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Тема уроку 44, 45: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості. 

Хід уроку 

Процес виготовлення туалетного мила досить складний. Звичайно в його 

склад входить більше 10 різних компонентів, які повинні бути сумісними. 

Кількість їх строго збалансована, оскільки готовий виріб повинен бути стійким в 

широкому інтервалі температур при зберіганні. 

У виробництві туалетного мила можна виділити дві основні стадії: 

1 - це варіння мила, що є хімічним процесом взаємодій триглицерідів 

жирних кислот з лугом (реакція омилення). Воно закінчується приготуванням 

водних розчинів К або Nа солей жирних кислот різної концентрації; 

2 - додання милу товарного вигляду шляхом виконання наступних операцій: 

охолоджування і затвердіння концентрованого мильного розчину, сушка, 

механічна обробка, формування в шматки, упаковка готової продукції. 

Тверде мило одержують гарячим способом, холодним, переплавленням і 

струганням. 

Гаряче варіння туалетного мила здійснюють прямим або непрямим 

методами. 

Прямий метод полягає в приготуванні з жирової сировини і лугу розчину 

солей жирних кислот - мильного клею 40-60% концентрації, який надалі 

заливають в дека. Після охолоджування і твердіння одержане мило розрізають на 

шматки певного розміру. 

Непрямий метод передбачає обробку гарячого мильного розчину 

електролітами (куховарською сіллю - NaCl). Цей процес, званий висолюванням, 

викликає коагуляцію мильного розчину. Внаслідок чого мильний розчин 

розшаровується на два шари: нижній - підмильний луг (розчин електроліту, 

гліцерину і ін.) і верхній - мильне ядро, яке є концентрованим милом із вмістом 

не менше 60% солей жирних кислот. Таке мило часто називають ядерним. 

Тверде туалетне мило найчастіше одержують непрямим методом. 

Холодний спосіб. Приготування туалетного мила холодним способом за 

допомогою розмішування відрізняється багатьма достоїнствами, які головним 

чином зводяться до того, що забарвлення і парфумування проводяться 

одночасно, складаючи як би одну операцію, після чого залишається тільки 

затверділу мильну масу розрізати і сформувати. 

Переплавлення. Приготування туалетного мила переплавленням 

проводиться таким чином: звичайне ядерне мило розрізають на шматки і 

кидають в казан, вставлений в інший казан з киплячою водою (водяна лазня). До 

мила треба влити стільки води, щоб узята проба мала хорошу консистенцію, 
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після чого мило розливають у форми і змішують з фарбувальними і 

парфумуючими речовинами. 

Стругання. Приготування туалетного мила струганням проводиться таким 

чином: ядерне мило обертають в стружки за допомогою особливого верстата, 

збирають в дерев'яне корито, змішують з фарбувальними і пахучими речовинами 

і потім на місильному верстаті перетворюють на однорідну масу 

Шліфування. Після процесу миловаріння з мильного ядра відділяються 

надлишок електроліту, забруднення, що залишилися, і частково гліцерин. В 

результаті цієї операції - в'язкість мильного ядра знижується і підвищується його 

пластичність. 

Відстоювання. Після закінчення шліфування мильна маса якийсь час 

повинна відстоятися при температурі 100 °С. 

+Охолоджування. В процесі охолоджування мило кристалізується, і 

утворюється достатньо щільна тверда маса. Твердість мильної маси при цьому 

залежить від вмісту в ній жирних кислот, наповнювача і ін. 

Для сушки мила застосовують стрічкові сушарки безперервної дії, що 

блокуються з охолоджуючими вальцями, на яких з мила виходить тонка 

стружка, яку додатково висушують у вакуум - сушильних камерах. 

Попередня механічна обробка стружки. На спеціальному валковому 

устаткуванні проводять попередню механічну обробку стружки: її ущільнюють і 

перетирають. 

Змішення мила з добавками. У перетерту мильну стружку додають розчини 

фарбників, аромат, антиоксиданти, пережирюючі і інші корисні добавки. 
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