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ВСТУП 
 

Дисципліна “Технологія виробництва мила та миючих засобів” викладається 
студентам напряму підготовки 6.051701 “Харчові технології та інженерія” у 
VII-VIII семестрах та студентам спеціальності 7,8.05170102 “Технології жирів і 
жирозамінників” у ІХ семестрі після вивчення таких дисциплін, як Хімія ліпідів 
та їх похідних, Основи фізіології та гігієни харчування, Теоретичні основи 
технології харчових виробництв, Технологія добування жирів, Технологія 
переробки жирів, які є базовими для цієї дисципліни. 

Для успішного засвоєння курсу та вміння застосовувати одержані знання у 
практичній діяльності, передбачений лабораторний практикум, метою якого є 
вивчення та закріплення на практиці основних технологічних процесів, які 
використовуються у виробництві мила та миючих засобів. Під час виконання 
лабораторних робіт на конкретних прикладах закріплюються теоретичні 
знання, набуті в процесі лекційного курсу, що сприяє творчому осмисленню 
дисципліни. Перед виконанням лабораторної роботи студент готує теоретичний 
матеріал, записує в лабораторний журнал методику виконання лабораторної 
роботи і необхідні для цього розрахунки. 

Підготовленість студента до виконання лабораторної роботи визначає 
викладач за результатами співбесіди та оформлення лабораторного журналу і 
допускає (чи не допускає) його до виконання роботи: для допуску до роботи 
крім теоретичного матеріалу необхідно знати також методику її виконання, 
хімізм і особливості технологічного процесу, а також техніку безпеки 
виконання конкретної роботи.   

Після виконання роботи студент показує одержані продукти і результати, 
оформлені в лабораторному журналі. Звіт про лабораторну роботу повинен 
бути написаний грамотно, акуратно і містити такі розділи: назва і мета роботи, 
порядок виконання роботи, результати дослідів, висновки. Після цього 
викладач проводить бесіду зі студентом і оцінює роботу двома оцінками: за 
теоретичні знання і техніку її виконання. 

При роботі в лабораторії студент повинен твердо знати і виконувати всі 
правила техніки безпеки, зберігати тишу, чистоту і точність в роботі. 

Викладач повинен допускати студентів до роботи тільки після проходження 
інструктажу і вивчення ними Правил техніки безпеки, що записується в 
спеціальному журналі. Як викладач, так і студент повинні знаходитись в 
лабораторії тільки в халатах. 

 
 

1. ВИРОБНИЦТВО МИЛА 
 

Виробництво твердого мила проводять послідовно в два етапи. Перший етап 
полягає в приготуванні концентрованого водного розчину мила (мильного 
клею, ядра або основи для туалетного мила). Другий етап – це придання 
товарної форми, так звана механічна обробка мила. 
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В процесі виробництва мила проводять технологічний контроль якості 
вихідної сировини, проміжних продуктів та готового мила, а також контроль 
якості і регулювання технологічних параметрів проведення процесів варки і 
обробки мила. В процесі варки мила контролюють концентрацію і температуру 
розчину NaOH та Na2CO3, температуру жирової основи. У мильній масі, 
наприкінці карбонатного омилення, визначають вміст вільних жирних кислот, 
вільного карбонату натрію, вільного гідроксиду натрію, а також титр мила. У 
мильній основі (ядрі) контролюють вміст жирних кислот, вільних гідроксиду 
натрію, карбонату натрію і хлориду натрію. 

В процесі сушки мила під вакуумом контролюють та регулюють 
температуру мильної основи, яка подається до вакуум-сушильної камери, 
залишковий тиск у камері, температуру води, яка витікає з барометричного 
конденсатору, а також температуру води, яка витікає з сорочки шнек-преса та з 
сорочки конічної голівки. 

У милі визначають вміст жирних кислот, вільного гідроксиду натрію, 
вільного карбонату та хлориду натрію, якісне число, температуру застигання 
жирних кислот (титр мила). 

Розрізняють відносний вміст жирних кислот в милі у відсотках та 
абсолютний вміст їх в кусні мила номінальної маси (якісний показник в грамах, 
Я.П.). 

Перший показник використовують для визначення ступеню готовності як 
проміжних, так і кінцевих продуктів виробництва мила, другий, який не 
змінюється в процесі висушування або обводнення мила – для визначення 
товарної повноцінності продукту. 

У виробничій практиці існує стандартний метод та велика кількість 
спеціальних (прискорених) методів визначення відносної масової частки 
жирних кислот. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 

Визначення масової частки жирних кислот в милі стандартним методом 
 
Принцип роботи. Метод базується на розкладі водного розчину мила 

мінеральною кислотою, екстракції жирних кислот діетиловим ефіром та 
наступним їх титруванням розчином гідроксиду лужного металу. 

 
Реактиви: метиловий оранжевий, 20%-вий розчин соляної або сірчаної 

кислоти, діетиловий ефір, 10%-вий розчин хлориду натрію, безводний сульфат 
натрію, етиловий спирт, 0,5М розчин гідроксиду натрію, фенолфталеїн. 

 
Хімічний посуд та прилади: конічна колба на 250 см3, ділильна лійка на 

500 см3, водяна баня. 
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Методика виконання роботи. На аналітичних терезах зважують 5 г мила з 
точністю до 0,001 г і розчиняють його в колбі у 60 мл нагрітої до кипіння 
дистильованої води. Розчин охолоджують до 35-40˚С, переносять в ділильну 
лійку №1 і додають до нього 5 крапель метилового оранжевого та 20%-ву 
соляну або сірчану кислоту до виникнення не зникаючого рожевого 
забарвлення, після чого до розчину додають 50 мл діетилового ефіру. Колбу, в 
якій розчиняли мило, споліскують 2 рази дистильованою водою (по 25 мл), 
один раз 20%-вим розчином соляної або сірчаної кислоти (5 мл), а потім 
діетиловим ефіром (25 мл). Воду, кислоту та ефір переносять у ділильну лійку 
№1. вміст лійки злегка перемішують круговими рухами, дають можливість 
кислому водному шару відстоятися і потім зливають в ділильну лійку №2, в 
якій його повторно обробляють 30 мл діетилового ефіру. Водний шар із 
ділильної лійки №2 переносять в ділильну лійку №3, а ефірну витяжку з лійки 
№2 переносять в лійку №1. Водний шар в лійці №3 екстрагують третій раз 
діетиловим ефіром (25 мл), водний шар зливають, а ефірну витяжку переносять 
в ділильну лійку №1. Ділильну лійку №2 споліскують ефіром і ефір зливають в 
лійку №1. ефірні витяжки жирних кислот тричі промивають в ділильній лійці 
№1 10%-вим розчином хлориду натрію, витрачаючи на кожну промивку 30мл 
розчину (до нейтральної реакції промивного розчину за метиловим оранжевим). 
Потім ефірні витяжки фільтрують через паперовий фільтр, на який поміщують 
5 г безводного сульфату натрію. Ділильну лійку №1, фільтр з сульфатом натрію 
промивають ефіром. Відганяють ефір із екстракту при слабкому нагріванні і 
розчиняють залишок в 30-40 мл етилового спирту, який перед цим 
нейтралізують 0,5М спиртовим розчином гідроксиду натрію в присутності 
фенолфталеїну. Відтитровують спиртовий розчин жирних кислот 0,5М 
розчином гідроксиду натрію в присутності 2-3 крапель фенолфталеїну і 
відганяють спирт на водяній бані. Колбу поміщують в сушильну шафу і 
висушують її при температурі 120˚С до постійної ваги. Перше зважування 
проводять після 2-х годин сушки, наступні – через кожну годину. Зважування 
проводять з точністю до 0,0002 г. Висушування залишку закінчують, коли 
різниця між двома наступними зважуваннями буде не більше 0,002 г. 

       Масову частку жирних кислот ЖК (в мас. %) розраховують за такою 
формулою: 

 
ЖК  = (т1 – V · К· 0,022 / 2) · 100 / т = (т1 – V · К· 0,011) · 100 / т,  

 

де  m1         – маса залишку після висушування, г; 
      V          – кількість 0,5М спиртового розчину NaOH, яка пішла на 

титрування жирних кислот, мл; 
      K          – поправка до титру 0,5М спиртового розчину гідроксиду натрію; 
     0,022/2 – різниця між атомними масами натрію і водню, яка еквівалентна 

1 мл 0,5М спиртового розчину NaOH; 
     т           – маса наважки мила, г. 
 



 6

Розходження між двома паралельними визначеннями не повинно бути більш 
як 0,3%. Якісне число Я.Ч. (в г) визначають за такою формулою: 

 
Я.Ч. = ЖК · т2 /100, 

 

де  ЖК – вміст жирних кисло, мас. %; 
        т2 – середня маса кусня мила, г. 
 
Масову частку жирних кислот в перерахуванні на номінальну масу кусня 

мила ЖК0 (в мас. %) розраховують за наступною формулою: 
 

ЖК0 = т2 · ЖК / т0 , 

 

де  т2 – середня маса кусня мила, г. 
    ЖК – вміст жирних кисло, мас. %; 
      т0 – номінальна маса кусня мила, г. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
 

Визначення масової частки жирних кислот в милі об’ємним методом 
 
Принцип роботи. Метод базується на розкладі водного розчину мила 

мінеральною кислотою, екстракції жирних кислот і неомильних речовин 
діетиловим ефіром та відтитруванням розчином гідроксидом лужного металу. 

 
Реактиви: метиловий оранжевий, 20%-вий розчин соляної або сірчаної 

кислоти, діетиловий ефір, 10%-вий розчин хлориду натрію, безводний сульфат 
натрію, етиловий спирт, 0,5М розчин гідроксиду натрію, фенолфталеїн. 

 
Хімічний посуд та прилади: конічна колба на 250 см3, ділильна лійка на 

500 см3, водяна баня. 
 
Методика виконання роботи. На аналітичних терезах зважують 5 г мила з 

точністю до 0,01 г і вносять його в колбу, розчиняють в гарячій воді 
розкладають за допомогою сірчаної кислоти (контроль за метиловим 
оранжевим). Розчинення і розкладання проводять на киплячій водяній бані. 
Суміш охолоджують і переносять в ділильну лійку. Колбу споліскують декілька 
разів діетиловим ефіром (по 30 мл) і зливають його в лійку. Суміш ретельно 
перемішують з ефіром і відстоюють протягом 2 хвилин. Кислий водний шар 
зливають, а ефірний промивають насиченим розчином хлориду натрію до 
нейтральної реакції за метиловим оранжевим. Ефірну витяжку зливають в 
колбу, відганяють половину ефіру. Ділильну лійку споліскують 20-30 мл 
спирту і переносять в колбу з ефірною витяжкою. Спиртоефірний розчин 
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кислот титрують 0,5М розчином NaOH в присутності фенолфталеїну до появи 
рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 1 хвилини. 

       Масову частку жирних кислот ЖК (в мас. %) розраховують за 
наступною формулою: 

 
ЖК  = V · К· 0,02  · Мср  · 100 / (40 · т) = 0,05 · V · К · Мср / т,  

 

де  V   – кількість 0,5М розчину NaOH, який пішов на титрування жирних 
кислот, мл; 

      K       – поправка до титру 0,5М розчину гідроксиду натрію; 
      0,02  – титр 0,5М розчину NaOH, г/см3; 
      Мср   – середня молекулярна маса жирних кислот; 
      т      – маса наважки мила, г. 
 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 
Визначення масової частки жирних кислот в милі з використанням 

діетилового ефіру 
 
Принцип роботи. Метод базується на розкладі водного розчину мила 

мінеральною кислотою, екстракції жирних кислот і неомильних речовин 
діетиловим ефіром, відгоні ефіру і висушуванні залишку до постійної маси.  

 
Реактиви: 20%-вий розчин соляної кислоти, метиловий оранжевий, 

діетиловий ефір.  
 
Хімічний посуд та прилади: конічна колба на 250 см3, ділильна лійка на 

500см3, гумова груша. 
 
Методика виконання роботи. Пробу мила біля 5 г зважують з точністю до 

0,01г і вносять в колбу, розчиняють в гарячій воді і розкладають 20%-вим 
розчином HCl в присутності метилового оранжевого до повного виділення 
жирних кислот (прозорість жирового і водного шарів). Після охолодження до 
20-25ºС, вміст колби переносять в ділильну лійку, споліскують колбу 
діетиловим ефіром і зливають його в лійку, в яку додають 50-70 мл ефіру, 
ретельно перемішують і відстоюють 3-4 хвилини. Кислий водний шар 
зливають, ефірному шару дають відстоятися 1-2 хвилини і, якщо знову 
виділяється вода, її також зливають. Ефірну витяжку переносять в зважену 
колбу, слідкуючи за тим, щоб в неї не потрапили краплини кислого водного 
шару. Ділильну лійку двічі промивають чистим ефіром і знову зливають в 
колбу. Із витяжок відганяють ефір, а залишок жирних кислот сушать в 
сушильній шафі при 70ºС до постійної ваги, продуваючи колбу через кожні 3-5 
хвилини повітрям за допомогою гумової груші. Зважують через кожні 10-15 
хвилин.  
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       Масову частку жирних кислот в милі ЖК (в мас. %) розраховують за 
наступною формулою: 

 
ЖК  = т1  · 100 / т, 

 

де  m1 – маса виділених жирних кислот, г; 
     т   – маса проби мила, г. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 
 

Визначення середньої молекулярної маси 
суміші жирних кислот мила 

 
Середня молекулярна маса використовується для оцінки правильності 

складання рецептури мила і для розрахунку вмісту жирних кислот в милі при 
об’ємному методі аналізу. 

 
Принцип роботи. Метод базується на виділенні жирних кислот із мила 

розкладанням його за допомогою мінеральної кислоти і титруванні цих кислот 
розчином гідроксиду лужного металу. 

 
Реактиви. 30%-ний розчин сірчаної кислоти, метиловий оранжевий, 

безводний сульфат натрію, 96%-ний етиловий спирт, фенолфталеїн, 0,5М 
розчин гідроксиду натрію. 

 
Хімічний посуд та прилади: фарфорова чашка, обігрівальна лійка, водяна 

баня, сифон. 
 
Методика виконання роботи. Наважку мила біля 20 г розчиняють в 150 мл 

води в фарфоровій чашці і розкладають 30%-ною сірчаною кислотою (контроль 
по метиловому оранжевому) при нагріванні на водяній бані і перемішуванні до 
повної прозорості жирового і водного шарів. Кислий розчин зливають за 
допомогою сифону, жирні кислоти промивають гарячою водою до нейтральної 
реакції по метиловому оранжевому і фільтрують через паперовий фільтр при 
70-75ºC, використовуючи при цьому обігрівальну лійку або сушильну шафу. На 
фільтр насипають 3-5 г безводного сульфату натрію. 

Біля 2 г відфільтрованих сухих жирних кислот зважують з точністю до 
0,0002 г, розчиняють в 96%-ному нейтралізованому етиловому спирті і 
титрують в присутності фенолфталеїну 0,5М розчином гідроксиду натрію до не 
зникаючого протягом 1 хвилини рожевого забарвлення. 

Середню молекулярну масу жирних кислот М   визначають за наступною 
формулою: 

 

МСР  = 2000 · m/ V·K, 



 9 

де  2000 - об’єм 0,5М розчину, який вміщує 1 моль гідроксиду лужного 
металу; 

      m      - маса взятих на титрування жирних кислот, г; 
      V      - кількість 0,5М розчину гідроксиду лужного металу, яка пішла на  
                 титрування жирних кислот, мл; 
      K      - поправка до титру 0,5М розчину гідроксиду натрію. 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 
 

Визначення температури застигання жирних кислот, 
виділених з мила (титру мила) 

 
Титр мила, як і середня молекулярна маса жирних кислот, використовується 

при складанні рецептури мила. Титр мила регламентується стандартами і його 
значення може коливатися від 35 до 42ºC в залежності від типу мила. 

 
Принцип роботи. Метод базується на виділенні з мила жирних кислот і 

визначенні температури застигання їх в приладі Жукова. 
 
Реактиви: 30%-ний водний розчин сірчаної кислоти, метиловий оранжевий. 
 
Хімічний посуд та прилади: фарфорова чашка, прилад Жукова, 

обігрівальна лійка, сифон. 
 
Методика виконання роботи. Наважку мила (50-60г) розчиняють у 

фарфоровій чашці в 400мл гарячої води і додають до розчину 25-30мл розчину 
сірчаної кислоти (контроль по метиловому оранжевому). Суміш нагрівають при 
перемішуванні до прозорості жирового і водного шарів, кислу воду зливають за 
допомогою сифону. Жирні кислоти промивають гарячою водою до нейтральної 
реакції промивної води по метиловому оранжевому і фільтрують в прилад 
Жукова через паперовий фільтр при 60-75ºC, використовуючи при цьому 
обігрівальну лійку або сушильну шафу. Прилад закривають пробкою з 
термометром, кулька якого повинна знаходитися в центрі колби приладу 
Жукова. Прилад з жирними кислотами перевертають декілька разів до їхнього 
помутніння, а потім записують покази термометра через кожні 30 с. За 
температуру застигання приймають температуру, подальше зниження якої 
призупиняється в результаті виділення прихованої теплоти кристалізації. 
Розходження між паралельними визначеннями не повинно бути більш як 0,5ºC. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 

Визначення масової частки 
вільного гідроксиду натрію в милі 

 
Цей показник служить для контролю якості проміжних продуктів 

миловарного виробництва і готового мила. 
 
Принцип роботи. Метод базується на титруванні мінеральною кислотою 

надлишку гідроксиду натрію. Надлишок карбонату натрію і саме мило для 
виключення їх взаємодії з мінеральною кислотою перетворюють в нерозчинні в 
етиловому спирті барієві солі: 

 
2RCOOH + BaCl2 → (RCOO)2Ba + 2HCl. 

 
Реактиви: 60%-ний нейтралізований етиловий спирт, 10%-ний нейтральний 

водний розчин хлориду барію, 0,1М розчин соляної кислоти, 1%-ний спиртовий 
розчин фенолфталеїну. 

 
Хімічний посуд та прилади: колба з повітряним холодильником, водяна 

баня. 
 
Методика виконання роботи. Зважують на технічних терезах 5 г мила, 

вносять його в колбу, додають 100 мл 60%-ного етилового спирту, приєднують 
повітряний холодильник і розчиняють мило, нагріваючи на водяній бані. В 
прозорий мильний розчин додають 25 мл 10%-ного нейтрального водного 
розчину хлориду барію і гарячий розчин при перемішуванні титрують 0,5М 
розчином соляної кислоти в присутності 2-3 крапель фенолфталеїну до 
зникнення рожевого забарвлення. Масову частку вільного гідроксиду натрію 
ЩК (в мас.%) визначають за наступною формулою: 

 
ЩК = 0,004 · V · K · 100/ m = 0.4 · V · K , 

 

де    0,004 - титр 0,1М розчину соляної кислоти по NaOH, г/см³; 
         V       - кількість 0,1М розчину кислоти, яка пішла на титрування   
                     гідроксиду натрію, см³; 
         K       - поправка до титру 0,1М розчину кислоти; 
          m      - наважка мила, г. 
 
Результати підраховують з точністю до 0,01%. Розходження між 

паралельними визначеннями не повинно бути більш як 0,02%. Масову частку 
вільного гідроксиду натрію в кусні мила номінальної маси ЩКН (в мас.%) 
визначають за такою формулою: 

 
ЩКН = ЩК · m2 / mН  , 
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де   m2  і mН  - відповідно середня і номінальна маса куснів мила, г. 
 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 
 

Визначення масової частки вільного карбонату натрію 
 
Принцип роботи. Метод базується на визначенні масової частки суми 

вільних карбонату натрію і гідроксиду натрію в милі і вилучення з неї масової 
частки вільного гідроксиду натрію. 

 
Реактиви: 60%-ний нейтралізований по фенолфталеїну етиловий спирт, 

0,1М розчин соляної кислоти, 1%-ний розчин фенолфталеїну. 
 
Хімічний посуд та прилади: конічна колба на 250 мл, повітряний 

холодильник, водяна баня. 
 
Методика виконання роботи. Зважують на технічних терезах 5 г мила, 

вносять його в колбу, приливають 70 мл 60%-ного нейтралізованого етилового 
спирту, приєднують холодильник і розчиняють мило, нагріваючи колбу на 
водяній бані. Розчин охолоджують до кімнатної температури і титрують 0,1М 
розчином соляної кислоти в присутності 2-3 крапель фенолфталеїну до 
зникнення рожевого забарвлення розчину. Вміст вільного карбонату натрію 
ЩУ  (в мас.%) визначають за наступною формулою: 

 
ЩУ = (0,004 · V · K · 100/ m - ЩК) · 2,65 , 

 
де  0,004 - титр 0,1М розчину соляної кислоти по гідроксиду натрію, г/см³; 
       V       - кількість 0,1М розчину соляної кислоти, яка пішла на  
                   титрування суми лугів, см³; 
       K       - поправка до титру 0,1М розчину кислоти; 
       m       - наважка мила, г; 
      2,65    - коефіцієнт перерахунку гідроксиду натрію на карбонат натрію  
                   (відношення молекулярної маси Na CO  і NaOH). 
 
Результати підраховують з точністю до 0,01%. Розходження між 

паралельними визначеннями не повинно бути більш як 0,05%. 
Масову частку вільного карбонату натрію в кусні мила номінальної маси 

ЩУН  (в мас.%) розраховують за наступною формулою: 
 

ЩУН  =  ЩУ · m2 /mН  , 
 

де  ЩУ        - вміст карбонату натрію в пробі мила, %; 
      m2  і mН  - відповідно середня і номінальна маса куснів мила, г. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 
 

Визначення масової частки хлориду натрію 
 

Цей показник характеризує якість мильної маси при відстоюванні та 
шліфуванні, а також якість готового туалетного мила. 

 
Принцип роботи. Метод базується на титруванні хлориду натрію нітратом 

срібла в присутності хромату калію (K2CrO4), відповідно до рівняння реакції: 
 

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl. 
 

Надлишок нітрату срібла реагує з хроматом калію по слідуючій схемі: 
 

2AgNO3 + K2CrO4 → Ag2CrO4 + 2KNO3. 
 

Реактиви: 0,1М розчин нітрату срібла, 20%-ний розчин нітрату магнію, 
0,5М розчин сірчаної кислоти, фенолфталеїн, хромат калію,карбонат кальцію. 

 
Хімічний посуд та прилади: хімічний стакан на 500 мл, плоскодонна колба 

на 500 мл. 
 
Методика виконання роботи. Зважують на аналітичних терезах 5 г мила, 

вносять його в стакан, додають 300 мл дистильованої води, вільної від хлоридів 
(проба з нітратом срібла), розчиняють мило при нагріванні. Вміст стакана 
злегка охолоджують, приливають до нього для осадження жирних кислот 
надлишок розчину нітрату магнію (~25 мл), перемішують паличкою і після 
відстоювання фільтрують. Осад на фільтрі ретельно промивають 
дистильованою водою, вільною від хлоридів. Фільтрат і промивну воду 
охолоджують до кімнатної температури, нейтралізують в присутності 
фенолфталеїну 0,5М розчином сірчаної кислоти (до зникнення рожевого 
забарвлення). Надлишок кислоти не повинен бути більшим однієї краплі. Потім 
на кожні 100 мл розчину вводять 1 мл хромату калію (індикатор) і титрують 
0,1М розчином нітрату срібла до появи стійкого червоного кольору. Одночасно 
проводять контрольне визначення. Для цього в стакан наливають 300 мл 
дистильованої води, 25 мл розчину нітрату магнію, воду в кількості, яка 
дорівнює витраченій на промивку осаду в робочому експерименті, і індикатор 
(хромат калію). Потім додають при перемішуванні паличкою невелику 
кількість карбонату кальцію до помутніння і титрують 0,1М розчином нітрату 
срібла до появи забарвлення, ідентичного забарвленню в робочому 
експерименті. 

Масову частку хлоридів Х (в мас.%) розраховують по слідуючій формулі: 
 

Х = (V – V1 ) · 0,00585 K · 100/ m = 0,585(V – V1 )K/ m , 
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де V і V1     – кількість 0,1М розчину нітрату срібла, затраченого відповідно 
                      в робочому і контрольному експерименті, см³; 
     0,00585 – титр 0,1М розчину нітрату срібла по хлориду натрію, г/см³; 
        K         – поправка по титру 0,1М розчину нітрату срібла; 
        m         – наважка мила, г. 
 
Приготування розчину хромату калію. 5 г хромату калію розчиняють в 30 

мл дистильованої води, додають 0,1М розчин нітрату срібла до утворення осаду 
блідо-червоного кольору. Осад відфільтровують, а фільтрат розводять 
дистильованою водою до 100 мл. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9 
 

Визначення загальної масової частки неомильних речовин 
і неомиленого жиру 

 
Масову частку неомильних речовин і неомиленого жиру використовують 

для контролю ефективності проведення окремих операцій при проведенні варки 
мила, а також для контролю якості готового продукту. 

 
Принцип роботи. Метод базується на вилученні неомильних речовин і 

неомиленого жиру з водно-спиртового розчину мила за допомогою 
петролейного ефіру. 

 
Реактиви: 60%-ний етиловий спирт, петролейний ефір з температурою 

кипіння 35-40ºC, 96%-ний етиловий спирт, фенолфталеїн, безводний сульфат 
натрію, 0,5М спиртовий розчин KOH, 10%-ний розчин соляної або сірчаної 
кислоти. 

 
Хімічний посуд та прилади: конічна колба на 250 мл з повітряним 

холодильником, ділильна лійка на 500 мл, водяна баня. 
 
Методика виконання роботи. 10-15 г мила розчиняють в 75-100 мл 60%-

ного етилового спирту в колбі з повітряним холодильником при нагріванні на 
водяній бані, розчин переносять в ділильну лійку, споліскують колбу 60%-ним 
етиловим спиртом, зливаючи рідину в ділильну лійку. Розчин в ділильній лійці 
енергійно змішують з 50 мл петролейного ефіру, після чого нижній шар 
викидають. 

Об’єднані ефірні витяжки промивають в ділильній лійці 60%-ним етиловим 
спиртом до повного зникнення слідів мила (промивна рідина в присутності 
фенолфталеїну не забарвлюєтья при розбавленні водою). Ефірний розчин 
фільтрують в ретельно зважену колбу через паперовий фільтр, на який 
поміщують 5 г безводного сульфату натрію. Фільтр з сульфатом натрію 
промивають петролейним ефіром. Ефір відганяють на водяній бані, а залишок 
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висушують до постійної ваги в термостаті при 75ºC. Висушування закінчують, 
якщо різниця між двома зважуваннями, проведеними через 15 хвилин, не 
перевищує 0,002 г. Масову частку суми неомильних органічних речовин і 
неомиленого жиру Х (в мас.% до маси жирних кислот) визначають за 
наступною формулою: 

 
Х = m1 · 100 · 100/(m · ЖК) , 

 
де   m1 -  маса залишку в колбі, г; 
       m   - маса проби мила, г; 
      ЖК - відносний вміст жирних кислот в милі (дивись лабораторну  
                роботу №1). 
 
Розрахунки роблять з точністю до 0,01%. Розходження між паралельними 

визначеннями не повинно бути більш як 0,20% (абс.). За кінцевий результат 
приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. 

       
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10 
 

Визначення загальної масової частки неомиленого жиру 
 
Реактиви: 0,5М спиртовий розчин KOH, 60%-ний етиловий спирт, 10%-ний 

розчин соляної або сірчаної кислоти, метиловий оранжевий, діетиловий ефір. 
 
Хімічний посуд: водяна баня, ділильна лійка на 500 мл. 
  
Методика виконання роботи. В колбу з залишком після висушування в 

попередній роботі додають 25 мл 0,5М спиртового розчину KOH і омилюють 
нейтральний жир, нагріваючи суміш в колбі з повітряним холодильником на 
киплячій водяній бані протягом однієї години. Потім в колбу вносять 15 мл 
дистильованої води і 30 мл 60%-ного етилового спирту. Суміш охолоджують, 
переносять в ділильну лійку, споліскують колбу 50 мл нейтрального ефіру, 
який також зливають в лійку, суміш сильно струшують, дають їй відстоятися і 
нижній шар зливають в іншу ділильну лійку. Там спиртовий розчин мила знову 
екстрагують 50 мл ефіру і після відстоювання нижній шар зливають в іншу 
колбу для подальшого виділення жирних кислот, а ефірні витяжки об’єднують. 
Об’єднані ефірні витяжки промивають в ділильній лійці 60%-ним етиловим 
спиртом до вилучення слідів мила і викидають, а промивні води об’єднують зі 
спиртовим розчином і відганяють із них спирт. Мило розчиняють в 
дистильованій воді, переносять розчин в ділильну лійку і додають 10%-ний 
розчин соляної або сірчаної кислоти до кислої реакції по метиловому 
оранжевому. Кислий розчин енергійно перемішують з діетиловим ефіром і далі 
діють за методикою проведення лабораторної роботи №1 (Виділення жирних 
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кислот з мила). Масову частку неомиленого жиру Х1  (в мас.%) розраховують за 
такою формулою: 

 
Х 1 = m1 · 100 · 100/(m · ЖК · 0,95) , 

 
де    m1  - маса залишку жирних кислот після висушування, г;    
        m   - маса проби мила, г;  
       ЖК - вміст жирних кислот в милі; 
      0,95 - частка жирних кислот в молекулі жиру. 
 
Результати розраховують з точністю до 0,01%. Розходження між 

паралельними визначеннями не повинно бути більш як 0,05% (абс.).За кінцевий 
результат приймають середнє арифметичне двох паралельних визначень. 

Визначення масової частки неомильних органічних речовин  Х  (в мас.%) 
проводять за формулою: 

 
Х2  = Х – Х1  , 

 

де   Х  - сума неомильних органічних речовин і неомиленого жиру, мас.%; 
      Х1  - масова частка неомиленого жиру, мас.%. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РОБОТА № 11 
 

Одержання рідкого мила прямим способом 
 

Мета роботи: освоєння метода отримання рідкого мила прямим способом. 
  
Реактиви: набір очищених природних олій (соняшникової , касторової, 

коріандрової, кокосової); 8-10% по масі (для виконання роботи використовують 
8% по масі) водний розчин KOH; карбонат калію (K2CO3) або хлористий натрій 
(NaCl); 0,1 по масі спиртовий розчин фенолфталеїну. 

 
Хімічний посуд: терези технічні, мірні циліндри, мішалка з приводом та 

лабораторний автотрансформатор для регулювання швидкості обертання 
мішалки, тригорла колба ємністю 1000 мл або хімічний стакан, водяна баня, 
термометр до 150°С. 

 
Режим виконання роботи. На стадії варки мильного клею температура 

60°С, час 60 хвилин, число обертів мішалки 60 хв. На стадії завершення варки 
температура 95-100°С, час 120 хвилин, інтервал коливань температури не 
більше 10°С, час перемішування після кожної коректування не менше 20 
хвилин. 
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Методика виконання роботи:  В чисту тригорлу колбу (або хімічний 
стакан), розташовану на водяній бані і обладнану мішалкою і термометром, 
загружають суміш (109,7 г) соняшникової та кокосової олії у співвідношенні 
0,1:0,5 в молях (тобто 62,7 г соняшникової та 47,0 г кокосової) та приблизно 
100 г (1/3 частини від необхідної кількості 300,53 г) по масі гідроксиду калію. 

При нагріванні суміші олій та гідроксиду калію до 60°С при перемішуванні 
впродовж 60 хвилин утворюється емульсія і поступово суміш рослинних олій 
омилюється.  

Після повного розходу першої порції водного 8% по масі гідроксиду калію, 
що контролюється органолептичним методом або за допомогою спиртового  
розчину фенолфталеїну, температуру реакційної суміші підіймають до 100°С, 
та додають невеликими частинами останню кількість розчину KOH. Ця 
операція займає приблизно 120 хвилин. 

Для зниження в’язкості клейового розчину в суміш додають до 2,5% від 
маси суміші розчинник олій (приблизно 2,2 г) поташу (K2CO3) або хлористого 
натрію (NaCl) . 

Щоб клейова маса не стала густою, надлишок гідроксиду калію у ній 
повинен бути постійно в межах 0,1-0,2%  протягом усього процесу омилення. 
Омилення завершують, якщо вміст лугу у мильному клею не змінюється при 
контрольному кип’ятінні впродовж 20 хвилин. Отримують 410,1 г мильного 
клею  концентрації 29,37%. 

Після завершення омилення мильний клей доводять до вимог ТУ (додають 
віддушки, забарвлюючі речовини, спирт етиловий в кількості 10-20% від маси 
мила на 100% речовини, розчини лікарських речовин та інше. Охолоджують та 
розливають у флакони. 

Для отримання рідкого мила з підвищеною концентрацією жирнокислотних 
солей в ньому використовують водний розчин КОН більш високої 
концентрації. 

 
Додаткові відомості 

 
Необхідну кількість гідроксиду калію, що потрібна для омилення суміші 

жирів (або індивідуального) можна розрахувати за такою методою. 
Спочатку з джерела [Товбин И. М., Файнберг Е. Е. Технологическое 

проектирование жироперерабатывающих предприятий. Часть 3 Переработка 
мыла. М: ВНИИПП, - 1965, С.209-431] з таблиці 52 (с.223) для 
використовуваних олій вибираємо значення середньої молекулярної маси 
жирних кислот: для соняшникової олії – 280, для кокосового масла – 206. 

 
Розрахунок ведемо на середню молекулярну масу 1моля суміші жирних 

кислот 
 

280·0,5+206·0,5=243 
 
тоді середня молекулярна маса жирової суміші буде складати: 
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243·3+92 – 3·18=767 
 
де 243 – молекулярна маса суміші жирних кислот, що використовується; 
3 – кількість жирних кислот в молекулі жиру; 
92 – молекулярна маса гліцерину; 
54 – кількість води, яка виділяється при взаємодії 1 молю гліцерину з 

молями жирної кислоти. 
 
Кількість 100% по масі калієвих солей жирних кислот, яку отримуємо при 

взаємодії 1 моля суміші олій з трьома молями КОН розраховуємо згідно 
рівняння: 

 
СН2ООCR                                                  СН2ОH 
I                                                                   I 
CH – OOCR + 3КОН        3·RCOOK +      CH – OH 
I                                                                   I 
CH2 – OOCR                                              CH2 – OH 
 
 
(767) + (3·56,1=168,3)         (3·281,1=843,3) + (92) 
 
 де 281,1 – середня молекулярна маса калієвих солей жирних кислот 

(RCOOK), які отримують при омиленні в’язкої вихідної жирової суміші. 
 
Якщо при реакції омилення в якості КОН використовують 8% по масі 

водний його розчин, то необхідна кількість водного розчину гідроксиду калія 
для повного омилення жирової суміші буде дорівнювати: 

 
168,3 – 100% 

х – 8% 
 

75,2103
8

1003,168
=

⋅
=х  

 
З водним 8% по масі розчином КОН, в реакційну суміш потрапляє 

додаткова кількість води (у), яка буде дорівнювати: 
  

45,19353,16875,2103у =−=  
 
тоді по завершенні процесу омилення 1 моля вихідної суміші рослинних 

олій загальна кількість мильного клею буде: 
 

843,3+92+1935,45=2870,75 
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а концентрація жирнокислих калієвих солей (тобто мила) у ньому: 
 

%37,29
5,2870

1003,843
=

⋅  

 
 

2. ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ (ПАР) 
 

Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використовують у самих 
різноманітних напрямках і галузях промисловості в складі миючих засобів 
побутового та технічного призначення, компонентів клейких складів і таке 
інше. 

Вони володіють високою адсорбційною здатністю на межі двох фаз і 
здатністю до асоціації в об’ємі розчину, що пов’язано з дифільностю молекули, 
тобто молекула ПАР складається: з неполярної (гідрофобний радикал) і 
полярної (гідрофільний радикал) частини. 

Оцінку дифільності (ДІF) молекули ПАР здійснюється за відношенням 
вільних показників енергій між структурними фрагментами молекул 
(наприклад як відношення вільних енергій радикалів Rσ∆ до вільних енергій 
функціональних груп rσ∆  чи суми Rσ∆  і rσ∆ , 

r

RDIF
σ

σ

∆

∆
=  

 
Такі розрахунки здійснюють використовуючи   Rσ∆  і rσ∆ , які наведені в 

кінці методичних вказівок (додаток А). 
В даному розділі методичних вказівок основну увагу приділено, не всім, а 

деяким  методам контролю показників ПАР. 
 

 

ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА 
ПРОДУКТІВ 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12 
 

Визначення поверхневого натягу 
(визначення величини зниження поверхневого натягу розчинів ПАР по 

відношенню до чистого розчинника) 
 

Реактиви: речовина, що досліджується; вода дистильована; хромова суміш. 
 
Обладнання: прилад для визначення поверхневого натягу; склянки 

місткістю 50-100 мл для наважок; мірні колби місткістю 0,5-0,25 л; колби для 
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зберігання розчинів місткістю 300 мл; аналітичні терези; електрична плитка; 
хімічна лійка; чашка Петрі. 

 
Методика виконання роботи. Спочатку готують серію розчинів речовини, 

яких потрібно досліджувати, у двічі дистильованій воді (бідистилят) і 
починаючи з найбільш концентрованого, що містить 0,5% або 1% мас 100% 
ПАР. Якщо випробують не чисті речовини, а речовини з домішками, то 
наважку речовини з домішками для одержання 500 мл, наприклад 0,5% по масі 
розчину визначають за формулою: 

 

Α

⋅
=Η

)5005,0(
 

 
де    Н   – наважка, г; 
        А   – вміст ПАР у технічному продукті, % мас; 
       0,5 – задана концентрація розчину ПАР після розчинення наважки Н в  

колбі на 500 мл, % мас. 
 
Потім готують розчини: 
Перший концентрований розчин готують таким чином: в склянку місткістю 

50-100 мл поміщають ПАР і зважують її наважку. Додають дистильованої води, 
розчиняють і слідкують за тим, щоб не утворювалась піна. Розчин переносять в 
мірну колбу на 500 мл, промивають склянку, добавляють дистильовану воду по 
стінці колби (щоб не було утворення піни) до позначки. 

Отриманий 0,5% по масі розчин розводять удвічі (в мірну колбу на 250 мл 
до мітки виливають розчин. Потім його за допомогою лійки переливають в 
мірну колбу на 500 мл; споліскують пусту колбу на 250 мл і доливають в колбу 
на 500 мл, а також обережно по стінці доливають до позначки дистильовану 
воду і таким чином отримують 0,25% по масі розчин). Цей метод має назву 
розбавлення «квартуванням». Таким чином готують вісім різних розчинів з 
концентрацією: 0,5%; 0,25%; 0,125%; 0,0625%; 0,031%; 0,0155%; 0,0075%; 
0,00362%. 

Вимірювання поверхневого натягу починається з визначення поверхневого 
натягу чистого розчинника (дистильованої води). Потім досліджується більш 
розведений розчин і т.д. 

Кожний зразок розчину потім використовують для оцінки поверхнево-
активних властивостей в том разі і ціноутворюючої здатності. 

Вимірювання поверхневого натягу методом найбільшого тиску повітряної 
бульбашки. 

Метод засновано на вимірюванні найбільшого тиску повітряної бульбашки, 
необхідного для її проскоку з зануреного  у досліджувану рідину капіляру. 

При цьому поверхневий натяг оцінюють за формулою: 
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в

вв

х
h

h )( ⋅
=
σ

σ  

 
де   вσ  - поверхневий натяг води, що при 20 ْ◌ С дорівнює 72,5 мН/м; 
       вh  - різниця висот рідини в манометрі під час проскакування повітряної   
              бульбашки у воду, мм; 
       хh  - різниця висот рідини в манометрі під час проскакування повітряної   
               бульбашки у досліджуваний розчин, мм. 
  
Прилад для вимірювання поверхневого натягу складається з трьох частин: 

скляної трубки з капілярним кінчиком, яку розміщено у посудині з 
досліджуваним розчином; ділильної лійки, що заповнена гліцерином, або 
водою для створення розрідження у системі під час витікання з неї рідини; 
манометру для вимірювання розрідження тоді, коли проскакує повітряна 
бульбашка. 

Крім цього потрібні: батарейна склянка, аспіратор триходовий кран, 
з’єднувальні трубки, штатив. 

 

Методика виконання роботи. Скляну трубку з капілярним кінчиком 
необхідно вимити теплою хромованою сумішшю, а потім – дистильованою 
водою! 

Випробування починають з визначення поверхневого натягу двічі 
дистильованої води (бідистиляти) при тій самій температурі за якої будуть 
здійснювати випробування досліджуваного розчину. 

У посудину, з боковим отвором наливають бідистилят, щільно закривають 
гумовим корком, крізь яку проходить скляна трубка з капілярним кінчиком. 
Капіляр занурюють у рідину так, щоб він тільки торкався поверхні рідини. 
Посудину у скляному стакані з водою, де термостатують 5-7 хвилин при 
температурі випробування. 

Для перевірки герметичності системи закривають затискачем шланг, що 
з’єднує боковий отвір посудини з системою та створює в ній вакуум 
заливанням частини води з ділильної лійки. 

Якщо через декілька хвилин рівень рідини у манометрі не змінюється, тоді 
можна починати вимірювання поверхневого натягу, повернувши систему в 
початкове положення.  

Рівень у манометрі повинен бути на нульовій позначці. Боковий отвір 
посудини з’єднують за допомогою гумової трубки (через аспіратор) з 
ділильною лійкою при витіканні води з якої відбувається розрідження у 
системі. 

У лійку можна наливати іншу рідину, наприклад гліцерин, при цьому легше 
регулюється швидкість утворення бульбашок. 



 21 

Оскільки швидкість формування адсорбційного шару на поверхні розділу 
розчин-вода (швидкість утворення краплі) визначає величину поверхневого 
натягу, вимірювання проводять при певній швидкості утворення краплі. 

Швидкість проскакування повітряної бульбашки у розчин регулюють 
витіканням води з ділильної лійки таким чином, щоб час утворення бульбашки 
був не менше 30 секунд. 

У момент проскакування бульбашки відзначають максимальну різницю 
рівнів рідини вh , мм в манометрі, заповненому толуолом або будь-якою 
рідиною, що добре змочує скло. 

Вимірювання рівнів рідини вh  повторюють 4-5 разів (кожного разу з свіжою 
порцією бідистиляту і розраховують з них середнє значення. Розбіжність 
окремих вимірів не повинна перевищувати 1-2 мм.  

Після визначення вσ  води у ретельну висушену посудину наливають 
досліджуваний розчин і здійснюють вимірювання хh як описано вище (4-5 разів) 
та розраховують середнє значення. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 13 
 

Визначення адсорбції ПАР на твердій поверхні 
 

Мета роботи: визначення граничної адсорбції, розрахунок граничної 
поверхні адсорбенту. 

Величина адсорбції А залежить від природи і концентрації ПАР, природи 
поверхні, температури. Залежність адсорбції від концентрації ПАР у розчині 
А=f(с) називають ізотермою адсорбції. 

Після внесення у розчин твердої речовини з розвиненою поверхнею через 
деякий час установлюється рівновага між кількістю молекул ПАР, що 
перейшли із розчину на поверхню і молекулами, що залишилися в об’ємі 
розчину. Цю рівновагу відображують рівнянням: 

 
1/А=(1/А ∞ )+[1/( ∞А k с) 

 

де  С – об’ємна рівноважна концентрація ПАР; 
      ∞А - кількість молекул у гранично насиченому шарі або об’єм      

мономолекулярного шару. 
 
Залежність 1/А=f(1/С) є прямою лінією, що перетинає вісь ординат. Тангенс 

кута нахилу дає значення константи адсорбційної рівноваги k після 
попереднього визначення ∞А , яке задається відрізком, що відсікається на осі 
ординат, у вигляді 1/А ∞ . поточні значення величин адсорбції розраховують за 
рівнянням: 
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А=[(C o -C)V]/m 

 

де  C o , C – початкова та рівноважна концентрації ПАР у розчині; 
             m – маса адсорбенту; 
            V  – об’єм розчину ПАР, в який вводять адсорбент. 
 
Для визначення концентрації розчинів ПАР до і після адсорбції 

використовують або калібрувальну залежність )(Cf=σ , або визначають 
концентрацію ПАР, наприклад методом двофазного титрування. За значенням 
А ∞ , використовуючи формулу oAгр S;АS ⋅⋅= ∞ , розраховують граничну  

поверхню адсорбенту; тут N A - число Авогадро, 6.02294 2310⋅  моль 1−  (число 
молекул у 1 молі); oS  - площа, яку займає одна молекула ПАР у насиченому 
адсорбційному шарі. 

Для деяких ПАР знайдено значення oS , нм 2 : 
одноосновні жирні кислоти - 0,2÷0,3; 
вищі спирти, аміни -  0,2÷0,3; 
вищі спирти, аміни -0,2÷0,3; 

HOCHCHOHC )( 222110  при    n=5-0,54;      n=7-0,59;       n=9-0,71;      n=12-0,77; 
HOCHCHOHC )( 223718  при    n=7-0,44;      n=9-0,53;        n=12-0,72;    n=212-1,2 

Алкілбензосульфонати, алкілсульфати – 0,3÷0,4. 
Площа, яку займає одна оксиетильна група – 0,059 нм2. Для НПАР також 

встановлено, що подовження у гомологічному ряді на одну оксиетильна групу 
призводить до збільшення площі на 0,03-0,05 нм2. Коли відома гранична 
поверхня, тоді вирішують зворотну задачу: визначають площу, що займає одна 
молекула. 

Гранична поверхня деяких адсорбентів, яку вимірюють по адсорбції 
стеаринової кислоти з бензолу, така, м 2 /г: оксид алюмінію – 54,8;оксид титану 
– 12; сульфат барію – 5,5; фтори кальцію – 2; сажа 3÷4. треба відзначити, що 
адсорбція сильно залежить від величини pH розчинів та присутності 
електролітів. 

 
Обладнання. Прилад для вимірювання поверхневого натягу, терези, конусні 

колби місткістю 50 мл, лійки, фільтрувальний папір, бюретки місткістю 
25мл,мірна колба ємністю 500 мл, склянка ємністю 50-100 мл. 

 
Реактиви. Адсорбент, наприклад, порошок кам’яного вугілля коксохімічної 

фабрики, здрібнені нитки бавовняної тканини, порошок з шкіряної голини і т.д., 
розчин досліджуваної ПАР (0,1 моль/л), дистильована вода, пісок. 

 
Виконання роботи 
Для проведення роботи у склянки беруть 6 наважок адсорбенту 1-10г. З 

вихідного розчину ПАР готують розведенням 6, а іноді і 10 водяних розчинів, 
згідно з схемою: 
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Номер колби 1 2 3 4 5 6 
Об’єм вихідного розчину ПАР, мл 50 35 25 15 10 5 
Об’єм доданої води, мл 0 15 25 35 40 45 

 
Приготовлені у колбах розчини піпеткою ділять на дві рівні частини по 25 

мл. Одну серію розчинів використовують для визначення поверхневого натягу 
та за отриманими результатами будують калібрувальну криву )(Cf=σ . У колби 
з розчинами, що залишилися (друга серія) вносять наважки адсорбенту з такого 
розрахунку, щоб на 1 г адсорбенту приходився однаковий об’єм розчину. 
Розчини з наважками залишають на 1 годину, їх вміст періодично 
перемішують. Потім розчини ПАР відділяють від адсорбенту фільтруванням на 
лійці крізь фільтрувальний папір. Визначають поверхневий натяг отриманих 
розчинів. За знайденими значеннями поверхневих натягів й калібрувальній 
кривій визначають концентрації ПАР після адсорбції. Паралельно 
концентрацію ПАР визначають, якщо можливо, аналітичним методом, 
наприклад, методом двофазного титрування. Для кожного експериментального 
розчину за наведеною вище формулою розраховують величини А, за якими 
будують ізотерму адсорбції A=f(C), визначають та розраховують граничну 
поверхню адсорбенту або площу, яку займає одна молекула. 

Результати роботи оформляють у вигляді таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
 

Номер 
колби 

 
До адсорбції 

 

 
Після адсорбції 

пS  або 
    cS  

     pC , 

 моль/л 

  П σ , 
мН/л 

П     iC , 
моль/л 

      А, 
  моль/г 

 1/А  1/С  

 
 

         

 
Примітка. П- показання приладу при визначенні σ , мН/л 
 
За знайденими результатами оцінюють товщину адсорбційних шарів за 

формулою: 
 

ρσ /)( MA ⋅= ∞  
 

де        М – молекулярна маса ПАР 
            ρ  - густина ПАР 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14 
 

Визначення змочувальної здатності 
 

Мета роботи: визначення змочувальних властивостей розчинів ПАР. 
З адсорбцією на межі розділу тверда речовина – рідина та зниження при 

цьому поверхневого натягу пов’язане явище змочування – гідрофілізація або 
гідрофобізація поверхні в залежності від орієнтації молекул адсорбованої ПАР. 

Змочування характеризується або крайовим кутом змочування 
(термодинамічний фактор), який утворюється краплею розчину ПАР на твердій 
поверхні, або часом занурення мотка тканини у досліджуваний розчин 
(кінетичний фактор). Остання оцінка звичайно застосовується для розчинів 
миючих речовин. 

 
Варіант 1. Метод «Час занурення тканини» 

Цей метод (метод ЦНИХБИ) є дещо змінений метод Дрейвса. Мірою 
змочувальної здатності є час τ , с, занурення на дно склянки сурової бавовняної 
нитки. 

 
Обладнання. Прилад для визначення часу змочування, секундомір, плитка 

або безенірційний нагрівач в комплекті з реле і контактним термометром. 
 
Реактиви й матеріали. Розчин досліджуваної речовини, мотки пряжі. 
 
 
Опис приладу 
Прилад для визначення змочування складається з п’яти частин: 
- скляний стакан місткістю 340 400 мл, висотою 125 -150мм, внутрішнім 

діаметром 65мм, зовнішнім діаметром 68мм; 
- скляний занурювач, що складається з палички з хрестовиною на одному 

кінці для упору та вигнутим іншим кінцем; 
- сурова пряжа, яка змотана у вигляді кільця. Пряжа бавовняна №40/3, 

довжина нитки 200см, діаметр кільця - 15÷20мм. 
- крючок з ніхромового дроту довжиною 22-22,5мм, діаметром 0,38мм, вага 

0,019-0,020г; 
- капронова нитка № 90, довжиною не більше 25мм, не враховуючи 
Пряжу необхідно змотати так, щоб вона мала вигляд кільця. Для цього на 

закритий кінець пробірки намотується вручну нитка зазначеної пряжі; потім 
готове кільце знімають й укладають під товсте дзеркальне скло на 2-3 години, 
після чого кільце переносять до ексикатору і зберігають там над насиченим 
розчином азотнокислого амонію при вологості 65%. 

 
Виконання роботи 
Для визначення змочувальної здатності готують розчин миючої речовини в 

дистильованій воді з такими концентраціями: 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625% мас. 
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Випробування проводять при температурах водних розчинів 25, 50, 75 0 С. 
У склянку наливають 320-350 мл досліджуваного розчину, опускають 

занурював з надітими на нього крючком з кільцем пряжі, вмикають секундомір 
й відмічають час повного змочування кільця пряжі з початку занурення до 
опускання його на дно склянки. Визначення проводять п’ять разів, а потім 
розраховують середній час змочування, статистично обробляючи результати 
вимірювань. 

Найдені результати заносять до таблиці та зображують у вигляді кривої: час 
змочування  )(Cf=τ . За цією кривою визначають концентрацію, за якою час 
змочування становить 20с. цією величиною, а також відношенням до 
стандартної речовини часто оцінюють ефективність досліджуваного розчину. 
Ефективність також можна оцінити за відношенням часу змочування до 
стандартної речовини. 

 
Варіант 2. Визначення змочувальної здатності за крайовим кутом 

Змочування твердих тіл на практиці оцінюють крайовим кутом змочування 
між поверхнею твердого тіла й дотичною, яку проводять до поверхні рідини з 
будь-якої точки периметру змочування. Крайовий кут відраховують з боку 
рідини. Суть методу полягає в тому, що краплю рідини, яку вносять на 
випробувану поверхню, розміщують у пучок світла, що близький до 
паралельного, який утворюється лінзою й конденсатором. За допомогою 
об’єктиву отримують проекцію на екрані. При вимірюванні використовують 
відбитий від дзеркала на екрані паралельний пучок світла. Для вимірювання 
напряму пучка світла застосовують дзеркало. Вимірювання зображення краплі 
на екрані здійснюється за допомогою спеціальної шкали, наприклад 
міліметрового паперу. 

 
Обладнання. Прилад для вимірювання крайового кута змочування, 

пластини накривного скла, піпетка, водяна баня, фторопластові пластини, 
пінцет, секундомір, папір. 
 

Реактиви. Парафін, досліджувані розчини, хромова суміш. 
 
Виконання роботи 
Крайові кути для розчинів ПАР визначають на межі розділу розчин ПАР-

повітря-парафін, розчин ПАР-повітря-фторопласт та ін. Головна причина, що 
впливає на відтворювання результатів, зумовлена труднощами підготовки та 
збереження твердої поверхні у чистому вигляді. Навіть мономолекулярні шари 
забруднень на поверхні можуть різко змінити крайові кути. Для оцінки 
придатності ретельно вимитого і покритого парафіном накривного скла 
(нанесення парафіну здійснюється зануренням скла  в очищеній і розігрітій на 
водяній бані парафін), спочатку визначають крайовий кут двічі дистильованої 
води, який повинен становити не менше 104 0 . 

Для визначення крайових кутів змочування готують 100мл розчинів ПАР в 
дистильованій воді концентрацією 0,0500 кмоль/м 3  або використовують 
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розчини, що приготовлені в лабораторній роботі 11. Цей розчин розводять 
дистильованою водою, а потім готують з нього по 10 мл розчинів з 
концентраціями 0,0250; 0,0125; 0,00625; 0,0031; 0,0016 кмоль/м 3 . Визначення 
крайового кута здійснюють таким чином. 

Пластинку, що покрита парафіном, розміщують пінцетом на поличку 
приладу в пучок світла, наносять піпеткою краплю розчину, розташовуючи її 
ближче до передньої грані пластинки. Регулюють чіткість відбитого на екрані 
зображення проекції краплі  і за допомогою шкали визначають розміри проекції 
краплі: висоту h і радіус R утвореного сегменту. Виходячи з цих величин, 
розраховують тангенс крайового кута змочування згідно формули: 
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2

hR

hR
tg

−

⋅⋅
=θ  

 
Згідно з таблицями тригонометричних функцій знаходять значення кута θ  та 

cosθ . 

Ефективність змочування залежить від розтікання розчину ПАР по поверхні, 
і тому також визначається кінетикою змочування. Тому оцінюють зміни 
крайового кута в залежності від тривалості змочування. Секундомір вмикають 
під час нанесення краплі на пластинку, вимірюють висоту h і радіус проекції 
кулькового сегменту краплі через 15,30 і 60 с після нанесення. 

Здійснюють не менше 10 вимірювань для розчину кожної концентрації, а за 
результат приймають середнє з цих значень. Результати випробувань статично 
обробляють за методом найменших квадратів з використанням критерію 
Стьюдента при р=0,95. також знаходять квадратичну похибку, розраховують 
довірчий інтервал ∆ для середнього значення   θ  та інші статистичні параметри 
(див. додаток А). 

Назву ПАР, концентрацію ПАР ПC , номер вимірювання №, тривалість 
вимірювання τ , радіус R, висоту і результати розрахунків записують в таблиці 
2. 

 
Таблиця  2 – Результати вимірювань 
 

ПАР 
ПC , кмоль/м 3     №  τ , с  R, мм  h, мм    tgθ    θ  cosθ  

         

 
За величиною θ  визначають роботу адгезії згідно рівняння: 
 

)cos1( θσ +⋅= жгaW , 
 

      де жгσ  - поверхневий натяг на межі водяний розчин-повітря, мН/м. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 15 
 

Визначення критичної концентрації міцелоутворення 
 

Розчин ПАР відрізняється цілим рядом властивостей. Їх головна відмінність 
від інших речовин полягає в тому, що вони утворюють агреговані частинки – 
міцели, які виникають внаслідок самовільної асоціації молекул ПАР. 

Концентрація, при якій починається утворення міцел, називається 
критичною концентрацією міцелеутворення (ККМ). 

Методи визначення ККМ засновані на визначенні тієї або іншої фізики-
хімічної характеристики розчинів ПАР, оскільки при досягненні ККМ різко 
змінюються фізико-хімічні властивості розчинів. Цим пояснюється безліч 
методів визначення ККМ. 

 
Варіант 1. Визначення ККМ за адсорбцією барвника 

Цей метод базується на різкій зміні кольору барвника при досягненні ККМ 
внаслідок зміни спектру поглинання барвника за рахунок його солюбілізації у 
вуглеводній частині міцел. В цій роботі рекомендується використовувати 
барвник пінаціноїлхлорид. Зміни забарвлення розчинів останнього визначають 
спектроскопічним методом, тобто за кривими залежностей максимуму 
поглинання Д від концентрації розчину С при певній довжині хвилі. 

 
Обладнання. Спектрофотометр СФ-10 або аналогічний прилад, склянка з 

притертим корком, механічний струшував, пробірки місткістю 10-20 мл. 
 
Реактиви. Пінациноїлхлорид, розчини досліджуваних речовин, етанол для 

миття кювет. 
 
Приготування розчинів  

Розчин пінаціноїлхлориду готують розчиненням 0,005г  барвника в 1л 
бідистиляту у склянці з притертим корком. Для повного розчинення склянку 
струшують на механічному струшувачі впродовж 2 годин. 

Розчин ПАР готують таким чином. Наважку речовини (1% концентрації, 
розраховану на активну речовину) розчиняють в невеликій кількості свіжо-
прокип’яченої дистильованої води при температурі до 20 ْ◌ С. готують 100мл 
вихідного розчину. 

Розрахунок наважки Р для приготування 100мл розчину 1% концентрації 
здійснюють згідно формули: 

 

A
P

100
= , 

 
   де  Р – наважка ПАР, г; 
         А – масова доля активної речовини, % 
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Попереднє випробування 

Попереднє випробування здійснюється для визначення вузької межі 
концентрацій, в яких знаходиться точка, що відповідає ККМ. Зміна забарвлення 
розчину визначається візуально. 

З 1% розчину розведенням попередньої концентрації вдвічі готують ряд 
розчинів з концентраціями від 0,5% і нижче до приблизно 0,015%. Об’єм 
розчину кожної концентрації – 50мл. 

В ряд пробірок наливають 3-5 мл розчину різної концентрації, піпеткою 
додають по 2-3 краплі розчину пінацінаїлхлориду. Цей розчин при C > ККМC  має 
синє забарвлення, яке при зменшенні концентрації до значення С< ККМC  
переходить у фіолетове. Перехід забарвлення майже непомітний, тому 
становлять по 8-10 паралельних випробувань. Таким чином визначають 
інтервал концентрацій точки ККМ. 

 
Виконання роботи 
Визначивши у попередньому випробуванні концентрацію ПАР, за якою 

відбулася зміна забарвлення розчину, поділяють її на інтервали з меншим 
значенням концентрацій. Наприклад, зміна забарвлення в попередньому 
експерименті відбулася в інтервалі концентрацій 0,125-0,062 %. У цьому 
випадку готують розчини з такими концентраціями 0,2; 0,15; 0,135; 0,1; 0,075; 
0,05 % і т.д.(приблизно 10 концентрацій). 

Для кожної з концентрацій на спетрофометрі СФ-10 знімають спектр 
поглинання, починаючи з довжини хвилі 400 нм. 

За отриманими даними будують графік залежності мінімуму поглинання від 
величини концентрацій розчинів при однаковій довжині хвилі для усіх 
розчинів. За різким зламом кривих на цьому графіку визначають ККМ. 

ККМ виражається у відсотках (%), або в моль/л. 
 
Варіант 2. Визначення температурного інтервалу початку 

міцелеутворення іоногенних ПАР (параметрів точки Крафта) 

Мета: придбання навиків оцінки умов виникнення міцел в розчинах 
іоногенних ПАР. 

Іоногенні ПАР мають здатність утворювати міцелярні розчини при 
досягненні параметрів точки Крафта – потрійної точки на фазовій діаграмі 
концентрації ПАР – температура. Точка Крафта характеризується при 
нормальному тиску двома параметрами: температурою Т кр , при якій у 

насиченому розчині ПАР з’являються міцели, та концентрацією ПАР у розчині, 
яка необхідна для утворення міцел, тобто ККМ кр (С ср ). 

Параметри точки Крафта визначають концентраційну та температурну 
ділянки практичного використання міцелоутворюючих іоногенних ПАР 
(нижню межу концентрації і температури). 

Метод призначається для визначення концентраційної і температурної зони 
існування міцел у насиченому розчині, що утворюють кристалогідрати 
іоногенних ПАР при охолодженні насичених розчинів. Метод дозволяє 



 29 

визначити на тільки параметри точки Крафта крТ й ККМ кр ,а й одну з її 

координат – температуру крТ , при якій в насиченому розчині  іоногенних ПАР 

з’являються міцели.  
Метод базується на вимірюванні температурної залежності 

електропровідності T−χ  для концентрацій ПАР, відповідно, нижче й вище 
ККМ. 

При концентраціях С<ККМ на кривих T−χ  виявляється злам, що пов’язано 
з повним розчинення твердої фази (ТПР – температурна межа розчинності). 
При концентраціях С>ККМ на кривих T−χ  виявляється два заломи. Перший 
при температурі крТ  пов'язаний з різким зростанням електропровідності, що 

зумовлено початком міцелеутворення. Це температурна координата точки 
Крафта крТ . Другий залом при температурі ТПР, як і при С<ККМ, відповідає 

повному розчиненню твердої фази. 
При збільшенні концентрації ПАР ТПР зростає, а крТ  не змінюється, що 

відповідає суті цих величин. 
Метод побудови фазових діаграм складається з таких етапів. 
Побудова серії кривих T−χ  при С<KKM<C; 
Побудова залежності C−χ для різних температур. Для цього через сімейство 

кривих T−χ  проводять перерізи, які паралельні осі ординат. За заломом кривих 
C−χ  визначають ККМ при різних концентраціях. 
Побудова фазових діаграм. За координатами при ТПР будують криву 

розчинності, а за координатами ККМ будують залежність  ККМ-Т.  Перетин 
цих кривих   - точка Крафта з координатами крТ й ККМ кр . 

В цілому методика визначення температури точки Крафта і концентраційної 
точки Крафта містить такі етапи: 

а) орієнтовне визначення температури точки Крафта, (умови: 3-4% розчин 

ПАР; швидкість нагрівання 0,5-1 град/хв.); 

б) визначення ККМ при Т>Т 0  будь-яким методом; 
в) визначення температурного параметру точки Крафта крТ (умови: 

концентрація ПАР=2 ККМ; швидкість нагрівання 0,1 град/хв.); 

г) визначення точки Крафта за фазовими діаграмами, як описано вище. 
 
Обладнання. Установка для проведення вимірювань, комірка для 

вимірювання електропровідності з платиновими електродами, яка забезпечена 
термометром, а також пристрій для регульованого нагрівання або охолодження; 
кондуктовимірювач або міст змінного струму ( Р-38 або Р-5021); магнітна 
мішалка; установка для регулювання швидкості нагрівання або охолодження; 
аналітичні терези, комірка з терморегулюванням (термостат з циркуляційним 
насосом з точністю 0,1 0 С або з електричним нагріванням. 

Конструкція комірки для визначення електропровідності може бути будь-
якою, але необхідно дотримуватися таких правил: комірка повинна бути 
виготовлена з термостійкого скла, її конструкція повинна бути зручною для 
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промивання електродів, бажано, щоб вони були умонтовані  у з’йомний тримач. 
У з’йомному  тримачі передбачають отвір для термометру. 

 
Реактиви. Вода дистильована для аналізу; розчини досліджуваної речовини. 
 
Приготування розчину 

Розраховану наважку ПАР розчиняють в дистильованій воді при нагріванні 
безпосередньо в комірці для вимірювання електропровідності. Розчин повільно 
охолоджують до кімнатної температури, якщо температура точки Крафта за 
попередніми визначеннями вище 40 0 С, або розташовують у камері 
холодильнику, якщо температура точки Крафта за попередніми дослідженнями 
менше 30 0 С. температуру у камері холодильника підтримують 2-3 0 С. розчини 
витримують при  заданій температурі впродовж доби для завершення процесу 
кристалізації. 

 
Підготування комірки до експерименту 

Охолоджену комірку з одержаною системою «кристали ПАР-розчин ПАР» 
розміщують в терморегулюючому блоці, який закріплюють на магнітній 
мішалці, у комірку опускають елемент для перемішування, вставляють тримач з  
електродами та термопарою. Електроди приєднують до кондуктовимірювача 
(Р-38 або Р-5021). 

Електроди перед випробуванням покривають платиновою черню, а потім 
промивають водою. Контроль чистоти електродів здійснюють за 
електропровідністю води. 

 
Виконання роботи 
До термостату ( або до регулятору напруги) підключають терморегулюючий 

блок, вмикають  магнітну мішалку і при заданій швидкості нагрівання 
вимірюють електропровідність. Будують залежність «електропровідність-
температура». 

Результати двох чи більше визначень, що отримані при виконанні якогось 
одного способу визначення, можуть розходитися не більше, ніж на 0,5 0 С. 

Рекомендовані концентрації для проведення вимірювань: 
- при використанні цетілпіридинійхлориду, моль/л: 0,0002; 0,0004;0,0006; 

0,001; 0,0014; 0,0017; 0,003; інтервал досліджуваних температур – 0-30 
0 С; 

- при використанні алкілсульфатів 2016 CC − , % мас.: 0,03; 0,06; 0,12; 0,25; 
0,5; 1,0; інтервал досліджуваних температур – 20-60 0 С. 

 
Варіант 3.  Визначення температурних меж посвітління водяного 

розчину НПАР. 

Визначення температурних меж посвітління водяного розчину НПАР 
застосовується для оцінки їх асоціації. 
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Обладнання.  Термометр типу 1-Б-2 або ТН-5, конусні колби місткістю 250 

см 3 , секундомір з похибкою вимірювань не більше 0,1 с; електрична плитка, 
корки, пристрій для визначення температурних меж посвітління. 

 
Реактиви. Вода дистильована (ГОСТ 6709-72) або гліцерин (ГОСТ 6259-75) 

ОП-7 або ОП-10. 
 
Опис приладу 

 

Пристрій для визначення температурних меж посвітління складається з 
пробірки (діаметром 31± 2 мм, висотою 110-120 мм), що виготовлена з 
термостійкого скла; її закривають корком з трьома отворами: в центральний 
вставляють термометр так, щоб його кінець знаходився на відстані 5-10 мм від 
дна пробірки, в другій вставляють кільцеву мішалку, третій отвір служить для 
з’єднання з атмосферою. 

Пробірку з термометром і мішалкою вставляють в горло колби місткістю 
250 мл, що на половину об’єму заповнена дистильованою водою або 
гліцерином, так, щоб пробірка не доходила до дна колби на 10-15 мм, а її 
бортики підтримувалися горлом колби. Для визначення також можна 
застосовувати прилад Жукова. 

 
Приготування розчинів 

 

Розчин з концентрацією 20 г/л речовини ОП-7 і 10 г/л речовини ОП-10, які 
зважені з похибкою не більше 0,01 г, готують на дистильованій воді в мірній 
колбі на 1000 м 3 . 

 
Виконання роботи 
 
   30 см 3  приготовленого розчину речовини ОП-7 або ОП-10 заливають у 

пробірку. У водяній або гліцериновій колбі розчин у пробірці нагрівають з 
швидкістю 2-3 0 С за 1 хвилину при періодичному перемішуванні до різкого 
помутніння розчину. Потім пробірку виймають з колби, розчин енергійно 
помішують до його посвітління. 

За температуру, при якій відбувається посвітління розчину вважають таке її 
значення, коли спостерігається різке просвітлення в пробірці, а ртутна кулька 
термометру стає ясно видимою (мутний розчин переходить у прозорий). 

Похибка вимірювань не повинна перевищувати 1°С. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ 
ПРОДУКТІВ 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 16 

 
Визначення солюбілізуючої здатності 

 
Мета роботи:  виявлення ПАР , які здатні розчиняти в міцелах не розчинні  

в розчиннику речовини, наприклад в воді (маслі), що відображається 
рівнянням: 

nA+міцела↔Am міцела 
 

Варіант 1. Метод визначення за солюбілізацією барвника 

Даний метод базується на визначенні кількості олієрозчинного барвника, що 
солюбілізується у водному розчині ПАР. Застосовують барвник 4,1-толуолаза-2 
нафтол. Кількість солюбілізованого  барвника визначають вимірюванням світло 
проникнення на фотоколориметрі ФЕК-56 з застосуванням світлофільтру №4 і 
кювети 50 мм. 

 
Обладнання. ФЕК-56М, мірні колби місткістю 100 мл, баня, циліндри 

місткістю 25-50 мл з притертими корками, піпетки, конусні колби місткістю 50 
мл, фільтри, хімічні лійки. 

 
Реактиви. 4,1-Толуолаза-2-нафтол, дистильована вода, ацетон. 
 
Побудова калібрувальної кривої 

Для побудови калібрувальної кривої використовують розчини барвника в 
ацетоні. 

Стандартні розчини готують таким чином. Наважку барвника з розрахунку 
10 мг в 100 мл ацетону розчиняють у мірній колбі. Отримують вихідний 
розчин. З останнього відбирають у 7 мірних колб місткістю 100 мл послідовно 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 мл. Одержують розчини, які в 100 мл містять, 
відповідно, 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 мг барвника. 

Вимірюють світло проникнення цих розчинів на ФЕК-56, використовуючи 
світлофільтр №4 і кювету 50 мм. 

За отриманими результатами будують графік залежності проникнення світла 
від кількості барвника, мг. 

 
Виконання роботи  
Готують розчин поверхнево-активних речовин 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625 % 

концентрацій в дистильованій воді. Мінімальна кількість розчинів 100 мл 
кожної концентрації. 

Порції по 25 мл розчину кожної концентрації наливають у циліндри 
місткістю 50 мл з притертими пробками, які витримують п’ять хвилин на 
водяній бані при постійній температурі (50 або 70 0 С) залежно від завдання. 
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Далі в кожний з циліндрів додають по 100±5 мг барвника, закривають і 10 раз 
перевертають. І їх знову витримують у бані 15 хвилин. 

До 3-го циліндру барвник додають (холостий зразок). Далі розчини 
фільтрують при тій же температурі. Після охолодження відбирають піпеткою 
аліквоту фільтрату (1-10 мл) у конусну колбу на 50 мл і туди ж з бюретки 
додають 25-40 мл ацетону. 

Співвідношення між кількістю фільтрату та ацетону залежить від 
інтенсивності забарвлення отриманого розчину, величина світло проникнення 
якого не повинна перевищувати величину світло проникнення стандартних 
розчинів, що застосовують для побудови калібрувальної кривої. У одну кювету 
наливають отриманий розчин, в іншу – розведений ацетоном розчин холостого 
експерименту й вимірюють світло проникнення на ФЕК-56 з світлофільтром 
№4. За калібрувальною кривою знаходять концентрацію барвника, мг. 

Кількість солюбілізованого барвника розраховують за формулою: 
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де    0S  - кількість солюбілізованого барвника, мг/100 мл розчину; 
         1V  - об’єм ацетону, який необхідний для розведення, мл; 
         2V  - об’єм фільтрату, мл; 
         a  - кількість барвника за калібрувальною кривою, мг. 
Солюбілізуючу здатність S у відсотках до солюбілізату знаходять згідно з 

формулою:  
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де      С – концентрація ПАР в досліджуваному розчині, %. 
 
Варіант 2. Визначення за солюбілізацією бензолу  
Метод базується на визначенні кількості бензолу, який солюбілізується у 

водному розчині ПАР. Кількість солюбілізованого бензолу визначають 
вимірюванням оптичної густини на фотоколориметрі ФЕК-56из застосуванням 
зеленого світлофільтру. 

 
Обладнання. ФЕК-56М, конусні колби місткістю 250 мл, піпетки місткістю 

2-5 мл, водяна баня, зворотні холодильники. 
 
Реактиви. Бензол, розчин досліджуваної речовини. 
 
Виконання роботи 
Готують 5 % розчин ПАР чи композиції ( розраховуючи на активну 

речовину) в в дистильованій воді, усього 500 мл розчину. 
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В десять конусних колб місткістю 150 мл вносять піпеткою від 0 до 2 мл 
бензолу з інтервалами 0,2 мл. У кожну колбу додають по 50 мл приготовленого 
розчину ПАР. Вміст колб ретельно перемішують, а потім розміщують на 
водяній бані при температурі 50 0 С на 30 хвилин, колби закривають корками з 
зворотними холодильниками. Колби охолоджують до кімнатної температури і 
вимірюють оптичну густину отриманих розчинів на ФЕК-56 при зеленому 
світлофільтрі. 

За отриманими даними будують графік залежності оптичної густини від 
кількості доданого вуглеводню. За графіком за точкою залому визначають Sm   
розраховують за формулою: 
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де     mS  - масова солюбілізації, %; 
        B  - кількість солюбілізованого бензолу за кривою, мл; 
        C  - масова доля вихідного розчину, %; 
        d  - густина бензолу. 
 
Молярну солюбілізації розраховують за формулою: 
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де     молS  - молярна солюбілізації розчину, моль/л; 
         М  - молекулярна маса ПАР; 
          В -  кількість союбілізованого бензолу за кривою, гмоль; 
          С – масова доля вихідного розчину, %. 
 
Останнім часом солюбілізації виражають відношенням кількості молей ПАР 

до кількості молей солюбілізованої речовини, моль/моль. 
 
 

ЛАБОРТОРНА РОБОТА № 17 
 

Визначення піноутворюючої  здатності 
 

Мета роботи: визначення висоти стовпа піни зразу після її утворення 0H , 
через 5 хвилин 5H  і 10 хвилин 10H ; визначення піностійкіості Y= 5H / 0H . 

Найбільш поширеним методом визначення ціноутворюючої здатності є 
метод Росс-Майлса. 

При застосуванні цього методу утворення піни відбувається в результаті 
вільного падіння струменя водного розчину ПАР у водний розчин тієї ж ПАР. 
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Обладнання. Прилад Росс-Майлса, колби або склянки місткістю 300 мл, 
термостат, штатив. 

 
Реактиви. ПАР, дистильована вода, жорстка вода, хромова суміш. 
 
Опис приладу 

Прилад Росс-Майлса складається з таких частин: градуйована циліндрична 
трубка діаметром 50 мм, висотою 900 мм; піпетка діаметром 45 мм, місткістю 
200 мл; водяна оболонка для циркуляції води з певною температурою 
термостату, гумові шланги, трубка для відводу води і штатив. 

 
Приготування розчинів 

Піноутворюючу здатність визначають для розчинів ПАР з концентрацією 
0,5, 0,25, 0,125, 0,625 % в жорсткій або дистильованій воді, приготування яких 
описано в попередній роботі. 

Жорстка вода містить солі Ca й Mg . Жорсткість води – це міра вмісту у воді 
розчинених у ній солей кальцію та магнію, виражається мг-екв/л, у градусах 
(німецьких, французьких, англійських або американських), або млн 1−  (1 
мг/л=1ppm=млн 1− ). 

1 мг-екв/л жорсткості відповідає 1 мг-екв Ca +2  й Mg +2  в 1 л води. 
Жорсткість води характеризується таким чином, мг-екв/л: 
дуже м’яка                                                            до 1,5 
м’яка                                                   від 1,5        до 3,0 
помірно(середнє)жорстка                 від 3,0        до 6,0 
жорстка                                               від 6,0        до 9,0 
дуже жорстка                                                   вище  9,0 
Крім того в залежності від концентрації розчинених речовин природні води 

розділяють на: прісні з концентрацією солей до 1000 мг/л, солонуваті – 1000-
10000 мг/л; розсоли - >50000 мг/л. 

При оцінці властивостей ПАР частіше використовують воду 15°Н 
(німецьких градусів), що містить 5,35 мг-екв/л Ca +2  й Mg +2 , тому що 1°Н 
містить 0,35663 мг-екв/л  Ca +2  й Mg +2 . Для її приготування 0,194 г CaCl 2  i 0,107 
г MgSO 4  (солі безводні) розчиняють в 1 л дистильованої води, в цій воді 
готують розчини ПАР необхідної концентрації. 

 
Виконання роботи 
Піноутворюючу здатність визначають при 20°С і 50°С (не виключено 

використання інших температур). Мірну циліндричну трубку й піпетку миють 
хромовою сумішшю, ретельно промивають дистильованою водою до 
нейтральної реакції, після чого їм дають стекти впродовж 10 хвилин. Потім 
закривають кран циліндру – трубки і наливають у неї 50 мл досліджуваного 
розчину. Інші 200 мл розчину залишають у колбі, яку розміщують у термостаті. 
За допомогою термостату підігрівають розчини, витримують їх 10 хвилин при 
температурі експерименту. З колби розчин переносять у піпетку (усі 200 мл). 
Встановлюють її на штатив перпендикулярно перерізу трубки, щоб після 
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відкриття крану струмінь розчину падав у центр трубки. Відкривають кран 
піпетки, дають стекти з неї розчину, потім вмикають секундомір і зразу 
заміряють висоту піни 0H , а потім – через 5 хвилин 5H  і 10 хвилин 10H . 

Для кожної концентрації вимірювання здійснюють тричі і вираховують 
середнє значення. Перед кожним новим вимірюванням ретельно промивають 
мірну циліндричну трубку дистильованою водою, дають стекти впродовж 10 
хвилин. 

Піноутворюючу здатність виражають: 
- початковою висотою стовпа піни - 0H , мм; 
- стійкістю 5H / 0H 100% або  10H / 0H 100%. 
Отриманні результати дозволяють оцінити кратність піни: відношення 

об’єму піни Vn до об’єму розчину Vж, який витрачено на її утворення 
 

В= Vn/ Vж, 

 

де об’єм  піни заміряють в умовах вимірювання 0H  мм, а об’єм  Vж – як 
різниця між 250 мл й об’ємом рідини під час вимірювання Vn. 

Визначивши час зміни висоти стовпа піни, знаходять час напівруйнування 

2/1τ піни. 

Всі ці показники дозволяють порівняти різноманітні за ефективністю 
піноутворювачі. 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 18 
 

Визначення миючої дії засобів побутового призначення 
 
Мета роботи: отримання навиків визначення миючої дії миючих засобів. 

Метод базужтся на проведенні прання в лабораторній пральній машині 
«лаундерометрі». Миючу здатність виражають або у відсотках знятого 
забруднення, або у відсотках по відношенню до 0,125% стандартного ПАР 
(додецілсульфату, додецілбензолсульфату або суміші додецілбензолсульфонату 
натрію (1г) з пентанатрійфосфатом (2 г) і перборатом натрію (1 г), які розчинені 
в 1 л води). 

Миюча здатність є адсорбційно-десорбційним рівноважним процесом, який 
зумовлений комплексом поверхнево-активних та об’ємних властивостей ПАР, 
що входять до складу композицій. 

 
Обладнання. Лаундерометр (лабораторна пральна машина), колби для 

розчинів миючих речовин, мірні циліндри, тканина ГОСТ-9310-75, арт.329, 
спектрофометр   СФ-10 або подібний, водяна баня, праска, фільтрувальний 
папір. 
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Реактиви. Розчини досліджуваної речовини, розчини стандартних речовин, 
забруднювач, тетрахлорид вуглецю. 

 
Опис лаундерометру 

Машина представляє собою водний термостат, в якому знаходиться 
обертовий елемент, що складається з ротору з гніздами для встановлення банок 
з миючим розчином. Банки закріплюють в гніздах за допомогою гвинтів. Ротор 
обертається з швидкістю 42 об/хв. В залежності від кількості гнізд в роторі 
машини можна встановлювати від 8 до 24 банок. В даній машині 20 гнізд. 
Банки місткістю 500 мл виготовлені з нержавіючої сталі, вони закриваються 
кришками з гумовими прокладками. Для створення механічного впливу на 
тканину у банки закладають по 10 кульок діаметром 10 мм. Лаундерометр 
обладнано електричною нагрівальною системою з автоматичним регулюванням 
температури води у машині і тривалості прання. 

 
Підготовка зразків тканини 

Тканину для прання забруднюють нанесенням спеціально застосованого для 
цієї мети забруднювача, тобто суспензії лампової сажі у розчині соняшникової 
олії, ланоліну і вазелінової оливи у тетрахлориді вуглецю при такому 
співвідношенні компонентів: лампова сажа – 0,3 г; соняшникова олія – 0,75 г; 
ланолін – 0,75 г; вазелінова олива – 1,5 г; тетрахлорид вуглецю – 1,0 літр. 
Забруднення тканини здійснюється в спеціальній машині, яка забезпечує 
рівномірне покривання поверхні шаром забруднення. Звичайно вони 
проводяться централізовано у ВНДІХІМПРОЕКТ або НТУ «ХПІ». 

 
Підготовка зразків тканини до прання 

Зразки рівномірно забрудненої тканин розрізають на зразки розміром 60×95 
мм, нумерують, фотометрують на спектрофометрі СФ-10, визначаючи 
коефіцієнт відбиття кожного зразка з одного і другого боку. Результати 
записують. Для кожної концентрації готують 6-8 зразків тканини, а крім того – 
4 зразки для прання стандартним ПАР (лаурілсульфатом) 0,125% концентрації. 

 
Виконання роботи 
Визначення миючої дії  проводять для розчинів миючих засобів 0,5; 0,25; 

0,125% концентрацій. Для спеціальних досліджень діапазон концентрацій 
можна розширити. Розчини готують в дистильованій або жорсткій воді. 
Проготування розчинів у дистильованій воді описано вище. Прання здійснюють 
при температурі 50ºС, проте можливі дослідження при різних температурах до 
100ºС. 

Для кожної концентрації миючого засобу речовини проводять 2-3 повторних 
прання. Для кожного прання кожний раз беруть не менше 4 зразків тканини. 
Одночасно перуть 4 зразки 0,125% розчином стандартної миючої речовини 
(додецілсульфат натрію або інша ПАР), а при випробуванні мил-розчином 
олеату натрію. 
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Прання здійснюють таким чином. За 20 хвилин до початку прання вмикають 
нагрівальну систему машини. У машину попередньо необхідно налити воду. У 
банки наливають по 100 мл нагрітого до потрібної температури досліджуваного 
розчину, кидають кульки та опускають 2 зразки тканини, закривають банки 
кришками і закріплюють в гніздах ротору машини. Вмикають мотор й 
обертовий ротор, годинниковий механізм ставлять на 20 хвилин і ведуть процес 
прання. Після закінчення прання банки виймають з машини, відкривають і 
зливають відпрацьований розчин. Потім в них заливають 200 мл води 
(дистильованої або жорсткої), нагрітої до температури прання, закриті банки 
закріплюють в гніздах ротору, виставляють годинниковий механізм на 2 
хвилини і проводять перше полоскання. Машину зупиняють, банки виймають і 
виливають з них відпрацьований розчин. Далі проводять друге полоскання, 
наливають воду (дистильовану або жорстку) у банки при температурі 20ºС. При 
пранні в умовах високих температур 70ºС або 80ºС друге полоскання проводять 
водою, яку нагрівають до 50ºС. Машину зупиняють, воду зливають, зразки 
тканин сушать при кімнатній температурі на скляних паличках і прасують 
праскою між аркушами фільтрувального паперу. 

Підготовлені таким чином зразки тканин після прання фотометрують на тих 
же ділянках, що і до прання. Записують коефіцієнти відбиття. 

 
Обробка результатів досліджень 

Розраховують середнє значення коефіцієнтів відбиття до прання і після 
нього для паралельних випробувань при пранні з однаковою концентрацією. 
Для кожної концентрації миючу дію розраховують за формулою: 

 

)/(100)( 2321 LLLLM Д −⋅−= , 

 
де 1L  - коефіцієнт відбиття для зразків досліджуваної тканини; 
    2L  - коефіцієнт відбиття для зразків забрудненої тканини; 
    3L  - коефіцієнт відбиття для зразків вихідної тканини (білої) або зразка 

стандартної білизни частіше його білизна (TiO 2 ) становить 80; 
  ДM  - миюча дія, % знятого забруднення. 

Миючу дію можна визначити по відношенню до миючої дії 0,125 % 
концентрації розчину стандартного ПАВ (додецілсулфату), прання якого 
проводять паралельно з досліджуваним розчином, 

 

aД MMM /)100(0 ⋅=  

 
де  ДM  - миюча дія досліджуваного розчину; 

      aM  - миюча дія додецілсульфату; 
      0M  - миюча дія по відношенню до додецілсульфат натрію  

(лаурілсульфату),%. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 19 
 

Оцінка диспергуючої дії ПАР 
 

Мета роботи полягає в отриманні навичок підбору таких поверхнево-
активних компонентів, які здатні диспергувати кальцієві мила і таким чином 
утворювати миючі композиції, що містять алкілкарбоксилати, для використанні 
в жорсткій воді. 

 
Обладнання. Мірні колби місткістю 100, 1000 мл, пробірки місткістю 5 мл, 

бюретка місткістю 50 мл. 
 
Реактиви. Олеат натрію, жорстка вода, яка містить 12 мг-екв Ca +2 /л і 2,14 

мг-екв Mg +2 /л (розчин солей звичайно готують асистенти-лаборанти), 
досліджувана речовина, наприклад, алкілбензолсульфонати натрію, 
алкілсульфонати натрію, алкенсульфонати, алкілсульфати, оксиетильовані 
алканоли, амфолітні ПАР. 

 
Виконання роботи 
Беруть наважку 100 г чистого олеату натрію, розчиняють у мірній колбі на 

1000мл дистильованою водою (10% розчин або 3,29 410−⋅  моль/мл). Далі у 
дистильованій воді готують 1%, 2,5% та 10 % розчини досліджуваної речовини, 
наприклад додецілсульфат натрію, мольна концентрація якого, відповідно, 
становить: 3,46 510−⋅  моль/мл, 8,67 510−⋅  моль/мл, 3,46 410−⋅  моль/л. після цього у 
пробірці місткістю 50 мл змішують 25 мл розчину олеату натрію (2,5 г або 
8,225 510−⋅ моля) з 5 мл 1% розчину (0,173 310−⋅  моля) додецілсульфат натрію, 
доводять об’єм до позначки дистильованою водою. Отримують розчин, який 
містить 1,645 410−⋅  моля/мл олеату натрію та 3,46 610−⋅  моль/мл додецілсульфат 
натрію. Далі у пробірку, такої ж місткості наливають 5 мл приготовленого 
розчину суміші олеату і додецілсульфат натрію, об’єм доводять до 50 мл 
жорсткою водою. Якщо при цьому спостерігається виділення осадку, тоді 
повторюють дослідження з більшими ніж 5 мл, об’ємами 1% розчину 
додецілсульфат натрію доти, поки при розведенні жорсткою водою 
припиниться виділення осадку. Якщо з 1 % розчином додецілсульфат натрію не 
можна домогтися припинення виділення осадку, тоді беруть більш 
концентровані розчини (2,5% або 10%) додецілсульфат натрію. Якщо виділення 
осадку не спостерігається при застосуванні 5 мл 1 % розчину додецілсульфат 
натрію, тоді беруть менші об’єми цієї речовини, а дослідження здійснюють з 
об’ємами, що зменшуються, доти, поки не відбудеться помутніння або 
виділення осадку. 

Диспергуючу дію ДД виражають в моль ПАР/100 г олеату натрію, або моль 
ПАР/моль олеату натрію, г ПАР/г олеату натрію. Наприклад помутніння 
відбулося тоді, коли до 30 мл суміші, яка містить 1,645 410−⋅  моля/мл олеату 
натрію та 3,46 610−⋅  моль/мл додецілсульфат натрію, додали 20 мл жорсткої 
води. В такому випадку диспергуюча дія становить: 



 40

 
ДД=3,46 610−⋅ /1,645 410−⋅ =0,021 моль ПАР/моль олеату натрію. 
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ДОДАТОК А 
 

Інкременти вільних енергій для розрахунків діфільності молек 

 

 

Радикал 
G, 

ккал/моль1) Функціональна група G, ккал/моль 

1 2 3 4 
СH3 30,905 (H)* – COOH -130,147 
C2H5 35,185 (C) – COOH -117,52 
C3H7 36,935 (C) – COONa -83,59 
C4H9 38,945 (C) – SO3Na -216,306 
C5H11 41,045 (C) – SO3H -250,198 
C6H13 42,975 (C) – OSO3H -321,555 
C7H15 44,985 (C) – OSO3Na -287,624 
C8H17 46,998 (C) – OPO3H2 -27,427 
C9H19 49,005 (C) – OPO3Na2 -65,024 
C10H21 51,015 (C2) = OPO3Na -122,11 
C11H23 53,025 (C2) = OPO3H -120,303 
C12H25 55,025 (C) – OH -77,706 
C13H27 57,035 

(C) – OCH2CH2 
-22,594 (при GС-

С=69,97 за 
станом) 

С14Н29 59,045 
C15H31 61,055 
C16H33 63,065 (C) – NH3Cl -70,407 
C17H35 65,075 (C2) = NH2Cl -91,584 
C18H37 67,085 (C3) ≡ NHCl -112,761 
C19H39 69,095 (C4) – NCl -133,938 
C20H41 71,105 (C) – NH3Br -62,563 
C21H43 73,115 (C2) = NH2Br -83,74 
C22H45 75,125 (C3) ≡ NHBr -104,917 
C23H47 77,135 (C4) – NBr -126,094 
C24H49 79,145 

(O)(C)

 

-268,185 
C25H51 81,155 
C26H53 83,165 

C27H55 85,175 
(C)

 

-190,079 
C28H57 87,185 
C29H59 89,195 

C30H61 91,205 (C) CH CH
2  

-18,855 

HC

HC

HC

CH

C

CN  
Іони 

-117,079 

(C) N

Cl
HC

HC CN

CH

CH

 

20,998 

(C) – COO- (Na+) -102,16 
(C) – OPO3

- (2Na+) -102,164 

HC

HC

HC CH

CH

N (C)

Br

 

-13,05 
(C) – SO3

- (Na+) -234,876 
(C) – OSO3

- (Na+) -340,125 
(C2) – OPO3

- (Na+) -140,68 
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