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Вступ. Постановка проблеми. Вода –
най уні версальніше середовище міграції ртуті у
земній корі. Сполуки ртуті практично “прони-
зують” всю поверхню Землі. Її концентрації
можуть як не виходити за фонові значення,
так і утворювати контрастні позитивні гідро-
геохімічні аномалії [1]. Різні сполуки ртуті
мають різні термодинамічні, фізико-хімічні та
гідрогеодинамічні параметри і характеристики.

Ртуть належить до розсіяних елементів
[10]. За збільшення мінералізації підземних
вод інтенсивність її міграції підвищується. Це
пов’язано зі збільшенням кількості можливих
форм міграції елемента у вигляді комплексних
сполук різного ступеня рухливості [7]. Проб -
лемі присвячено роботи різних авторів [2, 4, 5,
9, 12–14, 16–18]. Оскільки ртуть є типоморф-
ним елементом для Доне цької складчастої
споруди тема дослідження є актуальною.

Метою статті є розкриття геохімічних
особливостей водної міграції ртуті у підземних
водах Донецької складчастої споруди та її
пошукового значення.

Визначення міграційних форм ртуті у
підземних водах певного хімічного складу здій-
 снено на основі спеціального розгляду рівнянь
балансів мас та рівнянь закону діючих мас. 

Методика дослідження. Аналізи гідрогео-
хімічних проб виконано у хімічних лаборато-
ріях ВГО "Донбасгеогогія" "Донецьк ДГРП",
Кримського відділення УкрДГРІ, УкрНДІгазу
та інших організацій.

У геологічній практиці застосовується, в
основному, два методи визначення ртуті у під-
земних водах: екстракційно фотоколоримет-
ричний, що ґрунтується на реакції з дитизо-
ном (дитизоновий) і атомно-абсорбційний.
Проте результати, одержані за цими методами
по одних і тих самих пробах, є істотно різни-
ми. Це можна пояснити тим, що за допомогою
цих методів визначають різні форми ртуті.
Дитизоновим методом – ртуть, що знаходить-
ся у різних комплексних сполуках з органіч-
ною речовиною, галогенами сульфат- і гідро-
ксил-іонами тощо, а атомно-абсорбційним –
вільну атомарну ртуть, що мігрує у формі Нg2+

або Нg+. Вміст ртуті у різних комплексних
сполуках вивчено за екстракційно-фотоколо-
риметричним дитизоновим методом, який
ґрунтується на реакції з дитизоном. Він поля-
гає в екстракції ртуті дитизоном з подальшим
переводом екстракту у розчин йодистого
калію, осадження ртуті у вигляді галоїдного
комплексу і порівнянні кольору осаду зі стан-
дартною шкалою. Визначення ртуті у воді в
хімлабораторії ВГО "Донбасгеологія" здійсне-
но у межах n•10–5–n•10–6 мг/дм3.

Основна частина. Міграція ртуті обумов-
лена зовнішніми та внутрішніми факторами.
Зовнішніми факторами міграції ртуті у водно-
му середовищі є температура, тиск, рН та Eh
середовища, геохімічний тип вод, наявність
геохімічних бар’єрів. Розподіл у підземних
водах рудних елементів, насамперед, ртуті,
пов’язаний зі змінами кислотно-лужних умов
середовища міграції. Завдяки проведеному
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нами дослідженню вдалося підтвердити, що
рухливість ртуті у розчинах є прямо пропор-
ційною їхній лужності [12, 14, 16]. Тому пере-
несення елемента здійснюється, в основному,
у природних лужних розчинах (рН > 8), з
якими пов’язане формування більшості ртут-
них родовищ [6]. Вміст іонів ртуті у водному
середовищі визначається підвищеною кон-
центрацією іонів Nа+, С1–, СО3

2–, НСО3
2–,

ОН–, НS–, SО4
2–, НSО4

–. Саме вони забезпе-
чують підтримку лужності розчину та міграцій-
ну активність у ньому ртуті.. За збільшення
вмісту Nа+ у підземних водах, а відповідно й
їхньої лужності, збільшується різноманітність
форм міграції ртуті. Легкорозчинні комплекси
елемента утворюються у таких умовах за раху-
нок взаємодії з галогенами – Сl–, Br–, F–, J–

(рис. 1) [14, 16]. Проте інші дослідники вка-
зують на гарну міграційну здатність елемента і
у кислому середовищі (рН < 5) [3]. 

Як було зазначено раніше, у лужному
середовищі ртуть утворює легкорозчинні ком-
плексні сполуки. У кислому середовищі мігра-
ція ртуті ускладнюється – тут утворюються
головним чином малорухомі, важкорозчинні
комплексні сполуки з органічною речевиною
та сірководнем, що характеризуються стійкі-
стю навіть за високих значень температури [8].
Наявність сірководню зумовлює формування
потужного геохімічного бар’єру, на якому від-
бувається випадіння елемента з розчину за
рахунок, зокрема, утворення кіноварі (HgS)
[2–5, 11, 14, 16].

У підземних водах між формами з різною
валентністю ртуті (Нg0, Нg2

2+ та Нg2+) встанов-
люється рівновага, що визначається окисню-
вально-відновним потенціалом розчину та
концентрацією різних речовин, що формують

комплекси з Нg2+. Форма Нg2+ у природі само-
стійно майже не існує. 

Внаслідок підвищення Еh водного сере-
довища ртуть починає випадати в формі HgS
(кіновар). Елемент переходить в осад за таки-
ми реакціями [18]: 

у кислому середовищі:

H2S  +  Hg  =  HgS + 2H+ + 2е–,
у лужному середовищі:

HS  +  Hg  =  HgS + H+ + 2е–,
За кислотно-лужного показника > 8,7

HgS переходить у легкорозчинну форму HgS2
2.

Важливу роль у міграції ртуті відіграє
температура розчину, зростання якої у більшо-
сті випадків призводить до різкого підвищення
рухливості елемента (рис. 2).

Різні форми міграції ртуті формуються в
залежності від надходження кисню. У добре
аерованих водах, де окиснювально-відновний
потенціал (Еh) середовища є підвищеним
(>0,5), переважає двовалентна ртуть - (Нg+2) та
CH3Hg+, а за відновних умов – Hg0 [4, 10, 11].

Перенесення ртуті у лужному середовищі
відбувається у вигляді сульфідного, сульфатно-
го, хлоридного, гідрокарбонатного комплексу
та у газовій формі [9]. В усіх типах підземних
вод ртуть присутня як в атомарній формі,
неорганічних та органічних сполуках, так і у
вигляді суспензій та колоїдів. Відносно низь-
кий загальний вміст ртуті безпосередньо у
водах пояснюється її високою сорбційною
здатністю та поглинанням живою речовиною.
Води, що збагачені глинистими та органічни-
ми частинками, є переважно кислими. В них
відбувається сорбція ртуті та утворення ртуть-
органічних комплексів. Найбільш стійкими у
природних водах серед неорганічних речовин є
галоїдні сполуки ртуті [5, 9, 10]. Адсорбція

концентрація ртуті, мг/дм3

вміст галогенів; Br, F, Cl, J

Рис. 1. Залежність між концентрацією ртуті у під-
земних водах та вмістом в них галогенів [14, 16]

Рис. 2. Залежність розчинності деяких ртутних спо-
лук від температури розчину [7, 9, 17]

розчинність, г/100 г води

температура
розчину, Т °С



К.О. Безрук, В.Г. Суярко

16 ISSN 2079-956Х. Пошукова та екологічна геохімія. 2013. № 1 (13) Екологічна геохімія

ртуті колоїдними частками та органікою збіль-
шується за зниження рН [18].

Кількість форм міграції ртуті у підземних
водах залежить від величини рН. У кислих та
слабкокислих водах вона утворює обмежену
кількість комплексних сполук: HgCl20, НgS2H–,
НgSH, Нg(SH)0, Нg(ОH)20 тощо і не відрізняєть-
ся інтенсивністю. З підвищенням луж ності (до
рН 7,4–7,6) у водах з’являється багато інших
форм ртуті: Нg0, галоїдні – НgС1+, НgС13

–, HgJ+,
НgF2

0, НgВr+ та ін., гідроксильні – Нg(ОН)+,
Нg(ОН)3– Нg(ОН)42– та ін., тіосульфатні –
НgНS+, Нg(НS)3–, НgS(НS)–, НgS(НS)22– НgS2

2–,
НgS2H–, Н2Нg2

2+ тощо, гідроксилсульфатні та

гідроксилхлоридні ком-

плекси – НgС1ОН0, Нg(НS)ОН0, НgSОН–,
НgSС1–, Нg(НS)Сl2–, ін. 

У вигляді простого катіона (Нg+) ртуть
переноситься, очевидно, лише в газоподібному
стані [2, 3, 10, 13, 14].

У слабкосолоних розчинах основною
формою знаходження ртуті є хлориди, вміст
яких є прямо пропорційним вмісту карбонат-
них іонів та йодидів [2, 3]. У таких водах
основною формою міграції ртуті є хлориди
(НgСl3–, НgСl4–) [2, 5, 10]. З підвищенням тем-
ператури розчинність хлоридних сполук ртуті
збільшується. Це підтверджується максималь-
ними концентраціями їх у хлоридних водах у
межах Микитівського рудного поля, Друж ков -
сько-Костянтинівської антикліналі, Слов’ян -
ського та Корульского куполів тощо. 

Порівняно невисокі значення ртуті у під-
 земних водах зони гіпергенезу регіону поясню-
ються: надзвичайно слабкою розчинністю її
сполук у слабкомінералізованних водах зони
гипергенезу, а також інтенсивною адсор б цією
ртуті глинистими мінералами (сланцями, кар-
бонатними породами) і гідроокислами металів
(заліза, марганцю, алюмінію та ін.) [14, 16]. 

Аналіз розподілу ртуті у різних за хіміч-
ним складом підземних водах кайнозойських,
мезозойських та палеозойських відкладів пів-
нічно-західної частині Донецької складчастої
споруди дозволив деталізувати деякі геохімічні

Рис. 3. Залежність концентрацій ртуті від мінералі-
зації підземних вод [14]

Рис. 4. Залежність концентрацій ртуті від  рН під-
земних вод [14]

концентрація ртуті, мг/дм3

концентрація ртуті, мг/дм3

мінералізація, г/дм3

рН

Таблиця 1. Концентрації ртуті у підземних водах
антиклінальних структур Донецької складчастої
споруди, мг/дм3

Назва геологічної структури
Концентрація ртуті у воді

фонова максимальна

Горлівська 0,005–0,01 0,02–0,05

Дружківсько-Костянти-
нівська

0,003–0,005 0,01–0,05

Слов’янська 0,002–0,003 0,01–0,03

Нагально-Тарасівська 0,001–0,002 0,005–0,03

Ново-Троїцька 0,001–0,008 0,003

Корульська 0,001–0,002 0,020

Новодмитрівська 0,001–0,002 0,005

Камишувахська 0,001–0,002 0,008

Берекська 0,005 0,010

Дронівська 0,001–0,002 0,005

Шебелинська 0,001–0,002 0,010

Первомайська 0,001–0,003 0,010

Чернухінська 0,001–0,002 0,004

Лозовеньківська 0,001–0,002 0,017

Краснопавлівська 0,001–0,003 0,007

Мечебилівська 0,001–0,002 0,006
Рис. 5. Залежність концентрації ртуті від геохіміч-
ного типу вод [14]

концентрація ртуті, мг/дм3

геохімічний тип вод
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особливості міграції елементу. Було встановле-
но, що концентрації ртуті зростають зі збіль-
шенням мінералізації підземних вод (рис. 3).
Це пояснюється тим, що у високомінералізо-
ваних хлоридних (натрієвих) розчинах за раху-
нок присутності іонів хлору та натрію, утворю-
ються рухливі комплексні сполуки ртуті [14].

Природні гідрогеохімічні ореоли розсію-
вання ртуті утворюються переважно в зонах
розломів та в межах антиклінальних структур,
що їх супроводжують. У палеозойських та ме -
зо зойських синкліналях вони формуються по -
рівняно рідко і відрізняються невеликими роз-
мірами та невисокою контрастністю (табл. 1). 

Різке підвищення вмісту ртуті у підзем-
них водах регіону спостерігається і зі зміною
їхніх показників рН. Причому найменша
активність ртутних сполук притаманна ней-
тральним водам (рН 6,8–7,2). Повільне збіль-
шення концентрації (0,001–0,005 мг/дм3) ртуті
відбувається з підвищенням кислотності (рН
6–4) вод, а різке – з підвищенням лужності
вже від рН 7,8–8,0 (рис. 4).

У гідрокарбонатних і, частково, гідрокар -
бонатно-сульфатних слабкомінералізованих
підземних водах зони вільного водообміну ртуть
може мігрувати головним чином у вигляді гід-
роокису Нg(ОН)2, який є тут основною фор-
мою міграції (до 99,9 %) і у мізерних кілько-
стях – у вигляді гідроксомеркур-іону [НgОН]+

[2, 3, 14]. Також у водах з низькою мі нераліза-
цією добре мігрують ртуть-органічні комплекс-
ні сполуки (як, наприклад HgCH3

+ – ме тил-
ртуть та CH3Hg(ОН)+ – гідроксіметилртуть).

У хлоридно-гідрокарбонатних водах
регіону зростає роль хлоридних і карбонатних
комплексів ртуті. Хлоридно-гідрокарбонатні та
хлоридні натрієві, хлоридно-сульфатні натрієві
лужні води з підвищеною (понад 5 г/дм3) міне-
ралізацією містять, головним чином, хлоридні
комплекси ртуті (НgСl3–, НgСl42–), а у присут-
ності навіть незначною (менш 0,01 мг/дм3)
кількості брому та йоду у воді переважають
бромидні: НgВr+, НgВr3–, НgВr2, і йодидні
НgJ+ комплекси ртуті [4, 5, 14]. У підземних
водах кам’яновугільних комплексів Донбасу
з’яв ляються ртутьорганічні форми ([CH3Hg]+,
(СН3)2Hg+ та ін.).

Дослідження розподілу ртуті у різних за
хімічним складом, мінералізацією та кислот-
но-лужними характеристиками водоносних
горизонтах та комплексах північно-західної
частині Донецької складчастої споруди дозво-
лили нам прогнозувати можливі форми мігра-
ції ртуті (табл. 2). Припущення жодною мірою
не протиречать висновкам інших дослідників
[2, 9, 10, 14, 16]. 

З даних, наведених у табл. 2 видно, що
найбільша кількість рухливих комплексів ртуті
утворюється у підземних водах з підвищеною
мінералізацією, що відповідає графічним побу-
довам (рис. 3).

На основі фактичного матеріалу гідро-
геохімічних досліджень у регіоні було встанов-
лено залежність концентрацій ртуті в підзем-
них водах від їх хімічного складу (рис. 5).

У геологічних структурах Донецької
складчастої споруди ртуть входить до асоціацій

Таблиця 2. Можливі форми міграції ртуті у водоносних горизонтах та комплексах геологічних структур
північно-західної частини Донецької складчастої споруди [14]

Водоносні
горизонти

та комплекси
Геохімічний тип вод М, г/дм3 рН Форми міграції ртуті

Q HCO3-Ca, HCO3-SО4-Ca 0,5–2 7,0–7,2 [Нg(ОН)2], [НgОН]+, [CH3Hg]+

N-P HCO3-SО4-(Na-Ca-Mg, Na-Ca) 0,7–3 6,8–7,4 [НgОН]+, НgS2H–, [CH3Hg]+

K2 HCO3-Ca, HCO3-SО4-Ca, SО4-HCO3-Ca 0,5–1,5 6,8–7,2 [НgОН]+, НgS2H–, [CH3Hg]+, Нg(SH)2

K2–J HCO3-Ca, HCO3-SО4-Ca, SО4-HCO3-Ca 1,0–6,0 6,7–7,6 [НgОН]+, НgS2H–, [CH3Hg]+

Т
HCO3-SО4-Ca, HCO3-Ca HCO3-(Cl)-
Ca,(Na), SО4-HCO3 – Ca(Na), SО4-Ca

1,0–5,0 6,8–7,4
HgCl°2, НgS2H–, Нg(SH)2, [CH3Hg]+,
(СН3)2Hg+

qР1 SО4-Ca, SО4-Cl-Na-Ca 0,4–7,5 6,9–7,6
НgС10

2,НgС13
–, НgСl4

2–, HJ+, НgF2
0,

Нg(НS)3
–,НgS2

2-, НgS2H

Р1kr-C від HCO3-Ca, до Cl-Na 0,5–320 6,8–9,2
[Нg(ОН)2],НgС10

2, НgС13
– HJ+, НgF2

0, НgВr+,
Нg(НS)3

–, НgS2H,[CH3Hg]+, (СН3)2Hg+

D SО4-Cl-Na, Cl-Na 4,0–320 до 9
НgС10

2, НgС13
– HJ+, НgF2

0,НgВr+

Нg(SH)2,Нg(НS)3
–, НgS2H,[CH3Hg]+,

(СН3)2Hg+
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гідрогеохімічних елементів-індикаторів ртутно-
го – Hg, As, B, F, (Sb) та поліметалічного – Zn,
Pb, Hg, Ba зруденіння, а також скупчень вугле-
воднів в надрах – I, B, Br, Hg, CH4, H2S.

Застосування їх дозволило виявити у
геологічних структурах регіону як закрите гід-
ротермальне зруденіння (Корульська, Дронів -
ська, Ново-Троїцька, Дружковсько-Костянти -
нівська антиклінальні структури, Адамівський
шток та інші) так і скупчення вуглеводнів
(Торсько-Дробишевська, Дронівська та
Чернухінська ан тикліналі).

Водні ореоли розсіювання елемента про-
стежуються і вздовж зон глибинних розломів,
що перекриті потужними товщами осадових
порід (Кріворізько-Павлівський, Селі дівсько-
Матроський, Оленівсько-Коруль ський, Алмаз -
ний, Корульско-Дронівський та ін.). 

Гідрогеохімічні аномалії ртуті формують-
ся також на ділянках сучасної тектонічної
активізації геологічних структур регіону, що
співпадають з осередками тепломасопереносу
у літосфері (Центрально-Донецький, Криворі -
зько-Павлівський, Північно-Донецький розло-
ми, Горлівська, Дружковсько-Костянтинів -
ська, Слов’янська, Торсько-Дробишевська,
Курульська та інші антиклінальні структури).

Надзвичайна рухливість ртуті обумовлює
формування її гіпогенних гідрогеохімічних ано-
малій (0,01–0,03 мг/дм3) над флюїдоупорними
галогенними товщами. Це відбувається у зонах
наскрізьформаційних флюїдопровідних систем,
що можуть утворюватися у зонах давніх субме-
ридіональних (шовних) геологічно закритих
розломів докембрійського-ранішньопалеозой-
ського закладання. На нашу думку, такі анома-
лії ртуті у підземних водах над сольових ком-
плексів формуються на окремих ділянках гео-
логічно закритого Селідівсько-Мат роського

розлому, що перетинає Бахмут ську улоговину у
північно-східному напрямку [15].

Висновки. На основі аналізу фактичного
матеріалу про особливості міграції ртуті у під-
земних водах Донецької складчастої споруди
нами зроблено наступні висновки. Найрухли -
віші комплексні сполуки ртуті (галоїдні, гідро-
ксильні, тіосульфатні, гідроксилсульфатні, гід-
роксилхлоридні та ін.) утворюються у лужних
(рН > 8,0) водах. У нейтральному (рН 6,8–7,2)
і кислому (рН 6,5–3,0) середовищах міграція
ртуті ускладнюється через формування тут
малорухливих, важкорозчинних комплексних
сполук елемента з органікою та сірководнем.

Мінімальним вмістом елемента характе-
ризуються прісні, нейтральні гідрокарбонатні
(кальцієві, магнієві) води (де концентрації еле-
мента не перевищуює 0,001–0,003 мг/дм3), а
максимальним – високомінералізовані, лужні
хлоридні натрієві розсоли (в яких концентра-
ція ртуті сягає 0,02–0,05 мг/дм3) звеликою
кількістю лігандів, з якими ртуть, вірогідно,
утворює рухомі комплексні сполуки (НgС12

0,
НgС13

–, НgСl42–, HJ+, НgF2
0, Нg(НS)3–, НgS2

2–,
[НgОН]+ та ін).

Ртуть входить до пошукових гідрогеохі-
міч них асоціацій елементів-індикаторів гідро-
тер мального зруденіння різних типів та вугле-
воднів у надрах, а її водні ореоли розсіювання
часто вказують на існування геологічно закри-
тих розломів і ділянок сучасної тектонічної ак -
тивізації. Використання цих асоціацій дозволи -
ло не лише визначити зони рудної мінералізації
та скупчення нафти і газу, а й виявити в межах
Донецької складчастої споруди продовження
регіональних розривних структур, перекри тих
потужними товщами молодших відкладів.

Надійшла 13.03.2013
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