний змив породи дорівнював 19,4 т/га, а 
річний склав 233,3 т/га. 

 

 
Рисунок 1 – Промоїни на обліковому майданчику 

відвала шахти «Матроська» 

Для оцінки винесення найбільш рухомих части-
нок породи нами був використаний спосіб, який по-
лягає в тому що навколо відвала на відстані 7-10 м 
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по периметру терикону була вирита траншея глиби-
ною до 1,5 м, яка суміщена з водозатримуючим ва-
лом і замикалася відстійником у вигляді виїмки 
розміром 13 х 26 м і глибиною 2 м. Води атмосфер-
них опадів, що стікають з поверхні відвала, тепер 
потрапляють до траншеї і прямують у водозбірник. 

Виконані спостереження показали, що найбільш 
дрібні – пилуваті й мулисті фракції долають всі 
штучні й природні перешкоди, але відкладаються в 
ставку-відстійнику. 

Спостерігаючи за висотою відкладень у ставку-
відстійнику протягом трьох років ми визначили ма-
су мулу, який щорічно відкладався. Встановлено, 
що за перший рік (з 01.10.2006 р. по 6.10.2007 р.) кі-
лькість затриманого у відстійнику матеріалу склала 
77,1 т, або 9,9% від маси змитої з відвала породи, за 
другий рік кількість затриманого матеріалу склала 
125,8 т, або 14,1% від маси змитої породи, за третій 
рік (з 5.10.2008 р. по 25.10.2009 р.) кількість затри-
маного у відстійнику матеріалу склала 89,8 т, або 
13,6% від маси всієї змитої з відвала за рік породи. 

Виходячи з отриманих даних встановлено, що 
динаміка загального винесення породи за 36 місяців 
описується рівнянням M = 13,032∙t + 2,43, винесен-
ня найбільш рухомих частинок, що дійшли до від-
стійника описується рівнянням M = 1,66∙t - 1,48, де t 
– кількість місяців. Таким чином нами зроблено 
прогноз на 10 років вперед: загальний змив складає 
1566,27 т/га та змив найбільш рухомих фракцій 
197,72 т/га. Розмір змиву породи зі всього досліджу-
ваного відвалу площею 5,04 га за 10 років складає: 
7894 т - загального змиву; 996,5 т - змив найбільш 
рухомих фракцій. 

Виконаний хімічний аналіз породи досліджуваних 
відвалів свідчить, що вона характеризується рівнем рН 
від 3,2 до 3,6 і оцінюється як сильнокисла. 

Відомо, що у кислих відвальних породах, при рH 
4,0-5,5, мінерали, що містять марганець, цинк, хром, 
свинець й інші елементи, піддаються розчиненню сір-
чаною кислотою і мігрують з поверхневим стоком на 
прилеглу територію, при цьому знаходяться у формах, 
доступних рослинам, а їх концентрація досягає токси-
чного рівня [5]. 

Нами встановлено, що, внаслідок надходження 
підкислених стоків, прилеглі до досліджуваних від-
валів території характеризується сильнокислою і ки-
слою реакцією грунтів (рН 2,90–4,31). Концентрація 
водорозчинного (рухомого) сульфат-іона (SO4

2-) ко-
ливається в породі від 23,2 г/кг до 6,16 г/кг; у грун-
тах в зоні шлейфу винесення з териконів - від 15,8 
г/кг до 6,2 г/кг. Ці дані свідчать про катастрофічне 
забруднення рухомими сульфат-іонами прилеглої до 
териконів території, оскільки максимальне переви-
щення від ГДК (160 мг/кг) складає до 145 разів. 

Рівень екологічного стану за забрудненням приле-
глих до териконів поверхневих вод сульфат-іонами 
(табл. 1) оцінюється як «поганий». Оцінка придатності 
води за змістом солей і водневим показником для зрошу-
вання показала, що всі ставки, за винятком того, що зна-
ходиться на відстані 860 метрів від відвала шахти «Ду-
ванна», є непридатними для зрошування. 

Таблиця 1 – Екологічна оцінка поверхневих 
вод за вмістом SO4

2- 
Точки від-
бору про-

би 

Відстань від під-
ніжжя відвала до 
урізу води, м 

SO4,
2 

мг/дм3 

Рівень екологі-
чного стану 

Д.1.7 860 524,3 поганий 
Д.1.4 7 1661,3 поганий 
K.1.1  20 1371,2 поганий 
М.1.6  30 1463,4 поганий 

 
У табл. 2  наведена оцінка якості води біля 

відвала шахти „Матроська”. Вода в примикаючому 
водоймищи забруднена важкими металами. Рухомі 
форми таких металів, як титан, марганець, цинк, 
хром, нікель, свинець, мідь містяться у воді в під-
вищених концентраціях. Рівень екологічного стану у 
воді характеризується як поганий і задовільний. 

 
Таблиця 2 – Екологічна оцінка якості поверх-

невих вод 
Показники 

Елементи мг/дм3 ГДК 
мг/дм3 

екологічна оці-
нка 

Cu 0,0198 1 задовільна 
Ti 0,2777 0,1 погана 
V 0,0119 0,1 задовільна 

Mn 5,95 0,1 погана 
Ni 0,1983 0,1 погана 
Zn 0,0397 1 задовільна 
Sr 0,7933 7 задовільна 

 
У табл. 3 наведені результати рівня екологічного 

стану щодо забруднення важкими металами грунтів 
прилеглих до відвалів територій. 

 
Таблиця 3 – Оцінка екологічної ситуації грун-

тів територій, прилеглих до відвалів шахт  

Ел
е-

 
ме
нт

 

Ти
п 
ек
ол
о-

 
гі
чн
ої

 с
ит
уа

-
ці
ї 

В
ід
но
ш
ен
ня

 
ва
ло
во
го

 
вм
іс
ту

 д
о 

ГД
К
в 

Ти
п 
ек
ол
о-

гі
чн
ої

 с
ит
уа

-
ці
ї 

В
ід
но
ш
ен
ня

 
ру
хо
мо
ї ф
ор

-
ми

 д
о 
ГД

Кр
 

Ти
п 
ек
ол
о-

гі
чн
ої

 с
ит
уа

-
ці
ї 

Cr 
бла-
гоп.-
задов. 

1 - 1,5 задов.-
передкр. 5 - 7,5 кризова 

Ni благоп. 0,24-0,59 благоп.-
задов. 1 - 2,5 благоп.-

криз. 

Cu благоп. 0,55 задов. 5 кризова 

Zn 
бла-
гоп.-
задов. 

0,5 - 1 задов. 0,65-1,3 благоп.-
передкр. 

Pb задов.-
передкр 

0,94 - 
1,56 

задов.-
передкр. 10,5-17,5 катастр. 

 
Виходячи з даних дослідження, зокрема наведе-

них у табл.. 5, простежується збільшення концент-
рації важких металів (Pb, Zn, Сг, Cu) у рухомій фор-
мі в грунтах транс–акумулятивної техногенної фації 
катен. 

Аналіз формування екологічної небезпеки на те-
риконових ландшафтах показав, що відвали є техно-
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генними зонами підвищеної екологічної небезпеки, 
де весь час проявляється напружена та критична 
екологічна ситуація, яка нерідко, переходить до ста-
ну катастрофічної. Це пояснюється  окисленням 
сульфідів, які входять до складу відвальних порід. 
Окислювання супроводжується утворенням сірчаної 
кислоти та її сполук, міграцією шкідливих речовин 
із поверхні відвалів. Але, навіть при локалізації зми-
тої породи, беручи до уваги сильнокислу реакцію 
відвальної породи, стічних вод і прилеглих грунтів, 
можна припустити, що міграція важких металів, які 
за таких умов переходять у розчинну форму, продо-
вжується з грунтовим стоком. Таким чином, необ-
хідно знизити негативний вплив відвалів на елемен-
ти ландшафту шляхом розробки системи грунтово-
до-охоронних заходів із використанням штучних 
геохімічних бар’єрів на шляху потоку розчинених 
забруднюючих речовин. 

Запропонована система технічних заходів, за до-
помогою якої відбувається зниження рівня екологі-
чної небезпеки відвалів. Пропонується вдосконали-
ти систему рекультивації на гірничотехнічному ета-
пі, яку застосовуємо до недіючих відвалів, а також 
використовувати систему грунтоводоохоронних за-
ходів на відвалах, що діють. 

На стадії гірничотехнічного етапу відвал складе-
ний з нестійких, слабо зв’язаних порід переформо-
вують, потім проводять нарізку терас і мікро терас, 
тим самим здійснюють підготовчу роботу до біоло-
гічної рекультивації. Нами пропонується до біологі-
чної рекультивації застусувати систему грунтоводо-
охоронних заходів, яка захистить територію, приле-
глую до відвалів вугільних шахт, від забруднення 
твердим та іонним стоком. 

Розроблений спосіб передбачає створення по пе-
риметру відвалу траншеї (1), суміщеної з валом (2), 
ставка-відстійника і відрізняється наявністю в тра-
ншеї перемичок-габіонів (3) у вигляді прошарку 
крейдяної породи, розташованого між двома шара-
ми металевої сітки (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Поперечний перетин траншеї: 1 – дно 
траншеї; 2 – захисний вал; 4 – крейдяний габіон;      

4 – шар крейдяної породи 

Спосіб здійснюється наступним чином (рис. 3). В 
кожному секторі від основи терикону (1) на відстані 
10 м встановлено додаткові траншеї (2). Вода, що 
стікає зі схилу облікового сектора (7), потрапляючи 
в додаткову траншею (2), нейтралізується в переми-
чці-габіоні (4), потім потрапляє в основну траншею 

(3), накопичуючись у водовідстійнику (5). В резуль-
таті взаємодії з крейдяної породи стічні води втра-
чають підвищену кислотність, а осад нерозчинних 
солей, що сформувався, кольматується у крейдяної 
породи, не проникаючи у підземні води і на прилег-
лу територію. 

Рисунок – 3 Схематичне зображення системи грун-
товодо-охоронних заходів: 1 – основа відвала; 2 – 
додаткова траншея; 3 – основна траншея; 4 – крей-
дяні габіони; 5 – накопичувальний водовідстійник; 7 

– обліковий сектор. 

Для визначення ефективності запропонованого 
способу та обгрунтування розмірів перемичок нами 
в лабораторних умовах здійснений фільтраційний 
дослід (рис. 4) Стічну воду, відібрану з відстійника, 
пропускали через циліндрічну фільтраційну устано-
вку, на дно якої клали шар гравію заввишки клали 
шар крейдяної породи. 

Рисунок 4 – Схема експериментальної установки фі-
льтрації: 1 – шар води; 2 – шар крейдяної породи;    

3 – шар гравію 

Випробування проводилися з різними фракціями 
крейдяної породи. Дослід повторювали по 10 разів, 
пропускаючи через породу нову порцію стічної води, 
імітуючи зростання кількості води, що фільтується. 
Після кожного пропускання відбирали пробу води і 
вимірювали її pH, тривалість фільтрації (рис. 5).  
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Рисунок 5 – Графіки зміни кислотності стічної води 

на виході установки фільтрації 

На підставі отриманих даних встановили, що 
нейтралізація кислих стоків протягом 1-4 циклів 
утримується на досить високому рівні рН, поступо-
во знижуючись від 7,10 до 5,65; середньоарифмети-
чне значення рН при 3-х циклах дорівнює 6,63, а 
при 5-ти циклах – 6,17. Навіть після 10 пропускань 
води середня кислотність залишається вищою за не-
очищену воду на 1,5 одиниці рН, що означає зни-
ження фактичної кислотності за вмістом іонів у 32 
рази. 

Для перевірки можливості очищення стоків при 
зниженні їх кислотності до значення pH, при якому 
катіони важких металів переходять в осад у вигляді 
важкорозчинних гідрооксидів, був виконаний спек-
тральний аналіз стічних вод до проходження фільт-
раційної установки й після першого і десятого про-
ходження (табл. 4). 

 
Таблиця 4 – Кількість хімічних елементів у 

стічній воді  після першого і десятого проходжен-
ня крізь установку фільтрації 

Зменшення вмісту  
елементів у стічній воді 

після 1 проходу  після 10 проходу  №  Елементи 

мг/дм3 % мг/дм3 % 

1 Pb 0,0125 63,9 0,0119 60,7 
2 Cu 0,1553 59,4 0,1073 41,1 
3 Ti 1,9063 72,9 1,458 55,8 
4 V 0,0190 72,9 0,0184 70,5 
5 Cr 0,2507 63,9 0,238 60,7 
6 Ni 2,86 72,9 2,765 70,5 
7 Zn 1,9066 72,9 1,4583 55,8 
8 Li 2,5067 63,9 2,765 70,5 
9 Sn 0,0125 63,9 0,0119 60,7 

 
За отриманими даними після першого прохо-

дження води через установку вміст важких металів у 
ній зменшився на 63,9-72,9% залежно від хімічного 
елементу, після 10 разу на 41,1–70,5%.  

Таким чином  рівень екологічного стану за за-
брудненням важкими металами прилеглих до тери-
конів поверхневих вод змінився з погано-
задовільного до задовільно-доброго.  

Висновки. Встановлено, що ерозійні процеси на 
породних відвалах уже відразу після їх відсипання 
характеризуються катастрофічним змивом – не 
менше 200 т/га за рік, або в середньому 20,8 т/га за 
місяць. Навіть у роки з випаданням опадів нижче за 
норму, коли для ерозійних процесів на 
сільськогосподарських угіддях немає передумов, 
ерозія на поверхні порідних відвалів виникає і 
характеризується дуже великим розміром, що багато 
разів перевищує рівень допустимої ерозії для грун-
тового покриву (4 т/га). Отримані результати 
свідчать про те, що порода відвалів 
характеризується сильнокислою реакцією (рН 2,9 – 
4,3); а грунти в зоні шлейфу винесення породи з 
териконів - кислою реакцією (рН 3,7 – 5,1). Проби 
грунтів на прилеглій території характеризуються рН 
4,1 – 5,6. Встановлено, що у кислих відвальних по-
родах з рH 4,0-5,5 мінерали, що містять марганець, 
цинк, хром, свинець й інші елементи, піддаються 
розчиненню сірчаною кислотою і мігрують з по-
верхневим стоком на прилеглу територію, при цьо-
му знаходяться у формах, доступних рослинам, а їх 
концентрація досягає токсичного рівня. Зниження 
екологічної небезпеки стічних вод із поверхні 
відвалів вугільних шахт здійснюється за допомогою 
інженерного комплексу, що включає збираючі 
траншеї з нейтралізуючими карбонатними перемич-
ками-габіонами. Лабораторні дослідження показали, 
що крейдяна порода габіонів, залежно від кількості 
кислих стічних вод, що пропускаються, зменшує їх 
кислотність з 3,85 до 7,10 рН, знижує вміст рухомих 
металів у стічній воді, зокрема Ni на 72,9%, Pb - на 
63,9%, Cu - на 59,4%, Zn - на 72,9%, Cr - на 63,9%, 
зменшуючи при цьому екологічну небезпеку 
відвалів. Таким чином дана система грунтоводо-
охоронних заходів знижує рівень екологічної небез-
пеки відвалів. 
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ЗАЩИТА ЛАНДШАФТОВ ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С 

ОТВАЛОВ КРУПНОТОНАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
Воробьев С.Г., асп.  
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 
кв. Молодежний, 20а, 91034, г. Луганск,Украина 
Е-mail: Delfin_lg@mail.ru 

Рассмотрена проблема повышения экологической безопасности техногенных ландшафтов Луганской облас-
ти на основе изучения воздействия терриконовых ландшафтов на природные, установлению закономерностей 
интенсивности эрозионных процессов на поверхности терриконов и выноса продуктов водной эрозии с отвалов 
промышленных отходов, а также созданию методов защиты ландшафтов от загрязнения.  

Ключевые слова: породные отвалы, водная эрозия, кислотность сточных вод, карбонатовые габионы, эколо-
гическая оценка, модуль смыва. 

 

LANDSCAPES PROTECTING  FROM THE RECEIPT OF CONTAMINATING 
MATTERS FROM THE DUMPS OF LARGE-TONNAGE  INDUSTRIAL WASTES  

Vorobjov S.G., gr. 
of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University  
Lugansk, 91034, Molodigny block, 20а,Ukraine 
Е-mail: Delfin_lg@mail.ru 

The аrticle is devoted to the problem of ecological safety increasing of dumps landscapes of the Lugansk area, on 
the base of waste bank landscapes’ studying influence of natural, regularity establishment of erosive process intensity 
on waste bank surface fnd scouring product ejection from factory  wastes’ drops, and also methods making of land-
scapes’ protection against pollution. 

Key words:  waste dumps, water erosion, acidity of water, sevages, carbonate gabions, ecological assessment, wash-
out modulus. 
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