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Вивчено процеси формування забруднення кар’єрних вод розчинними формами заліза і деякими іншими 
компонентами на родовищі залізистих кварцитів відкритого видобування залізної руди. Встановлено, що вміст 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В Україні широко 

ведуться роботи з видобування залізної руди відкри-
тим і закритим способами, при яких утворюється 
велика кількість кар'єрних вод, забруднених сполу-
ками заліза, нафтопродуктами, сульфатами, хлори-
дами, завислими та іншими речовинами.  

Перед скидом таких вод у поверхневі водойми їх 
необхідно очищати від забруднюючих речовин, на-
самперед, від заліза. Для розробки методів очистки 
першим кроком є встановлення стану та величини 
забруднення. 

До складу гірських підприємств входять: облад-
нані гірські виробки, в яких видобувається залізна 
руда та обслуговуючі їх технічні, господарські, ко-
мунально-побутові та житлові наземні споруди і 
будівлі. Залежно від виду корисних копалин, влас-
тивостей та умов залягання родовища і способів 
його розвідки або розробки гірські підприємства 
мають назву шахт, копалень, кар'єрів (розрізів) і 
промислів.  

Шахти і копальні зазвичай слугують для розвід-
ки або видобутку корисних копалин (вугілля, руда, 
будівельні матеріали) підземними гірськими робо-
тами, а кар'єри – відкритими. 

Кар’єрні води формуються шляхом змішування 
підземних вод різних горизонтів, їх взаємодії з 
кар’єрною атмосферою і породами [1]. Хімічний 
склад і загальна мінералізація кар’єрних вод відріз-
няються від підземних. Це пов'язано з окисленням 
кар’єрних вод, активізацією вилуговування гірських 
порід, зміною газового і бактеріального складу, а 
також із їх забрудненням нафтопродуктами, масла-
ми і т.п. [2].  

Перед скиданням кар’єрні води зазвичай очища-
ють за допомогою спеціальних очисних споруд. Для 
обґрунтованого проектування очисних  споруд  не-
обхідно  знати  склад кар’єрних вод і місця локалі-
зації основних забруднень.  

Процеси формування забруднень кар’єрних вод 
ще повною мірою не вивчені. Для розробки ефекти-
вних методів очистки кар’єрних вод першим необ-
хідним кроком є аналіз формування складу забруд-
нення [3]. 

У зв’язку із вищевикладеним метою роботи є 
аналіз стану рівня забруднення кар’єрних вод у 
кар’єрах відкритого видобування залізної руди на 
прикладі Полтавського гірничо-збагачувального 
комбінату. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Кар’єр Полтавського гірничо-збагачувального ком-
бінату знаходиться в північно-східному напрямку на 
відстані приблизно 2 км від м. Комсомольська Пол-
тавської області.  

Місто Комсомольськ розташоване на березі р. 
Дніпро; на відстані 6 км від міста знаходиться р. Су-
хий Кобелячок, яка є притоком р. Дніпро. Габарити 
вищезгаданого кар’єру наступні: довжина по поверх-
ні – 6000 м, ширина – 2100 м, глибина –  330 м. 

У родовищі Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату руда має наступний 
склад:  Fe2O3 – 49–56,9%; FeO – 0,58–5,8%; SiO2 – 
12,2–27,3%; Al2O3 – 0,63–5,16%; CaO – 0,04–0,27%; 
MgO – 0,01–0,38%; Mn – 0,04–0,08%; TiO2 – 0,03–
0,14%; V2O5 – 0,01%; P2O5 – 0,04–0,16%; SO3 – 0,02–
0,12%; As2O5 – відсутній [4]. 

При розробці родовища залізної руди відбува-
ється розкриття земних пластів із застосуванням 
буровибухових робіт і спеціальної техніки. Цей 
процес супроводжується надходженням підземних і 
атмосферних вод у нижню частину кар'єру та їх на-
копиченням [5].  

Схема формування стічних вод у процесі розроб-
ки родовища та збагачення залізної руди на Полтав-
ському гірничо-збагачувальному комбінаті наведена 
на рис. 1.  

Як видно з рис. 1, під час видобутку залізної ру-
ди на родовищі Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату утворюються кар’єрні 
води, які із зумпфів із різних горизонтів насосами 
відкачуються до хвостосховища. Кар’єрні води Пол-
тавського гірничо-збагачувального комбінату скла-
дають 32,6% від загального об’єму стічних вод 

об’єкту. Одночасно до хвостосховища скидаються 
води від виробничих процесів із фабрик збагачення 
руди, очищені господарсько-побутові стічні води м. 
Комсомольська, господарсько-побутові стічні води 
Полтавського гірничо-збагачувального комбінату та 
очищені зливові стічні води.  Частина зливових сто-
ків після очисних споруд скидається в р. Дніпро. У 
хвостосховищі відбувається відстоювання завислих 
речовин, після чого освітлена вода потрапляє в обві-
дній (кільцевий) канал хвостосховища. З обвідного 
каналу вода надходить на технологію, у випадку 
дисбалансу надмірна частина води спрямовується до 
біологічних інженерних споруд і після очистки ски-
дається в  р. Сухий Кобелячок. Для контролю якіс-
ного складу кар’єрних вод Полтавського гірничо-
збагачувального комбінату були використані тільки 
стандартизовані методики, які мають високу точ-
ність визначення параметрів, зокрема:  

– мінералізація шахтних вод визначалася згідно з 
методикою МВВ 081/12–0109–03.  Відносна  похиб-
ка  не  перевищує 5%; 

– хімічне споживання кисню визначалося титро-
метричним методом згідно з КНД 211.1.4.021-95. 
Відносна похибка не перевищує 15%;  

– вміст хлоридів і сульфатів визначався метода-
ми, які мають відносну похибку не більше 10%;  

– концентрація заліза визначалася ортофенант-
роліновим методом, який в інтервалі концентрацій, 
що визначаються, має  похибку не більше 12,5 %. 

 Визначений якісний склад шахтних вод у районі 
розташування  Полтавського родовища залізної ру-
ди (м. Комсомольськ) наведено в табл. 1.  Аналізу-
вався стан вод за 2005-2010 рр. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема формування стічних вод у процесі розробки родовища та збагачення залізної руди на 
Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті  
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Таблиця 1 – Якісний склад кар’єрних вод у районі розташування Полтавського родовища залізної руди за 

2005-2010 роки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.01.05 2580 4,6 12,6 135,9 0,14 8,0 122 666 662 
14.10.05 4194 4,4 18,7 148,4 0,19 8,2 130 407 727 
02.02.06 4345 6,2 17,1 131,2 0,014 8,1 126,3 346 1004 
20.04.06 4179 2,56 18,3 137,3 0,11 7,0 140,3 425 1592 
12.12.06 4293 6,0 17,2 123,9 0,09 7,0 140 1581 1007,6 
26.02.07 4340 6,2 18,0 148,2 0,13 7,0 116,4 1444 974,7 
17.01.08 4691 5,5 17.4 111,9 0,03 7,0 154,6 1674 1441 
16.09.08 4638 5,5 20,3 136,4 0,02 7,5 190,3 436 874 
26.01.09 4321 4,7 17,7 157,2 0,07 8,2 129,2 421 8671,6 
25.09.09 4436,2 9,4 16,8 117,1 0,22 7,1 234,1 1551,6 672,39 
25.11.09 3839,6 6,2 18,3 185,2 0,03 7,2 169,96 1175,09 1076,09 
26.01.10 4262,6 23,8 14,9 184,3 0,076 7,5 172,89 407,48 1278,35 

06.05.10 4749,0 2,4 15,2 151,2 0,078 7,5 165,7 1099,9 1283,5 

 
Аналізуючи вміст забруднюючих речовин у ша-

хтних водах у районі розташування Полтавського 
родовища залізних руд (м. Комсомольськ), можна 
відзначити наступне:  

– значення хімічного споживання  кисню (ХСК) 
знаходиться в межах 2,4-23,8  мг/дм3 (ГДК = 65,3 
мг/дм3), тобто забрудненість вод органічними речо-
винами є  незначною; 

– вміст заліза в кар'єрних водах загалом незнач-
ний і коливається від 0,014 до 0,22 мг/дм3, проте 
зафіксовано перевищення ГДК в окремих пробах 
(ГДК = 0,1 мг/дм3); 

– активна реакція середовища (рН) близька до 
нейтральних і слабко лужних значень (7,0–8,2); 

– спостерігається підвищений вміст хлоридів від 
342 до 1674 мг/дм3 (ГДК = 300 мг/дм3);  

– вміст сульфатів коливається  від 662 до 8671,6 
мг/дм3 (ГДК = 100 мг/дм3);  

– вміст кальцію знаходиться в інтервалі від 
116,4 до 234,1 мг/дм3 (ГДК = 180 мг/дм3); 

– вміст магнію складає 111,9–185,2 мг/дм3 (ГДК 
= 40 мг/дм3); 

– значення мінералізації змінюється в межах від 
2508 до 4749 мг/дм3 (ГДК = 1000 мг/дм3). 

Значний вміст Сa2+ і Mg2+ обумовлює підвищену 
жорсткість від 12,6-20,3 мг–екв/дм3 (ГДК = 6,0 мг–
екв/дм3). 

Зміни концентрації заліза в кар’єрних водах за 
роками наведено на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Зміни концентрації заліза в кар’єрних  

водах за роками 
 

Як видно з рис. 2, значення концентрації заліза у 
шахтних водах є незначним. Скоріш за все, це по-
яснюється тим, що залізна руда містить у своєму 
складі тільки нерозчинні оксиди заліза (Fe2О3,  

FeO). 
Також зафіксовано, що  зміна концентрації залі-

за за роками залежить від кількості атмосферних 
опадів.  

Зміни атмосферних опадів у районі розташу-
вання Полтавського родовища залізної руди наве-
дено на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Зміни атмосферних опадів за роками у 

районі розташування Полтавського родовища 
залізної руди  

 
Якщо співставити вміст заліза та кількість 

атмосферних опадів, можна побачити, що у дощові 
роки концентрація заліза в кар’єрних водах 
знижується, а в посушливі – підвищується. Це 
можна пояснити наступним чином. Розчинність 
сполук заліза, що входять до складу руди, 
залишається на постійному рівні. В дощові роки в 
кар’єрні води потрапляє біля 500 тис. м

3 
атмосферних опадів, які не містять сполук заліза та 
кислотних залишків. Враховуючи велику площу 
кар’єру, атмосферні води складають значну 
частину від об’єму кар’єрних вод, тому при 
змішуванні вищевказаних вод відбувається 
зменшення концентрації заліза у загальній суміші.  

Зміну вмісту заліза від кількості атмосферних 
опадів наведено на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Змінення вмісту заліза від кількості 

атмосферних опадів 

ВИСНОВКИ. Багаторічні спостереження за 
якісним складом кар’єрних вод у кар’єрі відкритого 
видобування в районі розташування Полтавського 
гірничо-збагачувального комбінату показали, що у 
випадку, якщо руда є залізним кварцитом, тобто 
має у своєму складі практично нерозчинні оксиди 
заліза, концентрація заліза в кар’єрних водах буде 

незначною. При цьому спостерігається зміна 
концентрації заліза залежно від кліматичних умов, 
тобто кількості атмосферних опадів. У дощові роки 
концентрація заліза в кар’єрних водах знижується 
до значень в декілька сотих мг/дм3, а в посушливі – 
вона підвищується. У розглянутому часовому 
інтервалі спостерігається тенденція до збільшення 
мінералізації кар’єрних вод, яка перевищує ліміти. 
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