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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 

РЕЧОВИН АНІОННОГО СКЛАДУ 

 

На сьогоднішній день статистично встановлено, що більш ніж 5% світової 

хімічної промисловості складає виробництво поверхнево-активних речовин (ПАР) [1]. 

При цьому найбільшу кількість ПАР, що використовується при виробництві миючих 

засобів і матеріалів, складають саме аніонні, тобто АПАР. Вони широко 

використовуються в побуті, виробництві миючих і дезінфікуючих засобів. 

Масове використання АПАР призводить до суттєвих екологічних проблем, 

передусім, внаслідок забруднення ними поверхневих і підземних вод фосфатами та 

нітритами. Тому встановлена гранично допустима концентрація їх у водних об’єктах, 

яка не повинна перевищувати 0,1 мг/дм
3
 [2]. 

Найбільш гострою проблемою при очищенні стічних вод є високі концентрації 

фосфатів, нітритів, азоту амонійного, що обумовлені використанням сучасних 

синтетичних миючих засобів аніонного складу, тобто АПАР, які реалізуються в 

Україні. 

АПАР повністю заборонені для використання в країнах ЄС у зв’язку з 

підвищеним вмістом головної складової частини – високомолекулярних фосфатів, 

вміст яких може досягати 22%. Наприклад, у Німеччині на ринку синтетичних миючих 

засобів на сьогодні присутні тільки миючі засоби, що зовсім не містять фосфатів. 

АПАР у синтетичних миючих засобах, які використовуються в Україні, бувають 

чотирьох типів: 

1) астрофлоксин; 

2) додецилсульфат натрію; 

3) сульфанол; 

4) натрію додецилбензен сульфанат. 

Декларований вміст АПАР різних миючих засобів є таким: 

1) „Бджілка” – засіб для миття посуду – 5 – 15%; 

2) „Фейрі” – засіб для миття посуду – 5 – 15%; 

3) „Гала” – засіб для миття посуду – не вказано (знайдено хімічним аналізом – 

8%); 

4) „Тайд” – пральний порошок – 5 – 15%; 

5) „Санара” – пральний порошок – 5 – 15%. 

Другою важливою екологічною проблемою в усіх містах країни є азотовмісні 

речовини (нітрити, нітрати, аміак), які постійно присутні в стічних водах комунально-

побутового походження, тому що вони є продуктом розпаду білкових сполук, що 

потрапляють у стічні води з побутовими стоками. Білкові речовини під впливом 

мікроорганізмів піддаються розпаду, кінцевими продуктами якого є аміак, нітрити й 

нітрати. Всі ці речовини є наслідком діяльності закладів громадського харчування, 

кафе, ресторанів, розважальних закладів та деяких промислових підприємств, 

особливо харчової промисловості, наприклад дріжджових заводів. 

Детальний аналіз динаміки зміни концентрації азоту амонійного та фосфатів у 

стічних водах, що надходить на очищення на міські очисні споруди м. Львова, залежно 

від витрат стічних вод за певний період, дає можливість зробити висновок, що зі 

зменшенням витрат стічних вод концентрація забруднюючих речовин підвищується. 

На нашу думку, саме цей факт призводить до ускладнення роботи міських очисних 



споруд та поширення неприємних запахів міської каналізаційної мережі. 

Ця проблема є актуальною для всіх великих і середніх міст нашої держави, в тому 

числі й для Львова, де останнім часом поширюється неприємний запах із 

каналізаційної мережі окремих районів міста. 

Лабораторією „Львівводоканалу” встановлено, що вміст шкідливих речовин, які є 

причиною цього явища, перевищує в десятки разів гранично допустимі концентрації їх 

у стічних водах деяких об’єктів комунально-побутового та виробничого призначення 

міста. Перше місце серед них традиційно займає завод із виробництва дріжджів та 

дріжджових препаратів. 

Таким чином, походження забруднюючих речовин у стічних водах (таких, як 

нітрити, нітрати, азот амонійний, фосфати), має виключно комунально-побутовий 

характер, впливати на який зовні практично неможливо (за винятком накладання 

штрафних санкцій). 

Єдиним способом зменшення кількості фосфатів, нітритів та аміаку в 

комунально-побутових стічних водах є змішування їх із великою кількістю виробничих 

стічних вод, які не містять білкових сполук і аніонних поверхнево-активних речовин 

(АПАР). Однак зупинкою та ліквідацією значної кількості промислових підприємств 

великих промислових міст вирішити екологічну проблему на сьогоднішній день 

практично неможливо. 

Покращенню ситуації сприятиме також будівництво очисних споруд локального 

значення, безпосередньо на території підприємств промислового, чи комунально-

побутового призначення. 

Для контролю й оперативного визначення вмісту АПАР у стічних водах міських 

каналізаційних систем була розроблена й продовжує вдосконалюватися методика їх 

визначення з використанням різних фізико-хімічних методів аналізу. 

Найбільш ефективними сучасними фізико-хімічними методами, які 

використовуються для визначення АПАР в стічних водах, є спектрометричні та 

хроматографічні методи. Огляд літератури з вирішення цієї проблеми показав [3-4], що 

більшість стандартів різних країн (в тому числі ДСТУ) рекомендують використовувати 

для визначення АПАР екстракційно-фотометричну методику з використанням 

метилового синього. Значну ефективність мають також методи хроматографічного 

аналізу АПАР, наведені в [1]. 
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