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О.М. Щербина, к. фарм. наук, доц., Б.М. Михалічко д.х.н., проф. (Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності), А.О. Бедзай ( Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького), 

І.О. Щербина ( Управління охорони здоров'я, м. Львів) 

 

Анотація. В статті наведені відомості про токсичність сполук фтору і їх пожежну небезпеку. Крім токсичної дії 

фтор та сполуки флуору є забруднювачами повітря. Ідентифікація флуорид-іонів здійснюється здебільшого 

хімічними методами за допомогою якісних реакцій. Авторами запропоновані методики виявлення флуорид-

іонів в розчинах і в повітрі шляхом поєднання фізико-хімічних методів аналізу з найбільш характерними 

хімічними реакціями для експрес виявлення токсичних сполук флуору, що потрапляють в атмосферу. 
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 Вступ. Хіміко-токсикологічний аналіз широко використовується при наданні допомоги екологічній 

службі в боротьбі за чистоту гідро-, літо- і атмосфери, а також чистоти продуктів харчування, що суттєво 

впливають на здоров’я людей. Цей метод аналізу з успіхом може бути використаний і в пожежній справі, 

наприклад, для аналізу токсичних продуктів горіння флуорумісних сполук.  

 З огляду на це важливим є дослідження хіміко-токсикологічних характеристик як самого фтору, так і 

сполук флуору з застосуванням хімічних методів аналізу і подальшим використанням цих методів для аналізу 

сполук флуору в розчинах, повітрі і продуктах горіння. 

 Флуор (F) відноситься до числа «слідових елементів», що входять до складу організму в 

мікрокількостях. Флуор має найвужчу межу між дозою необхідною і шкідливою для організму. Основна 

біологічна функція цього елементу – це участь у процесі утворення кісток, формуванні емалі зубів і дентину. 

 Фтор – проста речовина, молекула якої складається з двох атомів флуору (F2), жовтувато-зелений газ з 

різким запахом, дуже токсичний. Тому навіть мізерна кількість фтору в повітрі сильно подразнюють слизові 

оболонки очей і органів дихання (ГДК в повітрі 0,15 мг/м
3
) 1. Крім того, молекулярний фтор здатний 

запалювати навіть воду, утворюючи при цьому гідрогенфлуорид, атомарний оксиген і оксигенфлуориди різного 

складу. 

F2 + H2O  2HF + O 

F2 + nO  OnF2 (n = 1–8) 

 З воднем фтор взаємодіє з вибухом навіть при низьких температурах і в темряві, з утворенням 

гідрогенфлуориду:  

H2 + F2  2HF 

 Флуор трапляється в природі найчастіше у вигляді мінералу плавикового шпату CaF2, він міститься 

також в мінералах кріоліті і фторапатиті. Варто згадати, про забруднення флуоридами і важкими металами 

(плюмбумом) території м. Соснівки Львівської області 2. 

 Найбільш важливими сполуками флуору є флуоридна кислота і її солі (флуориди), які використовують 

як антипірени. Безводний HF використовується при органічних синтезах, а плавикова кислота – при травлінні 

скла, для аналізу мінералів. Всі розчинні у воді солі цієї кислоти – отрути. Гідрогенфлуорид також отруйний 

(ГДК в повітрі 0,5 мг/м
3
) 1. Гострі отруєння натрій флуоридом переважно мають випадковий характер. При 

цьому з’являється біль в шлунку, виникає слиновиділення, блювота, діарея; у важких випадках – судоми, 

дихальна і серцева недостатність. Смертельна доза натрій флуориду 5–10 г (за іншими відомостями – 1–4 г) 1. 
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Симптоми отруєння з’являються при потраплянні в організм вже 0,25 г NaF. Нижча за смертельну доза 

викликає нефрит і ураження печінки. Хронічне отруєння флуоридами викликає таке захворювання, як флюороз.  

 Натрій гексафлуоросилікат Na2SiF6 застосовується для боротьби зі шкідниками сільськогоспо-

дарських культур, він токсичний, має кумулятивні властивості. 

 Йон F
–
 є аніоном флуоридної кислоти HF. Її пара має різкий запах і сильно отруйна. 40% водний розчин 

гідрогенфлуориду має назву плавикова кислота. Особливість флуоридної кислоти полягає в тому, що вона не 

здатна окиснюватись під дією хімічних реагентів до вільного F2, тому що фтор є найбільш сильним з усіх 

відомих окиснювачів. Друга особливість гідрогенфлуориду полягає в тому, що він взаємодіє з силікатами і 

силіцій оксидом з виділенням силіцій флуориду, роз’їдає скло і кварц, тому його водні розчини зберігають в 

поліетиленовому посуді. 

 Більшість з флуоридів розчинна у воді, в тому числі аргентум(І) фторид, на відміну від інших 

галогенідів. Нерозчинними є флуориди лужних металів, плюмбуму і природні флуориди алюмінію. Нерозчинні 

флуориди можна перевести в розчин, якщо сплавляти їх із сумішшю карбонатів лужних металів і SiО2. 

Флуорумісна сполука оксигену OF2 – безбарвний газ з різким запахом озону, надзвичайно токсичний. З азотом 

фтор утворює нітроген флуорид NF3.  

 Флуорорганічні похідні широко використовуються в пожежній справі в якості вогнегасних засобів. Так, 

хладони (фреони) негорючі, вибухонебезпечні, хімічно інертні, малотоксичні речовини. Разом з цим, вдихання 

20% суміші фреону (CCl2F2) з повітрям призводить до втрати чутливості і до занепокоєння. Багато 

флуорорганічних сполук є сильними отрутами. Наприклад зарин і зоман – складні етери 

метилфлуорфосфонової кислоти, проявляють нервово паралітичну дію. Це надзвичайно токсичні безбарвні 

рідини, що не мають запаху. При вдиханні на протязі 10 хв. повітря з концентрацією зарину 7 мкг/л, а зоману 

3 мкг/л настає смерть.  

 Мета досліджень. Беручи до уваги чималу токсичну і пожежну небезпеку фтору та сполук флуору, ми 

поставили собі завдання здійснити пошук способів ідентифікації цих речовин в розчинах і в повітрі. 

 Матеріали та методи досліджень. В літературі для визначення флуоридів описані хімічні реакції 

«травлення скла», утворення гелю ортосилікатної кислоти, реакція з алізарин-цирконієвим лаком 3. Однак 

аналіз сполук флуору антропогенного походження ускладнюється тим, що йони флуору в певних кількостях 

присутні в живих організмах – в кістковій тканині, зубній емалі тощо. Тому найбільш ефективними для кожної 

хімічної і судово-хімічної лабораторії є такі реакції з флуорид-іонами: реакція з хлоридами барію, кальцію, 

феруму(ІІІ) і алюмінію, знебарвлення ферум(ІІІ) тіоціанату 4. 

 Результати та їх обговорення. Для виявлення йонів флуору в повітрі ми використовували аспіратор, 

з’єднаний з трубкою, заповненою ватою (0,5 г). Крізь трубку пропускали 20 дм
3
 досліджуваного повітря (1 

дм
3
/хв.). Вату виймали і тричі промивали етанолом (по 5 мл). Спиртові витяжки об’єднували і упарювали до 

об’єму 10 мл. Отриманий розчин використовували для виявлення йонів флуору наступними реакціями:  

1. дією на йони F
–
 розчину барій хлориду утворювався білий осад BaF2, розчинний в хлоридній, нітратній 

кислотах і в солях амонію. 

2. дією на йони F
– 

розчину кальцій хлориду утворюрювався білий осад CаF2, не розчинний в хлоридній, 

нітратній і ацетатній кислотах. 

3. додаючи до розчину, що містить флуорид-іони розчину ферум(ІІІ) тіоціанату червоне забарвлення 

зникає, так як ферум(ІІІ) утворює комплексний аніон FeF6
3–

 і при цьому Fe(SCN)3 руйнується, через 

що розчин знебарвлюється. 

4. з ферум(ІІІ) і алюміній хлоридами утворюється важкорозчинні білі осади Na3FeF6  i  Na3AlF6 
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Висновки. Запропонована методика для виявлення йонів флуору в розчинах і в повітрі дає нам змогу 

виявляти їх мізерні кількості (5 мкг в пробі). 

Ці методики з успіхом можуть бути застосовані і для аналізу токсичних газів, що утворюються при 

горінні сполук фтору у випадку виникнення пожежі. 
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ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

О.Н. Щербина, Б.М. Мыхаличко, А.А. Бедзай, И.А. Щербина  

Аннотация: В статье приведены сведения о токсичности соединений фтора и их пожарной безопасности. 

Кроме токсического действия фтор и его соединения являются загрязнителями окружающей среди. 

Идентификация фторид-ионов осуществляется в основном химическими методами с помощью качественных 

реакций. Нами предложены методики определения фторид-ионов в растворах и в воздухе путем сочетания 

физико-химических методов анализа с наиболее характерными химическими реакциями для экспресс 

обнаружения токсических соединений фтора, которые попадают в атмосферу. 

Ключевые слова: токсические соединения фтора, анализ, физико-химические методы, качественные реакции. 

 

 

 

 

THE CHEMICAL-TOXICOLOGICAL ANALYSIS of CONNECTIONS of FLUORINE 

О.N. Shcherbina, B.М. Мykhalitchko, А.А. Bedzaj, I.А. Shcherbina 

Summary: In paper the items of information on a toxicity of connections of fluorine and their fire safety are reduced. 

Except for toxic operation fluorine and its connections are pollutants enclosing among. Identification of fluorides-ions 

is carried out in main chemical methods with the help of qualitative tests. We offer techniques of definition of fluorides-

ions in solutions and in air by a combination of physicochemical methods of the analysis to most typical by chemical 

reactions for the express of detection of toxic connections of fluorine, which hit in an atmosphere. 

Keywords: toxic connections of fluorine, analysis, physicochemical methods, qualitative tests. 
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