
Тема уроку  41: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 

Хід уроку 

Виробництво сучасного туалетного та господарського мила – автоматичний 

та хімічний процес.  

Багато якостей мила, наприклад, розчинність у воді, піноутворення, миюча 

здатність, бактерицидні та зволожуючі властивості, залежать від його складу та 

добавок.  

У хімічному відношенні основним компонентом твердого мила є суміш 

розчинних солей вищих жирних кислот. Зазвичай це натрієві, рідше - калієві і 

амонієві солі таких кислот, як стеаринова, пальмітинова, міристинова, лауринова 

і олеїнова. 

Додатково в складі мила можуть бути й інші речовини, які в останні роки 

стали дуже популярні в якості ароматичних добавок та засобів дезінфекції. Їх 

додають для приховування неприємного запаху лугу, тому навіть у самому 

простому косметичному милі без спеціальних ароматів не обійтися.  

До мила також додають барвники і компоненти, що роблять піну по-

справжньому білосніжною.  

Проте не слід забувати, що чим більше в милі натуральних компонентів, тим 

воно краще.  

Саме натуральні продукти та трави роблять мило м’яким, ароматним і 

надають йому лікувальних та зволожуючих властивостей.  

Трохи історії про технологія ї миловаріння  

Сучасні технології миловаріння  

Старий спосіб варіння мила з застосуванням розчинів лугів в промисловості 

все більше витісняється гідролізом жирів під дією водяної пари при підвищеному 

тиску. При цьому утворюються гліцерин і вільні жирні кислоти, які легко можна 

відокремити від гліцерину, використовуючи його розчинність у воді. З суміші 

жирних кислот при нагріванні з розчином соди або поташу (карбонатний метод) 

легко виходять відповідні мила.  

В якості сировини для отримання основного компонента мила, можуть 

використовуватися тваринні і рослинні жири, жирозамінники (синтетичні жирні 

кислоти, каніфоль, нафтенові кислоти, талові олії). 

 

 

 

 

 

 

 



Тема уроку  42: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 

Хід уроку 

Вітчизняна технологія виробництва господарського і туалетного мила 

передбачала двостадійну схему омилення розщеплених жирів (жирних кислот): 

перша стадія - нейтралізація жирних кислот карбонатом натрію, друга - 

доомилення карбонатної маси гідроксидом натрію. 

Найбільш вивченою та описаною в літературі є стадія нейтралізації жирних 

кислот карбонатом натрію. Карбонатне омилення - складний процес, який 

включає велику кількість кінетичних та дифузійних стадій. Головна реакція 

процесу проходить з великою швидкістю; її описують таким сумарним рівнянням: 

2RCOOH +Na2C03 2RC00Na+H20+C02; 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, механізм цієї реакції 

остаточно не з'ясовано. Один з найбільш вірогідних варіантів цього механізму 

передбачає деяку сукупність паралельних та послідовних реакцій. У водному 

розчині карбонат натрію за температури вище 70°С схильний до гідролізу. 

Виявлено, що нейтральний жир дуже повільно омилюється водним розчином 

карбонату натрію. Причина цього - невелика концентрація гідроксильних іонів, 

яка значною мірою знижується в зоні реакції (тобто у гідрофільній частині 

пластинчатих асоціатів), утвореній негативно зарядженими карбоксильними 

групами молекул кислот триацилгліцеринів. 

Реакція омилення водними розчинами гідроксидів протікає через стадію 

гідроліза і здійснюється сходоподібно.При цьому в першій його утворяться 

діацилгліцерини, що залишаються в ацилгліцериновій масі, а жирні кислоти, що 

виділяються, нейтралізуються гідроксидом, даючи мила, що розчиняються у воді. 

Виведення жирних кислот з ацилгліцеринової маси у виді мил зрушує 

рівновага, і гідроліз продовжується. 

Реакція омилення жирів широко застосовується в аналітичній практиці й у 

техніці при виробництві мила. 

В аналітичній практиці для забезпечення повноти (придушення гідролізу 

мил) реакцію проводять з гідроксидом натрію чи калію в спиртовому розчині, 

найчастіше етанольному. При цьому реакція протікає через стадію алкоголізу з 

наступним омиленням складних ефірів жирних кислот. 

Ефіри добре розчинені в етанолі, тому реакція протікає в гомогенному 

середовищі з великою швидкістю (30 хвилин). 

Проведення омилення в цих умовах використовуються при аналізі 

Індивідуальних ацилгліцеринів і жирів, для визначення їхнього числа омилення 

(40) і ефірного числа (ЕЧ). 

40 індивідуальних ацилгліцеринів - кількість міліграмів гідроксиду калію, 

необхідного для омилення 1 мг ацилгліцеринів. 



При виробництві мила жири омилюють водяниими розчинами гідроксидів, 

переважно гідроксидом натрію. Процес ускладнюється наявністю двухфазної 

системи: жир-водяний розчин гідроксиду. 

Складання рецептури жирової суміші для виробництва мильної основи 

твердого туалетного мила являє собою більше складне завдання, чим при варінні 

господарських мил. 
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