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Тема уроку 46, 47: Устаткування підприємств олієжирової 

промисловості 
Мета: Оволодіди знаннями щодо устаткування підприємств олієжирової 

промисловості. 

Хід уроку 

За консистенцією мило розрізняють: - тверде (кускове); - кремоподібне; -

рідке і порошкоподібне мило. 

У залежності від складу туалетне мило підрозділяється на чотири марки: -

«Нейтральне» (Н); - «Екстра» (Е); - «Дитяче» (Д) і «Ординарне» (О). 

За призначенням туалетне мило підрозділяють на гігієнічне, лікувально - 

профілактичне, дезінфікуюче, дезодоруюе і спеціальне. 

Форма шматка може бути прямокутно, овальною, круглою. Також мило 

може бути фігурним. 

Види мила. Існує кілька видів мила, які відрізняються своїм складом, 

ефектом і призначенням. 

Дитяче гігієнічне мило - виготовляється з легких природних антисептичних 

компонентів: екстракту ромашки, календули, шавлії, кори дуба, чебрецю. Таке 

мило підходить для ніжної шкіри - як дитячої, так і дорослої. 

+Гігієнічне антибактеріальне мило призначено для більш ретельного 

очищення, оскільки компоненти, що містяться в ньому, здатні вбивати бактерії. 

Але цей, здавалося б, безсумнівно, позитивний факт насправді не такий вже й 

позитивний - адже разом з небезпечними для людини бактеріями, вмирають і 

корисні для людини мікроорганізми. Тому користуватися антибактеріальним 

милом потрібно обережно - немає сенсу митися їм щодня, але якщо ви 

працювали на городі, чи робили іншу брудну роботу, можна очиститися більш 

ретельно. Також варто знати, що антибактеріальне мило сушить та старить 

шкіру. 

арфюмерне мило ніякими корисними властивостями похвалитися не може, 

але може порадувати вельми приємним запахом. Шкода тільки, що приємний 

мильний аромат дуже нестійкий - зберігається на шкірі тільки близько півгодини 

після миття. Косметичне мило містить компоненти, які захищають шкіру від 

пересихання - це можуть бути різні кремові добавки чи гліцерин. Таким милом 

варто користуватися тим, у кого суха чи нормальна шкіра. 

Вимоги до якості, особливості упакування, маркування, зберігання та 

транспортування туалетного мила 

Якість туалетного мила закладається на різних стадіях, починаючи з ідеї 

створення і до розфасовки і упаковки. На подальших етапах життєвого циклу 

товару в залежності від умов транспортування, зберігання, продажу і 

використання, якість зберігається або погіршується. 
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Туалетне мило повинне вироблятися з доброякісної сировини і відповідно 

до затвердженої рецептури, мати приємний запах, естетичність, колір, зручну 

форму. Мило повинне володіти високою миючою здатністю, завдяки чому 

видаляти забруднення будь-якого складу. Мило повинне характеризуватися 

підвищеною розчинністю і піноутворюючою здатністю в гарячій і холодній воді. 

Володіти достатньо високими естетичними властивостями, а саме: запах, колір і 

форма шматка мила, дизайн упаковки. Аромат мила і зовнішній вигляд упаковки 

визначають перший крок в покупці мила. Мило повинно мати зручну форму 

шматка. 

За органолептичними показниками туалетне мило повинне бути твердим на 

дотик, однорідним (однаково забарвленим) в розрізі. Поверхня мила повинна 

бути гладкою, без дефектів: тріщин, випіт, смуг, плям; недопустимі нечіткий 

штамп і нерівний зріз. 

Колір мила повинен бути рівномірним, властивий даному найменуванню; 

запах - приємним. 

Пакування. Тверде туалетне мило випускають у вигляді кусків номінальною 

масою до 300 г за умови зберігання якісного числа. Мило масою 90, 100, 125, 

150 г вважається найбільш зручними. 

Тверде туалетне мило марок «Дитяче» і «Класичне» випускають без 

обгортки та в обгортці, туалетне мило марок «Спеціальне» і «Екстра» - тільки в 

обгортці. Паперова обгортка туалетного мила може складатись з одного, двох 

або трьох шарів: - зовнішнього – у вигляді художньо оформленої етикетки з 

паперу - внутрішнього (або без нього), для якого використовують підпергамент, 

папір етикетковий, письмовий папір, обгортковий папір; - третього, для якого 

використовують картон для коробок, папір для пачок. 

Фарби на етикетці повинні бути світло-, водо- та луготривкими; 

луготривкість фарби етикетки повинна бути не менше чотирьох балів. Дозволено 

не контролювати луготривкість фарби у разі використовування трьохшарової 

обгортки. 

Друк на етикетці повинен бути чіткий, без зміщення, без плям, не 

розпливатися. 

Туалетне мило обгортають в одношарову обгортку з ламінованого паперу, 

прозорих, напівпрозорих та непрозорих матеріалів згідно з чинною нормативною 

документацією. 

Тверде туалетне мило пакують у ящики дощані нерозбірні, в дерев'яні 

багатообігові ящики, в ящики з гофрованого картону, ящики з тарного картону , 

картонні коробки з гофрованого картону, коробкового картону, пластмасові 

багатообігові ящики. 
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Кожна коробка повинна бути обандеролена паперовою стрічкою з 

обгорткового паперу, паперу для пачок, мішкового паперу, клейовою стрічкою. 

Маркують мило державною мовою або мовою, обумовленою у контракті на 

постачання. 

На кожному куску мила без обгортки, або у прозорій обгортці, яка не 

містить текстової інформації, повинен бути чіткий штамп із зазначенням: 

- назви підприємства-виробника або знака товарів та послуг; 

- назви і марки мила; 

- номінальної маси куска; 

- показники стандарту. 

На кожному куску мила у прозорій, напівпрозорій та непрозорій обгортці, 

футлярі, коробці дозволено зазначати тільки знак товарів та послуг. 

На сувенірне, фігурне та нештамповане мило, готельне дозволено знак 

товарів та послуг не ставити. 

На етикетці, футлярі, коробці, ярлику або вкладці також можуть зазначати: 
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