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Залежнiсть вмiсту водорозчинних солей у донних

вiдкладах р. Iнгулець вiд гранулометричного складу

(Представлено академiком НАН України Є.Ф. Шнюковим)

Викладено результати аналiзу залежностi вмiсту водорозчинних солей вiд грануломет-

ричного складу сучасних донних осадкiв р. Iнгулець — головної водної артерiї великого

гiрничо-металургiйного центру України. Показано додатний кореляцiйний зв’язок мiж

тонкими фракцiями донних вiдкладiв та вмiстом солей у них.

Техногенно-навантаженi територiї характеризуються збiльшенням темпiв та обсягiв надхо-
дження до водотокiв твердого матерiалу, зумовленими специфiчним речовинним складом.
Це може значно змiнювати режим наносiв та умови алювiального осадконагромадження
в рiчках [1]. На сьогоднi у водотоках на територiї Криворiзького залiзорудного басейну iн-
тенсивно формуються доннi вiдклади, що за своїми лiтолого-геохiмiчними властивостями
вiдрiзняються вiд типового руслового алювiю [2].

Наявнiсть у донних осадках водорозчинних солей iстотно впливає на їх фiзико-механiчнi
властивостi. Цей вплив позначається у змiнах щiльностi, здатностi до стиснення та в iнших
механiчних властивостях донних вiдкладiв [3].

Авторами цього повiдомлення було визначено залежнiсть мiж вмiстом водорозчинних
солей та гранулометричним складом донних вiдкладiв у р. Iнгулець.

р. Iнгулець у середнiй течiї — вiд пiвнiчних меж Криворiзького басейну до гирла —
охоплює район на вiдстанi 350 км. Щоб отримати вiрогiднi данi про вплив техногенних фак-
торiв на фiзико-механiчнi та фiзико-хiмiчнi властивостi донних вiдкладiв, було розроблено
спецiальну методику визначення району дослiджень i характерних дiлянок, у межах яких
закладалися профiлi вiдбору проб. Згiдно з методикою [4], визначено 9 точок вiдбору проб
донних осадкiв з подальшим визначенням таких показникiв, як вмiст водорозчинних солей
та гранулометричний склад. Мiсця вiдбору проб: точка 1 — с. Iскрiвка (376 км вiд гирла),
точка 2 — с. Лозуватка (355 км вiд гирла), точка 3 — с. Гданцiвка (320 км вiд гирла), точка
4 — балка Грушевата (310 км вiд гирла), точка 5 — с. Рахманiвка (302 км вiд гирла), точка
6 — с. Заградiвка (243 км вiд гирла), точка 7 — с. Давидiв Брiд (179 км вiд гирла), точка
8 — м. Снiгурiвка (123 км вiд гирла), точка 9 — с. Садове (гирло рiчки).

Вiдбiр проб донних вiдкладiв для визначення гранулометричного (зернового) i мiкроаг-
регатного складу проведено за ГОСТом [5]. Усереднену вздовж профiлю пробу, первинною
масою 1,0–1,5 кг, висушували в сушильнiй шафi впродовж 4 год при 90–110 ◦С. Матерiал
кожної висушеної проби був усереднений методом “кiльця конуса” [6].

Методику визначення гранулометричного вмiсту проводили з урахуванням ГОСТу [7].
Пiсля просiювання з вiдмучуванням було видiлено 12 фракцiй [8] (табл. 1).

Сумарний вмiст водорозчинних солей у пробах донних осадкiв встановлювали за сухим
залишом у воднiй витяжцi, що є водним розчином солей, якi мiстяться у донних вiдкла-
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дах [3]. Характер залежностi вмiсту водорозчинних солей вiд гранулометричного складу
донних осадкiв проводили за допомогою кореляцiйного аналiзу [9].

За результатами визначення гранулометричного складу донних вiдкладiв встановлено,
що мiнiмальний i середнiй розмiр частинок зафiксований для верхiв’я та нижньої течiї рiч-
ки — точки 1, 3, 8, 9, де вмiст техногенного матерiалу в донних осадках найбiльш низький
(див. табл. 1). Максимальний розмiр частинок вiдзначено в зонi, наближенiй до промисло-
вих об’єктiв Кривбасу (точки 2, 4, 5).

Промiжнi значення розмiру частинок донних осадкiв встановлено нижче за течiєю (точ-
ки 6, 7), але не на значнiй вiдстанi вiд техногенного впливу Кривбасу. На думку авторiв, це
спричинене присутнiстю техногенного компонента у вiдкладах або геолого-морфологiчни-
ми особливостями рiчища. Слiд вiдзначити вiдсутнiсть чiтких закономiрностей розподiлу
фракцiй донних осадкiв з верхiв’я рiчки до гирла.

За результатами дослiджень вмiсту водорозчинних солей у пробах донних осадкiв мож-
на визначити характер їх розподiлу: точка 1 — 0,83% у 100 г сухої проби; точка 2 — 0,26%;
точка 3 — 0,70%; точка 4 — 0,10%; точка 5 — 0,23%; точка 6 — 0,73%; точка 7 — 0,16%;
точка 8 — 0,61%; точка 9 — 0,31% у 100 г сухої проби, що вказує на досить велику роз-
бiжнiсть цього показника. Так, найбiльший вмiст водорозчинних солей визначений нами
у точцi 1, яка знаходиться у верхiв’ї р. Iнгулець, тодi як найменший — у точцi 4 (балка
Грушевата).

Проведений кореляцiйний аналiз залежностi мiж вмiстом водорозчинних солей та грану-
лометричним складом донних осадкiв свiдчить про вiдсутнiсть додатних зв’язкiв мiж вмiс-
том крупної та середньої (пiщаної) фракцiй та вмiстом солей (табл. 2). Оскiльки мiж алев-
ритопелiтовою фракцiєю (0,05 мм i менше) та вмiстом водорозчинних солей iснує додатний
зв’язок, коефiцiєнт кореляцiї якого становить 0,79, цей зв’язок можна схарактеризувати як
високий. Залежнiсть мiж алевритопелiтовою фракцiєю (0,05 мм i менше) та вмiстом солей
можна описати рiвнянням типу y = axb, яке в нашому випадку має вигляд y = 0,092x0,89.
Значення вiрогiдностi апроксимацiї такої залежностi дорiвнює R2

= 0,82. Крiм того, ана-
лiзуючи данi табл. 2, слiд вiдзначити ще одну особливiсть, а саме, досить високий рiвень
вiд’ємної кореляцiї мiж вмiстом солей та пiщаною фракцiєю (фракцiї вiд 2 до 0,315 мм),
коефiцiєнти кореляцiї вiдповiдних пар є не меншими за 0,5.

Таблиця 1. Гранулометричний склад донних осадкiв, %

Гранулометричнi
фракцiї, мм

Вiдбiр проб, км вiд гирла

точка 1,
376

точка 2,
355

точка 3,
320

точка 4,
310

точка 5,
302

точка 6,
243

точка 7,
179

точка 8,
123

точка 9
0

10 3,8 2,0 0,8 0,7 6,6 0 9,8 0,30 8,7

10–5 6,4 1,0 0,2 0,5 11,8 0,3 5,9 0 4,0

5–3 3,2 1,0 0,1 0,9 9,3 0,3 4,5 0 1,9

3–2 1,8 0,9 0,1 0,7 9,9 0,3 4,1 0 1,5

2–1 3,6 0,9 0,2 5,3 13,0 1,4 8,3 0 1,6

1–0,5 2,7 0,7 0,4 23,0 9,1 2,5 11,4 0,05 1,0

0,5–0,315 5,6 2,7 1,2 38,1 12,7 7,5 14,5 0,10 3,1

0,315–0,25 3,6 5,0 0,6 11,3 9,7 5,6 10,4 0,05 2,1

0,25–0,1 15,2 46,4 13,2 15,5 12,7 21,1 27,2 0,90 24,6

0,1–0,07 2,0 2,7 4,4 0,8 0,8 2,5 0,6 0,50 4,0

0,07–0,05 1,3 1,0 3,5 0,3 0,3 2,1 0,1 1,00 5,4

0,05 50,8 35,7 75,3 2,9 4,1 56,4 3,2 97,10 42,1

Загалом, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблиця 2. Кореляцiйнi залежностi мiж вмiстом водорозчинних солей та гранулометричним складом дон-
них осадкiв

Гранулометричнi
фракцiї, мм

Коефiцiєнт
кореляцiї

Похибка коефiцiєнта
кореляцiї

>10 −0,47 ±0,08

10–5 −0,25 ±0,04

5–3 −0,37 ±0,05

3–2 −0,42 ±0,05

2–1 −0,54 ±0,11

1–0,5 −0,65 ±0,13

0,5–0,315 −0,59 ±0,11

0,315–0,25 −0,69 ±0,14

0,25–0,1 −0,39 ±0,07

0,1–0,07 +0,24 ±0,04

0,07–0,05 +0,36 ±0,05

<0,05 +0,79 ±0,16

В цiлому, характеризуючи кореляцiйнi залежностi мiж вмiстом солей та гранулометри-
чним складом донних осадкiв, слiд вiдзначити змiну направленостi цих зв’язкiв зi змен-
шенням фракцiї донних вiдкладiв. Таким чином, можна визначити, що вмiст водорозчин-
них солей має додатну кореляцiю з вмiстом алевритопелiтової фракцiї донних вiдкладiв,
а також той факт, що сорбцiйна здатнiсть донних осадкiв збiльшується у мiру збiльшення
дисперсностi вiдкладiв. Отриманi нами результати добре корелюють з даними [10], в яких
стверджується, що чим бiльш тонкою є фракцiя i чим бiльша її маса у загальнiй масi дон-
ного осадку, тим бiльшою є концентрацiя сорбованих на нiй речовин.
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Correlation among the concentration of water-soluble salts and the

granulometric composition in the Ingulets river sediments

The correlation of the concentration of water-soluble salts and a granulometric composition in the

Ingulets river, the main aqueous system in a large mining region of Ukraine, is studied. The positive

correlative connection between fine fractions in sediments and the salt-content has been shown.
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