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Тема уроку 43: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості. 

Хід уроку 

До складу мила входять жири, масла, фарбники, парфумерні композиції і 

інші добавки. Чим більше в милі натуральних компонентів, тим воно краще. 

Для виготовлення туалетного мила використовують основну і допоміжну 

сировину. 

Основна сировина. Як основну сировину використовують натуральну 

жирову сировину тваринного і рослинного походження, синтетичну жирову 

сировину, а також продукти переробки жирової сировини. Жирова сировина 

може бути харчовою і технічною. 

Застосовують яловичий, баранячий, свинячий, а також збірний жири. Жири 

морських тварин і риб використовуються у вигляді саломасів (гідрогенізованих 

жирів). 

Використовують як тверді рослинні масла (кокосове, пальмове), так і рідкі - 

соняшникову, соєву, бавовняну олії. 

Введення в рецептуру твердих масел (особливо кокосового і 

пальмоядрового) забезпечує милу необхідну пластичність при його переробці, а 

так саме високе піноутворення в холодній воді в процесі використання. Рідкі 

масла використовують для варіння рідкого мила або у вигляді саломасів їх 

вводять до складу твердого туалетного мила. 

До складу мила входять жирні кислоти, що одержують в результаті 

розщеплювання натуральних жирів і масел, а також синтетичні жирні кислоти 

(СЖК), одержані окисленням нафтового парафіну. СЖК (фракції С10-С16) 

застосовують в рецептурі мила замість кокосового масла або частково 

замінюють його. СЖК (фракції С17-С20) застосовують в рецептурах мила 

замість саломасів. 

У основному складі мила використовують складні ефіри - пальмовий 

стеарат і пальмовий олеат. 

Допоміжна сировина. Лужні речовини необхідні для омилення жирової 

сировини і нейтралізації жирних кислот. Застосовують в основному їдкий натрій 

- NaOH (каустична сода) і кальциновану соду – Na2CО3. 

Фарбувальні речовини додають для надання певного кольору і поліпшення 

товарного виду мила. Використовують наступні фарбники: родамин (червоний), 

метанил (жовтий), флуоресцеїн (фіолетовий), органічний кубовий яскраво-

оранжевий, бірюзовий світлостійкий (блакитний); пігменти: жовтий 

світлостійкий, зелений і блакитний фталоціанінові, оранжевий і ін. Звичайно 

використовують суміш двох і більше фарбувальних речовин. Фарбувальні 



Ольга ТОКАРЕНКО 

речовини повинні бути стійкі до дії сонячного світла, і вільного лугу: не повинні 

офарбовувати мильну піну. 

Вибілюючі речовини додають до мила в кількості 0,2-1,5%. 

Використовують сухі білила (пігменти): білила цинкові (оксид цинку) або 

титанові білила. Вони покращують колірний тон, роблячи його рівномірним; 

усувають прозорість шматка, що з'являється іноді в процесі механічної обробки 

мила. 

Оптичні відбілювачі в кількості 0,2-0,3% додають в мильну стружку світлих 

тонів (наприклад, молочно-біле мило). 

Парфумерні аромати додають певний запах милу, який може бути 

квітковий, фруктово-ягідний, фантазійний. Аромати для мила завжди грубіші, 

ніж для парфумерії і косметичних засобів таких, як креми, шампуні, гелі, піни. 

Такі аромати стійкіші: вони здатні «заглушати» запах початкової жирової 

сировини. Концентрація 1-3% - залежно від марки мила. 

Стабілізатори (антиоксиданти). При зберіганні в милі відбуваються 

окислювальні процеси, відомі як «згіркнення», що супроводжуються 

потемнінням шматка мила або появою на його поверхні темних плям. Для 

запобігання псуванню мила в його склад вводять стабілізатори (антиоксиданти). 

Використовують силікат натрію, антал, антал П-2. 

Ще переважають добавки: ланолін, спермацет, гліцерин, оливкове масло, 

масло із зародків пшениці. Ці добавки зменшують знежирюючу дію мила на 

шкіру. Їх вводять до складу мила, призначеного для споживачів з підвищеною 

сухістю шкіри, з проблемною шкірою, а так саме в дитяче мило. 

Дезінфікуючі добавки підсилюють антисептичні властивості мила. До них 

відносять борну кислоту, карболову кислоту, березовий дьоготь, салициламид, 

триклозан і ін. 

Добавки, що дезодорують, вводять до складу мила для усунення 

неприємного запаху поту. Використовують метанил. 

Як лікувально-профілактичні добавки використовують настої і екстракти 

алоє, ромашки, сибірської ялиці, чабрецю, деревію; вводять вітаміни (Е, B5 та 

ін.). 

У сучасне туалетне мило вводять і інші добавки: абразивні частинки грязі, 

водорості, солі - залежно від призначення мила. 
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