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АНАЛІЗ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТЕРИТОРІЇ ВАТ 

«ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 

 

У статті виконано попередній аналіз геологічого середовища території 
небезпечних промислових об’єктів, на прикладі цементної галузі, висвіт-

лено інфраструктуру цементного заводу, запропоновано систему небез-
печних фізико-геологічних процесів на території ВАТ «Волинь-Цемент», 

яка в подальшому дасть змогу оцінити стан земельних ресурсів, промис-
лових комплексів галузі вцілому. 

 

В статье выполнен предварительный анализ геологической среды тер-

ритории опасных промышленных объектов, на примере цементной от-

расли, отражена инфраструктура цементного завода, предложена систе-
ма опасных физико-геологических процессов на территории ОАО «Во-

лынь-Цемент», которая в дальнейшем позволит оценить состояние земе-
льных ресурсов, промышленных комплексов отрасли в целом. 

 

In the article was preformed a preliminary analysis of geological environment 

of the territory of dangerous industrial objects, on the example of the cement 

industry, highlighted infrastructure of cement plant, proposed a system of 

dangerous physical and geological processes in the territory of JSC "Volyn-

Cement", which will allow to estimate the condition of land resources in the 

future, industrial complexes of the branch as a whole. 

 

Ключові слова: геологічні умови, небезпечні фізико-геологічні процеси, 

екологічна катастрофа. 

 

Постановка проблеми. Завдяки постійному, прогресивному розвитку го-

сподарського комплексу відбувається освоєння нових територій та збільшен-

ня забудованості вже використовуваних земельних ділянок, активно розвива-

ється промисловість, збільшуються виробничі потужності заводів та фабрик, 

виникає необхідність розширення промислових майданчиків підприємств, 

що, в свою чергу, призводить до виникнення та пришвидшення протікання 

фізико-геологічних процесів. 

Особливої уваги заслуговує розвиток таких небезпечних інженерно-

геологічних процесів як: просідання (провали), зсуви, підтоплення, заболо-

чення, карстоутворення, ерозія та яроутворення, що виникають на вже сфор-
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мованих землекористуваннях [1, С. 278] і можуть призводити до руйнування 

споруд, виникнення техногенної та екологічної катастроф. 

Оскільки земельні ресурси охороняються від нераціонального викорис-

тання, необґрунтованого вилучення земель сільськогосподарського і лісогос-

подарського призначення та від  шкідливого антропогенного впливу [2, ст. 

162], виникає питання: які чинники впливають на розвиток небезпечних фі-

зико-геологічних процесів та що необхідно робити для попередження наслід-

ків їх дії.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Різноплановими та актуаль-

ними питаннями геологічних умов, виникнення та активації небезпечних фі-

зико-геологічних процесів, які можуть призводити до руйнування споруд та 

настання екологічної та техногенної катастроф, займалися у наукових працях 

Абрамов І.Б., Богатирьова (Колот) Е.І., Бухальська Т.В., Величко В.Ф., Дем-

чишин М.Г., Климчук Л.М., Климчук О.Б., Кузьменко Е.Д., Лущик А.В., Лю-

сак А.В., Стріжельчик Г.Г., Фесенко О.В, Черняга П.Г., Шульган Р.Б.,             

Янчук О.Є. 

Невирішені  частини  загальної  проблеми. Проведення геологічних та 

гідрогеологічних досліджень та вишукувань на території ВАТ «Волинь-

Цемент», на основі яких буде розроблено модель оцінки небезпечних фізико-

геологічних процесів на території даного підприємства, що дасть змогу зро-

бити прогнозну оцінку використання земельних ресурсів заводу та підвищить 

ефективність прийняття управлінських рішень на певних територіях. 

Постановка завдання. У зв’язку з вище викладеним, завданням статті є 

попередній аналіз геологічного середовища території небезпечних промисло-

вих об’єктів на прикладі цементної галузі та розроблення системи небезпеч-

них фізико-геологічних процесів на території ВАТ «Волинь-Цемент», яка є 

першим елементом вищезгаданої моделі небезпечних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Повсякчас в надрах землі відбуваються рі-

зноманітні фізико-геологічні процеси, які можна розділити на ендогенні та 

екзогенні. Перші характеризуються високою енергоємністю, проявляються у 

тектонічних рухах, чинять значний вплив на формування рельєфу та мають 

руйнівну дію. Екзогенні процеси, навпаки, виникають на поверхні землі та в 

її поверхневих шарах, вони характеризуються лінійним впливом на переут-

ворення рельєфу, відносною повільністю протікання, можливістю затухання і 

поновлення, але екзогенні процеси є не менш небезпечними від ендогенних, 

наслідки їх дії можуть бути катастрофічними.  

Внаслідок стрімкої забудованості території та розвитку землекористуван-

ня збільшується тиск споруд (які вже експлуатуються) та інженерно-

будівельних робіт на геологічне середовище, що, в свою чергу, призводить до 

пришвидшення виникнення та активізації екзогенних фізико-геологічних 

процесів, які часто стають причиною руйнування будинків та споруд.  
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Саме тому на даний час стає актуальною проблема виявлення та аналізу 

дії небезпечних інженерно-геологічних процесів, що протікають на окремо 

взятій території, особливої уваги заслуговують земельні ділянки, на яких роз-

ташовані великі техногенні об’єкти, що мають ступінь підвищеної небезпеки 

та складну інфраструктуру. 

Згідно із законодавством України об'єкти підвищеної небезпеки – це об'є-

кти, на яких використовуються, виготовляються, переробляються, зберіга-

ються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи катего-

рій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені 

порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реаль-

ною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 

характеру [3]. 

До об’єктів підвищеної небезпеки відносяться і цементні заводи, тому що 

спосіб виробництва портландцементу є досить складним і енергоємним, до 

того ж, під час його виготовлення в навколишнє природне середовище вики-

дається цілий спектр шкідливих та небезпечних речовин.  

На території України цементна промисловість представлена шістнадцять-

ма заводами, найбільші з яких розташовані в західних, східних та південних 

регіонах держави [4]. Логіка розміщення даних підприємств є досить прос-

тою, вони знаходяться в районах видобування сировини, а саме: на сході – це 

Донбас, де залягають високоякісні карбонатні породи, споруджені найбільші 

цементні підприємства України – Амвросіївський цементний комбінат, до 

якого належать три заводи та чотири кар’єри. Дніпропетровська область, де 

розміщені: Криворізький, Дніпродзержинський та Дніпропетровський заводи 

та Харківська область, що представлена Балаклійським підприємством.  

Цементні заводи в західних областях зосереджено у Львівській (Микола-

їв), Рівненській (Здолбунів), Івано-Франківській (Ямниця) та Хмельницькій 

(Кам’янець-Подільській) областях.  

Порівняно менше виробляє цементу південь країни, хоча тут є високоякі-

сна сировина. На територіях південних областей працюють Бахчисарайський 

(АРК), Ольшанський (Миколаївська обл.) та Одеський заводи [5, С. 161-162].  

Характеризуючи геологічне середовище території, на якій розміщені це-

ментні заводи, можемо бачити наступну картину: східні області в основному 

підвладні підтопленню, площинній та яружній  ерозії, просіданням та осідан-

ням порід над гірничими виробітками. Ступінь ураженості сукупними ЕГП та 

комплексними проявами ерозійних процесів в східних областях подекуди є 

катастрофічними, це пояснюється високим рівнем забудованості території, 

інтенсивним розвитком важкої промисловості та активним видобуванням ко-

рисних копалин. 

Західні області є менш техногенно навантаженими, але не менш сприят-

ливими для розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів, а саме: 

карсту підтоплень, зсувів, яружній ерозії та селів.  
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Землі, на яких розміщені цементні заводи південних областей, перебува-

ють в зоні ризику від можливості виникнення карсту, просідань, зсувів, осі-

дань порід над гірничими виробітками та яружної ерозії, в деяких місцях є 

ймовірність виникнення селів та площинної ерозії [6, рис. 4.1.1 – 4.2.1, 7.2]. 

Загалом можна сказати, що території, на яких розташовані цементні заво-

ди, є піддатливими для виникнення та активізації тих чи інших небезпечних 

інженерно-геологічних процесів. 

Варто відмітити, що цементна промисловість – матеріаломістка та склад-

на за способом виробництва галузь, для якої характерною є значна концент-

рація виробництва, в середньому на одне підприємство в Україні припадає 

1,3 млн. т цементу на рік [5, С. 161],  та складна тісно взаємодіюча інфра-

структура, яка є одним із основних чинників, що сприяють утворенню та по-

ширенню небезпечних фізико-геологічних процесів на території заводу.  

Інфраструктура підприємства – це комплекс цехів, господарств і служб 

підприємства, що забезпечують його нормальну роботу [7, С. 156-157]. Вра-

ховуючи технологічні та виробничі особливості, інфраструктура цементного 

заводу матиме наступний вигляд (рис. 1), [7, С. 158; 8, С. 19-20]. Звісно дана 

схема є неповною, при необхідності вона може доповнюватись та адаптува-

тись під окремо взятий промисловий об’єкт. 

Також необхідно враховувати ряд додаткових факторів: по-перше, біль-

шість із цементних заводів були збудовані на початку ХХ століття [5, С. 161], 

коли технічні можливості не дозволяли досконало вивчити геологічні та гід-

рогеологічні умови території, а, по-друге, сам час, що минув з моменту буді-

вництва підприємства, є досить серйозним чинником, який впливає на переу-

творення рельєфу, виникнення небезпечних фізико-геологічних процесів та 

геодинамічних зрушень. 

Для більш детального вивчення та аналізу взаємодії промислового ком-

плексу з  геологічним середовищем та оцінки небезпек, від можливості вини-

кнення екзогенних фізико-геологічних процесів, що відбуваються на терито-

рії цементного заводу, використаємо як приклад  Здолбунівський ВАТ «Во-

линь-Цемент». 

ВАТ «Волинь-Цемент» – найбільше промислове підприємство на терито-

рії Здолбунівського району, одне з найбільших у Рівненській області. Завод 

розташований в 10 км від  м. Здолбунів [9]. 

Опираючись на висновки геологічних спостережень та вишукувань зага-

льнодержавного та обласного рівнів,  можемо сказати, що цементний завод 

розташований на землі, яка відноситься до денудаційно-акумулятивної рів-

нині Волинської височини, на якій переважають лесові породи. Ця територія 

характеризується середнім ступенем ураженості сукупними  
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Рис. 1. Інфраструктура цементного заводу 

Цементний завод 

 

Виробничі підрозділи 

Підрозділ дроблення: 

- Приймальні сировинні воронки 

- Молоткові дробарки 

Підрозділ тонкої очистки: 

- Ленточні магістральні  конвеєри 

- Млини тонкого помелу 

Підрозділ виготовлення та сушіння 

сиров. суміші: 
- Бункери для усереднення сировини 

- Сушильні барабани 

Підрозділ обпалювання клінкеру: 

- Обертові печі 
- Елементи живлення печей 

- Холодильне обладнання печей 

Підрозділ обезпилення клінкеру: 

- Димососи 

- Труби для викиду газів 

Підрозділ помелу клінкеру: 

- Млини помелу 

- Ленточні конвеєри відводу цементу 

Підрозділи технічного об-

слуговування 

Ремонтне господарство: 
- Ремонтно-механічний цех 

- Будівельний цех 

- Цехові ремонтні бази 

Інструментальне господарство: 
- Інструментальні цехи 

- Інструментальні склади 

 
Транспортне господарство: 

- Транспортно-технолог. відділ 

- Транспортні цехи 

- Транспортні мережі: 

залізничні; 

автомобільні; 
електрокранові. 

 
Енергетичне господарство: 

- Електросилове господарство 

- Теплосилове господарство 

- Газове господарство 

- Водне господарство 

- Пічне господарство 

- Слабкострумове господарство 

- Енергоремонтне господарство  

Складське господарство: 
- Сировинні або матеріал. склади 

- Склади готової продукції 

 
Підрозділ економічно-соціального об-

слуговування 

Офісні будівлі 

Будівлі санітарно-гігієнічного об-

слуговування 

Будівля для харчування персо-

налу 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

209 

проявами екзогенно-геологічних процесів, можливими проявами карстових 

процесів, ерозії, суфозії, зрушення гірських порід та утворення мульд просі-

дань [6, рис. 4.1.1 - 4.2.1, 7.2]. 

До складу ВАТ «Волинь-Цемент» відноситься промислово-виробничий 

комплекс площею 48,58га та Здовбицький крейдяний кар'єр загальною пло-

щею 293,19га. Проектна потужність підприємства становить   2 млн. т. цеме-

нту на рік. Для виготовлення портландцементу завод використовує «мокрий» 

спосіб виробництва [9]. 

З аналізу аерофотознімання цементного заводу (рис. 2) [10], можемо дійти 

до висновку, що промисловий майданчик підприємства являє собою склад-

ний та нагромаджений комплекс різноманітних виробничих та невиробничих 

споруд, які тісно пов’язані між собою, різняться у формах, розмірах та масах, 

чинять різний лінійний та вертикальний тиск на ґрунтові масиви. 

 

 
Рис. 2. Аерофотознімання промислового майданчика ВАТ «Волинь-Цемент» 

 

Для нормального функціонування підприємства його територія пронизана 

складною системою автомобільних та залізничних полотен, які постійно екс-

плуатуються, що, в свою чергу, також сприяє можливості розповсюдження 

небезпечних фізико-геологічних процесів. 

Оцінюючи знімок кар’єру (рис. 3) [10] ,  можемо стверджувати, що завдя-

ки постійному видобуванню корисних копалин та розробці нових покладів, 
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суглинкових, територія кар’єру має складну не лінійну будову із цілою низ-

кою пагорбів, підтоплених ділянок, зрушених масивів та під’їздних шляхів, 

по яким щодня рухаються багатотонні вантажні автомобілі, які чинять дина-

мічний тиск на лесові породи та пришвидшують розвиток і без того наявних 

фізико-геологічних процесів.  

Окремо хотілося б наголосити, що територія заводу та кар’єру обладнана 

складними інженерно-будівельними конструкціями, зокрема на промислово-

му майданчику розміщені: печі виплавки в кількості сім штук, чотири сиро-

винні бовтанки, труби для викиду газів [9], на території кар’єру знаходиться 

дамба гідровідвалу, що призначена для утримання ставка, в який зливається 

відпрацьована вода з можливістю її подальшого оборотного використання та 

для складування і утримання порід, що утворюються після розкриття кар'єру 

[11, С. 82]. 

Зважаючи на  геологічні умови територій, на якій знаходяться цементний 

завод, всю складність його інфраструктури та щоденну багатофакторну дію, 

яку підприємство чинить на геологічне середовище, робимо висновок, що 

ймовірно можлива часткова втрата несучої здатності ґрунтів в основі їх фун-

даментів, яка в, свою чергу, призведе до інтенсифікації розвитку фізико-

геологічних, гідрологічних та інших процесів, що призведе до деформацій та 

руйнування споруд [12, С. 6, 8], а подекуди і до техногенної та екологічної 

катастроф. 

 
 
Рис. 3. Аерофотознімання кар’єру суглинкових та крейди ВАТ «Волинь-Цемент» 

 

Прихованим, але не менш важливим фактором, що впливає на розвиток 

інженерно-геологічних процесів, таких як ерозія, суфозія та еродованість 
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ґрунтів, є забруднення землі заводу та прилеглих територій викидами важких 

металі та хімікатів, що утворюються в процесі виготовлення продукту підп-

риємства та безпосередньо цементом, який під час його фасування, складу-

вання та відвантаження проникає у ґрунтові маси. Потрапляння шкідливих 

речовин продукту цементного заводу відбувається в основному через атмос-

ферні опади, пил, аерозоль, що осідає при безпосередньому поглинанні ґрун-

том газоподібних сполук та за допомогою підземних та ґрунтових вод. 

В процесі виробничої діяльності  на ВАТ „Волинь-цемент” утворюються 

відходи вогнетривкої магнезіальної цегли (хромовмісткої), відходи вогнетри-

вкої алюмосилікатної  цегли (шамотної). В процесі роботи автопарку, як об-

слуговуючої дільниці основного виробництва, накопичуються відпрацьовані 

акумуляторні батареї, відпрацьовані автошини та нафтомастила. Для освіт-

лення адміністративного та виробничих приміщень використовуються люмі-

несцентні лампи. При спалюванні в котельні вугілля утворюється вугільний 

шлак. Крім того, утворюються будівельні та побутові відходи, тирса [13,              

С. 19]. 

Основні види викидів та забруднюючих речовин в кількісних показниках 

наведені в нижче представлених таблицях [14]: 

• Викиди в атмосферне повітря за період з 2005 по 2010 рік. 

                  

Таблиця 1 
Назва забруднюючої ре-

човини 

2005 

т/рік 

2006 

т/рік 

2007 

т/рік 

2008 

т/рік 

2009 

т/рік 

2010 

т/рік 

Речовини у вигляді су-

спендованих твердих 

частинок (мікрочастин-

ки та волокна) 

2551,63 2059,485 2252,380 2074,912 890,5 671,8 

Сполуки азоту 1947,05. 1654,896 1342,967 1225,742 777,3 1178,6 

Діоксид та інші сполуки 

сірки 

27,29 3,532 3,532 5,761 16,9 124,6 

Оксид вуглецю 571,347 411,164 670,923 651,786 330,9 498,2 

 

• Викиди, що забруднюють водні ресурси за період з 2005 по 2010 рік. 

 

Вміст шкідливих речовин у ґрунтах може оцінюватися як валовими, так і 

рухомими формами елементів. На території ВАТ “Волинь-цемент” проводи-

лись дослідження вмісту таких речовин в ґрунті на відстанях 50, 150, 300м 

від джерела забруднення. Було виявлено перевищення ГДК по свинцю і мар-

ганцю у 4 випадках, по нікелю – у одному випадку, по міді та по цинку – у 

двох випадках [13, С. 20].  
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Таблиця 2 

Назва забруднюючої 

речовини 

2005 

т/рік 

2006 

т/рік 

2007 

т/рік 

2008 

т/рік 

2009 

т/рік 

2010 

т/рік 

Сульфати  14,0 14,6 13,4 - - 3,5 

Хлориди  5,0 12,4 3,5 - - 1,6 

Залізо  0,02 0,02 - - - 0,0362 

Фосфати  0,25 0,20 - - - 0,0241 

Нітрати  - 2,3 0,6 - - - 

 

Оскільки існує ціла низка чинників, які різносторонньо впливають на гео-

логічне середовище заводу та  збільшують або зменшують можливість вини-

кнення небезпечних фізико-геологічних процесів, а взаємодія промислового 

комплексу, природних та геологічних умов є не визначеною, то виникає не-

обхідність використання запропонованої Чернягою П.Г., Бухальською Т.В. та 

Люсаком А.В.  «Моделі оцінки небезпечних фізико-геологічних процесів на 

сформованих землекористуваннях в населених пунктах», яка базується на за-

стосуванні системного підходу, що дає змогу оцінити фактори, які спричи-

няють розвиток вищезгаданих небезпечних процесів [1, С. 278], провести 

аналіз взаємодії всіх компонентів системи та визначити їх вплив один на од-

ного. 

Системний підхід – це дослідження певного об’єкта, як складної системи. 

Метою дослідження є вивчення складових елементів об’єкта та механізмів їх 

утворення, при цьому особлива увага звертається на різноманіття зовнішніх 

та внутрішніх зв’язків системи, що взаємодіють між собою [15, С. 5]. 

На основі системного підходу, запропонованої вище моделі оцінки небез-

печних процесів та використовуючи дані експериментальних досліджень [5], 

створимо власну модель небезпечних фізико-геологічних процесів, в якій за-

мість території населеного пункту використаємо територію цементного заво-

ду.  

Першим елементом нашої моделі буде система небезпечних фізико-

геологічних процесів на території ВАТ «Волинь-Цемент», яка зображена на 

(рис. 4). 

Висвітлена вище система та  досвід попередньо проведених досліджень 

[1, С. 278-289] дасть нам змогу в наступних роботах збудувати ієрархію небе-

зпечних процесів на території підприємства, на основі якої буде виконана 

прогнозна оцінка стану території ВАТ «Волинь-Цемент» та можливість її ви-

користання. 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Територія ВАТ «Волинь-Цемент» 

Небезпечні процеси: 

• карст 

• суфозія (просідання) 

• ерозія (площинна) 

• карсто-суфозія (мульди, зрушення гірських порід) 

Інженерно-геологічна система Гідрологічна 

система: 

• хімічний склад 

поверхневих вод; 

• рівень поверхне-

вого стоку; 

• робота поверхне-

вих вод. 

Геоботанічна 

система: 

• характер ґрунто-
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Рис. 4. Система небезпечних фізико-геологічних процесів на території ВАТ «Волинь-Цемент» 

Літологічна  

підсистема: 

• гранулометричний та 

мінералогічний склад 

ґрунтів. 

Геоморфологі-
чна підсистема: 

• крутість схилу; 

• експозиція схилу; 

• форма схилу; 

• еродованість тери-

торії 

Геологічна  

підсистема: 

• характеристика гео-

логічного розрізу; 

• фізико-механічні 

властивості ґрунтів; 

• стійкість ґрунтового 

масиву. 

Гідрогеологічна 

підсистема: 

• вертикальна зональ-
ність ґрунтових вод; 

• рівень ґрунтових вод 
та капілярного підняття; 

• тепловий режим ґрун-
тових вод 

• хімічний склад ґрун-
тових вод; 

• умови фільтрації. 

Антропогенна система: 

• регулювання стоку, захисні ГТС споруди; 

• комунальне та промислове водо-, теплопоста-

чання та водовідведення; 

• комунальне та промислове електро-, газопо-

стачання 

• транспортні мережі (динамічне навантажен-

ня); 

• виробничі та невиробничі підрозділи (статич-

не навантаження); 

• ремонтно-будівельні роботи (статичне наван-

таження); 

• розробка кар’єру; 

• знищення рослинного покриву. 

Геоботанічна  

система: 

• кількість атмосферних 

опадів з врахуванням їх 

втрат; 

• інтенсивність випадан-

ня атмосферних опадів. 
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Висновки.  Оскільки земля є основним національним багатством, яке пе-

ребуває під особливою охороною держави [16, ст. 14],  можна стверджувати, 

що ВАТ «Волинь-Цемент» як промисловий об’єкт, вимагає постійного конт-

ролю, управління та періодичного моніторингу стану споруд та території пі-

дприємства.  

Саме тому, в першу чергу, виникає потреба вивчення та аналізу причин 

появи та розповсюдження різноманітних фізико-геологічних процесів, а ви-

сновки від проведених досліджень в сукупності із системним підходом да-

дуть змогу оцінити стан земельних ресурсів, промислових комплексів галузі, 

визначити періодичність проведення моніторингу території та зробити про-

гнозну оцінку можливості її використання. 
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