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УДК: 65,66,74, 262, 339,349,467, 477, 502,504,533,538,539,541-

543,546,551,574,577,613-617,621,622,625,627,628,631-

633,658,661,663,669,678,681,963 

 

 

Матеріали щорічної міжнародної науково-технічної конфере-

нції «Екологічна і техногенна безпека. Охорона водного і по-

вітряного басейнів. Утилізація відходів». (студентська секція)  

Харків, 2021. - 171 с.  

 

Друкується за рішенням оргкомітету конференції. 

 

 

В збірнику наведені матеріали щорічної міжнародної нау-

ково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 

Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 

(студентська секція), які висвітлюють проблеми екологічної 

та техногенної безпеки; сучасні маловідходні, енерго- та ре-

сурсозберігаючі технології; методи очистки господарсько-

побутових та промислових, проблеми охорони повітряного 

басейну; управління промисловими та побутовими відходами, 

їх утилізація; екологічні проблеми регіонів. 

 

 

 

Матеріали друкуються у авторській редакції і відповідність за 

їх редагування несуть автори. Оргкомітет конференції прете-

нзії з цього приводу не приймає.  

  

Збірник матеріалів упорядкували: Лебедєва О.С.  

                             

Відповідальний за випуск:             Юрченко В.О. 
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Крутій А-В. В., Вовкодав Г. М., к. х. н.,  

Одеський державний екологічний університет 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ, ЯКІ 

ФОРМУЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ШАМПУНІВ ТА ЇХ НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ 
 

У складі всіх шампунів містяться різні шкідливі компо-

ненти, які, накопичуючись в організмі, що можуть завдати 

шкоди здоров'ю людини в цілому. Правильний вибір шампу-

ню допоможе знизити ризик шкідливого впливу, але для цьо-

го необхідно знати наскільки може негативно впливати на 

здоров'я той чи інший інгредієнт. Тому доцільно дослідити 

складові шампунів. 

1. Детергент - обов'язкова складова будь-якого шам-

пуню. Найбільш шкідливими складовими компонентами, що 

входять до складу шампунів, є детергенти, які відносяться до 

поверхнево активних речовин. Вони мають миючими власти-

востями і добре піняться, завдяки чому з волосся легко відда-

ляються різні види пилових і жирових забруднень. 

Якщо розташувати детергенти в порядку зниження шкід-

ливого впливу, то перелік буде виглядати так: 

˗ Ammonium Lauryl Sulfate - лаурил сульфат амонію; 

˗ Ammonium Laureth Sulfate - лаурет сульфат амонію; 

˗ Sodium Lauryl Sulfate - лаурил сульфат натрію; 

˗ Sodium Laureth Sulfate - лаурет сульфат натрію; 

˗ TEA Lauril Sulfate - лаурил сульфат TEA; 

˗ TEA Laureth Sulfate - лаурет сульфат TEA. 

Перші три речовини, як правило, завжди є компонентами 

дешевих шампунів. Вони визнані канцерогенами, легко про-

никають в шкіру, накопичуються в організмі, і при порушен-

нях в імунній системі можуть призвести до проблем зі здоро-

в'ям. 

2. Пом'якшувачі. Оскільки детергенти здатні висушувати 

волосся, позбавляючи їх при цьому життєвої сили, шампуні 

додаються різні пом'якшувачі, які роблять волосся слухня-

ним. Тобто вони здатні певною мірою нейтралізувати дію ви-

користовуваних детергентів.  
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У зв'язку з цим необхідно звертати увагу на те, щоб у 

складі шампуню перебували: 

• Сocamidopropyl Betaine - кокамідопропіл бетаїн - суміс-

ний з іншими компонентами, виступає в ролі легкого конди-

ціонера, є антистатиком. Використовується в дитячих шам-

пунях, вважається дорогим компонентом. 

˗ Decyl polyglucose - децил глюкозид - зменшує дратівний 

ефект агресивних очищувачів, підходить для чутливої шкіри. 

Даний компонент отримують з кукурудзи і кокосів. 
˗ Glycereth Cocoate - глицерет кокоат; 

˗ Disodium Cocoamphodiacetate - кокоамфодиацетат натрію. 

˗ Cocoamidopropyl Sulfo Betaine - кокамідопропіл сульфобе-

таин. 

3. Консерванти. Саме консерванти зберігають його влас-

тивості і перешкоджають розмноженню мікроорганізмів в шам-

пуні, які можуть спровокувати алергію. Однак не всі консерван-

ти нешкідливі. 

До консервантам можна віднести: 

˗ Формальдегід (formaldehyde). Ця речовина відноситься ка-

нцерогенів, але при цьому широко використовується при вироб-

ництві шампунів в якості консерванту. Формальдегід токсичний 

і здатен чинити негативний вплив на органи зору та дихання, а 

також погіршувати стан шкірного покриву. 

˗ Парабени (parabens). Це консерванти, здатні пригнічувати 

ріст мікроорганізмів. Накопичуючись в тканинах, вони можуть 

призвести до порушення гормонального рівноваги і розвитку 

злоякісних пухлин.  

˗ Бензонат натрію або бензойна кислота - є природним кон-

сервантом, міститься в брусниці і журавлині, застосовується і в 

харчовій промисловості (Е211); 

˗ Феноксіетанол (Phenoxyethanol). 

4. Загусники. Загусники відповідають за в'язкість і щіль-

ність шампуню, а так само є стабілізаторами піни, до них відно-

сять: 

˗ Кокамид DEA (Cocamide DEA), що використовується як 

загусник, піноутворювач, антистатик, пом’якшувач та ін. 

˗ Кокамид МЕА (Cocamide MEA); 

˗ Загущувач PEG-4 моноетаноламід ріпакової олії. 


