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До вагомих чинників техногенного забруднення навколишнього середовище 

належить будівельна промисловість, зокрема виробництво цементу, яке входить до переліку 

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку [1].   

Відповідно з проведеними дослідженнями ЮНЕП, щодо проблеми збільшення 

концентрації ртуті у компонентах навколишнього середовища, виробництво цементу 

віднесено до видів господарської діяльності, які призводять до надходження значної її 

кількості у навколишнє середовище [2].   

У загальному, процес виробництва цементу складається із двох різних стадій: 

перша  - видобування клінкеру, друга - доведення клінкеру до порошкоподібного стану з 

додаванням до нього гіпсу чи інших добавок.  

Якщо вплив першої стадії на навколишнє середовище полягає у порушенні 

ландшафтів за рахунок процесів трансформації рельєфу, то складні технологічні процеси 

виробництва цементу супроводжуються викидом в атмосферу пилу й газів, які містять важкі 

метали, утворенням значної кількості відходів та витратами енергетичних ресурсів.  

Відстань перенесення пилу, що надходить в атмосферу в результаті діяльності 

підприємств з виробництва цементу, визначається його фракцією. Дрібні фракції пилу 

можуть переноситися на відстані до 25 км [3].   

Викиди цементних підприємств в атмосферу зумовлюють опосередковане 

забруднення важкими метали ґрунтів, прилеглих до них територій. Досліджено [3, 4], що 

внаслідок тривалого функціонування підприємств цементного виробництва на території їх 

впливу формуються біогеохімічні аномалії, зумовлені техногенною концентрацією в ґрунтах 

важких металів, що перевищують їх фонові значення і рівні ГДК.  



Потрапляючи у грунт, важкі метали переважно акумулюються у верхньому 

гумусовому горизонті, а постійне їх надходження, навіть у малих кількостях на протязі 

тривалого часу, здатне призвести до їх нагромадження у ґрунті [5].  

Важкі метали в ґрунті зазнають хімічних перетворень, в ході яких їх токсичність 

змінюється в досить широких межах. Найбільшу небезпеку представляють собою рухомі 

форми важких металів, найбільш доступні для живих організмів. Рухомість суттєво залежить 

від грунтово-екологічних факторів, основними з яких є вміст гумусу і кислотність. Шкідлива 

дія важких металів в значній мірі залежить від виду ґрунту. В ґрунтах з важким механічним 

складом, високим вмістом гумусу та обмінних основ, дія металів проявляється слабше, ніж 

на легких та бідних ґрунтах. Все це впливає на рівень їх токсичності у відношенні до 

ґрунтових організмів і рослин [5]. 

Відповідно до стратегії екологічного розвитку країни до 2020 року [6], метою якої є 

стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища, екологічна безпека 

виробництва цементу обов'язково повинна включати екологічний моніторинг ґрунтів, 

територій прилеглих до підприємств, а за умови забруднення їх важкими металами 

проведення необхідних заходів для попередження міграції важких металів харчовими 

ланцюгами. 
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