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Представлены результаты исследования удаления фторид-ионов из 
водопроводной воды различными природными сорбентами. 

Ключевые слова: удаление фторид-ионов, сорбция, природные сор-

бенты, ионный обмен, фильтрование.  
 

The article presents results of studying the removal of fluoride ions from 

waterline water by various natural sorbents. 

Keywords: removal of fluoride ions, sorption, natural sorbents, ions 

exchange, filtration. 
 

Вододжерела деяких регіонів України (особливо підземні) характеризу-
ються підвищеним вмістом Флуору. Основні населені пункти, у яких вміст 
Флуору у воді перевищує норму, розташовані у таких областях (мг/л): Полта-
вська: село Россошинці – 8,5, Карлівка – 3,15, Новобагачка – 3,0, Миргород – 

2,8, Кобеляки – 2,8, Полтава – 2,0-4,0; Харківська: с.м.т. Мефера Світло Шах-

таря – 2,0; Черкаська: Кам'янка – 2,6; Донецька: Тельманово – 5,6, Харцизьк – 

2,8, с. Новий Колір – 2,5, Новоазовськ – 2,7; Одеська: Арциз – 2,5, Тарутине – 

1,9; Луганська: Луганськ – 2,5; Львівська: Червоноград – 3,4, Трускавець – 

2,1; Вінницька: Могилів-Подільський – 5,8; Чернігівська: Прилуки – 2,4, Ме-
на – 2,4; Київська: Переяслав-Хмельницький – 2,2; Рівненська: Дубно – 2,56 

[1]. При вмісті Флуору, більшому від ГДК (1,3 мг/л) в питній воді спостеріга-
ється ендемічний флюороз, враження зубів, виснаження організму [2].  

Тому розробка методів знефлуорювання води є актуальною і перспектив-
ною задачею для науковців, які працюють в області водопідготовки. Відомі 
методи знефлуорювання води, в основі яких лежить вилучення Флуору філь-
труванням води крізь флуороселективні матеріали, до котрих належать акти-

вований алюміній оксид, фосфатовмісні сорбенти (трикальцієвий фосфат, су-
перфосфат), магнезіальні сорбенти (оксифлуориди магнію), активоване ву-
гілля [3]. 
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Одним з напрямів сучасної науки в області очистки води є дослідження 
сорбційних процесів з використанням традиційних та нових природних та 
штучних сорбентів. Оскільки штучні сорбенти внаслідок високої вартості 
мають обмежену сферу використання, все більшу увагу науковців і практиків 
привертають відносно недорогі матеріали, переважно, природного похо-

дження, а саме, торф, глинисті мінерали, вапнякові ґрунти, природні цеоліти 

тощо [4-6]. Найважливішою властивістю останніх є можливість їх модифіка-
ції та активування за допомогою різних методів обробки: термічного, солево-

го та ін. Проте, в літературі відсутні відомості про систематизацію даних з 
ефективності поглинання природними сорбентами окремих компонентів, про 

сорбційну ємкість останніх, механізмів взаємодії в системі: мінеральний сор-

бент – водний розчин солей. 

В зв’язку з цим є актуальним дослідження покращення якості питної води 

в локальних системах із застосуванням природних сорбентів та інертних фі-
льтруючих матеріалів для вилучення розчинних мікроелементів, зокрема 
Флуору. 
Для очищення води усе більшого застосування знаходять невуглецеві со-

рбенти природного і штучного походження (глинисті породи, цеоліти і деякі 
інші матеріали). Використання таких сорбентів обумовлене досить високою 

їх місткістю, вибірковістю, катіонообмінними властивостями деяких з них, 
порівняно низькою вартістю і доступністю (іноді як місцевого матеріалу). 
Глинисті породи - найбільш поширені неорганічні сорбенти для очищення 
води. Вони мають розвинену структуру з мікропорами, що мають різні розмі-
ри залежно від виду мінералу. [7, 8].  Найбільшого поширення глинисті мате-
ріали набули для знебарвлення води, видалення неорганічних домішок і осо-

бливо токсичних хлорорганічних сполук і гербіцидів, різних ПАВ. Розгляну-
та можливість заміни при очистці води поверхневих джерел фільтрувального 

матеріалу цеолітом, враховуючи його сорбційні та йонообмінні властивості 
[9]. 

Цеоліти – різновиди алюмосилікатних каркасних матеріалів. У проміжках 

каркаса знаходяться гідратовані позитивні йони лужних і лужно-земельних 

металів, які компенсують заряд каркаса, і молекули води. У сорбційних по-

рожнинах цеолітів сорбуються лише молекули речовин, критичний розмір 

яких менше ефективного розміру вхідного вікна, від цього і їх друга назва - 
молекулярні сита. Відомо більше 100 видів природних цеолітів, але лише ча-
стина з них утворює великі родовища. Найбільш поширені природні цеоліти: 

шабазит, морденіт,  клиноптиломіт. Можливості модифікації цеолітів дає 
змогу наділяти їх різноманітними цінними властивостями, що мають іноді 
унікальне практичне значення. 
Аналіз відомих способів знефлуорювання води [9-12] показав, що най-

більш розповсюджений спосіб знефлуорювання води – метод осадження. 
При осадженні Флуору за допомогою Магнію цей елемент додають безпо-

середньо у воду або вводять вапно як стабілізуючий компонент для взаємодії 
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із солями магнію. При знефлуорюванні солями амонію в кінці процесу воду 
перед фільтрами підлужують, а потім підкислюють. При знефлуорюванні во-

ди кальцій фосфатом у змішувач вводять вапняне молоко та фосфатну кисло-

ту. 
Дослідження також показали ефективність оксихлориду алюмінію (техні-

чна назва)  у технологіях знефлуорювання. При його застосуванні воду не по-

трібно підлужувати та підкислювати. Хімізм цього процесу представлено рі-
внянням: 

NaF + А12(ОН)5Сl=А12(ОН)5F + NаС1 

З урахуванням різних концентрацій Флуору у воді  було визначено дозу 
оксихлориду алюмінію для вилучення Флуору до 1 мг/л.  

Використання солей алюмінію потребує великої витрати кислоти і вапна, 
а також точного дозування реагентів, що робить метод дорогим і складним в 
експлуатації.  
Відомі способи застосування активованого оксиду алюмінію як сорбенту. 

При цьому вилучення Флуору відбувається за йонно-обмінним механізмом. 

Оксихлорид алюмінію при йонному обміні обробляється лугом і солями 

алюмінію, після чого він поглинає ОН‾ або S04
2-

 і починає діяти як йоніт, тоб-

то заряджений обмінними йонами,  які здатні заміщатися на Флуор. 

Для знефлуорювання за допомогою керамзиту, піску та інших сорбційних 

матеріалів їх обробляють солями алюмінію. При застосуванні фосфату каль-
цію в якості сорбційного матеріалу для його активації використовують 
(CO2+H2O), а для його регенерації - розчин натрій гідроксиду. 
Проведений аналіз показав, що застосування методу контактно-сорбційної 

коагуляції, а також алюмінійдиференційної фільтрувальної суміші доцільне 
лише за концентрації Флуору у воді до 5 мг/л і лужності не більше 6 ммоль-
екв/л. 
Фільтрувальна суміш із оксихлоридом алюмінію, яка широко використо-

вується за кордоном для видалення Флуору з води, у нашій країні практично 

не застосовується через обмежений випуск цього сорбенту вітчизняною про-

мисловістю, складністю експлуатації та регенерації. 
Модифікація природних сорбентів солями алюмінію суттєво підвищує 

ефективність доочистки, що обумовлено селективним зв’язуванням флуорид-

йонів в міцні алюмофлуоридні комплекси на  поверхні мінералів. 
Цікаві дані отримані для кальцинованої форми гідроталькиту Mg4Fe2O7  

[9]. Відомо, що пластинчасті подвійні гідроксиди, особливо їх кальциновані 
форми, є ефективні йонообмінниками з  достатньо високою ємкістю. При ко-

нтакті з водним розчином такі сорбенти відновлюють свою первинну струк-
туру, за рахунок чого відбувається ефективний обмін ОН-груп на флуорид-

аніони. Збільшення дози сорбенту підвищує ступінь доочистки . 

Таким чином, відомо, що для доочистки стічних вод від флуорид-йонів 
більш ефективні А1-форми природних сорбентів (бурого вугілля, клинопти-
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лоліту, глауконіту) та синтетичного сорбенту — кальцинованої форми 

Mg4Fe2О7. Як альтернативний метод при великих концентраціях флуорид-

йонів ефективно зв`язування їх свіжоосадженим гідроксидапатитом. 

Недоліками вищевказаних способів вилучення Флуору є необхідність за-
стосування реагентів для відновлення селективності фільтруючого шару. 
Крім того, процес регенерації є доволі тривалим і складним. Тому, в  даній 

роботі для досліджень можливостей знефлуорювання  застосовували природ-

ні сорбенти, що добувають  безпосередньо в Рівненській області  та близько 

до неї, а саме, цеоліт – Прикарпатське родовище, туф – Березнівське родови-

ще, в тому числі, модифіковані солями алюмінію. 
Для дослідження використовувалась водопровідна вода системи водопо-

стачання м. Рівне та природна флуоромістка вода. 
Для порівняння ефективності фільтрування використовувались наступні 

матеріали: 

- цеоліт Закарпатського родовища та цеолітовий туф Березнівського 

родовища, (в тому числі модифікований розчином алюміній сульфату); 
- природні фільтруючі матеріали: шунгіт, ґрунтосуміш з ракушняком, 

білий кварц, вапняк, мармур. 

Добутий фільтрат досліджували методом потенціометричного титрування 
(для якісного аналізу),  а також визначали основні показники (для визначення 
кількісного складу):  

- рН,  Еh,  лужність,  хлориди,  сульфати, флуориди, нітрати, амоніак. 
Всі аналітичні дослідження виконувались відповідно до загальноприйня-

тих методик та відповідно до чинних стандартів якості води ([13], ГОСТ 

2874-82, (ДСанПіН) №383 (186/1940) «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якос-
ті води централізованого господарсько-питного водопостачання»). 

В спеціальній серії експериментів вивчали можливість знефлуорювання 
води на різних фільтруючих матеріалах: шунгіт, ґрунт-суміш з ракушняком, 

білий кварц, вапняк, мармур. 

Спосіб очистки води від Флуору складається з фільтрування флуормісткої 
води через шар туфу, цеоліту, а також попередньо активованих розчином су-
льфату алюмінію. Дані по першій серії дослідів наведені в таблицях 1 та 2. 

В науково-дослідницький роботі також були апробовані методики дослі-
дження мінерального складу природних вод, а також очищеної води шляхом 

контакту з природними сорбентами, з використанням комплексу NОVA5000 . 

Результати  досліджень визначення вмісту нітратів та амоніаку наведені в 
табл. 3. 

Таким чином, показана можливість застосування комплексу NОVA 5000 в 
науково-дослідницькій роботі по очистці природних вод. 
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Таблиця 1 

Результати досліджень можливостей знефлуорювання води за допомогою 

природних сорбційних матеріалів 
 

Найменування при-

родного матеріалу 
Доза, 
г/л 

Час конта-
кту 

рН, Eh  

(мВ), 

 

візуальна характерис-
тика фільтрату 

1. Цеоліт (дрібній 

фракції 2-3мм.) 
50 

1доба 
 

7,9; 190 

 

фільтрат прозорий з 
ледве  жовтим відтін-

ком 

2. Шунгіт 
 

50 
1 доба 

 

7,9; 210 

 

фільтрат прозорий з 
жовтим відтінком 

 

3. Ґрунт-суміш з ра-
кушняком 

 

50 
1 доба 

 

8,2; 180 

 

фільтрат прозорий з 
жовтим відтінком 

 

4. Кварц білий 

 
50 

1 доба 
 

8,85; 160 

 

фільтрат прозорий з 
жовтим відтінком, як 
в початковій воді 

 

5. Туф 

 
50 

1 доба 
 

8,4; 360 

 

фільтрат прозорий, 

слабо бурого відтінку 

6. Вапняк 
 

50 
1 доба 

 

8,6; 230 

 

фільтрат каламутний, 

білого відтінку 

7. Мармур 

 
50 

1 доба 
 

8,7; 240 

 

фільтрат прозорий з 
жовтим відтінком. 

 

 

     Досліджувана вода – флуормістка природна, має світло-жовтий колір, про-

зора. Стан окисно-відновного та кислотно-основного рівноваг характеризу-
ється показниками: Еhвих=270, рНвих=8,1, тобто, середовище  окиснювальне, 
слабколужне.  
В результаті контакту з природними сорбентами найбільші зміни в сере-

довищі відбуваються відповідно наведеним показникам при застосуванні це-
оліту та туфу. За результатами хімічних аналізів (табл. 4) встановлено також 

ефект вилучення йонів флуору для  цеоліту та туфу. Тому надалі ми дослі-
джували ці природні матеріали в якості сорбентів по відношенню до Флуору. 
Наступні дослідження проводились із застосуванням сорбційних матеріалів, 
− попередньо активованого цеоліту та туфу шляхом  їх контакту з 0,5%-вим 

розчином алюміній сульфату (1 година) з наступним фільтруванням. 
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Таблиця 2 

Результати хімічного аналізу природної води, а також після  
контакту з природними сорбентами 

Обєкт дослі-
дження 

Масова концентрація , мг/л 

Флуориди Хлориди Нітрати Амоніак Сульфати 

Вихідна вода - 
природна 

3,15 278,7 0,8 2,16 36,5 

Після контакту 
з цеолітом 

(дрібній фрак-
ції 2-3мм.) 

2,55 302,4 0,4 0,95 41,5 

Після контакту 
з шунгітом 

2,95 280,3 0,2 0,8 53,5 

Після контакту 
з ґрунт-

сумішшю з ра-
кушняком 

2,75 280,3 0,5 0,9 46,0 

Після контакту 
з  кварцем бі-

лим 

2,75 287,7 0,2 0,85 46,0 

Після контакту 
з  туфом 

(Березнівське 
родовище) 

2,15 280,3 0,2 0,85 32,5 

Після контакту 
з вапняком 

(Любомірське 
родовище) 

2,75 276,6 0,3 0,85 26,5 

Після контакту 
з мармуром 

2,75 280,3 0,8 2,5 36,5 

 

Як показало дослідження (табл. 5) ефективне розділення води від сорбенту 

відбувається при застосуванні флокулянту. 
   При знефлуоруванні води за методом, який пропонується,  вважаємо, що в 
основному проходить реакція йонообмінного витіснення з поверхні зернистої 
композиції: сорбент – продукти гідролізу коагулянту, гідроксид- і сульфат-
йонів − флуорид-йонами води, що очищується [3]. 
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                                                                                                                                                                   Таблиця 3 
Дослідження можливостей знефторювання води з застосуванням  

модифікованих природних сорбентів Vвих=200мл, рНвих=8,1, Еhвих=240 

Найменування ета-
пу експерименту 

Доза, г/л 
 

Час кон-
такту 

рН, Eh Візуальні зміни 

1. Збагачення туфу 
 

10 грам туфу оброблено 0,5%-вим розчином 
сульфату алюмінію  (вливаємо 30мл розчи-
ну і проводимо постійне перемішування 
при невеликій швидкості) 

1 година 
 

Утворюється однорідна маса кольору ту-
фу, яка при відстоюванні  не розшарову-
ється. 
 
 

2. Розділення отри-
маної суспензії на 
тверду і рідку фазу 

 

Суспензія, яка утворилася, фільтрується че-
рез подвійний шар фільтрувального паперу 
«синя стрічка» 
 

біля 
30хв. 
 

Осад зневоднюється дуже повільно. Осад, 
що залишився на фільтрі, знімається шпа-
телем, залишки відмиваємо досліджува-
ною водою і поміщаємо в чисту колбу. 

3. Обробка флуоро-
місткої природної 
води туфом, який 
збагачений розчи-
ном сульфату алю-
мінію 

біля 20 мл 
 

1 доба 
 

Туф у вигляді щільного однорідного оса-
ду (дуже дрібні частинки) на дні ємкості 
(Vос=15%). Рідина ледве помітного відті-
нку туфу. У шарі рідини спостерігаються 
бульбашки повітря, які піднімаються  з 
дна з шару осаду. Запах відсутній. 

4. Фільтрування 
 

фільтрування відстояного шару рідини 
фільтрування нижнього шару (рідина з оса-
дом) 
 

 

Фільтрується швидко, добре. Фільтруєть-
ся дуже повільно. Фільтрат прозорий без-
барвнийрН=6,85, Еh=360.Флуориди =  
0,5 мг/л, Алюміній=  < 0,04 мг/л. 

5. Пробна флокуля-
ція 

 

У частину води, яка знаходиться в нижній 
частині ємкості (вода з осадом) дозується 
флокулянт Zetag 
 

 

Швидкий характерний ефект. Практично 
весь об'єм перетвориться в крупний єди-
ний осад темно-коричневого кольору. Рі-
дина прозора, безбарвна. 
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    Можлива також пряма хімічна взаємодія  між йонами флуору та алюмінію 

з утворенням сорбованих алюмофлуоридних комплексів за загальною схе-
мою 

+−−+

→+
)3(3 )( n

AlFnnFAl , 

де n – цілі числа від 1 до 6. Такій взаємодії сприяє гідроліз зв’язаного коагу-
лянту, який проходить паралельно із знефлуорюванням, яким підтверджуєть-
ся зменшення лужності та рН профільтрованої води.  

    Хімічна взаємодія F
-
 з модифікованим шаром сорбенту особливо помітна 

на першій стадії знефлуорювання. Потім основним механізмом видалення F- 

стає йоний обмін. Нарешті, на заключній стадії фільтрування суттєвим стає 
молекулярне поглинання флуоридів з води часткова флуорованою поверхнею 

алюмінію гідроксиду. Це підтверджується тим, що невелике поглинання F
-
  

на кінцевому етапі фільтрування не супроводжується помітною зміною рН, 

лужності і концентрації сульфат-йонів в профільтрованій воді порівняно з 
вихідною. 

     Обґрунтовано вибір в якості специфічних поглиначів флуорид-йонів це-
оліту Закарпатського родовища та цеолітового туфу Березнівського родови-

ща, в тому числі модифікованого розчином алюміній сульфату, оскільки хі-
мічна взаємодія флуорид-йонів та йонний обмін з модифікованим шаром ту-
фу призводить до збільшення ефекту вилучення Флуору на 50%, що відпові-
дає загальному ефекту – 80%. 
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