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ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ  
КАМ’ЯНСКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА 

 

Камянський промисловий вузол розташований у степовій 

ландшафтно-геохімічній зоні Українського щита та охоплює частину 

підзони північного степу. Осадові породи – кайнозойські утворення, які 

представлені відкладамипалеогенового, неогенового віку та континен- 

тальними утвореннями четвертинного віку. Загальна потужність 

утворень сягає 100 метрів, вони приурочені до долин річок, глибоких 

балок і ярів. 

За даними ландшафтно-геохімічного районування зона має два типи 

ландшафтів: кальцієвий та кальцієво-натрієвий. 

Як вже зазначено, в м. Кам’янське промзони примикають до 

селітебних районів міста. Техногенне навантаження на ґрунтовий 

покрив селітебних зон міста визначено кумулятивним впливом 

промислових виробництв різного типу. Виходячи з цього, ґрунти міста 

не відповідають за своїми фізико-хімічними властивостями природним 

ґрунтам даної географічної зони. Тому для порівняння екологічних 

показників міських ґрунтів аналітичні величини вмісту елементів були 

пронормовані за кларками міських ґрунтів, рекомендованими для 

еколого-геохімічних досліджень урболандшафтів. 

Особливістю осадових порід території є наявність у їх складі значної 

частки карбонатних порід – мергелів, глин і піщаників київської світи. 
Ґрунтоутворювальними породами є леси та лесовидні суглинки 

різного механічного складу. Вміст мікроелементів у породах нижчий 
ніж у літосфері. Ґрунти цієї зони достатньо забезпечені мікроелемен- 
тами, а на деяких ділянках встановлений їх підвищений вміст.  
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У результаті ландшафтно-геохімічних досліджень степової зони за 
даними побудови рядів геохімічної асоціації природних елементів 
встановлено, що Mn, Co, Cu є елементами накопичення, а Mo, Ag, Sc – 
елементами виносу. Асоціації елементів техногенного походження є 
інакшими, ніж асоціації до геохімічного фону даного ландшафту. 
Зокрема, техногенними елементами накопичення є Cr, Mn, Ba, Be. Це є 
однією з геохімічних особливостей зони. 

Досліджувані зразки ґрунту, відібрані в зоні впливу хвостосховищ, за 
складом є полімінеральною речовиною. До її складу переважно входять 
відходи уранопереробної промисловості, а також вона вміщує породи та 
ґрунти цієї території, якими відходи хвостосховища перекривалися 
внаслідок рекультиваційних робіт. Ці породи представлені суглинками та 
супісками дрібнозернистого складу. Таким чином, після закінчення 
експлуатації хвостосховищ (понад 30 років), на їхній поверхні утворився 
специфічний за своїм мікроелементним складом “техногенний” ґрунт. 

Питання екологічної оцінки впливу хвостосховищ на навколишнє 
середовище набуло особливої актуальності після того, як стало 
очевидним, що розміщення цих об’єктів у природних геологічних 
структурах (балках, ярах та ін.) може мати негативний вплив на ґрунтові 
та підземні водоносні горизонти, які залягають поблизу до секцій 
хвостосховищ. 

Нами встановлено опосередкований вплив хвостосховищ на 
компоненти ландшафту, в якому вони розташовані і експлуатувалися 
тривалий час (понад 60 років). Вміст іонів важких металів та інших 
забруднюючих речовин у “техногенних” ґрунтах перевищено. Ці 
відмінності в перерозподілі та накопиченні елементів у природних і 
“техногенних” ґрунтах вірогідно зумовлені разтошуванням присутністю 
на території досліджень хвостосховищ 

За геохімічними показниками виділяється зона, розташована поблизу 
хвостосховища. Встановлено, що у зразках ґрунту наявний 
рідкісноземельний елемент – церій, геохімічні показники перевищені у 
2, 10 і більше разів для Ce, Mn, Zr, Sc, Y, La, Yb, Ni, Cu. Присутність Ce 
та інших елементів, які є нетиповими для ґрунтів даної зони, може 
вказувати на їх техногенну природу. Можна припустити, що у відходах 
хвостосховищ, які були створені для зберігання відходів збагачення 
уранопереробної промисловості, ці елементи знаходилися у формах та 
концентраціях, що зумовили їх міграцію в навколишнє середовище і, як 
наслідок, акумуляцію у ґрунті. 

Геохімічні властивості рідкісноземельних елементів (РЗЕ) у верхніх 
шарах ґрунту вивчено недостатньо. Загалом концентрації РЗЕ у ґрунтах 
різного типу мало розрізняються. Головною відмінністю РЗЕ є те, що 
елементи з парним атомним номером (наприклад, Ce–58) більш 
розповсюджені та концентруються переважно у глинистих осадках  
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(до 80 мг/кг). Ця тенденція прослідковується для зразків “техногенних” 
ґрунтів, яки складаються з ґрунтів чорноземного або суглинистого типу 
(вміст Ce до 1000 мг/кг). Перевищення вмісту церію відносно середніх 
значень становить 20 умовних одиниць. 

Вміст марганцю в усіх відібраних зразках знаходиться на рівні 

природних ґрунтів. 

Вміст Ni, Cu, Pb для більшості проаналізованих зразків – на рівні 

природних показників. Вміст Co, Cr, Ba значно нижчий за рівень 

природних показників. 

Еколого-геохімічні показники. Валовий вміст більшості розглянутих 

вище елементів у ґрунтах не регламентується загальноприйнятими 

санітарними нормами та нормативними документами. ГДК елементів у 

ґрунтах встановлені для нікелю, кобальту, міді, цинку, свинцю, арсену, 

кадмію, ртуті та хрому. Відсутні нормативи для Ti, Zr, Ga, La, Nb та 

інших. В методичних рекомендаціях з еколого-геохімічних досліджень 

навколишнього середовища наводяться допустимі концентрації Ni, Cu, 

Pb та Zn для різних типів ґрунту. Враховуючи викладене, ми визначили 

перевищення вмісту Mn, Ni, Cu, Pb відносно ГДК в зразках, відібраних 

у зоні впливу хвостосховища та промзоні. 

Вміст Ni, Cu, Pb перевищує ГДК у зразках. ГДК міді перевищено у 

шість разів. Ці дані дозволяють припустити наявність міграції 

зазначених елементів із хвостосховища з підземними водами та їх 

акумуляцію. Треба зазначити, що Ni та Cu належать до ІІ класу групи 

наднебезпечних хімічних елементів (ГОСТ 17.4.02-83), а за визначених 

геохімічних умов середовища можуть бути токсичними по відношенню 

до живих організмів і віднесені до дуже токсичних елементів. 

Таким чином, характер розподілу мікроелементів у ґрунтах 

Кам’янського промислового вузла визначається комплексним впливом 

хвостосховища на стан навколишнього середовища. Зафіксоване значне 

перевищення геохімічних показників деяких елементів у досліджених 

ґрунтах вказує на доцільність проведення більш детального вивчення 

цих ґрунтів. Особливу увагу треба звернути на уточнення вмісту та 

походження Ce та РЗЕ в полімінеральній речовині хвостосховища. 

Встановлено перевищення показників ГДК Ni та Cu, що дозволяє 

припустити наявність міграції зазначених елементів з хвостосховища з 

підземними водами та їх акумуляцію. 
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