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Аннотація. В роботі проаналізовано шляхи надходження важкого металу 

кадмію в харчові ланцюги людини. Визначено, що надмірна кількість сполук 

кадмію викликає несприятливі наслідки для здоров’я людини. В результаті 

проведеної роботи визначено основні ознаки посуду з вмістом кадмію.  

Ключові слова: кадмій, екологічна небезпека, канцероген. 

Abstract. In work analyzes the tracts of heavy metal cadmium in the human food 

chain. Determined that excessive amounts of cadmium compounds causing adverse 

effects to human health. As a result of the work systematized basic features dishes 

containing cadmium.  
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За  вмістом в організмі тварин і людей кадмій зараховують до 

мікроелементів. У природі цей хімічний елемент присутній у грунтах, рудах, 

морській воді, а в атмосферу він надходить у результаті вулканічних вивержень 

і вивільнення з рослин. Проте, його присутність донедавна була непомітною. 

Встановлено, що надмірна кількість кадмію викликає несприятливі наслідки 

для здоров’я людини [1,2].   



Кадмій є розсіяним елементом, тобто майже не утворює власних мінералів, 

а родовища таких мінералів не відомі зовсім. Даний хімічний елемент 

присутній у рудах інших металів у концентраціях, що становлять соті і тисячні 

частки відсотка. Хоча, при розробці родовищ цинкових руд добувається єдиний 

мінерал кадмію, його природний сульфід, грінок. Тому, суттєвим джерелом 

забруднення навколишнього середовища кадмієм протягом минулого століття 

став видобуток цинку і його  металургія. З розвитком сучасних технологій до 

нього додалися нові галузі та виникли нові джерела забруднення. Внесок у 

надходження кадмію в атмосферу від сталеливарних заводів та заводів з 

переробки відходів у 3 рази перевищує надходження природніми шляхами. В 

сучасних умовах, в промисловості кадмій продовжують використовувати у 

якості присадки до сплавів для отримання кадмієвих пігментів, потрібних при 

виробництві лаків, поливи та кераміки, як стабілізатор для пластмас 

(наприклад, полівінілхлориду),  в електричних батареях, він міститься в мазуті і 

дизельному паливі (і вивільняється в навколишнє середовище при його 

спалюванні).  

Кадмій має високу стійкість до корозії і давно використовується для 

гальванічного покриття інших металів, в основному сталі та заліза. Болти, 

гайки, кріпильні та інші деталі літаків і транспортних засобів часто покривають 

кадмієм з метою захисту їх від корозії. Проте, необхідно відмітити, що в даний 

час лише 8% від усього очищеного кадмію використовується для гальваностегії 

і протикорозійних покриттів. Сполуки кадмію (30% в розвинених країнах) 

використовуються як барвники і стабілізатори в пластмасах; кадмій включають 

також до складу деяких сплавів (3%). Все ширше застосовується кадмій для 

виробництва батарейок багаторазового використання, наприклад, для 

мобільних телефонів В останні  роки більше половини  всього кадмію було 

використано саме в батарейках). 

Кадмій може становити певну екологічну небезпеку, він належить до 

токсикантів із високою здатністю акумулюватися у тканинах і органах. У 1993 

році Міжнародне агентство по вивченню раку визначило, що кадмій повинен 



бути віднесений до розряду канцерогенів [3]. У багатьох країнах були прийняті 

законодавчі акти, спрямовані на скорочення використання кадмію і, відповідно, 

його поширення в довкілля людини. Це було зроблено тому, що кадмій майже 

неможливо вилучити з природного середовища, він все більше накопичується в 

довкіллі і тому потрапляє різними шляхами в харчові ланцюги людини і тварин. 

Токсичний кадмій надходить в організм людини кількома основними 

шляхами. Основним з них виступає  шлунково-кишковий тракт [4,5]. З 

харчових продуктів, особливо забруднених отрутохімікатами та стічними 

водами небезпечних виробництв за добу може надійти до 50 мкг. Багато кадмію 

в рибі, печінці, грибах, какао-порошку, сушених морських водоростях. До 

переліку шляхів надходження кадмію додається  і вода з підвищеним вмістом 

цього мікроелемента і зі схожими шляхами забруднення. Крім того, у воду 

кадмій може потрапити зі зварних швів в автоматах-дозаторах для продажу 

гарячих і холодних напоїв.  

Кадмій надходить в організм людини i  через дихальні шляхи , приблизно 2 

мкг. Хоча, підвищені концентрації цього важкого металу можуть 

спостерігатися не тільки у повітрі індустріальних регіонів, але й повітрі курців   

при тютюнопалінні. З сигарет курці здатні  поглинути до 3 мкг кадмію в день, а 

тютюновий дим транспортує кадмій у легені, а потім у кров [6].  

Ще однією ланкою ланцюга забруднення виступає посуд з якого 

приймають іжу і де її готують, а також пакувальні матеріали на основі 

целюлози з вмістом кадмію.  

Щодо посуду, то це може бути кераміка, покрита кадмійвмісною емаллю, 

або ж  посуд з полівінілхлориду, який стабілізований кадмійорганічними 

сполуками. Сульфід кадмію і сульфоселенід кадмію застосовуються як 

відповідно жовтий і червоний барвники у виробництві пластмас і фарб. 

Виробники посуду, щоб домогтися більшої яскравості глазурі і нанесених на 

посуд малюнків додають в фарби і поливу плюмбум і кадмій, що може 

становити небезпеку для здоров'я. Нешкідливою буде емаль наступних 

кольорів: кремового, білого, сіро-блакитного, чорного і синього. Всі інші 



кольори емалі, особливо яскраві, містять хімічні сполуки мангану, кадмію та 

інших металів у великій кількості.  

В роботі проаналізовано шляхи надходження важкого металу кадмію в 

харчові ланцюги людини. Визначено, що надмірна кількість сполук кадмію 

викликає несприятливі наслідки для здоров’я людини. В результаті проведеної 

роботи визначено основні ознаки посуду з вмістом кадмію.  
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