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Альохіна Т. М., Гудзенко В. В. Сучасний стан донних осадків Карачунівського водосховища. – 
Наведено результаті досліджень донних осадків Карачунівського водосховища, що розташоване в м. Кривий 
Ріг. У донних осадках, що були відібрані із трьох профілів водосховища, проаналізовано хімічний склад, вміст 
важких металів та радіонуклідів. Зроблено висновок, що за час існування водосховища в ньому накопичились 
значні обсяги седиментаційного матеріалу, що містить важкі метали та радіонукліди. Найбільше накопичення 
важких металів та 137

Сs визначено в малопроточних ділянках водосховища. 
Ключові слова: донні осадки, Карачунівське водосховище, важкі метали, радіонукліди. 

 
Вступ 
Донні осадки як продукт седиментогенезу є невід’ємною частиною аквальних 

екосистем. Слід мати на увазі, що осадконакопичення у різних водоймах відбувається різним 
чином, – швидкість утворення донних осадків в першу чергу визначається ступенем 
проточності. Збільшення об’ємів донних осадків у водосховищах, крім суто гідротехнічних 
проблем, актуалізує питання накопичення та впливу полютантів, особливо в регіонах із 
значним техногенним навантаженням.  

Склад донних осадків як найбільш важливих компонентів аквальних ландшафтів 
відображає геохімічні особливості водозбірної території та визначає ряд їх властивостей, 
таких як: сорбційна здатність, гідрофільність, щільність, рухомість, токсичність та інші [1, 
2]. Завдяки цьому донні осадки використовуються  як індикатори для визначення: стану 
гідроекосистеми, інтенсивності та масштабів техногенного забруднення ландшафтів, 
мінерального і петрографічного складу поширених на водозбірній площі порід. Окрім того, 
донні осадки є джерелом мінеральної складової трофічних ланок водних екосистем та 
середовищем існування бентосних організмів.  

Функції донних осадків різноманітні. Вони одночасно виконують роль як накопичувача 
забруднень, так і їх трансмітера в більш безпечні місця.  Накопичення полютантів, особливо 
важких металів (ВМ) та радіонуклідів, у донних осадках може опосередковувати токсичний 
вплив не лише на субаквальну екосистему [3], але й на всю гідросистему. Донні відклади 
являють собою депо,  вилуговування з якого токсичних компонентів може зумовити 
вторинне забруднення  поверхневих водойм, особливо малопроточних (озер, ставків, 
водосховищ). Цей процес здатний суттєво впливати на якість води у водоймі, іноді 
обмежуючи її використання як питної чи для зрошення [4].  

 
Матеріал і методи дослідження 
Нами досліджувався хімічний склад, вміст важких металів та радіоізотопний склад 

донних осадків Карачунівського водосховища, що розташовано в м. Кривий Ріг. Це 
водосховище є замикаючим у каскаді водосховищ на р. Інгулець і завдяки найбільшому 
об’єму служить основним регулятором стоку ріки. Використовується для питного 
водопостачання, а також для зрошення прилеглих земель. Площа дзеркала водосховища при 
нормальному підпертому рівні (НПР) становить 44,8 км2, об’єм води при НПР – 308,5 млн. 
м

3. Водосховище експлуатується з 1939 р. і тому накопичило величезний об’єм донних 
осадків [5]. Гідросистема, до складу якої входить Карачунівське водосховище, знаходиться 
під суттєвим антропогенно-техногенним впливом з боку численних промислових 
підприємств Кривого Рогу. 

Для відбору проб донних осадків на Карачунівському водосховищі (рис. 1) було 
закладено 3 профілі. 
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Рис. 1. Супутникове фото Карачунівського водосховища у Кривому Розі. 
 
І профіль було закладено в північній частині водосховища, проти с. Інгулець, довжина 

профілю – 500 м; ІІ профіль – нижче мису, довжина профілю – 2000 м; ІІІ профіль – вздовж 
південного берега, довжина профілю – 1000 м (рис. 2-4). Мінімальна глибина при відборі 
проб (біля берегу) – 0,5 м, максимальна глибина (по старому руслу Інгульця) – 20 м. 
Товщина шару відкладень, що відбиралася для аналізу, – 0,1-0,65 м. Відібрані проби після 
висушування піддавалися усередненню за точками відбору.  

Хімічний аналіз проб донних осадків проводився за стандартними методиками. 
Визначали загальний вміст Fe; Fe2O3; FeO; SiO2; Al2O3; P2O5 та витрати при пропалюванні 
(ВПП).  

 
 
Рис. 2. Супутникове фото І профілю та місць відбору проб донних осадків. 
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Рис. 3. Супутникове фото ІІ профілю та місць відбору проб донних осадків. 
 

 
 
Рис. 4. Супутникове фото ІІІ профілю та місць відбору проб донних осадків. 
 
Визначення валового вмісту ВМ у пробах здійснювалося методом кількісного 

емісійного спектрального аналізу на спектрографі ІСП – 28 [6]. Оцінки рівня забруднення 
донних осадків виконувались шляхом порівняння середнього вмісту важких металів у пробах 
(мг/кг) із ГДК [7] та регіональними фоновими рівнями [8].  

Сумарна β-активність визначалася за допомогою пристрою УМФ-1500М (у тонких 
шарах з лічильником СБТ-13); концентрація 90Sr – на селективному β-радіометрі РУБ-91; 
концентрація природних (члени рядів 238U, 235U, 232Th, а також 40

К) та штучних (137
Сs)             

γ-випромінювачів – на напівпровідниковому гама-спектрометрі високої роздільної здатності 
СЭГ-50 із Ge(Li) детектором ДГДК-110. Вимірювання на спектрометрі проводились в 
геометрії «сосуд Маринелі» об’ємом 1 дм3, що забезпечував максимальну чутливість. 

 
Результати та обговорення 
Верхня частина перерізу донних відкладів представлена мулом темно-сірого кольору; 

стулками дрейсени або їх залишками й, зрідка, піском. Багато зразків являють собою суміш 
цих компонентів. Отже йдеться про полігенетичні зразки: біогенні – дрейсена, певною мірою 
мул, у складі якого присутні залишки водоростей та аквафауни; та абіогенні – пісок та 
зважені часточки ґрунту.  
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Результати визначення хімічного складу донних осадків Карачунівського водосховища 
свідчать, що всі  досліджені показники мають широкий діапазон коливань. Так, вміст (мас.%) 
Feзаг у пробах донних осадків змінюється від 0,5 до 4,8%; Fe2O3 – від 0,4 до 4,15%; FeO – від 
0,3 до 3,2%; SiO2 – від 34,06 до 93,24%; Al2O3 – від 1,16 до 13,9%; P2O5 – від 0,053 до 0,348%. 
Найбільш неоднорідним є ВПП, що зумовлюється характером седиментогенезу у 
водосховищі. На затопленому руслі р. Інгулець нами визначено найбільший вміст 
кремнезему та найменші показники ВПП, а ближче до берегів – навпаки. Обрані показники 
(табл. 1) дозволяють певною мірою характеризувати склад донних осадків, що зумовлює їх 
властивості та здатність брати участь у внутрішніх процесах водойми. 

Таблиця 1 
Результати хімічних аналізів донних осадків Карачунівського водосховища 

 
Показники 

Кількість 
вимірювань 

Діапазон коливань 
значень показників, % 

M±m 

Feзаг. 17 0,50-4,80 3,36±1,32 
Fe2O3 17 0,40-4,15 2,77±1,25 
FeO 17 0,30-3,20 1,83±0,72 
SiO2 17 34,06-93,24 57,06±15,45 
Al 2O3 17 1,16-13,90 10,42±3,96 
P2O5 17 0,053-0,348 0,26±0,09 
ВПП 17 1,45-28,83 15,34±6,45 

 
Задля аналізу отриманих даних нами були розраховані парні коефіцієнти кореляції. 

Так, кремнезем має високі від`ємні коефіцієнти кореляції з усіма дослідженими показниками. 
Максимальний від`ємний коефіцієнт кореляції (-0,972) визначено між вмістом кремнезему та 
ВПП, що є цілком логічним з огляду на фізичну природу цих показників. Привертає увагу 
високий позитивний коефіцієнт кореляції (0,881) між п`ятиокисом фосфору та ВПП та 
водночас високий від`ємний коефіцієнт кореляції цього показника із вмістом кремнезему           
(-0,915). В осадових породах найбільш розповсюджені дві форми P2O5 – теригенна у вигляді 
апатиту, який наближений до кварцових пісків та розсипів, та біогенна чи органогенна. 
Отримані нами зв`язки свідчать про біогенну природу фосфору в осадках. Найбільш цікавою, 
на наш погляд, є різниця майже в 2 рази в коефіцієнтах кореляції Fe2O3 та FeO із ВПП. Так, 
коефіцієнт кореляції пари ВПП – Fe2O3 становить 0,451, тоді як пари ВПП – FeO становить 
0,842. Високий позитивний коефіцієнт кореляції між останньою парою може свідчити про 
можливість формування відновних умов у верхньому шарі донних осадків. Це явище можна 
використовувати як специфічний показник для виділення застійних ділянок водосховища та, 
за їх кількістю, оцінювати стан водойми. 

Що стосується ВМ, то результати досліджень виявили присутність у субаквальних 
осадках Карачунівського водосховища низки хімічних елементів таких, як Fe, Ti, Mn, Cr, V, 
Ni, Cu, Pb, Zn, Zr. Вміст ряду металів перевищував регіональний фоновий рівень або ГДК у 
ґрунтах

 (в Україні відсутні ГДК для донних осадків, тому використані ГДК для ґрунтів).  
Аналізуючи результати досліджень, треба визначити значну просторову неоднорідність 

та  великі коливання показника вмісту ВМ у донних відкладах. Загалом можна відзначити, 
що в ІІ профілі визначалася найбільша кількість ВМ та найбільші їх концентрації (табл. 2). 
Винятком стала лише мідь, найбільші концентрації якої нами зареєстровано в ІІІ профілі. 
Для заліза визначено збільшення його вмісту з глибиною точки відбору проби. Так, 
загальний вміст заліза коливався від 19000 до 48000 мг/кг, що перевищує ГДКг від 38 до 96 
разів відповідно, але водночас не перевищує регіонального фонового рівня [8].  
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Таблиця 2 
Вміст важких металів у донних осадках Карачунівського водосховища 

Концентрації важких металів min, max, М±m, за профілями (мг/кг сухої маси) 
I профіль II профіль III профіль Елементи 

ГДК, 
(мг/кг) 

Регіональ- 
ний фон, 
(мг/кг) min max М±m min max М±m min max М±m 

Fe 500 89650 36000 44000 40400±3049** 5000 48000 30143±15837** 5000 40000 31600±14943** 
Mn 1500 700 500 1000* 840,0±230,3* 700 2000** 985,7±467,0* 500 1000* 720,0±178,9* 
Cu 100 30 2 20 9,4±6,8 5 20 9,4±4,9 10 50* 30,5±14,1* 
Ni 100 40 сліди 10 7,0±4,5 5 30 12,8±10,7 сліди 10 5,0±4,9 
Pb 30 20 - - - сліди 50** 18,6±15,7 - - - 
Ti  5000 1000 3000 2400,0±894,4 1000 3000 2285,7±951,2 1000 2000 1800,0±447,2 
Cr 100 60 сліди 10 4,0±5,5 сліди 50 17,2±17,9 сліди 30 10,0±12,2 
Zn 300 70 - - - сліди 100* 42,8±53,4 сліди 100 20,0±44,7 
Zr  300 10 20 12,0±4,5 10 30 18,3±7,5 сліди 20 8,0±8,4 

 
Примітка. * – перевищення регіонального фонового рівня;** – перевищення ГДКґрунтів (у зв’язку із відсутністю ГДК для донних осадків) 
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Середній валовий   вміст   марганцю   у   водосховищі   становить  848,5 ± 205,8  мг/кг,   
що  перевищує регіональний фоновий рівень для цього металу в 1,2 рази. Але коливання 
вмісту Mn визначалися від 500-1000 мг/кг для І та ІІІ профілів, до 700-2000 мг/кг для ІІ 
профілю (перевищуючи в останньому випадку ГДКг). Аналогічна картина спостерігалась 
щодо свинцю: у ІІ профілі визначено найбільші концентрації – понад 50 мг/кг. Вміст міді у 
субаквальних відкладеннях водосховища суттєво коливався  від місця відбору проб. Так, у І 
та ІІ профілях середні значення цього металу не перевищували регіональний фоновий рівень, 
тоді як у ІІІ профілі цей показник складав від 30 до 50 мг/кг. Вміст цинку в донних відкладах 
був стабільним і визначався на рівні 100 мг/кг.  

Походження донних відкладів має суттєве значення при інтерпретації результатів         
γ-спектрометричних вимірювань високої роздільної здатності. Адже від того, яким чином 
утворились ті чи інші відклади – шляхом механічного осадження суспензії або хімічним чи 
біохімічним з розчину – залежить стан рівноваги в природних ланцюжках розпаду урану і 
торію. 

Якщо така рівновага існує, питомі активності всіх членів радіоактивного ланцюжка 
дорівнюють одна одній, і навпаки, коли відклади утворюються за рахунок хімічної 
акумуляції з водних розчинів тих чи інших радіонуклідів, відмінних за хімічними 
властивостями, вікова рівновага не може існувати принципово. З огляду на суттєво відмінні 
виходи гамма-квантів на розпад того чи іншого радіонукліду, чутливості їх визначення         
γ-спектрометричним методом варіюють в дуже широкому діапазоні. За однакових умов 
вимірювання з найбільшою чутливістю визначаються дочірні продукти 226Ra: 214Pb та 214Bi; 
137Cs; дочірні продукти 232

Тh: 212Pb, 228Ac, 212Bi та 40
К. Набагато гірші умови визначення 

найближчих продуктів розпаду урану: 234Th та 234mPa. Втім за високих концентрацій цього 
елементу в досліджуваних зразках використання 234mPa цілком доцільне та виправдане, 
оскільки цей нуклід практично завжди перебуває в рівновазі з материнським 238U. 

У досліджуваних пробах донних осадків привертає увагу надзвичайно цікава поведінка 
137
Сs чорнобильського походження. Вміст цього нукліду варіює в широких межах.  Оскільки 

радіоцезій мігрує переважно у вигляді суспензії (адсорбований на глинистих частинках), 
місця його накопичення в донних відкладах співпадають із застійними зонами, де течія 
мінімальна й зважені частинки випадають з води. Натомість природний 226Ra, що належить 
до другої групи таблиці Д. І. Менделєєва, певною мірою подібний за хімічними 
властивостями до кальцію і стронцію. Відомо, що молюски будують свої мушлі із сполук 
кальцію й здатні також захоплювати з розчинів сполуки стронцію і радію. В такий спосіб 
радій-226 може бути елімінований з розчину й зв′язаний в матеріалі мушлі. Сполуки урану, 
торію і калію звичайно не використовуються живими організмами для будівництва скелету. 
Накопичення вищезгаданих елементів в біогенних відкладах здебільшого пов′язане з 
пізнішими етапами літогенезу й відбувається за рахунок суто хімічних процесів. 

Після досліджень проб донних осадків з ІІ профілю, що містили велику кількість 
детриту мушель, пробу було поділено на фракції «мул» й «мушлі» шляхом сепарації. Дані 
фракції суттєво відрізнялись як за вмістом природних радіонуклідів, так і за сумарною           
β-активністю (табл. 3, 4). 

Таблиця 3 
Вміст природних радіонуклідів у пробах донних осадків Карачунівського водосховища 

Вміст радіонуклідів, Бк / кг (у дужках похибка вимірювань, %) 
Профіль 238U 235U 214Pb 214Bi 228Ac 212Pb 212Bi 40K 

ІІ 126 (15) 4,0 (18) 15 (12) 14 (16) 19 (14) 20 (10) нмв 240 (14) 
ІІа

* 132 (42) 2,7 (35) 19 (21) 20 (31) 22 (37) 20 (17) 10 (155) 297 (28) 
ІІб

* 34 (94) нмв 6 (48) 5 (86) 9 (45) 3 (45) нмв 94 (69) 
ІІІ 38 (14) 1,4 (31) 8 (14) 8 (20) 16 (14) 15 (11) 17 (24) 161 (14) 

Примітка. нмв – нижче межі вимірювань; * – ІІа – фракція «мул», ІІ б – фракція «мушлі». 
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Як видно з табл. 3, вміст 238U в ІІ профілі у 3,3 рази перевищує аналогічний показник ІІІ 
профілю. Серед природних радіонуклідів найбільш показовою є поведінка в пробах донних 
осадків Карачунівського водоховища 40

К. Вміст цього нукліду мінімальний в мушлях і 
максимальний в мулі. Привертає на себе увагу розподіл за профілями 214Pb. Зауважимо, що 
вміст  Pb як важкого металу також переважає в ІІ профілі. 

Загалом, що стосується природних нуклідів, їх загальний вміст у пробах, відібраних у ІІ 
профілі, є вищім, ніж в аналогічних пробах ІІІ профілю (винятком є 212Bi, але ж він 
виміряний з великою похибкою).  

Таблиця 4 
Сумарна β-активность (кг-1с-1) та вміст техногенних радіонуклідів у пробах донних 

осадків, Бк/кг та ізотопні відношення 

Профіль Σβ 
137Cs 90Sr 232Th/238U 238U/226Ra 

ІІ - 41 ± 4 52 ± 26 0,23 ± 0,06 5,7 ± 1,7 
ІІа

* 62 ± 6 42,5 ± 4,2 нмв 0,35 ± 0,17 3,0 ± 1,7 
ІІб

* 16 ± 4 3,3 ± 0,7 нмв  0,26 ± 0,34 5,7 ± 8,0 
ІІІ 20 ± 4 5,5 ± 0,6 нмв 0,39 ± 0,10 4,8 ± 1,3 

Примітка. * – ІІа – фракція «мул», ІІ б – фракція «мушлі». 
 
Як свідчить табл. 4, сумарна β-активність мулу в 3,8 разів перевищує відповідний 

показник мушлів дрейсени. Ще більш значною є різниця у вмісті радіоцезію між фракцією 
мушель та мулу – вона становить 12,8 разів. Крім того цікавим є факт значної (у 7,4 разів) 
різниці між вмістом радіоцезію в ІІ та ІІІ профілях. Другий профіль характеризується 
значною кількістю застійних ділянок. 

Як відомо, будівництво Карачунівського гідровузла розпочалося в 1932 р. Протягом 
1955-1958 рр. водосховище отримало сучасні обриси. Отже вік донних відкладів найбільш 
застійної части водоймища перевищує 50 років – час цілком достатній для встановлення 
вікової рівноваги серед членів радіоактивних ланцюжків. У той же час в зразках, що 
досліджувались, вміст урану звичайно помітно переважає вміст радію. Відомо, що 
рухливість останнього в зоні гіпергенезу дещо обмежена, за винятком середовищ з низькими 
значеннями рН.    

 
Висновки 
Внаслідок антропогенного-техногенного впливу, що зазнає гідросистема р. Інгулець та 

відповідно Карачунівського водосховища, в субаквальних відкладеннях останнього 
накопичились надмірні обсяги седиментаційного матеріалу з великою питомою вагою, саме 
вони містять ВМ та радіонукліди. Результати проведених досліджень з визначення хімічного 
складу донних осадків та розрахунки коефіцієнтів кореляції між досліджуваними 
показниками свідчать про можливість формування відновних умов у верхньому шарі донних 
осадків. Цей факт можна використовувати як специфічний показник для виділення застійних 
ділянок водосховища, та за їх кількістю оцінювати стан водойми. 

Зазначено, що валовий вміст важких металів у субаквальних відкладеннях водосховища 
в середньому в 10 разів  перевищує аналогічний показник для проточної частини р. Інгулець 
[9]. При цьому концентрації таких елементів, як Fe, Mn, Pb перевищують ГДКг. 

Вміст природних радіонуклідів має залежність від місць відбору проб та фракцій. 
Поведінка 137

Сs чорнобильського походження свідчить, що місця його накопичення в донних 
осадках збігаються із застійними зонами, де течія мінімальна й зважені частинки випадають з 
води. 

Таким чином, проблема проточності водосховищ на прикладі розглянутого нами 
Карачунівського водосховища на р. Інгулець, що є джерелом питного водопостачання 
м. Кривий Ріг, прямо корелює з проблемою накопичення полютантів у донних осадках та 
можливим вторинним забрудненням води.  
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годы существования водохранилища в нем накопились значительные объёмы седиментационного материала, 
который содержит тяжелые металлы и радионуклиды. Наибольшее накопление тяжелых металлов и 137

Сs 
отмечено в малопроточных участках водохранилища. 
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Alokhina T. N., Gudzenko V. V. Modern condition bottom sediments of Karachuny water reservoir. – The 
results of investigation bottom sediments Karachuny water reservoir (Kryvoy Rog city) are considered. Three profiles 
of bottom sediments was determined: chemical composition, heavy metals concentration and radionuclides. It was 
concluded that water reservoir had accumulated considerable amount of sedimental matter with heavy metals and 
radionuclides. Heavy metals and 137

Сs the biggest accumulation was registered in a low flowing areas of  water 
reservoir. 

Key words: bottom sediments, Karachuny water reservoir, heavy metals, radionuclides. 


