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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І
ТЕРМІНІВ

ВЗ

– високе забруднення;

ГДС – гранично допустимі скиди;
ГДК – гранично допустимі концентрації;
ЗР

– забруднюючі речовини;

НП

– нафтопродукти;

КНПЗ – Кременчуцький нафтопереробний завод;

ТСБ – товарно-сировинна база;
РНП – рідкі нафтопродукти (вуглеводні);
СІЗ

– система інженерного захисту;

УТЗС – установка термічного знешкодження стоків;
ЕЛОУ – електрознесолення нафти;
АВТ

– естакада наливу;

БЗВ

– блоки зворотного водопостачання;

ПФЗ

– протифільтраційна завіса;

РГВ

– рівень ґрунтових вод.
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РЕФЕРАТ

Проміжний звіт про НДР 3 етап 135 с., 16 рис., 10 табл., 4 дод., 67 джерел.
ЕКОЛОГІЧНІ
ПОВЕРХНЕВИХ

ПРОБЛЕМИ,
ВОД,

ЗАБРУДНЕННЯ

РІДКІ

ПІДЗЕМНИХ

НАФТОПРОДУКТИ,

І

ТЕХНОЛОГІЇ

СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ, СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ
ГІДРОСФЕРИ,

МАТЕМАТИЧНЕ

МОДЕЛЮВАННЯ

ГЕОФІЛЬТРАЦІЇ,

МЕТОДОЛОГІЯ
Об’єкт

дослідження

нафтопродуктами;

процеси

–

підземні

розтікання

води,

забруднені

лінзоподібних

скупчень

рідкими
рідких

нафтопродуктів та їх локалізації, вивчення яких необхідне для розробки та
обґрунтування водоохоронних заходів.
Метою всієї роботи є розробка методики і технології ліквідації скупчень
рідких нафтопродуктів в підземній гідросфері для найбільш

типових для

України геолого-гідрогеологічних умов.
Метою робіт 2-го року (3-го етапу) є – вибір та обґрунтування технології
селективного вилучення з підземного простору рідких нафтопродуктів і
підземних вод, яка апробована на конкретному об'єкті - на Кременчуцькому
нафтопереробному заводі (КНПЗ).
Методи досліджень – інформаційний пошук; аналіз даних щодо стану
навколишнього природного середовища в зоні впливу обʼєктів КНПЗ; розробка
методики визначення екологічно-прийнятного техногенного тиску на водне
середовище; теоретичне обґрунтування особливостей формування осередків
забруднення

з

використанням

методу

математичного

моделювання

геофільтрації; аналіз даних щодо сучасного стану водного середовища та
прогноз його зміни; підходи до вирішення водоохоронних проблем на територіях
забруднення підземних і поверхневих вод рідкими нафтопродуктами.
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Результати досліджень та їх новизна – результатом НДР за 3-м етапом є
проміжний звіт, присвячений розробці методології проведення теоретичного
обґрунтування вибору екологічно-прийнятних заходів захисту водного
середовища на конкретному обʼєкті (КНПЗ). В звіті приведені результати
виконаних досліджень, які дозволили визначити комплекс необхідних
водоохоронних заходів, оптимально достатніх за екологічними критеріями для
профілактики та ліквідації забруднення підземних та поверхневих вод
нафтопродуктами. Науково обґрунтовано необхідність створення інноваційних
технологій автоматичного селективного вилучення рідких нафтопродуктів з
підземної гідросфери та забруднених розчиненими нафтопродуктами підземних
вод.
Наукова новизна роботи - Вперше розроблена методологія теоретичного
підходу до вибору, обґрунтування та реалізації технології селективного
вилучення рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення
на прикладі конкретного обʼєкту – Кременчуцького нафтопереробного заводу
(КНПЗ).
Інформація щодо впровадження

- упровадження результатів

досліджень доцільне при розробці та реалізації водоохоронних заходів на
конкретних підприємствах; при виконанні оцінки ефективності реалізованих
водоохоронних заходів; при коригуванні прогнозних даних відносно зміни
гідрохімічного режиму поверхневих та підземних вод.
Сфера

застосування

–

інформаційна

підтримка

управління

природоохоронною діяльністю на підприємствах, які є джерелами забруднення
підземних і поверхневих вод рідкими нафтопродуктами.
Значимість роботи – розроблена методологія комплексного підходу до
ліквідації забруднення водного середовища нафтопродуктами дозволяє
розробити та обґрунтувати методи і технологію з запобігання надходженню
забруднених рідкими нафтопродуктами підземних вод у поверхневі водойми.
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Очікується

практичне

використання

результатів

підприємствами-

забруднювачами підземної гідросфери рідкими нафтопродуктами при вирішенні
питань захисту підземних та поверхневих вод.
Висновки,

пропозиції

щодо

розвитку

об’єкта

дослідження

(розроблення) й доцільності продовження досліджень – доцільність
продовження

досліджень

підтверджується

необхідністю

визначення

організаційно-правових та організаційно-технологічних питань створення та
експлуатації систем інженерного захисту, а також особливостей технічного
забезпечення запропонованої технології селективного вилучення з підземного
простору рідких нафтопродуктів та зворотних вод на конкретних об'єктах, де
сформувались лінзи рідких нафтопродуктів в залежності від геологогідрогеологічних умов.
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ВСТУП

Дійсний звіт є проміжним за дослідженнями, виконаним УКРНДІЕП в 2020 р.
по темі № 22/2.2-20 «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких
нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення». Ці дослідження
входять в склад робіт, які планується виконувати протягом 3-х років: з 2019 р. по
2021 р.
Аналіз інформації щодо стану поверхневих та підземних вод України [1,2,3],
свідчить, що на сьогоднішній день є одним з найбільш загрозливих явищ
техногенного характеру на початку третього тисячоліття є «водний голод» результат не просто виснаження питної води, але і забруднення її джерел, як
поверхневих, так і підземних. Причини форми забруднення різноманітні, але до
числа забруднень, що мають глобальний характер, належать насамперед
нафтохімічні

забруднення

-

рідкими

вуглеводнями.

Основною

масою

забруднюючих речовин є сира нафта та продукти її переробки, в тій чи іншій
кількості, які втрачаються по всьому технологічному шляху від свердловини на
нафтопромислі до заправної колонки і автостоянки.
В якості основного чинника ризиків розглядаються скупчення рідких
нафтопродуктів, за певних умов здатних до самостійного переміщення на
поверхні ґрунтових вод. Вони підлягають першочерговому і безумовному
вилученню. Найбільшу небезпеку становлять скупчення рідких нафтопродуктів
різної потужності як найбільш довготривале джерело забруднення підземних вод
[4].
Розробка методів і технології, які дозволяють вилучати рідкі нафтопродукти
з підземної гідросфери навіть при малій потужності сформованих лінз, являється
надзвичайно актуальною.
Актуальність робіт полягає в необхідності оздоровлення та реабілітації
підземних

і

поверхневих

нафтопродуктами.

вод

на

територіях

забруднення

рідкими
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Актуальність роботи 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.
Метою всієї роботи в 2019-2021 роках є розробка методики і технології
ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів в підземній гідросфері для найбільш
типових для України геолого-гідрогеологічних умов.
Метою робіт 2-го року (3-го етапу) в 2020 році є вибір та обґрунтування
технології селективного вилучення з підземного простору рідких нафтопродуктів
і підземних вод, яка буде апробована на конкретному об'єкті. Обґрунтування
технологічної схеми системи інженерного захисту (СІЗ) на Кременчуцькому
нафтопереробному заводі.
В даному випадку під захистом від забруднення розуміється система заходів,
спрямована на збереження і відновлення природної якості підземних і
поверхневих вод.
Завданнями досліджень по обґрунтуванню такого комплексу є:
- дослідження умов міграції забруднюючих речовин і постановка
водоохоронних задач;
- схематизація природних умов, обґрунтування вихідних даних для
створення систем інженерного захисту.
Виходячи з актуальності та мети роботи, основними завданнями є наступні:
Основні завдання 2-го року (3-го етапу) роботи є наступні:
1. Оцінка

гідрогеологічних

умов

в

зоні

впливу

Кременчуцького

нафтопереробного підприємства (КНПЗ) з залученням існуючих матеріалів щодо
гідрологічних характеристик та характеристик якісного складу підземних і
взаємопов’язаних з ними поверхневих вод;
2. Оцінка екологічного стану підземних вод на території впливу КНПЗ та її
районування в залежності від умов формування підземних вод на основі
математичного моделювання геофільтрації;
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3. Визначення ділянок розповсюдження лінз рідких нафтопродуктів та їх
ранжування в залежності від інтенсивності техногенного впливу на гідросферу і
першочерговості реалізації технологічних схем системи інженерного захисту;
4. Вибір та обґрунтування умов першочергового облаштування та
будівництва установок селективного вилучення рідких нафтопродуктів з
підземного простору, спрямованих на попередження забруднення та відновлення
якості підземних і поверхневих вод;
Оцінка ефективності реалізації вилучення рідких нафтопродуктів з підземної
гідросфери;
5. Особливості технологічних схем та режиму роботи установок
селективного

вилучення

рідких

нафтопродуктів

відпрацьовувались

на

Кременчуцькому нафтопереробному заводі ПАТ «Укртатнафта», шляхом
здійснення контролю їх ефективності по результатам моніторингових
досліджень.
Робота

відповідає

основним

напрямам

діяльності

Мінприроди:

«Забезпечення інтегрованого управління водними ресурсами на основі
екосистемного підходу за басейновим принципом з урахуванням Водної
Рамкової Директиви ЄС». Відповідає вимогам законодавства України
(законодавчо-нормативним

актам):

Закон

України

«Про

охорону

навколишнього природного середовища» від 25.06.91 №1264-XI; Закон
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року» (від 21.02.2010 р. № 2818-VI); Закон України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 18 травня 2017
р. №2047-VIII. Водний Кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР;
«Директива Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС от 23 октября
2000 г., учреждающая рамки деятельности Сообщества в области водной
политики» зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням № 2455/2001/ЄС.
Розроблений комплексний підхід до виконання запланованих на 2020 рік
робіт дозволить обґрунтувати методи та забезпечити створення технології
вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери, що в свою чергу
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дозволить запобігти надходженню забруднених нафтопродуктами підземних
вод у поверхневі водойми, з поступовим відновленням та покращенням якості
води.
Робота виконувалась співробітниками лабораторії екологічної гідрогеології
та оцінювання екологічного стану територій УКРНДІЕП.
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1

ОЦІНКА

СТАНУ

ЗАБРУДНЕННЯ

ПІДЗЕМНИХ

ВОД

НА

ПРОММАЙДАНЧИКУ КНПЗ ТА В ЗОНІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ОСНОВІ
МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Стан питання

Умови та методологія впровадження (адаптації) розробленої технології
селективного

вилучення

рідких

нафтопродуктів

відпрацьовувались

на

Кременчуцькому нафтопереробному заводі (КНПЗ).
Метою досліджень є реалізація методології обґрунтування заходів щодо
захисту підземних і взаємопов'язаних з ними поверхневих вод в районі розміщення
проммайданчика заводу, шляхом створення та будівництва локальної системи
інженерного захисту на забудованій території проммайданчика з паралельним
вилученням рідких нафтопродуктів [5,6,7].
Попередніми дослідженнями [8-12] встановлено, що неконтрольовані втрати
нафти, нафтопродуктів і забруднених стічних вод на проммайданчику заводу,
викликали утворення лінз рідких нафтопродуктів значної потужності (2,0 – 3,5м),
приурочених до обводнених суглинків, а також забруднення підземних вод
нафтопродуктами і фенолами, вміст яких більш ніж в 10 разів перевищує ГДК.
Основними джерелами надходження нафтопродуктів в підземні води є
технологічні установки, резервуари готової продукції, продуктопроводи, локальні
і загальні очисні споруди, майданчики старих мазутосховищ і водогінних
комунікацій.
В складі організованого силами УкрНЦОВ моніторингу виконувалися
спостереження за рівневим і гідрохімічним режимами підземних вод; натурні
обстеження річок; хіміко-аналітичні лабораторні дослідження; цілеспрямована
обробка наявної інформації та оцінка стану природних вод [12,21,22,23].
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Результати проведених моніторингових досліджень послужили основою для
вибору умов та схеми розміщення установок СІЗ шляхом моделювання і прогнозу
впливу забруднених вод, що інфільтруються на території проммайданчика, на
природні води району, а також для обґрунтування водоохоронних заходів і оцінки
їх ефективності [13,14,15,16,17,18].
З метою визначення умов реалізації СІЗ виконувалися спеціальні
гідрогеологічні вишукування для вирішення однієї з основних проблем на об̕ єкті розробці заходів з видалення рідких вуглеводнів з підземних вод і ґрунтів.
Основним завданням досліджень було встановлення і вивчення контуру
поширення забруднених нафтопродуктами підземних вод на проммайданчику та
прилеглій до неї території.
Реалізація поставленої мети здійснювалася вирішенням наступних завдань:
Основні завдання 2-го року (3-го етапу) роботи є наступні:
-оцінка впливу існуючих джерел забруднення на якість підземних вод;
- схематизація міграційних процесів та визначення завдань водоохоронних
заходів в виділених зонах;
- моделювання гідродинамічної схеми руху забруднених підземних вод для
визначення напрямку і швидкості фільтрації, а також для виявлення
закономірностей руху розчинених нафтопродуктів і умов зміни їх концентрацій;
- прогноз поширення фронту забруднення;
-розробка

пропозицій

щодо

зниження

техногенного

навантаження

безпосередньо на проммайданчику (в осередку забруднення) і в зоні трансформації
- по шляху руху забруднених вод;
- прогноз зміни гідродинамічної структури потоку підземних вод і їх якості
до і після реалізації водоохоронних заходів з експлуатацією установок СІЗ.
Паралельно з цими роботами виконувалися дослідження з вибору й
обґрунтування

способів

ліквідації

осередків

забруднення

і

можливості

застосування для очищення забруднених вод біоінженерних споруд .
Установка була успішно апробована і експлуатується по теперішній час.
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Для уточнення гідродинамічної будови і виявлення гідрогеологічних
особливостей району досліджень були використані фондові матеріали різних
організацій: КГРЕ, Союзводоканал-проект, Архив «Гидроэк», УМЦ «Гидротон
ЛТД», УКРВОСТОКГІІНТІЗ та ін.:
1.1.Отчет о детальной разведке подземных вод на Горобцовском и
Фрунзовском участках для водоснабжения г. Кременчуга Полтавской области.
Руководитель работ Н.Т. Швидь. Днепропетровск: КГРЭ, 1992.
1.2.Отчет о предварительной разведке подземных вод на Горобцовском и
Фрунзовском участках для водоснабжения г. Кременчуга Полтавской области,
проведенной Кременчугской ГРЭ в 1987 – 1988 гг. Руководитель работ Н.Т. Швидь.
Днепропетровск, 1988.
1.3.Отчет о детальной разведке подземных вод для водоснабжения г.
Глобино Полтавской области. Руководитель работ В.И Лега. Днепропетровск:
КГРЭ, 1995.
1.4.Эколого-гидрогеологические

исследования

на

промплощадке

Кременчугского НПЗ с целью защиты подземных вод от загрязнения.
Отчет/УкрвостокГИИНТИз. Руководитель работ В.Д. Бабенко. Харьков, 1998.
1.5.Отчет

об

инженерно-геологических,

гидрогеологических

и

гидрологических изысканиях. ТРП Кременчугский НПЗ. Перехват и отвод
фильтрующихся промстоков на шламонакопителях. Союзводоканалпроект. Арх.
№ 3794-тр. Х. 1980.
1.6.Заключение о результатах инженерно-гидрогеологических изысканий на
площадке промывочно-пропарочной станции ст.Кагамлыкская с целью оценки
состояния подземной гидросферы и возсможных негативных природнотехногенных ее изменений. Архив УМЦ «Гидротон ЛТД», № ГТ 0161-11.00. Х,.
2000. 6 с.
1.7.Отчет

об

инженерно-гидрогеологических

изысканиях

с

целью

выполнения комплекса специальных опытно-фильтрационных работ в зоне
размещения объектов Кременчугского НПЗ Полтавской области. Архив
«Гидроэк», № 23517, Х., 1992.
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За результатами проведених досліджень надано рекомендації щодо
зменшення несприятливих впливів КНПЗ на природні води.
Нижче наведено результати досліджень.
З цією метою авторами рекомендовано розробку технології селективного
вилучення рідких та розчинених нафтопродуктів.
Алгоритм виконання поставлених завдань та перелік досліджень в їх складі
наведені на рисунку 1.1.
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Рисунок 1.1 – Комплексна методика досліджень
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2

АНАЛІЗ

НЕБЕЗПЕКУ

ФАКТОРІВ,
СКУПЧЕНЬ

ЯКІ

ФОРМУЮТЬ

РІДКИХ

ЕКОЛОГІЧНУ

НАФТОПРОДУКТІВ

ДЛЯ

ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Особливості природних і техногенних факторів району досліджень

2.1. Природні фактори

Район досліджень розташований в межах лівобережної долини р.Дніпро,
яка характеризується акумулятивним типом рельєфу і являє собою вододіл річок
Дніпро і Псьол, розчленований на ряд добре виражених терас притуленого типу
(рисунок 2.1). Територія перетинається нечисленними пологими балками і
місцевими водотоками, які часто пересихають, та належать до водозбірних
басейнів рр.Псьол (р.Сухий Омельник) і Дніпро (р.Сухий Кагамлик). Зниження
поверхні спостерігається в загальному напрямку з північного заходу на
південний схід, в сторону долини р. Псьол. Відмітки денної поверхні змінюються
в межах від 85-94м до 66-70м абсолютної висоти в залежності від віку терас
[19,24].
Водний баланс досліджуваної території формується незалежно від балансу
суміжних ділянок [19,20,24,25]. Середньорічна сума опадів складає 500-600 мм
при багаторічних змінах від 250 до 685 мм. Атмосферні опади характеризуються
рівномірним розподілом. Річний хід величин випаровування з поверхні суші і
абсолютної вологості повітря, за даними метеорологічної станції (МС) м.
Кременчука, наведені в таблицях 2.1 і 2.2.
Таблиця 2.1 - Середньомісячні і річне значення випаровування
(в середньобагаторічному розрізі)
Місяці

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

10

11

12

за рік

Випаровування,
мм

4

13

39

67

79

89

84

77

50

31

9

2

544
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Гідрографічна мережа представлена рр.Псьол, Сухий Кагамлик і Сухий
Омельник (рисунок 2.1).
Таблиця 2.2 - Середньомісячні і річне значення абсолютної вологості повітря
(в середньобагаторічному розрізі)

Місяці

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Абсолютна
вологість,
мб

4.1

4.2

5.2

7.6

10.9

14.6

16.2 15.5

0.9

10

11

12

за
рік

11.8

8.4

6.6

4.9

9.2

Річка Сухий Кагамлик з площею водозбору 375 км2 і довжиною 72 км, бере
початок в заболоченій місцевості с.Устинівка. У природних умовах річка впадала в
центральній частині міста Кременчука в р.Крива Руда - лівобережна притока
р.Дніпро. Після створення Дніпродзержинського водосховища, в зв'язку з
будівництвом захисної дамби для запобігання міста від затоплення і підтоплення,
було змінено напрям русел цих річок [29,30].
Річка Сухий Кагамлик вище с.Червона Знам'янка відведена в р.Крива Руда
шляхом будівництва греблі і відвідного каналу. Нижче греблі місцевий стік з площею
водозбору 33 км2 надходить в Велике Кахновське водосховище, миттєвий рівень
якого 72 м. Далі вода по староріччю через скидний канал скидається в р.Псьол
(рисунок 2.2). Частина стоку прямує по старим руслам через колектори до насосних
станцій для перекачування в р.Дніпро. Річка Сухий Кагамлик за ступенем врізу є
недосконалою дреною [28,43].
На північно-східній околиці проммайданчика в безпосередній близькості від
його меж, протікає р. Сухий Омельник - права притока р.Псьол. Її довжина 41 км,
загальна площа водозбору - 422 км2. У природних умовах глибина річки змінювалася
від 0,5 м (у с.Камиші) до 1,0м (при впадінні в Псьол). В даний час на всьому протязі
річка зарегульована і являє собою каскад водойм, з'єднаних незначними протоками.
Вниз за течією від с.Паризька Комуна річка каналізована; постійний стік існує
практично за рахунок скидання по колектору Кременчуцької
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Рисунок 2.1 - Схематична карта розташування проммайданчика КНПЗ
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Рисунок 2.2 – Карта природної захищеності підземних вод в районі досліджень

22

ТЕЦ стічних вод в обсязі 1800 тис. м3/рік. Незважаючи на незначний вріз долини,
річка є місцевої дреною.
На річках Сухий Кагамлик і Сухий Омельник, які за своїми гідрометричними
характеристиками відносяться до малих річках, спостереження не проводяться.
Гідрометрична характеристика дається з використанням аналогів досліджуваного
району [27,28,31].
Річний цикл рівня на малих річках досліджуваної території характеризується
високою весняною повінню і низькою літньою меженню. Початок весняного
водопілля зазвичай відноситься до першої декади березня, закінчується в другій
половині квітня. Тривалість весняної повені становить від 20 до 40 днів. Вищі
річні рівні спостерігаються в кінці березня - початку квітня (рисунок 2.2). У
літньо-осінній та зимовий періоди рівні води стійкі, з незначними коливаннями.
У посушливі роки, на окремих ділянках річок, що характеризуються,
спостерігається пересихання, а в зимовий період - перемерзання.
Абсолютні позначки рівнів води в річках на межень 2004 р. по створах,
наводяться в таблиці 2.3.
Рівневий режим річок і підземних вод взаємопов̕ язаний і змінюється в часі
під впливом кліматичних, сезонних і техногенних факторів.
Найбільш значною водною артерією є р.Псьол - ліва притока Дніпра.
Довжина р.Псьол 717 км, площа водозбору – 22800 км2.

Глибина річки

коливається від 2,0-3,0 до 2,5-5,0 м, досягаючи іноді 7,0-8,0м. Швидкість течії в
межах досліджуваної території складає 0.2-0.4 м/с.
Рівневий режим, як і на малих річках району, характеризується вираженими
весняною повінню і тривалою, стійкою меженню. Гребінь весняної повені
проходить в кінці березня - початку квітня. Період повені триває 50-70 днів.
Висота найвищого рівня води весняного водопілля не перевищує 3,0-3,5м, рідше
-5,0м.
Середньорічна витрата річки становить 45,2 м3/с. Середньобагаторічна
витрата весняної повені дорівнює 45,2 м3/с. Багаторічна витрата під час
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весняного водопілля р. Псьол у с. Запсілля (при 10-% забезпеченості) становить
825 м3/с.
Таблиця 2.3 - Рівні води в річках на межень 2004 р

Назва річки
р.Псьол

№№
створів
1
2

р. Сухий
Омельник
р. Сухий
Кагамлик

3
1
2
1
2
6
7
8
9

Місцезнаходження
створів
У
місці
впадіння
р.Сухий Омельничок,
с. Демідовка
В 1-му км вгору за течією
від с.Крамаренки
с.Дмитрівка
с.Литвиненки, напротив
очисних споруд
с.Рокитне
с.Червона Знам'янка
с.Велика Кахновка, біля
дамби ставка Велика
Кохнівка
У 1-му км на схід від
відводного каналу
В 2-х км на схід від
створу 1
У 2-х км від створу 7
1.5 км від створу 8

Абс. відм.
рівнів води в
річках,
м
65,2
64,5
64,2
69,0
67,0
71,8
71,5
71,36
71,3
71,21
71,19

За ступенем врізу р. Псьол є досконалою дреною.
У геоморфологічному відношенні територія, що досліджується, приурочена
до надзаплавних (дніпровська серія) і заплавних (сучасних) терас, що визначає
характер сучасного рельєфу.
У межах досліджуваної ділянки виділяються наступні геоморфологічні
елементи: сучасна заплава, перша, друга і четверта надзаплавні тераси. На останній
розташовані проммайданчик КНПЗ і його об'єкти.
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Сучасна заплава (QІV) має великий площинний розвиток в східній і
південно-східній частині досліджуваного району вздовж р. Псьол, де її ширина сягає
4-5 км. Поверхня заплави сильно порізана руслом, підноситься над рівнем води в
річці на 2-4 м і являє собою рівнинний рельєф з численними старицями, болотами,
озерами. Абсолютні відмітки (а.в.) складають 68-70м.
Вздовж річок Сухий Омельник та Сухий Кагамлик сучасна заплава
розвинена досить слабо, заболочена. Абсолютні відмітки досягають 64,0-68,0 м.
Ширина коливається від 100-150 м (р. Сухий Омельник) до 100-250 м (р. Сухий
Кагамлик). Породи, що складають заплавні ділянки, представлені піщаноглинистими відкладеннями.
Перша (верхньочетвертина QІІІ) надзаплавна тераса р.Дніпро розвинена на
південь від проммайданчика і займає значну площу в районі с.Рокитне. Вона являє
собою плоску рівнину з абсолютними відмітками поверхні 68,0-74,0 м.
Перевищення над заплавою в долині р.Псьол становить 8,0 м. На території
зустрічаються стариці.
Друга

(средньоверхньочетвертина QІІ) тераса розвинена в південно-

західній частині досліджуваної області в районі населених пунктів Велика Кохнівка
і Молодіжний (м. Кременчук). Являє собою плоску рівнину, яка прорізана
неглибокими балками, (абс.відм. 75,0-82,0 м).
приблизно

15,0

Перевищення над заплавою

м. Тераса складена верхньочетвертиними

алювіальними

відкладеннями.
Четверта (нижньочетвертина QІ) надзаплавна тераса займає значну
частину досліджуваної території. Вона має розвиток в північній і центральній
частині району. Поверхня тераси має вигляд плоскої рівнини, з невеликим ухилом
до р.Псьол, яка прорізана балками і долинами малих річок. Абс.відм. поверхні 84,0100,0 м. Перевищення над заплавою 30,0-40,0м.
У процесі формування четверта надзаплавна тераса піддавалася частковому
розмиву, в результаті чого її територія розчленована на "високі" ділянки (абс. відм.
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85,0-94,0м) і "низькі" (абс.відм. 79,0-83,0 м). На південь тераса обривається уступом
в 10,0-15,0 м уздовж південно-західної межі проммайданчика КНПЗ.

2.1.1 Короткі відомості про геологічну будову і гідрогеологічні умови
району

Геологія району характеризується наявністю двох структурних поверхів:
нижнього, складеного сильно дислокованими і метаморфізованими породами
докембрію (Сm) і верхнього, представленого горизонтально залягаючими
осадовими відкладеннями кайнозою (Р2 kv, P3 hr, Q). Дуже важливе значення для
вибору схем розміщення та умов будівництва і експлуатації СІЗ, а також технології
ліквідації рідких нафтопродуктів.
На основі аналізу геологічних особливостей і гідрогеологічних умов району,
проведений за матеріалами досить детальних досліджень [2,3], з огляду на характер
та цілі цієї роботи, доцільно зупинитися лише на характеристиці верхнього
структурного поверху, до основи якого приурочені відкладення київської свити
еоцену (P2kv), представлені в нижній частині щільними мергелями, у верхнійалеврітовими глинами (загальною потужністю від 3,0 до 7,0 м і більше). Зазвичай,
київські відкладення є регіональним водотривом

для верхніх водоносних

комплексів.
Харківська свита олігоцену (P3hr) літологічно представлена алевролітами,
алеврітовими глинами і дрібнозернистими глинистими пісками загальною
потужністю 12,0-15,0 м. Підземні води приурочені до дрібно- та тонкозернистих
пісків з коефіцієнтами фільтрації менш 0,5-1,0 м/доб. З огляду на різницю в
коефіцієнтах фільтрації харківських і четвертинних порід, які відрізняються на
порядок 0,5-0,95 м/доб і 6,6-18,4 м/добу, відповідно, відкладення свити повсюдно є
водотривом для четвертинного водоносного комплексу.
Породи четвертинної системи (Q

1-1V),

які залягають у верхній частині

осадової товщі, що складають комплекс річкових терас, розвинені повсюдно і
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покривають майже суцільним чохлом вододільні простори, схили долин і днища
балок. Представлені вони у верхній частині піщано-суглинними відкладеннями
(найчастіше лесовидними суглинками) потужністю від 3,0-2,0 м до 40,0 м, в нижній
частині розрізу - пісками дрібно-, середньо- і разнозерністими, іноді з включеннями
гравію і гальки, досить витриманої потужності (10,0-20,0м).
До четвертинних відкладів приурочений основний водоносний комплекс,
який об'єднує гідравлічно пов'язані один з одним горизонти підземних вод, укладені
в різних генетичних і літологічних типах порід. Водоносний комплекс являє собою
єдиний водоносний горизонт, що залягає на харківських водотривких глинистих
пісках і глинах. Характеристика літологічного складу, фільтраційні параметри і
потужність водовмісних товщ наведені в таблиці 2.1.
На вододільній частині четвертинний водоносний горизонт приурочений до
еолово-делювіальних і флювіогляціальних лесовидних суглинків, лесів і супісків. У
долинах річок і на схилах балок водовміщуючі породи представлені алювіальними
відкладеннями терас - пісками і супісками.
Потужність водоносного горизонту становить 10,0-20,0 м. Глибина
залягання підземних вод в межах четвертої та другої надзаплавних терас (в північній
і західній частині досліджуваної ділянки) – 5,0-10,0м; на першій надзаплавній і
заплавній терасах в східній і південно-східній частинах – 0,3-3,0м; на знижених
ділянках заплави – 0,3-1,0 м.
Водоносний горизонт безнапірний за винятком території четвертої
надзаплавної тераси, розташованої на північ від досліджуваної площі, де підземні
води мають слабкий напір (до 3,0-5,0 м) [ 32,32].
Абсолютні відмітки рівня ґрунтових вод на 1990 - 1995 рр змінюються від
64,5-69,5 на заплаві до 72,7-80,8 на четвертій надзаплавній терасі. На другій терасі –
71,0-73,0м.
За даними дослідно-фільтраційних робіт [25,26,27] водовміщуючі породи
характеризуються фільтраційною неоднорідністю як в плані, так і по розрізу.
Коефіцієнти фільтрації суглинків складають 0,1-0,9 м/доб, лесу – 0,45-1,2 м/доб,
пісків середньозернистих – 11,6-18,4 м/доб, пісків дрібнозернистих – 6,6 м/доб,
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пісків з включенням гравію – 14,8-19,3 м/доб. Коефіцієнти водовіддачі змінюється
від 0,16 до 0,18 в середньозернистих пісках. Водопровідність в межах досліджуваної
області змінюється від 50200 м2/добу в межах четвертої тераси, до 80,0-100,0 м2/добу
- в місцях розвантаження (заплавні тераси).
Живлення водоносного горизонту в природних умовах здійснюється в
основному за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, а під час паводків - за
рахунок надходження поверхневих вод. В умовах техногенного впливу додаткове
живлення водоносного горизонту відбувається в результаті витоків з водогінних
комунікацій, фільтраційних втрат зі штучних водойм і накопичувачів стічних вод,
очисних споруд та ін., а також технологічних втрат на проммайданчику
нафтопереробного заводу. Відомості про реальну величину зазначених втрат
відсутні. Орієнтовні сумарні інфільтраційні втрати за даними [34,35,36] складають
2.2-5.6× 10E-4 мм/рік.
Розвантаження підземних вод на досліджуваній території відбувається в
долини річок Псьол, Сухий Кагамлик, Сухий Омельник, нечисленні балки, а також
здійснюється шляхом випаровування, транспірації і експлуатації водозаборів
(рисунок 2.1, 2.2).
Регіональний напрямок підземного потоку південно-західне, в сторону
р. Дніпро, локальний - східний і південно-східний - в сторону р.Псьол з ухилами
0,0015 і 0,0015-0,0022 відповідно.
У природних умовах за хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві,
магнієві і натрієві, прісні, з сухим залишком 0.3-0.5 г/дм3.
На частині досліджуваної території склалася несприятлива ситуація,
пов'язана із забрудненням підземних вод. У шахтних колодязях ряду населених
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пунктів, розташованих на правому березі р. Псьол, зафіксовані концентрації
нафтопродуктів і фенолів в концентраціях близьких або вище ГДК (таблиця 2.1).
Таблиця 2.1 - Вміст фенолів і нафтопродуктів у питній воді
Населений
пункт
с. Рокитне

с. П'ятихатки

Місце
відбору
Школа, сверд.
вул.Шевченко7,
шахтний колодязь
вул. Макаренко7,
шахтний колодязь
СТФ, сверд.
вул. Макарова 1,
шахтний колодязь
Стадіон, сверд.

Феноли
1988 1990 1993
-

Нафтопродукти
1988 1990 1991 2004
0.16 0.06 - 0.1
0.2 0.03 -

-

-

-

0.93

0.33

-

-

-

-

0.0013 0.43
0.015
-

0.3
0.26

-

0.216
0.41

-

-

0.018

-

-

0.316

-

З вищенаведеної стислої гідрогеологічної характеристики слідує, що:
-основний водоносний горизонт розташований в зоні інтенсивного водообміну
і має тісний взаємозв'язок з поверхневими водами і атмосферними опадами;
-територія досліджень характеризується досить складними, з точки зору
охорони підземних вод від забруднення, гідрогеологічними умовами.
Така ситуація обумовлена різноманіттям гідрогеологічних меж зі складною
конфігурацією в плані і розрізі, невпорядковано-шаруватим характером водоносних
порід,

фільтраційною

неоднорідністю

і

невизначеністю

в

інтенсивності

інфільтраційного живлення. До того ж, на гідродинамічний і гідрохімічний режими
підземних вод істотно впливає ряд інженерних споруд, пов̕язаних з діяльністю
промислових підприємств, зокрема Кременчуцького нафтопереробного заводу
(КНПЗ) і ін. [37,38,39,40].
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2.2 Техногенні фактори
2.2.1 Характеристика існуючих джерел забруднення та їх впливу на
якість підземних вод

Район досліджень відноситься до області поширення підземних вод, які
використовуються для питного водопостачання населених пунктів і північного
промвузла м. Кременчука, який сформувався навколо проммайданчика КНПЗ. Об̕єкти
нафтопереробного заводу (проммайданчик, очисні споруди, поля фільтрації) разом з
мережею залізничних гілок, автомагістралей, складною системою підземних і
винесених на поверхню комунікацій, зосереджені на умовно захищених від
надходження забруднюючих речовин ділянках четвертої надзаплавної тераси,
складеної добре проникними пісками [21,22,23].
Крім зазначених джерел впливу на підземні води, в районі розташування КНПЗ
знаходяться: проммайданчик Кременчуцької ТЕЦ з колектором стічних вод, що
скидаються

в каналізоване русло р.Сухий Омельник

і

водозабір

КНПЗ

(Омельницький). За ступенем впливу на підземні води вони ранжуються наступним
чином.
У районі розташування КНПЗ найбільші зміни в якісному складі підземних вод
пов̕ язані з функціонуванням об̕ єктів, сконцентрованих в межах проммайданчика
(рисунок 2.3, 2.4).

2.3 Загальна характеристика виробничого циклу КНПЗ

Проммайданчик КНПЗ площею близько 4,75 км2 знаходиться в 5-ти км на
північний схід від міста Кременчука на найбільш підвищеній частині четвертої

30

Рисунок 2.3 - Схема розповсюдження підземних вод, забруднених розчиненими нафтопродуктами на проммайданчику
КНПЗ (2000-ні роки)
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Рисунок 2.4 - Область розповсюдження забруднених нафтопродуктами підземних вод в зоні впливу проммайданчика
КНПЗ (2000-ні роки)
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надзаплавної тераси. На її території розташовані численні технологічні та допоміжні
установки і споруди, призначені для переробки 18 млн.т нафти в рік за паливномасляною схемою. Нафта піддається переробці для вилучення легких продуктів:
бензину, гасу, дизельного палива. Залишок перегонки - мазут - служить сировиною
для отримання масляних дистилятів різних фракцій: солярової, машинної, вазелінової
та ін., а також піддається деструктивній переробці з метою отримання паливних
продуктів.
Технологічний цикл виробництва основної товарної продукції заводу (бензини
автомобільні, гас, дизельне, котельне і пічне паливо, змащувальні масла, дорожні і
будівельні бітуми, побутовий зріджений газ) включає наступні установки
паливного і масляного блоків:
- атмосферно-вакуумної трубчатки масляного виробництва, парків і естакад
наливу (АВТ);
- первинна і вторинна перегонки сирої нафти (ГК-3/1-1,2, ЛК-6У);
- платформінгу;
- реагентного господарства;
- інертного газу;
- кисневої станції;
- електрознесолення нафти (ЕЛОУ);
- селективного очищення масел фурфуролом- Г-37;
- деасвальтізаціі і селективного очищення масел - Г-36-37;
- депарафінізації і обезмаслівання- Г-39-40;
- гідроочистки масел - Г-24;
- регенерації відпрацьованих масел та ін.
Крім того, в технологічному циклі беруть участь спеціальні технічні установки
з очищення від супутніх домішок:
- сіркоочищення сухих сірководню;
- установка термічного знешкодження стоків (УТЗС);
- регенерації відпрацьованих масел та ін.
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Крім того, в технологічному циклі беруть участь спеціальні технічні установки
з очищення від супутніх домішок:
- сіркоочищення сухих сірководню;
- установка термічного знешкодження стоків (УТЗС);
- установка регенерації відпрацьованої сірчаної кислоти (кислого гудрону), що
є відходом виробництва рідких парафінів методом "Парекс".
На перерахованих установках відбуваються процеси атмосферно-вакуумної
перегонки нафти, каталітичного крекінгу вакуумного Газейля, гідроочищення
палива, газофракціювання, виробництва бітумів і інші, що вимагають великих
обсягів води. Витрата свіжої води на переробку 1т нафти становить в середньому,
при паливно-масляно-парафіновій схемі, 50-60 м3, витрата всієї води (свіжої та
зворотної) – 100-120 м3. За даними останніх 10 років на завод надходить в літній
період - 15244 м3/добу, в т.ч. 6270 м3/доб - свіжотехнічної води; взимку – 10527
м3/добу і 1553 м3/добу відповідно. Водовідведення на ставок-випарник становить
4429-3800 м3/доб [21-27].
Переробка нафти на установках здійснюється в герметизованій апаратурі.
Вся апаратура при необхідності захищена від перевищення тиску запобіжними
клапанами, скидання від яких проводиться в спеціальну закриту факельну
систему. Зберігання нафти, а також проміжних і товарних нафтопродуктів,
здійснюється в наземних герметичних резервуарах під тиском або в резервуарах з
понтонами.
На всіх етапах технологічного циклу утворюються стічні води - виробничі і
господарсько-побутові, які підлягають відведенню, очищенню та повторному
використанню (завод працює за принципом безстічної замкнутої системи
водопостачання). Наявні надлишки стічних вод, що утворюються в результаті
використання

для

потреб

заводу

свіжотехнічної

води,

подається

для

випаровування в ставок-випарник-накопичувач.
Виробничі стічні води утворюються в результаті зневоднення нафти, яка
надходить на переробку з вмістом до 2% і більше води, а також за рахунок води,
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що використовується: при переробці нафти і її продуктів; для приготування
розчинів реагентів; промивання технологічних апаратів, літаків резервуарів,
підлог в будівлях технологічних установок і насосних станцій, робочих
майданчиків зливних і наливних естакад; і в різних кількостях містять нафту,
емульговані і розчинені нафтопродукти, феноли, тетраетилсвинець, жирні
кислоти і парафін, етиловий, метиловий і бутиловий спирти, формальдегід і інші
органічні речовини, розчинені мінеральні солі і тверді механічні домішки,
сірчисті луги (сульфіди і гідросульфіди натрію), солі сірчаної кислоти
[41,42,43,44,45]. Ці води відносяться до групи забруднених і надходять в
каналізацію, утворюючи загальний стік заводу.
Основними забруднюючими компонентами стічних вод, що беруть участь
в оборотному циклі водопостачання КНПЗ, є нафтопродукти. Загальні
виробничо-зливові і господарсько-побутові стічні води відводяться на локальні і
загальні очисні споруди, що входять до технологічний циклу заводу і
розташовані відповідно на території проммайданчика і за її межами.
Відведення стічних вод здійснюється за п̕ ятьма системам каналізації, що
включає комплекс локальних очисних споруд: пісколовки, нафто-пастки, ставки
додаткового відстою, флотатори, УТОС, установки біологічної доочистки і
нейтралізації, а також блоки зворотного водопостачання (БЗВ).
Принципова схема виробничої каналізації КНПЗ заснована на основі
поділу стічних за видами забруднення, що забезпечує краще очищення стоків і
можливість застосування максимального обороту води для досягнення основної
мети - запобігання забруднення підземних вод, і складається з:
1. Системи каналізації промислових стоків.
2. Стоків ЕЛОУ.
3. Лужних стоків.
4. Зливових стоків.
5. Господарсько-побутових стоків.
Перша система каналізації призначена для відведення і механічного
очищення промислових стоків (забруднених, в основному, нафтою, нафтопродуктами
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(до 5000 мг/дм3) і механічними домішками у вигляді піску і глинистих частинок (50250 мг /дм3)

від установок АВТ, платформінгу, Л-35-11/300, реагентного

господарства, інертного газу, ЦЗЛ, кисневої станції та ін. Нафта і нафтопродукти
містяться у вигляді великих кулястих частинок, які спливають на поверхню і
утворюють нафтову плівку; у вигляді частинок, що осідають на дні; у вигляді
емульсій; в колоїдному і розчиненому стані. Велика частина їх знаходиться у вигляді
плівки, що спливає. Вміст емульгованих - коливається від 60 до 100 мг/дм3; колоїдних
і розчинених - до 15-20 мг/дм3 (нафтопродукти мають слабку розчинність). Виробничі
стічні води характеризуються підвищеними значеннями рН (7,0-8,0), різноманітним
сольовим складом, великим вмістом спливаючих і емульгованих нафтопродуктів і
невеликою їх кількістю в розчиненому стані [48,49,50,51,52]. Вузол механічного
очищення складається з пісколовки, двох нафтавловлювачів, двох ставків додаткового
відстоювання, чотирьох флотаторів і піщаних фільтрів. Освітлена на флотаторах вода
проходить біологічне доочищення і, пройшовши через фільтри, повторно
використовується у виробничому процесі.
Друга система призначена для відведення і обробки стічних вод з сировинних
резервуарів і емульсійних стоків, що утворюються на електрознесолюючих
установках нафти (ЕЛОУ), ГК-3, ЛК-6У, товарно-сировинної бази, ЕСУ, а також
промивних

вод

фільтрів, дренажних вод обробних

резервуарів нафти і

шламонакопичувачів. Ці води відносяться до найбільш забруднених стоків заводу.
Зміст нафти в середньому 5000 мг/дм3, механічних домішок – 4000 мг/дм3, солей NaCl
(70%), CaCl2 (24%), MgCl2 (6%) та ін. - до 15000 мг/дм3, аміаку - від 10 до 20 мг/дм3. Д
ля них характерні високі БСК5 (250-900 мг/дм3) і ХСК (700-5120 мг/дм3) [55,56,57]. До
стічних вод цієї системи відносяться також дощові води, що стікають з територій
сировинних резервуарних парків заводу. Комплекс очисних споруд механічного
очищення ідентичний комплексу споруд першої системи, за винятком установки
термічного очищення стоків (УТОС), на яку подається частина освітлених стічних вод
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після флотаційних установок. Друга частина подається на буферний ставок, а потім на ставок-випаровувач.
Третя система каналізації служить для відведення і нейтралізації дуже
забруднених стоків з установок АВТ і платформінгу, де в результаті видалення з нафти
і нафтопродуктів перед перегонкою сірководню (10 42 г/дм3) двоокису (1-10) і
трьохокису сірки (0,1-0,2) г/дм3 , нижчих меркаптанів, органічних кислот і фенолів,
утворюються сірчисто-лужні стічні води. Загальна лужність вод (врахуючи на NaOH)
коливається від 70 до 150 г/дм3 [21-23,60]. Очисні споруди складаються з
нафтовловлювача і установки хімічної нейтралізації. Нейтралізовані стічні води
надходять в буферний ставок, потім в ставок-випарник або на завод для повторного їх
використання.
Четверта система каналізації призначена для відведення зливових стічних вод
з неорганізованої території. Складається з каналізаційної мережі та зливових ставків.
Завдяки

низькому солевмісту, стічні води цієї системи використовуються для

підживлення зворотних систем водопостачання, а при переповненні зливових ставків
- подаються на ставок-випарник.
П'ята система каналізації розрахована на прийом господарсько-побутових
стічних вод КНПЗ, ТЕЦ, сажевого заводу, селища Молодіжний та ін. Очисні споруди
складаються з 2-х пісколовок і емшерних відстійників. Після проходження через
зазначений комплекс, стічні води хлорують і подаються влітку - на поля фільтрації, а
взимку - на ставок-випарник-накопичувач.
В результаті особливостей технології виробничого циклу КНПЗ, пов'язаного з
переробкою і транспортуванням сировини і готової продукції, а також з утворенням і
відведенням великих об'ємів стічних вод, вся територія проммайданчика насичена
розгалуженою мережею підземних і наземних комунікацій, включаючи складну
систему промислової каналізації, нафто-, водо- і продуктонесучих трубопроводів,
загальною протяжністю близько 100 км. Як показує практика, втрати нафтопродуктів
і забруднених стічних вод з них неминучі і є однією з головних причин забруднення
ґрунтів, ґрунтів зони аерації і водоносних горизонтів у районі проммайданчика.
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3 АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ СКУПЧЕНЬ РІДКИХ
НАФТОПРОДУКТІВ НА ПРОММАЙДАНЧИКУ КНПЗ НА ПІДЗЕМНІ ТА
ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ

3.1 Потенційно можливі локальні джерела забруднення підземних вод на
проммайданчику

Значне надходження нафтопродуктів в ґрунти зони аерації і далі в підземні
води відбувається безпосередньо з мереж їх транспортування, місць акумуляції,
переробки, зберігання і т.д. В основному причинами витоків нафтопродуктів є:
- недостатній контроль за технічним станом запірної арматури;
-порушення правил роботи на естакадах зливу-наливу нафтопродуктів;
-підземний спосіб зберігання і транспортування нафти, нафтопродуктів і
забруднених стічних вод [62,61,54].
Втрати нафтопродуктів і забруднених стічних вод відбуваються внаслідок:
1. Корозійних пошкоджень наземних і підземних резервуарів і заглиблених
залізобетонних ємностей, які експлуатувалися тривалий час в постійному контакті
з підземними водами, що характеризуються на проммайданчику агресивністю по
відношенню до залізобетону або на яких порушувалися прийняті норми і правила
в процесі будівництва і експлуатації;
2. Корозії труб і порушення цілісності бетонних колекторів в процесі їх
експлуатації.
Таким чином, в межах проммайданчика можливими джерелами забруднення
є:
-залізобетонні ємності-накопичувачі мазуту товарно-транспортного цеху.
До джерел забруднення ґрунтів та підземних вод на проммайданчику
відносяться і, так звані, «течні» цистерни. Вони поставляються на завод без
належної перевірки, а також подаються на злив при виявленні несправностей під
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час перевезення. Забруднення ґрунтів і підземних вод відбувається при їх
перегонці на місце зливу в результаті безпосередньої інфільтрації нафтопродуктів
(витоку з цистерн) на території, по якій проходить залізничне полотно.
На території заводу уздовж трас нафтопроводів і стічних вод, в районі
розташування технологічних споруд і установок відзначається присутність
нафтопродуктів як розчинених у воді (0,2-3,6 мг/дм3), так і у вигляді рідкого шару
безпосередньо на дзеркалі підземних вод, що свідчить про значні їх втрати у
виробничому циклі. В результаті екологічної недосконалості виробництва, за час
експлуатації заводу (з 1966 р) в товщі суглинків на проммайданчику на глибині від
1,1 до 10,0 м у вигляді лінз сформувалися ореоли поширення рідких
нафтопродуктів загальною площею близько 95 га. Товщина шару нафтопродуктів
коливається від декількох міліметрів до 3,5 м. За попередніми оцінками загальна
кількість нафтопродуктів, що містяться в ґрунтах і водоносних горизонтах
проммайданчика складає більше 15 тис.т.
Максимальна

потужність

шару

нафтопродуктів

(до

2,8-3,5 м).

Спостерігається в районі установки ГК-3 / 1-1.2, на АВТ масляного виробництва,
бітумних парків, естакад наливу, бітумного господарства, а також на шляху
прямування і в районі естакад зливу «течних» цистерн.
В цілому, для шару рідких нафтопродуктів характерна значна мінливість
потужності як в плані, так і в часі. Це пов'язано, на думку авторів, з кількістю
фільтраційних втрат (витоків) на проммайданчику, а також з міграцією лінз«куполів», розтікання яких відбувається при досягненні певної потужності
поверхневого натягу і гравітаційних сил [63-66] (рисунок 3.1).
З огляду на гіпсометричне положення проммайданчика (з метою
використання природної аерації території майбутнього заводу, проммайданчик
споруджен на більш високих, порівняно з тими, що оточують, ділянках),
приуроченість сформувавшихся ореолів забруднення до її меж і значну потужність
лінз рідких нафтопродуктів, в даний час існує передумова міграції лінз за межі
проммайданчика в результаті їх розтікання.
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Рисунок 3.1 - Прогноз міграції забруднених підземних вод за межі проммайданчика КНПЗ в залежності від умов геофільтрації
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Для оперативного виявлення і ліквідації такої загрози, а також для
виділення територій, які потребують проведення першочергових заходів,
необхідна організація локального моніторингу в районі КНПЗ, що виконує
контрольно-попереджувальні функції.
Другим значним осередком забруднення в районі є:
Загальні очисні споруди КНПЗ, розташовані за межами території заводу
зі східної околиці проммайданчика на правому березі р. Сухий Омельник (в 15 м
від її русла і на відстані близько 1,0 км від с. Литвиненки). Вони складаються з
комплексу зливових, аварійних, буферних ставків та шламонакопичувачів і
призначені для прийому стічних вод п'яти систем каналізації. Конструктивно всі
ставки і шламонакопичувачі представляють собою земляні резервуари, днище і
внутрішні укоси яких, покриті шаром глини і бетоном товщиною близько 5,0 см
(зовнішні укоси захищені кам'яною накидкою потужністю 40 см по шару піщаногравійного ґрунту 15 см).
Зливові ставки призначені для прийому зливових вод з неорганізованої
території заводу (четверта система), а також біологічно очищених стоків першої
системи каналізації. Вміст нафтопродуктів досягає 33,4 мг/дм3, солевміст – 318,5
мг/дм3. Загальна ємність трьох ставків становить 186,0 тис.м3. Один з них,
ємністю 80 тис.м3 являється біоставком, після якого очищені стічні води
направляються в мережу виробничо-протипожежного водопостачання і на
поповнення систем зворотного водопостачання, а при переповненні - на ставоквипарник.
Аварійні ставки служать для прийому аварійних скидів стічних вод 1-ї
системи каналізації із значним вмістом нафтопродуктів (від 300 до 600 мг/дм3).
Обсяг ставків розрахований на прийом такої кількості стічних вод, яка
утворюється в технологічному циклі за дві доби роботи заводу. Після ліквідації
аварії стічні води з аварійних ставків направляються на повторну очистку і для
поповнення зворотних систем водопостачання. Надлишок відкачується в ставоквипарник.
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Буферні ставки приймають стічні води другої системи очищення з
вмістом до 200 мг/дм3 нафтопродуктів і ропи, що представляє собою
концентрований розчин хлоридів, сульфатів та інших солей із загальним
солевмістом до 74,5 г/дм3, а також, нейтралізовані лужні стоки третьої системи.
Буферні ставки служать для усереднення якості стічних вод перед відкачуванням
їх на ставок-випарник або на завод - для повторного використання.
Шламонакопичувачі

призначені

для

накопичення

і

зберігання

нафтошламу, що утворюється в процесі переробки нафти, а також при зачистці
пісколовок, нафтовловлювачів та інших споруд.
Таким чином, перераховані очисні споруди акумулюють стічні води з
вмістом, які значно перевищують ГДК, сульфатів (більше 2 ГДК), хлоридів
(понад 4-х ГДК), натрію (1200 мг/дм3), сухого залишку (4000 мг/дм3),
нафтопродуктів (5-300 мг/дм3), фенолів (до 5-40 мг/дм3) і ін.
Оскільки надії на захисний ефект екранів не виправдались, про що
свідчать результати гідрохімічних досліджень (свердловини 17 і 22), значна
частина стічних вод постійно і неконтрольовано надходить в водоносний
горизонт, який дренується річками і водозабірними свердловинами. Така ситуація
пов'язана, очевидно, з відсутністю контролю під час будівництва і корозією
бетонного екрану за час тривалої експлуатації очисних споруд. В результаті
фільтраційних втрат зі ставків і шламонакопичувачів в четвертинному
водоносному горизонті сформувався значний осередок забруднення. Для його
локалізації в даний час навколо загальних очисних споруд створюється
протифільтраційна завіса типу «стіна в ґрунті» із застосуванням спеціальної
поліетиленової плівки.
Наступним джерелом надходження нафтопродуктів в підземні води є:
Поля фільтрації, розташовані в 3,2 км від північно-східної околиці
проммайданчика, в 2,2 км від с. Камиші на лівому березі р.Сухий Омельник.
Експлуатуються з 1967р. Вони входять в технологічний цикл КНПЗ і призначені
для прийому і біологічної очистки попередньо освітлених (п̕ ята система
очищення) стічних вод з вмістом нафтопродуктів до 12,5 мг/дм3, завислих

42

речовин до 2,6 мг/ дм3. Проектна продуктивність полів фільтрації - 670 м3/добу.
Фактичні витрати до 1994р становили близько 2000 м3/добу. Оскільки процес
очищення на полях фільтрації відбувається досить повільно за рахунок окислення
органічних речовин у верхньому шарі ґрунту потужністю 0,2-0,4м, такий режим
експлуатації, а також, мабуть, спочатку невдале їх спорудження, не змогли
забезпечити утворення мікробіологічної плівки для очищення стічних вод, і як
результат - вихід з ладу, забруднення підземних вод та аварійні скиди в ставоквипарник, не призначених для додаткового прийому стічних вод в такій кількості.
У зв̓ язку з цим, а також з введенням в дію очисних споруд заводу БВП,
використовуваних для акумуляції господарсько-побутових стічних вод, з 1994р
поля фільтрації закриті для експлуатації.
Проммайданчик КрТЕЦ територіально пов'язан з проммайданчиком
КНПЗ і розташован в західній його частині на підвищеній ділянці четвертої
надзаплавної тераси (абсолютна відмітка поверхні 85,0-94,0м). Водний режим
проммайданчика

КрТЕЦ

характеризується

високим

водовідбиранням

і

водовідведенням.
Водовідведення здійснюється по скидному колектору ТЕЦ, прокладеному
в безпосередній близькості до північної сторони периметра проммайданчика
КНПЗ. Протяжність колектора становить близько 2,25 км. Колектор являє собою
трубопровід, що складається з негерметично з'єднаних залізобетонних кілець
діаметром близько 2,0 м, покладений по дну горизонтального вироблення
шириною близько 5,0 м і глибиною до 8,0 м. В даному випадку він виконує роль
горизонтальної недосконалої дрени, що знижує рівень підземних вод, в зв'язку з
чим відбувається його підтоплення.
Скидання стічних вод ТЕЦ по колектору здійснюється в р.Сухий
Омельник між с. Паризька Комуна і с. Камиші з витратою 1800 тис.м3/рік
(5354 м3/доб). Стічні води ТЕЦ характеризуються підвищеною, в порівнянні з
природними, температурою. Основними забруднюючими компонентами стічних
вод є завислі речовини, нафтопродукти (до 0,45 мг/дм3), азот амонію, нітрати і
нітрити. Джерелами їх надходження служать відпрацьовані води ТЕЦ. У стічних
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водах ТЕЦ періодично фіксуються підвищені концентрації сульфатів (до 150
мг/дм3) і хлоридів (до 600 мг/дм3). Крім того, колектор перехоплює забруднені
підземні води на проммайданчику КНПЗ в районі факельного господарства, які
характеризуються значним вмістом розчинених (до 3,2 мг/дм3) і рідких (до 100%)
нафтопродуктів, в результаті чого в каналізоване русло р.Сухий Омельник,
призначене для прийому і самоочищення стічних вод ТЕЦ, надходять сильно
забруднені

нафтопродуктами

змішані

води,

що

дренуюються

на

проммайданчику.
Вміст нафтопродуктів в р.Сухий Омельник в створі на виході колектора
ТЕЦ становить, в залежності від сезонного коливання температур (в січні-квітні
знижується самоочищення водойм в результаті низьких температур і, як наслідок
- майже повне припинення життєдіяльності мікроорганізмів) 1,08-175 мг/дм3
(таблиця 3.1), що є загрозою забруднення р.Псьол.
В результаті своєчасного застосування розроблених УкрНЦОВ і ГІІНТІЗ
заходів, концентрації нафтопродуктів в скидних водах колектора зменшилися до
1,08 мг/дм3.
Таблиця 3.1 - Концентрації нафтопродуктів в скидних водах ТЕЦ,
рр.Сухий Омельник і Псьол

Дата
відбору

Скидання
ТЕЦ
(ЛК-108)

р. Сухий
Омельник,
на виході

01.2004р
03.2004р
04.2004р
05.2004р
06.2004р
07.2004р
08.2004р

0.45
0.55
0.70
0.75
0.60
0.40
0.45

175.0
125.0
125.0
45.0
6.50
2.0
1.08

Місце відбору проб
р. Сухий
р.Псьол,
Омельник, за 500м
100м
вище гирла
до впадіння
р. Сухий
в р.Псьол
Омельник
0.35
0.65
0.40
0.25
0.20
0.95
0.30
0.20
0.30
1.0
0.20
0.25
0.25
0.35

р.Псьол,
500м
нижче гирла
р. Сухий
Омельник
0.75
0.40
1.0.
0.25
0.60
0.35
0.37
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До того ж, р. Сухий Омельник є недосконалою дреною і при
несприятливих гідродинамічних умовах можлива інфільтрація забруднюючих
поверхневих вод з річки в водоносний горизонт, викликаючи небезпеку для
населених пунктів, розташованих вздовж течії р. Сухий Омельник аж до її
впадіння в р.Псьол.
Забруднюючі компоненти, що фіксуються в підземних водах в районі
розміщення старого відстійника КрТЕЦ за даними гідрохімічного випробування
УкрНЦОВ, ідентичні стічним водам ТЕЦ. Підземні води в основному лужні і
сильно лужні - значення рН змінюються від 7,7 до 8,6, прісні (мінералізація
становить 0,3-0,6 г/дм3). За хімічним складом води, в основному, одноманітні за
площею з переважанням сульфатних аніонів та катіонів магнію. Іони групи азоту
відзначаються в підземних водах у вигляді NH4 + (сл.-2,7 мг/дм3), NO2- (сл.0,3мг/дм3),

NO3-(0,5-3,2мг/дм3).

Кількість

зафіксованих

розчинених

нафтопродуктів коливається в межах від 0,3 до 3,2 мг/ дм3, фенолів – 0,002-0,017
мг/дм3, що відповідно в 10 і 17 разів перевищує ГДК.
Крім перерахованих, до джерел забруднення підземних вод на території,
що вивчається, необхідно включити автопарки і склади ПММ, розташовані в
населених пунктах, (де зазвичай відзначається підвищений, в порівнянні з іншими
ділянками, вміст нафтопродуктів і фенолів), нафто- і нафтопродуктопроводи, що
перетинають район досліджень в східному, південно-східному і північному
напрямках (рисунок 3.1).
Джерелом впливу на гідродинамічний режим підземних вод в
досліджуваному районі є водозабір КНПЗ (Омельницький), розташований на
відстані 3,2 км на північний захід від проммайданчика, і в 3 км на захід від
с.Горобці

недалеко від русла р. Сухий Омельник (рисунок 3.1). Водозабір

складається з шести експлуатаційних свердловин. Три з них - 2, 3, 6 були
пробурені в 1965р., 1, 4 і 5 - в 1980 р. Дві з шести свердловин (3-я і 6-а) в даний
час законсервовані.
Якість підземних вод в районі водозабору і рівневий режим
контролюються вісьмома спостережними свердловинами. Водозабір експлуатує
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підземні води четвертої надзаплавної тераси. Середньорічний водовідбір
становить близько 1200 м3/добу (з 1988 р по 1991р він змінювався від 1100 до 1376
м3/добу відповідно), при зниженні 1,5-2,0 м і дебіту свердловин, рівних 2,8-6,0
л/доб.
Води прісні з вмістом сухого залишку 0,3 г/дм3 і загальною жорсткістю
3,8-6,2 мг-екв/дм3. За хімічним складом води відносяться до гідрокарбонатних
кальцієвих, гідрокарбонатних натрієвих та гідрокарбонатних кальцієвих другого
і третього типу ( ССа11-111, С Mg11-111 , C Na11-111) в індексації О. О. Альокіна.
Скорочений хімічний аналіз за даними випробування, виконаного в 19882004 рр. Кременчуцькою ДРЕ, наведені [ 21-23 ].
За час експлуатації (з 1965 р) вміст нафтопродуктів і фенолів в
спостережних свердловинах зафіксовано не було, однак, з огляду на положення
рівнів підземних вод в районі водозабірних свердловин і на проммайданчику, а
також невелику відстань між ними, можна зробити висновок, що потенційна
можливість надходження забруднюючих речовин в водозабірні свердловини
зберігається, в разі зміни режиму водовідбору (зниження рівнів в водоносному
горизонті, що дренується в районі водозабору) і збереженні нинішніх обсягів
фільтраційних втрат на ділянці максимального впливу проммайданчика на
підземні води.
Характер зміни рівня підземних вод (розвиток депресійної воронки) в
районі водозабору КНПЗ і проммайданчика наведені [ 21-23 ].
Нижче при виконанні моделювання і прогнозу розповсюдження
забруднення буде дана відповідь про можливий вплив сформованого на території
проммайданчика осередка забруднення на якість підземних вод в районі об̕єктів,
що охороняються, в число яких входить і описуваний водозабір.
Крім вище охарактеризованого водозабору, на досліджуваній території
знаходиться ряд одиночних експлуатаційних свердловин, що впливають на зміну
гідродинамічних умов на локальних ділянках і міграцію забруднюючих
компонентів по водоносного горизонту (рисунок 2.7).
Проведений аналіз природних і техногенних умов свідчить про
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необхідність вирішення основної проблеми досліджень в регіоні - охорони
підземних і поверхневих вод від забруднення. Виходячи з цього, об̕єктом охорони
є четвертинний алювіальний водоносний горизонт, приурочений до заплавних і
надзаплавних терасових пухких відкладень, який використовується для питного
водопостачання численних населених пунктів (між р.Псьол і проммайданчиком
знаходиться 25 сіл), а також поверхневі води рр. Сухий Кагамлик, Сухий
Омельник та Псьол.
Оскільки для оцінки загрози регіонального забруднення необхідно
враховувати території в масштабах басейнів стоку цих річок, область, що
моделюється площею близько 162 км2 виходить далеко за межі проммайданчика
КНПЗ.
З цією метою авторами були виконані дослідження, які спрямовані на:
- оцінку гідрохімічного режиму підземних вод;
- аналіз умов міграції забруднених вод від джерел забруднення до місць
розвантаження;
- аналіз і прогноз гідродинамічного режиму підземних вод;
-експериментальні дослідження для вивчення міграційних параметрів, що
визначають інтенсивність масопереносу в підземних водах;
-розробку водоохоронних заходів та їх обґрунтування.
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4 ВИБІР МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
НЕБЕЗПЕКИ ІСНУВАННЯ СКУПЧЕНЬ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ
4.1 Схематизація області фільтрації

Метою даного розділу роботи є розробка науково-обґрунтованого
комплексу водоохоронних заходів в комплексі щодо захисту підземних і
взаємопов'язаних з ними поверхневих вод від забруднення, oбумовленого
господарською діяльністю на проммайданчику ПАТ «Укртатнафта» і прилеглої
території з реалізацією технології ліквідації лінз нафтопродуктів.
В даному випадку під захистом від забруднення мається на увазі система
заходів, спрямована на збереження і відновлення природної якості підземних і
поверхневих вод.
Завданнями досліджень по обґрунтуванню такого комплексу є:
- дослідження умов міграції забруднюючих речовин і постановка задач для
моделювання;
- схематизація природних умов і математичне формулювання задачі
моделювання;
- вибір і розробка методик математичного моделювання, підготовка
вихідних даних, створення і налагодження (калібрування) моделі;
- рішення прогнозних завдань з урахуванням обліку керуючих впливів.
Цілі і задачі більш низького порядку визначаються головним чином:
- специфікою забруднюючих речовин,
- гідрогеологічними умовами.
У складі останніх визначальну роль відіграють літологічні особливості порід
верхньої частини гідролітосфери, що включає зону аерації і горизонт ґрунтових
вод.
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4.2 Дослідження умов міграції забруднюючих речовин і постановка
задач для моделювання
4.2.1 Міграційні властивості забруднюючих речовин
Основними

забруднюючими

речовинами

на

даному

об'єкті

є

нафтопродукти, які проникають з поверхні землі. Залежно від інтенсивності їх
надходження і складу, будови зони аерації, вологості порід в цій зоні мають місце
різні умови міграції та розподілу в вертикальному розрізі і плані. Проте, виходячи
із специфіки цих речовин можна виділити 2 типи їх міграції:
1) рух рідких вуглеводнів (шар безпосередньо нафтових речовин);
2) рух розчинених і емульгованих нафтових речовин в підземній воді.
Рух рідких вуглеводнів
Нафтові речовини в рідкій фазі проникають в горизонт ґрунтових вод по
порах і тріщинах порід зони аерації, де переважає рух у вертикальному напрямку.
Коли рідкі нафтопродукти зустрічають на своєму шляху менш проникний шар або
досягають рівня ґрунтових вод, відбувається їх накопичення і розтікання в
горизонтальному напрямку.
При розгляді руху рідких вуглеводнів в водонасиченому пористому
середовищі необхідно мати на увазі наступні обставини:
- нафтові речовини, які просочилися з поверхні землі просуваються лише в
відносно тонкому шарі верхньої частини водоносного горизонту на відмітках
рівня ґрунтових вод;
- на рух нафтових речовин великий вплив робить неоднорідність
проникного шару, коригуючи швидкість і напрямок;
- вплив гідравлічного градієнта на поширення нафтопродуктів. З огляду на
те, що у нафтових речовин зазвичай не буває постійного потоку, а відбувається
лише розтікання певної кількості нафтопродуктів, гідравлічний градієнт є змінним
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у часі. Шар нафтових речовин в основному переміщається на поверхні ґрунтових
вод насамперед під дією водного потоку.
- при русі нафтових речовин в водонасиченому шарі частина
нафтопродуктів залишається пов'язаною з породою внаслідок впливу сорбції та
поверхневих сил, що уповільнює рух нафтових речовин.
Нафта з водою утворює двофазну систему і проникність породи в такій
системі залежить від насиченості її тією або іншою фазою. Обидві рідини можуть
протікати разом в межах насичення приблизно 15-80 % і 80-85 %. Якщо
насиченість породи нафтою перевищить 15-20 %, то порода буде проникна для
нафти і непроникна для води і навпаки [ 64,67].
Таким чином, рух нафтопродуктів в підземних водах являє собою дуже
складний процес, вивчення якого має базуватися на лабораторних і натурних
експериментах.
Дані модельних і польових дослідів [21-23,52,53], показують, що нафтові
речовини у вигляді однофазної рідини поширюються по поверхні ґрунтових вод
на порівняно невеликі відстані. Зазвичай утворюється ядро забруднення, яке у
відносно короткий час стабілізується і в подальшому його масштаби мало
змінюються.
Якщо забруднення повторюється, то порода поступово втрачає здатність
затримувати нафтові речовини і вони поширюються на великі відстані. В даному
випадку міграції при розробці математичної моделі слід звернути увагу на процеси
і фактори впливу на зміну поверхневого натягу на межі поділу фаз нафтопродукти
- вода.
Рух

рідких

нафтопродуктів

визначається,

головним

чином,

співвідношенням сил поверхневого натягу і гідродинамічного тиску. Так на
зниження міжфазного поверхневого натягу істотно впливає присутність
емульгаторів, речовин які безпосередньо містяться в нафтопродуктах (зокрема, що
утворюються в процесі їх деградації) і деяких органічних речовин ґрунтів і
підземних вод.
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З іншого боку, система водоохоронних заходів, спрямованих на зменшення
надходження нафтопродуктів з поверхні, вилучення їх із окремих лінз, створення
зворотних ухилів і зниження гідравлічних градієнтів різко обмежує можливість
розповсюдження нафтопродуктів в горизонтальному напрямку в вигляді рідкої
фази.
Відповідно математична модель для цієї фази повинна передбачати опис
руху рідких нафтопродуктів по поверхні ґрунтових вод, змінного в часі і просторі,
що пов'язано з дією як природних факторів (коливання, обумовлене інфільтрацією
атмосферних опадів), так і впливом на потік роботи спеціальних інженерних
споруд (свердловин, траншей, шурфів).

Рух розчинених і емульгованих нафтових речовин в підземних водах

З точки зору забруднення підземних і взаємопов'язаних з ними поверхневих
вод, поширення розчинених і зважених (емульгованих) нафтових речовин для
підземних вод більш небезпечне, ніж поширення нафтових речовин по поверхні у
вигляді однофазної рідини, так як воно охоплює більш великі території [20].
При цьому необхідно зазначити, що поширення розчинених речовин
підпорядковується іншим закономірностям, ніж поширення емульгованих (через
відсутність достатніх фактичних даних ще неясна можливість переміщення
емульсій на значні відстані).
Однак, в даний час практично немає методу, за яким можна було б
розрізняти, в якій формі знаходяться нафтові речовини в воді. Останнє впливає на
якість відібраних проб і їх аналіз. Розчини, в основному, є гомогенними, тоді як
емульсії можуть бути гетерогенними і дві проби взяті в одних умовах можуть дати
різні результати.
Необхідно відзначити також, що в конкретних умовах даного об'єкту
нафтопродукти, залишаючись специфічною забруднюючою речовиною, в той же
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час не є єдиними. В даному випадку доречно говорити про комплекс
забруднюючих речовин (нафтопродукти, феноли, сполуки сірки, азоту, важкі
метали), що ускладнює боротьбу з забрудненням підземних вод, але одночасно
полегшує індикацію контролю за техногенним впливом на якість підземних вод.
Міграція розчинених речовин в підземних водах теоретично непогано
вивчена і описується з достатньою точністю рівнянням конвективної дифузії, в
якому коефіцієнт дифузії є функцією швидкості руху підземних вод.
Багаторічний досвід авторів прогнозування забруднення підземних вод і
розробки водоохоронних заходів свідчить про те, що десорбція (вимив) навіть
добре розчинних речовин у воді і несорбуємих породами речовин відбувається
приблизно в 5-6 разів довше ніж процес забруднення порід цими речовинами. Для
нафтопродуктів цей процес ще більш уповільнений. Це призводить до чисто
практичного висновку: значно легше, швидше і набагато дешевше попередити
поширення забруднення, ніж локалізувати його і ліквідувати. Нерідко процес
забруднення підземних вод виявляється практично незворотнім.

4.2.2 Гідрогеологічні умови міграції забруднюючих речовин

Дані результатів гідрогеологічних досліджень дозволили скласти уявлення
про гідрогеологічні умови ділянки, яка охоплює проммайданчик ПАТ
«Укртатнафта» і прилеглу територію.
Схематично горизонт ґрунтових вод представлений 3-х шаровою товщею
(покривні

суглинки,

дрібно-середньозернисті

піски,

що

переходять

в

грубозернисті місцями з гравієм і підстилаються глинами). Пʼєзометричний рівень
знаходиться в суглинках. Місцями водоносний горизонт має субнапорний
характер.
Лінзи рідких нафтопродуктів розташовані переважно в суглинних
відкладах, але місцями і часом вдавлюються в піщану частину (при зниженні рівня
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ґрунтових вод під гідростатичним тиском куполів нафтопродуктів, що утворилися
за рахунок багаторазових втрат цих речовин з різних джерел).
Є підстави припускати, що здійснюючи гідродинамічний тиск на ґрунтові
води, саме ці речовини активної участі в горизонтальному русі не беруть (слабо
переміщуються в плані), тобто має місце фазова непроникність для
нафтопродуктів.
За межами куполів нафтопродукти знаходяться в зоні аерації в
сорбованному вигляді або тонких прошарків, або, в основному, у вигляді шару
нафтопродуктів на поверхні ґрунтових вод, переміщаючись по потоку.
Оскільки коефіцієнти фільтрації пісків багаторазово перевищують такі для
суглинків, можна стверджувати, що рух ґрунтових вод відбувається за схемою
Дюпюї - Форхгеймера, тобто в пісках - по горизонталі, а в суглинках - практично
по вертикалі.
В такому випадку в місцях, де має місце субнапірний характер фільтрації в
пісках, надходження нафтопродуктів в цю частину водоносного горизонту
відсутнє, при повністю безнапірній фільтрації, в піщану товщу водоносного
горизонту з суглинків відбувається підживлення інфільтраційними водами, що
містять нафтові речовини. Міграція цих речовин в розчиненому вигляді
відбувається тонким шаром в покрівлі піщаних відкладень.
При розробці математичної моделі для збільшення запасу надійності можна
припустити, що в місцях де геофізичною зйомкою, а потім бурінням було,
зафіксовано наявність шару нафтопродуктів, останні надходять в водоносний
горизонт в кількостях, обумовлених їх розчинністю і інтенсивністю інфільтрації.
4.3 Постановка задач для моделювання

Аналіз умов міграції забруднюючих речовин і формування якості підземних
вод в районі проммайданчика КНПЗ дозволив концептуально сформулювати
задачі розробки водоохоронних заходів і відповідно моделювання.
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Зокрема, моделювання процесу формування якості підземних вод має дати
відповідь на ряд найважливіших питань:
- наскільки глибоко проникає забруднення у водоносний горизонт;
- як швидко і як далеко воно поширюється при збереженні сучасних умов;
- які можливі шляхи впливу для попередження поширення забруднення
підземних вод і принципово можливі способи впливу.
Уже на цій стадії, виходячи з поставлених задач3 досліджувану територію
можна розбити на три основні специфічні зони:
- зона найбільш інтенсивного негативного впливу на якість підземних вод
(осередок забруднення), що збігається приблизно з територією проммайданчика;
- зона розвантаження підземних вод, яка розташована в безпосередній
близькості до поверхневих водотоків і водойм;
- проміжна зона трансформації якості підземних вод при інфільтрації від
осередка забруднення до місць розвантаження.
Розглянемо детальніше задачі, які вирішуються для кожної зони.

А. Осередок забруднення

Ця зона (рисунок 4.1 ) привертає найбільшу увагу, тому що саме тут має
місце найбільший вплив і саме тут, в першу чергу необхідний керуючий вплив для
максимального зниження негативних наслідків господарської діяльності.
Задачею водоохоронних заходів в цій зоні є максимально можливе зниження
техногенного навантаження на водоносний горизонт (зокрема, ліквідація або
зниження витоків на всіх етапах технологічного ланцюга, зниження інфільтрації
атмосферних опадів), ліквідація куполів і лінз рідких нафтопродуктів, локалізація
забруднення у верхньому шарі або перехоплення (повне або часткове).
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Рисунок 4.1 – Виділені на основі математичного моделювання зони впливу осередків забруднення на прилягаючій території
КНПЗ та створи спостережних свердловин моніторингу для контролю стану підземних вод в системі ключових ділянок: A, B, C, D
– ділянки экологічного ризику
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Основне призначення всього комплексу водоохоронних заходів максимально знизити концентрацію забруднюючих речовин в районі осередка і
мінімізувати вихід їх за межі цієї зони.
Відповідно задачами моделювання є дослідження ефективності роботи
різних заходів, що оцінюється за ступенем зниження концентрації забруднюючих
речовин в підземних водах безпосередньо в даній зоні і по витокуі цих речовин за
її межі.
З огляду на незначні розміри локальних осередків забруднення (окремих
лінз) відповідно інженерні рішення, які обираються в якості захисних заходів
(кущі, лінійні ряди свердловин, завіси, галереї і т.п.), будуть мати також обмежені
розміри і відносно невеликі витрати. Зона впливу (розміри сфери взаємодії)
[46,47], таких споруд знаходиться в межах від декількох до сотень метрів не
перевищуючи, як правило, декількох кілометрів.
Тому при моделюванні, призначеному для аналізу ефективності інженерних
рішень, граничні умови досить задавати на відстані в 1000,0 – 10000,0 м від ділянок
з максимальним забрудненням підземних вод вплив споруд на потік підземних вод
за межами цих границь не позначиться. А в тому випадку, якщо поза вказаними
межами будуть проводитися будь-які значні заходи, які суттєво впливають на
потік в районі проммайданчика, то врахувати його можна за допомогою складання
фільтраційних полів за принципом суперпозиції, або, змінивши параметри
граничних умов (наприклад, в разі якщо стаціонарний режим фільтрації
встановлюється досить швидко), в якості граничної умови можна вибрати нові
значення пʼєзометричних рівнів або витрат, відповідні змінилося сталому режиму
фільтрації.
Обмежена площа при моделюванні в розглянутій зоні дає можливість
згустити сітку фільтрації, більш точно врахувати наявні натурні дані про
гідрогеологічні умови.
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В. Зона трансформації
Задачею водоохоронних заходів в цій зоні є подальше зниження
концентрації забруднюючих речовин, які проникли з осередка забруднення в
підземні води проміжної зони, і повне виключення їх виходу за її межі.
Одним з найбільш кращих шляхів впливу є заходи, що сприяють
розведенню

(збільшення

інфільтраційного

живлення

шляхом

зрошення,

інтенсифікація змішання по глибині потоку і т.д.). Обов'язковим елементом
комплексу водоохоронних заходів в цій зоні є система контролю за станом
підземних вод.
Відповідно задачами моделювання в даній зоні є прогноз поширення
забруднення, оцінка ступеня зниження концентрації забруднюючих речовин в
потоці підземних вод при їх русі від осередка забруднення до місць
розвантаження, вплив на цей процес різних факторів, що дає можливість
обґрунтовано вибирати способи і місця впливу і раціонально розмістити мережу
спостережень (моніторинг).
На нашу думку, моделювання в цій зоні доцільно проводити рішенням
одновимірних (лінійних) або плоско-вертикальних задач, причому обов'язковою
складовою частиною моделювання повинен бути (факторно-діапазонний) аналіз
впливу різних чинників на міграцію забруднюючих речовин в даному районі
(включаючи і першу зону); фільтраційні властивості порід, інфільтрація, різні
поєднання їх значень, розчинність, дифузія, сорбція і т.п.
Результати факторного аналізу, зіставлені з натурними спостереженнями та
досвідними роботами, дадуть підстави для побудови більш складних і уточнених
моделей і розробки більш обґрунтованих водоохоронних заходів.
Що стосується руху рідких нафтопродуктів суцільним шаром, то на нашу
думку для цих ділянок необхідне рішення задачі в полярних координатах, тому що
з одного боку лінзи нафтопродуктів мають локальний характер і часто ізометрічні,
з іншого боку поле фільтрації, яке сформоване роботою свердловини може бути
апроксимоване коловими пластами.
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4.4 Моделювання та прогноз зміни гідрогеологічних умов у районі
розташування проммайданчика КНПЗ

Як зазначалося вище, у формуванні гідрогеологічних умов в районі
функціонування Кременчуцького нафтопереробного заводу визначальна роль
належить техногенним факторам. Вплив їх проявляється в зміні водного балансу,
порушенні природного режиму фільтрації підземних вод, зміні їх компонентного
складу, збільшення мінералізації та забруднення водоносних горизонтів
специфічними речовинами, що містяться в промислових і стічних водах (феноли і
нафтопродукти).
У звʼязку з цим, виникла необхідність в якісній і кількісній оцінці зміни
гідрогеологічних умов району під впливом об'єктів КНПЗ в даний час і на
перспективу для обґрунтування водоохоронних заходів.
Для успішного і комплексного вирішення перерахованих задач доцільне
використання математичного моделювання, що дозволяє реалізувати поставлену
мету навіть в умовах дефіциту необхідної гідрогеологічної інформації.
Методи математичного моделювання дозволяють реконструювати поле
розподілу напорів і концентрацій забруднюючих речовин (ЗР) за відомими їх
значеннями в різних точках досліджуваної області з урахуванням граничних умов
і

діючих

джерел

забруднення.

Крім

того,

вони

володіють

великою

універсальністю, дозволяють реалізувати складні розрахункові схеми і граничні
умови самого загального виду, а також досягти високої точності рішення, що дуже
важливо при необхідності оперативного реагування та прийняття рішень в разі
виникнення техногенно-небезпечних екологічних ситуацій.
Методи математичного моделювання застосовні для широкого кола
фільтраційних задач в т.ч. і для оцінки ефективності природоохоронних заходів.
На даному етапі виконання робіт, метою моделювання є - в першому
наближенні, з запасом надійності, - визначити масштаби забруднення і оцінити
ступінь впливу водоохоронних заходів на зміну якості підземних вод
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досліджуваної території на основі гідродинамічного моделювання. Досягнення
цієї мети досягається шляхом виконання етапів робіт, які передбачають:
- схематизацію природних умов з обґрунтуванням параметрів для створення
геофільтраційної моделі;
- рішення зворотної задачі (калібрування моделі);
- прогноз поширення фронту забруднення і визначення якості підземних вод
в області забруднення;
- пропозиції щодо зменшення техногенного навантаження на підземні води;
- прогноз формування гідродинамічної структури потоку після реалізації
водоохоронних заходів;
- обґрунтування екологічної ефективності рекомендованих до реалізації
першочергових природоохоронних заходів.
Відповідно до зазначених напрямків досліджень, нижче коротко описані
етапи створення гідродинамічної моделі стосовно до програмного забезпечення і
викладаються методи і результати вирішення поставлених задач.

4.4.1 Схематизація природних умов (складання розрахункової схеми) і
обґрунтування параметрів

При

проведенні

прогнозних

розрахунків

для

обґрунтування

водоохоронних заходів, вирішальну роль в отриманні кінцевих результатів, поряд
зі схематизацією фільтраційних і міграційних процесів, грає схематизація
природних умов (створення геофільтраційної моделі).
Для створення моделі нами підготовлені і використані матеріали, які
характеризують:
-ступінь вивченості території (карта фактичного матеріалу) [21-23,33,46 ];
-будова області фільтрації і літологічний склад порід (карти : геоморфологічна,
гідрогеологічна, гіпсометрії поверхні землі, літологічного складу водонасиченої
товщі; геолого-гідрогеологічні розрізи) (рисунок 3.2);
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-параметри водовміщуючої товщі з нанесенням меж їх можливих змін (карта
коефіцієнтів фільтрації, водовіддачі) [31-35];
-режим підземних вод (карта абсолютних відміток рівнів підземних вод
(гідроізогіпс) і глибин залягання підземних вод, графіки режимних
спостережень за рівнями, карта формування підземних вод і інфільтраційного
живлення в природних умовах) [12,21-23,31];
-взаємозв'язок підземних і поверхневих вод (відомості про оцінки води в річках,
водоймах, каналах; дані про виміри поверхневого стоку, дані про наявність
гідрометрів, пост і т.д.) [12,21-23];
-техногенні умови (схема розташування потенційних і існуючих джерел
порушення гідродинамічних і гідрохімічних умов (водозабори підземних вод,
поля фільтрації, накопичувачі стічних вод і т.д .; відомості про техногенну
фільтрацію, витрати дренажів і продуктивність водозаборів) [12,21-23].
Аналіз вищенаведених картографічних матеріалів дозволив представити в
зручному для відтворення на ЕОМ (комп'ютері) вигляді геологічну і
гідрогеологічну будови області, що моделюється, виражене у вигляді єдиного
водоносного

горизонту

неоднорідних

по

водопровідності

четвертинних

відкладень.
Межі його поширення на заході і сході збігаються з руслами річок Сухий
Кагамлик і Псьол відповідно. На півдні межею служать - старе русло р. Сухий
Кагамлик, заболочені території і стариці р.Псьол. На півночі в межиріччі рр. Сухий
Кагамлик - Сухий Омельник водоносний горизонт обмежений положенням лінії
усталеного радіуса впливу Омельницького водозабору (рівень ґрунтових вод в
свердловині 954), в межиріччі рр. Сухий Омельник - Псьол - зовнішньою межею є
обріз моделі по гідроізогіпсі з абс.відм.77,5м.
Область фільтрації території, що моделюється, представлена двома зонами.
У першій зоні четвертинний водоносний горизонт складений алювіальними
різнозернистими пісками потужністю 10,0-12,0м. В межах окремих ділянок заплав
– 50 м, першої та другої надзаплавної терас річок піски перекриті лесовидними
суглинками потужністю 1,0-3,0 м. Значення середніх коефіцієнтів фільтрації
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водомістких порід цієї зони прийняті в залежності від віку і літологічного складу
річкових терас і коливається від 4,0 до 15,0 м/доб (межі 4,0-19,9 м/доб) [ 12,32,33].
Друга зона приурочена до області поширення четвертої надзаплавної
тераси (місцевий вододіл). Водоносний горизонт тут має більш складну будову і
характеризується наявністю верхнього лесово-суглинистого шару потужністю до
20,0-40,0 м, представленого глинистими, суглинними і супіщаними породами, які
чергуються та залягають на добре проникних пісках потужністю 10,0-20,0 м.
Середній коефіцієнт фільтрації лесово-суглинистих порід приймається,
відповідно до результатів дослідно-фільтраційних досліджень [3], рівним 0,6
м/доб; пісків дрібно- та різнозернистих з включеннями гальки і гравію в нижній
частині розрізу - 15м/доб (межі 6,1-19,3 м/доб).
Коефіцієнти водовіддачі (недолік насичення) за даними [ 32,33 ] для
верхнього шару приймаються рівними 0,05 (межі 0,01-0,08), для нижнього – 0,16
(межі 0,15-0,18).
Ухили дзеркала ґрунтових вод на вододілі складають 0,007, на більш
низьких терасах - 0,0015 (в сторону р.Псьол) та 0,0022 (в сторону р.Дніпро).
Для складання фільтраційної схеми на основі зіставлення результатів
гідрогеологічного випробування з літологічними даними відкладень (аналіз
проводився по 50 свердловинах, а також за літолого-фаціальними картами (том IV,
креслення 3,4) [24], авторами було виконано визначення та обґрунтування
розрахункових параметрів (коефіцієнти фільтрації, потужність водомістких порід,
інфільтраційне живлення - природне і техногенне).
З огляду на генетичну неоднорідність четвертинних відкладень, за
літолого-фаціальними картами встановлена ефективна потужність відкладень і
виділені чотири зони переважного розвитку дрібно-, середньо-, і крупнозернистих
пісків з різними значеннями коефіцієнтів фільтрації. Аналіз і обробка
літературних, фондових і польових досліджень [12,21-23,64,65,66] дозволили
прийняти їх значення рівними: для дрібнозернистих пісків - 4м/доб,
середньозернистих - 6м/доб, крупнозернистих - 15м/доб.
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Особливості площинної нерівномірності фільтраційних властивостей
четвертинних відкладень враховувались при складанні фільтраційної моделі.
Крім фільтраційних, найважливішою характеристикою водного балансу
території, що моделюється, з позицій вивчення формування забруднення
підземних вод, є інфільтраційне живлення (природне і техногенне). При створенні
моделі, живлення (W) водоносного горизонту відтворювалося шляхом подачі в
нього витрати води, що надходить з атмосферними опадами (м/доб на одиницю
площі) і фільтрується зі ставків, річок, в результаті технологічних втрат на
проммайданчику КНПЗ, на полях фільтрації і на очисних спорудах.
Інфільтраційне живлення в природних умовах (We) характеризується
нерівномірним розподілом по площі і визначається глибиною залягання РГВ і
будовою ґрунтів зони аерації.
Для ділянок з непорушеним режимом підземних вод величина
інфільтраційного

живлення

визначалася

з

використанням

методики,

запропонованої Захарченко М.А. [ 12 ], що дозволяє за допомогою номограм
встановити величину і характер зміни інфільтраційного живлення підземних вод
по площі в залежності від рівня ґрунтових вод, літологічного складу водовмісних
порід і дефіциту вологості (показника зволоження). Вихідні дані і результати
розрахунків (We) по вказаній методиці наведені в таблиці 3.1 і на рисунку 3.7.
Згідно рисунка 3.7, при глибині менше 5,0 м спостерігається нелінійна
залежність інфільтраційного живлення від глибини залягання підземних вод. Його
величина становить 18-23 % від сумарного водонадходження; на глибині 7 м і
більше - 7-10 %. На цій глибині інфільтраційне живлення практично не залежить
від положення рівня ґрунтових вод. На глибині 0-2,0-2,5 м (критична глибина, в
залежності від показника зволоження) інфільтраційне живлення дорівнює нулю відбувається випаровування підземних вод.
Таким чином, характер зміни інтенсивності інфільтраційного живлення на
території, що моделюється залежить від поширення річкових терас, що
характеризуються різними глибинами залягання РГВ (таблиця 4.1 , рисунок 4.2,).
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На заплавній терасі інфільтраційне живлення приймається рівним 0-25
мм/рік; на 1-й надзаплавній - 35-65 мм/рік; на ІІ-й і ІV-й - 35-55 мм/рік.

Таблиця 4.1 - Величина інфільтраційного живлення ґрунтових вод в
природних умовах (We)

Глибина, м

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0

Атмосферні
опади (А.о.),
мм

500

Випаровування, мм/рік (-)
100

90

При d = 440 Па
We
% від
мм/рік
А.о.
-38
-190
-23
-115
0
0
+5
+25
+10
+50
+11
+55
+12
+65
+12
+60
+9
+45
+7
+35

При d = 480 Па
We
% від мм/рік
А.о.
-57
-285
-20
-100
+2
-10
0
0
+5
+25
+9
+45
+11
+5
+10
+50
+9
+45
+7
+35

(+) Інфільтраційне живлення, мм/рік

80 70 60 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Глибина, м

Рисунок 4.2 - Графік залежності результуючого інфільтраційного
живлення від глибини залягання рівня ґрунтових вод: 1 - крива зміни W при
дефіциті вологості d0 = 440 Па; 2 - крива зміни W при d0 = 480 Па
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Інтенсивність техногенної інфільтрації (Wе) приймається рівною, згідно з
розрахунками, наведеними в роботі [12,21,22], 3.5 х 10Е-4 м/доб. Для
обґрунтування цієї величини техногенне інфільтраційне живлення додатково
визначалося за формулою Каменського [60,65,66]. Розрахункове значення (Wе)
дорівнює 9 х 10Е-4 м/доб.
Розрахункова схема області фільтрації, що моделюється з урахуванням
особливостей природних і техногенних умов формування балансу підземних вод
в районі, функціонально відповідає її природній схемі, ускладненій штучними
водоймами, водозаборами, забудованою територією проммайданчика КНПЗ і
іншими його обʼєктами (рисунок 4.1).
В гідрогеологічному відношенні вона являє собою двовимірний
безнапірний плановий потік з зовнішніми граничними умовами I і II-го роду.
Граничними умовами II-го роду моделювалися витрати (Q = соnst) на
північній межі по лінії усталеного радіусу впливу лінійного водозабору КНПЗ у
вигляді непроникного контуру (Q = 0).
На південній межі по лінії між р. Сухий Кагамлик і р. Псьол задавалися
граничні умови II-го роду (обріз моделі по лінії току).
На західній і східній межах в зоні контакту водоносного горизонту з рр.
Сухий Кагамлик і Псьол, а також в районі старого русла р. Сухий Кагамлик на
південній межі задавалися граничні умови I-го роду. Тут прийняті абсолютні
відмітки рівнів поверхневих вод на межень 1994 р. (таблиця 1.3).
Внутрішні межі, що характеризують річку Сухий Омельник, задавалися
на моделі граничними умовами III-го роду.
Схема завдання граничних умов наводиться на рисунку 3.8.
Спрощення розрахункової схеми в порівнянні з природною полягає в
ступінчастій апроксимації безперервних обрисів планових меж і контурів
внутрішніх граничних умов, а також концентрацією техногенних об'єктів в
окремі блоки. Інфільтраційне живлення задавалося в центрі блоку.
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Математичне формулювання завдання, відповідне розрахунковій
схемі (моделі), має вигляд диференціального рівняння

d/dx (Txx dH/dx) + d/dy (Тyy dH/dy) - Qnew + Q +
+ Qwd ( x - xj ) ( y - yj) - L (Hr - h) = S dH/dt

(1)

де x, y, t - просторові і тимчасові координати;
Н - рівень або натиск підземних вод;
Тхх - водопровідність пласта в напрямку осі Х;
Туу - водопровідність пласта в напрямку осі Y;
Qnew - інфільтраційне живлення;
L= K0/m0 - відношення коефіцієнта фільтрації відкладень, які розділяють
(К0) до їх потужності m0;
Нr - рівень підземних вод у водоносному горизонті 2 (горизонті, з якого
надходить живлення в основний водоносний горизонт 1) або рівень поверхневих
вод у водоймі;
h = H в разі, якщо H >Br, в іншому випадку h = Br;
Q- продуктивність свердловин або дренажів з постійним дебітом;
Qw - продуктивність свердловин або дренажів із змінним в часі дебітом;
N<20 - кількість свердловин із змінним в часі дебітом;
S- коефіцієнт пружної водовіддачі.
У нашому випадку безнапірної фільтрації Тxx( H-B0 )Kx , Txx=Tyy , де В0-відмітка підошви водоносного горизонту.
Для

вирішення

вищенаведеного

рівняння

геофільтрації

використовувалася програма GG-PRO [ 12 ], розроблена на основі пакета
прикладних програм АSМ, яка здійснює чисельні рішення планових задач
кінцево-різницевими методами, що дозволяють реалізувати складні розрахункові
схеми і досягти необхідної точності рішення.
Для

здійснення

кінцево-різницевої

апроксимації,

область,

що

моделюється, площею близько 160 км2 розбивалася на блоки шляхом
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накладення прямокутного шаблона (сітки) з кроком xi = 300 м, і

yi = 500 м.

Розміри блоків укрупнюються до периферії моделі. Шаблон включає 30 рядків і
40 стовпців. Орієнтування шаблону і дискретизація області фільтрації
виконувалися відповідно до вимог найбільшої адекватності моделі природних
умов, детального відтворення внутрішніх і зовнішніх меж. З метою більш
раціонального використання блоків вісь розбивки моделі розгорнута на 200 в
північно-східному напрямку.
Підготовка вихідних даних при моделюванні виконувалася згідно
програми АSМ і полягала у формуванні масиву значень абсолютних відміток
початкових рівнів (для визначення достовірності моделі - прийнятих граничних
умов і схематизації області фільтрації) і підошви водоносного горизонту,
коефіцієнтів фільтрації, природного і техногенного інфільтраційного живлення.
В ході моделювання вирішувалися дві задачі:
- перша (зворотна) - калібрування моделі, тобто коригування
фільтраційних параметрів з метою максимального наближення до наявних в
натурі рівнів ґрунтових вод і їх балансу на розглянутій території. При її рішенні
виділені зони впливу, що формуються в першому від поверхні водоносному
горизонті, в результаті гідроекологічного впливу техногенних об'єктів;
- друга (прогнозна) - визначення впливу водоохоронних заходів на зміну
якості підземних вод в районі розміщення осередків забруднення.

4.4.2 Рішення зворотної задачі (калібрування моделі)

Перше завдання - калібрування моделі здійснювалася при вирішенні
стаціонарної задачі на базі натурних даних 2004 р., коли техногенне
навантаження

на

перший

від

поверхні

водоносний

горизонт

максимальним, а режим підземних вод придбав сталий характер.

було
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В якості вихідних даних приймалося поле розподілу рівнів ґрунтових
вод, представлене на карті гідроізогіпс. Згідно з картою, що рівні водоносного
горизонту встановилися в басейні р. Псьол в меженний період 2004 р.,
характеризувалися абсолютними відмітками в інтервалі від 65,0 до 88,0 м. Крок
побудови гідроізогіпс – 1,0 м.
В процесі виконання калібрування моделі прораховані 12 варіантів, які
відрізнялися один від одного значеннями величин коефіцієнтів фільтрації в
різновікових породах водовмісткої товщі і інфільтраційним живленням.
Значення інших величин на моделі (граничні умови і позначки підошви
водоносного горизонту) залишалися незмінними.
Розробка математичної моделі проводилася послідовно в кілька етапів.
Перший етап полягає в реконструкції природного стаціонарного поля
розподілу напорів, що залежать тільки від граничних умов.
На другому етапі в модель вводилося інфільтраційне живлення з
урахуванням його неоднорідності по площі. Мінімальне значення інфільтрації
задавалося в долинах річок, максимальне - на вододільних просторах. Підбір
величин інфільтраційного живлення здійснювався шляхом прогонки варіантів і
виконувався з дотриманням загального балансу живлення, контрольованого
знайденими раніше середніми значеннями природного (We) і техногенного (Wt)
інфільтраційного живлення (таблиця 4.1).
Інфільтрація забруднених вод на моделі задавалося нерівномірно. Після
перебору 30 варіантів (така кількість варіантів пояснюється дуже складними для
моделювання природними і техногенними умовами, особливо в районі
проммайданчика, де сконцентрована велика кількість локальних джерел
забруднення з різними величинами інфільтраційних втрат) було досягнуто
мінімальне відхилення між модельними і відповідними їм, реальними
значеннями

напорів

і

знижень

в

контрольних

пунктах.

Значення

інфільтраційного живлення, отримані при вирішенні зворотної задачі,
наводяться в таблиці 4.1, на рисунку 4.2.
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Відповідність між модельними і природними рівнями контролювалася по
опорних точках, що знаходяться в місцях розташування спостережних
свердловин режимної мережі практично по всій області, що моделюється. Це
викликано необхідністю створення найбільш адекватної моделі на ділянках
розташування обʼєктів охорони. Ступінь відповідності визначалася величиною
відносної невʼязки

Hнi - Нмi
Hнi

(1)

1
0
0
%

I
=

де Ннi - натурний (природний) рівень ґрунтових вод в i-тій точці, м;
Нмi - рівень ґрунтових вод в i-тій точці, отриманий на моделі, м.
Значення величин відносної невʼязки, отримані в результаті калібрування
моделі, і необхідні для їх розрахунку рівні ґрунтових вод представлені в
таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Відповідність натурних і модельних рівнів

Номери свердловин (опорні точки)

Рівень ґрунтових
вод Н, м

18

23

32

59

78

1 489

61

натурний

68.69

65.07

68.77

79.27

69.60

78.9

72.95

Модельний

68.3

65.1

68.4

79.9

70.0

79.0

72.6

відносна

0.87

0

0.54

0.76

0.67

0.25

0.49

невʼязка,%
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Як видно з таблиці 3.2 максимальна відносна невʼязка, досягнута під час
калібрування моделі, становить 0,87%, що свідчить про досить високу точнісь
підбору рівнів на моделі при дослідженнях такої обширної і неоднорідної в плані
водовміщаючої товщі порід.
Візуальне порівняння конфігурацій натурних і модельних гідроізогіпс,
представлених в таблиці 4.2, також свідчить про їх ідентичність. Характер
розподілу величин відносних невʼязок по площі (таблиця 4.3) відповідає
територіальному

поширенню

річкових

терас:

максимальні

відхилення

відрізняються на 1-й надзаплавній терасі, де в зв'язку з неглибоким (1,0-2,5 м)
заляганням рівня ґрунтових вод, відсутнє чітко зафіксоване положення
характерного для досліджуваної території рівня критичної глибини (2,0-2,5 м) і
відбувається взаємоперехід між інфільтрацією і випаровуванням. Мінімальні
значення спостерігаються на 2-й і 4-й надзаплавних терасах, де глибина РГВ –
5,0-7,0 м та вище. Тут інфільтраційне живлення як природне, так і додаткове,
відрізняється більш постійними значеннями (таблиця 4.3).

Таблиця 4.3 - Площинний розподіл відносних невʼязок

Тераси
Заплавна
1-а надзаплавна
2-а надзаплавна
4-а надзаплавна
- проммайданчик
-поля фільтрації

Межі зміни невʼязки
%
м
0-1.65
0-0.4
1.9-1.3
1.1-1.3
0.4-0.43
0.1-0.3
1.5-1.7
0.1-0.9
0.35-0.7
0.55
0.79
0.7

В умовах сильно порушеного режиму фільтрації (при одночасній роботі
водозаборів, полів фільтрації та наявності численних локальних джерел
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інфільтраціі на проммайданчику) підбір значень рівнів досягався калібруванням
по 22 контрольних точках.
При цьому значення мінімального відхилення становило 0 + 0.1м,
максимальне + 1.4м, що при існуючому загальному перепаді РГВ на моделі
забезпечує точність порядку 0.16 %. Для оцінки точності і достовірності
побудованої моделі реальним гідрогеологічним умовам, крім дослідження
узгодження в опорних точках рівнів ґрунтових вод, проводився загальний баланс
останніх. Згідно з цими розрахунками в результаті калібрування моделі
досягнуто практично нульовий баланс, характерний при вирішенні стаціонарних
задач, що свідчить про адекватність побудованої моделі натурі.
Найкращі збіги розрахункових та істинних напорів по 42 контрольним
точкам було отримано при значеннях інфільтраційного живлення і коефіцієнтів
фільтрації, встановлених в результаті калібрування. Модельні значення
коефіцієнтів фільтрації відповідають діапазонам їх змін в натурі для конкретних
літологічних різниць.
Слід зазначити, що в ході калібрування моделі виявлено можливі
елементи розвантаження - додаткові джерела гідродинамічного впливу на
водоносний горизонт в районі розташування спостережних свердловин №№ 61,
78 і 79. При детальному вивченні було встановлено, що ними виявилися
водозабірні свердловини, (свердловина КНПЗ, свердловина СТФ в с. Пʼятихатки
і свердловина Комсомольська), які необхідно включити в число обʼєктів, що
охороняються.
Остаточний варіант моделі задовільно відповідає реальній картині
розподілу рівнів. Модель адекватно реагує на всі порушення фільтраційного
поля.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що побудована
модель з достатнім ступенем точності відповідає природним гідрогеологічним
умовам досліджуваної території і може бути використана для вирішення
прогнозних задач.
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РАЙОНУВАННЯ

5

ТЕРИТОРІЇ

В

ЗОНІ

ВПЛИВУ

ПРОММАЙДАНЧИКА КНПЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІЩЕННЯ
СКУПЧЕНЬ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ

5.1 Прогноз поширення фронту забруднення

Оскільки забруднення водоносного горизонту на досліджуваній території
вже сталося, про що свідчать результати досліджень в розділі 1, в даний час
доцільно:
- Розрахувати відстань, на яку поширився фронт забруднення від
початку введення в експлуатацію заводу до 1994 р, 2000 р, 2010 р., 2015р.
- По лініях току від осередків забруднення до об'єктів, що
охороняються, визначити концентрації на межі фронту забруднення.
Вирішення цих задач і є метою прогнозу.
Для

виконання

розрахунків і

розробки

водоохоронних

заходів

вибираються розрахункові створи в сс. Червона Знам'янка, Омельник,
Литвиненки, Рокитне, річки Псьол та Сухий Кагамлик.
У кожному створі розраховується концентрація нафтопродуктів в
найбільш несприятливі періоди гідрохімічного режиму підземних вод - літньоосінню межень при максимальному техногенному навантаженні на природні
води;
оцінюється необхідність водоохоронних заходів і здійснюється їх вибір;
оцінюється вплив обраних заходів на чинники, що визначають
формування підземних вод і їх якість - інтенсивність фільтрації і концентрація в
забруднених водах, що інфільтруються в осередках забруднення;
проводяться прогнозні розрахунки з урахуванням дії рекомендованих
заходів.

71

На гідродинамічній сітці, отриманій в результаті калібрування моделі
(рисунок 3.9), чітко виділяються пʼять елементів: депресія, вододіли в районі
проммайданчика і полів фільтрації, фільтраційні потоки від осередків
забруднення - проммайданчика і полів фільтрації відповідно до рр. Сухий
Кагамлик і Псьол.
Для виконання розрахунків, на карті модельних гідроізогіпс визначені
чотири гідродинамічні зони. Прогнозні розрахунки по виділеним в кожній зоні
лініях току (А, В, С і D) проводилися за аналітичними залежностями з
використанням формули [34]:

L nэ
Кфt J
=

(2)

де t - період часу, за який фронт забруднення досягне розрахункового
пункту, доб;
L - відстань розрахункового пункту від межі осередка забруднення, м;
nе - активна пористість;
Кф - коефіцієнт фільтрації водомістких порід, м/добу;
J - градієнт напору.
Звідси можна визначити відстань, на яку просунеться фронт забруднення
за 28 (1994 р), 34 (2000 р), 44 (2010 р).
t Кф J
nэ

(3)

Значення необхідних для прогнозу вихідних даних, взятих з запасом
надійності, наводяться в таблиці 5.1. Динаміка просування фронту забруднення
показана на рисунку 3.1.
Результати

розрахунків

дозволили

оцінити

положення

фронту

забруднення на 2004 р. Згідно виконаним розрахункам, забруднення від джерел
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забруднення поширилося на відстань до 10,0 км і більше, тобто всі обʼєкти, які
потребують захисту, давно вже знаходяться в зоні забруднення. Зокрема,
с.Пʼятихатки, розташоване в 34 км від осередка забруднення (проммайданчика
КНПЗ), підпало під вплив уже через 4-5 років після його формування.
Природно, за період від початкової стадії процесу забруднення до 2004 р.
формування якості ґрунтових вод можна вважати сталим. Визначальними
факторами цього процесу є інфільтраційне живлення в осередку забруднення і за
його межами, а також природна дренованість території. Виходячи з цього, можна
в першому наближенні оцінити вплив осередків забруднення на якість підземних
вод в контрольованих точках.
Визначення концентрації нафтопродуктів в підземних водах в районах
зазначених сіл, виконаємо за допомогою балансових розрахунків. Для цього по
лініях току від осередка забруднення до розрахункових створів запишемо баланс
речовин в виділеному блоці (рисунок 5.1).
Таблиця 5.1 - Вихідні дані і результати розрахунку просування фронту
забруднення
№№ зон і
вибрані
лінії току
1-А
2-В
3-З
4-Д

5-Е

РозрахунНапрямок ліній току
ковий
час,
роки
Поля фільтрації - р.Псьол
28
34
44
Проммайданчик - очисні
28
споруди - р.Псьол
34
44
Проммайданчик-с.Пʼятихат28
ки – сверд.№79
34
44
Проммайданчик - р.Сухий
28
Кагамлик
34
44
Проммайданчик - с.Рокитне
28
- р.Псьол
34
44

Кф,
м/добу

J

nе

5

0.0055 0.1

10-15

0.0027 0.1

10-15

0.0018 0.1

15

0.0024 0.1

15

0.0019 0.1

Відстань,
L
км
3.0
3.5
5.3
4.0
5.0
6.1
3.0
3.3
4.3
3.7
4.5
5.7
5.1
6.1
7.9
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Рисунок 5.1 - Схема формування балансу забруднюючих
а
з
виділеному обсязі ґрунтового потоку
г
р
у
з
к
СзWз Lз + CeVehн + CинфWинф L = CkhkVk и

речовин в

(4)

де СзWз - відповідно концентрація забруднюючих речовин (мг/дм3) в
забруднених водах, що інфільтруються і інтенсивність інфільтрації (м/доб);
Ce, Cинф, Ck - концентрації забруднюючих речовин відповідно в
природному потоці підземних вод, в атмосферних опадах і в контрольному
створі, мг/дм3;
Wінф - величина природного інфільтраційного живлення, м/добу;
Ve, Vk - швидкість потоку на вході і виході розрахункового блоку,
м/добу;
hн , hk - потужність водоносного горизонту в районі осередка
забруднення і в розрахунковій точці, м;
Lз, L - довжина області фільтрації в осередку забруднення і до
розрахункової точки, м відповідно.
Рішенням цього рівняння по відношенню до Ск буде:
СзWз Lз + CeVehн + CинфWинф L
hkVk

(5)
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При обліку початкових умов ( Ce = Cинф = 0 ; Wинф = const )

Wз Lз
hkVk

(6)

(
4
)
(
5
)

У зв'язку з особливістю фізико-хімічних властивостей нафтопродуктів
(компонентів даного виробництва,), які схильні до процесів деструкції в часі і
ін., для запасу надійності розрахункових величин значення концентрацій на
виході з розрахункового блоку доцільно обчислювати в відносних величинах
(частках одиниці). Для цього вміст нафтопродуктів в забруднених водах, які
інфільтруються на що маркують проммайданчику, рівен

максимальній їх

розчинності, приймемо рівним 1 (Сз = 1). Тоді вираз (5) набуде вигляду:
Wз Lз
С
hkVk
к
=

(7)

Величина відносної концентрації визначається співвідношенням
Ск = Ск / С3;

(8)

де Ск - відносна концентрація нафтопродуктів (частки одиниці) в підземних
водах в точці контролю;
Сk - концентрація забруднюючих речовин (нафтопродуктів) (мг/дм3) в
цій точці;
Сз - концентрація нафтопродуктів, що дорівнює їх розчинності (R),
мг/дм3.
Розрахункова концентрація буде дорівнювати:
Ck = Ck R

(9)

де R - максимальна розчинність нафтопродуктів, (мг/дм3).

(
6
)
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Вихідні дані для розрахунків та їх результати наведені в таблиці 3.5.
Зрозуміло, що представлені результати розрахунків просування фронту
забруднених вод і концентрацій нафтопродуктів в розрахункових точках мають
запас надійності, що перекриває як можливі помилки моделювання, так і
похибки у визначенні інших параметрів, які використовувались в розрахунках.
Однак, вони підтверджують необхідність реалізації заходів щодо захисту
підземних вод - ліквідації джерел забруднення та відновлення якості питних вод
в населених пунктах (якщо останнє не станеться в результаті ліквідації або
локалізації осередка забруднення) (таблиця 5.1).
Таблиця 5.1 - Вихідні дані для розрахунків забруднення підземних вод в
районі об'єктів, що охороняються і їх результати
Населені пункти
(розрахункові створи)
Поля
фільтрації
с.Омельник
(в районі сверд.№35)
Поля фільтраціі- с.Омельник - р.Псьол (сверд.№31)
Проммайданчик - очисні
спорудж. - с.Литвиненки
(сверд.№28)
Проммайданчик - очисні
споруди-р.Псьол
(сверд.№31)
Проммайданчик-с.Рокитне
(сверд.№18)
Проммайданчик-с.Рокитне-р.Псьол
Проммайданчикс.Пʼятихатки
(сверд. СТФ, №6)
Проммайданчик-сверд.
КНПЗ
(сверд.№80)
Проммайданчик - р.Сухий
Кагамлик
(сверд.№72)

Кф

Ск

0.0057

5

0.0018

15

0.0055

5

0.0018

0.012

12

0.007

10

0.14

0.012

12

0.0027

10

0.039

0.012

12

0.0033

10

0.03

0.012

12

0.0019

10

0.035

0.012

15

0.0016

10

0.005

0.012

12

0.0018

10

0.048

0.0014

12

0.0024

15

0.033

Wз

hк

0.00075

15

0.00075

J

Ск мг/дм3
розрах.
натур.

Розчинність нафтопродуктів (R) – максимальна - 470 мг/дм3;
мінімальна – 15 мг/дм3.
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6 ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗНИЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

6.1 Пропозиції щодо захисту підземних вод від забруднення і
відновлення їх якості в районі розміщення КНПЗ
Відповідно до задач, поставлених в роботі, основне призначення
комплексу водоохоронних заходів в осередках забруднення - максимальне
зниження концентрації забруднюючих речовин в районі джерел забруднення та
мінімізація виходу їх за його межі.
Відповідно до проведених досліджень, задачами водоохоронних заходів в
осередках забруднення є наступні.
На проммайданчику - максимально можливе зниження техногенного
навантаження на водоносний горизонт:
- ліквідація або зниження витоків на всіх етапах технологічного процесу;
-ліквідація лінз рідких нафтопродуктів;
- локалізація забруднення у верхньому шарі водоносного горизонту або
його перехоплення.
Повністю ліквідувати джерела забруднення в першому осередку - на
проммайданчику - в найближчій перспективі не представляється реальним.
Однак, для зменшення надходження нафтопродуктів і тим самим зниження
техногенного навантаження на підземні води, рекомендовані найбільш прийнятні
наступні заходи організаційного, технологічного та ліквідаційного характеру:
1.Виведення на поверхню потенційно небезпечних щодо забруднення
підземної гідролітосфери споруд;
2.Скорочення і ліквідація втрат на технологічних установках;
3.Реконструкція ділянки естакади зливу з ізоляцією поверхні;
4. Дуже відчутний ефект може дати вилучення рідких нафтопродуктів за
допомогою

спеціальних

систем,

які

призводять

до

ліквідації

рідких
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нафтопродуктів і стягання контуру забруднення (система інженерного захисту СІЗ).
У другому осередку забруднення - на очисних спорудах представляється
доцільним:
-

локалізація

джерел

забруднення

за

допомогою

кільцевої

протифільтраційної завіси або
- відновлення протифільтраційного ефекту екранів ставків очисних споруд.
У третьому осередку - на полях фільтрації була запропонована
- ліквідація джерела надходження забруднюючих речовин в підземні води
шляхом припинення скидів господарсько-побутових стічних вод на поля
фільтрації.
Кожен з перерахованих заходів окремо не зможе вирішити проблему
захисту підземних вод в досліджуваному районі. Тільки впровадження всього
комплексу дозволить реалізувати сумарний екологічний ефект запропонованих
заходів для зниження техногенного навантаження на четвертинний водоносний
горизонт в районі перерахованих осередків забруднення [62-64].
Ряд перерахованих заходів, рекомендованих КНПЗ в процесі роботи, в
даний час реалізуються або готуються до реалізаціі. Зокрема, виведені на
поверхню:
- трубопроводи, зафіксовані витоки з яких приводили до забруднення
підземних вод;
- трубопроводи зворотних, стічних вод і продуктопроводів на установках
заводу і блоках зворотного водопостачання (БЗВ) № 1,2,3,4;
- напірні трубопроводи стічних вод на очисні споруди і вловленого
нафтопродукту в резервуарні парки;
- паливні кільця заводу (дизпаливо).
- запроектований винос на поверхню напірних трубопроводів стоків від
очисних споруд до БЗВ і напірних трубопроводів БЗВ-5 і промислових
стоків з БЗВ-6 на очисні споруди.
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- впроваджена установка з вилучення рідких нафтопродуктів за допомогою
шурфів-свердловин, посилених горизонтальною дреною.
Результати досліджень щодо реалізації цього заходу наведені нижче
(глава 7).
У зоні трансформації задачею водоохоронних заходів є реставрація якості
підземних вод, якщо відновлення його не відбудеться природним шляхом в
результаті впровадження вищенаведеного комплексу заходів в осередках
забруднення.
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7 ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАШТУВАННЯ УСТАНОВОК СІЗ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕОЛОГО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ

7.1

Прогноз зміни гідрогеологічних умов з урахуванням

водоохоронних заходів
Як показали дослідження, джерела забруднення в нашому випадку є
визначальним фактором у формуванні структури фільтраційного потоку в
районі КНПЗ.
Відповідно до цього, а також з реалізацією низки зазначених вище
заходів (ліквідація полів фільтрації, локалізація очисних споруд і реалізація
технології селективного вилучення рідких нафтопродуктів із суглинків на
проммайданчику і т.д.), виникають задачі II-го етапу моделювання - прогноз
зміни гідродинамічного режиму на досліджуваній території з урахуванням
водоохоронних заходів.
Прогнозна задача (друга) вирішувалася на тій же моделі, що і зворотна
(перша) і теж в стаціонарній постановці. Така постановка є методично цілком
виправданою, оскільки на моделі не відтворюються режимоутворюючі
механізми, а граничні умови задаються без конкретної динаміки на будь-який
період.
Оскільки модель складалася на період максимального техногенного
навантаження на підземні води (межень 2004 р), складовою її частиною були всі
основні джерела, які чинять істотний вплив на динаміку ґрунтового потоку і
гідрохімічний режим підземних вод (глава 1).
7.2 Варіанти вирішення задач
Відповідно до черговості реалізації водоохоронних заходів (глава 6) було
вирішено послідовно 6 варіантів задач:
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При відсутності полів фільтрації. З кінця 2004 р поля фільтрації закриті
для використання, що знаходило відображення при моделюванні зміною
інфільтраційного живлення (Wt) і припиненням надходження забруднюючих
речовин в підземні води в цій зоні.
При створенні кільцевої протифільтраційної завіси навколо очисних
споруд. Вирішення цієї задачі розглядалося за 2-ма варіантами:
а) відсутність фільтраційних втрат на очисних спорудах. Ці умови
відображені на моделі зменшенням (до природного) інфільтраційного живлення,
яке при вирішенні зворотної задачі задавалося у вигляді додаткової інфільтрації;
б) спорудження протифільтраційної непроникної завіси навколо очисних
споруд. На моделі воно відтворювалося заданням навколо очисних споруд
коефіцієнта фільтрації, рівного 0.
3. При реалізації комплексу організаційних (інженерних, локалізаційних
і

ліквідаційних)

заходів,

які

забезпечують

мінімальне

надходження

нафтопродуктів в водоносний горизонт (організація поверхневого стоку; винос
на поверхню підземних продукто- і водогінних комунікацій; ліквідація
технологічних втрат; ліквідація лінз рідких нафтопродуктів) шляхом
будівництва та експлуатації СІЗ (рисунок 7.1). Реалізація перерахованого
комплексу заходів враховувалася на моделі за допомогою зменшення
інфільтраційного живлення в цій області.
4. При відсутності пунктів додаткового розвантаження в районі
спостережної свердловини № 61. При моделюванні ці умови задавалися зміною
величини інфільтраційного живлення і його знака з (-) на (+).
5. При

збереженні

додаткового

інфільтраційного

живлення

на

проммайданчику, але при відсутності свердловини СТФ, с. Пʼятихатки.
6. При відсутності всіх техногенних об'єктів впливу на гідродинамічний
режим.
Перераховані прогнозні задачі вирішувалися після внесення доповнень і
змін до гідродинамічної моделі, побудованої при вирішенні зворотної задачі.
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Рисунок 7.1 - Схема розміщення скупчень рідких нафтопродуктів та послідовність реалізації системи інженерного
захисту (СІЗ) на проммайданчику КНПЗ
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В результаті були отримані нові розрахункові моделі, що дозволили для
кожного з варіантів дати прогноз зміни рівнів підземних вод (зміна структури
гідродинамічного потоку) на момент досягнення стаціонарного режиму.

7.3 Аналіз результатів
(Оцінка ефективності водоохоронних заходів)

Аналіз гідродинамічних схем фільтрації, отриманих на II-му етапі
моделювання з урахуванням водоохоронних заходів, показує, що взагалі,
напрямок ліній току від осередків забруднення до контрольних точок і градієнти
напорів за цими точкам істотних змін не зазнали. Істотно змінилися чинники, що
впливають на формування якості підземних вод.
Так, зниження інфільтраційного живлення на проммайданчику до
природного, у стільки ж разів знизить концентрацію забруднюючих речовин в
районі с. Пʼятихатки, а зниження концентрації забруднюючих речовин в
інфільтраційних водах додатково знизить її в кілька разів.
Розглянемо результати вирішення конкретних гідродинамічних задач по
вищенаведеним варіантам.
1. Моделювання при відсутності осередка забруднення, яке сформувалося в
районі ПФЗ (рисунок 5.1) показує, що в цьому випадку характер потоку (напрямок
ліній току від джерела забруднення до об'єктів) та положення гідрогізогіпс істотно
не змінилися, в порівнянні зі сталим режимом на 2004 р.
Це добре видно із зіставлення модельних гідроізогіпс. Градієнти напорів по
виділеним лініям току рівні відповідно до і після реалізації цього заходу 0,0055 і
0,0039, що позначиться на зниженні швидкості фільтрації в цьому напрямку.
Істотна, в даному випадку, зміна факторів, що впливають на формування якості
підземних вод (припинення їх надходження у водоносний горизонт) сприятливо
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позначиться на ділянці річки Псьол довжиною близько 3,5 км, яка дренує в даний
час забруднений ґрунтовий потік.
Можливо (глави 3, 4), поля фільтрації були причиною появи нафтопродуктів
в підземних водах на лівому березі Псла в селі Запсілля. Вважаємо за необхідне
надалі, при дослідженнях, пов'язаних з проведенням моніторингу, провести
кореляційний аналіз або фрагментарне моделювання цієї області для уточнення
висловленого припущення і, в разі позитивної відповіді, виключення ставкавипарника з числа ймовірних джерел забруднення підземних вод в даному
випадку.
2. В якості реалізуємого варіанта моделювалася динаміка підземних вод при
відсутності впливу очисних споруд на підземну гідросферу (ліквідація або
зведення до мінімальних фільтраційних втрат на ОС).

а. При відновленні протифільтраційного (захисного) ефекту екранів
ставків очисних споруд

Як свідчать карти натурних і модельних гідроізогіпс, основний потік
максимально забруднених підземних вод за умов усталеного режиму (1994 р)
надходить до р.Псьол з північного заходу з боку проммайданчика. Захопивши
додатковий осередок забруднення, що сформувався в районі очисних споруд і
старого відстійника ТЕЦ, він, перетинаючи на ділянці довжиною біля 3,0 км
р. Сухий Омельник, в районі с. Литвиненки викривляється і стискається під
впливом з північного сходу - потоку з боку ПФЗ, з південного заходу - дренуючого
впливу долини р. Сухий Омельник. Поступово розширюючись, з 70,0-80,0 м до 2,5
км забруднений потік прямує широким фронтом до р.Псьол, витісняючи при
цьому на північ забруднений потік з боку полів фільтрації.
Моделювання фільтрації підземних вод з урахуванням цього варіанту показує,
що в структурі забрудненого потоку не відбудеться суттєвих змін - простежується,
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як і в випадку без урахування заходів явно виражений переважаючий вплив
проммайданчика. Конфігурація розглянутої

ділянки водоносного горизонту

практично не змінюється в порівнянні з такою в усталених на 2004р умовах. Однак,
концентрації нафтопродуктів значно знизяться, тому що рівні підземних вод в районі
очисних споруд зміняться в бік зниження (до 4,0 м), що викличе зміну швидкості
фільтрації і, в ідповідно, зменшення вмісту нафтопродуктів в питних водах в районі
с. Литвиненки.
Слід звернути увагу на той факт, що описана ділянка потоку забруднених
підземних вод розташована поблизу від р. Сухий Омельник на її лівому березі, що є
сприятливою умовою для перехоплення забруднених вод в цьому місці, їх очищення
на біоінженерних спорудах (БІС) [12], і скидання очищених вод в річку. Будучи
недосконалою дреною, р. Сухий Омельник буде підживлювати підземні води, тим
самим відновлюючи якість питних вод в селах Рокитне та ін., розташованих уздовж
р. Сухий Омельник вниз за течією до р. Псьол.
Слід зазначити, що положення лінії «перетискання» фільтраційного потоку в
значній мірі залежить, крім інших, від фільтраційних характеристик водовміщуючих
порід.

б. При спорудженні кільцевої протифільтраційної завіси навколо очисних
споруд

Моделювання та прогноз з урахуванням зазначеного заходу свідчить (рисунок
4.1), що створення завіси може привести до зміни рівнів, утворенню

купола,

підтоплення території і зміни напрямку забруднених підземних вод від існуючих
осередків забруднення в інших напрямках - до свердловини СТФ (с. Пʼятихатки), і
далі - до водозабірної свердловини Комсомольська, в якій, згодом, можлива поява
нафтопродуктів.
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Звідси виникає задача - необхідно вирішити питання про доцільність
створення протифільтраційної завіси. Враховуючи, що її спорудження потрібно і вже
почалося (80% вже реалізовано), потрібно передбачити відкачування забруднених
підземних вод з подачею їх на очисні споруди, прорахувавши попередньо, яку
кількість їх можуть прийняти ставки очисних споруд або обгрунтувавши інші
варіанти їх утилізації.
На нашу думку, одним з варіантів вирішення цієї проблеми може бути споруда
БІС в заплаві р. Сухий Омельник. Варіант реставрації якості підземних вод за
допомогою БІС буде розглянут нижче.
3. Рішення прогнозної задачі при відсутності інфільтраційних втрат на
проммайданчику (в результаті реалізованих і підлягаючих реалізації водоохоронних
заходів) або зведення до мінімуму їх обсягу, викличе значний перерозподіл напрямів
ліній току в районі південної межі проммайданчика (рисунок 3.1, 5.2). Основний
фронт максимально забруднених вод з проммайданчика сконцентрованим потоком
буде рухатися в напрямку до свердловини СТФ с. П'ятихатки, обумовлюючи в цій
області підвищені концентрації нафтопродуктів. В даному випадку до свердловини
буде спрямований і забруднений потік від очисних споруд за умови створення
кільцевої протифільтраційної завіси навколо них.
Аналіз результатів вирішення цього варіанту прогнозної задачі дозволяє
припустити описану гідродинамічну ситуацію в якості водоохоронної. На нашу
думку, в місці, де знаходиться свердловина СТФ має сенс розташувати ряд
дренажних свердловин, які будуть перехоплювати забруднений підземний потік і
таким чином виключити подальше його поширення, що дозволить вирішити існуючі
проблеми, пов'язані з охороною природних вод в районі.
4. Результати рішення прогнозних задач по 4, 5 і 6 варіантам (рисунки 3.1) не
викликають особливої цікавості, тому що в силу об'єктивних причин є ситуаційно
чисто теоретичними і не вимагають ретельного аналізу. Тим більше, як виявилося в
процесі модельних досліджень, в разі успішного вирішення природоохоронних
проблем за допомогою запропонованих попередніх варіантів захисту, екологічна
ситуація буде знаходиться в рамках прийнятної.

86

Достовірність виконаного прогнозу відповідає сучасній вивченості об'єктів
охорони та природних умов модельованої області. Для вирішення більш точних
задач потрібно коригування моделі і уточнення отриманих результатів.
Рішення прогнозних задач і характеристика на основі їх результатів впливу
водоохоронних заходів на поліпшення якості підземних вод наведені лише для
кінцевої стадії - періоду стаціонарного гідродинамічного режиму. За приблизними
розрахунками, він може встановиться не раніше, ніж через 5 років після реалізації
зазначених заходів. Тому, для оперативного управління процесом необхідний
контроль за його динамікою як в натурі, так і на більш точній постійно-діючій моделі,
яка повинна увійти невід'ємною частиною в систему моніторингу в зоні гідроекологічного впливу КНПЗ.

7.4 Пропозиції з реставрації якості підземних вод в досліджуваному
районі

Одним з рішень природоохоронних проблем в наведених вище умовах (варіанти
2 і 3), є створення перешкоди забрудненим потокам, спрямованим від
проммайданчика до р. Псьол, сс. П'ятихатки, Потоки, Рокитне та ін. і від очисних
споруд до р. Псьол. Виникнення в цьому випадку підпору ґрунтових вод необхідно
усунути за допомогою створення дренажної системи, схема розташування якої
визначається умовами збереження якості і кількості питних підземних вод;
максимальною локалізацією і ізоляцією існуючих осередків забруднення та
можливістю утилізації відкачуваних забруднених підземних вод.
Доцільно розглянути варіант розміщення захисного ряду свердловин в місці
розташування свердловини № 61 і СТФ (с. П'ятихатки), так як в цьому випадку
сформується єдина для 2-х осередків забруднення депресійна воронка, яка буде
забезпечувати перехоплення забруднених вод як з боку проммайданчика, так і з боку
очисних споруд (фільтрація в підпертому режимі в результаті створення
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протифільтраційної завіси). Результати прогнозу свідчать, що в цьому випадку між
депресійними воронками дренажної системи і водозабірних свердловин повинен
виникнути вододіл, який послужить гарантією і забезпечить збереження якості
питних вод.
Питання утилізації відкачуваних забруднених підземних вод можна успішно
вирішити за допомогою створення біоінженерних споруд на р. Сухий Омельник [12].
На даному етапі робіт перед нами не стояло завдання обґрунтування вихідних
параметрів для проектування конкретних водоохоронних заходів. Для цього буде
потрібно проведення спеціальних експериментальних досліджень і інженерних
рішень.
У разі вибору запропонованого варіанту до реалізації, в подальшому
необхідно:
1. Максимально точне рішення прогнозних гідродинамічних задач з
уточненням всіх характеристик і параметрів отриманої в ході виконання цих
досліджень геофільтраційної моделі, тобто виконання робіт, які органічно
входять в етапи моніторингу;
2. На

локальних

ділянках,

виділених

на

основі

гідродинамічного

моделювання, виконати прогноз поширення нафтопродуктів за допомогою
моделювання масопереносу;
3. Провести дослідження з оцінки можливого застосування БІС для очищення
забруднених нафтопродуктами дренажних вод.
Результати виконання перерахованих досліджень дозволять оцінити якість
дренажних вод, обґрунтувати умови їх утилізації, визначити параметри і оцінити
природоохоронний ефект пропонованого заходу з оздоровлення екологічної ситуації
в районі розташування КНПЗ.
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7.5 Пропозиції з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів та умови реалізації
СІЗ

Найбільш ефективним варіантом з перерахованих водоохоронних заходів є
варіант ліквідації лінз рідких нафтопродуктів в межах проммайданчика КНПЗ на
території ТСБ, оскільки при цьому відбудеться локалізація осередка забруднення
і відновлення якості підземних вод в зонах «А», «В», «С», «Д» (рисунок 7.1), тобто
в межах сформованого за багато років значного за площею ореолу забруднення
підземних вод розчиненими нафтопродуктами.
В зв̕ язку з цим,в якості першочергового природоохоронного заходу було
рекомендовано до реалізації будівництво СІЗ в межах території товарносировинної бази (ТСБ) (рисунок 7.1.)
Товарно-сировинна база включає в себе значну кількість технологічних
об'єктів, що були джерелом вуглеводневого забруднення протягом тривалого
періоду

часу.

Даний

осередок

забруднення

становить

велику

загрозу

навколишньому середовищу в порівнянні з іншими ареалами. Це пояснюється
значною товщею суглинків з більшою проникністю, більш легким фракційним
складом загублених на цій території нафтопродуктів і природним ухилом поверхні
водоносного горизонту на південний схід.
Реалізована на території товарно-сировинної бази СІЗ, має в своєму складі
нафтопродуктові (очисні) свердловини, об'єднані по збору нафтопродукту в групи
з перекачувальними станціями, в яких проводиться попереднє очищення і
розділення забруднювача і підтоварної води. Перекачуючі станції підключені до
мережі трубопроводів збору і транспортування нафтопродукту і комунікацій
технічної каналізації води.
Ця СІЗ має пріоритетне значення в процесі санації геологічного середовища
проммайданчика ПАТ «Укртатнафта». Вона складається з майданних і
відтинаючих рядів і охоплює найбільшу пляму забруднення з потужностями
вільного нафтопродукту до 2,5 м в центрі. Нафтопродуктові свердловини, що
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входять до СІЗ, і розташовані на ТСБ, утворюють майданні очисні ряди, а
свердловини, що знаходяться біля ТСБ, складають перехоплюючі ряди.
Така побудова системи обумовлена специфікою і гідрогеологічними
особливостями місцевості з природним ухилом водоносного горизонту на
південно-південно-схід в сторону долини р. Сухий Кагамлик. Міграції плями
забруднення з підземним потоком перешкоджають тільки перехоплюючі ряди СІЗ
розташовані на ТСБ в складі нафтопродуктових свердловин, водознижувальних і
перекачувальних станцій.
Водознижувальні свердловини, що входять до складу перехоплюючих рядів,
перешкоджають поширенню забруднення за межі проммайданчика за рахунок
формування воронок у водоносному горизонті з гідравлічними ухилами в бік
КНПЗ.
Основу СІЗ на проммайданчику КНПЗ становлять територіальні майданні
очисні системи, розташовані на ділянках з найбільшими потужностями
забруднювача. На межах плям розташовуються перехоплюючі (які оконтурюють)
ряди очисних свердловин, що створюють загальну лінійну депресійну воронку на
поверхні водоносного горизонту і локальні воронки в шарі вільного
нафтопродукту навколо очисних нафтопродуктових свердловин. Ефективність
очисних перехоплюючих рядів значно посилюється за рахунок включення до їх
складу водознижувальних свердловин, які створюють пологі депресійні воронки,
для забезпечення зворотного ухилу вільної поверхні ґрунтового горизонту,
створюючи, таким чином, сприятливі умови для відбору забруднювача і
поступового втягування плями забруднення в межі проммайданчика.
Такий принцип облаштування СІЗ на території ТСБ забезпечує захист
підземних вод в зоні еколого-гідродинамічного впливу проммайданчика КНПЗ.
Хід санації і оцінка її екологічної ефективності здійснюється на основі даних
моніторингу, який проводиться відповідно до зміни сезонів року.
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8

ОЦІНКА

ЕКОЛОГІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ

РЕАЛІЗАЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ ВИЛУЧЕННЯ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ З ПІДЗЕМНОЇ
ГІДРОСФЕРИ

По результатам моніторингових досліджень оцінена ефективність реалізації
технології вилучення рідких та розчинених нафтопродуктів, яка полягає в
локалізації та частковій ліквідації скупчень нафтопродуктів і реабілітації
підземних вод в зоні впливу проммайданчика КНПЗ (рисунки 8.1 – 8.7).
На базі розроблених інноваційних технологій автоматичного вилучення
рідких нафтопродуктів відбудеться реабілітація (відновлення) якості підземних та
поверхневих вод, очищення ґрунтів від рідких нафтопродуктів і, тим самим, профілактика забруднень поверхневих вод нафтопродуктами [28,29].
Екологічність роботи полягає в розробці системи інженерного захисту
підземних та поверхневих вод - апробованої на конкретному об’єкті екологічно
прийнятної

науково-обґрунтованої

технології,

яка

гарантує

запобігання

надходженню забруднених рідкими та розчиненими нафтопродуктами підземних
вод у поверхневі водойми (рисунки 8.1 – 8.7).
Рекомендується

практичне

використання

результатів

досліджень

підприємствами забруднювачами підземної гідросфери нафтопродуктами при
вирішення питань захисту водних обʼєктів на конкретних територіях.

Апробація

на КНПЗ науково-обґрунтованих умов реалізації технології СІЗ та її ефективність
може бути використана іншими підприємствами при вирішенні питань захисту
водних обʼєктів на конкретних територіях.
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Рисунок 8.1 - Вміст розчинених нафтопродуктів на проммайданчику КНПЗ в процесі реалізації СІЗ
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Рисунок 8.2 - Розповсюдження скупчень рідких нафтопродуктів на проммайданчику КНПЗ в процесі та
після реалізації СІЗ (2019 р)
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Рисунок 8.3 - Стан підземних вод на проммайданчику КНПЗ після вилучення рідких нафтопродуктів
(вересень 2019 р.)
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Рисунок 8.4 - Стан підземних вод на проммайданчику КНПЗ після вилучення рідких нафтопродуктів
(листопад 2019 р.)
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Рисунок 8.5 - Стан підземних вод на проммайданчику КНПЗ після вилучення рідких нафтопродуктів
(лютий 2020 р.)
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Рисунок 8.6 - Стан підземних вод на проммайданчику КНПЗ після вилучення рідких нафтопродуктів
(червень 2020 р.)
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Рисунок 8.7 – Вміст нафтопродуктів у ґрунтових водах в зоні впливу проммайданчика КНПЗ після реалізації СІЗ (2019 р)
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ЗАКЛЮЧЕННЯ
Основні результати науково-дослідної роботи зводяться до наступного:
Район досліджень розташований в межах лівобережної долини р.Дніпро, яка
характеризується акумулятивним типом рельєфу і являє собою вододіл річок
Дніпро і Псьол, розчленований на ряд добре виражених терас притуленого типу.
Територія перетинається місцевими водотоками (рр. Сухий Кагамлик і Сухий
Омельник), належать до басейнів рр. Дніпро і Псьол.
Проммайданчик ПАТ «Укртатнафта» розташована на північ

від міста

Кременчука, на найбільш підвищеній частині вододілу, представленого тут IV-ю
надзаплавною терасою Дніпровської серії.
Природні геолого-структурні та інженерно-гідрогеологічні умови району
типові для лівобережної частини Придніпров'я на південному заході Полтавської
області.
Розріз алювіально-флювіогляціальних і еолово-делювіальних відкладень
терас має двоярусну будову: верхня частина, переважно суглинна, яка
підстиляється товщею пісків, в свою чергу які залягають на першому від поверхні
регіональному водотриві, представленому глинами харківської свити олігоцену.
Відкладення

IV-ї

надзаплавної

тераси

складають

всю

територію

проммайданчика. Уздовж південно-східного боку периметра майданчика
простежується долина р.Сухий Омельник, виконана опадами аналогічними
відкладенням II-ї надзаплавної тераси.
Осадові утворення, що складають всю територію вишукувань, вміщають
єдиний водоносний комплекс четвертинних відкладень, представлений в межах
проммайданчика

водоносним

горизонтом

відкладень IV-ї надзаплавної тераси.

алювіально-флювіогляціальних

99

В процесі освоєння майданчика, будівництва та експлуатації КНПЗ режим
горизонту зазнав значних техногенних змін. У побутових умовах це напірнобезнапірний горизонт з водонасиченою піщаною товщею і дзеркалом вод, що
залягають незначно вище покрівлі пісків. За період спостережень з 1957 по 2004 рр
в силу впливу техногенних факторів рівні підземних вод в межах майданчика
істотно підвищилися.
Аналіз зміни рівневого режиму вказує на вторинну стабілізацію рівнів на
окремих ділянках, що автори схильні пов'язувати зі взаємним впливом як
природних (досягнення товщини шару флюїду достатньої для подолання
початкового градієнта фільтрації для більшої частини літологичних різниць), так і
техногенних факторів (проведенні великого обсягу робіт по реконструкції
комунікаційних мереж).
Фільтраційні характеристики ґрунтів, визначені виключно польовими
методами, як при дійсних дослідженнях, так і при попередніх.
При досить високій просторовій фільтраційній анізатропіі окремих різниць
ґрунтів масив в цілому характеризується високою однорідністю значень
вертикальної складової коефіцієнта фільтрації порядок 0.06 м/доб.
Рішення інверсних задач для ряду характерних точок майданчика дає
значення додаткового інфільтраційного живлення в межах 1-5 х 10 м/доб х м2.
Аналіз гіпсометрії рівної поверхні вказує на наявність субширотної зони з
максимальними значеннями інфільтраційних навантажень і найбільш високими
темпами зростання рівнів, що простягається від майданчика КремТЕЦ до очисних
споруд.
Скупчення рідких нафтопродуктів на поверхні ґрунтових вод картуються
системою спостережних свердловин в більш ніж 250 точках. Результати
спостережень дали підстави для побудови спецкарт на два періоди часу, що
вказують на існування

стійких плям забруднення, конфігурація

яких
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контролюється

літологічним

складом

вміщуючих

ґрунтів

і,

ймовірно,

температурним режимом, що до теперішнього часу не може бути оцінено
кількісно. У той же час карта розподілу температур у верхній частині водонафтонасичених ґрунтів вказує на цілий ряд позитивних аномалій, що не може не
позначатися на в'язкості, а отже і на рухливості нафтопродуктів.
Залишається відкритим питання про можливу кількість нафтопродуктів в
підземному просторі проммайданчика. Оцінка цієї величини об'ємним методом
(по пористості і обсягу плям забруднення) і ваговим (за вмістом нафтопродуктів
на кілограм породи) дають величини від 60 до 15 тис.тонн. Відсутність
апробованих і держстандартних методик не дозволяє в даний час вважати
достовірною жодну з отриманих величин, а вказує лише на ще одну методичну
проблему. Очевидно такого роду оцінки в даний час можливі лише на основі
досвіду експлуатації СІЗ в умовах постійного моніторингу обсягу і насиченості
ґрунтів нафтопродуктами в межах плям забруднення.
Водоносний горизонт, заключений в товщі пісків IV-ї надзаплавної тераси, є
основним джерелом держпитного водопостачання на півдні Полтавської області.
На цьому майданчику від забруднення техногенно забрудненими водами
суглинистої частини розрізу його захищає досить високе положення рівневої
поверхні, що перешкоджає прямій міграції речовин-забруднювачів в товщу пісків.
Води, що містяться в суглинистій частини розрізу, вже в даний час
характеризуються

значним

техногенним

забрудненням.

Узагальнена

характеристика хімскладу свідчить, що в рамки нормативів ДСанПіН 2.2.4-171-10,
ГДК не вкладаються вміст хлор-іона (в окремих пробах), заліза, свинцю, марганцю
(даний компонент в підвищених кількостях відзначається і в водах водозаборів на
абсолютно не забруднених територіях), берилію, нікелю, кадмію, кобальту, ртуті.
В окремих пробах відзначається багаторазове перевищення нормативів ХСК і
БСК. Природні підвищені вмісти

всіх видів нафтопродуктів (загальна
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концентрація в 3.8-18.8 раз) і величини сухого залишку. В даний час
безпосередньому проникненню забруднюючих компонентів в води піщаної товщі
перешкоджає високе положення РГВ, при якому суглинна частина розрізу
знаходиться в підпорах. При проектуванні і будівництві СІЗ обов'язкове
збереження положення розділу «нафтопродукти-вода» в межах верхньої
суглинистої частини розрізу.
У частині розробки організаційно-методичних основ і технологічних питань:
- найбільшого ефекту в частині практичного виходу на проектування СІЗ
дозволило добитися прийняте авторами рішення про паралельне проведення
досліджень і дослідно-виробничих робіт зі створення і випробування елемента
захисту, що забезпечують вихідні дані для розробки вітчизняного обладнання,
технологій і методик.
-відповідно до економічних умов, що змінюються вже за період пошуків
змінилися підходи до організації всього циклу будівельного комплексу. Якщо
раніше дослідження завершувалися випуском звіту з певним обсягом інженерногідрогеологічної інформації і, в кращому випадку, формуванням постійно діючої
моделі без певної практичної спрямованості останньої, то в даний час весь
практичний цикл робіт від пошуків до будівництва контролюється одним
виконавцем, чим забезпечується максимальна доцільність використання коштів,
єдність технічних підходів і безперервний контроль на всіх етапах циклу.
-проведення еколого-захисних заходів справжньої спрямованості вимагає не
тільки фундаментальних методичних розробок, але, перш за все, вироблення
єдиної ідеології досліджень і ліквідації забруднення підземного простору. Більш
за все це відноситься до принципового погляду на скупчення рідких
нафтопродуктів на поверхні підземних вод.
У зоні розміщення проммайданчика та інших об̕ єктів КНПЗ в результаті
інфільтраційних втрат сформувався великий осередок забруднення підземних вод
четвертинного водоносного горизонту, приуроченого до пісків потужністю 1020м. Гідрохімічний і гідродинамічний режими водоносного горизонту знаходяться
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в прямій залежності від атмосферних опадів, режиму малих річок і р.Псьол, а
також, в значній мірі - від техногенного впливу об'єктів КНПЗ, і характеризуються
дуже складними, з точки зору моделювання, умовами.
Особливості технологічного циклу КНПЗ, викликані споживанням і
відведенням великих обсягів забруднених стічних вод, транспортуванням і
зберіганням сировини (нафти) і нафтопродуктів, сприяє виникненню очевидного
різноманіття джерел техногенного живлення і забруднення підземних вод
специфічними компонентами - нафтопродуктами в концентраціях від 3,2 мг/дм3
до 100%. Потужність їх досягає місцями 3,5 м.
1. Для розробки науково-обґрунтованого комплексу водоохоронних заходів
виконано аналіз умов міграції забруднюючих речовин і сформульовані завдання
для виділених на його основі специфічних зон - осередки забруднення (ОЗ) і зони
трансформації якості підземних вод при фільтрації від осередка забруднення до
місць розвантаження.
Завданнями водоохоронних заходів для кожної з них відповідно є:
1) зниження техногенного навантаження на водоносний горизонт;
2) ліквідація куполів і лінз рідких нафтопродуктів;
3) локалізація забруднення у верхньому шарі водоносного горизонту;
4) подальше зниження концентрацій ЗР, що проникають з осередка
забруднення в підземні води проміжної зони.
2. Для якісної оцінки зміни гідрогеологічних умов і обґрунтування
водоохоронних заходів виконано математичне моделювання геофільтрації.
Створено постійно діючу гідродинамічну модель території, розташованої в
межиріччі рр. Сухий Кагамлик і Псьол, що охоплює площу приблизно 160 км.
При створенні моделі виконані:
2.1. Геофільтраційна схематизація області, що моделюється;
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2.2. На підставі обробки даних багаторічних режимних спостережень
визначені кількісні характеристики основної статті водного балансу інфільтраційного живлення (We); величина його прийнята для територій з
глибинами залягання до 2,0 м - 0; від 2,0 до 4,0 м - 25-55 мм/рік; від 5,0 до 7,0 м 55-35 мм/рік, на глибині понад 7,0 м-35 мм/рік. Техногенне інфільтраційне
живлення, розраховане за аналітичними залежностями, становить 9 х 10 Е-4 і
більше м/доб;
2.3. На основі вивчення матеріалів дослідно-фільтраційних робіт і розв'язання
зворотних задач (калібрування моделі), визначені і скориговані фільтраційні
характеристики гідродинамічної моделі;
2.4. Виконане калібрування моделі з мінімальним відхиленням між
модельними і натурними рівнями. Величина відносної нев'язки становить в
середньому 0.2% (межі 0.1 - 0.9%), що підтверджує адекватність створеної моделі
природних умов;
2.5. Реалізація створеної геофільтраційної моделі дозволила, на базі пакету
програм АSМ, визначити напрямок і швидкості фільтрації (схему руху) від
осередків забруднення до об'єктів. На гідродинамічної сітці виділені чотири
області фільтрації забруднених вод - від проммайданчика і полів фільтрації до
рр.Псьол, Сухий Кагамлик, населеним пунктам і до водозабірних свердловин.
2.6. Для обраних зон по лініях току виконані аналітичні розрахунки
просування фронту забруднення. Відстань, на яку він просувається, досягає 10 км
і більше і виходить за межі області, що моделюється. Розрахункові значення
концентрацій нафтопродуктів в підземних водах області забруднення коливаються
від 0.8 до 2.6 мг/дм3, в залежності від інтенсивності техногенного інфільтраційного
живлення;
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2.7. Результати прогнозних розрахунків надалі слугуватимуть основою для
вибору локальних ділянок з метою обґрунтування граничних умов моделей-врізок
при вирішенні міграційних завдань.
3. Для зменшення техногенного навантаження на природні води та
оздоровлення екологічної ситуації в районі, запропоновані заходи, ряд з яких
реалізується в даний час: ліквідація полів фільтрації; локалізація очисних споруд
(створення протифільтраційної завіси), зниження інфільтраційних втрат і
ліквідація лінз рідких нафтопродуктів на проммайданчику з використанням
технології селективного вилучення рідких та розчинених нафтопродуктів.
4. На основі створеної гідродинамічної моделі району по шести варіантам
завдань виконано прогноз зміни структури потоку забруднених підземних вод,
виявлені закономірності їх руху, а також умов зміни концентрацій забруднюючих
речовин при обліку реалізованих заходів. Для виконання прогнозних розрахунків
модель коригувалася відповідно до умов розглянутих варіантів заходів.
Результати прогнозу свідчать, що реалізація зазначених заходів дозволить
поліпшити якість природних вод і тим самим оздоровити екологічну ситуацію в
районі.
5. Як першочергові водоохоронні заходи рекомендуються:
5.1. Продовжувати роботи, повʼязані з припиненням (зменшенням) втрат
нафтопродуктів, що забруднюють навколишнє середовище, в тому числі підземні
води:
-виведення на поверхню нафто- і продуктопроводів;
-скорочення втрат на технологічних установках;
-скорочення втрат з резервуарів - сховищ нафтопродуктів;
-реконструювати естакаду зливу з ізоляцією денної поверхні.
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5.2. Розширити роботи, розпочаті по вилученню рідких нафтопродуктів за
допомогою систем інженерного захисту:
-вилучення за допомогою свердловин;
-вилучення за допомогою свердловин, посилених горизонтальним дренажем
(враховуючи при цьому, що регламент на проектування останнього варіанту вже
розроблений);
5.3. Завершити будівництво кільцевої протифільтраційної завіси (ПФЗ) на
ділянці очисних споруд, зливових і буферних ставків. Паралельно із завершенням
будівництва ПФЗ приступити до робіт по вилученню забруднених підземних вод,
щоб уникнути процесів підтоплення території.

5.4.

Щоб

уникнути

втрат

непоправної

інформації

-

продовжити

спостереження за станом якості підземних вод за програмою моніторингу.
Пропонується розширити мережу спостережних пунктів шляхом облаштування 3х додаткових створів на південь від проммайданчика і одного створу - в сторону
заводського водозабору. Спостережні пункти повинні представляти собою
гідрохімічні кущі (з 2-3-х свердловин) і одиночні свердловини. Крім

того,

необхідно доповнити існуючі створи проммайданчика - р.Псьол, р.Сухий
Кагамлик - 3-6-ма спостережними свердловинами. Організувати 2-а спостережних
водних поста.
5.5. Для реставрації якості підземних вод на досліджуваній території
рекомендується облаштування захисного ряду свердловин в районі с. Пʼятихатки
або с. Литвиненки зі створенням біоінженерних споруд на р. Сухий Омельник.
Авторами запропонована принципова схема розміщення цих споруд.
5.6. За ознакою припливності в межах всієї площі застосовувалися одні й ті ж
системи інженерного захисту (СІЗ) - горизонтальний, вертикальний і
комбінований дренаж. Але в умовах щільної забудованості на майданчиках
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технологічних установок і розвиненої мережі комунікацій, горизонтальний має
обмежене застосування, перевага надається променевій або вертикальній. На
основних напрямках розтікання за межі проммайданчика необхідне створення
лінійних відтинаючих систем, 1-а черга яких повинна споруджуватися уздовж
північно-західної межі проммайданчика, в межах же плям забруднення повинні
створюватися площинні системи. Вирішенню питання застосування променевого
дренажу повинні передувати будівництво та експлуатація дослідно-виробничої
установки.
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ВИСНОВКИ

1. В роботі науково обґрунтовано необхідність створення та ефективність
технологій автоматичного селективного вилучення рідких нафтопродуктів з
підземної гідросфери та профілактики запобігання забруднення водного середовища
(поверхневих вод річок та водойм) рідкими та розчиненими нафтопродуктами на
прикладі конкретного об’єкта – Кременчуцького нафтопереробного заводу.
2. Результати досліджень свідчать, що розроблений комплексний підхід та
етапи реалізації технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери
забезпечують екологічну ефективність в оздоровленні компонентів природного
середовища, зокрема, ґрунтів зони аерації, підземних та поверхневих вод в зоні
впливу об’єктів – джерел забруднення.
3. Результати проведених досліджень свідчать, що будівництву установок по
вилученню нафтопродуктів із підземної гідросфери повинне передувати, також
теоретичне обґрунтування параметрів геологічної будови та умов формування і
розтікання лінз рідких нафтопродуктів.
4. Технологія селективного вилучення скупчень рідких нафтопродуктів
адаптована до існуючих на конкретних об’єктах геолого-гідрогеологічних умов. Від
цього залежать особливості конструкції вертикальних свердловин та ефективність їх
застосування в системі інженерного захисту.
5. Результати досліджень, одержані при реалізації розробленої технології на
конкретному обʼєкті свідчать про доцільність її використання на інших обʼєктах –
джерелах забруднення нафтопродуктами підземної гідросфери, що дозволить
запобігти надходженню забруднених нафтопродуктами підземних вод у водні
обʼєкти.
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6. Теоретичні положення і висновки науково-дослідної роботи обґрунтовані,
логічні і відповідають ходу теоретичних передумов в рамках поставленої проблеми,
яка вирішується.
7. Результати досліджень можуть бути використані як основа для розробки та
обґрунтування технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери
зацікавленими організаціями при вирішенні природоохоронних проблем.
8. Очікується практичне використання результатів територіальними органами
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього середовища, а також
підприємствами-забруднювачами підземної гідросфери рідкими нафтопродуктами
при вирішенні питань захисту водних об’єктів на конкретних територіях.
Впровадження результатів досліджень доцільне:
-при розробці та реалізації водоохоронних заходів на конкретних
підприємствах;
-при виконанні оцінки ефективності реалізованих водоохоронних заходів;
-при коригуванні прогнозних даних відносно зміни гідрохімічного режиму
поверхневих та підземних вод.
9. На базі інноваційних технологій автоматичного вилучення рідких
нафтопродуктів відбудеться реабілітація (відновлення) якості підземних та
поверхневих вод, очищення ґрунтів від рідких нафтопродуктів і, тим самим, профілактика забруднень поверхневих вод нафтопродуктами.
10. Екологічність роботи полягає в розробці системи інженерного захисту
підземних та поверхневих вод - апробованої на конкретному об’єкті екологічно
прийнятної

науково-обґрунтованої

технології,

яка

гарантує

запобігання

надходженню забруднених рідкими та розчиненими нафтопродуктами підземних
вод у поверхневі водойми.
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11.

Рекомендується

практичне

використання

результатів

досліджень

підприємствами забруднювачами підземної гідросфери нафтопродуктами при
вирішення питань захисту водних обʼєктів на конкретних територіях. Апробація на
КНПЗ науково-обґрунтованих умов реалізації технології СІЗ та її ефективність може
бути використана іншими підприємствами при вирішенні питань захисту водних
обʼєктів на конкретних територіях.
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