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СИНТЕТИЧНІ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТА  

ПОЛІФОСФАТИ У РІЧЦІ ЖЕРЕВ ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ПРИТОКАХ  

 

В статті наведено посезонний розподіл вмісту синтетичних поверхнево 
активних речовин та поліфосфатів у воді річки Жерев та її приток −              

річок Кремянка і Глухова, що протікають на території Лугинського ра-
йону Житомирської  області.  
Ключові слова: поверхнево активні речовини, поліфосфати. 

 

В статье приведено посезонное распределение содержания синтетических 
поверхностно активных веществ и полифосфатов в воде реки Жерев и ее 
притоков –реках Кремянка и Глухова, которые протекают на террито-
рии Лугинского района Житомирской области. 

Ключевые слова: поверхностно активные вещества, полифосфаты. 

 

A seasonal distribution content of synthetic surface active substances in the 

river Zherev  as well as its tributaries (Kremianka, Gluhova which flow on the 

territory of Lugyny district in Zhytomyr region) has been given in the paper. 

Keywords: synthetic surface active substances, polyphosphates. 

 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день однією з основних екологі-

чних проблем є проблема якісної питної води. Оскільки водопостачання бі-

льшості населених пунктів України здійснюється за рахунок вод відкритих 

водойм, переважно з річок, то саме якість річкової води є вирішальним фак-

тором здоров’я людей. Водність великих річок забезпечують малі, які на сьо-

годнішній день є значно забрудненішими від тих, в котрі вони впадають [8].  

Одним із факторів забруднення малих річок є синтетичні поверхнево ак-

тивні речовини (СПАР), оскільки  вони входять до складу побутових стічних 

вод. Це дуже небезпечні забруднювачі. СПАР – містяться у складі синтетич-

них миючих засобів (детергентів), зокрема пральних порошках, рідинах для 

миття посуду тощо.  

Навіть незначний вміст СПАР викликає неприємний смак та запах води і 

утворює піну і плівку на поверхні, що утруднює доступ кисню та призводить 

до загибелі водних організмів. Це може відбуватися не лише за рахунок при-

гнічення сапрофітної мікрофлори водойм, але і за рахунок емульгування ін-

ших хімічних речовин (нафти, пестицидів, канцерогенних речовин). Ці за-

бруднювачі мало затримуються очисними спорудами і перешкоджають само-
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очищенню водних екосистем. При цьому спостерігається стабілізація непри-

ємних запахів у воді [4].  

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Поліфосфати – 

солі поліфосфатних кислот (напр. три-, тетраполіфосфати) і високомолекуля-

рних кислот (n > 100). Саме вони є основними складниками СПАР. Також 

вони входять до складу мінеральних добрив, пом’якшувачів води, будівель-

них та вогнетривких матеріалів, додаються також в деякі продукти харчуван-

ня [1, 6]. 

Кінцевим продуктом гідролізу поліфосфатних кислот є Н3РО4 (ортофос-

фатна кислота): 

                                    H4P2O7 +H2O ⇔ 2Н3РО4 

Рівновага дуже зміщена вправо. Однак високі енергетичні бар’єри (Еа) 

цих реакцій їх дуже сповільнюють. У водних розчинах при звичайних темпе-

ратурах для досягнення рівноваги потрібно багато діб, іноді  навіть років 

[1,7]. Отже, самі поліфосфати не такі небезпечні, як продукти їх гідролізу. 

Головна небезпека від наявності фосфору у водоймах полягає у евтрофікації. 

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про розроблення Загально-

державної програми щодо зменшення та поступового припинення викорис-

тання на території України миючих засобів на основі фосфатів”. 

У програмі має бути передбачено, зокрема, узгодженість її положень з Ре-

гламентом Європейського парламенту та Європейської Ради (ЄС) від 31 бе-

резня 2004 року про миючі засоби; рекомендаціями Єврокомісії від 22 липня 

1998 року про належну екологічну практику щодо побутових миючих засо-

бів; Директивою Європарламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року щодо засад 

діяльності ЄС у сфері водної політики; Директивою Європарламенту і Ради 

від 21 квітня 2004 року щодо екологічного зобов’язання запобіганню та від-

шкодуванню екологічної шкоди; Директивою Європарламенту від 15 лютого 

2006 року щодо забруднення, яке викликане викидом деяких небезпечних ре-

човин у водне середовище ЄС.  

Але не тільки в цьому основна небезпека забруднення СПАР. При взаємо-

дії з іншими забруднювачами водойм вони утворюють високотоксичні спо-

луки. У водоймах СПАР мають великий вплив на бактеріальне забруднення. 

Виявлено зв’язок між вмістом СПАР, азотом аміаку та бактеріями групи ки-

шкової палички (БГКП). СПАР можуть діяти на міграцію пестицидів у во-

дойми, підвищуючи їх концентрацію у воді. 

У пояснювальній записці до постанови «Про розроблення Загальнодержа-

вної програми щодо зменшення та поступового припинення використання на 

території України миючих засобів на основі фосфатів» йдеться, що основні 

діючі компоненти усіх пральних порошків – це так звані поверхнево-активні 

речовини (ПАР). В ході експериментів на тваринах вчені встановили, що 

ПАР істотно впливають на активність ряду важливих ферментів, порушують 

білковий, вуглеводний і жировий обмін. Особливо агресивні у своїх діях ані-
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онні ПАР, здатні викликати порушення імунітету, розвиток алергії (особливо 

у дітей), ураження мозку, печінки, нирок, легенів. Це одна із причин, з якої у 

країнах Західної Європи накладені суворі обмеження на використання аніон-

них ПАР у пральних порошках (їх вміст не повинен перевищувати 2-7%) [9]. 

Виходячи з вищевикладеного, вміст синтетичних поверхнево активних 

речовин та поліфосфатів у воді і факторів, від яких воно залежить, є актуаль-

ною проблемою. Ми поставили за мету дослідити динаміку забруднення річ-

кових вод Лугинського району синтетичними поверхнево активними речови-

нами та полі фосфатами з урахуванням пори року. 

Методи дослідження. 1. Визначення фосфатів проводилось за загально-

прийнятими методиками (Новиков Ю.В. и др. (1990) [6], а  синтетичних по-

верхнево-активних речовин за методикою Лур’є Ю.Ю. (1973) [5]. 

Об’єкт досліджень. Об’єктом досліджень була р. Жерев та її основні при-

токи – Крем’янка та Глухова. 

Предмет досліджень. Предметом досліджень були параметри розподілу 

СПАР та поліфосфатів у досліджуваних річках. 

Результати досліджень. Нами проводилися дослідження води річки Же-

рев та її найбільших приток на вміст синтетичних поверхнево-активних речо-

вин (СПАР) у 2009–2011 рр. 

Дані досліджень по вмісту СПАР подано на рис.1-3. 

Аналіз даних рисунків 1-3 свідчить про те, що вміст СПАР у жодному з 

відібраних зразків не перевищував ГДК і мав сезонний характер у всіх без 

винятку досліджуваних річках Лугинського району. Навесні вміст цих речо-

вин порівняно із зимою збільшувався приблизно в 2 рази. Влітку їх вміст 

впродовж усіх трьох досліджуваних років збільшувався ще приблизно вдвічі. 

Восени спостерігалося поступове зменшення вмісту СПАР. Це пояснюється 

зниженням розчинності цих речовин у холодний період року, а також проце-

сами розбавлення цих забруднювачів у осінній та зимовий період, коли вод-

ність річок є найбільшою. У меженний літній період це призводить, відповід-

но, до збільшення концентрації СПАР у річковій воді та збільшення їх повер-

хневої активності.  

Одержані результати характеризуються відповідними статистичними по-

казниками, які наведені в таблиці. 

Показники вмісту СПАР у досліджуваних зразках у воді річок Жерев, 

Глухова та Крем’янка не були одноманітними, про що свідчить квадратичне 

відхилення та коефіцієнт варіації. Найбільші відхилення від середнього  
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Рис. 1. Вміст СПАР в основних річках  

Лугинського району в 2009 році, мг/дм3 (n=18) 

 

 
Рис. 2. Вміст СПАР в основних річках  

Лугинського району в 2010 році, мг/дм3 (n=14) 
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Рис. 3. Вміст СПАР в основних річках  

Лугинського району в 2011 році, мг/дм3 (n=18) 

 

спостерігали взимку та навесні, коли значення досліджуваних показників бу-

ли найменшими, найменші відхилення спостерігали влітку. В динаміці цього 

процесу впродовж 2009–2010 років ці показники мінялися мало. Проте восе-

ни 2011 року забруднення у всіх річках було значно більшим, ніж у поперед-

ні роки, що можна пояснити малою водністю річок, оскільки в цей період не 

випадало жодного дощу. 

Стосовно забруднення окремо взятої річки ми спостерігали найбільше за-

бруднення в річці Жерев, яка є головною на території досліджуваного райо-

ну, що можна пояснити потраплянням в неї забруднених вод приток, на яке 

накладається забруднення власних вод. 

Оскільки у СПАР міститься значна частка поліфосфатів, то нами прово-

дились також дослідження води річок на вміст цих речовин. Поліфосфати 

Men(PO3)n, Men+2PnO3n+1, MenH2PnO3n+1, застосовуються також для пом'як-

шення води, обезжирення волокна, як інгібітор корозії, каталізатор, у харчо-

вій промисловості. Вони малотоксичні. Токсичність пояснюється спроможні-

стю поліфосфатів до утворення комплексів із біологічно важливими іонами, 

особливо з кальцієм. Встановлена припустима залишкова кількість поліфос-

фатів у воді  складає 3,5 мг/дм
3
. Впродовж 2009-2011 не зареєстровано жод-

ного випадку перевищення ДР. Дані 2011 року зображено графічно на рис. 4. 

 

 

 

 

 



Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування 

35 

Таблиця 

Статистичні показники вмісту СПАР у воді річок Лугинського району  

по сезонах (середнє за 2009 рік), мг/дм
3
, n=18  

Статис-

тичні по-

казники 

Назва річки та період року 

Жерев Глухова Крем’янка 

зима весна літо осінь зима весна літо осінь зима весна літо осінь 

М 0,12 0,24 0,48 0,21 0,09 0,18 0,36 0,19 0,06 0,14 0,32 0,18 

m 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,043 0,05 0,04 0,02 0,025 0,045 0,038 

Mmin 0,08 0,19 0,44 0,16 0,04 0,12 0,26 0,13 0,02 0,009 0,24 0,13 

Mmax 0,18 0,34 0,5 0,3 0,16 0,29 0,46 0,29 0,1 0,19 0,4 0,3 

δ 0,021 0,048 0,02 0,03 0,023 0,037 0,02 0,03 0,012 0,02 0,06 0,01 

V, % 17,5 20,0 4,16 14,7 25,5 20,5 5,5 17,5 20,0 14,2 18,7 11,0 

 

 

Рис. 4. Порівняльна характеристика вмісту поліфосфатів (мг/дм3 ) у  

водах річки Жерев та її притоках впродовж 2011 року 

 

Аналіз рис. 4 свідчить про те, що вміст поліфосфатів у всіх досліджуваних 

річках Лугинського району за 2011 рік не перевищував допустимі рівні.  

 

Висновки 

 

1. Вміст СПАР у всіх досліджуваних зразках води не перевищував до-

пустимих рівнів впродовж усіх досліджуваних років. 

2. Найбільша концентрація синтетичних поверхнево-активних речовин 

спостерігалась влітку та навесні. 
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3. Вміст поліфосфатів у 2011 році перевищив допустимі рівні, оскільки 

водність річок була малою через відсутність опадів. Відповідно концентрація 

цих речовин у воді збільшилася. 
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