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Якість природної води, яку споживає населення, залежить не тільки від 

вмісту основних катіонів та аніонів, але й збалансованості мікроелементів, які 

необхідні для нормального функціонування організму людини. Серед таких 

елементів одним із найважливіших є Фтор. Допустимий вміст цього елементу у 

природних водах, призначених для питних потреб, коливається у дуже 

вузькому діапазоні – від 1,0 до 1,5 мг/дм
3
. За нижчої концентрації 

спостерігається карієс зубів, а за вищої – зростає крихкість кісток, розвивається 

гіпоплазія емалі зубів, зростає ризик захворювань щитовидної залози, 

порушується розвиток, зокрема, розумовий, дітей тощо.  

Дослідження виконували із використанням модельних вод, що містили 5 

мг/л іонів Фтору, та із загальною мінералізацією від 0,5 до 1,5 г/л. Для 

створення необхідної мінералізації імітатів вод використовували натрію хлорид 

і сульфат, Кальцію хлорид та гідроген карбонат, а та їх суміші. Дослідження 

виконували у статичному режимі в термостатованому апараті з мішалкою, що 

наближався до моделі реактора ідеального змішування періодичної дії, за 

ізотермічних умов. Аналіз води на вміст іонів фтору здійснювали 

потенціоментрично з використанням фтор-селективного електроду. 

Як реагенти використовували негідратований та гідратований кальцію 

оксид, які взаємодіють з іонами Фтору з утворенням малорозчинного кальцію 

фториду (ДР = 4,0 10
-11

). 

Установлено, що гідратований кальцію оксид за однакової стехіометричної 

норми забезпечує вищу (на 18…26 %) ступінь вилучення іонів Фтору із води. 
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При цьому одночасно зростає (на 10…15 %) й швидкість утворення кальцію 

фториду. Однак утворений кальцію фторид перебуває у водному середовищі у 

вигляді дрібнодисперсних частинок, які утворюють доволі стійкі системи. 

Застосування як додатків магнію оксиду та заліза (ІІ) сульфату або хлориду 

сприяє агрегатації високодисперсних частинок кальцію фториду та істотно 

прискорює їх седиментацію.  

Доцільність застосування того чи іншого додатку залежить від початкового 

значення рН води. Так, для вод з рН понад 7,0, що характерно для підземних та 

поверхневих вод як додаток доцільно застосовувати заліза (ІІ) сульфат. 

Оскільки після додавання до води сполук кальцію зростає рН, то додавання 

розчину заліза (ІІ) сульфату дає змогу коригувати рН в бік зменшення й 

забезпечення в підсумку допустимих значень кислотності води. При цьому 

заліза (ІІ) сульфат або хлорид відіграє роль ефективного коагулянту.  Магнію 

оксид у водному середовищі утворює гідроксид, що спричиняє підвищення рН 

середовища, тому його доцільно використовувати в процесах очищення вод, що 

характеризуються підвищеною кислотністю. До таких вод належать, наприклад, 

шахтні води, які дедалі частіше використовують в технологічних процесах. 

Установлено, що оптимальний вміст додатків, за якого досягається 

достатньо швидке й повне осадження кальцію фториду складає 2..5 % від маси 

введених до води сполук кальцію.  

Застосування сполук кальцію дає змогу не тільки коригувати вміст сполук 

фтору у воді, але й усувати надлишкову твердість води та іони заліза, що 

зазвичай перебувають у підземних та шахтних водах.  


