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В підземних водах часто фіксують підвищені концентрації важких металів. Вони є 
одними із найбільших небезпечних забруднень підземних вод. В роботі досліджено 
можливість використання диспергованих базальтів та червоноколірних туфів 
Іванодолинського родовища Рівненської області для вилучення іонів Mn2+. Вищу 
ефективність вилучення іонів Mn2+ показав червоноколірний туф. 
Ключові слова: базальти; туфи; сорбція; марганець; підземні води. 

 
В подземных водах часто фиксируют повышенные концентрации тяжелых металлов. 
Они одни из самых опасных загрязнений подземных вод. В работе исследована 
возможность использования диспергированных базальтов и красных туфов 
Иванодолинского месторождения Ровенской области для извлечения ионов Mn2+. 
Высокую эффективность извлечения ионов Mn2+ показал красный туф. 
Ключевые слова: базальты; туфы; сорбция; марганец;подземные воды. 

 
There are high concentrations of heavy metals ions in groundwater. They are one of the most 
dangerous pollutants in the groundwater. The mineral composition of the basalts and tuffs of 
the Ivanodolinsk deposit of the Rivne region is investigated. The questions of possibilities and 
using dispersed basalts and tuffs of Ivanodolinsk deposit of Rivne region for treatment of 
water intended for consumption. The highest efficiency of the extraction of ions Mn2+ showed 
red-colored tuff.  
Keyword: basalt; tuff; sorption; manganese; groundwater. 

В слабокислих підземних водах часто фіксують підвищені концентрації важких 

металів (ВМ) [1; 2]. Вони є одними із найнебезпечніших забруднень підземних вод. 

Причиною наявності підвищених концентрацій ВМ у підземних водах може бути пов’язане з 

просочуванням у ґрунт недоочищених промислових стічних вод, неправильним 

використанням сільськогосподарських добрив, отрутохімікатів. Використання останніх не є 

рівномірним продовж року, тому якісному та кількісному вмісту ВМ характерна сезонність 

[2]. Окрім антропогенного походження, на наявність ВМ у підземних водах, впливають 

контактуючі водотривкі породи із водоносним горизонтом. 

Одним із можливих способів вирішення проблеми наявності ВМ у підземних 

слабокислих водах та приведення її фізико-хімічного складу до питних норм, є використання 

природних іонообмінних матеріалів, таких як подріблені базальти і вулканічні туфи. 

Використання природних диспергованих сорбазальтентів для очищення таких вод від ВМ та 

зменшення кислотності води дозволяє суттєво зменшити енергетичні затрати адсорбційних 

процесів [1]. 
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Рис. 1. Кінетика сорбції іонів Mn
2+

 0,1% 

червоним туфом та базальтом 

Адсорбційна здатність диспергованих природних сорбентів пов’язана не тільки з 

великою питомою площею поверхні, але і з її енергетичним станом, тобто насиченістю 

активними центрами. Активна поверхня природного матеріалу може адсорбувати іони, 

завдяки розірваними зв’язкам на ребрах та торцевих частинах кристалів, що не утворюють 

суцільних двовимірних кисневих шарів. 

Суттєвий внесок у вивчення природних мінеральних сорбентів, а саме 

алюмосилікатів, з точки зору можливості використання їх в галузі водоочищення, 

займаються вчені Інституту колоїдної хімії НАН України, а також Ганзюк А. Я., 

Гулієва Н. М., Погрідний В. Т., Співак В. В. та інші [3; 4; 5; 6]. В їх працях викладено 

результати досліджень сорбційних властивостей як модифікованих, так і природних 

шаруватих (монтморилоніт, сапоніт) та каркасних (клиноптилоліт) алюмосилікатів. Цими 

вченими було досліджено фізико-хімічний склад сапонітових туфів Ташківського та 

Варварівського родовищ Хмельницької області. Базальтові туфи Рівненської області 

Володимирецького і Костопільського районів, які є супроводжувальною породою при 

видобутку базальтів, базальти певною мірою вивчені і результати досліджень висвітлені 

численними працями Цимбалюк В. В. [7], Мельничук В. Г. на ін. [5, 10, 11].  

Експериментальні дослідження вивчення можливості використання червоний туф 

та базальт Іванодолинського кар’єру для вилучення іонів Mn
2+ 

проводилися в статичних 

умовах при температурі 10°С та постійному встряхуванні на шутель-машині (150 обт/хв). 

Розчини різних концентрацій Mn
2+ 

готували із хлориду марганцю. Для приготування 

розчинів було взято дистильовану воду значення рН якої становило 5,85. 

Розмір зерен червоний туф та базальт не перевищував 0,1 мм, а їх концентрації 

становила 0,1 %. Після контакту досліджуваних матеріалів із іонами Mn
2+ 

у воді 

утворювалися колоїдні часточки неорганічного походження. Вони заважали точному 

визначенню залишкової концентрації Mn
2+ 

та визначенню сорбційної ємності досліджуваних 

гірських порід. Для осадження таких колоїдних часточок, необхідний об’єм розчину 

відбирали у спеціальні пробірки та поміщали до центрифуги. Вода перебувала у ній 

протягом 5 хвилин при 15000 обт./хв. Визначення концентрацій Mn
2+

 у воді, після їх 

контакту із досліджуваними природними матеріалами, здійснювали на атомному 

спектрофотометрі, а рН та Eh води визначали іономіром. 

Розрахунок сорбційної ємності іонів Mn
2+ 

природними матеріалами розраховували за 

наступною формулою 

,      (1) 

де qв – сорбазальтційна ємність, мг/г; Со, Св – 

концентрація адсорбуючої речовини до та після 

сорбції, мг/дм
3
; V – об’єм водного розчину, дм

3
; m – 

маса сорбенту, г.  

Для вивчення кінетики зміни концентрації 

Mn
2+ 

у воді
 

червоний туф та базальт в часі було 

приготовлено розчин Mn
2+ 

із концентрацією  

18,4 мг/дм
3
 для червоний туф і 9,8 мг/дм

3 
для базальт. 

Доза природних матеріалів становила 1 г/дм
3 

(0,1%). 

Отримані дані графічно зображено на рис. 1. 

Згідно з рис. 1, при збільшенні часу контакту від 

45 до 85 хв. концентрація Mn
2+

 не зменшувалась в 

обох випадках. Сорбційна рівновага настає приблизно 

одночасно після 50 хв контакту. Ефективність 
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Рис. 2. Залежність зміни Eh (Еhпоч = 302,2 В) 

води 

Рис. 3. Залежність зміни рН води від виду 

гірської породи в часі 

вилучення Mn
2+

 досліджуваними природними матеріалами є різною. Червоний туф виявився 

ефективнішим сорбентом ніж базальт. Це пояснюється різницею механізму сорбції Mn
2+

 

досліджуваними природними матеріалами. 

Активна реакція (рН) та окисно-відновний потенціал (Eh) є узагальненими 

характеристиками водних середовищ, які використовуються для контролю за протіканням 

різноманітних хімічних реакцій при обробці води та створенні систем автоматизованого 

управління технологічними процесами очистки води. Характер зміни величини Eh та рН 

водного розчину, який містить іони Mn
2+ 

залежить від природи досліджуваного матеріалу, 

який використовується як сорбент. Результати проведених таких визначень графічно 

зображено на рис. 2 та рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно із рис. 2 та рис. 3, при контакті розчину іонів Mn
2+

 із червоним туфом та 
базальтом значення Еh та рН водного розчину змінювалось не однаково. При контакті 
розчину іонів Mn

2+ 
із червоним туфом значення Еh зростало, а при контакті із базальтом – 

зменшувалося. Значення рН води зростало в обох випадках, проте при контакті із базальтом , 
ця величина була більшою. Поясненням цього є різниця у мінералогічному складі природних 
досліджуваних матеріалів. 

Висновки: 
1. Експериментальні дослідження показали, що досліджувані гірські породи можуть 
бути використані для вилучення важких металів (на прикладі Mn

2+
). Сорбційна ємність 

червоного туфу є більшою приблизно у 2 рази ніж базальту і становить 6,2 мг/г.  
2. Окрім вищої ефективності вилучення іонів Mn

2+ 
із води, перевага у використанні 

червоних туфів полягає у їх великій поширеності і меншій промисловій цінності, на відміну 
від базальтів.  
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